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 تعالیبسمه

 پژوهی جهان اسالم موسسه آینده

 23 شماره ویژه گزارش

 «اقتصادی ـ سیاسی کشور ترکیه  SWOTبررسی»

  پناهزینب یزدان، فراحسان جعفری

 

 مقدمه .1

SWOT  قوت تعبارمخفف چهار( هاStrengths)، ضعف( هاWeaknessesفرصت ،)( هاOpportunities و )

ن مازسایک های اف و مأموریتهد، اسالتریزی تعیین ربرنامهل ـحامرم اول در اـگ( است. Threatsتهدیدات )

 نمازساای بر ـ ستی اتژاستراین وتدی هااربزاز ایکی که  ـ SWOTلـق تحلیـطریتوان از آن می ازپس؛ تـسا

ن مکااین این تحلیل ده از استفاابا . اساسا باشدآن یط ـا محـب بـه متناسـکد رـحی کاطری تژاسترا مورد نظر

و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی ی ـخلهای دامحیطل ـه تحلیـه تجزیـباوالً ه ـکشود میحاصل 

 SWOTعد حاکم بر ماتریس تحلیلی اقوهای محیطی متوازن سازد.  های سازمان را با فرصتاتخاذ نمود که قوت

 این موارد است که: شامل

 (SOها انجام داد)برداری را از فرصتبهرهکثر احدت قوط نقاگیری از بهرهبا توان میچگونه  _

 (STتوان اثر تهدیدات را حذف یا کاهش داد)چگونه با استفاده از نقاط قوت می _
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ضعف ط اـنقت دـشاز ا ـید رـکت وـه قـتبدیل به نقطرا ضعف ط نقاها تفرصگیری از بهرهچگونه باید با  _

 (WOکاست)

 (WTد)وـنمف حذتأثیرشان را یا داد کاهش ات را تهدیدتأثیر ضعف ط نقادادن چگونه باید با کاهش  _

ازیم، سپس پردابتدا به معرفی کشور ترکیه و نقاط قوت این کشور می SWOT در این مقاله با استفاده از تحلیل

های موجود برای کشورهای همسایه ها و چالشدهیم و فرصتهای تجاری این کشور را مدنظر قرار میسیاست

 دهیم.ازجمله کشورمان ایران را موردبررسی قرار می

 وضعیت اقتصادی ترکیه  SWOT تحلیل .2

رسوم و همچنین  و، آداب کشور ترکیه دارای هفت منطقه آب و هوایی متفاوت است. شرایط جغرافیایی، فرهنگ

میلیون جمعیت یکی از 47شود. ترکیه با به این کشور می تشده  آن موجب جذب توریسمناظر ساحلی شناخته

جمعیت از نیمی که طوریکشور بسیار جوان هستند بهین ر اکاوی نیرترین کشورهای منطقه است و پرجمعیت

م مشاغل سویک ،بسیار رقابتی است و نساجی و تولید پوشاک وکار در ترکیهفضای کسب هستند.سال 22زیرترکیه 

ایی موقعیت جغرافی شده است.دهد. این کشور در جنوب شرق اروپا و جنوب غربی آسیا واقعاین کشور را تشکیل می

ر روست(، سوریه د)که با بحران یورو روبه ترکیه به دلیل همسایگی با کشورهایی ازجمله قبرس و یونان از غرب

ها را به دوش در شرق ایران و عراق )که مصیبت جنگ سوز هستند(،های خانماننوب شرق)درگیر جنگج

با بدترین دوران  2002کشند( و در شمال شرقی با ارمنستان و گرجستان همسایه است. اقتصاد ترکیه تا سال می

ترین دلیل آن را رو شد، که مهمبهبه بعد با رشد اقتصاد رو 2002رو بوده است اما از سال رکود اقتصادی روبه

 .آمده دانستن کشور از وضعیت پیشتوان وضعیت کشورهای همسایه و استفاده بهینه ایمی
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2-1 . (SO) 

ود ایجاد هایی خوبی برای رونق اقتصادی خکشور ترکیه به سبب موقعیت ژئوپلیتیک خود توانسته است تا از قابلیت

 ترین موارد شامل گردشگری، سیاست تجاری و نساجی است. کند. که مهم

 گردشگری  -

دمات  تی کردن صنعت و خهای کشور خود و رقاببر زیرساخت ترکیه از منابع نفت و گاز برخوردار نیست اما با تکیه

خصوص تنوع سازی و توسعه روزافزون در صنعت گردشگری و تعیین اهداف گسترده در این زمینه به بهبود و به

ترین مقاصد توریستی جهان لقب گرفت یکی از محبوب 2022پردازد.کشور ترکیه در سال رشد اقتصادی خود می

بسیار خوبی ضعیت در وهمگی ها زیرساختسایر ها و بزرگراهها، هگاودفرمیلیون گردشگر را جذب کرد.  33و 

 سازد. میمرتبط ر کشوط یگر نقادبه را را نکاشهری، آالسیر بینر سریعشبکه قطاو هستند 

تا سال «  گذاری جمهورمانامین سال پایه200ای شادتر در سوی ترکیهپیش به»با شعار  2004ترکیه در سال 

اع نواتوجه به سایر ح، ین طرف اهدجهت توسعه پایدار و سالم گردشگری تدوین کرد. اهداف بسیاری را ، 2023

، جویانهاماجرهای تمسافرردی، کوهنونی، مستاهای ز، ورزشسالمتی شگردگر ساحلی مانندی شگردبر گروه عال

ی گرشدگروز و تفریحی کرهای تیکشهی، نمایشگاسی و ناکنفری شگردگرای و اکو توریسم، ی جلگهشگردگر

شگر دگرن میلیو  33ترکیه ،  2023ل  ساشود در بینی  میپیشست . و  ...اگلف ی شگردگرنی، بادباهای یققا

شگر دهر گراز مد درانه اسرو کسب نماید المللی ی بینشگردگرر از الرد دمیلیا63بر و درآمدی بالغکند ب جذ

 د .شور الد2330المللی  بین

 6دهد و حدود دو میلیون نفر نیروی کار ترکیه )ترکیه را توریسم تشکیل میدرصد تولید ناخالص ملی  20حدود 

 اند. با توجه به نقشی که رونق اقتصادی در گسترش پایگاه اجتماعی حزب درصد( در این رشته مشغول به کار بوده
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 موقعیت حزب حاکم را درنوبه خود، تضعیف عدالت توسعه داشته، پسرفت اقتصادی و رکود در این عرصه عمالً به

 .پی خواهد داشت

 سیاست تجاری کشور ترکیه -

ریزی بلندمدت دولت برای شکوفایی اقتصاد کشور ترکیه در ، برنامه2002باروی کار آمدن دولت اردوغان در سال 

یه با در کزده سیستم بانکی ترکیه بود.دولت ترثبات و بحراندستور کار قرار گرفت و اولین گام بازسازی ساختار بی

ذاری گهای زیرساختی، آموزشی ،بهداشتی ، مدیریت پسماندها و فنّاوری به سرمایهدست گرفتن بودجه، در بخش

 پرداخت و همچنین باال بردن کیفیت آموزشی برای زنان و دختران، در اولویت اصلی دولت قرار گرفت.

 صنعت نساجی -

ی ها به یک صادرکنندهرود بلکه آنها به شمار میبرای آن تنها یکی از صنایع مهمنساجی و پوشاک در ترکیه نه

نساجی  شود. صنعتترین بخش اقتصادی ترکیه محسوب میبرتر جهانی نیز تبدیل کرده است و این صنعت بزرگ

کننده عمده در اتحادیه اروپا است. بعد از کننده بزرگ جهان و سومین تأمینو پوشاک این کشور ششمین تأمین

درصد از کل صادرات کشور را شامل  2.7قلیه، پوشاک از بهترین محصوالت صادراتی ترکیه است که وسایل ن

 3.3میلیارد دالر ) 6.6شده از بخش بافندگی حلقوی برابر با شود. در بین پوشاک صادراتی، سهم پوشاک تهیهمی

درصد  3.6میلیارد دالر ) 3.0بر با شده از بخش بافندگی تاری پودی برادرصد از کل صادرات(، و سهم پوشاک تهیه

است. نقاط قوت صنعت نساجی و پوشاک ترکیه شامل منابع انسانی واجد شرایط  2024از کل صادرات( در سال 

یر،  دقت پذآوری، ظرفیت تولید پویا و انعطافگذاری در فنکرده، ظرفیت طراحی، انباشت دانش ، سرمایهو تحصیل

 زیست است.متی و محیطعمل باال در مورد کیفیت، سال
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 ارتش قوی، اقتصاد قوی -

ا های مناسبی رتواند زمینهکشور ترکیه به سبب دارا بودن قدرت نظامی قوی و همچنین اقتصاد رو به رشد می

های خود را کاهش دهد. موقعیت ژئوپلیتیک این کشور اجازه ازلحاظ ثبات و امنیت در منطقه ایفا کند و دغدغه

عنوان نقطه مثبت ویژه مسیحیت و اسالم در ارتباط باشد که بهاقوام مختلف و مذاهب مختلف به دهد که بامی

 تواند ترکیه را در موقعیتگردد. عالوه بر آن نزدیکی به کشورهای تولیدکننده انرژی نفت و گاز میمحسوب می

و با جهان سدهد تا از یکاجازه می بهتری برای توسعه صنایع خود ایجاد کند. ازآنجاکه موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه

اسالم در خاورمیانه و از سوی دیگر با جهان مسیحیت در اروپا در تعامل باشد فرصت بسیار مناسبی برای 

ها را بر های الزم جهت افزایش تبادالت و تأمین کاالهای آنها و ایجاد زیرساختشدن به دروازه ورود تمدنتبدیل

جهان صنعتی  با توجه به نیاز مبرم برای تأمین انرژی از خاورمیانه به نقش ترکیه واقف  عهده بگیرد. از سوی دیگر

 تواند به افزایش جایگاه و درآمد ترکیه منجر شود.است و این مسئله می

2-2 . (ST) 

 واردات کاال  -

ها واردات متنوع کاالهای ترکیه در صادرات و افزایش درآمد اقتصادی خود این کشور با رغم تواناییباید گفت علی

یه شود. در تحلیل تجارت ترکعنوان بخش ضعیف آن در نظر گرفته میاز توان رقابتی با جهان برخوردار نیست و به

، بخش شیمیایی %30.4، بخش معدن و محصوالت معدنی با%70.4با جهان واردات این کشور در بخش صنعت با 

و بخش صنایع  %4.7، بخش کشاورزی با %4دستی با صنایع، بخش نساجی و %70.2و پتروشیمی و سلولزی با 

 دهند که این محصوالت رتبه اول تا ششم واردات ترکیه را از جهان است.تشکیل می  %2غذایی با 

هزار دالر، تجهیزات برقی   2632673ترین کاالهای وارداتی کشور ترکیه از جهان شامل آهن و فوالد به ارزش مهم

 هزار دالر، 23606327هزار دالر، وسایل نقلیه زمینی غیر از خودرو به ارزش  24436442رزش و الکترونیکی به ا
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 30232263ای و ... به ارزش آالت و راکتور هستهدالر، ماشین 23223622های قیمتی به ارزش جواهرات و سنگ

 دالر است.3367032دالر، محصوالت شیمیایی به ارزش 

 فقر در منابع انرژی -

رژی رود و برای تأمین انخصوص گاز است و از این نظر کشوری فقیر به شمار میهرچند فاقد منابع  انرژی بهترکیه 

 ای استخود مجبور است این ماده حیاتی را از کشورهایی ازجمله روسیه و ایران تأمین کند اما ترکیه در منطقه

 هستند و اگر ترکیه بتواند در انتقال و ترانزیت ی همسایگانش صاحبان اصلی منابع نفتی در جهانکه تقریباً همه

ها شریک کند. قرار گرفتن ترکیه راحتی در سود آنتواند خود را بهنفت و گاز با همسایگان خود مشارکت کند، می

شود که هنگام انتقال انرژی از راه این کشور به اروپا ،ترکیه نیز در سود آن سهیم میان  مناطق نفتی  موجب می

 .باشد

 ایهای داخلی و منطقهکشمکش -

هم تفاوت سبک غربی نهادهای سیاسی جمهوری ترکیه ناپذیر وجود دارد و آنازنظر هانتینگتون، یک تفاوت آشتی

ها در بسیاری از مواقع نیز خطرناک بوده و موجب درگیری و بنیادهای تمدنی و فرهنگ اسالمی است.این تفاوت

ها در مسائل اقتصادی موجب عدم یکپارچگی و عدم تمرکز هرچه بیشتر ترکو خونریزی شده است و این عوامل 

تواند به تسهیل صادرات ترکیه مشکالتی های منطقه خاورمیانه میخواهد شد. مسئله اکراد و همچنین ناآرامی

گر دیایجاد کند. از همین رو باید گفت که وجود جنگ در منطقه خاورمیانه سبب کاهش برخی اقالم صادراتی به 

 کشورها خواهد شد.
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 مهاجرت -

تواند کشور ترکیه را دچار مشکالت اقتصادی کند مهاجرت از داخل به خارج و همچنین سرازیر از دالیلی که می

شدن مهاجران از سوی کشورهای دیگر به سبب جنگ، بحران اقتصادی و شرایط نامطلوب داخلی دیگر کشورها 

« آناتولی»ا وگو باند در گفتصورت غیرقانونی وارد ترکیه شدهشهروندان افغانستان که بهاست.برای مثال  بسیاری از 

 عوامل اصلی ترک کشورشان را مسائل امنیتی، بیکاری و فقر و دیگر مشکالت اقتصادی دانستند.

 گذاری خارجیجذب سرمایه -

گذاری خارجی به سبب توسعه روابط سیاسی خود تهدیدات ناشی از عدم ترکیه قادر است تا با جذب سرمایه

گذاری ترکیه اظهار داشت که طی گذاری خارجی را کاهش دهد. رئیس آژانس پشتیبانی و گسترش سرمایهسرمایه

رفته است که بخش اعظمی از گذاری خارجی در کشور صورت گمیلیارد دالر سرمایه 200سال اخیر حدود  23

های مثبت برای اقتصاد ترکیه سرایه گذاری خارجی خواهد بود. به لحاظ ها از اروپا است. از پتانسیلگذاریسرمایه

میلیارد دالر بخش انرژی بوده است. بعد آن نیز بخش  30/4ترین بخش با سال اخیر، فعال 20ارزش معامالت در 

های دیگر با بیشترین تعداد معامالت در حوزه انرژی ارد دالر قرار دارد و بخشمیلی 23/2خدمات مالی با حجم 

کشوری  BBVAگذاری گروه سال گذشته تحت تأثیر سرمایه 20،غذا ،نوشیدنی است. باید توجه داشت که در  طی 

معامله به ارزش  22گذاری را به ترکیه کرده ، اسپانیا است. در این دوره اسپانیا درمجموع با که بیشترین سرمایه

 میلیارد دالر در صدر قرار گرفت.  2/3

2-3 .(WO) 

 ؟ضعف کاستط اـنقت دـشاز ا ـید رـکت وـه قـتبدیل به نقطرا ضعف ط نقاها تفرصگیری از بهرهچگونه باید با 
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 ایهای منطقهبحران -

ای سبب ایجاد ا امنی در همسایگی ترکیه شده است اما بازسازی و همچنین مسئله بحران های منطقهاگرچه بحران

ها با خود شود. ای را ایفا کند و باعث گسترش همکاریشود که ترکیه بتواند نقش برجستهمهاجرت باعث می

های داخلی را بدون دغدغه سرکوب بحران شود که این کشورها در همسایگی سبب میهمچنین وجود برخی ناامنی

ن عنواتواند بهکند که نمونه آن کودتای ترکیه و همچنین بمباران مواضع کردها است. همچنین این کشور می

منزله نفوذ سیاسی و اقتصادی این ها علیه برخی کشورها محسوب شود که بهکشور مهمی برای دور زدن تحریم

 .ها خواهد بودکشور در بحران

 های بزرگاختالف قدرت -

که کشورها قادر باشند تواند به زیان کشورهای دیگر منجر شود اما درصورتیهای بزرگ میاگرچه اختالف قدرت

تن توانند بهره زیادی ببرند برای مثال واشنگآمده میبرداری کنند از فرصت پیشتا از این اختالفات به نفع خود بهره

ی هایبه ترکیه در شکاف انداختن میان ناتو به پیشرفت 300-ش دفاع ضد موشکی اسنگران است که روسیه با فرو

 یافته است. دست

 تغییر سیاست خارجی -

های تواند با تغییر سیاست خارجی خود به دنبال کسب منافع دیگری پیش برود. وجود زمینهکشور ترکیه می

ی ظرسنجی شرکت تحقیقاتن نتیجه اساس برای مثال بر موافقت و همراهی اجتماعی در این موضوع بسیار مهم است.

«Optimar » ،ای مثبت ارزیابی کرده و تنها درصد از سؤال شوندگان، نزدیکی ترکیه و روسیه را پدیده 32ترکیه

 در که است حالی در این باره نداشتند. درصد نیز نظر خاصی دراین 23اند. درصد، این مسئله را منفی دانسته 22

 درصد نظر  23درصد پاسخ مثبت داده،  42« دانید؟یکا را دشمن ترکیه میآمر شما آیا» که سؤال این به پاسخ
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درصد مخالف این دیدگاه بوده و پاسخشان منفی بود. این مسئله به معنای این است که  3،7خاصی نداشته و تنها 

توانه تواند از پشحداکثری باشد می اگر دولت ترکیه درصدد تغییر موضع سیاست خارجی خود برای تأمین منافع

 اجتماعی برخوردار باشد.

3-4 . (WT) 

 د؟وـنمف حذتأثیرشان را یا داد کاهش ات را تهدیدتأثیر ضعف ط نقادادن چگونه باید با کاهش 

 عدم وابستگی به آمریکا -

 آمریکا به افزایش نرخ بهرهداری تواند خطر داشته باشد. ازآنجاکه خزانهتحوالت داخل آمریکا نیز برای ترکیه می

نوظهور خارج کنند.  کند که پول خود را از بازار اقتصادهایگذاران را تشویق میدهد، این سیاست سرمایهادامه می

تواند برای کشورهایی مانند ترکیه که از بسیاری توجه نبوده ولی میاگرچه تاکنون تأثیر این اقدام چندان قابل

 های ترامپ نیز باعثتر شدن وضعیت باشد. عالوه بر آن سیاستطر بالقوه جهت وخیمپذیرند، یک خجهات آسیب

شود. ترکیه در سال گذشته میالدی حدود یک میلیارد دالر آلومینیوم و تأثیرپذیری اقتصاد ترکیه از آمریکا می

 ود. رل به شمار میدهم کل صادرات فلزات ترکیه در این سافوالد به آمریکا صادر کرده است که نزدیک به یک

درصد  30درصد و تعرفه فوالد به  20آقای ترامپ امروز گفته است با دستور او تعرفه واردات آلومینیوم از ترکیه به 

 ازاین از ابزار تعرفه علیه چین، اتحادیه اروپا و کانادا نیز استفاده کرده است.یابد. او پیشایش میافز
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 بحران نقدینگی -

اقتصادی شده اما حقیقت -ای مهمی در سطح سیاسی، قدرت منطقه2000سال ترکیه پس از ورشکستگی بزرگ

شده است. در نگاهی کلی به اقتصاد ای مخفیجانبهتلخ این است که پشت این شکوفایی ضعف اقتصادی همه

 که طوریدارد بهمیه و نه چین، واهای فرانسهای ترکیه ما را به اندیشیدن درباره پرداختیترکیه، مقدار پرداختی

میلیارد دالر در ماه ژوئن گذشته رسید و این رقم طبق  42.3سابقه کمبود بودجه جاری این کشور به رقم بی

 ی کنترل است یعنی روند مصرفاعتراف وزیر دارایی ترکیه در حال افزایش است. در بلندمدت این وضعیت غیرقابل
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گذاران خارجی در این ه حمایت خارجی است یعنی به میزان اعتمادی است که سرمایهها بسته بافراد و شرکت

میلیارد دالر سرمایه خارجی نیاز خواهد داشت.  200به  2022کشور دارند. کارشناسان معتقدند که ترکیه در سال 

شور منطقه از طریق این کتوان تالش وحشیانه ترکیه برای سیطره بر سوریه و سیطره بر بازارهای از این زاویه، می

 را مشاهده کرد.

 هاپرداخت و کاهش بدهی -

دیگر، عبارتالمللی با کسری تراز بازرگانی مواجه بوده و وارداتش بیشتر از صادراتش است. بهترکیه در تجارت بین

ران ذ وام جبگذاری خارجی و یا با اخخرج کشور بیشتر از دخلش است. دولت باید این کسری را یا از طریق سرمایه

خود غیرمعمول یا خطرناک نیست. ولی کسری تراز بازرگانی ترکیه بسیار زیاد خودیکند. البته این وضعیت به

های است و سال گذشته معادل پنج و نیم درصد درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی بوده. عالوه بر این بدهی

 که موعددهد. اول ایندن اقتصاد کشور را افزایش میپذیر بوای است که آسیبخارجی ترکیه دارای دو خصیصه

هایی که باید بازپرداخت شود تا مجدداً وام -ها در آینده نزدیک استتوجهی از این بدهیبازپرداخت بخش قابل

ای گرفته شود. بنا بر تخمین آژانس سنجش اعتبار فیتچ، کل نیازهای مالی ترکیه در سال جاری های تازهوام

د انهایشان را با ارزهای خارجی گرفتههای ترکیه وامکه بسیاری از شرکتمیلیارد دالر است. دوم این 023معادل 

ام تر تمها گرانبازپرداخت این بدهی -طور که شاهد آن هستیمهمان -و چنانچه ارزش پول ملی ترکیه کاهش یابد

 خواهد شد.

 انرژیهای نو به خاطر ضعف ذخایر استفاده از انرژی -

دهد تا این کشور ازلحاظ تأمین منابع انرژی دغدغه کمتری داشته باشد اگرچه موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه اجازه می

تواند این کشور را تهدید کند. به نسبی که کشور ترکیه به المللی میها و یا فشارهای بیناما عواملی چون تحریم

 ل چون زمستان که نیاز مبرم به منابع انرژی خواهد داشت هایی از ساکند یا فصلسمت صنعتی شدن حرکت می
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ای پیش برود. های نو و ارزان چون انرژی هستهتواند به سمت انرژیاز همین رو برای پوشش این ضعف خود می

 .تر انجام گیردتواند سریعای میاین مسئله به خاطر روابط مناسب این کشور با کشورهای دارای فناوری هسته

 ی حمایت مردمیسرمایه -

ترین پشتوانه دولت ترکیه در مواقع بحران اقتصادی مردم ترکیه هستند که با حمایت از اقتصاد باید گفت که مهم

 اهدش ترکیه هایاستان های اقتصادی به دولت یاری برسانند. برای مثال توانند برای گذر از بحرانکشورشان می

 که هرکدام به نحوی هاییراننده و هافروشنده و اندایستاده هاصف در لیر خرید و دالر فروش برای که بودند مردمی

شان در تکاپو هستند. این به معنای ای است که دولت ترکیه از به دعوت اردوغان، برای حفظ ارزش پول ملی

 ی بزرگی به نام حمایت مردم برخوردار است.سرمایه

 بندیجمع .3

میلیارد دالر به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا اعالم شد. سازمان  223اقتصاد ترکیه با درآمد ملی بیش از 

میلیارد دالر  273میالدی با داشتن درآمد ملی بیش از  2002همکاری های اقتصادی اروپا افزود : ترکیه در سال 

پله صعود کشورهایی مثل نروژ،  7اکی است، ترکیه با بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می رفت. این گزارش ح

استرالیا، دانمارک و لهستان را از این حیث پشت سر گذاشته است و در مسیر توسعه اقتصادی قرارگرفته است. 

  300سالگی جمهوری ترکیه در نظر دارد به هدف  200و چشم اندازه  2023دولت آنکارا در راستای اهداف سال 

ترین دالیل  موفقیت این میلیارد دالر صادرات در سال برسد که به نظر می رسد هدف بلند پروازانه ای است. مهم

های دولت ترکیه در داخل و سیاست خارجی دانست. این کشور با شناسایی توان در اتخاذ سیاستکشور را می

های خود را بکار بگیرد و از سازوکارهای دینقاط قوت و ضعف خود تالش داشته است تا در عرصه اقتصادی توانمن

 های خود و افزایش نقاط قوت خود بهره بجوید. الزم برای پوشش ضعف


