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The level of attention to the problems and challenges of oil revenues in Iran and, consequently, the governmentalization of the country’s economy requires a revision of the structure and
institutions in the country’s economy. Iran has a land border with seven countries, especially
Iraq, and water borders with a number of countries in Central Asia, Caucasian, and the Persian
Gulf. The Iraqi market is a good opportunity to expand the export of Iranian products. The
main purpose of this study is to identify strategic factors and emerging themes and challenges
in foreign trade between Iran and Iraq. The used research method was the analysis of theme
and statistical data of the Iranian International Trade Center. A semi-structured interview and
purposive snowball sampling was conducted on 12 experts in the field of foreign trade and
scholars with enough information about foreign trade in Iraq. We identified 10 important
challenges after data saturation, including economic diplomacy, quality, added value, foreign
direct investment, government support for infrastructure development and modernization,
inefficiency of export management companies, lack of export diversification and economic
complexity, and restructuring of the economy is based on the policies of the resistance economy. The results showed that the most important economic strategies and prerequisites for
Iran’s foreign trade were structural change and the use of indicators of economic complexity
for producing products based on science and technology and domestic capacity.
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 .1دانشجوی دکتری،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
 .2استادیار،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی،کرمانشاه ،ایران.
 .3استادیار،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
 .4استادیار،گروه حسابداری ،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.

تاریخ دریافت 28 :آبان 1398

تاریخپذیرش 10:اردیبهشت1399

تاریخ انتشار 31 :شهریور 1399

کلیدواژهها:

صادرات ،راهبردی،
تجارت خارجی،
تحلیل مضمون ،ایران

میزان توجه به معضالت و چالشهای درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و به تبع آن دولتی شدن اقتصاد
کشور نیازمند تجدیدنظر در ساختار و نهادها در اقتصاد کشور است  .حرکت در جهت کاهش صادرات
نفت خام ،نیاز به تغییر نگرش نسبت به نفت از منبع درآمد به عنوان یک صنعت و سرمایه است .ایران
با هفت کشور بهویژه عراق مرز خشکی و با تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و حاشیه خلیج
فارس مرز آبی دارد .بازار عراق فرصت مناسبی برای توسعه صادرات محصوالت ایرانی است .هدف اصلی
در این پژوهش شناسایی عوامل راهبردی و مضامین و چالشهای در حال ظهور در تجارت خارجی
بین ایران و عراق است.روش پژوهش استفادهشده ،تحلیل مضمون (تم) و تحلیل دادههای آماری مرکز
بینالمللی تجارت است .مصاحبه نیمهساختاریافته به طور هدفمند و نیز نمونهبرداری گلوله برفی با 12
نفر از متخصصان و خبرگان در زمینه تجارت خارجی و پژوهشگرانی که در زمینه تجارت خارجی در
عراق اطالعات کافی داشتند ،انجام شد؛ سپس تجزیه و تحلیل موضوعی صورت گرفت .در یافتههای
پژوهش پس از اشباع داده  10چالش مهم شناسایی شد که شامل دیپلماسی اقتصادی،کیفیت ،ارزش
افزوده ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،حمایت دولت توسعه و نوسازی زیرساختها ،ناکارآمد بودن
شرکتهای مدیریت صادرات ،عدم تنوع صادرات و پیچیدگی اقتصای و تغییر ساختار اقتصاد بر مبنای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است .نتایج پژوهش نشان می دهد که مهمترین راهبرد اقتصادی و
پیشنیاز تجارت خارجی ایران ،تغییرات ساختاری و بهکارگیری شاخصهای پیچیدگی اقتصادی در
تولید محصوالت مبتنی بر علم و فناوری و ظرفیت تواناییهای داخلی است.
طبقهبندی F13 :JEL
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مقدمه
تجارت خارجی که مهمترین بستر تعامل
اقتصادی کشور با دیگر کشورهاست ،نیازمند طراحی
هوشمندانه است .یکی از ایدههای نظری مهم در
زمینه اقتصاد ،استفاده از ظرفیت تجارت خارجی برای
ایجاد رشد اقتصادی اتست (�Balaguer, Florica & Rip
 .)ollés, 2015کشورها باید عملکرد تجارت خارجی
خود را تجزیه و تحلیل و استراتژیهای صادراتی را
برای شرکتهای موفق در محیط کسب و کار رقابتی
توسعه بدهند ).(Demir, Özmen & Rashid, 2014
ایران دارای موقعیت راهبردی و مزیتهای ژئوپلتیکی
است و همچنین با هفت کشور مرز خشکی دارد و
با تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و نیز
کشورهای حاشیه خلیج فارس مرز آبی دارد.
ایران با وجود دارا بودن منابع طبیعی و مزیتهای
ژئوپلتیک دیپلماسی اقتصادی ،طبق دادههای مرکز
بینالمللی تجارت نتوانسته است از این ظرفیتها
استفاده کند .الزامات و زیرساختهای اقتصادی
و تجارت خارجی قوی ،پیششرط شکلگیری
دیپلماسی اقتصادی موفق و کارآمد در منطقه است.
برای دستیابی به اهداف استراتژیک سند چشمانداز
 1404و دیدن ایران در جایگاه اول اقتصادی ،در
نظر گرفتن فرصتهای تجارت خارجی و استفاده
از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی از اهمیت
مضاعفی برخودار است.
عراق به عنوان شریک تجاری ایران در این مطالعه
برگزیده شده است .این کشور همسایه برای توسعه
روابط تجاری با ایران ظرفیت اقتصادی بالقوهای دارد؛
بنابراین میتواند جزئی از کل و نمایندهای مناسب به
لحاظ تحوالت ژئوپلیتیکی نوین در میان کشورهای
غرب آسیا (خاورمیانه) برای بررسی فرصتهای
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فیمابین محسوب شود .عراق بعد از ناامنیهای
طوالنیمدت و فروکش کردن حوادث تروریستی در
یک وضعیت جدید قرار گرفته است .طبق گزارش
بانک جهانی 1در سال  2017رشد اقتصادی عراق 0/8
درصد کاهش داشته است و همچنین تولید ناخالص
داخلی عراق از  234میلیارد دالر در سال  2013به
197میلیارد دالر رسیده که بیانگر کاهش تولید کاالها
و خدمات در بخشهای مختلف اقتصادی است.
این روند نزولی بهشدت تحت تأثیر جنگهای
متعدد و آسیب دیدن زیرساختها و فرسوده شدن
صنایع مادر و تحریمهای بینالمللی درازمدت است.
رشد مداوم عراق در حجم تولید و دورنمای مثبت
رشد صادرات نفت خام ،افزایش جمعیت ،نیاز
روزافزون به مصالح ساختمانی و کاالهای مختلف و
تالش برای صنعتی شدن و حمایتهای دولتی از
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در این کشور
همگی شرایطی بسیار خوب برای عراق به عنوان
یکی از قطبهای مهم تقاضا در جهان ایجاد میکند.
در خصوص بیان اهمیت موضوع این پژوهش
به موارد خاصی اشاره می شود :نکته نخست
اینکه بررسی ضوابط و مقررات تجارت آینده ایران
در منطقه حائز اهمیت است .تمایز قابلتوجه در
توافقنامههای جدید و با شرکای جدید از نکات
برجسته سیاستهای تجارت خارجی نوین است.
شکلدهی با رویکرد ساختاری (اقتصادی و توسعه
روابط تجاری) برای آینده تجارت ایران امری
حیاتی است .کشورها به دنبال بازبینی و تجدیدنظر
سیاستهای تجاری خود در برنامههای کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت هستند و برای جلوگیری از
موانع تجارت در حال مبارزه هستند.
1.https://www.wto.org/
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نکته دیگر این است که بر اساس آمار مرکز
بینالمللی تجارت ،2صادرات ترکیه به عراق در
بازه زمانی  2016تا  ،2018روند صعودی را نشان
میدهد .حضور ترکها در عراق زنگ خطری برای
نقش اقتصادی و تجاری ایران در عراق است .نکته
آخر اینکه ایران مرز مشترک طوالنی در حدود 1400
کیلومتر با عراق دارد و عالوهبراین دارای مشترکات
فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و دینی با عراق است
که نیازمند برنامه استراتژیک برای توسعه عمیق
روابط اقتصادی و تجاری برای استفاده از فرصتهای
تجاری و اقتصادی و پیشی گرفتن از رقبا در بازار
عراق بهویژه ترکیه است.
الگوهای تجارت و سرمایهگذاری به منظور کاهش
فشارهای اقتصادی جهان و دور زدن تحریمهای
خصمانه بینالمللی تغییر کرده است؛ لذا با این
شرایط ،مسئله پژوهش نیازمند بازنگری عمقی است
و تجدیدنظر در سیاستهای تجاری آینده بهویژه با
کشور عراق ضروری است و نیز شناسایی خألهای
موجود و چالشهای در حال ظهور به لحاظ پیچیدگی
تجارت خارجی و تغییرات چشمگیر فناوریهای نوین
ضروری به نظر میرسد .برایناساس ،پژوهش پیش
رو با استفاده از روش تحلیل مضمون به دنبال پاسخ
این سؤال است که مؤلفههای مؤثر و نیز مضامین و
چالشها در مناسبات تجاری بین ایران و عراق کداماند.

 .1ادبیات موضوع

کالن صندوق بینالمللی پول 4و سازمان ملل متحد،
مبانی اقتصاد جهانی تا سال  2035با انواع تغییرات
ساختاری در ابعاد مختلف اقتصادی روبهرو خواهد
شد .سبد صادراتی متنوعتر یک کشور ،بیانگر توان
تولیدی پیچیدهتر آن کشور برای صادرات محصوالت
متنوع و دارای مزیت نسبی است .لذا در پیشینه
پژوهش ،سه نظریه «برتری نسبی»« ،نظریه جاذبه»
و «پیچیدگی اقتصادی» مطرح شده است و امروزه
کشورها با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساختار
اقتصادی از این نظریهها برای رونق اقتصادی و
توسعه تجارت خارجی استفاده میکنند؛ همچنین
به شرایط و ظرفیت استفاده از این نظریهها منطبق
با اقتصاد ایران اشاره شده است.
 .1-1نظریه برتری نسبی ریکاردو

نظریه برتری نسبی (ریکاردو) را اقتصاددان دیوید
ریکاردو در اوایل قرن نوزدهم مطرح کرده است.
ریکاردو معتقد است که الگوهای تجاری نتیجه
اختالف بهرهوری کارایی بین کشورهاس ت (�Ricar
 .)do, 1817بر اساس نظریه ریکاردو اگر یک کشور
در تولید هر دو کاال نسبت به کشور دیگر کارایی
کمتری داشته باشد (عدم مزیت مطلق در تولید
هر دو کاال) ،باز هم مبنایی بر تجارت سودآور بین
کشورها وجود دارد .کشور باید در تولید و صدور
کاالیی تخصص پیدا کند که دارای مزیت نسبی
است و کاالیی را وارد کند که در آن مزیت نسبی
ندارد ).(Samuelson & Turner, 2015

طیف وسیعی از رویدادهای چند سال اخیر در
خصوص سیاست تجاری نشان میدهد که سیاست
تجاری آینهده 3کشورها در حال تغییر است (�Bek
 .)kers, 2019بر اساس پیشبینیهای اقتصادی

مفهوم مزیت نسبی جایگاه برجستهای در نظریه
تجارت بینالمللی نئوکالسیک دارد .اقتصاددانان
نئوکالسیک فرضیه ریکاردو را اینگونه دریافت

2.https://www.trademap.org
3.Future trade policy

4. Organisation for
)Development(OECD

and

Co-operation

Economic
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کردهاند که یک کشور مقدار مشخصی از کاالیی را
وارد میکند ،اگرچه میتواند با هزینههای واقعی کمتر
از کشور صادرکننده آن را تولید و به مدل پایهای
تجارت بینالمللی تبدیل کند (Morales Meoqui,
 .)2010ایران یکی از اقتصادهای درحالتوسعه مبتنی
بر منابع طبیعی است .مرور دادههای صادراتی ایران در
مرکز بینالمللی تجارت ،نشاندهنده دارا بودن مزیت
نسبی در منابع طبیعی است که نیاز به تغییر نگرش
نسبت به نفت از منبع درآمد به عنوان یک صنعت و
سرمایه است و بهکارگیری آن برای نیل به اهداف رشد
و بهبود شرایط اقتصادی کشور را الزامی کرده است.
 .2-1مدل جاذبه

5

مدل گرانش ابزاری مناسب برای مطالعه الگوهای
تجاری است و رویکردی است که به طور گسترده
از آن برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی متغیرهای
اقتصادی ،بهویژه جریانهای تجارت دو جانبه استفاده
میشود ) .(Zhang, Zhang & Cheng, 2015به دنبال
تابع نیروی جاذبه نیوتنی ،تین برگن ( )1962به طور
مستقل مدل ابتدایی گرانش را برای توضیح جریان
تجارت بین کشورها توسعه داده است (Kabir, Salim
 .)& Al-Mawali, 2017در مدل گرانش ،تجارت بین
دو کشور با در نظر گرفتن دو عملکرد افزایش اندازه
اقتصادی و کاهش فاصله بین دو کشور مدلسازی
میشود ).(Frankel & Rose, 2002
لینمنن 6در سال 1966مدل را با افزودن
متغیرهای جدید و ویژگیهای فرهنگی گسترش
داد .او در مدل گرانش برای ارزیابی جریانهای
تجاری به چهار موضوع مختلف طبقهبندیشده
اشاره کرده است .1 :اندازه اقتصادی (اندازهگیری
5.Gravity model
6.Linnemann
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تولید ناخالص داخلی و فاصله دو واحد جغرافیایی)؛
 .2تجارت درون صنعت( 7جریان تجارت دو جانبه
در بازارهای رقابتی انحصاری)؛  .3محصوالت همگن
و ناهمگن (با ویژگیهای کامل و ناقص کاالها)؛ .4
مدل گرانشی ساختاری ( 8بازار رقابت انحصاری و
افزایش بازده به مقیاس).(Kabir et al., 2017) 9
دستیابی به توافق تجاری جدید در دو دهه اخیر،
کشورها را به سمت انعقاد روابط تجاری دو جانبه
سوق داده است .ایران به لحاظ دارا بودن موقعیت
خاص و مزیتهای ژئوپلتیک در منطقه و همسایگی
با 15کشور بهویژه  7کشوری که دارای مرز خشکی با
آنهاست و همچنین وجود تجانس و قرابت فرهنگی
بین آنها ،ضروری است که برای بهبود و توسعه روابط
تجاری و نیز به دنبال آن کاهش اثرات تحریمهای
اقتصادی نظام سلطه ،از مدل جاذبه استفاده کند.
 .3-1نظریه پیچیدگی اقتصادی

ایده معرفی شاخص پیچیدگی اقتصادی را هاوسمن
و هیدالگو در سال  2006کلید زدند و با تشکیل
گروه تحقیقاتی گستردهای به مطالعه پیچیدگی
اقتصادی و سپس فضای محصول پرداختن د (�Hi
.)dalgo, Klinger, Barabási & Hausmann, 2007
سنجش پیچیدگی تولید در رویکرد فضای محصول
به جای تمرکز بر هکشراوهلین(  (�Heckscher-Oh
 )linدر منابع و تفاوتهای ریکاردین ()Ricardian
در تکنولوژی ،مزیت نسبی و تقسیمبندی کشور
را با استفاده از قابلیتهای تولیدش به هم مرتبط
میسازد ).(Ferrarini & Scaramozzino, 2016
7.Intra-industry trade
8.Structural gravity model
9. monopolistic competition and increasing returns to
scale,(MC-IR) model
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پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش
و مهارت است که از طریق محصوالت تولیدشده در
آن کشور به این مهم میرسد (Bahar, Hausmann
 .)& Hidalgo, 2014امروزه کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه سعی میکنند که با افزایش رقابت در
تجارت جهانی ،بزرگترین سهم را به دست بیاورند.
کلید استفاده از مزایای رقابت جهانی ،افزایش تولید
و صادرات کاالهای با ارزش افزوده باالست (Erkan
 .)& Yildirimci, 2015تنوع اقتصادی برای کشورهای
درحالتوسعه برای ایجاد شغل و تحول ساختاری و
توسعه اقتصادی ضروری است ).(Freire, 2019
شاخص پیچیدگی اقتصادی نشاندهنده میزان
علم و دانش بهکاررفته در محصوالت تولیدی و
صادراتی کشورها و قدرت رقابت در عرصه بینالمللی
است .بر اساس آمار مرکز بینالمللی تجارت ،بخش
عظیم صادرات ایران را فروش محصوالت معدنی و
مواد خام تشکیل میدهد که جزء کاالهای ساده و
غیرپیچیده محسوب میشود؛ لذا تقویت و فراهم
کردن زمینههای الزم برای تولید و بهکارگیری علم و
دانش یا بهعبارتی اقتصاد دانشبنیان باید موردتوجه
سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
مطالعات فراوانی درباره سیاست تجارت خارجی
و راهبردهای خارجی در سطح بینالملل وجود دارد
که در ابعاد مختلف در این باره مطالعه کردهاند .در
دهههای اخیر ،محققان دانشگاهی به مدلسازی
تجارت دو جانبه توجه فراوانی کردهاند .یکی از
محبوبترین مدلهای تجارت بینالملل که به طور
گستردهای برای شکلگیری جریانهای تجاری
بین اعضای خود استفاده میشود ،مدل گرانشی
تجارت است که از کارهای منحصربهفرد تین برگن

( (Leibenstein, 1966) 10)1962شناخته شده
است .حجم تجارت دو جانبه بین هر دو کشور
بستگی به درآمد ملی و فاصله دو جانبه بین آنها
دارد )(Rasoulinezhad, 2018؛ لذا این پژوهش به
دنبال الگوها و سیاستهای منطقهای است که در
سالهای اخیر به آنها توجه شده است.
یافتههای رنجبر ،ثاقب و ضیائیبیگدلی ()1398
نشان میدهد که قسمت اعظم صادرات ایران مربوط
به محصوالت سنتی خام و باالدست پتروشیمی است.
درجه پیچیدگی سبد صادراتی ایران بسیار پایین است
و چندان محرک قوی برای رشد اقتصادی کشور
محسوب نمیشود .درجه نفوذ در بازار صادراتی،
افزایش نرخ ارز ،رشد تقاضای جهانی و درجه نفوذ در
فضای محصولی ،محرکهای اصلی تنوع سبد صادراتی
کشور محسوب میشوند (رنجبر و همکاران.)1398 ،
بر اساس پیچیدگی اقتصادی 11از بین  127کشور
جهان ،ایران رتبه  87با شاخص منفی  0/611در
سال  2016را کسب کرده است 12.بررسیهای
پژوهش پژم و سلیمیفر ( )1394نشان میدهد که
بر اساس طبقهبندی کاالها به لحاظ پیچیدگی ،عمده
کاالهای صادراتی ایران در زمره سادهترین کاالها قرار
گرفتهاند 72 .درصد صادرات ایران نفت خام است که
در شمار سادهترین کاالها تقسیمبندی میشود  .در
گزارش شاخص پیچیدگی اقتصادی (Economic
 ،2012 ) Complexity Indexماشینآالت و قطعات
صنعتی با شاخص  2/28باالترین شاخص پیچیدگی
و نفت خام با کاهش شاخص  2/86پایینترین
شاخص پیچیدگی اقتصادی محاسبه شده است.
یافتههای رسولنژاد ( ،)2017بر اساس روش
10.Tinbergen
)11.Country Complexity Rankings (ECI
12. http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/?country=iran
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گرانش برای الگوهای روابط تجاری دوجانبه در
منابع طبیعی (نفت و مواد معدنی) و محصوالت
غیر منابع طبیعی بین چین و  13عضو اوپک در
دوره  1998-2014نشان میدهد که معادله گرانش
بهخوبی منطبق با دادههاست .وجود روابط بلندمدت
بین جریانهای تجارت دو جانبه و اجزای اصلی
مدل گرانش یعنی تولید ناخالص داخلی ،درآمد
(تولید ناخالص داخلی سرانه) ،تفاوت درآمد ،نرخ ارز،
سطح باز بودن ( ،)Trade opennessفاصله و سازمان
تجارت جهانی است ).(Rasoulinezhad, 2017

و موانع تجاری در مشارکت مالزی ( )Malaysiaو شیلی
( )Chileپرداختهاند .مدل جاذبه به منظور بررسی عوامل
تعیینکننده و پتانسیل نیروی کار تبدیل شده است.
یافتهها نشان میدهد که جریان تجارت دو جانبه مدل
گرانوی استاندارد ،تجارت بین دو کشور را مثبت ارزیابی
میکند .پایههای نظری جدیدی برای مدل جاذبه به
ارزیابی دقیقتر منجر شده است و تفسیر بهتر الگوها
در جریان تجارت دو جانبه فراتر از عوامل تعیینکننده
طبیعی مانند اندازه اقتصادی و فاصله اس ت �(Devada
).son, Govindaraju & Mubarik, 2018

یافتههای کرام و زکی ( )2019نشان میدهد
که مطالعات تجربی اخیر در رویکرد گرانشی ،تأثیر
مستقیم مؤسسات (نهادها) در تجارت را بررسی
میکند و بیانگر این است که تجارت دو جانبه به
میزان قابلتوجهی تحت تأثیر کیفیت نهادهای
بازرگانی کشور قرار دارد ).(Karam & Zaki, 2019
صادرات تولید یونان با استفاده از چارچوب «نظریه
تجارت جدید» تخمین زده شده است.

نتایج یافتههای کاوازاکی ( )2017در مقاله
«عدم اطمینان ناشی از یکپارچگی منطقهای -
تأثیرات اقتصادی سناریوهای جایگزین »RTA
نشان میدهد که زمان کنونی زمانی بسیار مهم
در پیشرفت موافقتنامههای تجارت آزاد دو جانبه
و چند منطقهای (موافقتنامههای تجارت آزاد) و
موافقتنامههای همکاری اقتصادی ( )EPAsاست که
از ابتدای سال  2013تسریع شده است (Kawasaki,
 .)2017جمعبندی یافتههای مطالعات پیشین نظیر

غنیسازی تئوری تجارت بینالمللی با مفهوم
«تمایز محصول» دامنه جدیدی را برای کار نظری و
تجربی باز میکند .یافتهها نشان داده است که هنگام
صادرات ،شرکتها در بازارهای بینالمللی رقبایی
ناقص هستند ،حتی اقتصادهای کوچک باز ممکن
است بتوانند از سیاستها برای بهبود شرایط تجارت
و افزایش رفاه خود استفاده کنند (Athanasoglou
 .)& Bardaka, 2010کشورهای منطقه خاورمیانه و
شمال افریقا ( )MENAاز یک کمبود مطلق نهادهای
«خوب» رنج میبرند .نهادهای فقیر ،تجارت را مختل
میکنند و آزادسازی تجارت باعث اصالحات نهادی
میشود ).(Karam & Zaki, 2019
دیویداسون و همکاران ( )2018به ارزیابی پتانسیل
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(Bahar et al., 2014; Ferrarini & Scaramozzino,
2016; Freire, 2019; Zhang et al., 2015; Erkan
& Yildirimci, 2015; Kabir et al., 2017; Karam
( )& Zaki, 2019پژم و سلیمیفر  )1394,نشان

میدهد که اهمیت تغییر ساختار اقتصادی و تغییر
سیاستهای تجارت خارجی با رویکرد آیندهنگرانه
برای توسعه تجارت خارجی ضروری است.
 .4-1مطالعه وضعیت روابط تجاری ایران و عراق
 .1-4-1ایران

بر اساس آخرین ارقام سرشماری و گزارش بانک
جهانی ،جمعیت ایران در سال  82/1 ،2018میلیون
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نفر برآورد شده است .طبق سایت فاصله جغرافیایی
( ،)GeoDistanceايران در جنوب غربي آسيا قرار
دارد و با  15کشور همسايه است .گزارش مرکز
تجارت بینالمللی 13ایران را اینگونه معرفی میکند:
ایران در آسیای غربی در نزدیکی دریای خزر ،خلیج
عمان و خلیج فارس قرار دارد .این کشور در حال
گذر به اقتصاد بازار است .ایران دارای سومین ذخایر
نفتی ثابتشده در جهان است.
به طور طبیعی ،نفت و گاز طبیعی مهمترین
صادرات ایران است و صادرات دیگری ازجمله مواد
شیمیایی ،پالستیک و میوه نیز دارد .واردات اصلی ایران
ماشینآالت ،غالت ،آهن ،فوالد و مواد شیمیایی است.
بر اساس گزارش ساالنه  2017سایت نقشه تجارت،
ایران محصوالتش را بهترتیب  8/6درصد به کشور چین،
 6/3درصد به امارات عربی 6/1 ،درصد به عراق4/1 ،
درصد به کره جنوبی 3/8 ،درصد به ترکیه 2/6 ،درصد
به افغانستان 2/6 ،درصد به هند صادر کرده است.
طبق ارقام جدول شماره  1در صادرات محصوالت
سوختهای معدنی و روغنهای معدنی رتبه 16
جهان و سهم  1/9از صادرات جهانی را به خود
اختصاص داده و نسبت به سال  2017کاهش حدود
 29درصدی داشته است؛ ولی در سال  2017رتبه
 5جهان و سهم  3/8ازصادرات جهانی را به خود
اختصاص داده و  34درصد افزایش نسبت به سال
 2016داشته است و ارزش آن معادل  75میلیارد
دالر بوده است .رشد ساالنه واردات جهانی بین
سالهای  2014-2018کاهش  3درصدی داشته
است .این کاهش زنگ خطری برای کشورهای
اقتصاد نفتی به شمار میرود.
درواقع ،این  6گروه کاالیی عمده صادراتی بیش
13. http://www.intracen.org/country/iran/

از  85درصد صادرات ایران را تشکیل دادهاند که
معادل  56/8میلیارد دالر ارزش صادرات ایران را به
خود اختصاص داده است .در این میان ،تنها یک
گروه کاالیی به محصوالت کشاورزی اختصاص دارد
و سهم آن کمتر از  2درصد معادل  925میلیون
دالر است؛ بهعبارتی بیش از  83درصد صادرات ایران
در سال  2018مربوط به نفت و فرآوردههای نفتی،
پالستیک ،مواد شیمایی آلی ،آهن و فوالد و سنگ
معدن است .آمار نشاندهنده این است که در بحث
صادرات غیرنفتی با محوریت محصوالت کشاورزی و
صنعتی ،اقدام زیربنایی صورت نگرفته است.
بر اساس گزارش وبسایت نقشه تجارت ،سهم
کشورها از عمده واردات ایران در سال  2018با کاهش
 20درصدی نسبت به سال  2017به رقم  40میلیارد
دالر رسیده است .در سال  2017بیشترین سهم از
ارزش واردات ایران از چین با سهم  25/4درصدی
بوده است .پس از آن امارات عربی با 15/8درصد،
کره جنوبی  7درصد ،ترکیه  6درصد ،آلمان  5درصد
و هند با  4درصد بهترتیب در ردیفهای بعدی قرار
دارند .سهم این  6کشور از ارزش کل واردات ایران در
سال  2017حدود  64درصد بوده است.
 .2-4-1عراق

بر اساس آخرین ارقام سرشماری و گزارش بانک
جهانی ،جمعیت عراق در سال  38/8 ،2018میلیون
نفر برآورد شده است .طبق سایت فاصله جغرافیایی
( ،)GeoDistanceعراق با  6کشور مرز مشترک
دارد 95 .درصد جمعیت عراق را مسلمانان تشکیل
دادهاند و فرهنگهای قومی ،عمدتاً اعراب و کردها
را شامل میشود .مسلمانان  65درصد شیعه و 32
درصد سنی هستند (صادقی ،مارابی و اکسا.)1395 ،
اقتصاد عراق به دلیل مشکالت بسیاری که در چند
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دهه گذشته تجربه کرده است ،با ضعف قابلتوجهی
در بخشهای مختلف اقتصادی مواجه است.

در این پژوهش با توجه به ضرورت بررسی
مشکالت در خصوص وضعیت روابط تجاری ایران
و عراق ،از مصاحبههای نیمهساختاریافته با تأکید بر
رویکردی اکتشافی استفاده شده است .هدف تحقیق
شناسایی میدانی و عمقی برای رفع عوامل بازدارنده
و شناسایی عوامل اثرگذار بر اساس یافتههای کیفی
است .روش تحقیق بر حسب هدف از نوع بنیادی
و بر حسب نوع دادهها کیفی است .چون پایگاه
مناسبی برای تعیین گروه خبرگان دردسترس نبود،
از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد و تعیین
حجم نمونه در این پژوهش بستگی به اشباع و
بینش کافی در مورد پدیده لحاظ شد .بادی ()2016
معیار اساسی اشباع داده یا اشباع نظری را به عنوان
یک راهنمای اندازه نمونه معرفی کرده است .پاتون
( )2002معتقد است که شیوه ایدهآل نمونهگیری
کیفی آن است که تا رسیدن به مواردی که پس
از آن اطالعات جدیدی حاصل نمیشود ،ادامه یابد.

 .2روششناسی پژوهش

جامعه آماری در این پژوهش شامل متخصصان
حوزه تجارت خارجی ایران است که در حوزههای
مختلف نهادی با موضوع تجارت خارجی درگیر هستند.
برایناساس ،از خبرگان دردسترس نظیر چند تن از
افرادی که در بازار عراق به عنوان رایزن حضور داشتند
و تعدادی دیگر که در حوزه بازار عراق کار مطالعاتی
داشتند ،اطالعاتی دریافت شد .عالوهبراین ،یکی از
مصاحبهشوندگان احمدی طبقچلی (استاد دانشگاه
امریکایی سلیمانیه) بود .درنهایت ،تعداد  12نمونه مورد
نظر در این زمینه تکمیل شد .مطالعات دفتر توسعه
صنایع پاییندستی پتروشیمی ایران که در سال 1394
انجام شده بود ،نیز در دستور کار قرار گرفت.

حمله نظامی آمریکا و سرنگونی رژیم صدام ضمن
تشدید مشکالت موجود ،معادالت ژئوپلیتیک خاورمیانه
و عراق را تغییر اساسی داد .ازسویدیگر ،شکلگیری
و گسترش گروههای تروریستی تکفیری ـ سلفی،
بیشترین تأثیرگذاری را بر امنیت و منافع و اقتصاد عراق
بر جای گذاشت (صادقی و همکاران .)1395
کل حجم تجارت خارجی عراق در سال 2018
برابر با  126میلیارد دالر بوده است .شرکای اصلی
صادرات عراق عبارتاند از :ایاالت متحده (25
درصد کل صادرات) ،هند ( 14درصد) ،چین (12
درصد) و کره جنوبی ( 9درصد) .بر اساس آمار مرکز
بینالمللی تجارت ،عراق به ارزش 96میلیارد دالر
صادرات داشته است و رتبه  36جهانی و سهم 0/5
درصد از صادرات جهان را تشکیل میدهد.
در این پژوهش ابتدا برای مطالعه مقدماتی و دادههای
واقعی بر اساس دادههای آماری مرکز بینالمللی
تجارت ،روابط تجاری بین ایران و عراق در سال 2017
بررسی شده است .عالوهبراین ،موقعیت ترکیه که در
بازار عراق رقیب ایران است ،تجزیه و تحلیل شده و در
مرحله بعد از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده
است .تجزیه و تحلیل مضمون روشی برای شناسایی،
تجزیه و تحلیل و گزارش الگوهای (تمها) داخل
دادههاست .این اطالعات به گونهای تنظیم میشود که
اطالعات شما را در جزئیات (غنی) تنظیم و توصیف
میکند ) .(Braun & Clarke, 2006فراتر از توصیف،
تحلیل مضمون «فرآیند بازیابی تم یا تمهایی است
که در معانی و مضامین تکاملیافته تجسم و تحسین
میشوند» ).(van Manen, 2016: 78
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پایایی پژوهش :پایایی به سازگاری یافتههای
پژوهش اطالق میشود .در این پژوهش از پایایی
ضریب کاپای کوهن برای محاسبه مصاحبه استفاده
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شده است .ضریب کاپای کوهن ( )kشاخص دیگری
است که برای محاسبه پایایی بین کدگذاران استفاده
می شود و به این ترتیب محاسبه میشود :در این
رابطه  poبرابر است با نسبت واحدهایی که در مورد
آنها توافق هست؛  peنیز نسبت واحدهایی است
که احتمال میرود توافق تصادفی باشد .اندازه ضریب
کاپا منعکسکننده توافق بین دو کدگذار است .با
توجه به معنادار بودن شـاخص كاپـا ( 0/73در
سـطح معنـاداري كمتـر از  ،)0/05فرض توافق بين
پژوهشگر و كدگذار دوم به تأييد رسيد.
روایی پژوهش :محققان کیفی صرفاً به ارائه یک
توصیف بهتر از اشـیاء فـیزیکی ،حوادث و رفتارها
در مجموعه مورد تـحقیق اکـتفا نـمیکنند ،بلکه به
مـعانی کـه افراد مورد مطالعه بـه ایـن اشیا ،حوادث
و رفتارها میدهند ،نیز توجه میکنن د (�Max
)well, 1992؛ بنابراین در این پژوهش از رویکرد
روایی تفسیری استفاده شده و با استفاده از نظر
مشارکتکنندگان ،نتایج تفسیرهای صورتگرفته
ارزیابی شده است .نظر  12نفر از کارشناسان و
متخصصان حوزه تجارت خارجی و اساتید دانشگاهها
و پژوهشگران و رایزنان در بازار عراق بر میزان اعتبار
این پژوهش خواهد افزود.
جدول شماره  2نمونهای از مفاهیم شناساییشده
در متن پیادهشده یک نمونه مصاحبه است که در
قالب تمهای فرعی دستهبندی شده است .در ادامه،
روندی برای هر کدام از مصاحبهها انجام شد؛ سپس
بر اساس تمامی تمهای فرعی شناساییشده در کل
تحقیق ،دستهبندی کلیتری انجام شد که منجر به
شناسایی تمهای اصلی تحقیق شد .در ادامه ،نتایج
حاصل از این فرایند ارائه میشود.

 .3یافتههای پژوهش
 .1-3یافتههای تحلیل مضمون

در تجزی ه و تحلیل دادههای مصاحبه با روش
تحلیل مضمون 10 ،چالش مهم و راهبردی برای
توسعه روابط دو جانبه ایران و عراق شناسایی شد
که عبارتاند از :ارزش افزوده ،عدم تنوع صادرات،
دیپلماسی اقتصادی ضعیف ،حمایت دولت ،ناکارآمد
بودن شرکتهای مدیریت صادرات ،پیچیدگی
اقتصادی ،کیفیت محصوالت ،سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،توسعه و نوسازی زیرساختها .تغییر ساختار
اقتصادی بر مبنای سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
ارزش افزوده ،کیفیت محصوالت و تنوع صادرات
سه کلیدواژه مهم است که در اکثر مصاحبهها بر آنها
تأکید شد .یکی از اساتید دانشگاه عراق ،به صادرات
محصوالت با ارزش افزوده پایین اشاره کرد و این
مفهوم را به صورت زیر بیان کرد« :محصوالت تولیدی
مانند لوازم خانگی تلویزیون و غیره هزینههای
بیشتری دارند و بسیار پیشرفتهتر از مواد غذایی
هستند .امروز کیفیت محصوالت به پایان رسیده
محصوالت ارزش افزوده نامیده میشوند» .عالوهبراین
از کیفیت محصوالت ایرانی گلهمند بود« :محصوالت
ترکیه کیفیت باال و ارزش بیشتری دارند؛ برای مثال
در مغازههای سلیمانیه تمامی لوازم برقی و غیره از آن
ترکیه است .ایران فقط در بخش مواد غذایی هست»؛
«در عراق اکثر مردم فکر میکنند ماشینهای ایران
وحشتناک هستند و فقط به خاطر قیمت ارزان
خریداری میشوند»؛ «عمده کاالهای ایران به عراق،
مواد غذایی و لبنی است .در مقابل ،ترکیه کاالهایی
نظیر پوشاک بیشتر صادر میکند».
یکی دیگر از مصاحبهشوندگان نیز اینگونه
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جدول  .1فهرست  6گروه کاالیی عمده بازارهای وارداتی برای محصول صادر شده ایران در سال 2018

جمع

کل محصوالت

66,530,573

7

2

1

0.3

45

27

سوخت معدنی،
روغنهای معدنی
و مواد معدنی

47,617,030

6

-8

-3

1.9

16

39

پالستیک و
محصوالت آن

3,242,163

2

-4

2

0.5

31

29

موادشیمیایی الی

2,037,863

-3

6

1

0.5

25

26

سنگ فلز ،جوش
و خاکستر

1,769,635

3

- 19

2

0.8

20

72

آهن و فوالد

1,287,047

25

18

2

0.3

43

08

میوه و آجیل
خوراکی

925,636

-5

-3

5

0.8

31

کد

محصول

ارزش صادرات در 2018
(هزار دالر)

رشد ساالنه ارزش بین
سالهای 2014-2018
()%, p.a.

رشد ساالنه ارزش بین
سالهای
)%, p.a.( 2017-2018

رشد ساالنه واردات جهانی
بین سالهای 2014-2018
()%, p.a.

سهم ازصادرات جهانی
()%

رتبهبندی در
صادرات جهانی

انتخاب شاخصها

بیان کرد« :اینقدر که هندوانه ،سبزیجات ،مواد
فاسدشدنی و مواد اولیه و ازایندست به عراق صادر
میکنیم ،آیا دارو و لوازم خانگی و یا چیزهایی دیگه
میفرستیم؟» «به دلیل کیفیت بد محصوالت،
متأسفانه ما برند ملی در عراق را خراب کردیم».
 .2-3سرمایهگذاری مستقیم خارجی

عمده مصاحبهشوندگان از عدم توجه به ظرفیتها و
فرصتهای فعلی عراق سخن میگفتند و بدینترتیب
یکی از دیگر از چالشها و خألهای صادراتی شناسایی
شد« :عراق همه چیز وارد میکند .همه چیز! اما این
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روندی پایدار نخواهد بود و نباید باشد .اکنون عراق از
زیر آوار  40سال جنگ بیرون آمده ،نیازمند بازسازی
است .ایران میتواند در این زمینه سرمایهگذاری کند.
بیشک عراق استقبال خواهد کرد»؛ «عراق تشنه
سرمایهگذاری خارجی بهویژه در زمینه کشاورزی و
صنعت است .ایران میتواند در عوض ،درهای بازار
بزرگ  40میلیونی عراق را به روی خود بازکند».
 .3-3پیچیدگی اقتصادی

خامفروشی و صادرات منبعمحور از دیگر چالشهای
مهم مصاحبهشوندگان بود که این مفهوم را بدین
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جدول  .2نمونه مفاهیم و تمهای فرعی شناساییشده در یک متن مصاحبه
کد مفهوم

عنوان مفهوم شناساییشده و نقل قول مرتبط با آن

عنوان تم فرعی

1

عراق ،همه چیز وارد می کند .همه چیز! اما این روندی پایدار نخواهد بود و نباید
باشد .اکنون عراق از زیر آوار  40سال جنگ بیرون آمده ،نیازمند بازسازی است.
ایران میتواند در این زمینه سرمایهگذاری کند .بیشک عراق استقبال خواهد کرد.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

3

اگر همکاریهای اقتصادی کالن شکل بگیرد ،مسلم ًا بهبود روابط میان دو کشور
سرعت بیشتری خواهد یافت.

انعقاد توافقنامه دو جانبه

4

کاالهای ایرانی کیفیت ندارد.

تمایز محصول

5

رابطه ایران با عراق در سطح دولتی با رویکرد نظامی است.

دیپلماسی اقتصادی

6

محصوالت تولیدی مانند لوازم خانگی تلویزیون و غیره هزینههای بیشتری دارند
و بسیار پیشرفتهتر از موادغذایی هستند .امروز کیفیت محصوالت به پایان رسیده
محصوالت ارزش افزوده نامیده میشود.

ارزش افزوده

7

ایران نیاز به بهبود زیرساختهای خود در صنعت دارد؛ تنها راهی است که میتواند
رقابت بکند.

توسعه و نوسازی زیرساختها

8

در عراق اکثر مردم فکر میکنند ماشینهای ایران وحشتناک هستند فقط به خاطر
قیمت ارزان خریداری میشوند.

کیفیت محصوالت

9

محصوالت ترکیه کیفیت باال و ارزش بیشتری دارند؛ برای مثال در مغازههای
سلیمانیه تمامی لوازم برقی و غیره از آن ترکیه است .ایران فقط در بخش مواد
غذایی هست.

تنوع صادرات

10

ایران به جای تهیه گوجه فرنگی یا فلفل به فکر ساخت یک جاروبرقی یا ماشین
لباسشویی باشد.

پیچیدگی اقتصادی

صورت بیان کردند« :در صادرات غیرنفتی عم ً
ال به
سمت خامفروشی حرکت میکنیم»؛ «اقالم صادراتی
به جز بسته که در گروه کاالیی محصوالت بخش
کشاورزی به عنوان محصول نهایی صادر میشود»؛
«ایران به جای تهیه گوجه فرنگی یا فلفل به فکر
ساخت یک جاروبرقی یا ماشین لباسشویی باشد».

فناوری کشورهایی مانند آذربایجان و ترکمنستان
پایینتر از ما هستند .بازهم توی این فضا باختیم و
ایران نتوانسته از این فرصتها استفاده بکند؛ نشان
میدهد تو داخل خیلی مشکالت داریم»؛ «ایران نیاز
به بهبود زیرساختهای خود در صنعت دارد؛ تنها
راهی است که می تواند رقابت بکند».

 .4-3حمایت دولت،توسعه و نوسازی زیرساختها

تأمین اعتبار مالی صادرات در ردیف یکی دیگر
از موانع صادرکنندگان مطرح شد .این مفهوم
بدینصورت بیان شد« :ما میتوانیم به شرکتهای
خصوصی و تعاونی که در مناقصه بینالمللی برنده

به نظر میرسید که مصاحبهشوندگان ،عمده عوامل
بازدارنده در روابط تجاری عراق را ضعف ساختاری
میدانند .این مفهوم اینگونه بیان شد« :به لحاظ
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شوند ،اعتبارات ارئه بدیم»؛ «تجارت خارجی بر
محمل روابط بانکی سوار شده ،باید زیرساختهای
بانکی و کارگزاری تقویت بشود که بتواند اعتبارات
خارجی را به خریدار خارجی بدهد .در صندوق
توسعه باید به صنایعی وام بدهیم که بتوانند محصول
خود را صادر بکنند».
دیپلماسی اقتصادی؛ اکثر مصاحبهشوندگان
نقش دیپلماسی اقتصادی را به عنوان محور اصلی
تسهیلگر صادرات محصوالت در بازار عراق قلمداد
کردند و ترکیه را دارای دیپلماسی عمومی و جوالن
اقتصادی در عراق دانستند .این مفهوم بدین شکل
مطرح شد« :اینک ترکها با دیپلماسی عمومی و
اقتصادی فعال به جنوب عراق وارد شدهاند و با عشایر
دیدار میکنند و با آنها سر یک سفره غذا میخورند
و در میان بازاریان حضور پیدا می کنند».
«دولت باید موانع را رفع بکند .کسی که دنبال
ایجاد توسعه تجاری با کشورهای دیگه هست،
حمایت میشه؟ پشتیبانی میشه؟ احترام گذاشته
میشه؟ تنها چیزی که تو دیپلماسی ایران مغفول
هست ،همینه»؛ «رابطه ایران با عراق در سطح دولتی
با رویکرد نظامی است»؛ «اگر همکاریهای اقتصادی
کالن شکل بگیرد ،مسلماً بهبود روابط میان دو کشور
سرعت بیشتری خواهد یافت».
شرکتهای مدیریت صادرت ()EMC؛ این مورد
به نظر مصاحبهشوندگان یکی از ضعفهای عمده
در بازار عراق به شمار می رود« .وقتی کشاورز
خرد به سمت صادرات محصولش میره ،نه بازاری
میشناسه و نه زیرساخت مالی را میدانه و نه
زیرساخت حقوقی میدانه چیه و نه در ضمانتها؛
وقتی این برقرار نیست ،صادرات کاهش پیدا میکند.
نمیتوانیم بفروشیم این یک خأل در کشورهای دیگه
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وجود دارد»؛ « EMCها اگر واقعاً هم باشند یک فرد
و یا مجموعه کوچکی هستند که اص ً
ال نمیتوانند
پوشش بزرگی بدهند».
 .5-3تغییرساختاری اقتصاد بر مبنای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی

بیشتر مصاحبهشوندگان نقش تغییر ساختاری
اقتصاد بر مبنای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به
عنوان زیربنای تحول و رویکرد نوین در سیاستهای
تجاری آینده کشور الزم دانستند .فرصتسوزیهای
تجاری و همکاریهای اقتصادی در منطقه و قرار
گرفتن موقعیت راهبردی خاص و مزیتهای ژئوپلتیک
ایران در منطقه و متکی بودن بر ظرفیتهای داخلی
از ضرورتهای تغییر ساختاری در اقتصاد به شمار
میرود و کلید حل وضع موجود و برونرفت از شرایط
نابسامانی و دور زدن تحریمهای بینالمللی ،در گرو
پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
 .6-3مقایسه صادرات ایران و ترکیه در بازار عراق

 .1-6-3بررسی روند تجارت گروه کاالیی بین
ایران و ترکیه در سال 2017
صادرات ایران به ترکیه :مبنای مقایسه ،حجم
مبادالت گروه کاالیی تجاری ایران و ترکیه در سال
 2017است .بر اساس آمار مرکز بینالمللی تجارت،
ارزش صادرات ایران به ترکیه  3/9میلیارد دالر است
که  4درصد از سهم کل صادرات ایران را دربرمیگیرد.
بیشترین ارزش صادراتی مربوط به محصوالت معدنی
یعنی سوختهای معدنی و روغنهای معدنی و
محصوالت آن به ارزش  2/3میلیارد دالر است .بیش از
 86درصد صادرات ایران به ترکیه مربوط به محصوالت
معدنی و صنایع معدنی است.
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صادرات ترکیه به ایران :بر اساس آمار مرکز
بینالمللی تجارت ،در صادرات  5گروه کاالیی عمده
صادراتی به ایران ،ارزش صادرات به ایران در سال
 2017به ارزش  3میلیارد و  259میلیون دالر
است که سهم  2درصد از صادرات کل ترکیه را
دربرمیگیرد .در مقایسه ،صادرات ایران به ترکیه به
میزان  7/2میلیون دالر بیشتر از ترکیه است .پیشی
گرفتن صادرات ایران در تجارت دو جانبه ایران و
ترکیه به دلیل افزایش واردات سوختهای معدنی
و روغنهای معدنی ترکیه از ایران است .بر اساس
این آمار 5 ،گروه کاالیی بیش از  40درصد صادرات
ترکیه به ایران را پوشش میدهند.
ماشینآالت و وسایل مکانیکی در جایگاه نخست
قرار دارند و ارزش صادراتی آن  542میلیون دالر
است .عمده محصوالت صادراتی ترکیه از محصوالت
صنعتی هستند که در مقایسه با تجارت دو جانبه
ایران و ترکیه ،مربوط به محصوالت معدنی و فلزات
یعنی سوختهای معدنی که جزء نفت و فرآوردههای
نفتی است که نشاندهنده خامفروشی منابع طبیعی
و صادرات کاالهایی واسطهای است .سومین گروه
کاالیی به الیاف مصنوعی اختصاص دارد که ارزش
صادراتی آن به میزان  200میلیون دالر است .بررسی
اقالم صادراتی ترکیه به ایران در سال  2017گویای
آن است که بخش قابلتوجهی از صادرات ترکیه به
محصوالت صنعتی مربوط می شود؛ بهعبارتدیگر
بیشترین صادرات ترکیه دربرگیرنده صادرات
کاالهای با ارزش افزوده باال یعنی محصوالت نهایی و
محصوالت مصرفی است.
 .2-6-3بررسی روند تجارت گروه کاالیی بین
ایران و عراق در سال 2017
صادرات ایران به عراق :بر اساس گزارش مرکز

بینالمللی تجارت ،در سال  2017کاالهایی به
ارزش  6میلیارد و  425میلیون دالر به عراق صادر
شده است .بیشترین میزان گروه کاالیی صادراتی به
پالستیک و محصوالت آن اختصاص دارد .میزان
صادرات این گروه  1میلیارد و  200میلیون دالر
با سهم 18/6درصدی از کل صادرات به عراق را
دربرمیگیرد .محصوالت لبنی ،ماشینآالت و وسایل
مکانیکی ،میوه ،سبزیجات و محصوالت سرامیک
جزء اقالم عمده صادراتی ایران محسوب میشوند.
 5گروه کاالیی  53درصد صادرات به عراق را به خود
اختصاص داده است .تصویر شماره  ،1نمودار 20
گروه کاالیی صادرات ایران به عراق در سال 2017
را نمایش می دهد که  81درصد صادرات ایران به
ارزش  5/2میلیارد و  200میلیون دالر را به خود
اختصاص داده است.
از نکات قابلتوجه دادههای  20گروه کاالیی
صادرات به عراق در نمودار شماره  1این است که
بخش زیادی از کاالهای صادرشده دارای ارزش افزوده
پایین است؛ این کاالها شامل محصوالت کشاورزی
و دامی هستند که در رده صادرات غیرنفتی قرار
میگیرند .دیگر محصوالت صادراتی شامل محصوالت
لبنی ،میوه ،سبزیجات ،فرش ،ماهی و قارچ ،صابون و
مواد شوینده ،شیشه و ظروف است.
 .3-6-3بررسی روند تجارت گروه کاالیی بین
ترکیه و عراق در سال 2017
صادرات ترکیه به عراق :بر اساس دادههای مرکز
بینالمللی تجارت ،بررسی روابط تجاری ترکیه و
عراق در سال  2017نشان میدهد ترکیه توانسته
است فقط در  5گروه کاالیی  39درصد صادرات به
عراق را از آن خود کند که معادل  3/5میلیارد دالر
ارزش صادراتی آن است .سنگهای قیمتی و فلزات
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تصویر  .1نمودار 20گروه کاالیی صادراتی ایران به عراق در سال ( 2017ارزش صادرت ،میلیون دالر)
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غالت ،روغنهای گیاهی ،میوه،
لبنی،
پس از آن محصوالت صنایع فرآوری ،مالت،
0
سبزیجات و سبزیجات خوراکی برابر با  2/2میلیارد
نشاسته ،گلوتن گندم و پوشاک بهترتیب با سهمهای
دالر است که مشابه محصوالت صادرشده ایران به
 7درصدی و  4/9درصدی در ردههای بعدی گروه
عراق به ارزش1/6میلیارد دالر است .ترکیه از دو
کاالیی عمده صادراتی ترکیه به عراق در سال 2017
گروه کاالیی پوشاک به ارزش  659میلیون دالر به
را نشان میدهد .تصویر شماره  2نمودار فهرست 20
عراق صادر کرده است؛ این در حالی است که ایران
گروه کاالیی عمده صادراتی ترکیه به عراق را در سال
در گروه کاالیی پوشاک به ارزش  98میلیون دالر به
 2017نشان میدهد .شایان ذکر است که این صادرات
عراق صادر کرده است.
سهمی قریب به  81درصد از ارزش صادرت ترکیه در
بر اساس دادههای صادرات ،ایران در گروه کاالیی
عراق به ارزش  7/3میلیارد دالر را داشته است.
سنگها و فلزات قیمتی صادرات قابلتوجهی ندارد.
از ویژگیهای قابلتوجه تصویر شماره  2دادههای
ارزش صادراتی این گروه کاالیی حدود  84میلیون
 20گروه کاالیی صادراتی ترکیه به عراق ،صادرات
دالر است که با صادرات ترکیه در بازار جهانی و بازار
محصوالت نهایی با ارزش افزوده باال از قبیل
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تصویر  .2نمودار  20گروه کاالیی عمده صادراتی ترکیه به عراق در سال ( 2017ارزش صادرات ،میلیون دالر)

عراق قابلقیاس نیست؛ بهعبارتی از ظرفیتهای
مغفول صادراتی ایران محسوب میشود .میزان
صادرات سنگهای قیمتی و فلزات گرانبهای ترکیه
در سال  2017به ارزش  8/10میلیارد دالر است که
سهم  10درصدی صادرات ترکیه را شکل میدهد؛
البته در سال  2018با کاهش  34درصدی همراه بود.
این در حالی است که ارزش واردات این گروه کاالیی
بیش از  17میلیارد و  840میلیون دالر است و 6
میلیارد و  395میلیون دالر تراز تجاری منفی دارد.

 .7-3ظرفیتهای مغفول صادرات ایران در بازار
عراق
 .1-7-3مقایسه روند صادرات ایران و ترکیه در
بازار عراق

بر اساس آمار دادههای مرکز بینالمللی تجارت
صادرات ایران و ترکیه در بازار عراق در سال
 2017مقایسه ده گروه کاالیی طبق جدول شماره
 3صورت گرفت.
مبنای مقایسه صادرات  10گروه کاالیی عمده
صادراتی ترکیه به عراق است .صادرات ایران به عراق
در این  10گروه کاالیی به ارزش  2/4میلیارد دالر و
سهمی بیش از  37درصد صادرات کل ایران به عراق
است؛ این در حالی است که در ترکیه در گروههای
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جدول  .3مقایسه  10گروه کاالیی صادرات ترکیه و ایران در بازار عراق

کل محصوالت صارداتی به عراق در
سال 2017

9054

6425

صادرات ترکیه  29درصد رشد
نسبت ایران

1

مروارید طبیعی سنگ های قیمتی،
فلزات گرانبها،

1581

1

صادرات ایران نزدیک به صفر

2

محصوالت صنایع فرآوری؛ مالت؛
نشاسته؛ گلوتن گندم

651

80

صادرات ایران  12درصد ترکیه

3

محصوالت پوشاک و لوازم جانبی،
بافتنی یا قالب دوزی

451

17

صادرات ایران  17درصد ترکیه

4

پالستیک و محصوالت آن

441

1200

صادرات ترکیه  36درصد ایران

5

مبلمان؛ مالفه ،تشک ،بالشتک و
مصالح ساختمانی مشابه

438

22

صادرات ایران  5درصد ترکیه

6

محصوالت لبنی؛ تخم مرغ پرندگان؛
عسل طبیعی

380

517

صادرات ترکیه  70درصد ایران

7

آمادهسازی غالت ،آرد ،نشاسته یا شیر؛
محصوالت

370

191

صادرات ایران  51درصد ترکیه

8

محصوالت از آهن یا فوالد

351

210

صادرات ایران  59درصد ترکیه

9

ماشینآالت و تجهیزات الکتریکی و
قطعات آن

343

102

صادرات ایران  30درصد ترکیه

10

روغنهای گیاهی و حیوانی و
محصوالت شکافت آن

334

8

صادرات ایران  2درصد ترکیه

جمع صادرات  10گروه کاالیی

5340

2348

 2.9میلیارد دالر کاهش صادراتی
نسبت به ترکیه

ردیف

گروه کاالیی صادراتی ()2017
مبنای مقایسه صادرات ترکیه به
عراق

صادرات ترکیه به
عراق
ارزش میلیون دالر

صادرات ایران به
عراق
ارزش میلیون دالر

مقایسه صادرات ترکیه با ایران
در بازار عراق

کاالیی جدول باال به ارزش  5/3میلیارد دالر و سهمی
بیش از  58درصد صادرات کل ترکیه به عراق است.
آمار جدول نشان میدهد که ترکیه در گروه کاالیی
محصوالت معدنی ،محصوالت کشاورزی و صنایع
غذایی و محصوالت صنعت چوب و پوشاک پیشرو
است .بهجز صادرات پالستیک و محصوالت لبنی در
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سایر  8گروه کاالیی ،ترکیه قویتر و موفقتر عمل
کرده است و قابلقیاس با ارقام صادراتی ایران نیست.
در مواردی مانند صادرات سنگهای قیمتی به عراق،
سهم ایران  1میلیون دالر است.
میزان صادرات محصوالت فراوری  80میلیون
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روند تحلیلی صادرات 10گروه کاالیی ترکیه در بازار عراق ومقایسه با صادرات ایران
در بازارعراق
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تصویر  .3نمودار روند تحلیلی صادرات ترکیه و مطابقت آن با صادرات ایران در  10گروه کاالیی

دالر سهم صادراتی ایران است؛ در صورتی که ترکیه
این محصولت را به ارزش  651میلیون دالر به بازار
عراق صادر کرده است .با توجه به ارقام جدول،
صادرات ایران در ردیف کاالهای واسطهای است.
نمونه بارز آن صادرات پالستیک است که جزء
صنعت پاییندست پتروشیمی به شمار میرود؛ لذا
ایران باید ظرفیتهای مغفول صادراتی در بازار عراق
را بررسی کند .در تصویر شماره  3نیز نمودار روند
تحلیل صادرات ایران به عراق در بازه زمانی 2016
تا  2018در مطابقت با  10گروه کاالیی صادرشده
ترکیه به عراق در سال  2017نشان داده شده
است .روند دادهها در سه سال اخیر نشان میدهد
که صادرات ایران تغییرات محسوس و قابلتوجهی
در  10گروه کاالیی که ترکیه در بازار عراق صادر
میکند ،نداشته است.

 .4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل راهبردی

و مضامین و چالشهای در حال ظهور در توسعه
تجارت خارجی و همچنین تحلیل وضعیت تجارت
خارجی ایران در بازار عراق با دادههای آماری مرکز
بینالمللی تجارت (نقشه تجارت) انجام شد .با روش
تحلیل مضمون 10 ،مؤلفه راهبردی در حوزه تجارت
خارجی شناسایی شد که شامل دیپلماسی اقتصادی،
پیچیدگی اقتصادی ،ارزش افزوده ،تمرکز صادرات،
کیفیت ،حمایت دولت و زیرساختهای سخت و نرم،
فرصتسوزی و عدم سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در بازسازی عراق ،ناکارآمد بودن شرکتهای مدیریت
صادرات و عدم توجه به ظرفیتهای درونی اقتصاد
یا بهعبارتی ،عدم توجه به پیادهسازی سیاستهای
اقتصاد مقاومتی در ساختار اقتصادی کشور است.
با مروری بر ادبیات گسترده موجود در حوزه تجارت
خارجی مشاهده میشود که کشورها با سیاستهای
جدید و انعقاد دو جانبه و منطقهای به دنبال توسعه
تجارت خارجی با دیگر کشورهای همسایه هستند.
متکی شدن بر مزیتها و ظرفیتهای درونی کشورها

مجتبی رستمی و همکاران .مضامین و چالشهای ظرفیت راهبردی صادرات ایران در بازار عراق (مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه در بازار عراق)

249

تابستان  .1399دوره  .10شماره 35

نقطه استارت ظهور در بازارهای بینالمللی است و از
طرفی در شرایط تحریمها از بهترین راهبردهای تجارت
خارجی محسوب میشود .ایران نیز که یکی از غنیترین
کشورهای جهان است ،از این قائده مستثنا نیست.
گرایش به نظریه جاذبه منطقهای یکی از بهترین
روشها در توسعه روابط تجاری منطقهای محسوب
میشود و فراتر از فاصله جغرافیایی و اندازه اقتصاد
به سمت پیوند عمیق فرهنگی و اجتماعی پیش
میرود .فرصتهای راهبردی و ژئوپلیتیک ایران
در منطقه و همسایگی با  15کشور از ظرفیتهای
اقتصادی بالقوه برای ایران به شمار میرود که
متأسفانه به دلیل ساختار ضعیف اقتصادی تاکنون
نتوانسته است از این فرصت و مزیتهای طبیعی
استفاده کند .از طرفی ،نظریه جاذبه و گرایش به
سمت انعقاد روابط تجاری دو جانبه ،راهبردی جدید
برای دور زدن فشارهای جهانی بهویژه تحریم ظالمانه
کشورهای نظام سلطه است .پیچیدگی اقتصادی از
کلیدواژههای مهم دنیای اقتصاد امروز است که بر پایه
دانش و فناوری استوار است .مشکل عمده کشورهای
نفتخیز بهویژه ایران ،صادرات متکی بر خامفروشی
و اقتصاد تکمحصولی ساده و غیرپیچیده است.
بررسی دادههای آماری نقشه تجارت و مطالعات
میدانی نشان میدهد که روابط تجاری و اقتصادی
ایران و عراق تاکنون بر مبنای یک اقتصاد کام ً
ال
سنتی بوده است .بر اساس دادههای آماری نقشه
تجارت در سال  ،2018از مجموع  66میلیارد دالر
صادرات ،بیش از  47میلیارد دالر و بهعبارتی بیش
از  71درصد به سوختها و مواد معدنی اختصاص
دارد .در مطالعه تطبیقی و مقایسه ایران و ترکیه
در سال  10( 2017گروه کاالیی) ،نشان از پیشرو
بودن ترکیه در صادرات غیرنفتی در بازار عراق است
و صادرات ایران قابلقیاس با ترکیه نیست .در مقام
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مقایسه ،ترکیه  10گروه کاالیی به ارزش بیش از 5/3
میلیارد دالر به عراق صادر کرده است که سهم ایران
در این 10گروه کاالیی 2/3 ،میلیارد دالر بوده است.
هر پژوهشی فارغ از اینکه در چه محیط و چه
زمانی انجام شود ،بدون شک با محدودیتهایی
روبهرو میشود .محدودیتهای اصلی این پژوهش
عبارت بودند از :محدودیت دسترسی به خبرگان
و فعاالن اقتصادی ایران در کشور عراق که دارای
تجربه عملی در حوزه تجارت خارجی باشند و نیز
بیحوصلگی و همکاری نکردن برخی از افراد برای
مصاحبه حضوری.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالق پژوهش در مقاله رعایت شده
است.
حامي مالي

این مقاله بخشی از پایاننامه دکتری نویسنده اول
در گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی است.
مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان در نگارش این مقاله مشارکت
داشتند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.
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