زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ در ﺟﻬﺎن
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در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻔﻬﻮم »واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ« ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و
ﺧﺎم  ،ﺑﻪ ارزش ﮐﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ دارﻧﺪ در ﮔﺮوه
»ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ) «(CDDCsﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در زﻣﺮه
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺟﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮد را از ۸۵
درﺻﺪ در ﺳﺎل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ﺑﻪ  ۷۲درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴-۲۰۱۵ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در
واﻗﻊ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ )ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ( در
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،درآﻣﺪ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۵درﺻﺪی از  ۲ /۰۴ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۲۰۰۹-۲۰۱۰ﺑﻪ  ۲ /۵۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل
 ۲۰۱۴ -۲۰۱۵رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،در ﻣﯿﺎن  ۱۳۵ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴-۲۰۱۵ﺣﺪود  ۹۱ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ) ۶۸درﺻﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ(،
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۹-۲۰۱۰ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ  ۸۲ﻣﻮرد ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﻃﻖ
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ  ۴۶ﮐﺸﻮر ،آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﺎ  ۲۸ﮐﺸﻮر و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه درﯾﺎی ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺑﺎ  ۱۷ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﮔﺮوه
»ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ« داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ »آﻧﮑﺘﺎد« ،راﺑﻄﻪ »ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ) «(HDIﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﺣﺪود دو ﺳﻮم از »ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ« در
ﺳﺎل » ۲۰۱۴ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
درﺟﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﯾﺮان
»آﻧﮑﺘﺎد« در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺎﻻﯾﯽ  ۱۳۵ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۹-۲۰۱۰ارزش ﮐﻞ
ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ اﯾﺮان در ﺣﺪود  ۷۶ /۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴-۲۰۱۵ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار /۳

 ۵۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ درﺟﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ارزش ﺻﺎدرات ﮐﻞ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،از  ۸۵درﺻﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۰-۲۰۰۹ﺑﻪ  ۷۲درﺻﺪ
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۵-۲۰۱۴ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در واﻗﻊ درﺟﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ
اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۹ﺗﺎ  ۲۰۱۵ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪﺟﺎی ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ ،ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ در
ﺑﻪ ﮔﺰارش
راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»آﻧﮑﺘﺎد« ،ﺳﻬﻢ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ اﯾﺮان از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ  ۵درﺻﺪی ،از  ۱۷ /۶درﺻﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ۲۰۰۹-۲۰۱۰
ﺑﻪ  ۱۲ /۶درﺻﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴-۲۰۱۵رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺳﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺻﺎدرات ﻣﻮاد
ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ) ۸۴درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ( .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ژاﭘﻦ ،ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﺮه و ﺗﺮﮐﯿﻪ ۵ ،ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ ﮐﺸﻮر در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴-۲۰۱۵ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﺎر و ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰارش »آﻧﮑﺘﺎد« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی وارداﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ارزش ﮐﻞ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎم و
اوﻟﯿﻪ اﯾﺮان از  ۱۲ /۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۹-۲۰۱۰ﺑﻪ ۱۱ /۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴-۲۰۱۵ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺳﻬﻢ ارزش واردات ﻣﻮاد ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ارزش واردات ﮐﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺪون
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ  ۲۲درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵ﮐﺸﻮری )ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای( ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻣﺎرات ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﻮﺋﯿﺲ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش » ۲۰۱۴ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن
 ۱۸۸ﮐﺸﻮر در ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۶۹رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در »درﺟﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ«
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ »آﻧﮑﺘﺎد« ،درآﻣﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۵درﺻﺪی از  ۲ /۰۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎلﻫﺎی
 ،۲۰۱۰ – ۲۰۰۹ﺑﻪ  ۲ /۵۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎلﻫﺎی ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴
رﺳﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن  ۱۳۵ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺳﺎلﻫﺎی -۲۰۱۵
 ۲۰۱۴ﺣﺪود  ۹۱ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ
) ۶۸درﺻﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ( ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۹-۲۰۱۰ﺗﻌﺪاد
آﻧﻬﺎ  ۸۲ﻣﻮرد ﺑﻮد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ »آﻧﮑﺘﺎد« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴-۲۰۱۵ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه »ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﮐﺎﻻ« ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﺣﺪود  ۴۱درﺻﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۳۰درﺻﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻮﺧﺖ و  ۲۳درﺻﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻓﻠﺰات ﺑﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ) ۶درﺻﺪ( ﺗﻨﻮع ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺻﺎدرات
ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش »آﻧﮑﺘﺎد« در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴ﺣﺪود  ۷۳ﮐﺸﻮر از ۹۱
»ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ« ۶۰ ،درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻی ﺧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳ﮐﺎﻻ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ )و
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ( در ﻧﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴-۲۰۱۵ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎم و اوﻟﯿﻪ »ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ«
ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش »آﻧﮑﺘﺎد«،
ﺣﺪود دوﺳﻮم از »ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ« ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۲۰۰۹ﺗﺎ  ۲۰۱۵واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ارزش ﮐﻞ واردات
ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ۴۹درﺻﺪی از ۶۷ /۸
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎلﻫﺎی  ،۲۰۰۹-۲۰۱۰ﺑﻪ ﺣﺪود  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴-۲۰۱۵رﺳﯿﺪ.
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