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 چكيده
های اخیر ایران در تجارت با ترکیه به عنوان پنجمین شریک مهم تجاری همواره از مازاد ترازتجاری ی سالط

میلیارد  2/7معادل  6931است؛ بر اساس گزارش گمرک کشور حجم تجارت با ترکیه را در سال برخوردار بوده 

ارد دالر نیز مربوط به واردات بوده است. در میلی 2/9میلیارد دالر از آن مربوط به صادرات و  4دالر بود که حدود 

میلیارد دالر مربوط به واردات و مابقی  1/2میلیارد دالر کاهش یافت که  3/4ارزش تجارت با ترکیه به  6937سال 

به شدت متکی به صادرات گاز  6931میلیارد دالر( مربوط به صادرات بوده است. تراز مثبت تجاری در سال  9/2)

میلیون  242)6937درصد صادرات این قلم کاال سبب تراز تجاری منفی در سال  16ست؛ کاهش طبیعی بوده ا

جارت های مهم تدالر( شده است. در واقع تمرکز صادراتی بسیار شدید در مقابل تنوع وارداتی بسیار باال از ویژگی

صادراتی به ترکیه، فقط یک هشت رقمی(  HSقلم کاال )کد  6442از تعداد  6937ایران با ترکیه است. در سال 

 63این سهم  6931درصد از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است)در سال  96کاال یعنی گاز طبیعی 

درصد  4/67قلم کاال سهمی در حدود  9416درصد بود( و در مقابل پنج قلم عمده وارداتی از ترکیه از بین تعداد 

ید صادراتی در تجارت یک تهدید محسوب می شود زیرا اخالل در صادرات اند. تمرکز شدرا به خود اختصاص داده

چند کاال عمده صادراتی منجر به افت شدید صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد. از این رو ضرورت 

ط در شرایتر، برای افزایش تنوع صادراتی استفاده شود. از آن مهمهای کشور ها و ظرفیتدارد که از همه پتانسیل

دنبال نامه، کشور بایستی بحساس کنونی که علیرغم دستیابی به توافق برجام، بدلیل خروج امریکا از این توافق

های آمریکا باشد، نقش کشورهای همسو از جمله ترکیه بسیار حائز اهمیت است. کاهش اثرات سوء تشدید تحریم

رسد یتر دانست. به نظر مهای گستردهن عنصر برای همکاریتوان مهمتریوقعیت ژئوپولتیکی ایران و ترکیه را میم

برای  .کشور نسبت به دیگر همسایگان از استحکام و ثبات بیشتر برخوردار است دوبه همین دلیل روابط گسترده 

تداوم و تقویت این روابط، حرکت در راه ایجاد منافع متقابل اقتصادی و در پیش گرفتن راهبردهای سیاسی مکمل 

وسعه های تها و زمینه.  بر این اساس، شناسایی فرصتبا جدیت دنبال کرد ستیای را باینقش آفرینی منطقهدر 

ها های گذشته و تعمیق آنهمکاری بین ایران و ترکیه و همچنین ارایه راهکارهای اجرایی به منظور تداوم همکاری

 بسیار حائز اهمیت است.

 های همکاری در طیفبرد و توسعه زمینه -تبادل امتیازات اقتصادی و تجاری بین دو کشور با رویکرد برد

دی منهای صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری، نفت، گاز و پتروشیمی الزمه بهرهها شامل بخشوسیعی از حوزه

ان و گذارل دوسویه هم افزا بین سیاستگذاری بین دو کشور و ایجاد انگیزه تعامهای سرمایهحداکثری از فرصت

گذاری و های سرمایهمردان و بخش خصوصی دو طرف است. به عبارت دیگر موفقیت در استفاده از فرصتدولت

پذیر ها بین دو کشور امکانکسب حداکثری منافع اقتصادی و تجاری در صورت ایجاد یک شبکه گسترده از همکاری
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های شدید صادرات ایران به ترکیه مرتفع شود و هم بدلیل پوشش باالی زمینهخواهد بود تا هم ریسک تمرکز 

 نعقاد قراردادااما قبل از هر اقدامی  همکاری، پایداری و ماندگاری روابط متقابل اقتصادی و تجاری تضمین شود.

ط لی و حذف ارزهای واسنقل و انتقاالت مابرای های ملی دو کشور استفاده از پولدوجانبه مالی با ترکیه به منظور 

های همکاری برخی زمینه. شودمیدو کشور  تتجارو تسهیل  هاها و هزینهکاهش قابل مالحظه ریسک عثبا

 های ایران برای کسب منافع بیشتر به شرح زیر است:اقتصادی و تجاری بین دو کشور و فرصت

ی گذاری در نقاط مرزبه سرمایههای صنعتی مشترک با توجه به تمایل ترکیه تالش برای ایجاد شهرک -6

 ؛دو کشور

گذاری مشترک در سرمایهبا توجه به وجود سوابق  و پتروشیمی نفت و گاز صنایعگذاری در سرمایه -2

 ؛های ایرانی و ترکبین شرکت نفت و گاز یهاپروژه

 های خارجی تعمیق همکاری در زمینه صنعت خودرو با توجه به مشارکت خودروسازی ترکیه با شرکت -9

های کشور ترکیه پیشرفتبه همکاری در زمینه تولید مواد غذایی و به ویژه موادغذایی حالل با توجه  -4

 ؛در این حوزه

ازن در گردشگران دو ایجاد توبا هدف  ایران گذاری در حوزه گردشگریجلب مشارکت برای سرمایه -6

 ؛کشور  و استفاده از تجارب کشور ترکیه در این خصوص

های زنجیره ترک و مذاکره اولیه جهت مذاکره جهت مشارکت تجار ایرانی و تامین نیازهای فروشگاه -1

 ؛ایجاد فروشگاه زنجیره ایرانی در بازار ترکیه

بازنگری ( موجود از طریق PTAحی )نامه تجارت ترجیموافقتتعمیق افزایش سطح تجارت دوجانبه با  -7

و افزایش پوشش کاالیی و مذاکره و پیگیری برای اجرای اقدامات تسهیل تجارت در  در اقالم ترجیحی

اجرایی شده است( با اتکا به  2466ترکیه)که از سال –تجارت ترجیحی ایران  نامهموافقتقالب 

  ؛بخش خصوصیفعال مشارکت  های داخلی وتوانمندی

 گذارانسرمایههای ایران و تمایل ای برق با همکاری دو کشور با توجه به پتانسیلبازار منطقه ایجاد -2

های مشترک و همچنین صدور خدمات اجرای پروژه ،گذاری در این خصوصکشور ترکیه برای سرمایه

  ؛فنی و مهندسی در حوزه صنعت برق

و کشور در راستای توسعه گردشگری و جهت تسهیل حمل و نقل بین د های ترانزیتیتعمیق همکاری -3

افزایش جریان تجارت در منطقه با توجه به نیز و  های تولیدی دو کشورتجارت کاالافزایش همچنین 

 ؛موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب دو کشور به عنوان گذرگاه جنوب غرب آسیا و اروپا

ای پایدار در د امنیت آب برای آیندهای جهت ایجاهای آبریز فرامرزی، منطقهتعامل و همکاری در حوزه -11

ادی های اقتصمنطقه به منظور ایجاد بستر امنیتی و انگیزشی مناسب برای تداوم و استحکام همکاری

  .و تجاری
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 مقدمه
توانند بازارهای مشابهی را در اختیار هم قرار دهند. همچنین به لحاظ جمعیتی دو کشور ایران و ترکیه با تعداد جمعیتی مشابه می

 .  است کردهرا شبیه هم  کشور دودرآمد سرانه مشابه نیز بازارهای این 

وکار و فضای مناسبی برای کسب 14تری ارزیابی شده و با رتبه ، کشور ترکیه محیط مناسبوکارکسببه لحاظ محیط 

ام کشورهای جهان از لحاظ بزرگی  27میلیارد دالر، در رتبه  214حدود  GDPگذاری نسبت به ایران است. ترکیه با سرمایه

GDP  2461تا سال  2444قرار دارد.  از سال ،GDP  هزار دالر رسیده است.  66سرانه ترکیه تقریباً سه برابر شده و به بیش از

در گروه کشورهای  حالبااینشود؛ یافته محسوب نمیاست؛ گرچه هنوز جزو کشورهای توسعه  OECDچنین این کشور عضو هم

 با درآمد سرانه متوسط به باال قرار دارد.

 وکارهای موجود و نیز جدید و عالوه برگذاری در کسبدهد، نیازمند رشد سرمایه ادامهترکیه برای اینکه به رشدد مسدتمر خود   

بسیار  2444وری باال است. عملکرد ترکیه از سال وری و خلق اشتغال با بهرهآن ابداعات و آموزش و حرفه برای بهبود رشد بهره

ترین علت این عملکرد بوده و موجب شده تا اشتغال در این کشور افزایش یابد. خوب بوده اسدت. ثبات مالی و اقتصاد کالن مهم 

در حال کاهش است. طی این دوره،  سرعتبهنصف شده و فقر در این کشور  2466تا  2442شداخ  فقر این کشدور طی دوره   

شده است. همچنین  ترگشدوده های آن به روی سدرمایه خارجی  یافته و دربی مطلوب توسدعه هارسداخت یزشدهرهای ترکیه با  

 طوربهترکیده بسدددیداری از قوانین و مقررات خود را بدا اسدددتدانددارهای اتحادیه اروپا هماهنم کرده و خدمات عمومی خود را      

ش ، افزاییگذارهیسرمااقتصادی ترکیه با توجه به افزایش تورم و بیکاری،  کاهش  اندازچشمی توسدعه داده اسدت. اما   اگسدترده 

این  را در ینانینا اطم، سطح در این ترکیه اصالحی یهااستیساجرای ناپیوسته  و مالی  و تولیدی یهاشبخ یهایریپذبیآسد 

تا رشد اقتصادی آتی ترکیه، افزایش چندانی نداشته باشد.  شودیمافزایش داده و این موجب  یگذارهیسرماکشدور برای تولید و  

، همچنین باید تضعیف روابط ترکیه با برخی از شرکای شودیمکشور  که موجب محدودیت رشد اقتصادی این شدهگفتهبه علل 

 مداوم ژئوپلیتیکی در منطقه را نیز اضافه کرد. یهاتنش اصلی تجاری خود  و

،  2466-61های سدوری طی سال  جوپناه ونیلیمی سدیاسدی که این کشدور در داخل با آن مواجه اسدت. هجوم سده      هاچالش

گذاری در مراکز شدهری ایجاد کرده اسدت. برای احیای سرمایه   ژهیوبهی اجتماعی، اقتصدادی و سدیاسدی جدیدی را    هاخواسدته 

قوی است. همچنین تحوالت  اقداماتخصدوصدی، رشدد اقتصدادی و ادامه همگرایی با اتحادیه اروپا از سوی دولت ترکیه نیاز به     

، تغییرات در 2466ی ژوئن و دسامبر هاماهداشته است. انتخابات در یی را به دنبال هاچالش، 2461و  2466 هایسالسدیاسدی   

گذاشدته است و در کنار آن، یکسری از   ریتأثکابینه در ماه جوالی و اخراج مقامات دولتی، همگی بر روند اصدالحات این کشدور   

گذاری موجب تاخیر در سرمایهگذاری خارجی به این کشور را تضعیف کرده  و اقدامات تروریسدتی، ورود گردشدگران و سدرمایه   

 خصوصی و عدم حصول به نرخ رشد اقتصادی همانند سال قبل شده است.

های اخیر و در هزاره سددوم میالدی کشددور ترکیه به منطقه خاورمیانه و از جمله ایران  دهد که طی سددالها نشددان میبررسددی

اسدت، زمان آن رسیده که روابط  توجهی به ایران کردهبلهای اعمال شدده علیه ایران کمک قا تر شدده و در جریان تحریم نزدیک

تر های اقتصادی عمیقتر، همکاریدو کشدور از حالت اقتضایی به حالت راهبردی تبدیل شده و با برقراری روابط تجاری گسترده 

به حالت راهبردی های مشددترک در چارچوب محیط خاورمیانه بتوانند مقتدرتر عمل کنند. برای تعمیق روابط گذاریوسددرمایه

(، سازمان 2466نامه تجاری ترجیحی ایران و ترکیه)از ژانویه بسدترهای مناسدبی چون سدازمان همکاری اقتصادی)اکو(، موافقت   

تواند روابط ایران و ترکیه را از حالت اقتضایی همکاری های اسدالمی و ... وجود دارد که فعال نمودن، تعمیق و گسترش آنها  می 

اما قبل از هر چیز شناسایی زمینه های همکاری بین ایران و ترکیه و تدوین برنامه مناسب برای  دی نزدیک کند.به حالت راهبر
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جلب همکاری و توافق طرفین بسددیار اهمیت دارد.  در این  گزارش پا از بررسددی وضددعیت اقتصددادی و تجاری کشددور ترکیه، 

شود.  فی میهای مناسب برای توسعه همکاری دو جانبه معربرخی زمینه
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 های کالن کشور ترکيهشاخص
کالت . این اتفاق به دالیل مشتنزل یافته است.لیر ترکیه در برابر سایر اسعار به کمترین مقدار خود ارزش طی چند سال گذشته 

تباهی  در داخل و حاکمبه این کشور، تمرکز فزاینده قدرت  یانجوپناهرت جنظیر ناامنی عراق و سوریه و سیر مها یامنطقه

 عیف لیرتضدر این قسمت به وضعیت تغییر در شاخ  های کالن اقتصادی موثر بر نظام اقتصادی این کشور بوده است.  هاییهپا

 شود:پرداخته می

 نرخ تورم 1-1

با دولت  ،برای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور یبسترساز، به منظور 2467در فضای سیاسی حاکم بر ترکیه در سال 

یاست اعمال این س گذاری ترغیب نماید.یهسرماگذاران را به ش گرفت تا سرمایهانبساطی پولی را در پی یاستسرخ بهره نکاهش 

، 2467نرخ تورم ترکیه از فوریه سال  شد. بطوری که  نرخ تورمو در نتیجه  افزایش حجم نقدینگی افزایش  انبساطی سبب

 .افزایش یافت. درصد نیز 64 تا سقف شد و  یدورقم

 دارشهخدبانک مرکزی ترکیه  هاییاستسبه  تاین افزایش نرخ تورم و نوسانات آن، در حال حاضر موجب شده تا اعتماد بازار نسب

 تنزل خارجی بانک مرکزی ذخایرخارجی  هاییهسرماد وو کاهش ور یجارحسابشود. با توجه به اینکه به دلیل افزایش کسری 

 66با ابرتورم  شود کهبینی مییابد پیشاگر این روال چاپ پول ادامه را ندارد واز لیر به ادامه حمایت از در ، این کشور قایافت

 درصدی مواجه شود.

 

 6112-11: نرخ بهره و تورم ترکیه طی دوره 1 نمودار

 

Source:Thomson Reuters Datatream/Karin Strohecker 
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 رشد اقتصادی 1-6
ناشی از آن، تورم و  ؛ اما رشد خلق اعتبار )چاپ پول(ه استگذشته تجربه کرد یهاسالترکیه رشد سریعی را در هر چند کشور 

طور بههمچنین از آنجا که  .شد یجارحسابو در نتیجه افزایش کسری در این کشور شد تضعیف صادرات و تشویق واردات باعث 

اری افزایش گذیهسرمابا  اندازپان است و دردوران کنونی تشدید نیز شده است، اختالف سطح در ترکیه پایی اندازپاتاریخی، نرخ 

 ی را بدنبال داشته است.جارحساببیشتر کسری 

رشد اقتصادی   (2461در سال )پا از اقدام به کودتا ( درصد 66حدود ) و رسیدن به ترکیه  GDPبه نسبت خلق اعتبار افزایش 

مچنین مصادره اموال افراد مشارکت کننده در در کودتا به هر نحو ممکن، سبب ناامنی  فضای اقتصادی برای ه .با ااین کشور را 

 گذاری شد..یهسرما

 

 6111-11ترکیه طی دوره  GDP: نرخ رشد خلق اعتبار و 6 نمودار

Source:Thomson Reuters Datatream/Karin Strohecker 

 هاپرداختتراز  1-3

 کهیطوربهخود را بهبود دهد؛  یجارحسابتا کسری  نیستسایر کشورهای نوظهور، قادر  برخالفترکیه 

مالی خارجی این  ینتأمبه  شدتبهکه ترکیه  طورهمان همواره این کشور با کسری حابجاری مواجه بوده است.

ادی . فعالین اقتصاندنگراندر این کشور  گذارییهسرماکسری متکی است، فعالین اقتصادی در رابطه با نوع 

نظیر )تعهدات بلندمدت باشد  صورتبهخارجی  گذارانیهسرماترکیه خواهان آن هستند تا مشارکت با 

مالی  ینتأمخارجی بلندمدت استفاده کنند.  یهاوامو یا اینکه از  ((FDIمستقیم خارجی ) گذارییهسرما

است.  ترکیه یجارحسابمالی  ینتأممنبع  ینترمهم(، شودیمنظیر اعتباراتی که برای تجارت داده ) مدتکوتاه

است،  دتمکوتاه هاآنمدت تسویه  با توجه به این که ضمن اینکه نرخ بهره باالیی دارند،  گذارییهسرمااین نوع 

 هابانک وخارجی اتکای زیادی دارد ان سرمایه به جری ترکیه اقتصاد .کندیمرا با نااطمینانی مواجه  یرندگانگوام

 .اندگرفتهقرض از دنیای خارج طی سالیان گذشته  و در قالب اسعار خارجیشدت بهترکیه  بزرگ یهاشرکتو 
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های خود یبدهی خارجی بابت هاصندوقمیلیارد دالر در سال به  244در این شرایط، ترکیه باید در حدود 

ذخایر ناخال   ،قرار دارد های خارجییبدههمیشه در معرض خطر انباشته شدن  هکه ترکییدرحال بپردازد؛

 میلیارد دالر است. 26این کشور تنها خارجی 

 

 

 

 (میلیارد دالر و جاری) 611-11طی  ترکیه  یجارحساب: 3 نمودار

 
World Bank, World Development Indicators, 2020 
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 تجاری ترکيه هایشاخص
که نشان  ه استکاهش یافت 2462میلیارد دالر در سال  261به حدود  2466میلیارد دالر در سال  292از حدود  ترکیهواردات  

دالر در  اردیلیم 642. در مقابل، صادرات این کشور از (6 نمودار)درصد تنزل کرده است 6متوسط این شاخ  ساالنه  طوربه دهدیم

 درصدی است. 9متوسط نرخ رشد ساالنه  دهندهنشانکه  ه استافزایش یافت 2462میلیارد دالر در سال  674به  2466سال 

 

 (و جاری دالر ) میلیارد 2466-62کاالیی ترکیه طی روند تراز تجاری، صادرات و واردات  :4نمودار 

 

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

 

 

، در 2466همواره با کسری تجاری کاالیی مواجه بوده است. کسری تجاری کاالیی این کشور در سال  (2466-62دوره)ترکیه طی 

 7/46به حدود  2462و در سال  افتهی بهبودرشد بیشتر صادرات از واردات، این کسری  واسطهبهمیلیارد دالر بود که  23حدود 

 .کاهش یافته استمیلیارد دالر 

میلیارد دالر، یعنی صادرات خدمات تقریباً دو برابر واردات  26و  46ات خدمات این کشور به ترتیب ت و واردا، صادر2466در سال 

  )خدمات بوده است
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کاهش شدیدی پیدا کرد که  2464سال  ژهیوبهو  2466ل سا باصادرات خدمات این کشور در مقایسه  2461. در سال (6 نمودار

ن اما از آ؛ به این کشور را با مشکل مواجه کرد گردشگرعلت اصلی آن، مشکالت سیاسی در داخل و خارج این کشور بوده که جذب 

ساالنه  به  2466-62متوسط طی  طوربهخدمات این کشور  وارداتو  صادرات سال به بعد، صادرات خدمات این کشور بهبود یافت.

در  2466-62متوسط ساالنه طی  طوربه، تراز تجاری خدمات این کشور جهیدرنت. اندداشتهدرصد رشد  1/6و  9/2ترتیب در حدود 

 .بهبود یافته استدرصد  9حدود 
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 (و جاری ) میلیارد دالر 6111-11: روند تراز تجاری، صادرات و واردات خدمات ترکیه طی 5نمودار 

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

 

ی کسری در دارا، 2466-62با توجه به وضعیت صادرات و واردات کاال و خدمات ترکیه، این کشور همواره طی 

 2/23میلیارد دالر بوده است(؛ گرچه این کسری از  16متوسط کسری حدود  طوربه) ی بوده است جارحساب

 کاهش یافت. 2462میلیارد دالر در سال  7/46درصدی ساالنه، به  9/6، با بهبود 2466میلیارد دالر در سال 

شود عمده صادرات و واردات این کشور کاالهای صنعتی است. بخش که از جدول زیر مشاهده میهمان طوری

 دهد. درصد واردات این کشور را به خود اختصاص می 1/7درصد صادرات و  12شاورزی ک

 

 )درصد( هیترک ییکاال: ترکیب تجارت 1جدول 

 سایر صنعتی سوخت کشاورزی 

 1/6 1/74 7/6 12 صادرات

 2/6 1/61 7/21 1/7 واردات

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

درصد از واردات  26نزدیک  کهینحوبهبه واردات محصوالت سوختی وابسته است؛  ترکیهکه  شودیممالحظه 

این کشور محصوالت سوختی است. این کشور برای تولید محصوالت صنعتی خود، الزم است واردات نفت را 

 مواد خام جهت پردازش انجام دهد. عنوانبهمنبع انرژی و نیز  عنوانبه

شور بودن ک این امر صنعتی واقعبهزیادی متکی به کاالهای صنعتی است که  اندازهبهاز حیث صادرات و واردات  

ای صنعتی و همچنین تبدیل آنها به نیازهای کشور ترکیه به واردات کاالهای واسطه . دهد.ترکیه را نشان می
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دهنده فعالیت ترکیه در زنجیره ارزش صنایع است. بررسی ترکیب اقالم صادراتی شانکاالهای نهایی صادراتی، ن

درصد صادرات این کشور به پوشاک و مبلمان اختصاص دارد. وسائل  26نزدیک به دهد که کشور ترکیه نشان می

، فلزات درصد( 2/66درصد(، سنم و شیشه ) 4/69درصد صادرات(، سبزیجات، مواد غذایی و چوب ) 66نقیله )

ترین محصوالت صادراتی درصد( عمده 7/2درصد( و پالستیک و مواد شیمیایی ) 2/3درصد(، ماشین آالت ) 6/64)

 .(1نمودار )این کشور هستند

 

 )درصد(صادرات کشور ترکیه  ترکیب: 2نمودار 

 
 Source: WTO (2018), Trade Profile: Turkey 

 

درصد( عمده ترین گروه وارداتی  1/17ماشین آالت )دهد که بررسی ترکیب اقالم وارداتی کشور ترکیه نشان می

  ) این کشور است
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درصد(، وسائل برقی  66درصد(، فلزات ) 62درصد(،  وسائل نقیله ) 66. پالستیک و مواد شیمیایی )(7نمودار 

درصد( در مراتب بعدی قرار  7/1درصد( و مواد معدنی ) 6/2درصد(، سبزیجات، مواد غذایی و چوب ) 4/64)

 هی به ساختار صادراتی و وارداتی این کشور نشان دهنده تجارت درون صنعتی باالی این کشور است. نگا دارند.
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 )درصد(واردات کشور ترکیه  ترکیب: 1نمودار 

 
Source: WTO (2018), Trade Profile: Turkey 

 

ترین شرکای تجاری ترکیه در سال ترکیه با کشورهای گوناگونی مراودات تجاری دارد که در نمودارهای زیر، مهم

ره چین، ک ییآسیاو کشورهای آلمان، روسیه، ایتالیا و فرانسه  یی شاملاروپاکشورهای آورده شده است.  2461

کننده کاالی لت متحده آمریکا بزرگترین کشور تامینجنوبی، هند و ایران بزرگترین مبادی و از قاره آمریکا نیز ایا

درصد واردات ترکیه را  92/2در میان شرکای تجاری ترکیه، ایران نزدیک به  مورد درخواست ترکیه هستند.

 باشد. کند و در آسیا چهارمین شریک تجاری ترکیه میتامین می
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 )درصد( : مبادی وارداتی کشور ترکیه 1نمودار 

 
Source: WTO (2018), Trade Profile: Turkey 

همچون واردات، آلمان بزرگترین مقصد صادراتی ترکیه که  دهدترکیه نشان میبررسی مقاصد عمده صادراتی 

 گردد. درصد صادرات ترکیه روانه ایران می 91/9. در آسیا ایران سومین شریک تجاری ترکیه است. (3نمودار )است

 : مقاصد صادراتی کشور ترکیه )درصد(9نمودار 

 
Source: WTO (2018), Trade Profile: Turkey 
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درصد  42حدود  پذیرد؛ سهم اتحادیه اروپا در صادرات صورت میاتحادیه اروپا  اببخش اعظم تجارت ترکیه 

 . باشدمیدرصد  93در واردات حدود و صادرات 

ی چهاررقمکدهای  برحسبدر جدول زیر، ارزش پنج محصول عمده کشاورزی در صادرات و واردات ترکیه 

 شده است. آورده HSی بندطبقه

 

 : پنج محصول عمده کشاورزی ترکیه در صادرات و واردات )میلیون دالر(6جدول 

ف
دی

ر
 

 واردات صادرات

HS ارزش شرح HS ارزش شرح 

، پوستسختی هاوهیمسایر  8080 1

تازه یا خشک، حتی 

 کندهپوست

 .پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده 1081 1،7341

 

1،071 

 1،811 و ... روغن دانه آفتابگردان، روغن 1110 1،830 آرد گندم و مخلوط گندم  1181 0

 010 گندم و مخلوط گندم 1881 014 شدهخشکمرکبات، تازه یا  8081 7

 ینیریشمحصوالت خبازی ،نان 1181 4

 .، یسازتیسکویسازی یا ب

 001 صورت خردشدهلوبیای سویا ،حتی به 1081 003

میوه و سایر اجزاء خوراکی  0880 1

  نباتات،

 103 حیوانات زنده از نوع گاو 8180 341

Source: WTO (2018), Trade Profile: Turkey 

 و حیوانات زنده( و پنبه) نظیر  کندیممحصوالت کشاورزی خام را وارد  شتریبدر محصوالت کشاورزی، ترکیه 

؛ (شدهخشکی هاوهیم)نظیر آرد و  کندیمآن دسته از محصوالت کشاورزی که کمی پردازش شده است را صادر 

 .کندینمی تازه را صادر هایخوراکی هادانهو  هایسبزکه میوه،  گرددیمولی به هر صورت مالحظه 

 برحسب  2461در جدول زیر، ارزش پنج محصول عمده غیر کشاورزی در صادرات و واردات ترکیه در سال 

 آورده شده است. HSی بندطبقهی چهاررقمکدهای 

 

 : پنج محصول عمده غیرکشاورزی ترکیه در صادرات و واردات )میلیون دالر(3جدول 

ف
دی

ر
 

 واردات صادرات

HS ارزش شرح HS ارزش شرح 

سواری و سایر وسایل نقلیه  یهالیاتومب 0387 1

 ...موتوری

سواری و سایر وسایل نقلیه  یهالیاتومب 0387 0،718

 .موتوری

1،040 

حاصل از  یهانفتی و روغن یهاروغن 0318 0،041 طال 3180 0

 مواد معدنی قیری،غیر خام

3،778 

 8،411 طال 3180 4،131 ونقل کااله موتوری برای حملیوسایل نقل 0384 7

جزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه ا 0380 4

 موتوری

اجزاء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه  0380 7،080

 موتوری

1،101 

 7،180 قراضه و ضایعات چدن،آهن  3084 7،381 ها یا جواهرآالت و اجزاء آن ورآالتیز 3117 1
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Source: WTO (2018), Trade Profile: Turkey 

برای کشور ترکیه هم در  شودیمعنوان یک محصول نهایی محسوب ( که به2749وسائل نقلیه موتوری )کد 

میلیارد  4/2شود. صادرات ترکیه در این محصول در حدود صادرات و هم واردات، کاالی مهمی محسوب می

میلیارد دالر است؛ به عبارتی بیش از یک میلیارد دالر این کشور در این  2/3دالر و واردات این کشور نیز 

 لیوسای برای ترکیه با اهمیت است و این کشور ضمن تولید خودروسازمحصول کسری تجاری دارد. صنعت 

واردات این محصول نیز برای این کشور اهمیت دارد.  اماکند؛ بخشی از آن را نیز صادر مینقلیه برای داخل، 

( 2742کند )کد نهایی را از دنیای خارج وارد می محصولبرای تولید این محصول، ترکیه بخشی از قطعات این 

قطعات و متفرعات وسایل اجزاء و »میلیارد دالر واردات   6بیش از  2461گردد که ترکیه در سال و مالحظه می

( هم در صادرات و هم واردات ترکیه نقش مهمی 7642از دنیای خارج داشته است. طال )کد  «نقلیه موتوری

( نیز جزء اقالم مهم صادراتی ترکیه است. این ساختار حاکی از تجارت درون صنعتی 7669دارد و زیورآالت )کد 

 باالی این کشور است.
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  و موانع پيش رو رکيهروابط تجاری ایران با ت
اولویت استراتژی سیاست خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن  عنوانبهصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه ا

أثیرگذار و ت فعالتبدیل به یکی از بازیگران  محسوسی طوربهاما در طول دهه گذشته، ترکیه  ؛بیستم مطرح بود

ترکیه در چارچوب  2442بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال  روازایندر منطقه شده است. 

را با رقبای دیرینه خود یعنی جمهوری اسالمی ایران  یترکینزدبا همسایگان، روابط  صفر مشکلِاستراتژی 

لماتیک دیپ ای ایران نقش میانجی به خود گرفت. روابطبرقرار نمود. همچنین آنکارا در حل اختالفات پرونده هسته

چنین  ساسبر ا .اختالفاتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی شد بروزترکیه با ایران و گروه فلسطینی حماس موجب 

 یهاتدولرویکردی در قبال تحوالت اخیر منطقه، توسعه اقتصادی با همسایگان که در سرفصل سیاست خارجی 

به شکلی  ؛اخیر شده است هایسالیران و ترکیه در ا بیشتریازدهم و دوازدهم قرار دارد، سبب همگرایی هرچه 

 .اندکردهروابط تجاری خود ترسیم  اندازچشم عنوانبهمیلیارد دالری را  94بلندپایه دو کشور تجارت  یهامقامکه 

ی مهم تجاری ایران مطرح بوده است؛ بر اساس آمار اهطرفهمواره ترکیه به عنوان یکی از  های اخیرسالطی 

)اعم از نفتی و غیرنفتی(  2462انی )حسب گزارشات کشور ترکیه(، حجم تجارت ترکیه با ایران در سال بانک جه

میلیارد دالر  93/2میلیارد دالر از آن مربوط به واردات از ایران و  39/1میلیارد دالر بوده است که  92/3حدود 

ی های اخیر با کسرجارت با ایران در اکثر سالاز آن نیز مربوط به صادرات به ایران است. تراز تجاری ترکیه در ت

 2462امین شریک وارداتی ترکیه در سال  64امین شریک صادراتی و 63(. ایران، 64نمودار روبرو بوده است)

 بوده است.

 6113-6111با ایران طی دوره در روابط تجاری ترکیه و تراز تجاری تجارت ارزش : 11نمودار 
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 https://www.trademap.orgماخذ: 

میلیارد  33/4معادل  6937همچنین بر اساس آمار گمرک ایران، کل حجم تجارت ایران با ترکیه در سال  

میلیارد دالر نیز مربوط به  12/2میلیارد دالر از آن مربوط به صادرات و  97/2دالر گزارش کرده است که 

ه بعد تراز تجارت کاالیی ایران با ترکیه همواره به نفع ایران مثبت ب 6934واردات بوده است. همچنین از سال 

با این حجم تجارت، ترکیه در بین شرکای تجاری ایران در  مجددا منفی شد. 6937بوده است؛ اما در سال 

 صادرات رتبه ششم و در واردات رتبه چهارم را داراست. 

 (1393-1392واردات ایران در تجارت با ترکیه) :روند صادرات و11نمودار 

 

 (http://www.irica.gov.irماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران )

های مهم تجارت ایران با ترکیه، تمرکز بسیار شدید اقالم صادراتی ایران در مقابل تنوع بسیار باالی یکی ویژگی

هشت رقمی(  HSقلم کاال )کد  2943تعداد  6931اقالم وارداتی از ترکیه است. طبق آمار گمرک کشور در سال 

 از ترکیه وارد کشور شده است؛ علیرغم تنوع قلم کاال  9662به کشور ترکیه صادر شده است و در مقابل تعداد 

درصد از آن مربوط به یک قلم کاال  تحت عنوان گاز طبیعی است  3/62کاالهای صادراتی ایران به ترکیه بیش از 

درصد در سبد صادراتی ایران به  2/76قلم عمده صادراتی ایران به ترکیه بیش از  6و در مجموع ( 4جدول )

درصد از کل واردات از کشور ترکیه را  1/62ترکیه سهم دارند؛ در مقابل پنج قلم عمده وارداتی از ترکیه تنها 

 دهند.تشکیل می

 

 

 

http://www.irica.gov.ir/
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 (1391ایران در تجارت با ترکیه ) یی و واردات: کاالهای عمده صادرات4جدول 

 واردات صادرات

 (HS)کد  شرح کاال

 ارزش

)میلیون 

 دالر(

 سهم از کل 

 )درصد(
 (HS)کد  شرح کاال

 ارزش

)میلیون 

 دالر(

سهم از 

 کل 

 )درصد(

 7158 001 (03111118)گاز طبیعی مایع  شده
 موز سبز تازه یا خشک کرده

 (80871888)کد
138 850 

 851 180 (31811018) غیرممزوج  روی

سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر 

گرم 0/8موادچوبی باتراکمی بیش از

 (44111018)کد برسانتی مترمکعب

183 451 

 آلومینیوم کارنشده غیرممزوج

(38811888) 
184 454 

قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل ---

 (10038711) سواری
81 053 

 751 10 (71801888) اوره
 پنبه ، حالجی نشده یا شانه نزده

(10818888) 
10 057 

 051 80 03170888قیرنفت

سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر 

گرم 1/8مواد چوبی باتراکمی بیش از

 (44111718) برسانتی مترمکعب

48 151 

 1354 418 اقالم فوق 17 1011 اقالم فوق

 188 0108 کل 188 0783 کل

 (http://www.irica.gov.irاسالمی ایران ) ماخذ: گمرک جمهوری

 

 برخی مشکالت و موانع توسعه روابط دو جانبه 1-4

از  مانع تجاریاقتصادی و  ،اعم از سیاسی متعدد های باالی ایران و ترکیه، موانعظرفیتپتانسیل و با وجود 

توان به حضور رقبایی نسبت داد که از موانع سیاسی موجود را می . برخیشودمیها این ظرفیتتحقق کامل 

دنبال هکنند. آنها ببیش از اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی ضد ایرانی خود را با برقراری رابطه با ترکیه دنبال می

ایران  دهای اعمال شده بر اقتصاتضعیف فعاالن اقتصادی ایران در بازارهای ترکیه برای تشدید تاثیر تحریم

ای همچنین باید به حضور رقب .توان به آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی اشاره کردهستند. از جمله آنها می

فارس در تامین انرژی مورد نیاز ترکیه همچون قطر توجه کرد. این کشور به دلیل وجود حوزه خلیج

مهندسی روز جهان در صنعت نفت و گاز، وری از خدمات پیشرفته فنی و گذاران بزرگ جهانی و بهرهسرمایه

 خواهد شدایران جایگزین به تدریج در زمینه مبادالت نفت و گاز، 

بندی نامناسب، عدم پشتیبانی سیستم بانکی کشور به دلیل شرایط تحریم، بسته»بر اساس مطالعات انجام شده 

اسالم تجار ایرانی در بازارهای خارجی، های ایرانی، رقابت نعدم حضور دائمی در بازار، نداشتن وب سایت شرکت

از جمله عوامل عدم « عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و عدم استانداردهای الزم اتحادیه اروپا

 در بازار ترکیه است. توفیق ایران 

http://www.irica.gov.ir/
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کارشناسان و متخصصان حوزه مالی و ارزی معتقدند که در شرایط حساس کنونی برای حل مشکالت  بانکی 

ند های پولی دو و چپیمانه ویژه در زمینه توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای دیگر، انعقاد ب

 یهای احتمالمحدودیتمنجر به کاهش تواند میمانند ترکیه  همسایهاز جمله کشورهای جانبه با سایر کشورها 

مالی  نقل و انتقاالتبرای های ملی دو کشور ه از پولاستفاددوجانبه مالی با ترکیه به منظور  نعقاد قراردادا. شود

دو کشور  تتجارو در نتیجه تسهیل  هاها و هزینهکاهش قابل مالحظه ریسک عثو حذف ارزهای واسط با

اقداماتی از سوی مقامات بانک مرکزی ایران و ترکیه مبنی ( 6937)در فروردین ماه شود. در همین راستا می

انجام شده   (LC) گشایش اعتبار اسنادیدر جهت امکان  ترکیه با ارزی سوآپ –یمان پولی قرارداد پبر انعقاد 

 .است

ای است که باعث افزایش هزینه تعرفهغیرموانع میان دو کشور در مبادالت تجاری مربوط به موانع  دیگردسته 

بررسی  .یابندکاهش میشود و توان رقابتی این دسته محصوالت با تولیدات مشابه تمام شده مبادالت می

 تنوع گسترده که در مقابل حاکی از آن است  کاالهای صادراتی ایران و ترکیهخصوص تنوع آمارهای جهانی در 

صادراتی ایران دارای تنوع پایینی است. به همین جهت، تعداد تنوع کاالهای ای ترکیه، تعداد کاالهای مبادله

رکیه دارد و قاعدتا قدرت عمل ایران در بازارهای کشور مقابل محصوالت کمتری برای عرضه در بازارهای ت

وجود سیف گاردهای متنوع ترکیه برای کاالهای صادراتی ایران یکی از موانع جدی در این بسیار محدود است. 

 مسیر است. 

. استکرده  تنظیم نمازسا آن تماالزا تحت را دخو گمرکی سیستم و دهبو رتتجا جهانی نمازسا عضو ترکیه 

 ختداپر لمشمو ،همچنین نکنندگاوارد و دمیشو محاسبه CIF یقیمتها با امنحصر واردات ارضعو ترکیه در

 ترخی  از قبل که یگرد دمزرکا هرگونه و ارضعو خنر ضافها به سیف یقیمتها سساابر ودهفزا ارزش بر تمالیا

 خنر دارای صنعتی اتتولید بیشتر .دمیشو یافتدر و محاسبه صددر 29 سقف تا که هستند کگمر از کاال

 یکاالها. دمیشو خذا خلداتولید  یکاالها داتروا از ودهفزا ارزش بر تمالیا همچنین .هستند صددر 66 دمزرکا

 در اریسرمایهگذ ایبر که محصوالتی و لتیدو یشرکتها و تموسسا واردات م،خا ادمو از بعضی ایسرمایه

 فمعا واردات یهادمزرکا ختداپر از ،گرفته نظر در اریسرمایهگذ قمشو انبهعنو را نهاآ لتدو که مینههاییز

 وقصند ضارعو از دیگر موانع ترکیه بر سر راه صادرات دیگر کشورها است که ایتعرفه شبه یهااربزا. هستند

 لکنتر ،ختهاداپر ازتر تمشکال کاهش رمنظو به وقصند ارضعو یختهاداپراز جمله آنها است.  مسکن

 مددرآ دیجاا چنینهم و جیرخا و خلیدا یقیمتها سطح بین نهازمو اریبرقر ،قیمتها حد از بیش یشافزا

است. عالوه بر این موارد، ترکیه در تالش برای عضویت در اتحادیه اروپا ناچار به پذیرش  مسکن وقصند ایبر

کشورهایی مانند های ترجیحی با نامهشده است و به این دلیل در انعقاد موافقت هیاتحادآن  یگمرک نیقوان

 هایی است.ایران که حتی عضو سازمان جهانی تجارت نیست، دچار محدودیت
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ترین مسائل و مشکالت اقتصادی و تجاری توسعه روابط بین ترکیه و ایران به شرح بطور کلی برخی از مهم 

 زیر است:

 ران و وجود ای با بانک مرکزی ایهای ترکیهمشکالت بانکی از قبیل عدم همکاری مناسب بانک

 گیرانه در مورد ورود بانکهای خصوصی به بازار ایران؛ قوانین سخت

 رغم توافقات میانعدم پایبندی طرف مقابل به حذف سیف گاردهای تبعیض آمیز علیه ایران علی 

 دو طرف؛

  بین دو کشور جهت مبادالت کاالیی؛ضعیف بودن شبکه لجستیکی 

 ؛کشور2برای حمل مسافر بین  آهنفراهم نبودن زمینه استفاده از راه 

 ؛سخت بودن تردد شهروندان به ویژه مرزنشینان 

  ات؛گمرکبروکراسی اداری مرتبط با 

 ؛هافعالیت گمرک ساعات محدود 

 ؛عوارض بسیار زیاد برخی کاالها در گمرک 

 دو کشور. های مرزی های بانکی متقابل در استانشعبه فقدان  
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 های ایرانو فرصتدی های مشترک اقتصاهای همكاریزمينه
تواند به استحکام روابط بلندمدت دو می های مشترکگذاری خارجی و اجرای پروژهسهیل جریان انتقال سرمایهت

 گذاری در کشورهای موجود به دنبال سرمایهکشور بینجامد. بخش خصوصی در هر دو کشور با توجه به فرصت

 ( با حضوردر ترکیه 6931در فروردین )گذاری در ایران یههای سرمادر همایش فرصت و چالشمقابل هستند. 

در شهر  6931در اردیبهشت )های بین بخشی ایران و ترکیه نشست همکاریو همچنین در  کارآفرینان ترک

( این موضوع مورد تاکید فعالین ترک نیز بوده است. تبادل امتیازات اقتصادی و تجاری بین دو کشور با وان

های صنعت، کشاورزی، ها شامل بخشهای همکاری در طیف وسیعی از حوزهو توسعه زمینه برد -رویکرد برد

گذاری بین دو های سرمایهمندی حداکثری از فرصتخدمات و گردشگری، نفت، گاز و پتروشیمی الزمه بهره

 طرف است. مردان و بخش خصوصی دوگذاران و دولتکشور و ایجاد انگیزه تعامل دوسویه هم افزا بین سیاست

گذاری و کسب حداکثری منافع اقتصادی و تجاری در های سرمایهبه عبارت دیگر موفقیت در استفاده از فرصت

 پذیر خواهد بود.ها بین دو کشور امکانصورت ایجاد یک شبکه گسترده از همکاری

های ایران برای رصتهای همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور و فترین زمینهبر این اساس برخی از مهم

توجه  توانکسب منافع اقتصادی و تجاری بیشتر حسب مطالعات و پیشنهادهای کارشناسان و متخصصان را می

 های زیر دانست:به حوزه

 های صنعتی مشترکایجاد شهرک 1-5

گذاری و تجاری باشد های سرمایهنیاز گسترش همکاریتواند پیشاز مهمترین موارد در این خصوص که می

مرز  -گذاری در بازسازی مسیر خویاسن دره و همکاری و سرمایه -همکاری جهت توسعه و نوسازی مرز سرو

های صنعتی مشترک با محوریت گذاران برای ایجاد شهرکتواند به افزایش انگیزه سرمایه. این اقدام میاسترازی 

های تی در نزدیکی مرز دو کشور بینجامد. همچنین اجرای پروژهای مشترک که در آن شرکتتولیدات صادرا

 است.  های دو کشور مشارکت داشته باشند نیز قابل پیگیریبزرگ و دولت

در شهر وان ترکیه برگزار  6931های بین بخشی ایران و ترکیه که در اردیبهشت در سومین نشست همکاری

های اقتصادی و به ویژه گردشگری تاکید های مرزی در زمینههمکاری مشترک استان شد، دو طرف بر ضرورت

 اتکشور و صادر آن سازی در ترکیه و تولید دارو در تمایل به شهرکنیز بخش دارو ایران همچنین در  کردند.

 د در ایران تمایلهای موجوگذاران ترک نیز با توجه به فرصتبه اروپا دارد. همانطور که بخش خصوصی و سرمایه

 تواند در این زمینه نقش موثر ایفاد کند.های صنعتی ایران میشرکت شهرک گذاری در ایران دارند.برای سرمایه
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 گذاری مشترک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمیسرمایه 1-2

 ینان ترککارآفر ( با حضوردر ترکیه 6931در فروردین )گذاری در ایران های سرمایهدر همایش فرصت و چالش

 یمیو پتروش و بخش نفت و گاز بودهایران واقف بازار های موجود در گذاران ترک به فرصتسرمایهمشخ  شد که 

استخراج نفت و گاز و انتقال خطوط گازی با توجه به درجه دانند. های همکاری دوجانبه میترین زمینهمهماز را 

تواند نقشی که ترکیه در انتقال گاز ایران به اروپا دارد، می باالی اکمال بین دو کشور به لحاظ منافع مشترک و

 نترنشنالیا تیونیشرکت های مشترک قرارگیرد که نفع دو کشور را تامین نماید. گذاریمبنای بسیاری از سرمایه

 یگذار هیسرما نمیهولد و هیروس زاروبژنفت یدولت شرکت با یدالر اردیلیم 7 موافقتنامه کی کرد، اعالم هیترک

نامه را به عنوان موافقت نیا ،شرکتسه هر  .است کرده منعقد رانیا در گاز و نفت یحفار یبرا رانیا ریغد

 با که تاس یرانیا شرکت کی جانبه سه قرارداد نینامه اولموافقت نیا نکهیاند و ابرابر به امضا رسانده ییشرکا

گذاری مشترک در زمینه صنایع نفت  و گاز و پتروشیمی برای همچنین سرمایه .رسدیم امضا به یخارج یشرکا

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با مشارکت شرکت ملی صنایع  تواند بسیار جذاب باشد.دو طرف می

وژی تامین دانش فنی و تکنولبا هدف  دستی پتروشیمیشرکت گسترش صنایع پایینو از طریق پتروشیمی 

و  ن ترکذارگجذب سرمایهتواند در وابسته میشیمیایی و پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع صنایع 

 در این زمینه به ان کشور نقش موثری را ایفا کنند. خدمات فنی، مهندسی صادرات 

 تعمیق همکاری در زمینه صنعت خودرو 1-1

 های اخیر با جذب سرمایه و استقرارخودروی ترکیه با وجود اینکه سابقه چندانی ندارد اما توانسته در سال صنعت

. اگرچه ترکیه دست آوردصادرات این کشور به کلدرصدی از  61هایی از خودروسازان بزرگ سهمی سایت

ه با مونتاژ خودرو و صادرات آن، ضمن خودرو نبوده است، اما توانست ایجاد صنعت ملی در تولیدهیچگاه به دنبال 

ها دیگر تنزایی را نیز محقق نماید. به طوری که در حال حاضر این کشور ورود به عرصه صادرات خودرو، اشتتغال

  خودرو میلیون 264شود بلکه با صادرات میبه عنوان یک کشور پیشرو در صادرات محصوالت نساجی شناخته ن

 .استردهتر کپررنمخود را در اقتصاد  نقش این صنعت  2466ر سال د

 گذاری مشترک ترکی د خارجی و با مونتاژکاری ایجاد شده است.با سرمایهترکیه صنعت خودرو در 

هایی هستند که در کشور ترکیه فعال هستند فلوکا واگن، رنو، فیات، تویوتا، فورد و هیوندا برخی از شرکت

درصد  64اند و بیش از اندازی کردهواگن در کشور ترکیه سایت راه االبته تمام این خودروسازها به جز فولک

رو شود. از ایننیاز این خودروها در کشور صاحب نشان)برند( تولید و بقیه در ترکیه ساخته می قطعات مورد

ن یامتیاز این خودروهاست و برنامه اتوان گفت که خودروسازی در ترکیه صنعتی وابسته به کشورهای صاحبمی

های خارجی در بخش خودرو بوده سازی و تبدیل شدن به مدلی برای جذب سرمایهکشور بیشتر تقویت قطعه

هد دسازی در کنار دعوت از خودروسازان بزرگ دنیا نشان میاست. با این حال برنامه ترکیه برای تقویت قطعه
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نده دف تقویت بازرگانی خودرو به صادرکناین کشور به دنبال ایجاد صنعت خودروسازی ملی نیست، بلکه تنها با ه

 .سازی شرایط متفاوتی را برای خود به وجود آوردنهایت بتواند در قطعه شود که دراین نشان)برند(ها تبدیل می

درو، سیستم ترمز خو کننده، حاضر بیشترین سهم صادرات قطعات خودروی این کشور شامل سیستم خنکدرحال

 .ر و دیگر اجزای موتور و بیشتر بازار صادراتی این کشور اروپا بوده استکمربند ایمنی، فرمان، واش

ها و تحت لیسانا بوده، به همین دلیل از استانداردهای الزم برخوردار خودروسازی ترکیه با مشارکت خارجی

کند یاده ماست. حال این کشور از این ظرفیت برای انتقال دانش فنی، اشتغالزایی و افزایش درآمدهای ارزی استف

، با توجه به حضور شرکت رنو در بازار ترکیهتا با تاکید بر صادرات، توسعه اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. 

مشترک بین خودروسازان ایران و شرکت گذاری رسد تالش برای جلب مشارکت طرف ترک در سرمایهبه نظر می

الش ت خودرو با کیفیت مناسب به کشور ترکیه فراهم گردد.صادرات قطعات تواند زمینه می رنو در کشور ترکیه

های خودروسازی جهت جلب مشارکت طرف ترک و معرفی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت

گذاری مشترک و کسب منافع برای هر دو کشور شود. ساز قراردادهای سرمایهتواند زمینههای همکاری میزمینه

  قراردادهایی یا و لیساناتحت قراردادهای یا ونچرجوینت صورت به قراردادها این کارشناسی دقیق هایبررسی با

  انتقال خارجی، گذاریسرمایهجذب  بر عالوه تا است انجام قابل شود،می منتقل فنی هایکمک آن طی که

 سازی را نیز به همراه داشته باشد.برای صنعت خودرو  جدید هایتکنولوژی

 زمینه تولید مواد غذایی و به ویژه  تولید موادغذایی حاللهمکاری در  1-1

گذاری مشترک در این زمینه های باالی دو کشور در تولید مواد غذایی، همکاری و سرمایهبا توجه به توانمندی

تواند در پررنم تر شدن نقش این دو کشور در تامین نیاز وارداتی کشورهای منطقه و به ویژه تولید مواد می

 اما شود،یم انجام حالل برند تجارت دالر اردیلیم 2644 ساالنهطبق گزارشات موجود  ایی حالل بینجامد.غذ

یم ارائه و دیتول رانیا در که یخدمات و کاالها همه که یدرصورت .است صفر به کینزد حوزه نیا در رانیا سهم

بازارهای جهانی حاصل نشده است. این  توفیقی برای ورود به حالل برند وجود عدم لیبدل اما است حالل شود

 در حالی است که کشور ترکیه دارای برند حالل است.

همکاری  رانیا اب ییغذا مواد یبرخ صدور در تواندیم و داشته یتوجه قابل شرفتیپ هیترک در ییغذا عیصنا

مشترک با  یارتباط و همکار یبه برقرار لیتما هیترک یهاشرکتکنند. بر اساس اظهارات مقامات ترک، 

  .هستند غذا صنعت نهیدر زم یرانیا  یهاشرکت

وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان  یبهداشت و ییدارو ،ییغذا عیتر صنادفهمکاری و همفکری کارشناسان 

ذاری گهای مناسب سرمایهتوسعه تجارت ایران و همچنین بخش خصوصی )اتاق بازرگانی( برای شناسایی زمینه

 ست.ا اهمیت حائز بسیار ایترکیه گذارانمشترک در حوزه صنایع غذایی و ایجاد ارتباط با کارشناسان و سرمایه

http://www.mimt.gov.ir/org_units/233462/swd_id/13825/unitWdId/15442/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C.html
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 ای مشترکزنجیره هایتاسیس فروشگاه 1-9

گذاران دو کشور ایران و ترکیه، توسط سرمایهتعامل مشترک ای های زنجیرهگذاری در ایجاد فروشگاهسرمایه

های مقیاس، عقد با ایجاد صرفه ایهای زنجیرهفروشگاه زمینه ساز تبادل کاال بین دو کشور خواهد شد.

کنندگان، برندسازی فروشگاه، کاهش سرانه نیروی انسانی به ازای میزان فروش، مدت با تامینقراردادهای بلند

کنندگان، یکپارچه کردن شبکه توزیع و استفاده از ایجاد امکانات رفاهی، ایجاد امکانات حمل و نقل برای تامین

 وری فروشهای تخفیفی موجب افزایش بهرهخرد و سیاست هایتقاضااطی، تجمیع های ارتبترین فناوریمدرن

ه دانش و تجربزمینه انتقال  تواندگذاری مشترک با ترکیه در این صنعت میسرمایه .و تقویت تولید خواهند شد

 ها درترک و سابقه موفقعالوه بر این، تجارب  شود.نیز منتقل می تجارت الکترونیک در حوزه هایپر مارکت

برداری رهبهمورد به نحو شایسته توان را میالمللی های بینآفرینی در عرصهبازاریابی و نقش های تولیدی،عرصه

اما بایستی ضوابط و  ،شودمی داخلیمحصوالت و کاالهای توسعه صادرات اقدام موجب  این هرچند قرار گیرد.

زارت وکشور در اثر ورود کاالهای ترک دچار آسیب نشود.  تغالتولید داخلی و اشدر نظر گرفت که نیز شروطی را 

توانند های اجرایی زیر مجموعه خود میبا اتکا به سازمان توسعه تجارت ایران  و معاونت معدن و تجارت صنعت،

ای یههای مشابه ترکبا فروشگاه یایرانموفق ای های زنجیرهمشترک بین فروشگاهو همکاری گذاری شرایط سرمایه

 اهم سازد.فررا 

 گذاری در حوزه گردشگریجلب مشارکت برای سرمایه 1-11

ی شمار باالیهمواره در جریان است.  به نفع ترکیهبین دو کشور ایران و ترکیه وازنه گردشگران در حال حاضر م

یخی و طبیعی ایران، گردشگران کمی از نظیر تارهای بیکنند اما با وجود جاذبهاز ایرانیان به ترکیه سفر می

اری در این گذسرمایه ایران و ترکیهبین ر گتعادل و تناسب میان تبادالت گردشبا هدف آیند. ترکیه به ایران می

 حوزه ضرورت دارد.

بر  د،نحوزه در اختیار ایران قرار دهاین تجربیات خود در هستند که ترکیه عالقمند مسئوالن حوزه گردشگری 

ار روابط بسی .دارندهای گردشگری در ایران تاکید ای در توسعه زیرساختگذاران ترکیهم مشارکت سرمایهلزو

شود. رفع موانع حمل و نقل بین عامل انگیزشی مهم برای این امر محسوب میبین روسای دولت دو کشور  خوب

سهیل تجارت را فراهم سازد. ایران و ترکیه می تواند هم در توسعه گردشگری موثر باشد و هم زمینه ت

ارت های تجبرداران در بخشهای حمل و نقل در صورتی که با گستردگی بهرهگذاری برای ایجاد زیرساختسرمایه

 . گذاران دو کشور روبرو خواهد شدکاال و خدمات  و گردشگری روبرو باشد با استقبال بیشتر سرمایه

 (PTAتجارت ترجیحی) نامهقتتجاری از طریق تعمیق مواف همکاریافزایش  1-11

محدودی از  تعداد با پوشش یترجیحتجارت نامه میالدی موافقت 2466دو کشور ایران و ترکیه از ابتدای سال 

کاالی کشاورزی  644نامه کاهش تعرفه در خصوص مطابق این موافقت درآمده است.به اجرا بین دو کشور  کاالها
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به مرحله برای توسعه صادرات ترکیه کاالی صنعتی توسط ایران  626و برای توسعه صادرات ایران توسط ترکیه 

افزایش سطح پوشش کاالیی گسترش اقالم مشمول موافقت  با نامهاست. ارتقای این موافقتاجرا گذاشته شده

های موجود و همچنین حذف موانع و محدودیت و گنجاندن محصوالت صنعتی در فهرست جدید PTAنامه 

 تواند به گسترش تجارت بین دو کشور کمک کند.ای میغیرتعرفه

شود که ای، پیشنهاد مینامه درخواست کاهش تعرفهبا توجه به مطالعات انجام شده در جهت تعمیق موافقت

 ههای کشور ترکیهای صادراتی ایران و تقاضای واردات و سطح تعرفهمحصوالت زیر که با توجه به پتانسیل

 شناسایی شده است،  مورد توجه قرار گیرد: 

مددحصددددوالت  

کشدددداورزی و 

 غذایی

های گوشتی از گاو، گردو با دانه آفتابگردان، روغن نخل، توتون و تنباکو، پنیر، فرآورده

پوست سخت، مالس حاصل از تصفیه قند و شکر، چربی و روغن گیاهی، دانه کنجد، گلوکز 

ها از نوع سا و چاشنی، لوبیا رسمی، مارگارین، وردهو شربت گلوکز، چای سبز، کره، فرآ

 ها، سایر نباتات زنده، پودر کاکائو و...(سایر چربی

محصوالت 

 -صنعتی

محصوالت 

شیمیایی و 

 پتروشیمی

 

درصد،  14چسب از کائوچو؛ پلی پروپلین، پلی کلروروفیل مخلوط نشده، پلی اتیلین با چگالی کمتر از 

کوپلیمرهای پروپیلن، کوپلیمرهای استیرن معمولی، کودهای معدنی و شیمیایی، اوره، نیترات آمونیوم، 

 –تادین بو -یلنونتریلآمید، کوپلیمرهای آکرمواد رنگ کننده، رنگ و ورنی ها، مواد رنگی راکتیف، پلی

های استیرن، پلیمرهای استیرن ، مواد پالستیکی، لباس از پالستیک، صفحه و ورق از پالستیک، فرآورده

ضد انفجار از روغن های نفتی، جعبه، صندوق و قفسه از پالستیک، نوار باریک پالستیکی، دکسترین و 

روان کننده، صفحه و ورق از پروپیلن، پوشش های های آمینیک، فرآوردهها، رزیننشاسته، الکیل بنزن

های پیگمانی، سیلیکون، ظروف مالمین، سربطری های کنندههای اپوکسید، رنگکف از کلروروفیل، رزین

اکسیدان برای کائوچو، مجسمه و اشیا تزیینی از های آنتیهای اکریلیک، فرآوردهها، رنگودرپوش

های ی اسیدی، بطری پالستیکی، ژالتین، پلی کربنات، رزینپالستیک، مواد رنگی دیسپرسه، مواد رنگ

 فنولیک)گرید چسب(

محصوالت 

 –صنعتی

محصوالت 

 زنجیره فوالد 

محصوالت تخت نورد شده از آهن و فوالد، میله گرم نورد شده از آهن و فوالد، محصوالت 

یوم، صفحه تخت نورد شده از آهن و فوالد غیرممزوج، اسکلت فلزی و قطعات آن از آلومین

و ورق از آلومینیوم، ریل از آهن و فوالد، پروفیل از آهن و فوالد غیرممزوج، میله از آهن و 

یل پروف  فوالد غیرممزوج، آلیاژهای آهن، مفتول از آلومینیوم، ورق و نوار نازک از آلومینیوم،

 توخالی از آلومینیوم

 (6936ماخذ: ثاقب حسن)
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ایران با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی )از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  نقش آفرینی سازمان توسعه تجارت

صنعت، معدن و تجارت در شناسایی و معرفی اقالم مناسب برای توسعه  وزارتایران( و معاونت های اجرای 

 نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه می تواند راهگشا باشد. پوشش کاالیی موافقت

 ای برق با همکاری دو کشورمنطقهایجاد بازار  1-16

و  های صنعت برقسترسازی برای گسترش حضور شرکتبهای مهم همکاری ایران و ترکیه یکی دیگر از زمینه

 است.  به ترکیه مربوطه تجهیزات و خدمات فنی و مهندسیبرق و صادرات 

 مطرح آمریکایی و اروپایی ورهایحوزه کش در عمدتاً اخیر هایسال در و تازگی به ای برقمنطقه بازار مفهوم

های موجود با توجه به ظرفیت حاضر حال است. در نموده ایجاد برق بازارهای زمینه در را ادبیات نوینی و گردیده

ساز توسعه بازار بزرگ تواند زمینهبرق فیمابین دو کشور می تبادل ای، همکاری در ایجاد و توسعه بازارمنطقه

قانون برنامه  43 مادهضمن آنکه  کشورهای دیگر)عراق، افغانستان، ترکمنستان( منطقه گردد.ای با حضور منطقه

د ای و ایجااز سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار منطقهنموده است که موظف را دولت ششم 

وب، شرق و غرب به کشورهای که شبکه برق کشور از شمال، جنطوریعمل آورد بهای برق بهقطب)هاب( منطقه

 همسایه متصل شود.

بکه ساز، شهای نیروگاهایران از نظر دسترسی به منابع گازی برای تولید برق، تجربه نیروی انسانی و شرکت

کشور در منطقه، از جایگاه بسیار مناسبی برای  66گسترده صادرات برق و موقعیت ژئواستراتژیک و همسایگی با 

از نظر به عنوان یکی از همسایگان مهم ایران  ی منطقه برخوردار است. کشور ترکیهتبدیل به هاب انرژ

 متخصصان این حوزهها داشته، اما ذخایر گازی قابل توجهی ندارد و هایی در طول این سالسازی پیشرفتنیروگاه

 تواند انگیزه همکاری رااکمال موجود در این زمینه می قادر به رقابت با ایران در این زمینه نیست.معتقدند که 

تواند به راهکارهای مناسب به های کارشناسی در این خصوص بین دو کشور میافزایش دهد. برگزاری نشست

همکاری سازمان توسعه تجارت ایران با مسئولین  ها و تامین منافع دو کشور بینجامد.منظور شناسایی مزیت

گذاری مشترک در زمینه انرژی برق و  صدور ه سرمایهصنعت آب و برق کشور و ترغیب فعالین این بخش ب

های اقتصادی و تجاری با کشور ترکیه تواند به تعمیق همکاریخدمات فنی و مهندسی برق به کشور ترکیه می

 منجر شود. 

  های ترانزیتیتعمیق همکاری 1-13

دو کشور و اهمیت آن در  سیاسی تهران و آنکارا، موقعیت راهبردی یهاییهمگرادر کنار اشتراکات فرهنگی و 

دروازه  نوانعبهمسئوالن ایرانی و ترک شده است؛ جایگاه ترکیه  شیپ از شیبمناسبات اقتصادی سبب نزدیکی 

 .منطقه خاورمیانه، بر اهمیت این همگرایی در زمینه ترانزیت کاال افزوده است دراروپا و موقعیت ژئوپولتیک ایران 
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ترکیه دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی و بسییار خوبی اسیت و گذرگاه جنوغ غرغ آسییا و اروپا به شمار    

 .کنندایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کاال و انرژی استفاده می ژهیوبهآید و کشورهای بسیاری، می

 داشته وعضو اکبین کشورهای قتصادی نقش فعال در برقراری ارتباط تجاری و اتوانند دو کشور ایران و ترکیه می

ای نقش خاص داشته در این گروه همکاری منطقه در زمینه ترانزیت کاالهای صادراتی و وارداتیباشند. به ویژه 

ها و برداری از این مزیتهرهتواند باعث بباشند. محوریت ایران و ترکیه و همکاری این دو  در زمینه ترانزیت می

هیل سمابین کشورهای منطقه و به ویژه اعضای اکو گردد و همچنین تفیی ارتباط حمل و نقلی ها و برقرارفرصت

یادداشت تفاهمی  6931در سال  را ممکن سازد.تجارت میان آسیا و اروپا و کشورهای منطقه و توسعه ترانزیت 

ر ، معدن و تجارت ایران دبین وزرای اقتصاد ترکیه و قطر و وزیر صنعت« و ترانزیت ونقلحملتسهیل »با عنوان 

 شاهد بازار ترانزیتی در منطقه باشیم. توانیمکه در صورت تدوین نقشه راه و برنامه عمل مناسب  تهران امضا شد

  ایهای آبریز فرامرزی، منطقههمکاری در حوزهتعامل و  1-14

چندجانبه بین ، ضرورت همکاریدر منطقه خاورمیانهنزوالت جوی کاهش آب و هوایی و تغییرات نظر به 

ع کمبود مناب. بسیار حائز اهمیت استدر منطقه ای پایدار آب برای آیندهکشورهای منطقه در جهت ایجاد امنیت 

رزی های مها و تنشاحتمال بروز نا آرامی در ارتباط است و ایآتی منطقههای چالشبرخی بطور تنگاتنم با  یآب

های سیاسی و جنم در کشورهای همجوار نیز به مانعی در و متاسفانه استمرار نزاع در آینده دور از انتظار نیست

  .ای تبدیل شده استبرابر دستیابی به توافقات عملی و پایدار برای حل مشکالت زیست محیطی منطقه

دنیا  درصد است؛ در حالی که ایران یک درصد جمعیت4442/4 سهم ایران از کل منابع آب شیرین دنیا، کمتر از

میلیارد متر مکعب  274میلیارد متر مکعب است که از این میزان  444را دارد. حجم بارش سالیانه در ایران 

میلیارد متر مکعب، به عنوان آبهای تجدیدپذیر  694گیرد و بقیه؛ یعنی دوباره تبخیر شده، در چرخه آب قرار می

تواند مورد می (میلیارد متر مکعب 92)رزمینیو آبهای زی (میلیارد متر مکعب 32)به صورت آبهای سطحی 

 .برداری قرار گیردبهره

درصد منابع آبی خود را مصرف کند، وارد تنش آبی شده  44اساس شاخصهای جهانی، کشوری که بیش از  بر

میلیارد مترمکعب ذخایر آب تجدید شونده ایران مورد استفاده قرار گرفته  694درصد از  76است؛ تاکنون حدود 

ان توان گفت که ایر، میشودست. اگر این مقادیر را با توجه به سطوح تعریف شده جهانی میزان مصرف مقایسه ا

 .وارد بحران آبی شده است؛ بحرانی که پیامدهای مخرب آن در آینده نه چندان دور، جبران ناپذیر خواهد بود

استان ایران، وسعت بسیار زیادی از  96بخش بسیار بزرگی از ریزگردهایی که امروز کارشناسان معتقدند که 

هایی از کشورهای عربستان و کویت را درگیر کرده ناشی از سدسازی ها در ترکیه کشور عراق، همچنین بخش

. بحران آب در آینده برای صنایع ایران نیز خطرساز خواهد شد؛ از این رو بکار دیپلماسی آب و تعامل و است

نهادهایی برای امنیت آب، ایجاد ای های آبریز فرامرزی، منطقهدر حوضهرکیه ت بین دو کشور ایران وهمکاری 
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برای تسهیل همکاری  ایمنطقهاستفاده از چارچوبی و برای حل اختالفات و هماهنم کردن منابع آبی مشترک 

ها بدلیل ارتباط آنها با بحث امنیت، گونه همکاریشروع این ضروری است.بسیار  مشترک آبی منابع مورد در

های اقتصادی مورد توجه های اقتصادی و تجاری بوده و ضرورت دارد در کنار سایر حوزهساز دیگر همکاریزمینه

 خاص قرار گیرد.
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 بندی و پيشنهادهاجمع

حال توسعه با درآمد سرانه متوسط  رکیه به عنوان کشور همسایه و شریک مهم تجاری ایران، کشوری است درت

( عضویت داشته و OECDبه باال که در سازمان جهانی تجارت و همچنین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )

ی های متعدد سیاسی و اقتصاددرصدد پیوستن به اتحادیه اروپا نیز است. اگرچه این کشور در حال حاضر با چالش

کند اما با توجه به ساختار و بنیه اقتصادی و تجاری، تداوم رشد و توسعه داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می

 آن دور از ذهن نیست. 

های اخیر به زیان آن کشور منفی بوده الملل، تراز تجاری ترکیه با ایران طی سالطبق گزارش مرکز تجارت بین

میلیارد  39/1ر برآورد شده است که میلیارد دال 92/3بالغ بر  2462است. حجم تجارت ترکیه با ایران در سال 

میلیارد دالر آن نیز مربوط به صادرات به ایران است. گمرک ایران  93/2دالر از آن مربوط به واردات از ایران و 

میلیارد دالر  12/2میلیارد دالر گزارش کرده است که  33/4معادل  6937نیز حجم تجارت با ترکیه را در سال 

میلیارد دالر نیز مربوط به واردات بوده است. ایران در تجارت با ترکیه از مازاد  97/2و  از آن مربوط به صادرات

ترازتجاری همواره به نفع ایران مثبت بوده است؛ اما در سال  6931تا  6934ترازتجاری برخوردار است و از سال 

بین شرکای تجاری ایران در با این حجم تجارت، ترکیه در  تراز تجاری به زیان ایران منفی شده است. 6937

های مهم تجارت ایران با ترکیه، تمرکز بسیار صادرات رتبه ششم و در واردات رتبه چهارم را داراست. یکی ویژگی

شدید اقالم صادراتی ایران در مقابل تنوع بسیار باالی اقالم وارداتی از ترکیه است. طبق آمار گمرک کشور در 

قلم در سال  2943هشت رقمی( به کشور ترکیه صادر شده است) HS)کد  قلم کاال 6442تعداد  6937سال 

(؛ علیرغم تنوع 6931قلم در سال  9662قلم کاال از ترکیه وارد کشور شده است) 9416( و در مقابل تعداد6931

 درصد از صادرات ایران مربوط به یک قلم کاال  تحت عنوان گاز 96کاالهای صادراتی ایران به ترکیه بیش از 

درصد  2/76( و بطور کلی پنج قلم عمده صادراتی بیش از 4جدول ()6931درصد  در سال  3/62طبیعی است)

حالی است که پنج قلم عمده وارداتی از ترکیه شوند؛ این در از ارزش سبد صادراتی ایران به ترکیه را شامل می

اند. تمرکز شدید صادراتی در تجارت یک تهدید محسوب درصد را به خود اختصاص داده 1/62سهمی در حدود 

می شود زیرا اخالل در صادرات  چند کاال عمده صادراتی منجر به افت شدید صادرات و کاهش درآمدهای ارزی 

های کشور برای افزایش تنوع صادراتی ها و ظرفیتضرورت دارد که از همه پتانسیلکشور خواهد شد. از این رو 

تر، در شرایط حساس کنونی که علیرغم دستیابی به توافق برجام، بدلیل خروج امریکا از استفاده شود. از آن مهم

مسو از قش کشورهای ههای آمریکا باشد، ننامه، کشور بایستی بدنبال کاهش اثرات سوء تشدید تحریماین توافق

توان مهمترین عنصر برای وقعیت ژئوپولتیکی ایران و ترکیه را میجمله ترکیه بسیار حائز اهمیت است. م
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گان کشور نسبت به دیگر همسای دورسد به همین دلیل روابط گسترده تر دانست. به نظر میهای گستردههمکاری

اوم و تقویت این روابط، حرکت در راه ایجاد منافع متقابل برای تد .از استحکام و ثبات بیشتر برخوردار است

بر   .ای را باید با جدیت دنبال کرداقتصادی و در پیش گرفتن راهبردهای سیاسی مکمل در نقش آفرینی منطقه

های توسعه همکاری بین ایران و ترکیه و همچنین ارایه راهکارهای اجرایی ها و زمینهاین اساس، شناسایی فرصت

 ها بسیار حائز اهمیت است.های گذشته و تعمیق آنمنظور تداوم همکاریبه 

عی های همکاری در طیف وسیبرد و توسعه زمینه -تبادل امتیازات اقتصادی و تجاری بین دو کشور با رویکرد برد

 مندیهای صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری، نفت، گاز و پتروشیمی الزمه بهرهها شامل بخشاز حوزه

ذاران و گگذاری بین دو کشور و ایجاد انگیزه تعامل دوسویه هم افزا بین سیاستهای سرمایهحداکثری از فرصت

 گذاری وهای سرمایهمردان و بخش خصوصی دو طرف است. به عبارت دیگر موفقیت در استفاده از فرصتدولت

ها بین دو کشور ه از همکاریکسب حداکثری منافع اقتصادی و تجاری در صورت ایجاد یک شبکه گسترد

پذیر خواهد بود تا هم ریسک تمرکز شدید صادرات ایران به ترکیه مرتفع شود و هم بدلیل پوشش باالی امکان

اما قبل از هر اقدامی  های همکاری، پایداری و ماندگاری روابط متقابل اقتصادی و تجاری تضمین شود.زمینه

از جمله کشورهای همسایه مانند ترکیه و و چند جانبه با سایر کشورها های پولی دورود هوشمندانه به پیمان

دوجانبه مالی با ترکیه به منظور  نعقاد قرارداداجلوگیری کند.   های احتمالیتواند تا حد زیادی از محدودیتمی

کاهش قابل مالحظه  عثنقل و انتقاالت مالی و حذف ارزهای واسط بابرای های ملی دو کشور استفاده از پول

 . شودمیدو کشور  تتجارو  تسهیل  هاها و هزینهریسک

های ایران برای های همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور و فرصتترین زمینهبر این اساس برخی از مهم

ر یهای زتوان توجه به حوزهکسب منافع بیشتر حسب مطالعات و پیشنهادهای کارشناسان و متخصصان را می

 دانست:

 گذاری در نقاط مرزیهای صنعتی مشترک با توجه به تمایل ترکیه به سرمایهتالش برای ایجاد شهرک .6

 دو کشور

گذاری مشترک در سرمایهبا توجه به وجود سوابق  و پتروشیمی نفت و گاز صنایعگذاری در سرمایه .2

 های ایرانی و ترکبین شرکت نفت و گاز یهاپروژه

های خارجی زمینه صنعت خودرو با توجه به مشارکت خودروسازی ترکیه با شرکتتعمیق همکاری در  .9

 های شرکت رنو در ایرانو استفاده از ظرفیت

 های کشورپیشرفتبه همکاری در زمینه تولید مواد غذایی و به ویژه تولید موادغذایی حالل با توجه  .4

 ترکیه در این حوزه
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ایجاد توازن در گردشگران دو با هدف  ایران گردشگریگذاری در حوزه جلب مشارکت برای سرمایه .6

 کشور  و استفاده از تجارب کشور ترکیه در این خصوص

های زنجیره ترک و مذاکره اولیه جهت مذاکره جهت مشارکت تجار ایرانی و تامین نیازهای فروشگاه .1

 ایجاد فروشگاه زنجیره ایرانی در بازار ترکیه

بازنگری ( موجود از طریق PTAنامه تجارت ترجیحی )موافقتعمیق تافزایش سطح تجارت دوجانبه با  .7

و افزایش پوشش کاالیی و مذاکره و پیگیری برای اجرای اقدامات تسهیل تجارت در  در اقالم ترجیحی

اجرایی شده است( با اتکا به  2466ترکیه )که از سال –تجارت ترجیحی ایران  نامهموافقتقالب 

مانند سازمان توسعه تجارت  بخش خصوصی و نهادهای مسئولفعال مشارکت  های داخلی وتوانمندی

  ایران

 گذارانسرمایههای ایران و تمایل ای برق با همکاری دو کشور با توجه به پتانسیلایجاد بازار منطقه .2

های مشترک و همچنین صدور خدمات اجرای پروژه ،گذاری در این خصوصکشور ترکیه برای سرمایه

 هندسی در حوزه صنعت برق فنی و م

جهت تسهیل حمل و نقل بین دو کشور در راستای توسعه گردشگری و  های ترانزیتیتعمیق همکاری .3

افزایش جریان تجارت در منطقه با توجه به نیز و  های تولیدی دو کشورتجارت کاالافزایش همچنین 

 ب آسیا و اروپاموقعیت جغرافیایی بسیار مناسب دو کشور به عنوان گذرگاه جنوب غر

ای پایدار در ای جهت ایجاد امنیت آب برای آیندههای آبریز فرامرزی، منطقههمکاری در حوزهتعامل و  .11

ادی و های اقتصمنطقه به منظور ایجاد بستر امنیتی و انگیزشی مناسب برای تداوم و استحکام همکاری

 تجاری
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 اقتصادی و تجاری ایران و ترکیههای همکاری ترین زمینهمهم

 نهادهای مسئول نوع اقدام زمینه همکاری ردیف

 های صنعتی مشترک با محوریت تولیدات صادراتی در نزدیکی مرز دو کشور ایجاد شهرک های صنعتی مشترکایجاد شهرک 6

 های دو کشور های بزرگ و دولتاجرای پروژهای مشترک با مشارکت شرکت

 های صنعتیکوچک و شهرکسازمان صنایع  

 سازمان توسعه تجارت ایران

نفت و صنایع گذاری در زمینه سرمایه 2

 گاز و پتروشیمی

 استخراج نفت و گاز و انتقال خطوط گازی با توجه به درجه باالی اکمال بین دو کشور

دستی دانش فنی و تکنولوژی صنایع شیمیایی و پایین به منظور جذب  های پتروشیمیگذاری مشترک در زمینه پروژهسرمایه

  وابسته به آننفت و گاز و پتروشیمی و صنایع 

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 معاونت امور صنایع

با همکاری شرکت ملی پتروشیمی ایران )وزارت 

 نفت(

 (شرکت رنو های ترکیه )استفاده از ظرفیتمشترک بین خودروسازان ایران و گذاری سرمایه تعمیق همکاری در زمینه صنعت خودرو 9

 سازیگذاری مشترک و همکاری در صنعت قطعهسرمایه

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 معاونت امور صنایع

 سازمان توسعه تجارت ایران

همکاری در زمینه تولید مواد غذایی و  4

 حاللبه ویژه  تولید موادغذایی 

 غذا صنعت نهیدر زم یرانیا  یهاشرکتبا های ترک شرکتمشترک  یهمکار

 گذاری مشترک در تولید مواد غذایی حاللسرمایه

 عیصنامعاونت امور 

 سازمان توسعه تجارت ایران

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایرانبا همکاری 

 ایهای مشابه ترکیهای موفق ایرانی با فروشگاههای زنجیرههمکاری مشترک بین فروشگاهگذاری و سرمایه ای مشترکزنجیره هایتاسیا فروشگاه 6

 ای مشترک با هدف ایجاد بازار فروش محصوالت داخلی دو کشورهای زنجیرهتاسیا فروشگاه

 سازمان توسعه تجارت ایران

 معاونت امور اقتصادی و بازرگانی

گذاری مشترک در حوزه سرمایه 1

 گردشگری

 در جهت صادرات خدمات گردشگری های گردشگری در ایرانای در توسعه زیرساختگذاران ترکیهمشارکت سرمایه

 های اقتصادی گردشگری و سایر حوزه های مرزی در زمینههمکاری مشترک استان
 سازمان توسعه تجارت ایران

 

های تجاری از طریق تعمیق همکاری 7

 های تجارینامهموافقت

 سازمان توسعه تجارت ایران (ایران و ترکیه و افزایش پوشش کاالییPTAنامه تجارت ترجیحی )بازنگری در اقالم ترجیحی موافقت

اتاق بازرگانی، صنایع با همکاری بخش خصوصی )

 و معادن ایران

ای برق با همکاری دو ایجاد بازار منطقه 2

 کشور

 سازمان توسعه تجارت ایران صدور خدمات فنی و مهندسی برق به کشور ترکیه گذاری مشترک در زمینه انرژی برق و سرمایه

 به همکاری وزارت نیرو

http://www.mimt.gov.ir/org_units/233462/swd_id/13825/unitWdId/15442/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C.html
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در جهت  های ترانزیتیتعمیق همکاری 3

 تسهیل حمل و نقل و تجارت

 های ترانزیتی بین ایران و ترکیهتدوین نقشه راه و برنامه عمل مناسب برای همکاری

 جارت کاالونقل و تتسهیل حملبه منظور  های ترانزیتیاجرای طرح گذاری مشترک و همکاری درسرمایه

 طرح و برنامهمعاونت 

 سازمان توسعه تجارت ایران

های آبریز تعامل و همکاری در حوزه 64

 ایفرامرزی، منطقه

نهادهایی برای حل برای امنیت آب، ایجاد ای های آبریز فرامرزی، منطقهدر حوضهگذاری و سرمایهمشارکت دیپلماسی آب، 

ترک مش آبی منابع مورد دربرای تسهیل همکاری  ایمنطقهاستفاده از چارچوبی و اختالفات و هماهنم کردن منابع آبی مشترک 

 های اقتصادی و تجاریبه منظور ایجاد بستری برای تداوم همکاری

  طرح و برنامهمعاونت 

 های امورخارجه،به همکاری وزارتخانه

 کشاورزینیرو  و جهاد 
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