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خالصه مدیریتی
• ــن 	 ــت. ای ــایگی اس ــط همس ــران در محی ــی ای ــب اقتصــادی و سیاس ــریک و رقی ــن ش ــاید مهمتری ــه ش ترکی

کشــور دروازه   ای بــرای دسترســی ایــران بــه اروپــا، بــازار مهــم انــرژی و شــریک اقتصــادی کلیــدی اســت. در 
ــا ایــران پیگیــری می   کنــد. شــناخت  عیــن حــال ترکیــه رقابــت ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک گســترده   ای را ب

دیپلماســی اقتصــادی ایــن کشــور بــرای بخــش خصوصــی و دولــت ایــران واجــد اهمیــت اســت.
• اقتصــاد سیاســی ترکیــه در دو دهــه اخیــر دگرگــون شــده اســت. رشــد اقتصــادی دوام   دار ایــن کشــور، جهــش 	

ــد. امــا در عیــن  ــی نمادهــای ایــن دگرگونی   ان ــده ایــن کشــور در اقتصــاد جهان صــادرات آن و تنیدگــی فزاین
حــال ترکیــه در آخریــن ســال دو دهــه منتهــی بــه 2023 کــه صدســالگی جمهــوری نویــن و ســال جشــن 
ــا خطــرات  ــد ایــن دســتاوردها را ب ــا چنــان تورمــی مواجــه اســت کــه می   توان گرفتــن ایــن موفقیت   هاســت ب
جــدی مواجــه نمایــد. اینکــه ترکیــه 2023 در تــداوم دو دهــه اخیــر در مســیر موفقیــت گام بــر مــی   دارد یــا وارد 
ــک  ــک و ژئوپلیتی ــای ژئواکونومی ــا بلندپروازی   ه ــدان روشــن نیســت، ام ــوز چن ــد زوال می   شــود هن دوره جدی

ایــن کشــور همچنــان تــداوم دارد.
• ســاختار نهــادی دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه در قالــب مــدل هماهنگــی قابــل مفهــوم بنــدی اســت. طیــف 	

ــور  ــن کش ــادی ای ــی اقتص ــه دیپلماس ــی ب ــکل ده ــی در ش ــی و خصوص ــش دولت ــای بخ ــیعی از نهاده وس
ــر اســت. وزارت  ــی برجســته ت ــان نقــش وزارت اقتصــاد و وزارت بازرگان ــد. در ایــن می نقــش آفرینــی می   کنن

ــده اســت.  ــه آم ــن دیپلماســی اقتصــادی ترکی ــه مت ــیه ب ــر از حاش ــال   های اخی ــز در س ــه نی امورخارج
• ــتراتژی 	 ــداز 2023" و اس ــم ان ــر از "چش ــر متاث ــال   های اخی ــه در س ــادی ترکی ــی اقتص ــتور کار دیپلماس دس

توســعه صنعتــی ایــن کشــور، متحــول شــده اســت. چشــم انــداز 2023 هــدف بلندپروازنــه تبدیــل ترکیــه بــه 
یکــی از ده اقتصــاد بــزرگ جهــان را ترســیم کــرده اســت و اســتراتژی توســعه صنعتــی ایــن کشــور تنیده شــدن 
در زنجیره   هــای جهانــی ارزش و تبدیــل شــدن بــه هــاب تولیــد  و صــادرات کاالهــای بــا فنــاوری متوســط و 
بــاال در اوراســیا را در  کانــون قــرار داده اســت. ایــن دو پیشــران، دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه را در راســتای 

متنــوع ســازی شــرکای تجــاری و تســهیل در تنیــده شــدن در زنجیره   هــای ارزش ســوق داده   انــد. 
• ــه 	 ــر آشــکارا متحــول شــده اســت. اگرچــه اتحادی دســتور کار دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه در ســال   های اخی

اروپــا همچنــان نقشــی کانونــی در دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه دارد، امــا ایــن کشــور توجــه روزافزونــی بــه 
کانون   هــای جدیــد ثــروت و بازارهــای جدیــد نشــان مــی دهــد. در همیــن راســتا از ســال 2021 ترکیــه تمرکــز 
دیپلماســی اقتصــادی خــود را بــر بازارهــای دوردســت، بازارهــای فراتــر از محیــط همســایگی ایــن کشــور کــه 
بیــش از 60 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را در اختیــار دارنــد، قــرار داده اســت و رویکــردی تهاجمــی 

بــرای نفــوذ در ایــن بازارهــا اتخــاذ کــرده اســت. 
• ــی حضــور 	 ــازمان تجــارت جهان ــا س ــت گات و بعده ــا محوری ــه ب ــام تجــارت چندجانب ــدا در نظ ــه از ابت ترکی
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داشــته اســت. بــه دیگــر ســخن قواعــد ســازمان تجــارت جهانــی کــه 97 درصــد تجــارت جهانــی در قالــب آن 
صــورت می   گیــرد بــر روابــط تجــاری ترکیــه بــا ســایر کشــورها حاکــم اســت. امــا در ســال   های اخیــر و متاثــر 
ــه همچــون  ــی، ترکی ــازمان تجــارت جهان ــازی تجــاری گســترده   تر از مســیر س ــرات آزادس از شکســت مذاک
ــه   ای  ــه و منطق ــه موافقتنامه   هــای تجــاری دوجانب ــی، ب بســیاری دیگــر از کشــورهای مهــم در تجــارت جهان
ــاد  ــرای انعق ــی از کشــورهای هــدف را ب ــه طیف ــن حــوزه، ترکی ــن تحــول در ای روی آورده اســت. در تازه   تری
موافقتنامه   هــای تجــارت آزاد برگزیــده اســت کــه اغلــب آنــان فراتــر از محیــط همســایگی ایــن کشــور قــرار 

دارنــد، امــا چشــم انــداز رشــد اقتصــادی و بــازار آنــان نویدبخــش اســت. 

درآمد
ــدی  ــرکای کلی ــی از ش ــوان یک ــور به عن ــن کش ــود. ای ــوب می ش ــران محس ــایگان ای ــن همس ــه از مهم تری    ترکی
تجــاری ایــران، یکــی از مقاصــد مهــم گردشــگری، دروازه دسترســی ایــران بــه اروپــا و بــازار مهــم گازی و نفتــی ایــران 
ــر  ــدال ب ــود. از ج ــه محســوب می ش ــران در منطق ــی و اقتصــادی ای ــم سیاس ــب مه ــه رقی ــو ترکی ــر س اســت. از دیگ
ســر ســوریه و عــراق تــا کوشــش بــرای نفــوذ و حضــور در آســیای مرکــزی، افغانســتان و آســیای جنوبــی، حوزه هــای 

ــد. ــکیل می دهن ــور را تش ــت دو کش رقاب

ــی از  ــی بخش ــور تاریخ ــه ط ــه ب ــت. ترکی ــر اس ــال تغیی ــدت در ح ــران به ش ــدی ای ــایه کلی ــی همس ــاد سیاس    اقتص
ــی کنش هــای بین المللــی خــود را صــورت مــی داده اســت. امــا  ــوده و همــواره در چارچــوب ســاختارهای غرب غــرب ب
ــن  ــد. ای ــه ده ــل ارائ ــدی از خــود در اقتصــاد سیاســی و سیاســت بین المل ــف جدی ــر می کوشــد تعری در ســال های اخی
ــی  ــه ای و بین الملل ــای منطق ــه را در حوزه ه ــای بلندپروازان ــد برنامه ه ــه و می کوش ــس بیشــتری یافت کشــور اعتمادبه نف

ــه اجــرا درآورد و موقعیــت خــود را به عنــوان یــک قــدرت تثبیــت نمایــد. ب

ــه  ــه اســت. ب ــرار گرفت ــورد بحث وبررســی ق ــران م ــًا از منظــر سیاســی در ای ــه عمدت    تحــول در سیاســت های ترکی
دیگــر ســخن دگرگونــی نگرش هــا و کنش هــای ترکیــه ژئوپلیتیــک بررســی شــده اســت؛ امــا کمتــر ســخنی از تغییــر 
ــر واکاوی  ــز ب ــا تمرک ــر ب ــزارش حاض ــت. گ ــده اس ــان آم ــه می ــک ب ــه ژئواکونومی ــای ترکی ــا و کنش ه در نگرش ه
اصــول، اهــداف و روندهــای تغییردهنــده دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه می کوشــد تــا تحــوالت در ترکیــه ژئواکونومیــک 
را مــورد بحث وبررســی قــرار دهــد. بــه دیگــر ســخن در ایــن گــزارش مؤلفه هــای اساســی شــکل دهنده بــه دیپلماســی 
ــرار  ــی ق ــورد بحث وبررس ــور م ــن کش ــادی ای ــی اقتص ــم انداز دیپلماس ــر در آن و چش ــد تغیی ــه، رون ــادی ترکی اقتص
ــا  ــرد ت ــرار می گی ــه موردبحــث ق ــی ترکی ــناد باالدســتی تجــاری و صنعت ــه اول، اس ــتا در مرحل ــن راس ــرد. در ای می گی
ــده  ــا و جهت دهن ــش راهنم ــناد، نق ــن اس ــردد. ای ــم گ ــور فراه ــن کش ــادی ای ــی اقتص ــن دیپلماس ــرای تبیی ــه ب زمین
دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه را ایفــا می کننــد. در بخــش دوم گــزارش، مؤلفه هــای دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه مــورد 
بحث وبررســی قــرار می گیــرد. در بخــش ســوم رونــد تحــول در دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه بــا تأکیــد بــر اســتراتژی 
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ــه  ــناخت از ترکی ــای ش ــه ارتق ــد ب ــزارش می توان ــن گ ــود. ای ــور بررســی می ش ــن کش ــی اقتصــادی ای ــد دیپلماس جدی
ژئواکونومیــک در کشــور کمــک نمایــد.

1-شاخص های اقتصادی ترکیه 

   تبییــن دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه در وهلــه نخســت، نیازمنــد شــناخت وضعیــت شــاخص های کالن اقتصــادی ایــن 
ــه شــاخص های کالن اقتصــادی  ــن رو در ادام ــی اســت. از همی ــا اقتصــاد جهان ــط آن ب ــژه از منظــر رواب کشــور، به وی
ــد تحــول در  ــل رون ــی روشــن گــردد. جــدول ذی ــا اقتصــاد جهان ــط آن ب ــر رواب ــا تصوی ــه می   شــود ت ــن کشــور ارائ ای
شــاخص های کالن اقتصــاد ترکیــه از ســال 2000 تــا 2021 را نشــان می دهــد. همــان گونــه کــه جــدول ذیــل نشــان 
می دهــد تولیــد ناخالــص داخلــی ترکیــه از 273 میلیــارد دالر در ســال 2000 بــه 802 میلیــارد دالر در 2021 افزایــش 

یافتــه اســت کــه رشــد چشــمگیری را در طــول دو دهــه اخیــر نشــان می دهــد. 

جدول 1-شاخص های کالن اقتصاد ترکیه 2000 تا 2021

   نمــودار ذیــل به صورتــی شــفاف تر رونــد تحــول در تولیــد ناخالــص داخلــی ترکیــه طــی دو دهــه اخیــر و از زمانــی 
ــال 2021  ــه در س ــادی ترکی ــد اقتص ــد. رش ــان می ده ــد، نش ــت گرفتن ــدرت را در دس ــالم گرایان در 2003 ق ــه اس ک
حــدود 11 درصــد بــوده اســت. در چهارماهــه نخســت ســال جــاری میــالدی نیــز رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 
کشــور حــدود 7 درصــد بــوده اســت. بیــن ســال های 2003 تــا 2021 میانگیــن رشــد اقتصــادی ایــن کشــور حــدود 5.5 

درصــد بــوده اســت. 1

1- https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview



8 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

نمودار 1-روند رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه 2003-2021

   در همیــن مــدت، درآمــد ســرانه ایــن کشــور بــر مبنــای برابــری قــدرت خریــد از حــدود 3000 دالر بــه 9500 دالر 
افزایــش یافتــه اســت. 

نمودار 2-روند تحول در درآمد سرانه ترکیه

ــورم در  ــن نرخ هــای ت ــده مواجــه اســت و یکــی از باالتری ــورم فزاین ــا ت ــر ب ــه در ســال های اخی ــه اقتصــاد ترکی    البت
تاریــخ اخیــر ایــن کشــور را تجربــه می کنــد. نمــودار ذیــل رونــد رشــد تــورم در ایــن کشــور طــی یــک ســال منتهــی 

ــد.  ــان می ده ــوالی 2022 را نش ــه ج ب
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نمودار 3-روند رشد تورم  در ترکیه  جوالی 2021- جوالی 2022

جدول ذیل نیز وضعیت موازنه پرداخت های دولت ترکیه را بر اساس آخرین آمارها نشان می دهد. 

)TURKSTAT(:جدول 2-وضعیت موازنه پرداخت های ترکیه منبع

2-ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه

   ســاختار نهــادی دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه مبتنــی بــر مــدل هماهنگــی اســت و ایــن بــدان معناســت کــه نهادهــای 
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ــای  ــا و چانه زنی ه ــد کنش ه ــوزه براین ــن ح ــای ای ــد و تصمیم گیری ه ــت دارن ــرای آن دخال ــی و اج ــی در طراح مختلف
ایــن نهادهاســت. وزارت امــور خارجــه ، وزارت بازرگانــی و وزارت خزانــه داری و دارایــی و آژانــس همــکاری و هماهنگــی 
ــن  ــر ای ــزون ب ــوند. اف ــوب می ش ــه محس ــادی ترکی ــی اقتص ــه دیپلماس ــکل دهنده ب ــای ش ــن نهاده ــه  مهم تری ترکی
نهادهــای بخــش خصوصــی ترکیــه نیــز نقــش مهمــی در تأثیرگــذاری بــر روندهــای دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه ایفــا 

مــی کننــد.

وزارت امــور خارجــه یکــی از بازیگــران مهــم دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه اســت. وزارت امــور خارجــه مســئول اجــرای 
سیاســت  خارجــی تعییــن شــده توســط دولــت ترکیــه، هماهنگــی سیاســت  خارجــی دولــت و نماینــده ایــن کشــور در 
ــا محیــط  ــه ب ــط اقتصــادی ترکی ــر ایــن تســهیل رواب ــی اســت. افــزون ب کشــورهای خارجــی و ســازمان های بین الملل

ــاد اســت. ــن نه ــف ای ــی از وظای بین الملل

در میــان ارکان وزارت امــور خارجــه، اداره کل امــور اقتصــادی چندجانبــه و اداره کل امــور اقتصــادی دوجانبــه مهم تریــن 
نقش هــای تخصصــی را در پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی در قالــب ایــن نهــاد ایفــا می کننــد. اداره کل امــور اقتصــادی 
چندجانبــه همــان گونــه کــه از نــام آن بــر می آیــد منافــع اقتصــادی ترکیــه در نهادهــای بین المللــی به ویــژه ســازمان 

ملــل و ســازمان تجــارت جهانــی را پیگیــری می کنــد. 

از ســوی دیگــر، اداره کل امــور اقتصــادی وظیفــه کمــک بــه تنظیــم روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای دیگــر در قالب های 
دوجانبــه را بــر عهــده دارد. اداره کل دوجانبــه بــه دو بخــش تقســیم می شــود. یــک بخــش، توســعه روابــط اقتصــادی 
و تجــاری ترکیــه بــا همســایگانش را بــر عهــده دارد. بخــش دیگــر بــر توســعه روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا ســایر 
ــر، نقــش وزارت امــور خارجــه در پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی  کشــورهای جهــان متمرکــز اســت. در ســال های اخی

ــر شــده اســت.  ــه پررنگ ت ترکی

ــن  ــی اســت. ای ــه، وزارت بازرگان ــده دیپلماســی اقتصــادی ترکی ــی شــکل دهنده و تنظیم کنن ــاد دولت ــن نه ــا مهمتری ام
ــه مســئول تدویــن سیاســت های تجــارت خارجــی دولــت، تنظیــم مقــررات صــادرات، مشــوق های صــادرات،  وزارتخان
واردات، تنظیــم قراردادهــای خدمــات دولتــی بــا طرف هــای خارجــی و تنظیــم روابــط تجــاری و اقتصــادی دوجانبــه و 
چندجانبــه ایــن کشــور اســت. ایــن وزارت خانــه همچنیــن مســئولیت توســعه تجــارت خارجــی را بــر عهــده دارد. مهم تــر 
آنکــه ایــن وزارتخانــه مســئول هماهنگــی اجــرای دیپلماســی اقتصــادی در بیــن نهادهــای دولتــی و خصوصــی ذی ربــط 

اســت. تنظیــم قواعــد گمرکــی ترکیــه نیــز بــر عهــده ایــن نهــاد اســت. 

بــه دیگــر ســخن ایــن نهــاد به عنــوان مهم تریــن نهــاد درگیــر در اجــرای دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه، سیاســت های 
تجــارت خارجــی را تنظیــم می کنــد، تجــارت خارجــی را توســعه می دهــد، اســتراتژی های بازاریابــی را تعییــن 
ــوق ها  ــد و مش ــام می ده ــی را انج ــای ترویج ــت برنامه ه ــد و در نهای ــارت می کن ــادرات نظ ــش ص ــر بخ ــد، ب می کن
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ــادی، وزارت  ــی اقتص ــی دیپلماس ــوزه عملیات ــد. در ح ــت می کن ــرک را مدیری ــدگان ت ــی از صادرکنن ــای مال و حمایت ه
ــا  ــه ب ــه ترکی ــه ای و چندجانب ــه، منطق ــاری دوجانب ــادی و تج ــط اقتص ــرای رواب ــازماندهی و اج ــئول س ــی مس بازرگان
ــر  ــا را ب ــا آنه ــط ب ــت رواب ــه مدیری ــه وزارت خارج ــت ک ــی اس ــتثنای نهادهای ــی به اس ــای بین الملل ــورها و نهاده کش

ــده دارد.   عه

وزارت بازرگانــی در اجــرای دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه نیــز نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد. ایــن نهــاد مســئولیت اعــزام 
ــی 179  ــت فعل ــه در وضعی ــن وزارت خان ــده دارد. ای ــر عه ــه کشــورهای دیگــر را ب ــی ب ــان و وابســته های بازرگان رایزن

رایــزن و نماینــده تجــاری بــه 110 کشــور جهــان اعــزام کــرده اســت. 

نقشه 1 - محل استقرار رایزنان تجاری ترکیه در کشورهای مختلف

ــه  ــی ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــذب س ــه، ج ــادرات ترکی ــم ص ــش حج ــرای افزای ــته ها ب ــان و وابس ــن رایزن ای
ترکیــه، کمــک بــه بازرگانــان تــرک در یــک کشــور خــاص بــرای مقابلــه بــا چالش هایــی کــه بــا آن مواجــه هســتند، 
ــاری  ــته های تج ــد و وابس ــت می کنن ــه فعالی ــفارتخانه های ترکی ــب س ــی در قال ــای بازرگان ــد. رایزن ه ــت می کنن فعالی

ــد. ــورت می دهن ــه ص ــوری ترکی ــولگری های جمه ــب کنس ــود را در قال ــای خ فعالیت ه

یکــی دیگــر از نهادهــای دولتــی کلیــدی در دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه، وزارت خزانــه داری و دارایــی اســت. ایــن نهــاد 
ــرات در  ــد، مســئولیت انجــام مذاک ــن می نمای ــی را تدوی ــرمایه گذاری های مســتقیم خارج ــه س ــوط ب سیاســت های مرب
ــن مســئولیت توســعه ســرمایه گذاری، نظــارت  ــر ای ــزون ب ــر عهــده دارد. اف ــل را ب ــن حــوزه و ســرمایه گذاری متقاب ای
ــا  ــه ب ــط ترکی ــن رواب ــاد همچنی ــن نه ــده دارد. ای ــر عه ــز ب ــه را نی ــی در ترکی ــرمایه گذاری های خارج ــرل س و کنت
ــک توســعه آســیایی  و  ــک توســعه اســالمی و بان ــی، بان ــک جهان ــول، بان ــی پ ــدوق بین الملل ــد صن ســازمان هایی مانن

ــد. ــت می نمای ــی را مدیری ــای خارج کمک ه
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ــه در اقتصــاد  ــش اثربخشــی ترکی ــا ســال 2023 ، افزای ــه ت ــدی دیپلماســی اقتصــادی ترکی ــای کلی یکــی از اولویت ه
بین المللــی و سیســتم مالــی جهانــی تعییــن شــده اســت. ایــن نهــاد بــرای تحقــق  ایــن هــدف اســتراتژیک، توســعه 
ــن ســازمان ها و افزایــش اســتفاده  ــه در ای ــدار ترکی ــی، اقت ــی بین الملل ــا ســازمان های اقتصــادی و مال ــه ب ــط ترکی رواب

ــرار داده اســت. ــه شــده از ســوی ایــن نهادهــا را در دســتور کار ق ــه از فرصت هــای ارائ ترکی

اســتفاده از فرصت هــای ارائــه شــده توســط بانک هــای توســعه ای بین المللــی به عنــوان یکــی از اولویت هــای 
ــا و  ــوض، کمک ه ــای بالع ــارات، کمک ه ــر از اعتب ــتفاده مؤث ــر اس ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــف ش ــاد تعری ــن نه ای
ضمانت هــای ارائــه شــده توســط ترکیــه در راســتای پیشــبرد اهــداف دیپلماســی اقتصــادی ایــن کشــور نیــز بــر عهــده 

ایــن نهــاد گذاشــته شــده اســت. 

ــه  ــن در دیپلماســی اقتصــادی ترکی ــذار و نقش آفری ــی تأثیرگ ــه دیگــر نهــاد دولت ــس همــکاری و هماهنگــی ترکی آژان
اســت. ایــن نهــاد بالفاصلــه پــس از فروپاشــی شــوروی و بــا هــدف کمــک بــه کشــورهای جمهوری هــای ترک زبــان 
تازه اســتقالل یافته و گســترش پیوندهــای آنــان بــا ترکیــه ایجــاد شــد. ایــن نهــاد از آن هنــگام در قالــب  همکاری هــای 
ــان  ــژه جه ــر به وی ــورهای دیگ ــه در کش ــاری ترکی ــوذ تج ــعه نف ــه توس ــی ب ــی و فرهنگ ــاری، اجتماع ــادی، تج اقتص

ــد. ــت می کن ــگ و گردشــگری فعالی ــر وزارت فرهن ــر نظ ــازمان زی ــن س ــد. ای ــعه کمــک می کن درحال توس

ــز در  ــور نی ــن کش ــی ای ــش خصوص ــده بخ ــوان نماین ــه به عن ــورس کاالی ترکی ــی و ب ــای بازرگان ــه اتاق ه اتحادی
ــه در  ــت ک ــده اس ــکیل ش ــورس کاال تش ــاق و ب ــه از 365 ات ــن اتحادی ــت. ای ــذار اس ــادی آن تأثیرگ ــی اقتص دیپلماس
ــم  ــت در تنظی ــه دول ــه ب ــورس کاالی ترکی ــی و ب ــای بازرگان ــه اتاق ه ــد. اتحادی ــت می کنن ــه فعالی ــهر ترکی 341 ش
ــای  ــعه قابلیت ه ــد، در توس ــورت می ده ــادی مش ــی اقتص ــبرد دیپلماس ــز پیش ــاری و نی ــادی و تج ــت های اقتص سیاس
ــر  ــورهای دیگ ــی کش ــش خصوص ــا بخ ــی ب ــت و ارتباطات ــن اس ــر نقش آفری ــورهای دیگ ــرک در کش ــرکت های ت ش
ــز در  ــه نی ــی ترکی ــادی خارج ــط اقتص ــت رواب ــا، هیئ ــن نهاده ــر ای ــزون ب ــی دارد. اف ــادی بین الملل ــای اقتص و نهاده

ــت.1 ــن اس ــور نقش آفری ــن کش ــادی ای ــی اقتص ــه دیپلماس ــکل دهی ب ش

بــر مبنــای آنچــه آمــد می تــوان گفــت کــه ســاختار نهــادی دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه مبتنــی بــر مــدل هماهنگــی 
اســت، بــدان معنــا کــه نهادهــای مختلفــی در آن درگیرنــد و دســتور کار دیپلماســی اقتصــادی براینــد تعامــل و چانه زنــی 
ــی، اقتصــاد و امــور  ــان ایــن نهادهــا وزارت بازرگان ایــن نهادهــا در دو بخــش دولتــی و خصوصــی اســت. البتــه در می

ــد.  ــا می کنن ــری ایف ــش مهم ت ــه نق خارج

3-دیپلماسی اقتصادی ترکیه: اسناد باالدستی

ــور در  ــال حض ــش از 20 س ــول بی ــود و در ط ــناخته می ش ــرواز ش ــری بلندپ ــوان رهب ــان به عن ــب اردوغ ــب طی    رج

1- https://www.deik.org.tr/deik-about-us
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ســطح بــاالی سیاســت در ترکیــه همــواره دغدغــه تبدیــل ایــن کشــور بــه قدرتــی بــزرگ را در ســر داشــته اســت. او در 
همیــن راســتا اهــداف اقتصــادی بزرگــی را طراحــی کــرده اســت. ایــن اهــداف در قالــب اســناد باالدســتی نقــش کلیــدی 
ــرار  ــث ق ــناد موردبح ــن اس ــه ای ــن رو در ادام ــد. از همی ــا می کنن ــه ایف ــادی ترکی ــی اقتص ــه دیپلماس ــکل دهی ب در ش
ــناد  ــن اس ــن ای ــد. مهم تری ــم آی ــه فراه ــی اقتصــادی ترکی ــای دیپلماس ــن جهت گیری ه ــرای تبیی ــه ب ــا زمین ــه ت گرفت
"چشــم انداز 2023" اســت، ســالي کــه مقــارن بــا یکصدمیــن ســال شــکل گیری جمهــوري در ایــن کشـــور اســـت و 
بایــد بــه طــور نمادیــن، نشــان دهنده پیشــرفت های ایــن کشــور در طــول صدســال حکومــت جمهــوری باشــد.  ایــن 
ســند در ســال 2010 از ســوی دولــت اردوغــان منتشــر شــد. در ایــن ســند اهــداف ذیــل بــراي حوزه هــای مختلــف در 

نظــر گرفتــه شــده اســت:

1 ـ اقتصادي

1-1 ـ قرارگرفتن در میان ده اقتصاد برتر جهان

2-1 ـ افزایش تولید ناخالص داخلي به 1 تریلیون دالر تا سال 2014

3-1 ـ افزایش تولید ناخالص داخلي به 2 تریلیون دالر تا سال 2023

4-1 ـ افزایش صادرات ترکیه به 500 میلیارد دالر

5-1 ـ افزایش درآمد سرانه به 25 هزار دالر

6-1 ـ افزایش حجم تجارت خارجي به 1 تریلیون دالر

7-1 ـ کاهش نرخ بیکاري به 5 درصد

ــور  ــل عب ــفر و داردان ــای بس ــق تنگه ه ــا  از طری ــتی ه ــور کش ــه عب ــش هزین ــق افزای ــد از طری ــش درآم 8-1- افزای
می کننــد

2 ـ انرژي

1-2 ـ ایجاد ظرفیت تولید 20 هزار مگاوات انرژي بادي و 600 مگاوات انرژي زمین گرمایي1

2-2 ـ افزایش 20 درصدي بهره وری انرژي

3-2 ـ ایجاد حداقل سه نیروگاه هسته ای

3 ـ بهداشت

1- به انرژی حرارتی که در پوسته جامد زمین وجود دارد گفته می شود. 
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1-3 ـ فراگیر نمودن نظام بیمه درماني به گونه ای که هیچ شهروندي فاقد پوشش بیمه ای نباشد

2-3 ـ 210 پزشک به ازای هر 100 هزار نفر

4 ـ حمل ونقل

1-4 ـ ایجاد 11 هزار کیلومتر خطوط راه آهن جدید

2-4 ـ ایجاد 15 هزار کیلومتر جاده

3-4 ـ قراردادن یکي از بنادر ترکیه در میان 10 بندر برتر جهان

4-4 ـ تولید هواپیما، پهپاد و ماهواره توسط مهندسـین ترک

5 ـ توریسم

1-5 ـ تبدیل کردن ترکیه به پنجمین مقصد گردشگري در جهان

2-5 ـ میزباني از 50 میلیون گردشگر در ترکیه در سال 2023

3-5 ـ افزایش درآمد ناشي از توریسم به 50 میلیارد دالر1

بــر مبنــای ایــن اســتراتژی کالن، "ترکیــه کشــوری اســت برخــوردار از یــک جامعــه مجهــز بــه فنــاوری اطالعــات، 
ــی و  ــری در ســطح جهان ــدی رقابت پذی ــده، دارای توانمن ــری اجتماعــی فزاین ــزون، برخــوردار از براب ــات روزاف دارای ثب
دارای روابــط گســترده بــا اتحادیــه اروپــا". بــر مبنــای ایــن ســند باالدســتی ترکیــه در ســال 2010 اســتراتژی توســعه 
صنعتــی جدیــدی را طراحــی نمــود. ایــن اســتراتژی در ســال 2019 روزآمــد شــد. در نســخه 2010 ســند، هــدف کلیــدی 
اســتراتژی توســعه صنعتــی ایــن کشــور، تبدیل شــدن بــه کانــون اصلــی در تولیــدات صنعتــی  های   تــک و تولیــدات بــا 
فنــاوری متوســط در منطقــه اوراسیاســت. ایــن هــدف همچنــان در کانــون سیاســت های صنعتــی ایــن کشــور قــرار دارد.    

بــر مبنــای ایــن ســند، افزایــش رقابت پذیــری و بهــره وری بخــش صنعتــی ترکیــه و شــکل دهی به گونــه ای از ســاختار 
ــا  ــد کاالهــای های تــک ب ــی آن، تولی ــی داشــته باشــد و دغدغــه اصل ــی کــه ســهم بیشــتری از صــادرات جهان صنعت
ارزش افــزوده بــاال باشــد، مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت و اجرایی شــدن آن  نیازمنــد نیــروی کار کیفــی و درنظرگرفتــن 

الزامــات محیط زیســتی و اجتماعــی دانســته شــده اســت. 

در تدویــن ایــن ســند، ترکیــه بــه تجربــه توســعه در آســیا توجــه کــرده و دریافتــه اســت کــه موقعیــت یــک کشــور در 
ــرآورد نقــاط  ــا ب ــی اســت. در ایــن ســند ب ــره ارزش جهان ــر آن در زنجی ــه نقش آفرینــی مؤث ــی وابســته ب اقتصــاد جهان
ــه کانــون منطقــه اوراســیا در تولیــدات صنعتــی  ضعــف و قــوت، تهدیــدات و فرصت هــای ایــن کشــور، تبدیل شــدن ب
1- Vision 2023. )n.d.(. Retrieved from http://www.turkey-japan.com/business/category1/category1_70.pdf



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان15

بــا فنــاوری متوســط بــه بــاال به عنــوان هــدف اصلــی اســتراتژی توســعه صنعتــی ایــن کشــور برگزیــده شــده اســت. بــر 
مبنــای ایــن هــدف کانونــی، اهــداف سیاســت صنعتــی ترکیــه تــا ســال 2023 عبارت انــد از:

1-افزایش حجم بخش  های تک و فناوری متوسط در تولیدات و صادرات این کشور

2-تغییر بخش های دارای تکنولوژی پایین به بخش های تولیدکننده محصوالت با ارزش افزوده باال

3-افزایش تعداد شرکت هایی که مداومًا مهارت های خود را افزایش می دهند.

هــدف کالن عملیاتــی اســتراتژی توســعه صنعتــی ترکیــه، افزایــش رقابت پذیــری و بهــره وری صنایــع ترکیــه و دگرگونی 
ســاختار صنعتــی ایــن کشــور به گونــه ای اســت کــه بتوانــد ســهم بیشــتری از صــادرات جهانــی به ویــژه در کاالهــای 
بــا ارزش افــزوده بــاال کســب نمایــد. همچنیــن قــدرت داشــته باشــد تــا نیــروی کار کیفــی خــود را ارتقــا دهــد و توجــه 

ویــژه ای بــه محیط زیســت داشــته باشــد.

ــروی کار دارای  ــه از نی ــرکت هایی ک ــت از ش ــه حمای ــی را ب ــعه صنعت ــتراتژی توس ــز اس ــت تمرک ــن رو دول از همی
ــی  ــی و بین الملل ــونده داخل ــون ش ــرایط دگرگ ــا ش ــب ب ــد و متناس ــره می برن ــی به ــک و کار کیف ــای های ت مهارت ه
ــه  ــژه ای ب ــت وی ــت اهمی ــه شــده اســت کــه دول ــن رو به صراحــت گفت ــرار داده اســت. از همی ــد، ق ــت دارن ــوان رقاب ت
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر از فن ــتفاده مؤث ــدی اس ــی و دارای توانمن ــروی کار کیف ــر دارای نی ــرکت های مبتک ش

ــد. ــرار می ده ــتیبانی ق ــورد پش ــان را م ــد و آن می ده

در راســتای هــدف دوم مــورد اشــاره در بــاال، اســتراتژی های ســرمایه گذاری بــر تولیــد وســایل موتــوری و ماشــین آالت 
ــی  ــت دارو و صنایع ــوردی صنع ــت هوان ــنجش، صنع ــق س ــرفته و دقی ــای پیش ــد ابزاره ــکی، تولی ــایل پزش ــد وس تولی
ــزوده  ــی از ارزش اف ــن کشــور در آنهــا قابل توجــه اســت و در اقتصــاد جهان ــع حاصــل از رشــد ای ازاین دســت کــه مناف

باالیــی برخوردارنــد، متمرکــز شــده تــا ترکیــه بــه هــاب تولیــد چنیــن کاالهایــی در اوراســیا بــدل شــود.

ــای موقعیــت شــرکت های خــود  ــی ارتق ــه در پ ــد شــده کــه ترکی ــن ســند و نســخه های بعــدی آن تأکی بعــالوه در ای
ــتیک،  ــگ و لجس ــی، برندین ــای طراح ــه در حوزه ه ــرکت هایی ک ــتا، ش ــن راس ــت. در ای ــی ارزش اس ــره جهان در زنجی
ــه در  ــرکت های ترکی ــره وری ش ــری و به ــدرت رقابت پذی ــه ق ــدف ک ــن ه ــا ای ــد ب ــعه دهن ــود را توس ــدی خ توانمن
زنجیــره جهانــی ارزش افزایــش یابــد، مــورد حمایــت قــرار خواهنــد گرفــت. آن گونــه کــه در متــن ایــن ســند و ســایر 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــی، دول ــعه صنعت ــتراتژی توس ــتراتژیک اس ــداف اس ــدن اه ــرای اجرایی ش ــت، ب ــده اس ــخه ها آم نس

ــه اســت.  بخــش خصوصــی اقدامــات ذیــل را در پیــش گرفت

1 - بهبود فضای کسب وکار و سرمایه گذاری. 

2- طراحــی و اجــرای سیاســت تجــاری منســجم و بهــره گیــری از موقعیــت تجــاری ایــن کشــور به نحوی کــه محیــط 
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کســب وکار ترکیــه را بــرای ســرمایه گذاران خارجــی جذاب تــر نمایــد.

3- بهبود مهارت ها و منابع انسانی.

4- افزایش دسترسی شرکت های کوچک و متوسط به منابع مالی.

5-تضمین ارتقای تکنولوژیک شرکت ها.

 6- ارتقای بخش های زیرساختی.

7- توسعه صنایع سازگار با محیط زیست.

8- کاهش تفاوت و عدم توازن در توسعه مناطق مختلف این کشور.

ــه در ســال 2019 منتشــر  ــن کشــور ک ــی ای ــتراتژی توســعه صنعت ــن نســخه اس ــش در تازه تری ــا کمابی ــن اولویت ه ای
شــده اســت نیــز وجــود دارد. امــا در نســخه جدیــد تغییــرات مهمــی نیــز در اســتراتژی توســعه صنعتــی ایــن کشــور رخ 

داده اســت.

نخســت آن کــه تأکیــد ویــژه ای بــر انقــالب چهــارم صنعتــی صــورت گرفتــه اســت و اســتدالل شــده اســت کــه ایــن 
ــن  ــه در ای ــدی ک ــای کلی ــد. نکته ه ــون نمای ــل دگرگ ــور کام ــه ط ــل را ب ــی بین المل ــد اقتصــاد سیاس ــالب می توان انق
ــد  ــد؛ بلکــه بای ــدا کن ــق پی ــی تطبی ــارم صنعت ــالب چه ــا انق ــد ب ــا بای ــه نه تنه ــه ترکی ــر شــده آن اســت ک بخــش ذک

ــد. ــم نمای ــد تحکی ــان جدی ــت خــود را در جه ــد موقعی ــی در دوره جدی ــوان یکــی از کشــورهای پیشــرو صنعت به عن

ــت  ــس از 2010 آن اس ــال های پ ــی آن در س ــخه های قبل ــه نس ــبت ب ــد نس ــتراتژی جدی ــر اس ــن تغیی ــا مهم تری ام
ــن  ــی ای ــد توســعه صنعت ــدی دوره جدی ــت کلی ــه و اولوی ــژه ای صــورت گرفت ــد وی ــی اقتصــادی تأکی ــر ملی گرای ــه ب ک
کشــور تحــت عنــوان ایجــاد نوعــی جهــش در توســعه صنعتــی و صنایــع ملــی برشــمرده شــده اســت. در ادامــه ســند 
ــر  ــال 2023 در نظ ــا س ــه ت ــی ترکی ــعه صنعت ــتراتژی توس ــت دار در اس ــای اولوی ــوان بخش ه ــل به عن ــای ذی بخش ه

ــده اند: ــه ش گرفت

5G .1 و فناوری های ارتباطاتی.

2- هوش مصنوعی و یادگیری ماشین.

3-صنایع روباتیک.

 4- اینترنت اشیا.

5-بیگ دیتا یا کالن داده و تحلیل دیتا.
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6- امنیت سایبری.

7- بالک چین.

8- ابرکامپیوترها. 

9-فناوری فضایی نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی.

10-فناوری های کشاورزی.

11- فناوری های انرژی.

اشــاره شــد کــه در تدویــن ســند جدیــد توســعه صنعتــی ترکیــه بــه انقــالب چهــارم صنعتــی اهمیــت ویــژه ای داده شــده 
ــن  ــی ای ــد صنعت ــتراتژی جدی ــون اس ــی در کان ــارم صنعت ــالب چه ــا انق ــه ب ــری ترکی ــر تطبیق پذی اســت. به عبارت دیگ
ــی، ارزش اهمیــت و اولویــت  ــه زنجیره هــای جهان ــد، اتصــال ب ــن رو در ســند جدی ــه اســت. از همی ــرار گرفت کشــور ق
ــی  ــده شــدن در زنجیره هــای ارزش اروپای ــا و تنی ــه اروپ ــه اتحادی ــه اســت. برخــالف گذشــته کــه تنهــا الحــاق ب یافت
ــف ارزش در  ــای مختل ــرک در زنجیره ه ــرکت های ت ــت ش ــای موقعی ــد ارتق ــند جدی ــرار داشــت، در س ــد ق ــورد تأکی م

پهنــه جهانــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

ایــن تغییــرات در ســند جدیــد نشــان می دهــد کــه ترکیــه نمی خواهــد برخــالف گذشــته تنهــا به عنــوان منبــع نیــروی 
ــره  ــن زنجی ــای پایی ــود را از حلقه ه ــد، بلکــه می کوشــد خ ــش نمای ــای نق ــی ایف ــره ارزش اروپای ــرای زنجی کار ارزان ب
ــی  ــاالی زنجیره هــای جهان ــاط ب ــه نق ــن ب ــاوری متوســط و پایی ــا فن ــد کاالهــای ب ــژه نقطــه تولی ــی ارزش به وی جهان
ارزش ارتقــا دهــد. صنایعــی کــه به عنــوان صنایــع منتخــب در اســتراتژی جدیــد توســعه صنعتــی ترکیــه برگزیــده شــدند 
ــی ارزش همچــون  ــای جهان ــا کشــورهای پیشــرو در زنجیره ه ــت ب ــرای رقاب ــن کشــور ب ــل ای آشــکارا نشــان از تمای
آلمــان، چیــن و کــره جنوبــی و کشــورهایی ازاین دســت دارد. از میــان 11 صنعــت منتخــب در اســتراتژی جدیــد توســعه 
صنعتــی ایــن کشــور، هشــت صنعــت در زمــره صنایــع بســیار پیشــرفته قــرار می گیرنــد کــه رقابــت جهانــی بــر ســر 
آنهــا بســیار ســنگین اســت. ایــن ســند یکــی از پیشــران های کلیــدی دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه محســوب می شــود.1

اســناد باالدســتی کــه موردبحــث قــرار گرفــت جهت گیــری دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه را شــکل می دهنــد. چشــم انداز 
2023 ایــن کشــور بــه اســتراتژی توســعه صنعتــی شــکل داده و اســتراتژی توســعه صنعتــی در ترکیــب بــا تحوالتــی کــه 
در اقتصــاد جهانــی در ســال های اخیــر رخ داده اســت، زمینــه را بــرای تحــول در دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه فراهــم 

آورده اســت. 

1- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (n.d.). Retrieved from https://www.sanayi.gov.tr/anasayfa
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4-روند تحول در دیپلماسی اقتصادی ترکیه 

همــان گونــه کــه در ابتــدا اشــاره شــد در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم ترکیــه بــه بخشــی از محــور غــرب بدل شــده 
و بــه عضویــت ناتــو در آمــد. ایــن کشــور به عنــوان یــک دموکراســی شــکننده همــواره در کنــار غــرب قــرار داشــت و 
ــا نهادهــای  ــه ب ــط ترکی ــه محســوب می شــود. از همیــن رو رواب هنــوز هــم از مهم تریــن متحدیــن غــرب در خاورمیان
ــد  ــتند و قواع ــی داش ــاد جهان ــی اقتص ــام حکمران ــه  نظ ــکل دهی ب ــدی در ش ــش کلی ــه نق ــن وودز ک ــه برت ــوم ب موس
دیپلماســی اقتصــادی در پهنــه نظــام ســرمایه داری را تدویــن نمودنــد از ابتــدا روابطــی مبتنــی بــر همــکاری بــوده اســت. 
ترکیــه همــواره از امکانــات ایــن نهادهــا بهــره بــرده و در آنهــا حضــور فعالــی داشــته اســت.1 از زمــان شــکل گیری گات 
به عنــوان مهم تریــن نهــاد غربــی شــکل دهنده بــه تجــارت چندجانبــه، ترکیــه در ایــن نهــاد عضویــت داشــت. ترکیــه 
در اکتبــر 1951 بــه گات پیوســت.2 بــا تأســیس ســازمان تجــارت جهانــی به عنــوان عضــو مؤســس بــه ایــن ســازمان 
پیوســته اســت؛ بنابرایــن مهم تریــن نهــادی کــه به نوعــی روابــط تجــاری ترکیــه بــا جهــان خــارج را تنظیــم می کنــد، 
ــرده و  ــه ک ــی را نهادین ــد آن حــدود 97 درصــد از تجــارت جهان ــه قواع ــی اســت. ســازمانی ک ســازمان تجــارت جهان
ســامانمند نمــوده اســت ترکیــه نیــز در قالــب ایــن قواعــد، روابــط تجــاری خــود بــا ســایر کشــورها را به پیــش می بــرد.

فراتــر از ســازمان تجــارت جهانــی کــه ترکیــه از ابتــدا در آن عضویــت داشــته، مهم تریــن موافقت نامــه تجــاری ترکیــه 
ــوز مهم تریــن شــریک تجــاری  ــا هن ــه اروپ ــه گمرکــی امضــا شــده اســت. اتحادی ــب اتحادی ــا، در قال ــه اروپ ــا اتحادی ب
ــه  ــود. ب ــوب می ش ــه محس ــادی ترکی ــی اقتص ــه در دیپلماس ــن موافقت نام ــه، مهم تری ــن موافقت نام ــت و ای ــه اس ترکی
لحــاظ تاریخــی، روابــط تجــاری اتحادیــه اروپــا و ترکیــه بــر اســاس توافقنامــه تجــاری 1963 شــکل گرفــت و بعدهــا 
در چارچــوب توافقنامــه اتحادیــه گمرکــی کــه در 31 دســامبر 1995 الزم االجــرا شــد، توســعه یافــت. در ســال 1963، 
جامعــه اقتصــادی اروپــا و ترکیــه توافقنامــه موســوم بــه انجمــن آنــکارا را امضــا کردنــد کــه روابــط اقتصــادی و تجــاری 
آنهــا را گســترش داد. در تــداوم همــکاری میــان طرفیــن، پروتــکل الحاقــی بــا هــدف ایجــاد تدریجــی اتحادیــه گمرکــی 
بیــن ترکیــه و اتحادیــه اروپــا و همســویی بیشــتر بــا سیاســت های اقتصــادی بیــن دو طــرف مــورد مذاکــره قــرار گرفــت 

و در ســال 1973 الزم االجرا شــد. 

ــی  ــه گمرک ــت و اتحادی ــرعت گرف ــن س ــان طرفی ــط تجــاری می ــی رواب ــد نهادینگ ــرد رون ــگ س ــد از جن در دوران بع
به عنــوان مهم تریــن نهــاد تنظیم کننــده روابــط دو طــرف در 31 دســامبر 1995 الزم االجــرا شــد. ایــن اولیــن اتحادیــه 
ــه، ارزش  ــن اتحادی ــدن ای ــان اجرایی ش ــود. از زم ــا ب ــه اروپ ــر اتحادی ــور غی ــک کش ــا ی ــا ب ــه اروپ ــی  اتحادی گمرک
تجــارت دوجانبــه میــان ترکیــه و اتحادیــه اروپــا بیــش از چهــار برابــر شــده اســت. اتحادیــه گمرکــی همچنیــن کمــک 
ــا و  ــه اروپ ــن اتحادی ــا قوانی ــرده اســت. همســویی ب ــی ک ــد اروپای ــبکه های تولی ــه در ش ــام ترکی ــه ادغ ــی ب قابل توجه
آزادســازی تعرفه هــا، رقابت پذیــری جهانــی ترکیــه را افزایــش داده اســت. شــاهد ایــن مدعــا آنکــه ســهم تجــارت در 
1- https://www.brettonwoodsproject.org/2008/06/art-561814/
2- https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/turkey_e.htm
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تولیــد ناخالــص داخلــی ترکیــه بیــش از 70 درصــد اســت.1

در دســامبر 2016، کمیســیون اروپــا پیشــنهاد کــرد کــه اتحادیــه گمرکــی، روزآمــد شــود و روابــط تجــاری دوجانبــه بــه 
حوزه هایــی ماننــد خدمــات، تــدارکات عمومــی و توســعه پایــدار گســترش یابــد. باگذشــت چنــد ســال، شــورای اروپــا 
هنــوز ایــن موضــوع را تصویــب نکــرده اســت.2 ازآنجاکــه موافقت نامــه موســوم بــه اتحادیــه گمرکــی میــان ترکیــه و 
ــا کمتــر شــناخته شــده اســت در ادامــه نــکات کلیــدی در محتــوای موافقت نامــه گمرکــی را موردبحــث  اتحادیــه اروپ

ــم: ــرار می دهی ق

در چارچــوب موافقت نامــه اتحادیــه گمرکــی ترکیــه و اتحادیــه اروپــا جریــان آزاد کاال بــه معنــای حــذف عــوارض - 1
ــرای کاالهایــی کــه بــه طــور کامــل  گمرکــی و محدودیت هــای ســهمیه ای میــان دو طــرف و اتحــاد گمرکــی ب
در یکــی از کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه تولیــد می شــود یــا بخشــی از آن از کشــور ثالثــی وارد شــده و بعــداً در 

ــردد.  ــال می گ ــود، اعم ــد می ش ــن کشــورها تولی ای

طبــق ایــن توافــق، ترکیــه بــه عضویــت اجتمــاع تعرفــه مشــترک اروپایــی در می آیــد کــه شــامل ترتیبــات تعرفــه - 2
ترجیحــی و نیــز همگون ســازی سیاســت های تجــاری اعضــا اســت.

ــترک - 3 ــه مش ــه در کمیت ــی ک ــرای تصمیمات ــق اج ــی از طری ــد گمرک ــازی قواع ــتای همگون س ــن در راس طرفی
ــه  ــه ارائ ــد ب ــرف متعه ــالوه دو ط ــد. به ع ــردد، گام برمی دارن ــاذ می گ ــرف اتخ ــی دو ط ــای گمرک همکاری ه

ــتند. ــی هس ــور گمرک ــبرد ام ــرای پیش ــر ب ــه یکدیگ ــورت ب مش

ــوی، - 4 ــت معن ــوق مالکی ــن حق ــون قوانی ــارت همچ ــا تج ــط ب ــن مرتب ــایر قوانی ــه س ــد ک ــد دارن ــرف تعه دو ط
ــازند. 3 ــون س ــر همگ ــا یکدیگ ــن ب ــد ممک ــا ح ــز ت ــات را نی ــری و مالی رقابت پذی

فراتــر از اتحادیــه گمرکــی، ترکیــه از ســال 1999 نامــزد پیوســتن بــه اتحادیــه اروپــا بــوده اســت. مذاکــرات الحــاق در 
ســال 2005 آغــاز شــد امــا پیشــرفتی نداشــته اســت. اختالفــات ترکیــه و برخــی قدرت هــای اروپایــی، به ویــژه فرانســه 
ــی  ــای چندان ــه تالش ه ــر ترکی ــال های اخی ــد. در س ــرات بوده ان ــرفت مذاک ــدم پیش ــل ع ــن عوام ــان  از مهم تری و آلم

بــرای پیشــبرد مذاکــرات الحــاق صــورت نــداده اســت. 

ــه (UfM) اســت  ــه مدیتران ــه یکــی از 42 عضــو اتحادی ــا، ترکی ــه اروپ ــه اتحادی ــا وجــود توقــف مذاکــرات الحــاق ب ب
کــه در ســال 2008 به عنــوان ادامــه مشــارکت اروپــا - مدیترانــه راه انــدازی شــد کــه در کنفرانــس بارســلونا در ســال 
ــا  ــه ارتق ــی مدیتران ــه اروپای ــو را در منطق ــکاری و گفت وگ ــی، هم ــن مشــارکت بین دولت ــود. ای ــده ب 1995 تأســیس ش

1-https://www.macrotrends.net/countries/TUR/turkey/trade-gdp-ratio#:~:text=Trade%20is%20the%20sum%20of,a%201.47%25%20
decline%20from%202019.
2- https://taxation-customs.ec.europa.eu/turkey-customs-unions-and-preferential-arrangements_en
3- Turkey : Customs Unions and preferential arrangements. (2017, March 3). Retrieved from https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
calculation-customs-duties/rules-origin/customs-unions/turkey-customs-unions-preferential-arrangements_en
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ــی آورد.  ــم م ــرد ه ــی و شــرقی را گ ــه جنوب ــا و 15 کشــور مدیتران ــه اروپ ــی 27 کشــور عضــو اتحادی ــد و تمام می ده
اهــداف اســتراتژیک ایــن اتحادیــه ثبــات منطقــه ای، توســعه انســانی و یکپارچگــی اقتصــادی منطقــه ای اســت. هــدف 

کلــی آن تبدیــل منطقــه اروپــا و مدیترانــه بــه منطقــه صلــح، ثبــات و رفــاه اســت. 1

ــی و  ــریک واردات ــن ش ــا بزرگ تری ــه اروپ ــا اتحادی ــت ام ــده اس ــق نش ــا ملح ــه اروپ ــه اتحادی ــه ب ــه ترکی    باوجودآنک
صــادرات ترکیــه و همچنیــن منبــع اصلــی ســرمایه گذاری در آن اســت. در ســال 2020، 33.4 درصــد از واردات ترکیــه 
از اتحادیــه اروپــا و 41.3 درصــد از صــادرات ایــن کشــور بــه اتحادیــه اروپــا بــوده اســت. از دیگــر ســو، ترکیــه ششــمین 
شــریک تجــاری بــزرگ اتحادیــه اروپــا اســت. ایــن کشــور ســهمی 3.6 درصــد از کل تجــارت کاالیــی اتحادیــه اروپــا 

ــا جهــان در ســال 2020 داشــته اســت کــه رقــم باالیــی محســوب می شــود. ب

   مجمــوع تجــارت کاالیــی بیــن اتحادیــه اروپــا و ترکیــه در ســال 2020 بالــغ بــر 132.4 میلیــارد یــورو بــوده اســت. 
ــل  ــزات حمل ونق ــوده و شــامل ماشــین آالت و تجهی ــورو ب ــارد ی ــه ارزش 62.6 میلی ــه ب ــا از ترکی ــه اروپ واردات اتحادی
ــورو،  ــارد ی ــام )5.3 میلی ــواد خ ــورو، 13.3٪(، و کشــاورزی و م ــارد ی ــورو، 38.5٪(، پوشــاک )8.3 میلی ــارد ی )24.1 میلی
8.5٪( بــوده اســت. در همیــن ســال صــادرات اتحادیــه اروپــا بــه ترکیــه در مجمــوع 69.9 میلیــارد یــورو بــوده اســت. 
ــورو، ٪18.5(  ــارد ی ــیمیایی )12.9 میلی ــواد ش ــورو، 43.8٪(، م ــارد ی ــل )30.6 میلی ــزات حمل ونق ــین آالت و تجهی ماش
ــه  ــه ترکی ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی ــالم صادرات ــن اق ــورو، 9.2٪( مهم تری ــارد ی ــدن )6.4 میلی ــوخت و مع ــوالت س و محص

بوده انــد. 

   تجــارت خدمــات بیــن اتحادیــه اروپــا و ترکیــه در ســال 2019 بالــغ بــر 26.5 میلیــارد یــورو بــود کــه واردات خدمــات 
اتحادیــه اروپــا 13.9 میلیــارد یــورو و صــادرات آن بــه ترکیــه 12.6 میلیــارد یــورو بــوده اســت.2 ایــن ارقــام به روشــنی 

ــا در تجــارت خارجــی ترکیــه را نشــان می دهنــد.  جایــگاه تعیین کننــده اتحادیــه اروپ

1- https://ufmsecretariat.org/
2-https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/turkey_en#:~:text=The%20EU%20is%20
by%20far,amounted%20to%20%E2%82%AC132.4%20billion.
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نمودار4- تجارت کاالیی ترکیه و اتحادیه اروپا 2019-2021

منبع:کمسیسون اروپا 

نمودار 5 - تجارت خدمات میان ترکیه و اتحادیه اروپا 2019-2021

منبع:کمسیسون اروپا
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نمودار6-سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه و اتحادیه اروپا در اقتصادهای یکدیگر در سال 2020

منبع:کمسیسون اروپا

امــا به تدریــج و بــا ظهــور قدرت هــای جدیــد، توزیــع قــدرت و ثــروت در اقتصــاد جهانــی روبه تحــول گذاشــته اســت.1 
ایــن تحــول در تجــارت خارجــی ترکیــه نیــز نمــود یافتــه اســت. همــان گونــه کــه جــداول و نمودارهــای ذیــل نشــان 
می دهنــد باوجودآنکــه هنــوز اروپــا از موقعیــت کانونــی در تجــارت خارجــی ترکیــه برخــوردار اســت امــا روابــط تجــاری 
ایــن کشــور بــا قدرت هــا و مناطــق دیگــر نیــز رو بــه گســترش رفتــه اســت. اتحادیــه اروپــا هنــوز ســهمی 42 درصــدی 
در صــادرات ترکیــه و ســهمی 25 درصــدی در واردات ایــن کشــور دارد و بافاصلــه مهم تریــن شــریک تجــاری آنــکارا 

ــز قابل توجــه اســت. محســوب می شــود. بااین حــال ســهم مناطــق دیگــر نی

1- Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York, NY: W. W. Norton & Company.
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جدول 3 - سهم مناطق مختلف در صادرات ترکیه

جدول 4- سهم مناطق مختلف در تأمین واردات ترکیه

در حــوزه جــذب ســرمایه خارجــی به عنــوان بعــد مهمــی از دیپلماســی اقتصــادی نیــز ترکیــه عمدتــًا بــه اروپــا وابســته 
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ــه  ــی در ترکی ــرمایه گذاری مســتقیم خارج ــد، بخــش اعظــم س ــل نشــان می ده ــدول ذی ــه ج ــه ک ــان گون اســت. هم
ــی انجــام شــده اســت. توســط کشــورها و شــرکت های اروپای

جدول 5- مهم ترین کشورهای سرمایه گذار در ترکیه

ــن و  ــوزه واردات، چی ــا در ح ــود، ام ــوب می ش ــه محس ــی ترکی ــازار صادرات ــن ب ــان مهم تری ــا همچن ــه اروپ باوجودآنک
ــر از  ــرژی از روســیه و کاالهــای ارزان ت ــه مهم تریــن شــرکای ایــن کشــور بــدل شــده اند. واردات فزاینــده ان روســیه ب

چیــن )در مقایســه بــا اروپــا( ایــن دو قــدرت نوظهــور را بــه شــرکای کلیــدی وارداتــی ترکیــه، بــدل کــرده اســت. 
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نمودار 7 - شرکای تجاری کلیدی ترکیه

اشــاره شــد کــه ترکیــه در ســال های اخیــر کوشــیده تــا خــود را بــا روندهــای دگرگون کننــده تجــارت جهانــی به ویــژه 
ــاط  ــه اواًل ارتب ــد. ترکی ــگ نمای ــارت آزاد هماهن ــای تج ــدن موافقت نامه ه ــه ای ش ــد و منطق ــای جدی ــور قدرت ه ظه
خــود بــا ســایر کشــورهای جهــان به ویــژه قدرت هــای نوظهــور را گســترش داده و ثانیــًا بــا بــه بن بســت کشیده شــدن 
ــورت  ــارت آزاد به ص ــترش تج ــد گس ــدن رون ــت مان ــی و  در بن بس ــارت جهان ــازمان تج ــه در س ــرات دور دوح مذاک
ــای  ــه موافقت نامه ه ــکل دهی ب ــا ش ــه ب ــای دوجانب ــارت آزاد در قالب ه ــترش تج ــی گس ــور در پ ــن کش ــه، ای چندجانب
تجــارت آزاد دوجانبــه بــا تعــداد هرچــه بیشــتری از کشــورها به ویــژه کشــورهای درحال توســعه برآمــده اســت؛ بنابرایــن 
می تــوان گفــت کــه پــس از الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی، شــکل دهی بــه موافقت نامه هــای تجــارت دوجانبــه 
ــتا  ــن راس ــوده اســت.1 در ای ــه ب ــت سیاســت تجــاری ترکی ــن اولوی ــه بیشــتری از کشــورها مهم تری ــر چ ــداد ه ــا تع ب
افــزون بــر اتحادیــه گمرکــی بــا اتحادیــه اروپــا، در وضعیــت کنونــی ترکیــه بــا 26 کشــور موافقت نامــه تجــارت آزاد در 
حــال اجــرا دارد. از میــان ایــن 26 کشــور، موافقت نامــه تجــارت آزاد بــا  کشــورهای قطــر، ســودان، لبنــان و اوکرایــن 

در فراینــد تصویــب در نهادهــای قانونــی دو طــرف قــرار دارد و هنــوز کامــاًل اجرایــی نشــده اســت. 2

1- Balasubramanyam, V., & Togan, S. (2016). The Economy of Turkey since Liberalization. Basingstoke, NY: Springer.
2- https://www.trade.gov.tr/free-trade-agreements
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جدول 6- کشورهایی موافقت نامه های تجارت آزاد  با ترکیه امضا کرده اند

جدول 7-کشورهایی که ترکیه با آنها برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد در حال مذاکره است
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ــه  ــی ب ــای مهم ــه موفقیت ه ــادی ترکی ــی اقتص ــر دیپلماس ــد دیگ ــوان بع ــی به عن ــرمایه گذاری خارج ــوزه س    در ح
دســت آورده اســت. از ســال 2003 تــا 2021 ایــن کشــور 55.3 در کشــورهای دیگــر ســرمایه گذاری مســتقیم صــورت 

داده اســت. 

نمودار 8 - سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در کشورهای دیگر 2003-2021

ــارد دالر ســرمایه خارجــی جــذب  ــا 2021 در مجمــوع 239.2 میلی ــن کشــور طــی ســال های 2003 ت از دیگــر ســو ای
ــود. 1 ــرده ب ــارد دالر ســرمایه جــذب ک ــا 14.6 میلی ــا 2002 تنه ــه طــی ســال های 1984 ت ــرده اســت، درحالی ک ک

1-https://www.invest.gov.tr/en/whyturkey/pages/fdi-in-turkey.aspx#:~:text=The%20majority%20of%20FDI%20inflows,been%20
noticeably%20on%20the%20rise.&text=As%20of%20end%2D2020%2C%20the,up%20from%205%2C600%20in%202002.
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نمودار 9 - سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه طی سال های 2003 تا 2021

ــا 24  ــی ب ــد صنعت ــا 33 درصــد و بخــش تولی ــی ب ــه، بخــش مال از منظــر حوزه هــای ســرمایه گذاری خارجــی در ترکی
ــد.  ــذب کرده ان ــرمایه گذاری ها را ج ــوع س ــی از مجم ــش از نیم ــد، بی درص

نمودار 10 - سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصاد ترکیه طی سال های 2003 تا 2020 1

1-https://www.invest.gov.tr/en/whyturkey/pages/fdi-in-turkey.aspx#:~:text=The%20majority%20of%20FDI%20inflows,been%20
noticeably%20on%20the%20rise.&text=As%20of%20end%2D2020%2C%20the,up%20from%205%2C600%20in%202002.
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ــان  ــت دارد. هم ــز از منظــر پژوهــش حاضــر اهمی ــه نی ــی در ترکی ــرمایه گذاری خارج ــع ســهم کشــورها در س    توزی
گونــه کــه نمــودار ذیــل نشــان می دهــد، کشــورهای غربــی تقریبــًا 70 درصــد مجمــوع ســرمایه گذاری دو دهــه اخیــر 

در ترکیــه را صــورت داده انــد. ایــن رقــم نشــانی از تنیدگــی اقتصــاد ترکیــه و غــرب اســت. 

نمودار 11 - توزیع سهم کشورها و مناطق در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه طی سال های 2003 تا 2020 1

   معاهــدات ســرمایه گذاری دوجانبــه )BIT(  یکــی دیگــر از ابعــاد کلیــدی دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه اســت. ایــن 
کشــور از دهه هــای پیــش تاکنــون در پــی گســترش ایــن معاهــدات بــا تعــداد هرچــه بیشــتری از کشــورها بــوده اســت. 

در وضعیــت فعلــی ترکیــه بــا  132 کشــور چنیــن معاهداتــی را امضــا کــرده اســت. 2 

5-استراتژی جدید دیپلماسی اقتصادی ترکیه 

   اشــاره شــد کــه سیاســت تجــاری و صنعتــی ترکیــه در ســال های اخیــر متأثــر از بازتوزیــع قــدرت در اقتصــاد سیاســی 
ــرای  ــه ب ــه اســت. هدف گــذاری بلندپروازان ــرار گرفت ــت اردوغــان در مســیر تحــول ق بین الملــل و بلندپروازی هــای دول
ــه در  ــگاه ترکی ــکال جای ــای رادی ــت آن را ارتق ــه محوری ــی ک ــد توســعه صنعت ــتراتژی جدی ســال 2023 و طراحــی اس

1-https://www.invest.gov.tr/en/whyturkey/pages/fdi-in-turkey.aspx#:~:text=The%20majority%20of%20FDI%20inflows,been%20
noticeably%20on%20the%20rise.&text=As%20of%20end%2D2020%2C%20the,up%20from%205%2C600%20in%202002.
2- https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/214/turkey
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ــه را  ــی ترکی ــن تحــول اســتراتژی صادرات ــد. ای ــن تحول ان ــی ارزش تشــکیل می دهــد، نمادهــای ای زنجیره هــای جهان
دربرگرفتــه و زمینــه را بــرای طراحــی اســتراتژی جدیــدی فراهــم آورده اســت. 

نخســتین اســتراتژی صادراتــی ترکیــه در دوره اردوغــان در ســال 2009 و بــر مبنــای چشــم انداز 2023 کــه شــرح آن 
در باالآمــده تدویــن شــد. ایــن اســتراتژی موســوم به"اســتراتژی صــادرات ترکیــه بــرای ســال 2023" توســط وزارت 
ــا  بازرگانــی و مجمــع صادرکننــدگان ترکیــه در ســال 2009، تدویــن شــد. هــدف اصلــی ایــن اســتراتژی هم افزایــی ب
ســایر ارکان اقتصــادی بــرای تبدیــل  اقتصــاد ترکیــه بــه یکــی از 10 اقتصــاد بــزرگ جهــان در ســال 2023، تعریــف 
شــده اســت. در ایــن راســتا و بــر مبنــای ایــن اســتراتژی، ترکیــه  بایــد تــا 2023،  1.5 درصــد از حجــم تجــارت جهانــی 
را بــه خــود اختصــاص دهــد. عــالوه بــر ایــن، در قالــب ایــن اســتراتژی در ســال 2023 ارتقــا نســبت صــادرات/واردات 

ــود. ــه 80 درصــد هدف گــذاری شــده ب ب

ــرای  ــت. ب ــده اس ــیم ش ــدت ترس ــم اندازی بلندم ــدت، چش ــداف کوتاه م ــر اه ــز ب ــای تمرک ــتراتژی به ج ــن اس    در ای
ــتا،  ــن راس ــرد. در ای ــر می گی ــادرات را در ب ــد و ص ــش تولی ــر دو بخ ــتراتژی ه ــدت، اس ــداف بلندم ــه اه ــتیابی ب دس
ــات  ــه در صفح ــور ک ــن کش ــی ای ــعه صنعت ــتراتژی توس ــل اس ــوان مکم ــع به عن ــه در واق ــی ترکی ــتراتژی صادرات اس
پیشــین موردبحــث قــرار گرفــت، طراحــی شــده اســت. شــاهد ایــن مدعــا آنکــه عناصــر اساســی ایــن اســتراتژی، انتقــال 
ــد  ــرمایه گذاری های جدی ــذب س ــاال و ج ــزوده ب ــا ارزش اف ــای ب ــه حلقه ه ــن ب ــاوری پایی ــا فن ــای ب ــد از بخش ه تولی
در بخش هــای بــا فنــاوری پیشــرفته اســت. بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف اســتراتژی یــاد شــده برخــی از اقدامــات 

ــد: ــرار گرفته ان ــد ق ــورد تأکی ــن ســند م ــل در ای اساســی ذی

ــی  ــت صادرات ــش ظرفی ــور افزای ــی به منظ ــری بین الملل ــعه رقابت پذی ــعه و توس ــق و توس ــای تحقی ــام پروژه ه • انج
ترکیــه.

ــش  ــی و افزای ــگاه های بین الملل ــارکت کننده در نمایش ــرک مش ــاری ت ــای تج ــرکت ها و هیئت ه ــداد ش ــش تع • افزای
نمایندگی هــای تجــاری در بازارهــای هــدف.

• اجرای استراتژی تنوع بخشی و کشوری در ترکیب صادرات.

• تمرکز فعالیت های تجاری بر بازارهای هدف.

• افزایش ظرفیت صادرات شرکت های کوچک و متوسط.

• افزایش تعداد برندهای جهانی ترکیه در بازار جهانی.

• تبدیل استانبول به مرکز مد، نمایشگاه و تجارت بین المللی.
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• ارائه نهاده های حیاتی برای صادرات.

• ایجاد خوشه های بخشی برای کسب رقابت پذیری در بازارهای بین المللی.

• بهبود امکانات لجستیکی ترکیه.

• توسعه ابزارهای مالی صادرات جدید.

   بــه طــور خالصــه، "اســتراتژی صــادرات ترکیــه بــرای ســال 2023" ســاختار صادراتــی مــدرن و منعطــف مبتنــی 
بــر فنــاوری پیشــرفته و تحقیــق و توســعه را بــرای پاســخگویی بــه الزامــات محیــط تجــاری امــروز و آینــده بــا مــدرن 

کــردن ســاختار صــادرات ترکیــه را اولویــت بخشــیده اســت. 1

   رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیــه در اواخــر ســال 2021 در نشســت مجمــع صادرکننــدگان ایــن کشــور 
در اســتانبول، رئــوس اســتراتژی جدیــد تجــارت خارجــی ایــن کشــور را بیــان کــرد؛ او تأکیــد کــرده اســت کــه اکنــون 
ــی کشــورهایی کــه در شــعاع  ــرد، یعن ــن کشــور صــورت می گی ــط همســایگی ای ــه محی ــه ب 70 درصــد صــادرات ترکی
ــت یافته اســت  ــود دس ــداف خ ــه اه ــتراتژی ب ــن اس ــر وی ای ــد. از منظ ــرار می گیرن ــای آن ق ــری از مرزه 2000 کیلومت
زیــرا صــادرات ترکیــه بــه ایــن کشــورها در ســال های اخیــر به شــدت رشــدیافته اســت. اکنــون دولــت او اولویــت را در 
تمرکــز بــر بازارهــای دوردســت یعنــی کشــورهایی کــه در شــعاع 8000 کیلومتــری مرزهــای ترکیه انــد، قــرار داده اســت.

ــوان بازارهــای  ــه شــده اســت، 17 کشــور به عن ــد تهی ــن اســتراتژی جدی ــرای ای ــه ب ــی ک ــای طــرح عملیات ــر مبن    ب
دوردســت هــدف صادراتــی ترکیــه در نظــر گرفتــه شــده اند و بایــد صــادرات ترکیــه بــه ایــن بازارهــا بــه81.5 میلیــارد 
دالر افزایــش یابــد. ایــن 17 کشــور ســهمی 64 درصــدی در اقتصــاد جهانــی دارنــد. ایــن کشــورها عبارت انــد از آمریــکا، 
چیــن، برزیــل، اتیوپــی، مراکــش، آفریقــای جنوبــی، کــره جنوبــی، هنــد، عــراق، بریتانیــا، ژاپــن، کنیــا، مالــزی، مکزیــک، 

ازبکســتان، روســیه و شــیلی . 2

  افــزون بــر ایــن، در قالــب ایــن اســتراتژی دولــت ترکیــه کوشــش می کنــد تــا اســتانبول را بــه هــاب تجــارت جهانــی، 
ــزرگ جهــان در  ــن اقتصــاد ب ــه دهمی ــرای تبدیل شــدن ب ــه ب ــه هــدف بلندپروازان ــد. اشــاره شــد کــه ترکی ــل نمای تبدی
ــه کــه نمــودار ذیــل نشــان  ــد. همــان گون ــوان مهم تریــن پیشــران، تلقــی می کن ســر دارد و افزایــش صــادرات را به عن
ــارت  ــدی در تج ــهمی یک درص ــور، س ــن کش ــدرن ای ــخ م ــتین بار در تاری ــرای نخس ــال 2021 ب ــه در س ــد ترکی می ده
ــا بازارهــای  ــز ب ــا تمرک ــد و می کوشــد ب ــرای خــود می دان ــی ب ــن تحــول را موفقیت ــان ای ــت اردوغ ــت. دول ــی یاف جهان
دوردســت و افزایــش صــادرات بــه کشــورهایی کــه نقــش کانونــی در اقتصــاد جهانــی دارنــد ایــن ســهم را افزایــش دهــد.3

1- https://www.trade.gov.tr/data/5b90d2eb13b8760beca887fd/2023%20EXPORT%20STRATEGY-15%20%C5%9Eubat%202022.pdf
2- https://www.dailysabah.com/business/economy/new-strategy-to-boost-turkish-exports-in-remote-markets-erdogan
3- https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-share-in-global-exports-tops-1-for-first-time
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نمودار 12 - روند تحول در سهم ترکیه در تجارت کاالیی چهان -2013-2021

وزارت بازرگانــی ترکیــه اخیــراً اســتراتژی صادراتــی ایــن کشــور را بــا تفصیــل بیشــتری منتشــر کــرده اســت. بــر مبنــای 
ــن  ــرده و در ای ــی ک ــدی طراح ــت کلی ــوان اولوی ــدار صــادرات را به عن ــش پای ــه افزای ــه، ترکی ــن وزارت خان ــزارش ای گ

راســتا بــر اهــداف ذیــل بــرای نیــل بــه تحقــق ایــن اولویــت، متمرکــز شــده اســت:

1-صادرات با ارزش افزوده باال و رقابت پذیر.

2-تنوع بخشی به بازارها.

3-توجه به صادرکنندگان جدید.

4-حمایت از شرکت های صادرات محور.

5-ارتقای رقابت پذیری در بخش خدمات.

6-تمرکز بر دیجیتالی کردن فرایندها.
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7-ایجاد نسل جدید مناطق آزاد با رویکرد توسعه فناوری های نوین.

8-تأمین مالی صادرات.

9-رویکردهای جدید برای حمایت از صادرات.

10- تسهیل تجارت. 1

وزارت بازرگانــی ترکیــه، مهم تریــن ابزارهــای سیاســتی طــرح کالن توســعه صــادرات ایــن کشــور را به صــورت ذیــل 
ــرده اســت. ــته بندی ک دس

جدول 9 - ابزارهای سیاستی طرح کالن توسعه صادرات ترکیه

دیجیتالی سازی و تسهیل 
تجاری

دیپلماسی تجاری و 
صادرکنندگان جدید

نسل جدید منطق  آزاد با 
تأمین مالی صادرات محوریت فناوری های نوین 

تأمین مالی بلندمدتحمایت در تأمین مالیشبکه رایزنان تجاریدیجیتالی سازی گمرکات

برنامه های دیجیتالی 
کاربردی و تسهیل کننده برای 

صادرکنندگان
حمایت در تأمین انرژیشبکه زنان کارآفرین ترک

شیوه های جدید حمایت از 
شرکت های در برابر ریسک های 

ناشی از شوک های ارزی

برنامه های ویژه برای زنان و حمایت در تأسیس کسب وکارشبکه سرمایه گذاران خردابزارهای دیپلماسی تجاری 
جوانان کارآفرین 

برگزاری دوره های مهارت افزایی پایش و بازبینی سیاست تجاری
برنامه حمایت اعتباری از حمایت در استخدام نیروی کاردر زمینه تجارت خارجی

صادرکنندگان در برخی دوره ها

اشــاره شــد کــه تمرکــز جغرافیایــی اســتراتژی جدیــد بــرای افزایــش پایــدار صــادرات ترکیــه بــر بازارهــای دوردســت 
اســت. از منظــر سیاســت گذاران تجــاری تــرک، تمرکــز 70 درصــدی صــادرات ترکیــه در محیــط پیرامونــی ایــن کشــور، 
نوعــی آســیب بــرای توســعه صــادرات آن ایجــاد کــرده اســت، زیــرا صــادرات ایــن کشــور بــه مناطــق دوردســت کمتــر 
ــی  ــه جغرافیای ــور در ســرزمین های دوردســت و بافاصل ــای نوظه ــده بازاره ــه عم ــی اســت، درحالی ک ــن جهان از میانگی

ــد. ــرار گرفته ان ــه ق ــاد از ترکی زی

ــرآورد  ــت را ب ــای دوردس ــود در بازاره ــی خ ــیل های صادرات ــا پتانس ــد ت ــه می کوش ــد، ترکی ــتراتژی جدی ــب اس در قال
ــه ایــن بازارهــای ایجــاد نمایــد. سیاســت گذاران تــرک اســتدالل می کننــد کــه  ــدار از صــادرات ب نمایــد و رونــدی پای
پتانســیل های عظیــم بازارهــای دوردســت و نیــاز بــه متنوع ســازی بازارهــای صادراتــی، محوریــت بخشــیدن بــه ایــن 

ــی می ســازد. 2  ــه، الزام ــا را در دیپلماســی اقتصــادی ترکی بازاره

1- https://www.trade.gov.tr/
2- https://tittlepress.com/recep-tayyip-erdogan/1169909/
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کشــورهای منتخــب در اســتراتژی جدیــد دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه 62 درصــد جمعیــت جهانــی و 64 درصــد تولیــد 
ــارد دالر در  ــن بازارهــا از رقــم 20 میلی ــه ای ــه، افزایــش صــادرات ب ــد. ترکی ــار دارن ناخالــص داخلــی جهــان را در اختی
ســال 2020 بــه 80 میلیــارد دالر تــا 2030 را به عنــوان هــدف برگزیــده اســت. از منظــر سیاســت گذاران تجــاری تــرک، 
ــه هدفــی دســت یافتنی محســوب می شــود  ــرای ترکی کســب ســهم یک درصــدی در مجمــوع واردات ایــن کشــورها ب

و ایــن کشــور بایــد تــا 2030 در پــی تحقــق آن باشــد.

ــد و هــر دو  ــی را مکمــل یکدیگــر می دان ــن کشــورها حوزه هــای خدمــات و تجــارت کاالی ــه ای ــه در صــادرات ب ترکی
را به مــوازات یکدیگــر پیــش می بــرد. مطالعــات نشــان می دهــد هــر 10 درصــد افزایــش صــادرات خدمــات بــه رشــد 
ــعه  ــی در توس ــش مهم ــتیکی نق ــات لجس ــژه خدم ــوزه به وی ــن ح ــود. در ای ــر می ش ــادرات کاال منج ــدی ص 6.4 درص

صــادرات کشــورها دارد و ترکیــه در اســتراتژی جدیــد بــه آن اهمیــت داده اســت. 

نقشه 2 - کشورهای منتخب در استراتژی جدید دیپلماسی اقتصادی ترکیه

نتیجه گیری
ــاری و  ــت تج ــم انداز 2023، سیاس ــاس چش ــر اس ــه ب ــه ترکی ــد ک ــی ش ــوان مدع ــد می ت ــان ش ــه بی ــای آنچ ــر مبن ب
صنعتــی بلندپروازانــه ای را در پیــش گرفتــه اســت. در حــوزه سیاســت صنعتــی می کوشــد تــا موقعیتــی ویــژه در انقــالب 
چهــارم صنعتــی بیابــد و در زنجیــره جهانــی ارزش موقعیــت خــود را ارتقــا بخشــد. در حــوزه سیاســت صنعتــی بــه لحــاظ 
جغرافیایــی بــر اوراســیا متمرکــز شــده و می کوشــد در ایــن حــوزه در صــادرات کاالهــای فنــاوری متوســط بــه بــاال بــه 

بازیگــری کلیــدی مبــدل شــود.
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چشــم انداز موســوم بــه 2023، سیاســت صنعتــی جدیــد و مبتنــی بــر ارتقــای موقعیــت در زنجیره هــای ارزش جهانــی 
ــه فراهــم  ــرای تحــول در دیپلماســی اقتصــادی ترکی ــه را ب ــًا زمین ــل، مجموع ــدرت در سیاســت بین المل ــع ق و بازتوزی
ــده  ــق ش ــایگی را محق ــط همس ــادرات در محی ــعه ص ــود در توس ــداف خ ــه اه ــه ترکی ــت ک ــن روس ــد. از همی آورده ان

ــود.  ــز ش ــت متمرک ــای دوردس ــر بازاره ــد ب ــد و می کوش می بین

کارنامــه دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه در دو دهــه اخیــر، موفقیت هــای فراوانــی در خــود دارد امــا شــوک تورمــی اخیــر 
در ایــن کشــور می توانــد دســتاوردهای دو دهــه اخیــر را تحت الشــعاع قــرار دهــد. ترکیــه در آســتانه 2023 بــا وضعیتــی 
ــک  ــه ی ــور ب ــن کش ــده اســت و ای ــق ش ــی از چشــم انداز 2023 محق ــو بخــش مهم ــه اســت. از یک س ــه مواج دوگان
قــدرت اقتصــادی و سیاســی نوظهــور بــدل شــده اســت امــا از دیگــر ســو، تــورم کم ســابقه در ایــن کشــور تمامــی ایــن 

دســتاوردها را در معــرض خطــر قــرار داده اســت. 


