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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

گذر کند و  یاییجغراف یاز مرزها یدکند که بایم یدجد یفضا یکرا وارد  یران، اتجاری یپلماسید

 و اقتصادی فعال دیپلماسی نبود واقع در. یدنما یگذاریهرا نسبت به گذشته پا یتراقتصاد مستحکم

؛ است شده ختم کشور داخل به خارجی کاالهای قاچاق و واردات به عمل در تجاری، منفی تراز

مصرف  یدر بازارها یداخل یفیتمرغوب و با ک یبستر صادرات کاالها یدبا تجاری یپلماسید ینبنابرا

فرصت  یران،ا هاییههمسا از یکیبه عنوان  ترکیهرا فراهم کند.  یگانهمسا یژهبه و یگرد یکشورها

 ی،و مذهب یاجتماع ی،فرهنگ یهاداخل است چرا که قرابت یدتول یصادرات کاالها یبرا یمناسب

 یکاالها یریپذونقل که سبب رقابتحمل هایینهکاال و خدمات و کاهش هز یشباهت در تقاضا

فرصت استفاده  یناز ا یدبا یرانیاست. تجار و بازرگانان ا ترکیهتجارت با کشور  یتمز شود،یم یرانیا

 ییمناسبات، راهکارها ینا یتتقو یدهند. برا یشرا افزا ترکیهدر بازار  یرانیا یکنند و نفوذ کاالها

 هاییشگاهتجارت و برگزاری نما هاییوهاصالح ش ی،صادرات هاییومکنسرس یلهمچون: تشک
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به  یدنکه رس شود می پیشنهاد ترکیهصادرات به  یزانم یشدر جهت افزا یرانیکاالهای ا یتخصص

 .طلبدیم یمتحر یطدر شرا یژهرا به و یاییپو یاقتصاد یپلماسیو د یمهم، همت مسئوالن تجار ینا

 ترکیه خارجی، سیاست تجاری، دیپلماسی یپلماسی،د :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 بین تجار  طرواب و اقتصییاد  توسیی   و شیید  جهان  مهم فرآیند در دیپلماسیی 

شورها  ست  مهم  نقش دارا  ک س   بین این در ا  مفاهیم تمام شامل  تجار  دیپلما

 گذار ،ی سییرما واردا ، و صییادرا  جمل  از کار و کسیی  ترویج  و حمایت 

 اسییا  این بر. باشیید ... م و فکر  مالکیت از حمایت فناور ، و علم توریسییم،

 کارها    و سیییاز در یا  و حقوق  ای  حقیق   ها قال    در تا  دارند  نیاز  کشیییورها 

 ک  ببرند بهره هدف کشورها   در خود تجار  ها دیپلما  از دولت  یا خصوص   

سهیل  دارعهده نوع  ب   گذار ی سرما  واردا ، و صادرا   ها ین زم در تجار  ت

شگر ،  س    گرد شتیبان ،  طریق از مابین ف تجار  امور سایر  و فناور  و علم تو  پ

شد  ... و اطالعا  تبادل اطا ،ارتب هماهنگ ، ضرور  یک  .با اهداف    طراح یا از 
  ی کشورها  هاها و طرحشناخت برنام   ،تجار یپلماس و د یاستس  و راهبردها

ست ک  دارا  شترین ب  ا ستند   یكبا   در حوزه رقابت و همکار یتاهم ی شور ه   ؛ک
سترها و زم  یا م ینا در س  ت امل د ها ین فراهم بود  ب شور با    جارت یپلما هر ک

موفق و   تجار یپلماسییی د یك یر گبدو  شیییك در شیییکل  ،تجار  هاطرف
 در گیرا تصییمیم برا  را امکا  این ک  چراآ  مؤثر اسییت  یندهآ ها یر گجهت



    885 ایران  اسالمی جمهوری یخارج سیاستدر  یادینبن راهبردی دیپلماسی تجاری،

 

  بلندمد ، استراتژ  تدوین در تا سازدم  فراهم بازرگان  و خارج  سیاست حوزه
  یشاپیشداشت  و پ   او منطق  جانب  دو ابطرو ب  جامع نگاه مد ،کوتاه و مد میا 
   کشیییور بر اسیییا  منافع مل  و اقتصیییاد  تجار یتموق  یتحفظ و تقو  برا

س  د یك ی ترت ینکنند. بد یز ربرنام  شرا   تجار یپلما   ینان بخوش یطموفق در 
حجم    گستردگ  یقکشورها از طر   متقابل اقتصاد   موج  رشد وابستگ   تواند م

  ینکار و همچن  یرو و ن ی  آزاد سیییرما  یا    کال و خدما  و جر   و تنوع مبادل 
 شود.  تر ب  فناورسهل  دسترس

   فرد بوده و برامنحصیییرب   یت کشیییور موق  یای  جغراف یت موق  ینک  با توج  ب  ا   
ما  بسییی      خد کال و  ج   درمؤثر اسیییت؛  یار صیییادرا   در ورود  یعتسیییر نتی

و ف ال    یرا ا  را برا  فع متقابلو صییادرا  کال، منا  خارج ها گذار ی سییرما
صاد  سایر کشورها  طرف همکار  ب  دنبال    و المللینب  اقت  ین. در همداردحت  
  ؛از نظر دور داشییت یدرا نبا ی همسییا  توج  ب  بازار مصییرف کشییورها  اراسییت
و شباهت     ساز همسا   یاد ک  تا حد ز  و مذهب  اجتماع  ،فرهنگ ها یک نزد

ضا  سو    کال و  در تقا شت  و از    یای مجاور  جغراف یگرد  خدما  را ب  دنبال دا
از   دهد  م یشکالها را افزا   یر پذ ونقل، رقابت   حمل  ها  ین  ک  ضیییمن کاهش هز  

 است. ی همسا  جمل  محاسن تجار  با کشورها
  محیط تحلیل و داخل  قو  و ضیی   نقاط شییناسییای  با اسییت لزم منظور بدین
  ،راهبرد در خصییوك کشییورها  مورد مطال    ینتربخشو اثر ینبهتر الملل ،بین
  یرا ا  عال یتشییید و با توج  ب  موق  یا و اجرا شیییود. با توج  با آنچ  ب  ینتدو

جانب  ب  گسییترش روابط با و هم   یژهو  منطق ، لزم اسییت نگاه یننسییبت ب  ا
شورها  طرف تجار  و ب  شور  خصوك   برخ  ک ک    چرا شود؛  م طوف ترکی  ک

شور   10در حوزه تجار  جزو ترکی   س   و بوده ایرا  با تجار  طرف عمدهک   برر
ض یت  شور  این و س  در زمین     تواندم  مختل  ها جنب  از ک ب  ارائ  راهبرد منا

   تجار  با این کشیییور کمك شیییایان  ارائ  نماید. در نتیج  لزم اسیییت رفتارها
  قال  در رکشییو ینا ها یژگ با علم ب  و  اشییده یز رمشییخو و برنام   جم 

  ترکی  کشور  با ایرا  اقتصاد   روابط توس    مسیر  تا شود  تدوین تجار  دیپلماس  
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   خارج یاسییتسیی یادیناسییت راهبرد بن ینمقال  ا  . سییؤال اصییلشییود هموارتر
سالم   جمهور س  در د یرا ا  ا شور هدف مورد    یژهدر منطق  ب  و  تجار یپلما ک

 باشد؟ م  چ  عوامل ی مطال   ترک

 ینظر مباحث-1

 یتجار یپلماسی. د1.1

سائل پ  شت  تا کنو    یرامو تجار  و م صاد    یک آ  از گذ سائل مهم اقت هر    از م
  یتها ب  اهمکشییور ،کشییور و همواره مورد توج  بوده اسییت. با گذشییت زما   

س  د س  اند و دبرده  در تجار  پ یپلما اند:  کرده ی ت ر ینچن ینرا ا  تجار یپلما
شور  صاد   و منافع مل های   ب  تواناها با توجک شند  خود م  و اقت تا در قال    کو
ستراتژ  ص  ها  ا ستراتژ   خا صادرا     یاواردا   یگزین جا ها  مثل ا س      ،تو

صادرا     یات اهداف خاك و عمل سرما  یامانند توس    با   خارج گذار ی جذب 
کنند   ی را ت ق  ارف ت  یرو غ  ات رف   هاابزار یرنظ  خاصیی  هااسییتفاده از ابزار

 (.1393  ،)بزرگ
  یشترین به دست آوردن ب  یخارج برا یایمواجهه با دن یندبه فرآ یتجار یپلماسی د 

اشررکال   یرو سررا گذارییهاز جمله تجارت، سرررما یتفعال یهاحوزه یهمنافع در کل

در سررر وح دوجانبه،   ینسرررب یتبرخوردار از مز هایینهدر زم یمبادالت اقتصررراد

 (.Baine and Woolcock, 2003) شودیو چندجانبه خالصه م یامن قه

در سررررررر وح دو   یتجار یهانامهمفهوم به مذاکره در مورد موافقت ینا ینهمچن 

 ,Kostecki and Naray) شده است   یفچند جانبه، تعر یا یاجانبرررره، من قه

جهان   کشور با  یک یانارتباط و تعامل م یبرقرار یندفرآ تجاری یپلماسی د .(2007

  یدر تمام  یمل یها دسرررتاورد  یکه با هدف حداکثرسررراز     یندی اسرررت؛ فرآ یرونب

سرما  یتفعال یهاحوزه سا  گذارییهاز جمله تجارت،  صاد  یرو    یککه  یمبادالت اقت

و در اشررکال دو جانبه،   گیردیرا در برم اسررت ینسررب یتمز یها داراکشررور در آن

 (.Rana, 2007) گیردیصورت م یو جهان یامن قه

ماسررری د جاری  یپل عه  ت مات )هم در مورد روش   یامجمو قدا ها و هم در مورد   از ا
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 یمرزبرون یاقتصرراد هاییت( اسررت که با فعالالمللیینب گیرییمتصررم هاییندفرآ

نان آفرنقش باط دارد. ا    یردولتیو غ یدولت ی هان واقع ارت عال  یندر ج   های یت ف

قرض دادن، کمک و اعانه،   صرررادرات، واردات، گذاری،یهشرررامل سررررما یاقتصررراد

 (.Baine and Woolcock, 2003) شوندیمهاجرت و ...، م

  نمایدیم یزمتما یتجار یپلماسرریرا از د یاقتصرراد یپلماسرریکه د یعامل ینترمهم

ست؛ حوزه د  یتشمول  سی آن ا صاد  یپلما س  یاقت ست در حال  یارب که حوزه  یکالن ا

 .است یمحدود به تجارت خارج یتجار یپلماسید یتشمول

 یتجار یپلماسید یساختار نهاد .1-2

  ارسییاخت دارد، زیاد  اهمیت تجار  دیپلماسیی  بند  مفهوم در ک  عوامل  از یک 
  ها نهاد ارتباط و ترتی  نهاد ، ساختار  از مقصود . است  تجار  دیپلماس   نهاد 
 .است تجار  دیپلماس  اهداف برنده پیش
س   ب ( 2007) 1رانا س   سازمان   ترتیبا  برر شورها   در تجار  دیپلما   مختل  ک

 :است گردیده درج 1 شماره جدول در آ  نتیج  ک  است پرداخت 

 مختلف یدر کشورها یتجار یپلماسید یسازمان ترتیبات(: 1جدول )

 آمریکا،چین، لهستا ، فرانس ، روسی ،آفریقا  جنوب 
ترویج تجار  بخش  از سیاست خارج  است/ وزار  بازرگان  مسئول 

 برد دیپلماس  تجار  است.پیش
 استرالیا، نیوزلند، کانادا

امور تجار  و امور خارج  تفکیك شده است/ وزار  امور خارج  مسئول 
 پیشبرد دیپلماس  تجار  است

 انگلستا ، سنگاپور
پلماس  این کشورها از مکانیزم هماهنگ  پیرو  م  کنند/ مسئولیت پیشبرد دی

 ج  و وزار  بازرگان  استتجار  ب  عهده وزار  امورخار

                                                                                                                                 

1 Rana 
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 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 

مسئول پیشبرد این کشورها نمایندگ  توس   تجار  دارند/ وزار  بازرگان  
 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 
ل ترویج تجار  بخش  از سیاست خارج  است/ وزار  بازرگان  مسئو

 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 

 ورخارج  و وزار  بازرگان  استدیپلماس  تجار  ب  عهده وزار  ام
 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 
گان  مسئول این کشورها نمایندگ  توس   تجار  دارند/ وزار  بازر

 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

 

 .Rana, 2007مأخذ:

 یرانا تجاری یپلماسید یفرارو یها. چالش1-3

طباطبای ،  ) اسییت یینقابل تب  هانو ج  امنطق   ،ها در سیی  سییط  مل چالش این
1388:) 

 ملی سطح

  ها.در باب ضرور   از مفهوم و نبود اجماع داخل روشن ت ری  فقدا 
 حوزه این در اصل  کارگزار ت یین عدم. 
  توس   از مبهم و متفاو  الگوها. 
 خارج  سیاست بر محور تهدید امنیت  نگاه تسلط. 

 یامنطقه سطح

 در ک  هستند  کشورها   تجار دیپلماس   عملیات  سطوح  جهان ، و  امنطق  سطوح 

س   داخل  و مل  سط   در هامؤلف  و شرایط  بود  مهیا صور   صاد   دیپلما  اقت

 .سازد برآورده سطوح این در را شده ت ری  و مرتبط اهداف تواند م
 است  مواج  ی هاچالش با نیز سط   دو این در ایرا   تجار دیپلماس   حال، ینبا ا 

 :شود م ذکر موارد   امنطق  سط  رد ک 

 امنیتی محیط یک مثابه به خاورمیانه. 

 مکمل نه و مشابه اقتصادهای. 

 یامن قه فرا اقتصادی مبادالت. 

 من قه در اقتصادی چندجانبه نهادهای ضعف. 

 جهانی سطح
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  امنطق  امنیت ترتیبا  در بزرگ  هاقدر  مداخل . 
  خاورمیان  برا   امنطق   پیامدها و جهان  اقتصاد   هابحرا. 

 اساس بر ایران اسالمی جمهوری اقتصادی دیپلماسی راه نقشه(: 2جدول )

 هاآن محوری نقش ها وحوزه

(2) کننده عمل هايسازمان حوزه  (3) اقتصادي حوزه (1) خارجی سیاس  حوزه 

استراتژیک ائتالف و گراییمنطقه  

 

 

 امنیتی حوزه در هدف کشور با همکاري

اقتصادي مراودات تسهیل و  

 

 

 در ایران حضور هايچالش مدیری 

هدف کشور  

 

 

 هدف کشور در ایران عمومی دیپلماسی

 

 

 

خوب همسایگی استراتژي  

 

 

استراتژیک هايفرص  از استفاده  

 

 

 جاي به گراکنش خارجی سیاس 

 پذیرکنش

 
 

 

 مقابل در مقاوم  گفتمان تداوم

 سلطه

 

 

 چشم ندس اساس بر گیريجه 

 انداز

 امنی  اقتصادي کارکرهاي

 ملی

 

 

 و ایران اقتصادي روابط

 کشورها

 

 

 ملی قدرت اقتصادي معیارهاي

 1396همکاران، و باقری: مأخذ 

صاد  ی وظا توا  مدر مجموع  سالم   وزار  امور خارج  جمهور  اقت   یرا ا  ا
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سبا  و د  یرنهاد درگ ینترب  عنوا  مهم س  در حوزه منا صاد اق یپلما شرح     ت را ب  
 کرد:  بنددست  یرز
   او متناسیی  با اهداف توسیی    اسییالم  جمهور  از منافع اقتصییاد یتحما-1

شور از طر  سا  بازرگان    یقک س و انجام مذاکرا  با   مختل  از جمل  تما  با مؤ
مناسیی    ین کشییور هدف ب  منظور فراهم آورد  زم  و اقتصییاد  مقاما  بازرگان

 .الملل ینب  تجار  اعقد قرارداده  برا
جاد ا-2 نال روابط ب    لزم در برقرار یال تسیییه ی جار ا  ینکا نا        یرا ت گا بازر و 

 هدف.  کشورها
در کشیور    اقتصیاد   هاقدر  یتاطالعا  از مرکز  آورمراقبت دائم و جمع-3

 .گیر یمهدف و ارسال آ  ب  مراکز تصم
   جهانگرد و کمك ب  گسییترش یسییمگسییترش صیین ت تور یسییم،جذب تور -4
 (.1388 طباطبای ،)

س  پس   وزیرا یئته  و دستورال مل ابالغ   اقتصاد مقاومت   کل ها یاست از ابالغ 
  وزار  ید جد  ها  یت و مأمور  ی ک  در آ  چارچوب وظا    10/12/1392 یختار  در

اقتصییاد در جلسیی     شیید، شییورا یینت   اقتصییاد مقاومت یتامور خارج  با محور
ست ب  ر 2/4/1393 ست و  اول رم ا یا شنهاد  برنام  پ  ،جمهور یا وزار  امور   ی

در  آ  12رساند ک  بند   ی ( را ب  تصو مقاومت  اقتصاد  دیپلماس  خارج  با عنوا  )
  یقاقتصییاد کشییور، از طر پذیر ی قدر  مقاومت و کاهش آسیی یشافزا  راسییتا

 کرده است: یینرا ت  یرز  راهکارها  ،راهبرد ها یاستس
و مشییارکت با   و گسییترش همکار  راهبرد یوندها وسیی   پب  ت  بخشییتنوع-1

 .یگا همسا یژهمنطق  و جها  و ب  و  کشورها
 .اقتصاد  اهداف از حمایت راستا  در دیپلماس  ازاستفاده -2
ستفاده از ظرف -3   همکارا ، و صبور  )  او منطق  الملل ینب  هاسازما   ها یتا

1396.) 
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 هیترک-رانیا یتجار تیوضع-2

سال   یلیاردم 232حدود از  ی ترک ردا وا دلر   یلیاردم 216ب  حدود  2012دلر در 
  ینب  طور متوسییط ا دهد اسییت ک  نشییا  م  یافت کاهش  2020-2019در سییال 

سالن      صادرا  ا     1شاخو  ست. در مقابل  صد تنزل کرده ا شور از   یندر   142ک
سال   یلیاردم سال   یلیاردم 174ب   2012دلر در  ست    یافت  یشافزا 2019دلر در  ا

 است.  درصد 3دهنده متوسط نرخ رشد سالن  ک  نشا 

-2019تا  2011 یهاسال طی جهان با ترکیه کاالیی واردات و صادرات تجاری، تراز روند(: 3جدول )

 دالر( یلیون)م2020

 سال واردات صادرات تجاری تراز

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 

مواج  بوده  ی کال  تجار  ( همواره با کسر 2020-2019-2012دوره )ترکی  ط  
سر    ست. ک سال     ینا ی کال  تجار  ا شور در  دلر   یلیاردم 89در حدود  ،2012ک

و در سال    یافت بهبود   کسر  ینصادرا  از واردا ، ا  یشتر بود ک  ب  واسط  رشد ب  
 .است یافت  کاهش دلر میلیارد 7/41 حدود ب  2020-2019

شور ب  ترت  ینصادرا  و واردا  خدما  ا  ،2012سال   در   یلیاردم 21و  41 ی ک
  جدولدو برابر واردا  خدما  بوده اسییت. ) یباًصییادرا  خدما  تقر ی ن دلر، 
 (.4شماره 
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س  کشور در مقا  ینصادرا  خدما  ا  2016سال   در سال   ی سال    یژهب  و 2015با 
شد  2014 صل  علتکرد ک   یداپ ید کاهش  س     ا شکال   در داخل و  س  یاآ ، م
کشور را با مشکل مواج  کرد؛ اما     ینکشور بوده ک  جذب گردشگر ب  ا   ینخارج ا

صادرا  خدما  ا    سال ب  ب د،  صادرا  و واردا       یناز آ   شور بهبود بافت.  ک
در حدود  ی سییالن  ب  ترت 2020-2012  کشییور ب  طور متوسییط ط ینخدما  ا

  طور ب  کشور  این خدما  تجار  تراز نتیج ، دراند. درصد رشد داشت     6/1و  3/2
 .است یافت  بهبود درصد 3 حدود در 2019-2012 ط  سالن  متوسط

دالر و  یلیارد)م2019-2020-2012 یط یهصادرات و واردات خدمات ترک ی،(: روند تراز تجار4جدول )

 (یجار

 سال واردات صادرات تجاری تراز

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 

 ط  همواره کشور این ترکی ، خدما  و کال اتوارد و صادرات وضعیت به توجه با

طور متوسط  ب بوده است )  در حساب جار  کسر  ، دارا2012-2020-2019

دلر  یلیاردم 2/89از   کسر یندلر بوده است(؛ گرچ  ا یلیاردم 61حدود   کسر

-2020دلر در سال  یلیاردم 7/41سالن ، ب    درصد 3/5با بهبود  ،2012در سال 

عمده صادرا   شود مشاهده م یرک  از جدول ز  طور. هما یافتاهش ک 2019
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درصد صادرا  و  12  است. بخش کشاورز  صن ت  کشور کالها ینو واردا  ا

 .دهد کشور را ب  خود اختصاك م یندرصد واردا  ا 8/7

 (درصد) یهترک ییتجارت کاال یب(: ترک5جدول )

 سایر صنعتی سوخت کشاورزی 

 8/6 5/74 7/6 12 صادرات

 2/6 5/65 7/20 8/7 واردات

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

 
 (درصد) یهترک واردات کاالیی تجارت ترکیب: 1نمودار 

 

12, کشاورزی
6.7, سوخت

74.5, صنعتی

6.8, سایر

واردات

کشاورزی سوخت صنعتی سایر

کشاورزی
8%

سوخت
21%

صنعتی
65%

سایر
6%

صادرات
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 (درصد) یهترک صادرات کاالیی تجارت ترکیب: 2نمودار 

سوخت    ی ک  ترک شود  ممالحظ   ست     ب  واردا  محصول   ست  ا    ؛ ب  نحوواب
کشور    یناست. ا   کشور محصول  سوختن    یندرصد از واردا  ا  21 یكک  نزد
خود، لزم اسییت واردا  نفت را ب  عنوا  منبع    محصییول  صیین ت  یدتول  برا
 ب  عنوا  مواد خام جهت پردازش انجام دهد. یزو ن  انرژ

س   صادرات  ی ترک برر شور ترک   اقالم  شا  م  ی ک صد    21ب   یكک  نزد دهد ن در
سا      ینصادرا  ا  صاك دارد. و شور ب  پوشاک و مبلما  اخت   درصد  15) ی نقل یلک
ش     4/13و چوب ) ی مواد غذا سبزیجا ،  (،صادرا   سنگ و  ش  درصد(،    2/11) ی

و مواد   یكدرصیید( و پالسییت 8/9آل  )یندرصیید(، ماشیی 5/10درصیید(، فلزا  )
 WTO)هستند   ورکش  این صادرات   محصول   ینتردرصد( عمده  7/8) یمیای ش 

(2018), Trade Profile: Turkey.) 
  1/17آل  )ینک  ماشیی دهد نشییا  م ی کشییور ترک  اقالم واردات ی ترک بررسیی 

صد( عمده  ست. پالست     ینا  گروه واردات ینتردر شور ا ش  یكک   15) یمیای و مواد 
  4/10)  برق یلدرصیید(، وسییا  11درصیید(، فلزا  ) 12) ی نقل یلدرصیید(، وسییا 

درصیید( در  7/6)  ( و مواد م دن1/8و چوب ) ی مواد غذا سییبزیجا ،(، درصیید
کشیییور   ینا  و واردات  ب  سیییاختار صیییادرات     قرار دارند. نگاه    مرات  ب د  

 (.هما کشور است ) ینا  بال  دهنده تجار  درو  صن تنشا 
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 ترکیه و ایران تجارت(: 6جدول )

 تجاری موازنه   واردات صادرات سال

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- 

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

  2012 سال  تا ایرا  با صادرا   شود،  م مشاهده  6طور ک  در جدول شماره   هما 
  شکاه 2013 سیییال در آ  از نیم  از بیش اما اسیییت، یافت  افزایش مداوم طور ب 

نا   همچ 2019سال   تا یافت افزایش مجدداً 2016 سال  در ک  صادرا   .است  یافت 
  لسییارا دنبال کرد و در   سییانواردا  روند نو دیگر، طرف از .اسییت یافت کاهش 
شت     خارج  تجار  حجم ،2019سال   در .ماند باق  دلر میلیارد 7 سط   در گذ
 .داشت بودج  کسر  همچنا  و بود دلر میلیارد 9 حدود
صادرا  کال     برا  شد  علت کاهش قابل توج   شن  سال    ی ب  ترک یرا ا ی رو در 
شتمل  نفت  بخش ود ب  ایرا  کالی  صادرات   ،6در جدول  ،2019   صادرا   بر م

عامل مسلط    2018سال  و صادرا  غیر نفت  تقسیم شده است. در       1فصل  کالها 
  7/5صیییادرا   ی ، و ترک یرا ا مابین  ف  دلر یلیارد م 5/4  مازاد تجار   یجاد در ا

                                                                                                                                 

 صادرات 27فصل  - 1
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  63ب  علت افت  2019بوده ک  در سییال   27تحت فصییل    کالها  دلر یلیاردم
  79با افت   مازاد تراز تجار ی ،ب  ترک یرا ا ی ه کالگرو ینصییادرا  ا  درصیید
. با توج  ب     رسییید دلر م یلیو م 955و حدود   یلیارد م یك ب  کمتر از    درصییید
سر  صل پا   تراز تجار  ک ستمرار روند مزبور،       2019سال   یان دو ف صور  ا در 

 و رفت  بین از ترکی  ب  ایرا  تجار  مازاد 2020انتظار وجود دارد ک  در سییال  ینا
 .شود تبدیل تجار  کسر  ب 
 

 2019-2020-2018دو سال  یط یهبا ترک یرانا ییتجارت کاال یت(: خالصه وضع7جدول )

 تغییر درصد دالر( یلیون)م 2019 (دالر میلیون)2018 

 ترازتجاری صادرات واردات ترازتجاری صادرات واردات ترازتجاری صادرات واردات

2.39 کاالها کل

3 

6.931 4.538 2.316 3.271 955 3.2- 52.8- 79.0- 

 -62.8 -62.8 12.0 2.121 2.125 4.0 5.703 5.706 3.5 نفتی

2.38 غیرنفتی

9 

1.225 1.164- 2.31

2 

1.146 1.166- 3.2- 6.5- 0.1 

 1398 یرانا یاسالم یو گمرک جمهور یهترک یرسم یمأخذ: آمارها

 

ض  هم  ی ب  ترک یرا ا  نفت یرغ  کال صادرا   شا  یتو سال     یند خو ندارد. در 
جار  2018   16/1حدود    کسیییر  دارا ی  با ترک  یرا ا یرنفت غ  کالها    تراز ت

سال    دلر یلیاردم صادرا  کال    ییر تغ یباًتقر 2019بوده ک  در  ست.     نکرده ا
سال   ی ب  ترک یرا ا یرنفت غ س  دلر بوده ک  در مقا یلیاردم 15/1حدود  2019در    ی

صادرا    سال    با  شاب   صد کاهش   5/6ب   یكنزد ،2018م ست. واردا     یافت در ا
همراه بوده   درصد 2/3با کاهش  2019هم در سال  یرا ب  ا ی ترک  نفت یرغ  کال

ست. افت هم  صادرا  کال ا شور ا  یرنفت غ  زما  واردا  و  در  ی و ترک یرا دو ک
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شده تا تراز تجار   2019سال   س  در مقا مابین ف  باعث  سال  ب ی   ییر تغ  2018ا 
 .نداشت  باشد

 

 2019سال  ترکیه از ایران وارداتی کاالهای عمده اقالم فهرست(: 3نمودار )

 (1398) یرانا یاسالم یو گمرک جمهور یهگمرک ترک یت: سامأخذ

صادرات  ایرا  ب  ترکی  در      صل عمده کال   صادرا  ده ف برابر   2019سال  ارزش 
در  ی ب  ترک یرا ا ی   سییهم آ  از کل صییادرا  کالدلر اسییت ک یلیاردم 14/3با 
  عمده کالها  سهم درصد )  38دو رقم  یس  درصد است. مقا   96سال حدود   ینهم

  از حاک   فوق، درصییید 96 و( کشیییور این از ایرا  واردا  کل  از ترکی   واردات 
شکار  تفاو  شور  دو صادرات   اقالم تنوع میا  آ ست  ک   برخ برقرار  وجود با. ا
کال  یت وعممن بهتر از   یرا ب  ا  ی  ترک  تنوع اقالم صیییادرات یرا ،در ا ی واردا  

ست. وفق جدول   ی ب  ترک یرا ا ی صادرا  کال  شرا  ،8ا شد  یطدر  هم  یمتحر یدت
است و ارزش   ی ب  ترک یرا ا  مهم صادرات  ( کال نفت  )کالها27همچنا  فصل 
 .رسد نمدلر هم  یلیو م 300ب    فصول حت ی صادرا  بق
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2019فهرست عمده گروه کاالهای وارداتی ایران از ترکیه طی سال

(میلیون دالر)ارزش واردات
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 2019سال  یط یهبه ترک یرانا یصادرات یعمده کاالها اقالم(: فهرست 8جدول )

 میلیون) یصادرات ارزش عنوان فصل

 (دالر

 ی،معدن یهاسوخت

و محصوالت  یمعدن یهاروغن

 یری؛مواد ق ؛هاآن یرحاصل از تقط

 یمعدن یهاموم

2.124.8 

 

 اشیاء و پالستیکی مواد

 مواد این از شده ساخته

250.6 

 171.2 مس از مصنوعات و مس

 170.2 کودها

 156.6 روی از مصنوعات و روی

 112.2 فوالد و آهن چدن،

 از مصنوعات و آلومینیوم

 آلومینیوم

84.1 

 23.3 اییشهو مصنوعات ش شیشه

 22.4 معدنی شیمیایی محصوالت

 21.1 آلی شیمیایی محصوالت

 3.136.3 فوق موارد جمع

 3.270.6 کل جمع

 (1398) یرانا یاسالم یو گمرک جمهور یهگمرک ترک یت: سامأخذ
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شور  ب  ایرا  غیرنفت  کالها  ض ی   صادرا   دلیل سائل   در باید را ترکی  ک  م

ستراتژ   نبود همچو  سجم  ا شور،  تجار  ارتقاء برا  یکپارچ  و من  ثبا  عدم ک

 و هایتمحدود برقرار  تجار ، دیپلماسیی  فقدا  حوزه، این در مقررا  و قوانین
جار ،  حوزه در ها یت ممنوع بادل   تضییی ی  ت  ب   اصیییول  نپرداختن مال ،  ت

 علت ب  هابنگاه سیییو  از بازاریاب  مانند المللینب تجار  در مهم موضیییوعا 

  پر و طولن  مسیییرها  در شیید  گرفتار و کار و کسیی  اندازچشییم از نااطمینان 
 (.هما کرد ) جستجو رکشو تجار  ادار  فرآیند وخمیچپ

 رانیا یهافرصت و یتجار ،یاقتصاد مشترک یهایهمکار یهانهیزم-3

ن  زم ینترمهم از برخ  کار   ها  ی جار   و اقتصیییاد  هم  و کشیییور دو بین ت
صت  س   برا  ایرا   هافر صاد   منافع ک شتر  تجار  و اقت س   بی  و مطال ا  ح

 :دانست زیر  هاحوزه ب  توج  توا  م را متخصصا  و کارشناسا  پیشنهادها 

 ترکیه و ایران تجاری و اقتصادی همکاری هایینهزم ینتر(: مهم9جدول )

 اقدام نوع همکاری زمینه ردیف
 ینهادها

 مسئول

1 

 ایجاد

 صنعتی یهاشهرک

 مشترک

 یهاشهرک ایجاد

 محوریت با مشترک صنعتی

 در صادراتی تولیدات

 کشور دو مرز نزدیکی

 با مشترک هایپروژه اجرای

 بزرگ یهاشرکت مشارکت

 کشور دو یهادولت و

 صنایع سازمان

 یهاشهرک و کوچک

 صنعتی

 سازمان

 ایران تجارت توسعه

2 

 گذارییهسرما

 و نفت صنایع زمینه در

 پتروشیمی و گاز

 و نفت استخراج

 گازی خ وط انتقال و گاز

 باالی درجه به توجه با

 کشور دو بین اکمال

 سازمان

 نوسازی و گسترش

 ایران صنایع

 امور معاونت
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 ریگذایهسرما

 زمینه در مشترک

 به پتروشیمی یهاپروژه

 و فنی دانش جذب منظور

 شیمیایی صنایع تکنولوژی

 دستییینپا و

 و گاز و نفت

 وابسته صنایع و پتروشیمی

 آن به

 همکاری با صنایع

 پتروشیمی ملی شرکت

 )وزارت نفت ( ایران

3 
 همکاری تعمیق

 خودرو صنعت زمینه در

 گذارییهسرما

 خودروسازان بین مشترک

 از استفاده ( ترکیه و ایران

 ) رنو شرکت هاییتظرف

 گذارییهسرما

 در همکاری و مشترک

 یسازق عه صنعت

 سازمان

 نوسازی و گسترش

 ایران صنایع

 امور معاونت

 توسعه سازمان صنایع

 ایران تجارت

4 

 در همکاری

 و ییغذا مواد تولید زمینه

مواد  تولید ویژه به

 حالل ییغذا

 مشترک همکاری

 با ترک یهاشرکت

 زمینه در ایرانی یهاشرکت

 گذارییهسرما غذا صنعت

 مواد تولید در مشترک

 حالل غذایی

 امور معاونت

 توسعه سازمان صنایع

 ایران تجارت

 همکاری با

 و صنایع بازرگانی، اتاق

 ایران معادن

5 

 

 

 تتأسیسا

 زنجیرهای هایفروشگاه

 و گذارییهسرما

 بین مشترک همکاری

 زنجیرهای یهافروشگاه

 یهافروشگاه با ایرانی موفق

 سازمان

 ایران تجارت توسعه

 امور معاونت

 بازرگانی و اقتصادی
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 ترکیه مشابه مشترک

 زنجیرهای شناسییستاییا

 بازار ایجاد هدف با مشترک

 دو داخلی محصوالت فروش

 کشور

6 

 

 

 گذارییهسرما

 حوزه در مشترک

 گردشگری

 مشارکت

 در اییهترک گذارانیهسرما

 هاییرساختز توسعه

 در ایران در گردشگری

 خدمات صادرات جهت

 گردشگری

 مشترک همکاری

 زمینه در مرزی یهااستان

 سایر و گردشگری

 اقتصادی یهاحوزه

 سازمان

 ایران تجارت توسعه

7 

 تعمیق

 از تجاری هاییهمکار

 یهامهناموافقت طریق

 تجاری

 اقالم در بازنگری

 نامهموافقت ترجیحی

 (PTA) ترجیحی تجارت

 افزایش و ترکیه و یرانا

 کاالیی پوشش

 سازمان

 ایران تجارت توسعه

 همکاری با

 اتاق ( خصوصی بخش

 و صنایع بازرگانی،

 )ایران معادن

8 

 بازار ایجاد

 با برق یامن قه

 کشور دو همکاری

 گذارییهسرما

 انرژی ینهزم در مشترک

 و فنی خدمات صدور و برق

 کشور به برق مهندسی

 ترکیه

 سازمان

 ایران تجارت توسعه

 همکاری به

 نیرو وزارت
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9 

 یقتعم

 یتیترانز هاییهمکار

 تسهیل جهت در

 تجارت و ونقلحمل

 و راه نقشه تدوین

 برای مناسب عمل برنامه

 بین ترانزیتی هاییهمکار

 ترکیه و ایران

 گذارییهسرما

 در همکاری و رکمشت

 ترانزیتی یهاطرح اجرای

 تسهیل منظور به

 کاال تجارت و ونقلحمل

 

 طرح معاونت

 توسعه سازمان برنامه و

 ایران تجارت

10 

 و تعامل

 هایحوزه در همکاری

 یامن قه فرامرزی، یزآبر

 یپلماسید

 و مشارکت،آب

 در گذارییهسرما

 فرامرزی، آبریز یهاحوضه

 آب، منیتا برای یامن قه

 حل برای نهادهایی ایجاد

 کردن هماهنگ و اختالفات

 و مشترک آبی منابع

 چارچوبی از استفاده

 تسهیل برای یامن قه

 آبی منابع مورد در همکاری

 ایجاد منظور به مشترک

 تداوم برای بستری

 و اقتصادی هاییهمکار

 تجاری

 طرح معاونت

 همکاری به برنامه و

امور  یهاوزارتخانه

 جهاد و نیرو ،خارجه

 کشاورزی

 (1398) یپژوهشکده توسعه بازرگان ی،بازرگان یهاموسسه مطالعات پژوهش ؛مأخذ
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 کشور آن با یتجار تعامالت در ایران رقیب کشورهای شناخت -4

  جدولبوده )  کاهشییی 2019تا  2017  هااز جها  در سیییال  ی واردا  ترک روند
   تنها کشورها  ی ول صادرکننده ب  ترک کشور ا  10 از( 4 شماره و نمودار  10 شماره 
س  ش  روند افزا  و امارا  متحده عرب ی رو شت  و بق  ی سال       ی دا سبت ب   شورها ن ک

صادرا  ب  ا   شت    ینگذشت  کاهش  شور را دا امر باعث کاهش واردا    ینهم ،اندک
سال    دلر یلیاردم 25حدود  ست )       2019در  شت  بوده ا سال گذ سبت ب     جدولن
 (.10 شماره
شترین ب سی  رو   یزا و گندم هرکدام ب  م یاژ آل ینیومصادرا  را در آلوم  یشافزا ی

ست. افزا   یلیو م 500حدود  شت  ا سبت     صادرا  امارا  متحده عرب  یشدلر دا ن
و   نفت  هاسییاخت ، روغن یم ن یاب  سییال گذشییت  مربوط ب  طال ب  اشییکال خام 

سال  18شد )جدول  با از نقره م یربها ب  غجواهرا  و فلزا  گرا  از   ،2019(. در 
شامل آلوم  8در  ی ب  ترک یرا عمده ا  صادرات   قلم کال 20 از   یل م ینیوم،قلم کال 

و  ینو نفتال ینبنز یشییی ،شیییده، شییی ی مس تصیییف  هامس، لول  یل،جنس اسیییت
 .شود رشد صادرا  مشاهده م یلیکو فروس
 

 دالر یلیاردم ارزش 2019 تا 2017 یهاسال یبا جهان ط یهترک یتجار یت(: وضع10جدول )

 2019 2018 2017 2016 عنوان

 180.8 177.1 164.5 149.2 صادرات

 210.3 231.1 238.7 202.2 واردات

 391.1 408.2 403.2 351.4 مبادالت حجم

 (2019المللی،ینب تجارت مرکز 2019یه؛ )وزارت تجارت ترک
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 یهننده به ترکصادرک یکشورها ینتر(: مهم11جدول )

 2018 2017 کشور نام رتبه
2019 

 

صادرکنندگان  سهم

از  2019در سال 

 به) یهواردات ترک

 (درصد

 یهانامهموافقت

 یبا کشورها یهترک

آن  یطرف تجار

 کشور

 11.55 23.11 22.71 19.51 روسیه 1

 هاییهمکار سازمان

 یاهس یایدر یاقتصاد

(BSEC گروه ،)

G20،  توافقنامه

فاده از است یتجار

 دو کشور یمل یهاپول

 G20 گروه 9.56 19.12 21.506 23.37 چین 2

 9.63 19.27 21.53 21.30 آلمان 3

 ،G20 گروه

 ینامه تجارموافقت

 یحیترج

 G20 گروه 5.96 11.84 12.99 11.95 آمریکا 4

 G20 گروه 4.67 9.34 10.79 11.30 ایتالیا 5

 G20 گروه 3.31 6.63 7.52 6.21 هند 6

 G20 گروه 3.38 6.76 7.83 8.07 فرانسه 7

 2.80 5.61 6.34 6.54 جنوبی کره 8
 توافقنامه ،G20 گروه

 تجاری آزاد

 G20 گروه 2.81 5.63 7.63 6.54 انگلستان 9

10 

 امارات

 متحده

 عربی

5.54 3.78 4.23 2.16 - 
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https://ticaret.gov.tr  http://intracen.org ؛

  و ایران توسط نشده و شده استفاده یتجار دیپلماسی  ابزارهای شناخت -5

 کشور آن در اقتصادی رقبای

با    یاب در منطق  ارز   تجار  یپلماسییی  روند د  ینک  ا برا  تدا   یگاه جا  ید شیییود اب
   منف یا عملکرد مثبت   یاب  و سیییپس ب  ارز   در منطق  بررسییی  یرا ا  اقتصیییاد

مورد توج  قرار   ها ک  در بررسیی یرهای متغ ینترپرداخت  شییود. مهم یپلماسیی د
منطق  و   و کشییورها یرا ا  روابط تجار  ،خارج گذار ی سییرما یزا م گیرند م
   امنطق   هادر سییازما  یرا ا یتعضییو  برا  ارتج یپلماسیی د یتموفق یزا م

شرا    ست.  س  یطا س  و تحول   شرا  یرا ا یا و  المللینحاکم بر نظام ب یطدر کنار 
صاد از عوامل     جهان س  بخش       شد  اقت شد منا ستند ک  ب  همراه عدم ر    هاه

.  شییود م  مانع از حضییور گسییترده و ف ال آ  در رقابت جهان یرا در ا  اقتصییاد
   گسییترده در دو ده  گذشییت  ک  از سییو   ها یمو تحر فشییارها هاینه بر اعالو

  یر و ب  کارگ  مسییائل اقتصییاد ب شییده توج   یلتحم یرا بر ا  غرب  کشییورها
 (.Rana, 2013)را برجست  ساخت  است   در مناسبا  تجار  تجار یپلماس د
شتر ب یتموفق  برا  س  د ی شورها   تجار یپلما شت    توس   ک  حالدر   در ک   از نو

  یندر ا  توسیی   اقتصییاد  برا آنچ  کند م یا سییاکس الهام گرفت  اسییت ب  جفر
  یتمنابع کشورها و موق   داخل  در کنار مشارکت نهادها ینک است ا یازکشورها ن
 (.1397همکارا ، و پیرسالم  ارغوان شوند )  مهم تلق یزن یای جغراف
س  د یگر،د یا ب ب  ست س  یا ب  عنوا  حوزه رابط م یدباو  تواند م  تجار یپلما   یا

  یج  در نت  داخل یازها   از ن  ناشییی   ها عمل کند. ضیییرور     و داخل  خارج 

 1.55 3.10 6.93 7.49 ایران 15

 هاییهمکار سازمان

 پروژه -(اکو) یاقتصاد

 کشور هشت

 ،D8)اسالمی

نامه تجارت موافقت

 یحیترج

 - 1.25 2.51 5.49 1.52 عراق 18
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   فن و ا ی سرما  یازها ن ینتر تأمو از آ  مهم  کمبود منابع مکف یت،جم  یشافزا
ص  خارج  کند م یجابا س   تا در عر ست راهبردها و  عمل    اب  گون   خارج یا

  یامه یازهان اینبرآورد    را برا ین زم الملل ینب ی ال ب  منابع سییرماکند تا با اتصیی
و  یقوث  کشیییورها ارتباط  و خارج  داخل یاسیییتگفت سییی یدرو با ینکند. از ا
ستن    س س  یلسو ن  یكدر جها  امروز دارند؛ از  یکدیگربا   ناگ ست ب      خارج یا

  تغییر)  اخلد یاسییتسیی همراه  ی ن  ی اول یطموفق در گرو مسییاعد بود  شییرا 
س  یتذهن س    یجنخبگا ، ب سجام در رفتارها و ر واحد از   ی ت ر یكب   ید منابع، ان

 (.1397جان ،( است )  منافع مل
  یرا در ا  خارج ها گذار ی مطل  است ک  حجم سرما  ینآنکتاد گواه ا آمارها 

  گذار ی ک  سییرما دهد آمارها نشییا  م یناسییت. ا یار بسیی ییرا دسییتخوش تغ
داشت  و پس از آ    روند نزول 2008تا  2005  هادر فاصل  سال یرا در ا  خارج

سال   ش  2012تا  سال     یافت  یشافزا یم مال ی با  ست. در    گذار ی سرما  2013ا
  یرنسییبت ب  سییا یدتر داشییت  و افت شیید  رشیید منف یرا در ا  خارج یممسییتق
 (.4 نمودارشمارهداشت  است ) ی ترک یژهب  و یگا همسا

خارجی مستقیم گذاریسرمایه میزان(: 4ار )نمود  

Source: World Bank, 2018 
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و  یرا در ا  خارج یممستق  گذار ی جذب سرما  یزا از م یس  مقا 12 شماره جدول 
  گذار ی سییرما یزا م  آمار  هامنطق  اسییت ک  بر اسییا  داده  کشییورها  برخ
اعم از    مختلف یل  دلب  و عربستا  س ود   یرا مانند ا  نفت  در کشورها   خارج

   هاحضییور گروه یلشییده ب  دل یجادا  در منطق ، ناامن یاسیی سیی  هاشییکاف
  ینرو شییده اسییت. ابا کاهش روب  ایرا   برا الملل ینب ها یمو تحر یسییت ترور

مشییاب  در منطق ،    ب  نسییبت کشییورها  یرا مطل  اسییت ک  در ا ینارقام گواه ا
 (.12شماره  جدولرو بوده است )ب رو  نزول  با روند گذار ی سرما

 (دالر میلیونمنتخب ) یو کشورها یراندر ا یخارج یممستق گذارییهروند جذب سرما یسه(: مقا12جدول )

 2016 2015 2014 2013 2012 کشور/سال

 44486 44208 34582 28199 24196 هند

 11987 16508 12134 12284 13284 ترکیه

 8986 10976 10822 9491 8828 امارات

 7453 8141 8012 8865 12182 عربستان

 3372 2050 2105 3050 4662 ایران

 275 293 953 1434 2873 کویت

 774 1071 1040 840 396 قطر

Source: UNCTAD, 2017 

 

ص  د     تجار تراز شاخ صاد  یگرک   ست ب  نوع   روابط اقت   یا  کارآمد یانگرب  ا
رو   ب د روندها  هات. اگرچ  در سال کشورهاس    تجار ها یاست س   ناکارآمد

 ب  صییادرا  کاهش مقابل در واردا  افزایش همین اما شییده دیده هم رشیید  ب 
مانند امارا  و  فار یجخل  همکار  شورا  و اعضا یرا ا  در روابط تجار یژهو

شا     ستا  خود ن ض   در ا عرب سو   روابط تجار یجاددهنده    یكنبود  یزو ن ی دو
س  د ست. مهم  یرا ا  کارآمد برا  تجار یپلما    در برقرار یرا ض   ا  ینتربوده ا
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متنوع نبود   یاس ،خود در منطق  عالوه بر اختالفا  س یگا با همسا  روابط تجار
ض  کالها  یا  صادرات   کالها سا  ین ک  زم ی عر کند   را فراهم نم یگا جذب هم

(Cammett et al, 2015.) 
گذشت  بوده، اما     هادر سال  یرا ا  تجار  شرکا  نیتراز مهم یک امارا   هرچند

  یلیاردم 11.5ب   2014در سیال   یرا ا یرنفت ارزش صیادرا  غ  ینک با وجود ا  حت
بانك    طرف  بوده است. بر اسا  آمارها یكتبادل  از نوع روابط  ینا یددلر رس
سال    جهان صد کالها  5فقط  ،2014در  شورها  یرا ا  صادرات   در ضو     ب  ک ع
 (.1397ایرا ، اسالم  جمهور  گمرکرفت  است ) فار یجخل  همکار  شورا
و روابط  یپلماسیی از ضیی   د  حاک  ک  همگ  اقتصییاد  هابر شییاخو افزو 
صاد  شورها  یرا ا  اقت سازما      با ک ست در حوزه  با  یرفراگ  امنطق   هامنطق  ا

صاد   یکردرو س   محور و اقت شکل دهد م دود نهادها   تو   یندر ا یزموجود ن  را 
کارا       قد  فا ق   ند. شیییورا بوده ی منط کار   ا چالش    فار  یجخل  هم چار     ها د

  یداعضا بوده و عمالً نتوانست  از حوزه صرف تهد    یا و اختالف م  درون  ساختار 
  وجود یدتهد یكرا ب  مثاب   یرا شییورا ا ینا ینک محور خود را برهاند. ضییمن ا

ب  عنوا    یرا ا یرشمتمرکز است تا پذ یت بر نگاه امن ربیشت یج و در نت کند م  تلق
   مت دد  هااست ک  با چالش یگرد  امنطق اکو سازما  ( Nejad,2017عضو ) یك

شتن برا  یتهمچو  عدم اولو و اهداف متفاو     اعضا، فقدا  تمرکز موضوع    دا
 (.1395 ج فر ، و ذوالفقار با آ  مواج  است )  همکار  اعضا برا

 

 گیریهیجنت

.  اسیییت بوده باثبا    ول  همکار   و رقابت   از ترکیب  همواره ترکی   و ایرا  روابط
شور  دو متفاو  سیاست   یتوض   مت ارض، ماهیت این دلیل اغل    شده  قلمداد ک
 .است کرده ایفا زمین  این در مهم  نقش نیز تجار  ،زما هم ول 
 توسیی   و برد -برد ردرویک با کشییور دو بین تجار  و اقتصییاد  امتیازا  تبادل

 کشاورز ، صن ت،  هابخش شامل هاحوزه از وسی   طی  در همکار  ها ین زم
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 از  حداکثر   مند بهره لزم   پتروشییییم  و گاز  نفت،  گردشیییگر ، و خدما   

صت  شور  دو بین گذار ی سرما   هافر سوی   ت امل انگیزه ایجاد و ک  بین افزاهم دو

ست س  ص     خشب و مردا دولت و گذارا یا ست؛  طرف دو خصو  دیگر عبار  ب  ا

 اقتصاد   منافع حداکثر  کس   و گذار ی سرما   هافرصت  از استفاده  در موفقیت

  کشییور دو بین ها همکار از گسییترده شییبک  یك ایجاد صییور  در تجار  و
 شود  مرتفع ترکی  ب  ایرا  صادرا   شدید  تمرکز ریسك  هم تا بود خواهد یرپذامکا 

شش  یلب  دل هم و  متقابل روابط ماندگار  و پایدار  همکار ، ها ین زم بال  پو

 ها یما پ ب  هوشمندان   ورود اقدام  هر از قبل اما شود؛  تضمین  تجار  و اقتصاد  

  ترکی  مانند همسییای  کشییورها  جمل  از کشییورها سییایر با چند جانب  و دو پول 
ند  م مال   ها  یت محدود  از زیاد   حد  تا  توا  قرارداد ان قاد  .کند  ر جلوگی احت

 و نقل برا  کشییور دو مل   هاپول از اسییتفاده منظور ب  ترکی  با مال  دوجانب 
 و هایسیییكر مالحظ  قابل کاهش باعث واسیییط ارزها  حذف و مال  انتقال 

 ینترمهم از برخ  اسییا  این بر شییود م کشییور دو تجار  تسییهیل و هاین هز

  برا  ایرا   هافرصییت و کشییور دو بین ار تج و اقتصییاد  همکار  ها ین زم
س   شتر  منافع ک شنهادها   و مطال ا  حس   بی سا     پی شنا  ب  توج  توا  م را کار

 :دانست زیر  هاحوزه

 به ترکیه تمایل به توجه با مشررترک صررنعتی یهاشررهرک ایجاد برای تالش -1

 .کشور دو مرزی نقاط در گذارییهسرما

 سرروابق وجود به توجه با پتروشرریمی و گاز و تنف صررنایع در گذارییهسرررما -2

 .ترک و ایرانی یهاشرکت بین گاز و نفت یهاپروژه در مشترک گذارییهسرما

 خودروسررازی مشررارکت به توجه با خودرو صررنعت زمینه در همکاری یقتعم-3

 .ایران در رنو شرکت هاییتظرف از استفاده و خارجی یهاشرکت با ترکیه

 توجه با حالل ییمواد غذا تولید ویژه به و غذایی مواد تولید هزمین در همکاری -4

 .حوزه این در ترکیه کشور هاییشرفتپ به

 ایجاد هدف با ایران گردشرگری  حوزه در گذارییهسررما  برای مشرارکت  جلب-5

 .خصوص این در ترکیه کشور تجارب از استفاده و کشور دو گردشگران در توازن
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شارکت  جهت مذاکره-6 شگاه  نیازهای ینتأم و ایرانی تجار م  ترک زنجیره یهافرو

 .ترکیه بازار در ایرانی زنجیره فروشگاه ایجاد جهت اولیه مذاکره و

را   یکه مسرالل مرز  یتیمشرترک امن  یسریون از کم یرغ یهو ترک یرانمناسربات ا -7

 شود. یریگ یدولت در س ح وزرا پ یسیونکم یقاز طر کندیم یمتنظ

 و ترکیه یهابانک توسرررط ریال پذیرش یا و متقابل ریاعتبا خ وط اع ای-8

 .ایران یهابانک توسط لیر پذیرش

شکیل  -9 شور  دو یهابورس سازمان  از مالی کمیته یک ت  سهام  پذیرش برای ک

  ییاجرا یهادسررتگاه ینالزم ب یو انسررجام و هماهنگ یعزم و اراده مل وها شرررکت

 .یخارج هاییهو جذب سرما یرشدر پذ یدولت

مرتبط دو کشور    یهاها و وزارتخانهمشترک از سازمان   یعال یتهکم یک یلتشک -10

 .یتجار یپلماسید ینهدر زم

شتر  توجه و یدتأک- 11 سایل  یتترانز بر بی سفالت  مانند و جاده و ونقلحمل )و  آ

 .(ارتباطی یهاجاده

 از حمایت صررندوق ایجاد .یتیدومل بانک یا مشررترک صررندوق یستأسرر-12

 ترکیه و ایران مشترک اریگذیهسرما
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