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 مقایســه تــوان ژئواکونومیــك ایــران و ترکیــه در 
جنوب غرب آسیا

پذیرش: 95/10/22 دریافت: 95/6/20   

محسن شریعتی نیا
استادیار پژوهشكده مطالعات منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا عابدین مقانکی
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

بازار / نفوذ / صادرات / واردات / سیاست خارجی

چکیده

به عنوان مهم ترین  از تصویب سند چشم انداز  از یک دهه  بیش 
می توان  را  زمان  رو  این  از  می گذرد.  کشور  راهبردی  سند 
قدرت  شاخص های  از  برخی  در  کشور  عملكرد  سنجش  برای 
کشور  یک  اقتصادی  قدرت  چه  اگر  دانست.  مناسب  اقتصادی 
سایر  بازار  در  نفوذ  اما  می دهند،  متعددی شكل  را شاخص های 
کشورها را می توان یكی از شاخص های کلیدی قدرت اقتصادی 

یک کشور و به طور کلی موقعیت ژئواکونومیک آن دانست.
بر این مبنا مقاله حاضر معطوف به بررسی ضریب نفوذ ایران 
در بازار کشورهای منطقه چشم انداز و مقایسه آن با ضریب نفوذ 
نشان  پژوهش  یافته های  است.  منطقه  این  بازارهای  در  ترکیه 
می دهد ضریب نفوذ ایران به طور عام در بازار کشورهای منطقه 

جایگاه ضعیفی  از  نیز  ترکیه  با  مقایسه  در  و  است  پایین  بسیار 
کشورهای  بازار  در  ایران  سهم  دیگر،  بیان  به  است.  برخوردار 
مدعی  می توان  رو  این  از  است.  اندك  بسیار  آسیا  غرب  جنوب 
شد که توان بالفعل ژئواکونومیک ایران در منطقه ضعیف است. 
نویسندگان استدالل کرده اند که حل و فصل تعارض در اهداف 
سیاست خارجی، پیش شرط کلیدی تقویت قدرت ژئواکونومیک 

ایران در منطقه است.

مقدمه

تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه ای همواره یكی از دغدغه های 
از موقعیت  ترکیبی  بوده است.  ایران  استراتژیک تصمیم سازان 
عقب  عمومی  احساس  و  امپراطوری  دیرینه  سنت  ژئوپولتیک، 
برای  به عنوان محرکه های تالش  را می توان  از سایرین  ماندن 
نیل به چنین هدفی دانست. سند چشم انداز و جمله کلیدی آن 
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اقتصادی،  اول  جایگاه  با  یافته،  توسعه  است  کشوری  "ایران 
انقالبی،  و  با هویت اسالمی  فناوری در سطح منطقه،  علمی و 
الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط 

بین الملل" ]1[ نماد چنین رویكردی محسوب می شود.
اکنون اما بیش از یک دهه از تصویب سند چشم انداز به عنوان 
مهم ترین سند راهبردی کشور می گذرد و تا سال 1404 )2025( 
ایران باید به قدرت اول منطقه ای تبدیل شود. از این رو زمان را 
از شاخص های  برای سنجش عملكرد کشور در برخی  می توان 
یک  اقتصادی  قدرت  چه  اگر  دانست.  مناسب  اقتصادی  قدرت 
کشور را شاخص های متعددی شكل می دهند، اما نفوذ در بازار 
قدرت  کلیدی  شاخص های  از  یكی  می توان  را  کشورها  سایر 
آن  ژئواکونومیک  موقعیت  کلی  به طور  و  کشور  یک  اقتصادی 
ایران  موقعیت  بررسی  به  معطوف  حاضر  مقاله   ]2[ دانست. 
این  در  ترکیه  موقعیت  با  آن  مقایسه  و  شاخص  این  مبنای  بر 
شاخص است. انتخاب ترکیه از آن روست که اوال به طور سنتی 
مهم ترین رقیب کشور در منطقه بوده و مهم تر از آن چشم انداز 
استراتژیكی موسوم به "ترکیه 2023 " را پی گیری می کند و در 
قالب آن می کوشد به قدرتی منطقه ای، اروپایی و جهانی در یک 

دهه آتی تبدیل شود. ]3[ 
در این چارچوب پرسش اصلی آن است که موقعیت ایران در 
شاخص نفوذ در بازارهای منطقه چشم انداز به طورکلی و نیز در 
مقایسه با موقعیت ترکیه در این شاخص چگونه است؟ فرضیه ای 
که در پاسخ به پرسش فوق طراحی شده عبارت از این است که 
ایران در شاخص نفوذ در بازارهای منطقه موقعیت ضعیفی دارد. 

موقعیت ترکیه در این شاخص بسیار بهتر از ایران است.
در راستای آزمون فرضیه فوق، مقاله به چند گفتار تقسیم شده 
است. گفتار نخست معطوف به تبیین چارچوب مفهومی است. از 
منظر نویسندگان، مفهوم ژئواکونومیک از قابلیت توضیح دهندگی 
برای تبیین توان اقتصادی کشورها و به ویژه نفوذ آنان در بازارها 
برخوردار است. گفتار دوم به میزان نفوذ ایران در بازار کشورهای 
می پردازد.  منتشره  آمارهای  آخرین  مبنای  بر  چشم انداز  منطقه 
شاخص  این  در  ترکیه  و  ایران  موقعیت  مقایسه  بر  سوم  گفتار 
تمرکز دارد. در گفتار چهارم، دالیل موقعیت فعلی کشور در این 

شاخص مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز جمع بندی 
مباحث ارائه خواهد شد.

1. چارچوب مفهومی

ژئواکونومی آن گونه که در فرهنگ لغت تعریف شده عبارت 
تجارت  بر  که  سیاسی  و  اقتصادی  عوامل  از  »ترکیبی  از  است 
این  از  متفاوتی  تعاریف  دیگرانی   ]4[ تأثیر گذارند«.  بین المللی 
به  ژئواکونومی  بارو،  سانجای  منظر  از  داده اند.  صورت  مفهوم 
و  ملی  قدرت  در  تغییر  و  اقتصادی  سیاست  میان  رابطه  معنای 
از دو منظر  ژئواکونومی  به  او معتقد است که  ژئوپولتیک است. 
یک  ژئوپولتیک  پیامدهای  معنای  به  یكی  نگریست.  می توان 
پدیده اقتصادی و دیگری پیامدهای اقتصادی ناشی از روندهای 
تجارت  و  تجارت  دنبال  به  پرچم  اصطالحات  او  ژئوپولتیكی. 
ژئواکونومی  مفهوم  از  برداشت  دو  این  نماد  را  پرچم  دنبال  به 

می داند. ]5[ 
به  ژئواکونومیک  نظری  مباحث  ریشه  تاریخی  به طور  اما 
اقتصادی  رقابت  به  آنان  بازمی گردد.  اروپایی  مرکانتیلیست های 
قدرت  اصلی  منابع  از  یكی  به عنوان  صفر  حاصل جمع  با 
می نگریستند. اما در دهه های اخیر سه تن از اندیشمندان بیش 
از سایرین به این مفهوم توجه نشان داده اند. پل کندی به عنوان 
مورخی برجسته و صاحب اثر مشهور ظهور و سقوط قدرت های 
که  کرد  استدالل  یافت،  انتشار  سرد  جنگ  اواخر  در  که  بزرگ 
موازنه  در  تغییر  ماحصل  قدرت سیاسی-نظامی  موازنه  در  تغییر 
توان  در  تغییر  وی  منظر  از  دیگر  بیان  به  است.  ژئواکونومیک 
اقتصادی کشورها پیش شرط تغییر در توان سیاسی-نظامی آنان 

است.
شدن،  جهانی  فرایند  یافتن  سرعت  و  سرد  جنگ  پایان  با 
مفهوم ژئواکونومی در ادبیات روابط بین الملل بیش از پیش رواج 
یافت.]6[ پایان جنگ سرد را اغلب اندیشمندان روابط بین الملل 
از  دوران پس  در  این حوزه می دانند.  برای  نظری  نوعی شوك 
بر  حوزه  این  اندیشمندان  میان  مناظره ای  واقع  در  سرد  جنگ 
آن  بر  برخی  درگرفت.  قدرت  مولفه های  در  تداوم  یا  تغییر  سر 
در  را  اهمیت خود  تغییر کرده و جنگ  قدرت  ماهیت  شدند که 
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از دست داده است. در مقابل کسانی  تبیین تحوالت این حوزه 
بودند که بر تداوم ماهیت جنگ محور این حوزه تاکید داشتند. 
از  برخی  تحلیلی  ابزارهای  از  یكی  واقع  در  ژئواکونومی  مفهوم 
بین الملل  سیاست  ماهیت  تغییر  به  قائل  که  است  اندیشمندان 

می باشند. ]7[ 
ساموئل هانتینگتون از دیگر کسانی بود که به تحول مفهوم 
قدرت در دنیای پس از جنگ سرد توجه نشان داد. از منظر وی 
جمله مشهور کالوزویتس که جنگ ادامه سیاست به زبان دیگر 
است در دوران جدید به اقتصاد تداوم جنگ به زبان دیگر است، 
امكان جنگ  که  دوره جدید  در  منظر وی  از  است.  یافته  تغییر 
اقتصادی  برتری  شده،  کمرنگ  بسیار  بزرگ  قدرت های  میان 
جهانی  قدرت  رده بندی  در  کشورها  چینش  در  را  اصلی  نقش 
به  توسل  با  کشورها  که  ابزارهایی  دیگر  بیان  به  می کند.  ایفا 
ابزارهای سنتی  از  ارتقا بخشند،  آن ها می توانند موقعیت خود را 
همچون تانک، موشک، جنگنده و... به برتری در تولید، نفوذ در 
و کسب  بر شرکت ها  مالكیت  قدرتمند،  پول  بازار،  کنترل  بازار، 
فناوری های نوین تغییر کرده است. از همین روست که او چالش 
در  آمریكا  برتری  تداوم  را  دوره  این  در  متحده  ایاالت  اصلی 
رقابت اقتصادی با سایر قدرت ها و نه رقابت سیاسی-استراتژیک 

می داند. ]8[ 
اما در این دوران ادوارد لوتواك بیش از هر فرد دیگری در 
اشاعه این مفهوم در ادبیات روابط بین الملل نقش داشته است. از 
منظر وی ژئواکونومی به بیانی ساده به معنای تداوم رقابت های 
قدیمی میان کشورها با توسل به ابزارهای نوین صنعتی است. از 
این منظر حوزه رقابت کشورها در واقع تغییر کرده و از سیاست 
تسلط  ساده  بیانی  به  است.  کرده  گذر  اقتصاد  به  نظامی  بعد  و 
جنگ  به  توسل  و  نظامی  تسلط  جایگزین  اقتصادی  و  صنعتی 
شده است. معیار قدرت در این دوران دیگر نه گستردگی نیروی 
نظامی در پهنه جهانی و نفوذ در سرزمین ها، بلكه میزان سهم 
علل  هم  جدید،  دوران  در  منظر  این  از  است.  جهانی  بازار  از 
مفهوم  واقع،  در  اقتصادی اند.  کشورها  رقابت  ابزارهای  هم  و 
جدید  دوران  در  قدرت  ماهیت  که  است  معنا  بدان  ژئواکونومی 
تغییر کرده است و باید به قدرت از زاویه اقتصادی نگریست. از 

منظر وی در دنیای پساجنگ سرد، روش های اقتصادی-تجاری 
ملی  قدرت  بسط  برای  سیاسی-نظامی  روش های  جایگزین 
شده اند. به بیان دیگر سرمایه قابل عرضه جایگزین قدرت آتش، 
نوآوری های غیرنظامی جایگزین نوآوری های نظامی و نفوذ در 

بازارها جایگزین پایگاههای نظامی شده است. ]9[ 
از  دولت ها  برخی  قدرت  ماهیت  تبیین  برای  مفهوم  این 
پس  دوران  در  تاریخی  به طور  است.  برخوردار  ویژه ای  قابلیت 
تجاری  دولت های  به عنوان  ژاپن  و  آلمان  دوم  جهانی  از جنگ 
مفهوم بندی شده اند،  ژئواکونومیک  قدرت های  به عنوان  بعدها  و 
تجارت  حوزه  در  آنان  قدرت  جنبه  مهم ترین  که  دولت هایی 
قدرتی  می توان  نیز  را  چین  است.  جدید  بازارهای  کسب  و 
از  بین الملل  آن در صحنه  رفتار  قدرتی که  ژئواکونومیک نامید، 

دو ویژگی اساسی برخوردار است:
سرزمین ها  فتح  نه  و  بازارها  فتح  به  نخست  وهله  در   -1
دیگر  بیان  به  می اندیشد.  کشورها  بر  سیاسی  سلطه  یا 
موقعیت  ارتقای  را  خود  نخست  اولویت  قدرتی  چنین 
به چنین  نیل  برای  و  تعریف می کند  اقتصاد جهانی  در 
بیش تری  هرچه  تعداد  با  مناسبات  بسط  توسعه  هدفی 
از کشورها و دوری از تنش های استراتژیک ضرورت و 

اهمیت می یابد.
2- تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی از دیگر اولویت های 
است  بدیهی  است.  بوده  ژئواکونومیک  قدرت های 
و  ثبات  نیازمند  تجاری  و  اقتصادی  مناسبات  بسط  که 
در  همواره  کشورهایی  چنین  رو،  این  از  است.  امنیت 
جبهه طرفداران ثبات و امنیت در صحنه بین الملل قرار 
توسعه  و  رشد  برای  بی ثباتی  و  ناامنی  زیرا  می گیرند؛ 

اقتصادی و تجاری آنان سمی مهلک است. ]11[  
دهه  یک  که  ایران  مختصات  با  کشوری  چارچوب،  این  در 
قدرتی  به  شدن  تبدیل  مبنای  بر  را  خود  کالن  استراتژی  قبل 
بهبود موقعیت خود در چینش  واقع  اقتصادی طراحی کرده، در 
مطرح  آرمان  به عنوان  را  ژئواکونومیک  عرصه  در  بازیگران 
باید  نیز  کشور  این  عملكرد  سنجش  رو  همین  از  است.  کرده 
گیرد. همان گونه که  مفهوم صورت  این  مبنای شاخص های  بر 
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اشاره شد، از منظر نظریه پردازان این حوزه، نفوذ در بازارها یكی 
در  کشور  یک  موقعیت  بازتاب دهنده  شاخص های  مهم ترین  از 
پایه این شاخص  ادامه بر  بنابراین در  صحنه ژئواکونومی است. 
ایران  ژئواکونومیک  از موقعیت  تا تصویری  تالش خواهیم کرد 
به عنوان  ترکیه  موقعیت  با  مقایسه  زاویه  از  به ویژه  منطقه،  در 

رقیب اصلی این کشور، ارائه کنیم. 

2. سنجش موقعیت ایران در شاخص ضریب نفوذ 
در بازارهای منطقه چشم انداز

میزان وابستگی تجاری کشورها به یكدیگر یكی از موضوعاتی 
است که می توان آن را با مفهوم سطح نفوذ هر کشور در بازار 
هر  نفوذ  سطح  سنجش  با  داد.  قرار  بررسی  مورد  مقابل  طرف 
کشور در بازار شریک تجاری اش، در واقع می توان قدرت کشور 
مشخص  را  مزبور  شریک  بازار  بر  تاثیرگذاری  در  بررسی  مورد 
نمود. هرچه سطح نفوذ کشور در بازار طرف مقابل بیشتر باشد، 
نشاندهنده وابستگی بیشتر بازار طرف مقابل، به کاالهای تجاری 
سطح  تعیین  بر  تاثیرگذار  متغیرهای  از  یكی  است.  کشور  این 
باشد،  داشته  اهمیت  می تواند  که  نیز  کشورها  سیاسی  روابط 
تجاری اش  شریک  بازار  در  کشور  یک  نفوذ  ضریب  شاخص 
وارداتش  از  بیشتری  میزان  تجاری،  شریک  یک  اگر  می باشد. 
را از کشور )های( مشخصی تامین نماید، این نكته بدان مفهوم 
مزبور  )های(  کشور  به  تجاری  شریک  این  که  باشد  می تواند 
وابسته است. هرچند این موضوع ممكن است بدان معنا نیز باشد 
سهم  تا  شده  آن  باعث  طرفین  حسنه  بسیار  سیاسی  روابط  که 

آنان در واردات این کشور به شدت زیاد باشد.
شاخص ضریب نفوذ کشور الف در بازار کشور ب با محاسبه 
این  می آید.  به دست  واردات کشور ب  در کل  الف  کشور  سهم 
سهم که به درصد بیان می شود، می تواند رقمی بین صفر تا صد 
به خود بگیرد. هرچه رقم مزبور به صد نزدیكتر باشد، بدان معنی 
است که سهم کشور الف در بازار کشور ب باالتر بوده و در واقع 

نفوذ کشور الف در بازار کشور ب، بیشتر است و بالعكس.

درعین حال متغیر دیگری که می تواند در این خصوص مورد 
شریک  واردات  تامین  در  کشور  یک  رتبه  گیرد،  قرار  استفاده 
تا تعداد کل کشورهای جهان  این رتبه بین یک  تجاری است. 
)حدود 200 کشور( می تواند باشد. در این مورد هرچه رتبه کشور 
مورد  کشور  نفوذ  که  است  معنی  بدان  باشد،  نزدیكتر  یک  به 

بررسی در بازار شریک تجاری اش بیشتر است.
تامین  در  تجاری  شریک  یک  سهم  هرچه  دیگر،  بیان  به 
بازار کشور واردکننده بیشتر باشد، این شریک از قدرت  واردات 
کشور  باالتر  جایگاه  است.  برخوردار  بازار  آن  در  باالتری  نفوذ 
ثالث در بازار یک کشور، به مفهوم توان رقابتی باالتر این کشور 
ثالث در بازار کشور مورد بررسی خواهد بود. در ادامه، با بررسی 
بازار  به  کشور صادرکننده  هر  تجاری  شرکای  عمده ترین  سهم 
بازارهای  این  در  ایران  و  شرکا  این  نفوذ  میزان  کشورها،  این 

هدف، مشخص می شود. ]11[ 

1ـ2. سهم شرکای عمده در بازار منطقه

به عنوان  اینجا  در  که  چشم انداز  منطقه  واردکننده  کشورهای 
بازارهای هدف شناخته می شوند، شامل 22 کشورند که در سه 
دسته کشورهای آسیای میانه )آذربایجان، ارمنستان، ازبكستان، 
گرجستان(،  قزاقستان،  قرقیزستان،  ترکمنستان،  تاجیكستان، 
کشورهای حاشیه خلیج فارس )بحرین، عربستان، عمان، کویت، 
)افغانستان،  منطقه  و  همسایه  کشورهای  سایر  و  یمن(  و  قطر 

ترکیه، پاکستان، عراق، اردن، سوریه و لبنان( قابل تقسیم اند.
بازار  کاالیی  نیازهای  تامین کننده  عمده  شرکای  فهرست 
کشورهای منطقه سند چشم انداز در قالب بیست عمده ترین کشور، 
ارایه شده است. همان گونه که مالحظه می شود کشورهای چین، 
آمریكا، امارات، روسیه و آلمان مهم ترین مبادی وارداتی بازارهای 
منطقه سند چشم انداز به حساب می آیند. این پنج کشور، در مجموع، 
تامین  را  منطقه  کشورهای  واردات  کل  از  درصد   37 به  قریب 
می نمایند. چین به تنهایی و به طور متوسط بیش از یک ششم بازار 

این منطقه را تحت نفوذ خود دارد.
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جدول 1- فهرست شرکای عمده تامین کننده نیازهای وارداتی بازار کشورهای منطقه سند چشم انداز در سال 2011

ارزش وارداتشریک تجاریرتبه
سهم هرکشور ازتامین نیاز 
بازارهای هدف منطقه ای

رتبه
شریک 
تجاری

ارزش 
واردات

سهم هرکشور ازتامین نیاز 
بازارهای هدف منطقه ای

31642/77/07آمریكا52723/211/782چین1
27286/66/1روسیه31324/774امارات3
211744/73ترکیه22364/656آلمان5
14593/53/26کره15091/23/378ژاپن7
12940/52/89ایتالیا13408/3310عربستان9
9643/72/15هند10387/62/3212نامشخص11
7447/21/66ایران7917/61/7714سایر اتحادیه اروپا13
6180/71/38اوکراین6717/11/516فرانسه15
3859/30/86برزیل4839/41/0818کویت17
2338/80/52مصر2564/90/5720قزاقستان19

)Wits( منبع: سایت نرم افزاری ویتس

نشان دهنده  ترکیه  و  ایران  کشور  دو  جایگاه  میان  مقایسه  اما 
ایران  از  با توانی باالتر  بازار منطقه  آن است که نفوذ ترکیه در 
صورت پذیرفته و این امر نشانگر مزیت رقابتی باالتر این کشور 
و کاالهای صادراتی آن در منطقه مورد بررسی است. ترکیه با 
وارداتی  کاالهای  از  درصد   4/7 ششم،  جایگاه  در  گرفتن  قرار 
ترکیه  با  مقایسه  در  ایران  است.  نموده  تامین  را  بازار  این  کل 
درصد   1.7 تامین  با  و  داشته  قرار  پایین تری  نسبتا  جایگاه  در 

فهرست  چهاردهم  رتبه  در  کشورها،  این  کاالیی  واردات  از 
فهرست  این  در  نیز  منطقه  دیگر  کشور  دو  است.  گرفته  قرار 
و  امارات  آن کشورهای  و  دارد  قرار  ایران  از  برتر  جایگاهی  در 
عربستان است. این کشورها، توانسته با تامین هفت و سه درصد 
نیازهای وارداتی کشورهای منطقه خود را در جایگاه سوم و  از 

نهم تامین کنندگان منطقه ای قرار دهند.

نمودار 1- نفوذ )سهم(کشورهای عمده در تامین نیازبازارهای هدف منطقه  چشم انداز در سال 2011
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2ـ2. نفوذ شرکای عمده به تفکیك بازار کشورهای منطقه

همان گونه که تشریح شد، تامین کنندگان اصلی کشورهای منطقه 
سند چشم انداز طیفی از کشورهای جهان را شامل می شوند. در 
این میان ترکیه توانسته نسبت به سایر رقبای خویش باالترین 
قدرت رقابتی و نفوذ را در بازار کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، 
گرجستان، عراق و سوریه به نمایش بگذارد؛ امارات اصلی ترین 
قطر،  عمان،  کشورهای  به  کاال  فروش  برای  تجاری  شریک 

کویت، یمن و پاکستان محسوب می شود. روسیه توانسته نسبت 
ارمنستان،  کشورهای  بازار  در  را  نفوذ  بیشترین  خود،  رقبای  به 
ازبكستان، قرقیزستان و قزاقستان تثبیت نماید. چین اصلی ترین 
بحرین،  تاجیكستان،  کشورهای  واردات  تامین  برای  شریک 
نیز  پاکستان  و  عربستان  آمریكا،  کشورهای  است.  عربستان 
از برتری  افغانستان،  اردن و  لبنان،  بازار کشورهای  به ترتیب در 

نسبی برخوردارند.

جدول2-سهم شرکای عمده دربازارهای هدف منطقه چشم انداز )میلیون دالر-درصد )کل واردات بانفت((

کشور واردکننده 
)سال(

شرکای عمده  )سهم از بازار واردکننده(
سهم پنج تامین کننده 

اصلی ازکل بازار 
واردکننده

رتبه و )سهم( 
ایران

رتبه و )سهم( 
ترکیه

واردات کشورهای آسیای میانه و قفقاز
1و )15/8(14و )1/8(52/2ترکیه )15/8(، روسیه )14/2(، آلمان )8/1(، آمریكا )7/4( و چین )6/6(آذربایجان )2012(
5 و )5/2(3 و )5/4(51/4روسیه )25/8(، چین )9/7(، ایران )5/4(، اوکراین )5/3(وترکیه )5/2(ارمنستان )2012(
7و )3/0(18و )0/6(67/5روسیه )17/0(، کره )14/7(، اتحادیه اروپا )14/0(، چین )11/6(وقزاقستان )10/1(ازبكستان )2011(

7و )4/1(4و )4/3(81/2چین )47/2(، روسیه )17/1(، قزاقستان )8/4(، ایران )4/3(وآمریكا )4/2(، تاجیكستان )2011(
1و )19/3(5و )6/2(65/4ترکیه )19/3(، اتحادیه اروپا )15/4(، روسیه )14/4(، چین )10/1( و ایران )6/2(ترکمنستان )2011(
7و )3/3(25و )0/2(74/1روسیه )33/2(، چین )22/5(، قزاقستان )9/7(، آمریكا )4/7( و ژاپن )4(قرقیزستان )2012(
10و )1/8(47و )0/1(71/6روسیه )38/3(، چین )16/9(، اوکراین )6/5(، آلمان )5/1(وآمریكا )4/8(قزاقستان )2012(
1و )17/8(18و )1/3(47/6ترکیه )17/8(، آذربایجان )8/1(، اوکراین )7/6(، چین )7/2(وآلمان )6/8(گرجستان )2012(

واردات کشورهای جنوب خلیج فارس
17و )1/4(58و )0/1(45/9چین )13/4(، برزیل )12/4(، آمریكا )8/2(، عربستان )6/1(وژاپن )5/8(بحرین )2011(

15و )1/8(71و )0/04(44/4چین )13/1(، آمریكا )12/4(، آلمان )6/8(، ژاپن )6/3(وکره )5/9(عربستان )2011(
25و )0/7(24و )0/7(60/4امارات )23(، نامشخص )23(، هندوستان )5/2(، چین )4/9(وبرزیل )4/2(عمان )2012(
18و )0/4(9و )1/2(80/6امارات )67/1(، بحرین )4/2(، هندوستان )3/6(، استرالیا )2/9(وبرزیل )2/8(قطر )2012(

19و )1/2(28و )0/6(46/3امارات )15(، آمریكا )8/9(، چین )7/9(، عربستان )7/4(وآلمان )7/2(کویت )2009(
11و )3/0(42و )0/2(39/5امارات )9/5(، سوئیس )8/8(، هلند )7/9(، چین )7/5(وهندوستان )5/8(یمن )2012(

واردات کشورهای همسایه و سایرکشورهای منطقه سند چشم انداز
14و )1/3(2و )14/8(68/6پاکستان )29/2(، ایران )14/8(، آمریكا )11/9(، آلمان )7/3(وهندوستان )5/3(افغانستان )2006(
33و )0/4(40و )0/3(56/0امارات )16/5(، چین )15/3(، عربستان )9/8(، کویت )9/6(ومالزی )4/9(پاکستان )2012(
1و )22/2(3و )12/4(64/3ترکیه )22/2(، اتحادیه اروپا )13/1(، ایران )12/4(، چین )10/2(وآمریكا )6/3(عراق )2011(
10و )3/0(67و )0/04(48/2عربستان )22/8(، چین )10(، آمریكا )5/9(، ایتالیا )5/3(وآلمان )4/3(اردن )2011(
1و )9/5(14و )1/7(38/5ترکیه )9/5(، چین )8/8(، ایتالیا )7/4(، اوکراین )6/5(وروسیه )6/3(سوریه )2010(
6 و )4/6(57 و )0/2(40/9آمریكا )11/2(، ایتالیا )8/6(، چین )8/2(، فرانسه )7/3(وآلمان )5/6(لبنان )2012(

Wits-Com-( اردن، پاكستان، سوریه، عربستان، عمان، قرقیزستان، قطر، لبنان 67 و یمن ،)Wits-Comtrade  منبع:برای كشورهای ازبكستان، تاجیكستان، تركمنستان و عراق )برآوردی از
.)WTO-IDB( و كویت )Wits-Trains( آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، بحرین، قزاقستان وگرجستان ،)trade

سال مورد اشاره در كنار نام كشور واردكننده، آخرین سالی بوده كه آمار واردات كشور مزبور در منبع فوق، موجود بوده و مورد استفاده قرار گرفته است.

بازار  در  را  تجاری  نفوذ  و  موقعیت  بهترین  ایران،  میان  این  در 
به عنوان  توانسته  پاکستان،  از  پس  که  دارد  افغانستان  کشور 

دومین کشور تامین کننده نیاز وارداتی این کشور حضور خوبی را 
در این بازار به دست آورد. همچنین در بازار کشورهای ارمنستان 
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تاجیكستان در رتبه چهارم، در  بازار  و عراق در جایگاه سوم، در 
نهم  جایگاه  در  قطر  بازار  در  و  پنجم  رتبه  در  ترکمنستان،  بازار 
تامین کنندگان نیازهای وارداتی این کشورها قرار گرفته است. اما 
در بازار سایر کشورهای منطقه ای در جایگاه های پایین تری قرار 
گرفته و موقعیت اش از رتبه چهاردهم در بازار سوریه و آذربایجان 
تا مقام هفتادویكم در بازار عربستان در نوسان بوده و درواقع از نفوذ 
تجاری بسیار ضعیف تری در این بازارها برخوردار است )جدول2(.

بازار  در  منطقه  کشورهای  و  ایران  متقابل  نفوذ  1ـ2ـ2. 
یکدیگر

نفوذ یک کشور در بازارهای سایر کشورها و همچنین وابستگی 
شاخص های  از  یكی  می توان  را  کشور  این  بازار  به  سایرین 

کلیدی سنجش قدرت و قابلیت ژئواکونومیک آن محسوب نمود. 
در ادامه، نفوذ متقابل ایران و کشورهای منطقه در بازار یكدیگر 
مورد بررسی قرار می گیرد. نفوذ ایران در بازار تک تک کشورهای 
منطقه براساس درصد سهم ایران در کل واردات این کشورها، 
شامل نفت خام، طی سال 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. 
ده  از  باالتر  عراق سهمی  و  افغانستان  کشور  دو  بازار  در  ایران 
سال  در  کشور  دو  این  بازار  در  ایران  است. سهم  داشته  درصد 
در  ایران  است. سهم  بوده  درصد  و 12/4  به ترتیب 14/8  مزبور 
بازار کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه و تاجیكستان بیش 
از این مقدار  بازارها کمتر  از دو درصد بوده و سهمش در سایر 

بوده است.

 نمودار 2- نفوذ ایران در بازار کشورهای منطقه )سال 2011( و نفوذ کشورهای منطقه در بازار ایران 
)درصد سهم با نفت(

متفاوتی  بسیار  جلوه  ایران  بازار  در  منطقه  کشورهای  نفوذ  اما 
براساس درصد  بررسی  این  به ذکر است که  داشته است. الزم 
ایران طی سال های مختلف  واردات  در کل  این کشورها  سهم 
صورت  است(،  شده  مشخص  کشورها  نام  کنار  پرانتز  در  )که 
بوده  برای سال های جدیدتر  آمار  نبود  البته دلیل آن  و  پذیرفته 

است. درمجموع دو کشور امارات متحده عربی و ترکیه بیشترین 
داشته اند.  ایران  بازار  در  منطقه ای  کشورهای  میان  در  را  نفوذ 
سهم این دو کشور از واردات ایران به ترتیب 26/6 و 5/1 درصد 
بوده است. سهم سایر کشورهای منطقه در سال های آماری ارایه 

شده، کمتر از 0/5 درصد بوده است )نمودار 2(.
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3. مقایسه جایگاه ایران وترکیه دربازارکشورهای 
منطقه چشم انداز

رقیبی  است،  منطقه چشم انداز  در  ایران  رقیب  مهم ترین  ترکیه 
و  ژئواکونومی  بر  نفوذ  برای بسط  بلندپروازانه ای  برنامه های  که 
این  اجرای  در  نیز  تاکنون  و  کرده  طراحی  منطقه  ژئوپولتیک 
بخش،  این  در  است.  نموده  کسب  مهمی  توفیقات  برنامه ها، 
کشور  برترین  به عنوان  ترکیه  با  مقایسه  در  ایران  نفوذ  ضریب 
تطبیقی  بررسی  مورد  اقتصادی،  و  تجاری  لحاظ  از  منطقه 
در  دو کشور  این  بر سهم  بررسی عالوه  این  است.  گرفته  قرار 
بازارهای منطقه ای، رتبه آن ها در واردات این کشورها را نیز در 
نظر می گیرد. از سوی دیگر، نفوذ کشورهای منطقه در بازار این 

دو کشور نیز بررسی شده است.
همان گونه که در نمودار )3( نیز مشهود است، ترکیه در اغلب 
ایران  به  نسبت  باالتری  نفوذ  از  بررسی  مورد  منطقه  بازارهای 
برخوردار می باشد. جهت عینی شدن نفوذ دو کشور موردنظر در 
بازارهای منطقه ای، از دایره های متحدالمرکز استفاده شده است. 

بازار هدف  از نفوذ بیشتری در  در این نمودار هرچه یک کشور 
دایره  مرکز  به  کشور  آن  جایگاه  نشانگر  نماد  باشد،  برخوردار 
یک  نشانگر  نماد  هرچه  مقابل،  طرف  در  بود.  خواهد  نزدیكتر 
کشور از مرکز دایره دورتر باشد، بدان معنی خواهد بود که کشور 

مزبور در بازار مورد بررسی از نفوذ کمتری برخوردار می باشد.
بر مبنای این نمودار می توان گفت که ایران به لحاظ ضریب 
پیشرو  ترکیه  به  نسبت  بازارها،  این  از  اندکی  در  فقط  نفوذ، 
می باشد. کشورهایی که در تامین واردات خود از کاالهای ایرانی 
افغانستان،  شامل  می گیرند  بهره  ترکیه ای  کاالهای  از  بیش 
کشورهای  سایر  اما  می گردند.  قطر  و  تاجیكستان  ارمنستان، 
به  نسبت  را  بیشتری  کاالهای  ترکیه  از  چشم انداز  منطقه 
شامل  کشورها  این  نموده اند.  وارد  و  خریداری  ایرانی  کاالهای 
و  قزاقستان  قرقیزستان،  ترکمنستان،  ازبكستان،  آذربایجان، 
گرجستان از کشورهای آسیای میانه و قفقاز؛ بحرین، عربستان، 
عمان، کویت و یمن در جنوب خلیج فارس و کشورهای پاکستان، 

عراق، سوریه، اردن و لبنان می شوند.

نمودار 3- جایگاه )رتبه( ایران وترکیه دربازاروارداتی هریک ازکشورهای منطقه چشم انداز

است.  مشهود  وضوح  به  نیز   )4( نمودار  در  مضمون  این 
باشد،  ملموس تر  نیز  و  تامل  قابل  بسیار  شاید  که  نكته ای  اما 

آذربایجان،  کشورهای  بازار  در  ترکیه  و  ایران  سهم  آنست که 
ازبكستان، گرجستان، سوریه، عمان، قطر و کویت تا حد زیادی 
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به یكدیگر نزدیک بوده و این دو کشور در رقابتی تنگاتنگ در این 
نسبتا مشابهی  نفوذ  از درجه  و  فعالیت می باشند  بازارها مشغول 
برخوردارند. اما میزان نفوذ ایران و ترکیه در سایر بازارهای هدف 
منطقه به شدت متفاوت می باشد. هر جا که ترکیه از نفوذ باالتری 
برخوردار است، ایران جایگاه چندان بااهمیتی در آن بازار ندارد و 
در معدود بازارهایی نیز که ایران از نفوذ باالتری نسبت به ترکیه 

برخوردار است، کشور مزبور از جایگاه کم اهمیت تری در آن بازار 
که  نیست  معنی  بدان  لزوما  مساله  این  البته  می باشد.  برخوردار 
دو کشور فوق یا یكی از آن ها با برنامه ریزی مشخصی به دنبال 
به  نیاز  بررسی  این  حداقل  یا  است  مقابل  کشور  بازار  تصاحب 

مطالعه عمیق تری دارد.]12[

نمودار 4ـ نفوذ )سهم( ایران وترکیه درتامین نیازهای تجاری هریک ازکشورهای منطقه چشم انداز

بازار  در  چشم انداز  سند  منطقه  کشورهای  نفوذ  1ـ3. 
ایران و ترکیه

مبدا  سه  توسط  ایران  واردات  از  درصد(   51/6( نیمی  از  بیش 
تامین می گردد. کشورهای امارات، نامشخص و چین از بیشترین 
نفوذ در بازار ایران برخوردار شده اند. این کشورها به ترتیب 26/6، 
14/7 و 10/3 درصد از کل واردات ایران را از آن خویش نموده اند. 
با  ترکیه  قرار گرفته اند.  بعدی  رتبه های  آلمان و کره جنوبی در 
فهرست  ششم  جایگاه  ایران،  وارداتی  نیاز  از  درصد   4/5 تامین 
عمده شرکای تجاری ایران در این زمینه را از آن خویش نموده 

است.
هفت  خویش،  تجاری  شرکای  نمودن  متنوع  با  ترکیه  اما 
نموده  خود  واردات  از  درصد(   51/3( نیمی  تامین  مبدا  را  کشور 
کشور،  این  تجاری  شریک  بزرگ ترین  به عنوان  روسیه  است. 

کشورهای  دارد.  نفوذ  کشور  این  بازار  از  درصد   11/3 در  تنها 
 ،9 در  به ترتیب  ایران  و  نامشخص  ایتالیا،  آمریكا،  چین،  آلمان، 
و  نموده  نفوذ  کشور  این  بازار  از  درصد   5/1 و   5/3  ،5/6  ،6  ،9
تامین کاال را برای این سهم از بازار کاالهای وارداتی ترکیه در 
ترکیه  بازار  ایران در  بیان شد هرچند  آنچنانكه  اختیار گرفته اند. 
در مقامی پایین تر از جایگاه ترکیه در تامین واردات ایران دارد، 
اما میزان نفوذ ایران در بازار ترکیه بیش از میزان نفوذ ترکیه در 
بازار ایران است. به طوری که سهم ایران در تامین واردات ترکیه 
واردات  آمار  است.  ایران  واردات  تامین  در  ترکیه  از سهم  بیش 
نفت ترکیه از ایران برای سال 2011 در اختیار نمی باشد، اما در 
ایران  از  ترکیه  واردات  کل  از  درصد   54/5 معادل   2010 سال 
سهم نفت خام بوده است. ایران در این سال، 43/2 درصد از نیاز 

ترکیه به نفت خام را تامین نموده است )نمودار 5(.
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نمودار 5- نفوذ )سهم( شرکای عمده طرف تجاری در بازار ایران و ترکیه

در  ایران  از  ترکیه  واردات  از  نفت خام  اینكه سهم  فرض  با 
نفوذ صادرات غیرنفتی  باشد،  بوده  نیز همین مقدار  سال 2011 
از  ایران  سهم  به طوری که  می یابد.  تنزل  ترکیه  بازار  در  ایران 
تامین کاالهای وارداتی این کشور به 2/3 درصد از کل کاهش 
یافته و رتبه ایران به مقام دهم فهرست عمده شرکای تجاری 

این کشور افول کرده است.
ایران  نیازهای وارداتی  تامین  نفوذ کشورهای منطقه در  اما 

و ترکیه بجز در مورد روابط دوطرفه و نیز سهم امارات از تامین 
نیازهای وارداتی این دو کشور بسیار اندك بوده است. سهم این 
کشورها از بازار ایران حداکثر به 0/45 درصد می رسد که متعلق 
به صادرات پاکستان به ایران است؛ همچنین در مورد بازار ترکیه 
حداکثر به 0/9 درصد می رسد که متعلق به صادرات عربستان به 

این کشور می شود )نمودار 6(.

نمودار 6- نفوذ )سهم( شرکای منطقه ای در تامین واردات ایران و ترکیه
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4. لزوم رفع تعارض اولویت ها در مسیر 
قدرت یابی

در  ایران  نفوذ  آمد می توان گفت که ضریب  آنچه  به  عنایت  با 
بازارهای منطقه چشم انداز بسیار اندك است، به گونه ای که شكاف 
عظیمی میان توان ژئواکونومیک این کشور و ترکیه شكل گرفته 
است. اگر عقب ماندگی ایران از رقبا در حوزه هایی چون خطوط 
لوله، تبدیل شدن به هاب های تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه 
خارجی، عدم الحاق به سازمان جهانی تجارت و ناتوانی در انعقاد 
موافقت نامه های تجارت ترجیحی با سایر کشورها را نیز مد نظر 
قرار دهیم، می توان حاشیه ای بودن ایران در صحنه ژئواکونومی 

منطقه چشم انداز را به روشنی مشاهده کرد.
وضعیتی  چنین  وقوع  برای  می توان  مختلفی  دالیل 
و  پرآشوب  امنیتی  محیط  همچون  عواملی  طبیعتا  کرد.  مطرح 
تحریم های بین المللی به عنوان عوامل محدودکننده مطرحند. اما 
در این میان تعارض اولویت های کالن ایران مهم ترین نقش را 
بازارهای منطقه و ارتقای موقعیت  در ناکامی کشور در نفوذ به 
سند  قالب  در  یكسو  از  ایران  است.  کرده  ایفا  ژئواکونومیک 
اقتصادی  به قدرتی  تبدیل شدن  را  چشم انداز هدف کالن خود 
و علمی تعریف کرده و از دیگر سو در یک دهه اخیر در عمل 
نفوذ ژئوپولتیک در منطقه را در اولویت قرار داده است. در یک 
عراق،  و  افغانستان  بحران  در  نفوذ  هسته ای،  برنامه  اخیر  دهه 
تاثیرگذاری بر بهار عربی و نهایتا ایفای نقش در بحران سوریه، 
پیگیری  که  است  بدیهی  بوده اند.  کشور  استراتژیک  اولویتهای 
قدرتی  به  کشور  شدن  تبدیل  به  نمی تواند  اولویت هایی  چنین 

ژئواکونومیک مدد رساند.
از همین روست که در وضعیت کنونی در تمامی صحنه های 
ژئوپولتیكی منطقه، نقش ایران برجسته است. اما در حوزه هایی 
هاب  به  شدن  تبدیل  تولید،  در  برتری  بازارها،  در  نفوذ  چون 
و...  کشورها  دیگر  در  سرمایه گذاری  توان  تجاری،  یا  اقتصادی 
که جملگی شاخص های قدرت ژئواکونومیک یک کشور به شمار 

می آیند، ایران جایگاه نازلی دارد. 
در نقطه مقابل، ترکیه در یک دهه اخیر و با روی کار آمدن 
نخست  اولویت  به عنوان  را  منطقه  بازارهای  فتح  اسالمگرایان، 

با  توانسته  و  کرده  تعریف  خود  توسعه گرای  خارجی  سیاست 
اتخاذ سیاست های هوشمندانه تجاری و اقتصادی از جمله انعقاد 
موافقتنامه های تجارت آزاد با طیف وسیعی از کشورها، لغو ویزا 
با بیش از 100 کشور و بهره گیری از نفوذ سیاسی برای پیشبرد 
به  رو  سهمی  مختلف،  کشورهای  در  ترك  شرکت های  منافع 
افزایش از بازار منطقه را به خود اختصاص دهد. البته در مواردی 
این  ژئواکونومیک  و  ژئوپولتیک  اولویت های  سوریه،  همچون 
کشور دچار تعارض شده اند، اما این تعارض حداقلی بوده است. 
روسیه  با  کشور  این  مناسبات  شدن  تیره  آنكه  مدعا  این  شاهد 
در ماههای اخیر چندان به درازا نكشید و احیای نفوذ تجاری و 
تعامل اقتصادی محرك اصلی تجدید مناسبات عادی با روسیه 
بود. در حالیكه در مورد ایران، تعارض اولویت ها حداکثری بوده 
الزامات  به  توجهی  یا  آگاهی  چندان  که  رو  آن  از  شاید  است. 
تحقق هدف کلیدی سند چشم انداز وجود نداشته است. به بیانی 
ساده تر احتماال سیاستگذاران تعارضی میان پی گیری اولویت های 
ژئوپولتیكی و حضور فعال در تمامی بحران های منطقه خاورمیانه 
از یكسو و تالش برای تبدیل شدن به قدرتی ژئواکونومیک از 
ایران  تجربه  که  همان گونه  اما  نمی کرده اند.  احساس  سو  دیگر 
توامان  پی گیری  می دهد،  نشان  روشنی  به  اخیر  دهه  یک  در 
تعارض  دچار  را  کشور  ژئواکونومیک،  و  ژئوپولتیک  اولویت های 

اولویت ها می سازد.
شده  باعث  ژئوپولتیک  اولویت های  پیگیری  این  بر  افزون 
ایران  قدرت یابی  به  بین المللی  و  منطقه ای  حساسیت های  تا 
تشدید  یابد.  افزایش  اخیر  دهه  یک  در  بی سابقه  گونه ای  به 
تحریم های بین المللی در دوران دولت دهم و تیره شدن روابط 
افزایش  نمادهای  را می توان  بازیگران منطقه ای  اغلب  با  کشور 
چنین  در  دانست.  ایران  قدرت یابی  مسیر  مورد  در  حساسیت ها 
شرایطی طبیعتا پیشبرد اهداف ژئواکونومیک که بیش از هرچیز 
نیازمند  به یكدیگر  اعتماد کشورها  امنیتی و  ثبات در محیط  به 
است، با دشواری های متعددی روبرو بود. به دیگر سخن ترکیب 
این عوامل باعث شده تا نفوذ ایران در اغلب بازارها منطقه بسیار 

اندك باشد.
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جمع بندی و مالحظات

ایران  ژئواکونومیک  بالفعل  توان  داده شد،  نشان  همان گونه که 
در منطقه چشم انداز بسیار ضعیف است و این ضعف در مقایسه 
با توان ژئواکونومیک ترکیه به روشنی بیش تر مشخص می شود. 
الزامی  مثابه  به  باید  را  موجود  وضع  از  برون رفت  رو  این  از 

استراتژیک برای کشور محسوب نمود.
تعارض  به  دادن  پایان  موجود،  وضع  از  برون رفت  برای 
به  است.  اهمیت  واجد  کشور  کالن  سیاستگذاری  در  اهداف 
بازاندیشی در مسیر قدرت یابی کشور ضروری است.  بیان دیگر 
از قدرت ملی در کشور طی یک سده  به طور سنتی فهم غالب 
فهم،  این  چارچوب  در  است.  بوده  نظامی-امنیتی  فهمی  اخیر، 
نفوذ در سرزمین ها و کسب اهرم های ژئوپولتیكی اولویت اصلی 
سه  در  مسیر  این  است.  بوده  کشور  امنیتی  و  خارجی  سیاست 
از  با حساسیت روزافزون قدرت های غربی و بسیاری  دهه اخیر 
بازیگران منطقه ای روبرو بوده و قدرت یابی ایران را با هزینه ها و 
دشواری های متعددی مواجه ساخته است. افزون بر این پیگیری 
مسیر ژئوپولتیكی قدرت یابی باعث شده تا نقش اقتصاد به عنوان 
ضعیف  روزافزون  به گونه ای  ملی  قدرت  در  بنیادین  مولفه ای 
گردد، از همین روست که در وضعیت کنونی عدم توازن آشكاری 
در مولفه های قدرت ملی ایران بروز یافته و ضعف اقتصادی به 

پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است.
روشنی  به  بین الملل  روابط  تاریخ  که  است  حالی  در  این 
حوزه  از  همواره  قدرت یابی کشورها  موفق  مسیر  می دهد  نشان 
ژئواکونومی آغاز شده و پس از تثبیت پایه های قدرت اقتصادی 
و تغییر موازنه ژئواکونومیک به سود خود، به تدریج در پی تغییر 
موازنه قدرت نیز برآمده اند. ایاالت متحده قرن 19 و چین کنونی 

از مهم ترین نمادهای چنین رویكردی به شمار می آیند.
ملی  قدرت  اقتصادی  بنیان های  آنكه  از  پیش  ایران  در  اما 
ابراز  ژئوپولتیكی  قدرت یابی  برای  فراوانی  اشتهای  شود،  تثبیت 
شده است. به بیان دیگر تقدم و تاخر منطقی در مسیر قدرت یابی 
کشور نادیده گرفته شده است. بنابراین برای تحقق هدف کانونی 
سند چشم انداز ضروریست که مسیر قدرت یابی کشور بازتعریف 

شود، به گونه ای که اولویت در سیاست خارجی به فتح بازارها و 
نه نفوذ سیاسی در سرزمین ها داده شده و پرچم به دنبال تجارت 

حرکت کند.
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مطالعات و پژوهشهای بازرگانی..
در  پذیری  رقابت  براساس  ایران  صنایع  بندی  )1385(اولویت   .—
بازارهای جهانی با هدف منطقی نمودن سیاست های حمایتی تجاری. 

تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی..
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