تجارت کاالیی ایران با ترکیه طی  11ماهه سال 2020
طی  11ماهه  ،2020ایران حدود  898میلیون دالر کاال
به ترکیه صادر کرده که این میزان نسبت به مدت
مشابه سال گذشته حدود  72درصد کاهش یافته است.

تجارت  11ماهه  -2020میلیون دالر
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واردات ایران از این کشور طی مدت زمان مذکور حدود
 1.5میلیارد دالر بوده که نسبت به  11ماهه  2019با
کاهش  27درصدی مواجه بوده است.
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صادرات ایران به ترکیه

تراز تجاری ایران طی  11ماهه  2020نسبت به مدت
مشابه سال قبل حدود  1.7میلیارد دالر تضعیف شده
است.
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تجارت ایران و ترکیه

در ماه نوامبر  ،2020ایران  104میلیون دالر کاال به ترکیه صادر کرده که نسبت به ماه قبل و نوامبر  2019به ترتیب 2.9
درصد و  1.5درصد افزایش یافته است .صادرات کاالیی غیرنفتی ایران به ترکیه در این ماه نیز  56میلیون دالر که نسبت
به ماه قبل  35درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل  28.5درصد افت داشته است.
 5فصل مهم کاالیی واردات ایران از ترکیه طی  11ماهه
 5فصل مهم کاالیی صادرات ایران به ترکیه طی 11
2020
ماهه 2020
تغییر نسبت به مدت مشابه سال 2019
پالستیک و اجزای آن
 211میلیون دالر
منفی  10درصد
مس و مصنوعات آن
 132میلیون دالر
منفی  15درصد
روی و مصنوعات آن
 128میلیون دالر
منفی  11درصد
کودها
 109میلیون دالر
منفی  30درصد

آلومینیوم و مصنوعات آن
 75میلیون دالر
منفی  5درصد

رآکتورهای هسته ای ،دیگ های بخار و آبگرم
ماشین آ الت و وسایل مکانیکی؛ اجزا و قطعات آنها
 301میلیون دالر
 42درصد
الیاف سنتتیک غیریکسره
 112میلیون دالر
منفی  24درصد

پالستیک و اجزای آن
 103میلیون دالر
منفی  37درصد
توتون و تنباکو و مواد
مورد استفاده به جای آن
 100میلیون دالر
 9درصد
ماشین آالت و دستگاه های برقی و اجزا و
قطعات آنها؛ دستگاه های ضبط و پخش
صوت ،دستگاه ها
 87میلیون دالر
منفی  6درصد

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی
تهیه شده توسط مهسا رجبی نژاد
بهمن ماه 1399

منبع دادهها:
آمارهای رسمی کشور ترکیه

