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Abstract:
Trade diplomacy brings Iran into a new space that must cross geographical borders and
establish a stronger economy than in the past. In fact, the lack of active economic diplomacy
and the negative trade balance have, in practice, led to the import and smuggling of foreign
goods into the country. Therefore, trade diplomacy should provide a platform for the export
of high quality domestic goods in the consumer markets of other countries, especially
neighboring countries. Turkey, as one of Iran's neighbors, is a good opportunity to export
domestically produced goods. Because cultural, social and religious affinities; The similarity
in the demand for goods and services and the reduction of transportation costs, which makes
Iranian goods competitive, is the advantage of trade with Turkey. Iranian traders and traders
should take advantage of this opportunity and increase the influence of Iranian goods in the
Turkish market. To strengthen these relations, strategies such as: forming export consortia,
reforming trade methods and holding specialized exhibitions of Iranian goods to increase
exports to Turkey, which to achieve this, requires the efforts of trade officials and dynamic
economic diplomacy, especially in the face of sanctions.
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چکیده
دیپلماسی تجاری ،ایران را وارد یک فضای جدید میکند که باید از مرزهای جغرافیایی گذر کند و
اقتصاد مستحکمتری را نسبت به گذشته پایهگذاری نماید .در واقع نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و
تراز منفی تجاری ،در عمل به واردات و قاچاق کاالهای خارجی به داخل کشور ختم شده است؛
بنابراین دیپلماسی تجاری باید بستر صادرات کاالهای مرغوب و با کیفیت داخلی در بازارهای مصرف
کشورهای دیگر به ویژه همسایگان را فراهم کند .ترکیه به عنوان یکی از همسایههای ایران ،فرصت
مناسبی برای صادرات کاالهای تولید داخل است چرا که قرابتهای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی،
شباهت در تقاضای کاال و خدمات و کاهش هزینههای حملونقل که سبب رقابتپذیری کاالهای
ایرانی میشود ،مزیت تجارت با کشور ترکیه است .تجار و بازرگانان ایرانی باید از این فرصت استفاده
کنند و نفوذ کاالهای ایرانی در بازار ترکیه را افزایش دهند .برای تقویت این مناسبات ،راهکارهایی
همچون :تشکیل کنسرسیومهای صادراتی ،اصالح شیوههای تجارت و برگزاری نمایشگاههای
 1ا ین یک م قا له دستتتترستتتی حزاد ت ز
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اس .
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تخصصی کاالهای ایرانی در جهت افزایش میزان صادرات به ترکیه پیشنهاد می شود که رسیدن به
این مهم ،همت مسئوالن تجاری و دیپلماسی اقتصادی پویایی را به ویژه در شرایط تحریم میطلبد.
واژگان کلیدی :دیپلماسی ،دیپلماسی تجاری ،سیاست خارجی ،ترکیه
طبقه بندی F12, F18, F29,F38, O13,O16,O32,O60 :Jel

تاریخ دریافت 1400/02/03 :تاریخ بازبینی 1400/09/01 :تاریخ پذیرش1400/10/15 :
فصلنامه راهبرد اقتصادی ،سال  ،10شماره  ،4پیاپی  ،39زمستان  ،1400صص 915-881

مقدمه
دیپلماس ی در فرآیند مهم جهان شیید و توس ی

اقتصییاد و روابط تجار بین

ک شورها دارا نقش مهم ا ست در این بین دیپلما س تجار
حمایت و ترویج کسیی

و کار از جمل صییادرا

شامل تمام مفاهیم

و واردا  ،سییرمای گذار ،

توریسییم ،علم و فناور  ،حمایت از مالکیت فکر و  ...م باشیید .بر این اسییا
کشیییورها نیاز دارند تا در قال ها حقیق یا حقوق و یا در سیییاز و کارها
خصوص یا دولت از دیپلما ها تجار خود در ک شورها هدف بهره ببرند ک
ب نوع عهدهدار ت سهیل تجار
گرد شگر  ،تو س

در زمین ها

صادرا

و واردا  ،سرمای گذار

علم و فناور و سایر امور تجار ف مابین از طریق پ شتیبان ،

هماهنگ  ،ارتباطا  ،تبادل اطالعا

و  ...با شد .یک از ضروریا

طراح اهداف

و راهبردها سیاست و دیپلماس تجار  ،شناخت برنام ها و طرحها کشورهای
ا ست ک دارا بی شترین اهمیت در حوزه رقابت و همکار با یك ک شور ه ستند؛
در این میا فراهم بود ب سترها و زمین ها ت امل دیپلما س تجار هر ک شور با
طرفها تجار  ،بدو شیییك در شیییکلگیر یك دیپلماسییی تجار موفق و
جهتگیر ها آینده آ مؤثر اسییت چرا ک این امکا را برا تصییمیمگیرا در
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حوزه سیاست خارج و بازرگان فراهم م سازد تا در تدوین استراتژ بلندمد ،
و کوتاهمد  ،نگاه جامع ب روابط دو جانب و منطق ا داشت و پیشاپیش

میا مد

برا حفظ و تقویت موق یت تجار و اقتصیییاد کشیییور بر اسیییا
برنام ریز کنند .بدین ترتی

منافع مل

یك دیپلما س تجار موفق در شرایط خوشبینان

م تواند موج

رشد وابستگ متقابل اقتصاد کشورها از طریق گستردگ حجم

و تنوع مبادل

کار و همچنین

و جر یا آزاد سیییرما ی و نیرو

کال و خدما

دسترس سهلتر ب فناور شود.
با توج ب اینک موق یت جغرافیای کشیییور موق یت منحصیییرب فرد بوده و برا
صیییادرا

کال و خد ما

بسییی یار مؤثر اسیییت؛ در نتی ج تسیییریع در ورود

سییرمای گذار ها خارج و صییادرا

کال ،منافع متقابل را برا ایرا و ف ال

اقت صاد بینالملل و حت سایر ک شورها طرف همکار ب دنبال دارد .در همین
راسییتا توج ب بازار مصییرف کشییورها همسییای را نباید از نظر دور داشییت؛
نزدیک ها فرهنگ  ،اجتماع و مذهب ک تا حد زیاد همسا ساز و شباهت
در تقا ضا کال و خدما

را ب دنبال دا شت و از سو دیگر مجاور

جغرافیای

ک ضیییمن کاهش هزین ها حملونقل ،رقابتپذیر کالها را افزایش م دهد از
جمل محاسن تجار

با کشورها همسای است.

بدین منظور لزم اسییت با شییناسییای نقاط ض ی

و قو

داخل و تحلیل محیط

بینالملل  ،بهترین و اثربخشترین راهبرد در خصییوك کشییورها مورد مطال ،
تدوین و اجرا شیییود .با توج با آنچ بیا شییید و با توج ب موق یت عال ایرا
نسییبت ب این منطق  ،لزم اسییت نگاه ویژه و هم جانب ب گسییترش روابط با
برخ ک شورها طرف تجار و ب خ صوك ک شور ترکی م طوف شود؛ چرا ک
ترکی در حوزه تجار

جزو  10ک شور عمده طرف تجار با ایرا بوده و برر س

و ض یت این ک شور از جنب ها مختل

م تواند ب ارائ راهبرد منا س

در زمین

تجار

با این کشیییور کمك شیییایان ارائ نماید .در نتیج لزم اسیییت رفتارها

جم

مشییخو و برنام ریز شییدها با علم ب ویژگ ها این کشییور در قال

دیپلماس تجار تدوین شود تا مسیر توس

روابط اقتصاد ایرا با کشور ترکی
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هموارتر شییود .سییؤال اصییل مقال این اسییت راهبرد بنیادین سیییاسییت خارج
جمهور ا سالم ایرا در دیپلما س تجار در منطق ب ویژه ک شور هدف مورد
مطال

ترکی چ عوامل م باشد؟

-1مباحث نظری
 .1.1دیپلماسی تجاری
تجار

و م سائل پیرامو آ از گذ شت تا کنو یک از م سائل مهم اقت صاد هر

کشییور و همواره مورد توج بوده اسییت .با گذشییت زما  ،کشییورها ب اهمیت
دیپلما س در تجار

پ بردهاند و دیپلما س تجار را این چنین ت ری

کردهاند:

ک شورها با توج ب توانای ها و منافع مل و اقت صاد خود م کو شند تا در قال
ا ستراتژ ها خا ص مثل ا ستراتژ ها جایگزین واردا
اهداف خاك و عملیات مانند تو س

صادرا

یا تو س

صادرا ،

یا جذب سرمای گذار خارج با

اسییتفاده از ابزارها خاصی نظیر ابزارها ت رف ا و غیر ت رف ا را ت قی

کنند

(بزرگ .)1393 ،
دیپلما سی تجاری به فرآیند مواجهه با دنیای خارج برای به د ست آوردن بیشترین
منافع در کلیه حوزههای فعالیت از جمله تجارت ،سرررمایهگذاری و سررایر اشررکال
مبادالت اقتصرررادی در زمینههای برخوردار از مزیت نسررربی در سر ر وح دوجانبه،
من قهای و چندجانبه خالصه میشود (.)Baine and Woolcock, 2003
همچنین این مفهوم به مذاکره در مورد موافقتنامههای تجاری در سررررررر وح دو
جانبرررره ،من قهای یا چند جانبه ،تعریف شده است ( Kostecki and Naray,
 .)2007دیپلماسی تجاری فرآیند برقراری ارتباط و تعامل میان یک کشور با جهان
بیرون اسرررت؛ فرآیندی که با هدف حداکثرسرررازی دسرررتاوردهای ملی در تمامی
حوزههای فعالیت از جمله تجارت ،سرمایهگذاری و سایر مبادالت اقت صادی که یک
کشررور در آنها دارای مزیت نسرربی اسررت را در برمیگیرد و در اشررکال دو جانبه،
من قهای و جهانی صورت میگیرد (.)Rana, 2007
دیپل ماسررری ت جاری مجمو عهای از ا قدا مات (هم در مورد روش ها و هم در مورد
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فرآیندهای تصررمیمگیری بینالمللی) اسررت که با فعالیتهای اقتصررادی برونمرزی
نقشآفری نان دولتی و غیردولتی در ج هان واقع ارت باط دارد .این ف عال یت های
اقتصرررادی شرررامل سررررمایهگذاری ،صرررادرات ،واردات ،قرض دادن ،کمک و اعانه،
مهاجرت و  ،...میشوند (.)Baine and Woolcock, 2003
مهمترین عاملی که دیپلماسرری اقتصررادی را از دیپلماسرری تجاری متمایز مینماید
شمولیت آن ا ست؛ حوزه دیپلما سی اقت صادی ب سیار کالن ا ست در حالی که حوزه
شمولیت دیپلماسی تجاری محدود به تجارت خارجی است.
 .1-2ساختار نهادی دیپلماسی تجاری
یک از عوامل ک در مفهوم بند دیپلماسی تجار اهمیت زیاد دارد ،سییاختار
نهاد دیپلماس تجار است .مقصود از ساختار نهاد  ،ترتی

و ارتباط نهادها

پیش برنده اهداف دیپلماس تجار است.
رانا )2007(1ب برر س ترتیبا

سازمان دیپلما س تجار در ک شورها مختل

پرداخت است ک نتیج آ در جدول شماره  1درج گردیده است:
جدول ( :)1ترتیبات سازمانی دیپلماسی تجاری در کشورهای مختلف

آمریکا،چین ،لهستا  ،فرانس  ،روسی ،آفریقا جنوب
ترویج تجار

بخش از سیاست خارج است /وزار

بازرگان مسئول

پیشبرد دیپلماس تجار است.
استرالیا ،نیوزلند ،کانادا
امور تجار و امور خارج تفکیك شده است /وزار

امور خارج مسئول

پیشبرد دیپلماس تجار است
انگلستا  ،سنگاپور
این کشورها از مکانیزم هماهنگ پیرو م کنند /مسئولیت پیشبرد دیپلماس
تجار ب عهده وزار

امورخارج و وزار

بازرگان است
1Rana
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سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند ،ایسلند
امورخارج ادغام شده است /وزار

امور تجار و امور خارج در وزار

امورخارج مسئول پیشبرد دیپلماس تجار است
ژاپن ،کره جنوب  ،ایتالیا ،آلما
این کشورها نمایندگ توس

تجار

دارند /وزار

بازرگان مسئول پیشبرد

دیپلماس تجار است
کشورها کوچك و متوسط( در حال توس )
امور تجار و امورخارج تفکیك شده است /وزار

امور خارج مسئول

دیپلماس تجار است
آمریکا،چین ،لهستا  ،فرانس  ،روسی ،آفریقا جنوب
ترویج تجار

بازرگان مسئول

بخش از سیاست خارج است /وزار
پیشبرد دیپلماس تجار است.
استرالیا ،نیوزلند ،کانادا

امور تجار و امور خارج تفکیك شده است /وزار

امور خارج مسئول

پیشبرد دیپلماس تجار است
انگلستا  ،سنگاپور
این کشورها از مکانیزم هماهنگ پیرو م کنند /مسئولیت پیشبرد
امورخارج و وزار

دیپلماس تجار ب عهده وزار

بازرگان است

سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند ،ایسلند
امور تجار و امور خارج در وزار

امورخارج ادغام شده است /وزار

امورخارج مسئول پیشبرد دیپلماس تجار است
ژاپن ،کره جنوب  ،ایتالیا ،آلما
این کشورها نمایندگ توس

تجار

دارند /وزار

بازرگان مسئول

پیشبرد دیپلماس تجار است
کشورها کوچك و متوسط( در حال توس )
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امور تجار و امورخارج تفکیك شده است /وزار

امور خارج مسئول

دیپلماس تجار است
مأخذ.Rana, 2007:
 .1-3چالشهای فراروی دیپلماسی تجاری ایران
این چالشها در سیی سییط مل  ،منطق ا و جهان قابل تبیین اسییت (طباطبای ،
:)1388
سطح ملی


فقدا ت ری



عدم ت یین کارگزار اصل در این حوزه.



الگوها متفاو و مبهم از توس .



تسلط نگاه امنیت تهدید محور بر سیاست خارج .

روشن از مفهوم و نبود اجماع داخل در باب ضرور ها.

سطح منطقهای

سطوح منطق ا و جهان  ،سطوح عملیات دیپلماس تجار کشورها هستند ک در
صور

مهیا بود شرایط و مؤلف ها در سط مل و داخل دیپلما س اقت صاد

م تواند اهداف مرتبط و ت ری

شده را در این سطوح برآورده سازد.

با این حال ،دیپلماس تجار ایرا در این دو سط نیز با چالشهای مواج است
ک در سط منطق ا موارد ذکر م شود:
 خاورمیانه به مثابه یک محیط امنیتی.
 اقتصادهای مشابه و نه مکمل.
 مبادالت اقتصادی فرا من قهای.
 ضعف نهادهای چندجانبه اقتصادی در من قه.
سطح جهانی
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مداخل قدر ها بزرگ در ترتیبا امنیت منطق ا .



بحرا ها اقتصاد جهان و پیامدها منطق ا برا خاورمیان .

جدول ( :)2نقشه راه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر اساس
حوزهها و نقش محوری آنها
حوزه اقتصادي ()3
کارکرهاي اقتصادي امنی

حوزه سیاس خارجی ()1

حوزه سازمانهاي عمل کننده ()2

استراتژي همسایگی خوب

منطقهگرایی و ائتالف استراتژیک

ملی

استفاده از فرص هاي استراتژیک
روابط اقتصادي ایران و

همکاري با کشور هدف در حوزه امنیتی
و تسهیل مراودات اقتصادي

کشورها

سیاس خارجی کنشگرا به جاي
کنشپذیر

معیارهاي اقتصادي قدرت ملی

مدیری چالشهاي حضور ایران در
کشور هدف

تداوم گفتمان مقاوم در مقابل

دیپلماسی عمومی ایران در کشور هدف

سلطه

جه گیري بر اساس سند چشم
انداز

مأخذ :باقری و همکاران1396،

در مجموع م توا وظای

اقت صاد وزار

امور خارج جمهور ا سالم ایرا
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ب عنوا مهمترین نهاد درگیر در حوزه منا سبا

و دیپلما س اقت صاد را ب شرح

زیر دست بند کرد:
-1حمایت از منافع اقتصییاد جمهور اسییالم و متناسیی
ک شور از طریق مختل
مقاما

با مؤ س سا

از جمل تما

با اهداف توسیی ا
با

بازرگان و انجام مذاکرا

بازرگان و اقتصییاد کشییور هدف ب منظور فراهم آورد زمین مناسیی

برا عقد قراردادها تجار بینالملل .
-2ای جاد تسیییهیال

لزم در برقرار

کا نال روابط بین ت جار ایرا و بازر گا نا

کشورها هدف.
-3مراقبت دائم و جمعآور اطالعا

از مرکزیت قدر ها اقتصیاد در کشیور

هدف و ارسال آ ب مراکز تصمیمگیر .
 -4جذب توریسییم ،گسییترش صیین ت توریسییم و کمك ب گسییترش جهانگرد
(طباطبای .)1388 ،
پس از ابالغ سیاستها کل اقت صاد مقاومت و دستورال مل ابالغ هیئتوزیرا
در تاریخ  1392/12/10ک در آ چارچوب وظای

و مأموریتها جدید وزار

امور خارج با محوریت اقتصییاد مقاومت ت یین شیید ،شییورا اقتصییاد در جلس ی
 1393/4/2ب ریا ست م او اول ریا ست جمهور  ،برنام پی شنهاد وزار
خارج با عنوا (دیپلماس اقتصاد مقاومت ) را ب تصوی
راسییتا افزایش قدر

امور

رساند ک بند  12آ در

مقاومت و کاهش آس یی پذیر اقتصییاد کشییور ،از طریق

سیاستها راهبرد  ،راهکارها زیر را ت یین کرده است:
-1تنوعبخشی ب توسی

پیوندها راهبرد و گسییترش همکار و مشییارکت با

کشورها منطق و جها و ب ویژه همسایگا .
-2استفاده از دیپلماس در راستا حمایت از اهداف اقتصاد .
-3ا ستفاده از ظرفیتها
.)1396

سازما ها بینالملل و منطق ا ( صبور و همکارا ،
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-2وضعیت تجاری ایران-ترکیه
واردا

ترکی از حدود  232میلیارد دلر در سال  2012ب حدود  216میلیارد دلر

در سییال  2020-2019کاهش یافت اسییت ک نشییا م دهد ب طور متوسییط این
این ک شور از 142

شاخو سالن  1در صد تنزل کرده ا ست .در مقابل صادرا

میلیارد دلر در سال  2012ب  174میلیارد دلر در سال  2019افزایش یافت ا ست
ک نشا دهنده متوسط نرخ رشد سالن  3درصد است.
جدول ( :)3روند تراز تجاری ،صادرات و واردات کاالیی ترکیه با جهان طی سالهای  2011تا -2019
(2020میلیون دالر)

صادرات

واردات

سال

تراز تجاری
-89.2

142.4

231.6

2012-2013

-65.4

161.9

227.3

2013-2014

-79.9

161.8

241.7

2014-2015

-63.6

168.9

232.5

2015-2016

-48.1

152

200.1

2016-2017

-40.9

150.2

191

2018-2017

-58.9

166.2

225.1

2018-2019

-41.7

174.6

216.3

2019-2020

Source: OECD (2019), Country statistical profiles: Turkey

ترکی ط دوره ( )2020-2019-2012همواره با کسر تجار کالی مواج بوده
ا ست .ک سر تجار کالی این ک شور در سال  ،2012در حدود  89میلیارد دلر
بود ک ب واسط رشد بیشتر صادرا

از واردا  ،این کسر بهبود یافت و در سال

 2020-2019ب حدود  41/7میلیارد دلر کاهش یافت است.
در سال  ،2012صادرا
دلر ،ی ن صییادرا
شماره .)4

و واردا

خدما

خدما

این ک شور ب ترتی

تقریباً دو برابر واردا

خدما

 41و  21میلیارد

بوده اسییت( .جدول
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در سال  2016صادرا

خدما

این ک شور در مقای س با سال  2015ب ویژه سال

 2014کاهش شدید پیدا کرد ک علت ا صل آ  ،م شکال

سیا س در داخل و

خارج این کشور بوده ک جذب گردشگر ب این کشور را با مشکل مواج کرد؛ اما
سال ب ب د ،صادرا

از آ
خدما

خدما

این ک شور بهبود بافت .صادرا

این کشییور ب طور متوسییط ط  2020-2012سییالن ب ترتی

 2/3و  1/6درصد رشد داشت اند .در نتیج  ،تراز تجار خدما

و واردا
در حدود

این کشور ب طور

متوسط سالن ط  2019-2012در حدود  3درصد بهبود یافت است.
جدول ( :)4روند تراز تجاری ،صادرات و واردات خدمات ترکیه طی (2019-2020-2012میلیارد دالر و
جاری)

صادرات

واردات

سال

تراز تجاری
20.3

40.9

20.6

2012-2013

20.6

43.2

22.6

2013-2014

23.7

48.2

24.5

2014-2015

25.1

51.9

26.8

2015-2016

24.2

46.9

22.7

2016-2017

25.2

37.7

22.2

2017-2018

20

44.1

24.1

2018-2019

25

48.1

23.1

2019-2020

Source: OECD (2019), Country Statistical Profiles, Turkey

با توجه به وضعیت صادرات و واردات کال و خدما

ترکی  ،این کشور همواره ط

 ،2012-2020-2019دارا کسر در حساب جار بوده است (ب طور متوسط
کسر حدود  61میلیارد دلر بوده است)؛ گرچ این کسر از  89/2میلیارد دلر
در سال  ،2012با بهبود  5/3درصد سالن  ،ب  41/7میلیارد دلر در سال -2020
 2019کاهش یافت .هما طور ک از جدول زیر مشاهده م شود عمده صادرا
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و واردا

این کشور کالها صن ت است .بخش کشاورز  12درصد صادرا

 7/8درصد واردا

و

این کشور را ب خود اختصاك م دهد.
جدول ( :)5ترکیب تجارت کاالیی ترکیه (درصد)

کشاورزی

صنعتی

سوخت

سایر

صادرات

12

6/7

74/5

6/8

واردات

7/8

20/7

65/5

6/2

Source: OECD (2019), Country Statistical Profiles, Turkey

واردات
کشاورزی12 ,
سوخت6.7 ,

سایر6.8 ,

صنعتی74.5 ,
سایر

صنعتی

سوخت

کشاورزی

نمودار  :1ترکیب تجارت کاالیی واردات ترکیه (درصد)

صادرات

کشاورزی
%8

سایر
%6

سوخت
%21

صنعتی
%65
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نمودار  :2ترکیب تجارت کاالیی صادرات ترکیه (درصد)

مالحظ م شود ک ترکی ب واردا
ک نزدیك  21درصد از واردا
برا تولید محصییول

مح صول

سوخت واب ست ا ست؛ ب نحو

این ک شور محصول

سوختن است .این ک شور

صیین ت خود ،لزم اسییت واردا

نفت را ب عنوا منبع

انرژ و نیز ب عنوا مواد خام جهت پردازش انجام دهد.
برر س ترکی
صادرا

اقالم صادرات ک شور ترکی ن شا م دهد ک نزدیك ب  21در صد

این ک شور ب پو شاک و مبلما اخت صاك دارد .و سایل نقلی ( 15در صد

صادرا ) ،سبزیجا  ،مواد غذای و چوب ( 13/4در صد) ،سنگ و شی ش (11/2
درصیید) ،فلزا

( 10/5درصیید) ،ماشییینآل

شیمیای ( 8/7درصد) عمدهترین محصول

( 9/8درصیید) و پالسییتیك و مواد
صادرات این کشور هستند ( WTO

.)(2018), Trade Profile: Turkey

بررسیی ترکی

اقالم واردات کشییور ترکی نشییا م دهد ک ماشییینآل

(17/1

در صد) عمدهترین گروه واردات این ک شور ا ست .پال ستیك و مواد شیمیای (15
درصیید) ،وسییایل نقلی ( 12درصیید) ،فلزا

( 11درصیید) ،وسییایل برق (10/4

درصیید) ،سییبزیجا  ،مواد غذای و چوب ( )8/1و مواد م دن ( 6/7درصیید) در
مرات

ب د قرار دارند .نگاه ب سیییاختار صیییادرات و واردات این کشیییور

نشا دهنده تجار

درو صن ت بال این کشور است (هما ).
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جدول ( :)6تجارت ایران و ترکیه

موازنه تجاری

سال

صادرات

واردات

2011

3044.18

7645.01

-4600.83

2012

3589.63

12461.53

-8871.90

2013

9921.60

11964.78

-2043.18

2014

4192.51

10383.22

-6190.71

2015

3886.19

9833.29

-5947.10

2016

3663.76

6096.25

-2432.49

2017

4966.18

4699.78

266.40

2018

3259.27

7492.10

-4232.83

2019

2393.12

6931.26

-4538.14

Source :Trademap; www.trademap.org/Index.aspx

هما طور ک در جدول شماره  6مشاهده م شود ،صادرا

با ایرا تا سال 2012

ب طور مداوم افزایش یافت اسیییت ،اما بیش از نیم از آ در سیییال  2013کاهش
یافت است  .صادرا

ک در سال  2016مجدداً افزایش یافت تا سال  2019همچنا

کاهش یافت اسییت .از طرف دیگر ،واردا

روند نوسییان را دنبال کرد و در سییال

گذ شت در سط  7میلیارد دلر باق ماند .در سال  ،2019حجم تجار
حدود  9میلیارد دلر بود و همچنا کسر بودج
برا رو شن شد علت کاهش قابل توج صادرا

خارج

داشت.

کالی ایرا ب ترکی در سال

 ،2019در جدول  ،6صادرات کالی ایرا ب دو بخش نفت م شتمل بر صادرا
کالها فصل1و صادرا

غیر نفت تقسیم شده است .در سال  2018عامل مسلط

در ایجاد مازاد تجار  4/5میلیارد دلر ف مابین ایرا و ترک ی  ،صیییادرا
 - 1فصل  27صادرات

5/7
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میلیارد دلر کالها تحت فصییل  27بوده ک در سییال  2019ب علت افت 63
درصیید صییادرا

این گروه کالی ایرا ب ترکی  ،مازاد تراز تجار با افت 79

درصییید ب کمتر از یك میلیارد و حدود  955میلیو دلر م رسییید .با توج ب
ک سر تراز تجار دو ف صل پایان

سال  2019در صور

ا ستمرار روند مزبور،

این انتظار وجود دارد ک در سییال  2020مازاد تجار ایرا ب ترکی از بین رفت و
ب کسر تجار تبدیل شود.
جدول ( :)7خالصه وضعیت تجارت کاالیی ایران با ترکیه طی دو سال 2019-2020-2018
(2018میلیون دالر)

کل کاالها

درصد تغییر

( 2019میلیون دالر)

واردات

صادرات

ترازتجاری

واردات

صادرات

ترازتجاری

واردات

صادرات

ترازتجاری

2.39

6.931

4.538

2.316

3.271

955

-3.2

-52.8

-79.0

3
نفتی

3.5

5.706

5.703

4.0

2.125

2.121

12.0

-62.8

-62.8

غیرنفتی

2.38

1.225

-1.164

2.31

1.146

-1.166

-3.2

-6.5

0.1

2

9
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صادرا

کال غیر نفت ایرا ب ترکی هم و ض یت خو شایند ندارد .در سال

 2018تراز ت جار

کال ها غیرنفت ایرا با ترک ی دارا کسیییر

حدود 1/16

میلیارد دلر بوده ک در سال  2019تقریباً تغییر نکرده ا ست .صادرا

کال

غیرنفت ایرا ب ترکی در سال  2019حدود  1/15میلیارد دلر بوده ک در مقای س
با صادرا

م شاب سال  ،2018نزدیك ب  6/5در صد کاهش یافت ا ست .واردا

کال غیر نفت ترکی ب ایرا هم در سال  2019با کاهش  3/2درصد همراه بوده
ا ست .افت همزما واردا

و صادرا

کال غیرنفت دو ک شور ایرا و ترکی در
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سال  2019باعث شده تا تراز تجار ف مابین در مقای س با سال  2018تغییر

نداشت باشد.
فهرست عمده گروه کاالهای وارداتی ایران از ترکیه طی سال2019
300
250
200
150
100
50
0

ارزش واردات(میلیون دالر)

نمودار ( :)3فهرست اقالم عمده کاالهای وارداتی ایران از ترکیه سال 2019
مأخذ :سایت گمرک ترکیه و گمرک جمهوری اسالمی ایران ()1398

ارزش صادرا

ده ف صل عمده کال

صادرات ایرا ب ترکی در سال  2019برابر

با  3/14میلیارد دلر اسییت ک سییهم آ از کل صییادرا

کالی ایرا ب ترکی در

همین سال حدود  96درصد است .مقایس دو رقم  38درصد ( سهم کالها عمده
واردات ترکی از کل واردا
تفاو

آ شکار میا تنوع اقالم صادرات دو ک شور ا ست .با وجود برقرار برخ

ممنوع یت واردا
صادرا

ایرا از این کشیییور) و  96درصییید فوق ،حاک از

کالی در ایرا  ،تنوع اقالم صیییادرات ترک ی ب ایرا بهتر از

کالی ایرا ب ترکی ا ست .وفق جدول  ،8در شرایط ت شدید تحریم هم

همچنا فصل (27کالها نفت ) کال مهم صادرات ایرا ب ترکی است و ارزش
صادرا

بقی فصول حت ب  300میلیو دلر هم نم رسد.
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جدول ( :)8فهرست اقالم عمده کاالهای صادراتی ایران به ترکیه طی سال 2019

عنوان فصل

ارزش صادراتی (میلیون
دالر)

سوختهای معدنی،

2.124.8

روغنهای معدنی و محصوالت
حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛
مومهای معدنی
مواد پالستیکی و اشیاء

250.6

ساخته شده از این مواد
مس و مصنوعات از مس

171.2

کودها

170.2

روی و مصنوعات از روی

156.6

چدن ،آهن و فوالد

112.2

آلومینیوم و مصنوعات از

84.1

آلومینیوم
شیشه و مصنوعات شیشهای

23.3

محصوالت شیمیایی معدنی

22.4

محصوالت شیمیایی آلی

21.1

جمع موارد فوق

3.136.3

جمع کل

3.270.6
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ضی

دلیل صادرا

کالها غیرنفت ایرا ب ک شور ترکی را باید در م سائل

همچو نبود ا ستراتژ من سجم و یکپارچ برا ارتقاء تجار
قوانین و مقررا

در این حوزه ،فقدا دیپلماس ی تجار  ،برقرار محدودیتها و

ممنوع یت ها در حوزه ت جار  ،تضییی ی
موضیییوعا

ک شور ،عدم ثبا

مهم در تجار

ت بادل

مال  ،نپرداختن اصیییول

ب

بینالملل مانند بازاریاب از سیییو بنگاهها ب علت
و کار و گرفتار شیید در مسیییرها طولن و پر

نااطمینان از چشییمانداز کس ی

پیچوخم فرآیند ادار تجار کشور جستجو کرد (هما ).
-3زمینههای همکاریهای مشترک اقتصادی ،تجاری و فرصتهای ایران
برخ از مهمترین زمی ن ها هم کار اقتصیییاد و ت جار بین دو کشیییور و
فر صتها ایرا برا ک س

مطال ا

منافع اقت صاد و تجار بی شتر ح س

پیشنهادها کارشناسا و متخصصا را م توا توج ب حوزهها زیر دانست:
جدول ( :)9مهمترین زمینههای همکاری اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه

ردیف

زمینه همکاری

نوع اقدام

نهادهای
مسئول

ایجاد شهرکهای
صنعتی مشترک با محوریت
ایجاد
1

سازمان صنایع

تولیدات صادراتی در

کوچک و شهرکهای

شهرکهای صنعتی

نزدیکی مرز دو کشور

صنعتی

مشترک

اجرای پروژههای مشترک با
مشارکت شرکتهای بزرگ

سازمان
توسعه تجارت ایران

و دولتهای دو کشور
سرمایهگذاری
2

در زمینه صنایع نفت و
گاز و پتروشیمی

استخراج نفت و

سازمان

گاز و انتقال خ وط گازی

گسترش و نوسازی

با توجه به درجه باالی

صنایع ایران

اکمال بین دو کشور

معاونت امور

و
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سرمایهگذاری

صنایع با همکاری

مشترک در زمینه

شرکت ملی پتروشیمی

پروژههای پتروشیمی به

ایران ) وزارت نفت(

منظور جذب دانش فنی و
تکنولوژی صنایع شیمیایی
و پاییندستی
نفت و گاز و
پتروشیمی و صنایع وابسته
به آن
سرمایهگذاری
مشترک بین خودروسازان

3

تعمیق همکاری
در زمینه صنعت خودرو

ایران و ترکیه ) استفاده از
ظرفیتهای شرکت رنو(
سرمایهگذاری
مشترک و همکاری در
صنعت ق عهسازی
همکاری مشترک

همکاری در
4

گسترش و نوسازی
صنایع ایران
معاونت امور
صنایع سازمان توسعه
تجارت ایران
معاونت امور

شرکتهای ترک با

صنایع سازمان توسعه

زمینه تولید مواد غذایی و

شرکتهای ایرانی در زمینه

تجارت ایران

به ویژه تولید مواد

صنعت غذا سرمایهگذاری

غذایی حالل

مشترک در تولید مواد

اتاق بازرگانی ،صنایع و

غذایی حالل

معادن ایران

سرمایهگذاری و
5

سازمان

تأسیسات
فروشگاههای زنجیرهای

با همکاری

سازمان

همکاری مشترک بین

توسعه تجارت ایران

فروشگاههای زنجیرهای

معاونت امور

موفق ایرانی با فروشگاههای

اقتصادی و بازرگانی
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مشترک

مشابه ترکیه
ایستاییشناسی زنجیرهای
مشترک با هدف ایجاد بازار
فروش محصوالت داخلی دو
کشور
مشارکت
سرمایهگذاران ترکیهای در
توسعه زیرساختهای
گردشگری در ایران در

6

سرمایهگذاری
مشترک در حوزه
گردشگری

جهت صادرات خدمات
گردشگری

سازمان
توسعه تجارت ایران

همکاری مشترک
استانهای مرزی در زمینه
گردشگری و سایر
حوزههای اقتصادی

تعمیق
7

همکاریهای تجاری از
طریق موافقتنامههای
تجاری

بازنگری در اقالم
ترجیحی موافقتنامه
تجارت ترجیحی )(PTA
ایران و ترکیه و افزایش
پوشش کاالیی
سرمایهگذاری

ایجاد بازار
8

مشترک در زمینه انرژی

من قهای برق با

برق و صدور خدمات فنی و

همکاری دو کشور

مهندسی برق به کشور
ترکیه

سازمان
توسعه تجارت ایران
با همکاری
بخش خصوصی ) اتاق
بازرگانی ،صنایع و
معادن ایران(
سازمان
توسعه تجارت ایران
به همکاری
وزارت نیرو
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تدوین نقشه راه و
برنامه عمل مناسب برای
تعمیق
9

همکاریهای ترانزیتی
در جهت تسهیل
حملونقل و تجارت

همکاریهای ترانزیتی بین
ایران و ترکیه
سرمایهگذاری
مشترک و همکاری در

معاونت طرح
و برنامه سازمان توسعه

اجرای طرحهای ترانزیتی

تجارت ایران

به منظور تسهیل
حملونقل و تجارت کاال
دیپلماسی
آب،مشارکت و
سرمایهگذاری در
حوضههای آبریز فرامرزی،
من قهای برای امنیت آب،
ایجاد نهادهایی برای حل
تعامل و
10

معاونت طرح

اختالفات و هماهنگ کردن

و برنامه به همکاری

همکاری در حوزههای

منابع آبی مشترک و

وزارتخانههای امور

آبریز فرامرزی ،من قهای

استفاده از چارچوبی

خارجه ،نیرو و جهاد

من قهای برای تسهیل

کشاورزی

همکاری در مورد منابع آبی
مشترک به منظور ایجاد
بستری برای تداوم
همکاریهای اقتصادی و
تجاری
مأخذ؛ موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی ،پژوهشکده توسعه بازرگانی ()1398
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 -4شناخت کشورهای رقیب ایران در تعامالت تجاری با آن کشور
ترکی از جها در سیییالها  2017تا  2019کاهشییی بوده (جدول

روند واردا

شماره  10و نمودار شماره  )4از  10کشور اول صادرکننده ب ترکی تنها کشورها
متحده عرب روند افزای ش دا شت و بقی ک شورها ن سبت ب سال

رو سی و امارا

گذ شت کاهش صادرا

ب این ک شور را دا شت اند ،همین امر باعث کاهش واردا

حدود  25میلیارد دلر در سال  2019ن سبت ب سال گذ شت بوده ا ست (جدول
شماره .)10
رو سی بی شترین افزایش صادرا

را در آلومینیوم آلیاژ و گندم هرکدام ب میزا

حدود  500میلیو دلر دا شت ا ست .افزایش صادرا

امارا

متحده عرب ن سبت

ب سییال گذشییت مربوط ب طال ب اشییکال خام یا نیم سییاخت  ،روغنها نفت و
جواهرا

و فلزا

 20قلم کال

گرا بها ب غیر از نقره م با شد (جدول  .)18در سال  ،2019از

صادرات عمده ایرا ب ترکی در  8قلم کال شامل آلومینیوم ،میل از

جنس اسیییتیل ،مس ،لول ها مس تصیییفی شیییده ،شییییشییی  ،بنزین و نفتالین و
فروسیلیکو رشد صادرا

مشاهده م شود.

جدول ( :)10وضعیت تجاری ترکیه با جهان طی سالهای  2017تا  2019ارزش میلیارد دالر

عنوان

2016

2017

2018

2019

صادرات

149.2

164.5

177.1

180.8

واردات

202.2

238.7

231.1

210.3

حجم مبادالت

351.4

403.2

408.2

391.1

(وزارت تجارت ترکیه؛  2019مرکز تجارت بینالمللی)2019،
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جدول ( :)11مهمترین کشورهای صادرکننده به ترکیه

2019

سهم صادرکنندگان

موافقتنامههای

در سال  2019از

ترکیه با کشورهای

واردات ترکیه (به

طرف تجاری آن

درصد)

کشور

11.55

سازمان همکاریهای
اقتصادی دریای سیاه
( ،)BSECگروه
 ،G20توافقنامه
تجاری استفاده از
پولهای ملی دو کشور
گروه G20

رتبه

نام کشور

2017

2018

1

روسیه

19.51

22.71

23.11

2

چین

23.37

21.506

19.12

9.56

3

آلمان

21.30

21.53

19.27

9.63

گروه ،G20
موافقتنامه تجاری
ترجیحی

4

آمریکا

11.95

12.99

11.84

5.96

گروه G20

5

ایتالیا

11.30

10.79

9.34

4.67

گروه G20

6

هند

6.21

7.52

6.63

3.31

گروه G20

7

فرانسه

8.07

7.83

6.76

3.38

گروه G20

8

کره جنوبی

6.54

6.34

5.61

2.80

گروه  ،G20توافقنامه
آزاد تجاری

9

انگلستان

6.54

7.63

5.63

2.81

گروه G20

10

امارات
متحده
عربی

5.54

3.78

4.23

2.16

-
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15

ایران

7.49

6.93

3.10

1.55

سازمان همکاریهای
اقتصادی (اکو) -پروژه
هشت کشور
اسالمی(،D8
موافقتنامه تجارت
ترجیحی

18

عراق

1.52

5.49

2.51

1.25

-

http://intracen.org؛ https://ticaret.gov.tr

-5شناخت ابزارهای دیپلماسی تجاری استفاده شده و نشده توسط ایران و
رقبای اقتصادی در آن کشور
برا اینک روند دیپلماسییی تجار در منطق ارز یاب شیییود ابتدا با ید جایگاه
اقتصیییاد ایرا در منطق بررسییی و سیییپس ب ارز یاب عملکرد مثبت یا منف
دیپلماسیی پرداخت شییود .مهمترین متغیرهای ک در بررسیی ها مورد توج قرار
م گیرند میزا سییرمای گذار خارج  ،روابط تجار ایرا و کشییورها منطق و
میزا موفقیت دیپلماسیی تجار برا عضییویت ایرا در سییازما ها منطق ا
ا ست .شرایط و تحول
جهان

سیا س ایرا در کنار شرایط حاکم بر نظام بینالملل و

شد اقت صاد از عوامل ه ستند ک ب همراه عدم ر شد منا س

بخشها

اقتصییاد در ایرا مانع از حضییور گسییترده و ف ال آ در رقابت جهان م شییود.
عالوه بر اینها فشییارها و تحریمها گسییترده در دو ده گذشییت ک از سییو
کشییورها غرب بر ایرا تحمیل شییده توج ب مسییائل اقتصییاد و ب کارگیر
دیپلماس تجار در مناسبا

تجار را برجست ساخت است (.)Rana, 2013

برا موفقیت بی شتر دیپلما س تجار در ک شورها در حال تو س
جفر سییاکس الهام گرفت اسییت بیا م کند آنچ برا توسی

ک از نو شت

اقتصییاد در این

کشورها نیاز است اینک در کنار مشارکت نهادها داخل منابع کشورها و موق یت
جغرافیای نیز مهم تلق شوند (ارغوان پیرسالم و همکارا .)1397،
ب بیا دیگر ،دیپلما س تجار م تواند و باید ب عنوا حوزه رابط میا سیا ست
خارج و داخل عمل کند .ضیییرور ها ناشییی از ن یازها داخل در نتیج
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افزایش جم یت ،کمبود منابع مکف و از آ مهمتر تأمین نیازها

سرمای ا و فن

ایجاب م کند تا در عر ص خارج راهبردها و سیا ست خارج ب گون ا عمل
کند تا با اتصییال ب منابع سییرمای بینالملل زمین را برا برآورد این نیازها مهیا
کند .از این رو باید گفت سیییاسیییت داخل و خارج کشیییورها ارتباط وثیق و
ناگ س ستن با یکدیگر در جها امروز دارند؛ از یك سو نیل ب سیا ست خارج
موفق در گرو مسییاعد بود شییرایط اولی ی ن همراه سیییاسییت داخل (تغییر
ذهنیت نخبگا  ،ب سیج منابع ،ان سجام در رفتارها و ر سید ب یك ت ری

واحد از

منافع مل ) است (جان .)1397،
آمارها آنکتاد گواه این مطل
دسییتخوش تغییرا

است ک حجم سرمای گذار ها خارج در ایرا

بس ییار اسییت .این آمارها نشییا م دهد ک سییرمای گذار

خارج در ایرا در فاصل سالها  2005تا  2008روند نزول داشت و پس از آ
تا سال  2012با شی

مالیم افزایش یافت ا ست .در سال  2013سرمای گذار

مسییتقیم خارج در ایرا رشیید منف داشییت و افت شییدیدتر نسییبت ب سییایر
همسایگا ب ویژه ترکی داشت است (نمودارشماره .)4

نمودار ( :)4میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
Source: World Bank, 2018
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جدول شماره  12مقایس از میزا جذب سرمای گذار مستقیم خارج در ایرا و
برخ کشییورها منطق اسییت ک بر اسییا

دادهها آمار میزا سییرمای گذار

خارج در کشورها نفت مانند ایرا و عربستا س ود ب دلیل مختلف اعم از
شییکافها سیییاسیی در منطق  ،ناامن ایجاد شییده ب دلیل حضییور گروهها
تروریسییت و تحریمها بینالملل برا ایرا با کاهش روب رو شییده اسییت .این
ارقام گواه این مطل

اسییت ک در ایرا ب نسییبت کشییورها مشییاب در منطق ،

سرمای گذار با روند نزول روب رو بوده است (جدول شماره .)12
جدول ( :)12مقایسه روند جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و کشورهای منتخب (میلیون دالر)

2016

کشور/سال

2012

2013

2014

2015

هند

24196

28199

34582

44208

44486

ترکیه

13284

12284

12134

16508

11987

امارات

8828

9491

10822

10976

8986

عربستان

12182

8865

8012

8141

7453

ایران

4662

3050

2105

2050

3372

کویت

2873

1434

953

293

275

قطر

396

840

1040

1071

774

Source: UNCTAD, 2017

تراز تجار ک شاخ ص دیگر روابط اقت صاد ا ست ب نوع بیانگر کارآمد یا
ناکارآمد سیاستها تجار کشورهاست .اگرچ در سالها ب د روندها رو
ب رشیید هم دیده شییده اما همین افزایش واردا

در مقابل کاهش صییادرا

ویژه در روابط تجار ایرا و اعضا شورا همکار خلیجفار
عرب ستا خود ن شا دهنده ض

مانند امارا

ب
و

در ایجاد روابط تجار دو سوی و نیز نبود یك

دیپلما س تجار کارآمد برا ایرا بوده ا ست .مهمترین ض

ایرا در برقرار
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روابط تجار با همسایگا خود در منطق عالوه بر اختالفا
کالها

سیاس  ،متنوع نبود

صادرات یا عر ض کالهای ک زمین جذب هم سایگا را فراهم نم کند

(.)Cammett et al, 2015

هرچند امارا

یک از مهمترین شرکا تجار ایرا در سالها گذشت بوده ،اما

حت با وجود اینک ارزش صیادرا
دلر رسید این تبادل

غیرنفت ایرا در سیال  2014ب  11.5میلیارد

از نوع روابط یك طرف بوده است .بر اسا

جهان در سال  ،2014فقط  5در صد کالها
شورا همکار خلیجفار

آمارها بانك

صادرات ایرا ب ک شورها ع ضو

رفت است (گمرک جمهور اسالم ایرا .)1397،

افزو بر شییاخوها اقتصییاد ک همگ حاک از ض ی

دیپلماس ی و روابط

اقت صاد ایرا با ک شورها منطق ا ست در حوزه سازما ها منطق ا فراگیر با
رویکرد تو س

محور و اقت صاد را شکل دهد م دود نهادها موجود نیز در این

منط ق فا قد کارای بودها ند .شیییورا هم کار خلیج فار

د چار چالش ها

ساختار درون و اختالف میا اعضا بوده و عمالً نتوانست از حوزه صرف تهدید
محور خود را برهاند .ضییمن اینک این شییورا ایرا را ب مثاب یك تهدید وجود
تلق م کند و در نتیج بیشتر بر نگاه امنیت متمرکز است تا پذیرش ایرا ب عنوا
یك عضو ( )Nejad,2017اکو سازما منطق ا دیگر است ک با چالشها مت دد
همچو عدم اولویت دا شتن برا اع ضا ،فقدا تمرکز مو ضوع و اهداف متفاو
اعضا برا همکار با آ مواج است (ذوالفقار و ج فر .)1395 ،
نتیجهگیری
روابط ایرا و ترکی همواره ترکیب از رقابت و همکار ول باثبا
اغل

دلیل این ماهیت مت ارض ،و ض یت سیا ست متفاو

ول همزما  ،تجار
تبادل امتیازا

بوده اسیییت.

دو ک شور قلمداد شده

نیز نقش مهم در این زمین ایفا کرده است.

اقتصییاد و تجار بین دو کشییور با رویکرد برد -برد و توسیی

زمین ها همکار در طی

وسی

از حوزهها شامل بخشها صن ت ،کشاورز ،
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و گردشیییگر  ،نفت ،گاز و پتروشییییم لزم بهرهمند حداکثر از

فر صتها

سرمای گذار بین دو ک شور و ایجاد انگیزه ت امل دو سوی همافزا بین

سیا ستگذارا و دولتمردا و بخش خ صو ص دو طرف ا ست؛ ب عبار
موفقیت در استفاده از فرصتها سرمای گذار و کس
و تجار در صییور

دیگر

حداکثر منافع اقتصاد

ایجاد یك شییبک گسییترده از همکار ها بین دو کشییور

امکا پذیر خواهد بود تا هم ریسك تمرکز شدید صادرا ایرا ب ترکی مرتفع شود
و هم ب دلیل پو شش بال زمین ها همکار  ،پایدار و ماندگار روابط متقابل
اقتصاد و تجار تضمین شود؛ اما قبل از هر اقدام ورود هوشمندان ب پیما ها
پول دو و چند جانب با سییایر کشییورها از جمل کشییورها همسییای مانند ترکی
م تواند تا حد زیاد از محدود یت ها احتمال جلوگیر کند .ان قاد قرارداد
دوجانب مال با ترکی ب منظور اسییتفاده از پولها مل دو کشییور برا نقل و
انتقال

مال و حذف ارزها واسیییط باعث کاهش قابل مالحظ ریسیییكها و

هزین ها و تسییهیل تجار

دو کشییور م شییود بر این اسییا

برخ از مهمترین

زمین ها همکار اقتصییاد و تجار بین دو کشییور و فرصییتها ایرا برا
کس

منافع بی شتر ح س

مطال ا

و پی شنهادها کار شنا سا را م توا توج ب

حوزهها زیر دانست:
 -1تالش برای ایجاد شررهرکهای صررنعتی مشررترک با توجه به تمایل ترکیه به
سرمایهگذاری در نقاط مرزی دو کشور.
 -2سرررمایهگذاری در صررنایع نفت و گاز و پتروشرریمی با توجه به وجود سرروابق
سرمایهگذاری مشترک در پروژههای نفت و گاز بین شرکتهای ایرانی و ترک.
-3تعمیق همکاری در زمینه صررنعت خودرو با توجه به مشررارکت خودروسررازی
ترکیه با شرکتهای خارجی و استفاده از ظرفیتهای شرکت رنو در ایران.
 -4همکاری در زمینه تولید مواد غذایی و به ویژه تولید مواد غذایی حالل با توجه
به پیشرفتهای کشور ترکیه در این حوزه.
-5جلب مشرارکت برای سررمایهگذاری در حوزه گردشرگری ایران با هدف ایجاد
توازن در گردشگران دو کشور و استفاده از تجارب کشور ترکیه در این خصوص.

دیپلماسی تجاری ،راهبردی بنیادین در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 911

-6مذاکره جهت م شارکت تجار ایرانی و تأمین نیازهای فرو شگاههای زنجیره ترک
و مذاکره اولیه جهت ایجاد فروشگاه زنجیره ایرانی در بازار ترکیه.
-7مناسربات ایران و ترکیه غیر از کمیسریون مشرترک امنیتی که مسرالل مرزی را
تنظیم میکند از طریق کمیسیون دولت در س ح وزرا پی گیری شود.
-8اع ای خ وط اعتباری متقابل و یا پذیرش ریال توسرررط بانکهای ترکیه و
پذیرش لیر توسط بانکهای ایران.
 -9ت شکیل یک کمیته مالی از سازمان بورسهای دو ک شور برای پذیرش سهام
شرررکتها و عزم و اراده ملی و انسررجام و هماهنگی الزم بین دسررتگاههای اجرایی
دولتی در پذیرش و جذب سرمایههای خارجی.
-10تشکیل یک کمیته عالی مشترک از سازمانها و وزارتخانههای مرتبط دو کشور
در زمینه دیپلماسی تجاری.
- 11تأکید و توجه بی شتر بر ترانزیت (و سایل حملونقل و جاده و مانند آ سفالت
جادههای ارتباطی).
-12تأسرریس صررندوق مشررترک یا بانک دوملیتی .ایجاد صررندوق حمایت از
سرمایهگذاری مشترک ایران و ترکیه
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