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چكيده

کشورهای  جهانی«،  ارزش  »زنجیره  با  مرتبط  ادبیات  براساس 
توسعه یافته تر بیشتر کاالهای نهایی که شامل کاالهای مصرفی 
بیشتر  توسعه یافته  کمتر  کشورهای  و  صادر  است  سرمایه ای  و 
کاالهای واسطه ای صادر می کنند. ترکیه یكی از شرکای ایران 
تجارت  تحوالت  به  مقاله  این  و  می باشد  کاالیی  تجارت  در 
طی    )GVC( جهانی  ارزش  زنجیره  در  ترکیه  و  ایران  کاالیی 
ترکیه  نفع  می دهد  نشان  مقاله  است.  پرداخته  گذشته  دهه  دو 
محصوالت  صادرات  از  آن  سهم  افزایش  واسطه  به   GVC از 
در  ایران  اما  است؛  داشته  صعودی  روندی  جهان،  در  نهایی 

صادرات کاالها واسطه ای و نهایی جهانی، نه تنها نفع کمتری از 
GVC در مقایسه با ترکیه برده، بلكه در مقایسه با متوسط کل 

GVC منتفع شود. همچنین وضعیت  از  نتوانسته است  نیز  دنیا 
که  می دهد  نشان  اخیر  سال های  طی  ترکیه  با  ایران  تجارت 
ایران، آن دسته از محصوالت رشته فعالیت تولیدی »تولید مواد 
به  است  واسطه  کاالهای  عمدتًا  که  شیمیایي«  محصوالت  و 
محصوالت  به  را  محصوالت  این  ترکیه  و  کرده  صادر  ترکیه 
فعالیت های  رشته  طریق  از  بخش  همین  صادراتی  نهایی 
دارو و مواد شیمیایي مورداستفاده در پزشكي و  تولیدی »تولید 
محصوالت دارویی گیاهی« و »تولید صابون و مواد پاك کننده 
و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایش« که از سطح 
فناوری باالیی برخوردارند، تبدیل نموده و به دنیا، از جمله ایران، 

صادر می کند و از این طریق، از GVC نفع بیشتری می برد. 



 32  شماره 81 ـ بهمن و اسفند 1395

مقدمه
با تعمیق جهانی شدن و افزایش تجارت، کشورهای دنیا براساس 
می پردازند  محصوالتی  تجارت  و  تولید  به  خود  نسبی  مزیت 
خلق  از  زنجیره ای  وارد  جهانی،  عرصه  در  محصوالت  این  که 
گفته   ]1[ جهانی  ارزش  زنجیره  آن  به  که  می  شود  محصول 
به  نهایت  در  و  شده  شروع  خام  مواد  از  زنجیره  این  می شود. 
خاتمه  نهایی  خدمات  و  سرمایه ای  کاالهای  مصرفی،  کاالهای 
مزیت  نهایت  در  که  کشوری  هر  توسعه یافتگی  سطح  می یابد. 
محصوالت  که  می کند  معین  می سازد،  را  کشور  آن  نسبی 
انتظار  و  دارد  قرار  زنجیره  این  کجای  در  کشور  آن  صادراتی 
می رود که با توسعه یک کشور، صادرات آن کشور بیشتر انواعی 

از محصوالت را در برگیرد که در انتهای زنجیره قرار دارد.
ترکیه برای ایران هم در صادرات و هم در واردات شریک 
مهمی محسوب شده و سهم قابل توجهی از تجارت ایران را به 
خود اختصاص داده است. در سال 1389، صادرات کاالیی ایران 
به ترکیه و واردات ایران از ترکیه به ترتیب 1/1 و 2/5 میلیارد 
ایران  دالر بود که حاکی از کسری تجاری 1/4 میلیارد دالری 
در این سال است. صادرات و واردات کاالیی مذکور به ترتیب با 
متوسط نرخ ساالنه 16 و 12 درصد رشد کرد و به مقادیر 2 و 
3/9 میلیارد در سال 1393 رسید که نشان دهنده کسری تجاری 
1/9 میلیارد دالری در این سال است. طی این مدت، اواًل همواره 
ایران به این  از صادرات کاالیی  از ترکیه  ایران  واردات کاالیی 
هم  و  ترکیه  به  ایران  صادرات  اینكه  دوم  بوده،  بیشتر  کشور 
واردات ایران از ترکیه طی این مدت در حال رشد بوده است، اما 
متوسط نرخ رشد ساالنه صادرات کشور به ترکیه طی این مدت 
کمتر از متوسط نرخ رشد ساالنه واردات کشور از ترکیه بوده و 
متوسط  به طور  ترکیه  با  ایران  کاالیی  تجاری  کسری  درنتیجه 

ساالنه با نرخ حدود هشت درصدی رشد کرده است.
مبادالت کاالیی مابین ایران و ترکیه، شامل انواع کاالهایی 
می شود که این کاالها از منظر GVC دارای ارزش های متفاوتی 
آن ها  در  ارزش افزوده  خلق  اندازه  حاصل  ارزش،  این  که  بوده 
جهان  با  آن ها  تجارت  منظر  از  کشور،  دو  این  مقایسه  است. 
محصوالت  انواع  منظر  از  یكدیگر  با  آن ها  تجارت  بررسی  و 

دو کشور  این  منافع  به  راجع  را  نكاتی   ،GVC ادبیات  براساس 
در تجارت جهانی و GVC و جایگاه آن ها در این زنجیره ارائه 
استفاده  سیاست گذاری  برای  می توان  نكات  این  از  که  می دهد 
نمود. این مقاله، به این موضوع می پردازد که تحوالت ایران و 
ترکیه از منظر نقش آفرینی در GVC طی دو دهه اخیر چگونه 
بوده است و سپس با توجه به اینكه ترکیه شریک اصلی ایران 
در تجارت است، از منظر اقالم مهم تجارت کاالیی بین این دو 
ساله 93- دوره 5  GVC طی  در  دو کشور  این  ارتباط  کشور، 

1389 موردبررسی قرار گیرد.

1. زنجيره ارزش جهانی

از منظر نقش آفرینی کشورها و مناطق دنیا در فرایند جهانی شدن، 
شاهد گسستگی و پراکندگی جغرافیایی هر یک از آن ها ]2[  در 
مقوله تجارت بین الملل هستیم. با مطالعه ساختار اقتصاد جهانی، 
مشاهده می شود آنچه که ساختار تجارت و سرمایه گذاری جهانی 
را در حال حاضر شكل داده، GVC است. جریان جهانی تجارت 
و سرمایه گذاری، به گونه ای است تا هر کشور و یا هر منطقه ای 
در جهان، به تكمیل مرحله ای از فرایند تولید یک محصول خاص 
بپردازد و به نظر می رسد که جریان تجارت و سرمایه گذاری در 
این  که  است  شده  سازمان دهی  راستا  این  در  بین الملل   سطح 
واقع  در  سرمایه گذاری،  و  تجارت  جهانی  جریان  سازمان دهی 
می کند  ترغیب  را  شرکت ها  جهانی شدن،  است.   GVC همان 
تا فرآیند تولید را برای کسب مزیت ها و سود بیشتر، به خارج از 

مرزها انتقال دهند و فعالیت های خود را برون سپاری کنند ]3[.
کشورهای  دربرگیرنده  جهانی  ارزش  زنجیره  ازاین رو 
تولید  فرایند  تمام  است.  توسعه یافته  و  نوظهور  درحال توسعه، 
به صورت  نهایی،  محصوالت  تا  گرفته  خام  مواد  از  کاالها، 
چشمگیری در جاهایی صورت می گیرد که در آنجا مهارت های 
کیفیت  و  هزینه  با  موردنیاز  واسطه ای  و  خام  مواد  و  الزم 
این   در  خدمات  باشد.  داشته  وجود  بدیل ها  سایر  با  قابل رقابت 
می کنند،  متصل  یكدیگر  به  را   GVC حلقه های  نه تنها  بین، 
تا  می کند  کمک  شرکت ها  به  بلكه  حمل ونقل،  طریق  از  مثاًل 
کرده  ایجاد  بیشتری  ارزش افزوده  خود،  تولیدی  محصوالت  در 
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و محصوالت خود را در مقایسه با رقیبان خود، رقابتی تر نمایند.
برای کشورهای درحال توسعه، جریان تجارت، سرمایه گذاری 
خلق  موجب  می تواند  است،   GVC زیربنای  که  دانش  و 
فناوری  رسانی  بروز  و  ابداع  سریع،  یادگیری  برای  سازوکاری 
 GVC کشورها،  از  دسته  این  برای   .]4[ شود  کشورها  این  در 
می تواند دسترسی بهتر به اطالعات، ایجاد بازار برای محصوالت 
و خلق کسب  و کارهای دانش محور مهیا کند. ازآنجاکه مبادالت 
محصول و سرمایه گذاری صورت گرفته در طول GVC مبتنی 
بر سازوکار کنترل کیفی و استانداردهای برتر کسب وکارهاست، 
تولیدی در کشورهای درحال توسعه  عرضه کنندگان و واحدهای 
عوامل  اقتباس  سمت  به  می بایست  به اجبار  بیشتر،  نفع  برای 
 GVC در  آن ها  مشارکت  طریق  از  مهارت ها  و  رقابتمندی 

حرکت کنند.
 GVC به  زیادی  اندازه  که  درحال توسعه ای  کشورهای 
اوقات  برخی  آن ها  در  کسب وکار  فرآیند  بهبود  شده اند،  متصل 
بنگاه های  و  بخش ها  نمو  و  رشد  برای  فرصت  خلق  موجب 
صادراتی آن ها می شود. به معنایی دیگر، GVC موجب می شود 
ازجمله  جهان،  کشورهای  سراسر  در  کسب وکار  فرآیند  تا 
اینكه  حین  در   .]5[ شوند  صادراتی  حال توسعه،  در  کشورهای 
پیوند کشورهای درحال توسعه با GVC بهبود می یابد، بنگاه های 
داخلی این کشورها در بازار داخلی آن ها نیز منتفع می شوند. این 
دلیل  به  داخلی،  بنگاه های  که  است  خاطر  این  به  شدن  منتفع 
ورود کشور آن ها به GVC، به نهادهای واسطه ای خارجی که 
با نهاده های  از کیفیت و قیمت بهتری در مقایسه  ممكن است 
بنگاه  های  همچنین  کنند.  پیدا  دسترسی  باشند،  برخوردار  داخل 
از صرفه های  بازار داخلی،  کشورهای در حال توسعه در عرصه 
را  منافعی  کشورشان  برون گرای  بنگاه های  تخصص  از  ناشی 
این  برون گرای  بنگاه های  که  صورت  بدین  می کنند؛  کسب 
کشورها که در اکمال زنجیره تولید جهانی وارد شده اند از سایر 
بنگاه های داخلی، نهاده های با استاندارد مناسب و در حد جهانی 
تقاضا کرده و لذا بنگاه های داخلی کشورهای درحال توسعه ضمن 
اینكه عرضه محصول آن ها بهبود می یابد، استاندارد محصوالت 
آن ها نیز افزایش می یابد. بنگاه هایی که برای بازار داخلی فعالیت 

خود،  کشور  صادرات گرای  بنگاه های  با  مشارکت  با  می کنند، 
و  کنند  همكاری  مقاطعه کاری،  یا  مستقیم  به صورت  می توانند 

درنتیجه منتفع شوند ]6[.

2. نقش کشورها در GVC از منظر توليد کاالها

میان،  این  در  که  می زنند  تجارت  به  دست   GVC در  کشورها 
باشند،  برخوردار  باالتری  توسعه  سطح  از  که  کشورهایی 
محصوالت با ارزش افزوده بیشتری تولید می کنند. کشورهای با 
سطح توسعه کمتر، مواد خام و کاالهای واسطه ای با ارزش افزوده 
باالتر محصوالت  توسعه  با سطح  و کشورهای  کم صادر کرده 
ارزش افزوده  با  واسطه ای  کاالهای  یا  و  مصرفی  و  سرمایه ای 
نهایی«  »کاالی  اصطالح  از  مقاله،  این  در  می کنند.  باال صادر 
به معنای کاالهای مصرفی و هم سرمایه ای استفاده شده است. 
منظور از کاالهای سرمایه ای ]7[، کاالهایی نظیر ماشین آالت و 
تجهیزات هستند که برای ساخت سایر محصوالت مورداستفاده 
محصوالتی  و  کاالها   ،]8[ واسطه ای  کاالهای  می گیرند.  قرار 
اما این  هستند که کاالی نهائی یک فعالیت تولیدی می باشند، 
به عنوان  تولیدی  فعالیت های  دیگر  در  خود  به نوبه  محصوالت 
در  که  ]9[ محصوالتی هستند  مواد خام  کار می روند.  به  نهاده 
اولیه تولید توسط فعالیت های تولیدی به کار می روند و  مراحل 
فرآوری  و  می آیند  دست  به  طبیعت  از  مستقیم  به طور  معمواًل 
بسیار کمی روی آن ها صورت می گیرد. کاالهای مصرفی ]10[، 
توسط مصرف کنندگان  که  بوده  تولید  فرآیند  نهائی  محصوالت 

نهائی استفاده می شود.
 یكی از نتایجی که از بررسی روند تجارت محصوالت واسطه ای

 ]11[ تدبیر«  نظام  »دیدگاه  مسئله  دریافت،  می توان  نهایی  و 
 GVC طی  که  است  تدبیر  نظام  همین  براساس   .]12[ است 
را  نهایی و واسطه ای  انواع محصوالت  تولید  تخصص گرایی در 
شاهدیم. هر کشور براساس این نظام، تدبیری برای توسعه خود 
و  تولید  که  است  کاالهایی  نوع  آن،  تبلور  که  است  اندیشیده 
تجارت می کند و از طریق آن، از تجارت بین الملل منتفع می شود.

کاالهای سرمایه ای که جزء کاالهای نهایی هستند، نه تنها 
رایانه ها،  بلكه  تولید،  تجهیزات  سایر  و  ماشین آالت  شامل 
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وسایط حمل ونقل و سایر اقالمی که توسط مصرف کننده نهایی 
شامل  می برند،  کار  به  خود  تولید  در  کسب وکارها  همچنین  و 
می شوند. این دسته از محصوالت و همچنین با استداللی مشابه، 
رهبر«  »بنگاه های  توسط   GVC طی  مصرفی،  محصوالت 
طراحی  آن ها  توسط  به هرحال  نشود،  هم  تولید  اگر  حتی   ]13[
به  و  معروف  شرکت های  رهبر،  بنگاه های  می شود.  بازاریابی  و 
می شناسند،  به خوبی  را  نهایی  محصول  بازار  که  هستند  نامی 
طراحان محصول را در اختیار دارند، عرضه کنندگان محصوالت 
واسطه ای را گزینش می کنند، راجع به مكان مونتاژ محصوالت 
این  مهم تر،  همه  از  و  درنهایت  و  می کنند  تصمیم گیری  نهایی 
دسته از بنگاه ها تعیین کننده و تصمیم گیرنده جنبه مالی تجارت 
 GVC در  تجارت جهانی  منافع  از  جهانی و سهم بری کشورها 

می باشند.
اما محصوالت واسطه ای، به خصوص محصوالت واسطه ای 
توسط  نهایی،  محصوالت  برعكس  پایین،  ارزش افزوده  با 
در  کمتری  نقش  که  می شود  عرضه   GVC طی  بنگاه هایی 
این خاطر  به  به اندازه زیادی  بنگاه های رهبر  دارند.  این زنجیره 
خرید  و  عرضه کنندگان  انتخاب  که  دارند  قدرت   GVC در 
 .)2009 )استروژن،  است  آن ها  اختیار  در  واسطه ای  محصوالت 
ارزش افزوده  با  واسطه ای  محصوالت  عرضه کنندگان  درواقع 
محصوالت  عرضه کنندگان  بنگاه های  برای  نحوی  به  پایین، 
نهایی در GVC تولید می کنند )در خدمت آن ها می باشند( و تا 
اندازه زیادی وابسته به آن ها هستند و ازاین رو تا حدی می توان 
منحصربه فرد«  »شایستگی   ،GVC در  رهبران  به اندازه  گفت 
کمتری دارند و لذا اعمال قدرت کمتری در این زنجیره داشته و 

سود کمتری نیز می برند.
فناوری  GVC،  باید  طی  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
در  نیز  را  واسطه ای  محصوالت  عرضه  و  تولید  در  به کاررفته 
در  واسطه ای  محصوالت  تولید  که  بدین ترتیب  داشت.  نظر 
محصوالت  و  است  برخوردار  پایینی  فناوری  از  زنجیره،  اوایل 
این  پایین عرضه می شود و عرضه کنندگان  استاندارد  با  ساده و 
قیمت  براساس  و  بوده  قیمت پذیر  واسطه ای،  ساده  محصوالت 
در  اما  می کنند؛  عرضه  را  خود  محصوالت  جهانی  بازار  غالب 

باال  فناوری  از  که  واسطه ای  محصوالت  ارزش  زنجیره،  طی 
برخوردارند، نظیر ریزپردازنده ها، باال بوده و تولیدکنندگان آن ها 
»رهبران  تولیدکنندگان،  این  به  که  شده  محسوب  رهبر  نوعی 
بنگاه ها به این خاطر  از  پلتفرم« ]14[ گفته می شود. این دسته 
یا  ندارد  وجود  جانشینی   GVC در  آن ها  محصوالت  برای  که 
اینكه جانشینان آن محصوالت بسیار کم است، با قیمت باالیی 
قیمت گذار  تعبیری،  به  بنا  و  می فروشند  را  خود  محصوالت 
به واقع، تجارت محصوالت واسطه ای و جریان  هستند )همان(. 
GVCها  مشخصه  وجه   ،]15[ خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
محصوالت  که  کشورهایی  GVCها،  طی  در  منتهی  هستند. 
طی  یعنی  می کنند،  تولید  باالتری  ارزش افزوده  با  واسطه ای 
زنجیره خلق ارزش افزوده در مواد خام و فرآوری آن، مرحله و یا 
مراحلی را به عهده دارند که ارزش افزوده بیشتری در محصوالت 
ایجاد می کنند، منفعت بیشتری از مشارکت در GVC به دست 

می آورند ]16[.

2-1. وضعيت ايران و ترکيه در زنجيره ارزش جهانی

شامل  غیرفلزی،  و  فلزی  کانی های  از  که  است  کشوری  ایران 
کانی های سوختی، برخوردار است. این ویژگی، برای ایران، امتیاز 
بزرگی محسوب می شود. از منظر GVC، ازآنجاکه ابتدای تمام 
زنجیرهای جهانی با بخش اکتشاف و استخراج شروع می  شود، 
هیچ GVC در جهان بدون وجود فعالیت های استخراجی وجود 
وابستگی  بخش ها،  این  فعالیت  اینكه  ضمن  داشت،  نخواهند 

کمی به نهاده های وارداتی دارند ]16[.
شده  محسوب  فروشی  خام  نوعی  معدنی  مواد  صادرات   
برای  دارد.  همراه  به  بیشتری  نفع  مواد،  این  بیشتر  فرآوری  و 
صنایع  ازجمله  معدنی  صنایع  گسترش  ایران،  نظیر  کشوری 
تقاضاکننده  و  پایین دست  صنایع  نیز  و  گاز  و  نفت  پایین دست 
بخش های  گسترش  به موازات  معدنی،  صنایع  محصوالت 

اکتشاف و استخراج، منافع بیشتری برای ایران به همراه دارد.
در نمودار )1(، سهم ایران و ترکیه از کل صادرات کاالهای 
واسطه ای جهان برای دوره 2015-1994 آورده شده است. قبل 
از تحلیل، می باید به این نكته اذعان داشت که به طورکلی، حجم 
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همه  در  احتمااًل  و  است  بیشتر  ایران  از  ترکیه  کاالیی  تجارت 
به  نسبت  بیشتری  سهم  مختلف،  طبقه بندی  با  کاالها،  از  نوع 
ایران در تجارت جهانی دارد. صادرات کاالهای واسطه ای ایران 
میلیارد  و 3/8  میلیون  ترتیب، 468  به  در سال 1994  ترکیه  و 
به  ترکیه  و  ایران  برای  نوع محصوالت  این  بود. صادرات  دالر 
ترتیب با متوسط نرخ سالیانه تقریبًا 15 و 10 درصدی رشد کرده 
و در نهایت به مقادیر 8/8 و 33/2 میلیارد دالر رسید. مالحظه 
می شود که متوسط نرخ رشد ساالنه برای ایران در صادرات این 

از ترکیه بوده است  بیشتر  نوع محصوالت طی دو دهه گذشته 
و درنتیجه سهم ایران از صادرات کاالهای واسطه ای جهان در 
سال  این  در  نیز  ترکیه  سهم  و  درصد   0/3 حدود   2015 سال 
حدود یک درصد شد؛ درحالی که این سهم برای ایران و ترکیه 
به  است.  بوده  درصد   0/4 و   0/05 ترتیب  به   ،1994 سال  در 
نسبت  بیشتری  سرعت  با  ایران  گذشته،  دهه  دو  طی  عبارتی 
جهان  واسطه ای  کاالهای  صادرات  در  را  خود  سهم  ترکیه  به 

افزایش داده است.

World Bank, WDI, 2017 مأخذ: محاسبات مقاله براساس

نمودار 1ـ سهم ایران و ترکیه از کل صادرات کاالهای واسطه ای جهان طی 2015-1994 )درصد(

نهایی  محصوالت  در  ترکیه  و  ایران  صادرات  وضعیت  اما 
به گونه ای دیگری است. براساس نمودار )2( که به سهم ایران 
دهه  دو  طی  جهان  نهایی  کاالهای  صادرات  کل  از  ترکیه  و 
از  ایران  سهم  که  می شود  مشاهده  می پردازد،   1994  -2015
در سال  درصد   0/02 از  کمتر  به   1994 در سال  درصد   0/06
2015 کاهش یافت. درحالی که این سهم برای ترکیه طی این 
دو دهه صعودی بوده است؛ به طوری که از 0/3 درصد به حدود 
ایران در حدود 1/4  افزایش یافت. در سال 1994  0/9 درصد 
میلیارد دالر صادرات در این نوع محصوالت داشت که با نرخ 
ترکیه  رسید.  دالر  میلیارد   1/8 به  درصدی   1/4 حدود  رشد 

صادرات  دالر  میلیارد   7/9 موردبررسی،  دوره  ابتدای  در  نیز 
در  دالر  میلیارد   84 به  درصدی   11/9 رشد  نرخ  با  که  داشت 
انتهای دوره موردبررسی رسید. همچنین الزم به ذکر است که 
دوره  نیز طی همین  در سطح جهان  نهایی  کاالهای  صادرات 
به طور متوسط ساالنه هفت درصد )در مقابل نرخ رشد صادرت 
1/4 درصدی ایران( رشد داشت و درنتیجه مشاهده می شود که 
طی 2015-1994 سهم ایران در صادرات این کاالها کاهشی 

و سهم ترکیه افزایشی بوده است.
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World Bank, WDI, 2017 مأخذ: محاسبات مقاله براساس

نمودار 2ـ سهم ایران و ترکیه از صادرات کاالهای نهائی )مصرفی و سرمایه ای( جهان طی 2015-1994 )درصد(

صادرات  از  ترکیه  و  ایران  سهم های  بررسی  به  توجه  با 
کاالهای واسطه ای و نهایی و مقایسه آن با یكدیگر و همچنین 
با توجه به متوسط نرخ رشد صادرات محصوالت نهایی در سطح 
ایران  که  گفت  می توان  این گونه  موردبررسی،  دوره  جهان طی 
در مقایسه با ترکیه، نفع کمتری از GVC به دست آورده است. 
از  نیز  بین الملل  درصحنه  ایران  که  گفت  می توان  همچنین 

متوسط جهانی نفع کمتری از GVC برده است.
نوع  منظر  از  را  ایران  وضعیت  می توان  ترکیه،  بر  عالوه 
محصوالت صادراتی، با سایر کشورها نیز مقایسه کرد. کشورهای 
هستند.  طبیعی  منابع  از  برخوردار  کشور  دو  عربستان،  و  کانادا 
کانادا کشوری توسعه یافته و عربستان کشوری برخوردار از نفت 
و در عین حال، کشوری درحال توسعه است. چین نیز یک کشور 
نوظهور است که نقش بارزی در تجارت جهانی داشته و یكی از 

بازیگران مهم در زنجیره ارزش جهانی است.
صادرات  کل  از  عربستان  و  چین  کانادا،  کشورهای  سهم   
کاالهای واسطه ای جهانی در سال 1994 به ترتیب 2/8، 5/1 و 
0/8 درصد بوده که در سال 2015 به 2/2، 11/3 و 1/1 درصد 
رسیده است. مالحظه می  شود که سهم کانادا از صادرات جهانی 
است؛  بوده  نزول  حال  در   1994-2015 طی  نهایی  کاالهای 
متوسط  همپای  کشور،  این  نهایی  محصوالت  صادرات  یعنی 

جهانی طی این دوره رشد نداشته است؛ اما این سهم برای چین 
و عربستان رشد نموده است؛ مخصوصًا برای چین که این سهم 

بیش از دو برابر شده است.
صادرات  کل  از  عربستان  و  چین  کانادا،  کشور  سه  سهم 
جهانی محصوالت نهائی )مصرفی و سرمایه ای( در سال 1995 
برای  شاخص  این  که  بوده  درصد   0/6 و   2/6  ،4/6 ترتیب  به 
این سه کشور در سال 2015 به ترتیب به 3، 7/8 و 1/2 درصد 
از آن دارد که برای کانادا، این سهم  رسید. این وضعیت نشان 
نظیر سهم از صادرات محصوالت واسطه ای در حال کاهش بوده 
است؛ به عبارتی، نقش کانادا در صادرات جهانی )مجموع صادرات 
کاالهای واسطه ای و نهایی( به طور متوسط طی 1994-2015 
تنزل کرده است. سهم چین از صادرات کاالهای نهایی طی این 
دوره تقریبًا سه برابر شده است که نشان می دهد اواًل سهم چین 
در صادرات نهایی جهانی بیشتر از سهم این کشور در صادرات 
کاالهای واسطه ای رشد داشته و در ثانی به طورکلی نقش چین 
و  واسطه ای  کاالهای  صادرات  )مجموع  جهانی  صادرات  در 

نهایی( طی دو دهه گذشته رشد زیادی داشته است.
عربستان که نظیر ایران یک کشور نفتی است، سهم این کشور 
کاالهای  صادرات  از  آن  سهم  نظیر  نهایی  کاالهای  صادرات  از 
واسطه ای جهانی افزایش یافته است. سهم این کشور از صادرات 
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کاالهای نهایی، تقریباً طی دوره 2015-1994 به طور متوسط دو 
برابر شده است و از افزایش سهم این کشور در صادرات کاالهای 
واسطه ای طی همین مدت، بیشتر است؛ به طورکلی مالحظه می  شود 
بهبود  را در صادرات جهانی  توانسته است جایگاه خورد  عربستان 
از مجموع کل صادرات جهانی کاالهای  این کشور  بخشد )سهم 

واسطه ای و نهایی بهبود یافته است(.

3. تجارت ايران و ترکيه

برای بررسی وضعیت تجارت ایران و ترکیه از منظر GVC، در 
جدول )2(، وضعیت تجارت ایران با ترکیه در کاالهای مصرفی 
 ]17[  1389-93 دوره  برای  واسطه ای  و  )نهایی(  سرمایه ای  و 

آورده شده است.

جدول 1ـ وضعیت تجاری ایران در کاالهای نهایی و 
 واسطه ای با ترکیه طی 1389-93 

)میلیون دالر و جاری(

متوسط13891390139113921393
متوسط 

نرخ رشد 
)درصد(

کاالهای نهایی

93/6213/4171/9122/9132/9147/09/2صادرات

1.0431.3701.3701.4801.6061373/811/4واردات

تراز 
کاالیی

-949/7-1.157-1،197/9-1،356/9-1،472/8-1،226/811/6

کاالهای واسطه ای

8751.0631.1141.2651.4641.15614صادرات

1.1661.3571.8321.5991.5491.5017واردات

تراز 
کاالیی

-290-294-718-335-86-345-26

و  صادرات  آمار  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  براساس  مقاله  محاسبات  مأخذ: 
واردات، سال های مختلف

همان طور که جدول )1( نشان می دهد، هم صادرات ایران از 
ترکیه و هم واردات ایران از این کشور در کاالهای نهایی رشد 
ترکیه  با  کاالها  نوع  این  تجارت  در  ایران  همواره  است.  داشته 
طی این دوره، با کسری تجاری مواجه بوده است، اما با توجه به 

متوسط نرخ رشد 11/6 درصدی این کسری، این کسری در حال 
دوره،  این  طی  متوسط  به طور  همچنین  است.  بوده  نیز  تعمیق 
صادرات کاالهای مصرفی و سرمایه ای ترکیه به ایران، بیش از 
9 برابر واردات این کشور از ایران در همین نوع محصوالت است 

)به طور متوسط 1/4 میلیارد دالر در برابر 147 میلیون دالر(.
از ترکیه در  ایران  مالحظه می  شود در سال 1389، واردات 
کاالهای واسطه ای، 875 میلیون دالر و صادرات کشور به ترکیه 
در این سال در حدود، 1/2 میلیارد دالر بوده است؛ یعنی نسبت 
در  ترکیه  به  کشور  صادرات  مقابل  در  ترکیه  از  کشور  واردات 
کاالهای واسطه ای، 1/4 بود که این شاخص در سال 1393 به 
تجارت  کسری  که  می شود  مالحظه  ازاین رو  رسید؛  یک  حدود 
 26 نرخ  با  ساالنه  متوسط  به طور  کاالها  این  در  ایران  کاالیی 

درصد در حال کاهش بوده است.
این نتیجه حاصل می شود که طی دوره پنج ساله 1389-93 
ارزش افزوده  با  کاالهای  در  ایران  تجاری  کسری  درحالی که 
در  ایران  تجاری  کسری  است،  بوده  افزایش  حال  در  باالتر 
کاالهای واسطه ای که ارزش افزوده کمتری دارد روندی کاهش 
داشته که این خود بیانگر این است که شكاف نفع بری ایران با 
ترکیه از GVC، طی سالیان گذشته در حال افزایش بوده است.

)تولید  صنعتی  فعالیت های  مهم ترین   ،)3( نمودار  در 
به  آن ها  محصوالت   1389-93 سال های  طی  که  کارخانه ای( 
حسب  بر  شده اند،  صادر  ترکیه  به  واسطه ای  کاالهای  شكل 
کدهای دو رقمی آیسیک ]18[ ویرایش 3 آورده شده است. ]19[

و  صادرات  آمار  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  براساس  مقاله  محاسبات  مأخذ: 
واردات، سال های مختلف

نمودار 3ـ سهم مهم ترین فعالیت های صنعتی 
صادرکننده محصوالت واسطه ای ایران به ترکیه طی 

93-1389 )درصد(



 38  شماره 81 ـ بهمن و اسفند 1395

براساس جدول فوق، طی دوره 93-1389، دو فعالیت »تولید 
مواد و محصوالت شیمیایی« و »تولید فلزات اساسی« بیش از 
به  را  ترکیه  به  ایران  از صادرات کاالهای واسطه ای  90 درصد 

خود اختصاص داده اند.
در اینجا نكته مهمی را می باید بیان نمود. به طور متوسط طی 
دوره 93-1389، نزدیک 99 درصد از کل کاالهای صادراتی فعالیت 
کد 24 ایران به ترکیه، کاالهای واسطه ای بوده است که این سهم 
رسید. مالحظه می شود که  از 99/7 درصد  بیش  در سال 1393، 
به  فعالیت  این  صادرشده  کاالهای  کل  از  نهایی  کاالهای  سهم 
ترکیه، بسیار ناچیز بوده است؛ اما متوسط سهم صادرات محصوالت 
نهایی ترکیه به ایران طی سال های 93-1389 از کل محصوالت 
صادراتی فعالیت کد 24 این کشور به ایران، بیش از 32 درصد است. 

این سهم در سال 1392، بیش از 37 بوده است.

واسطه ای  کاالهای   ،27 کد  فعالیت  با  رابطه  در  همچنین 
 99/8 از  بیش  متوسط  به طور  ترکیه  به  فعالیت  این  صادراتی 
بوده  درصد   99/9 از  بیش   ،1393 سال  در  سهم  این  و  درصد 
از محصوالت  ترکیه  نهایی  است؛ گرچه متوسط سهم صادرات 
فعالیت کد 27 به ایران طی 93-1389 نیز در حدود چهار درصد 
بوده است. درواقع محصوالت فعالیت 24، بیشتر از نوع کاالهای 

واسطه ای است تا محصوالت مصرفی و سرمایه ای.
ترکیه  از  ایران  که  فعالیت هایی  مهم ترین   ،)4( جدول  در 
محصوالت نهایی وارد کرده، آورده شده است. مالحظه می شود 
که محصوالت این فعالیت ها، بیش از 65 درصد از محصوالت 
خود  به   1384-93 دوره  طی  ترکیه  از  ایران  وارداتی  نهایی 

اختصاص داده اند.

مأخذ: محاسبات مقاله براساس گمرک جمهوری اسالمی ایران، آمار صادرات و واردات، سال های مختلف

نمودار 4ـ سهم مهم ترین فعالیت های صنعتی صادرکننده محصوالت نهایی ترکیه به ایران طی 93-1389 )درصد(

بنابراین مالحظه می شود درحالی که محصوالت فعالیت کد 
طور  به  شیمیایي«  و محصوالت  مواد  تولید  نام »صنایع  با   24
متوسط عمده ترین محصوالت صادراتی واسطه ای ایران به ترکیه 
همین  نهایی  محصوالت  است،  بوده   1389-93 دوره   5 طی 
محصوالت  واردات  عمده ترین  جزء  متوسط  به طور  نیز  فعالیت 

نهایی کشور بوده است. 
صنعت »تولید مواد و محصوالت شیمیایی« )کد 24( حاوی 

اساسي  شیمیایي  مواد  »تولید  می شود:  صنعتی  فعالیت  رشته   9
و  شیمیایي  کود  »تولید   ،)2411( ازت«  ترکیبات  و  کود  به جز 
ترکیبات ازت« )2412(، »تولید مواد پالستیكي به شكل اولیه و 
ساخت الستیک مصنوعي« )2413(، »تولید سموم دفع آفات و 
سایر فراورده های شیمیایي مورداستفاده در کشاورزی« )2421(، 
بتانه«  و  مشابه  پوشش هاي  و  جال  روغن  و  رنگ  انواع  »تولید 
)2422(، »تولید دارو و مواد شیمیایي مورداستفاده در پزشكي و 
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پاك کننده  مواد  و  )2423(، »تولید صابون  دارویی«  محصوالت 
 ،)2424( لوازم آرایش«  و  عطرها  و  نظافت  و  بهداشت  لوازم  و 
جاي  در  نشده  طبقه بندي  شیمیایي  محصوالت  سایر  »تولید 
بدین  این   .)2430( مصنوعي«  الیاف  »تولید  و   )2429( دیگر« 
تولید  در  مزیت  از  برخورداری  علی رغم  ایران،  که  است  معنی 
محصوالت  و  مواد  »تولید  فعالیت  رشته  باالدست  محصوالت 
طبیعی،  گاز  و  انرژی  از  برخورداری  به واسطه  شیمیایی« 
محصوالت با ارزش افزوده پایین تر را به ترکیه صادر می کند که 
به معنای صادرات محصوالت باالدست ]20[ و میان دست این 
صنعت بوده و صادرات ایران به ترکیه در محصوالت پایین دست 
بیشتری  خلق شده  ارزش افزوده  حاوی  که  فعالیت  رشته  این 
بدین  وضع  این   GVC منظر  از  می گیرد.  صورت  کمتر  است، 
معناست که اواًل ایران در محصوالت صادراتی فعالیت کد 24، 
نحوی  به  ثانی،  در  و  واقع شده  زنجیره  این  ابتدایی  مراحل  در 
ایران در محصوالت نهایی این فعالیت به ترکیه وابسته است؛ به 
گونه ای که گویی در این زنجیره، در حالی که کشور بخشی از 
محصوالت واسطه ای مورد نیاز فعالیت 24 ترکیه را مهیا می کند، 
ایران به دلیل این وابستگی، محصوالت نهایی همین فعالیت که 
ارزش افزوده بیشتری در آن خلق شده است را وارد می کند؛ به 
عبارت دیگر، ترکیه در تجارت کاالهای فعالیت کد 24 با ایران، 

نفع بیشتری از ایران به دست می آورد.
از  درصد   63 حدود  گذشته،  ساله   5 طی  متوسط  به طور 
محصوالت نهایی وارداتی ایران از ترکیه، متعلق به صنایع »تولید 
دارو و مواد شیمیایي مورداستفاده در پزشكي و محصوالت دارویی 
گیاهی« )سهم 32 درصد( و »تولید صابون و مواد پاك کننده و 
 31 )سهم  لوازم آرایش«  و  عطرها  و  نظافت  و  بهداشت  لوازم 
درصد( بوده است که این صنایع به ترتیب بر حسب طبقه بندی 
آیسیک ویرایش 3 در سطح چهار رقمی کدهای 2423 و 2424 
می باشند. در ضمن، عالوه بر آن که این دو صنعت به ترتیب جزء 
 .OECD( باال هستند  نسبتًا  فناوری  با  و  باال  فناوری  با  صنایع 
2011(، جزء صنایع پایین دست پتروشیمی نیز محسوب می شود 
اولیه تولید این محصوالت را در  ایران مواد  ]21[. در حالی که 
ارزش افزوده  محصوالت  این  تولید  با  می تواند  و  داشته  اختیار 

که  می شود  مالحظه  تفاصیل،  این  با  نماید.  کسب  را  بیشتری 
کشور ترکیه محصوالت واسطه ای بخش 24 را از ایران گرفته، 
آن ها را در صنایع با فناوری باال و یا نسبتًا باالی واقع در همین 
تبدیل  نهایی  محصوالت  به  و  ترکیب  نهاده ها  سایر  با  بخش، 

کرده و مجدداً بخشی از آن را به ایران صادر می کند.
بازار  در  ایران  جایگاه  ارتقاي  لزوم  و همچنین  موضوع  این 
خام فروشي  از  جلوگیري  فعالیت،  دو  این  محصوالت  جهاني 
به  دستیابي  ضرورت  مقاومتي،  اقتصاد  اهداف  به  دستیابي  و 
راهكارهاي اجرایي توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کاماًل 
احساس مي شود. در این راستا توجه به مشكالت موجود در مسیر 
بازار مواد اولیه، تولید و بازار داخلی و خارجی محصوالت صنایع 
مكانیزم هایی  و  بوده  و ضروري  امري الزم  پتروشیمي  تكمیلي 
خلق  براي  صادرات  بر  تأکید  با  داخل  تولید  توان  ارتقاء  جهت 
مزیت نسبي و تحقق مزیت رقابتي این صنایع باید معرفي شوند.

عمده ترین   ]22[ گرفته  صورت  بررسی های  براساس 
مشكالت تكمیل زنجیره صنعت پتروشیمي عبارت اند از ]23[:

به  توجه  بدون  صنعت  در  باال  بسیار  ظرفیت سازی   .1
عدم  و  فناوری  ارتقاي  توسعه،  و  تحقیق  فعالیت هاي 

مدیریت صحیح.
2. مداخله دولت در تعیین قیمت در بازار مواد اولیه.

آن  کنار  در  و  داخل  ماشین سازی  از صنعت  3. عدم حمایت 
واردات ماشین آالت بي کیفیت خارجي.

4. عدم حساسیت بر روی بازارهای صادراتی.
عدم  و  داخلی  بازار  به  صنعت  خصوصی  بخش  توجه   .5

برنامه ریزي و وجود رویكرد صادراتي.

نتيجه گيری و مالحظات

 GVC در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت ایران و ترکیه در
و  ایران  سهم  تحوالت  به  توجه  با  که  شد  مالحظه  و  پرداخته 
نهایی )کاالهای  از تجارت جهانی کاالهای واسطه ای و  ترکیه 
سرمایه ای و نهایی( طی دو دهه گذشته، ترکیه به واسطه افزایش 
انتفاع خود  به  به مرور  نهایی،  از صادرات محصوالت  سهم خود 
در  ایران  تحوالت سهم  به  توجه  با  اما  است؛  افزوده   GVC از 
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نفع  نه تنها  ایران  نهایی،  و  واسطه ای  کاالهای  جهانی  صادرات 
کمتری از GVC در مقایسه با ترکیه برده است، بلكه در مقایسه 

با متوسط کل دنیا نیز نتوانسته است از GVC منتفع شود.
وضعیت تجارت ایران با ترکیه طی دوره پنج ساله 1389-93 
حاکی است درحالی که کسری تجاری ایران در کاالهای نهایی 
بوده،  افزایش  حال  در  هستند،  باالتر  ارزش افزوده  دارای  که 
ارزش افزوده  که  واسطه ای  کاالهای  در  ایران  تجاری  کسری 
نیز  وضعیت  این  که  است  داشته  کاهش  روندی  دارند،  کمتری 
از منظر   GVC از با ترکیه  ایران  بیانگر تعمیق شكاف نفع بری 

تجارت با ترکیه طی سالیان گذشته بوده است.
تجارت محصوالت ایران با ترکیه در محصوالت کد آیسیک 
دورقمی 24 نیز نشان می دهد اواًل ایران در صادرات محصوالت 
 GVC در  ترکیه  به  نسبت  ابتدایی  مراحل  در   ،24 کد  فعالیت 
واقع شده است و در ثانی، به نحوی ایران در محصوالت نهایی 
این فعالیت به ترکیه وابسته است و به نظر می رسد که الگوی 
تجارت ایران با ترکیه در محصوالت کد 24، به ترکیه در مقایسه 
ایران، نفع بیشتری می رساند. این نفع به این دلیل است که  با 
را  ایران  از  فعالیت کد 24  ترکیه محصوالت واسطه ای وارداتی 
در صنایع »تولید دارو و مواد شیمیایي مورداستفاده در پزشكي و 
محصوالت دارویی گیاهی« و »تولید صابون و مواد پاك کننده 
جزء  که  لوازم آرایش«  و  عطرها  و  نظافت  و  بهداشت  لوازم  و 
با فناوری نسبتًا باال و همچنین صنایع  با فناوری باال و  صنایع 
پایین دستی رشته فعالیت صنعتی کد 24 هستند، به محصوالت 
نهایی که ارزش افزوده باالتری دارند تبدیل کرده و آن ها را به 
دنیا و ازجمله ایران صادر می کند. با توجه به لزوم جلوگیري از 
خام فروشي و دستیابي به اهداف اقتصاد مقاومتي و همچنین نفع 
از GVC موارد زیر جهت توسعه دو فعالیت »تولید دارو  بیشتر 
دارویی  محصوالت  و  پزشكي  در  مورداستفاده  شیمیایي  مواد  و 
بهداشت و  لوازم  و  گیاهی« و »تولید صابون و مواد پاك کننده 

نظافت و عطرها و لوازم آرایش« پیشنهاد مي شود:
سیاست های  تدوین  در  حاکمیتی  بخش های  هماهنگی   .1
کسب وکار(  فضای  توسعه  و  )بهبود  هدفمند  اقتصادی 
به منظور توسعه متوازن حوزه های باالدست، میان دست 

و صنایع تكمیلی و تأسیس یک نهاد فراوزارت خانه ای در 
رأس زنجیره صنعت پتروشیمي.

2. توسعه صندوق های تخصصی جهت ارائه تسهیالت مالی 
سرمایه  با  توسعه صادرات  از  پشتیبانی  برای  و ضمانت 

اولیه دولتی و سهام بخش خصوصی.
افزایش مشارکت تشكل های مردم نهاد  ایجاد زمینه هاي   .3

همچون صنوف و انجمن ها در مباحث سیاست گذاری.
سرمایه گذاری  قوانین  و  مقررات  آیین نامه ها،  تصحیح   .4
صنایع  بهره وری  ارتقاء  و  توسعه  جهت  در  خارجی 

تكمیلی پتروشیمی موجود و جدید.
توسعه  به منظور  صادرات  مدیریت  شرکت های  توسعه   .5

صادرات محصوالت صنایع تكمیلی پتروشیمي.
6. توجه هدفمند به انتقال فناوري و ایجاد مراکز تحقیق و 

توسعه مشترك در طول زنجیره صنعت پتروشیمي.
7. استفاده از فرصت هاي دوران پساتحریم در جهت جذب 
توسعه صنایع  براي  خارجي  سرمایه گذاري هاي  هدفمند 
برای  مناسب  سازوکارهای  ایجاد  و  پتروشیمي  تكمیلي 

تبادل علمی و فّناورانه.
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