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چکیده




ترکیه یکی از شرکای مهم تجاری ایران به شمار میرود .جدیدترین آمارهای رسمی کشور ترکیه از تجارت



کاالیی با ایران نشان میدهد که طی ماههای ژانویه تا اوت  2020ارزش تجارت این دو کشور به میزان

قابل

مالحظهای نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است .افت تجارت ایران و ترکیه عمدتاً ناشی
کاهش چشمگیر صادرات اقالم نفتی ایران ،به دلیل تشدید تحریمها ،بوده است؛ طی  8ماهه  2019حدود

از

72


درصد از کل صادرات کاالیی ایران به ترکیه مربوط به این گروه کاالیی است ،اما در مدت مشابه سال جاری،



صادرات این محصوالت با افت  99درصدی همراه شده و سهم آنها از ارزش کل صادرات به  5درصد رسیده
است .با کمرنگتر شدن جایگاه اقالم نفتی در سبد صادراتی ایران به ترکیه ،نقش دیگر محصوالت از جمله
«پالستیک و اجزای آن» و «کود» بیشتر شده و به رغم کاهش ارزش صادرات این محصوالت ،بیشترین
سهم از ارزش کل صادرات ایران به ترکیه طی  8ماهه سال  2020به این دو گروه کاالیی اختصاص داشته
است.
عالوه بر تشدید تحریمها علیه ایران ،بحران کووید 19-نیز به طور قابل توجهی حجم تجارت ایران با ترکیه
را دستخوش تغییر قرار داده است؛ بطوریکه طی ماههای مارس تا مه  2020تجارت این دو کشور پایینترین
سطح خود را تجربه کرده است؛ اگرچه از ماه ژوئن این سال تجارت این دو کشور کمی رو به بهبود پیش رفته
و حدوداً به سطوح ماههای ژانویه و فوریه  2020نزدیک شده است.
شیوع گسترده ویروس کرونا و محدودیتهای ایجاد شده پس از آن ،در تمام جهان اختالالت شدیدی را در
بخش گردشگری ایجاد کرده است ،ترکیه نیز از این موضوع مستثنی نبوده است .تعداد گردشگران ورودی

ایران -به عنوان یکی از مقاصد مهم صادرات گردشگری ترکیه -به این کشور در  8ماهه  2020نسبت به 8
ماهه  2019بیش از  81درصد افت داشته است.
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از طریق پست الکترونیکی زیر میتوانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نمایید:
economic.tccim@gmail.com
استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است.
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براساس آمارهای رسمی کشور ترکیه ،مبادالت تجاری ایران با
ترکیه طی هشت ماهه  2020حدود یک میلیارد و  622میلیون
دالر بوده است .این میزان تجارت کاالیی ایران با این کشور
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،حدود  64درصد افت داشته و
حدود یک میلیارد دالر از آن مربوط به واردات ایران از ترکیه و
حدود  606میلیون دالر آن مربوط به صادرات ایران به این کشور
بوده است .این در حالی است که در مدت مشابه سال  ،2019عمده
تجارت ایران با ترکیه مربوط به صادرات ایران به این کشور است.
همچنین طی این مدت تراز تجاری ایران با ترکیه مثبت و به نفع
ایران است .با این وجود ،طی هشت ماهه  ،2020واردات ایران از
ترکیه افت  35درصدی را تجربه کرده و صادرات آن به این کشور
 79درصد کاهش داشته که باعث شده تراز تجاری ایران با این
کشور از مثبت  1.3میلیارد دالر در هشت ماهه  2019به منفی

نمودار  -1تجارت کاالیی ایران با ترکیه
(میلیون دالر)
هشت ماهه 2020

هشت ماهه 2019

2,907

افت  35درصدی
افت  79درصدی

606

صادرات ایران به ترکیه

1,567
1,016

واردات ایران از ترکیه

منبع آمارها :دادههای رسمی ترکیه

 409میلیون دالر طی هشت ماهه  2020برسد.
روند ماهانه تجارت ایران با ترکیه
نمودار  2روند ماهانه صادرات کاالیی ایران به ترکیه طی ماههای ژانویه تا اوت سال  2019و  2020را نشان میدهد .در
نمودار مشخص است که افت شدید صادرات ایران به ترکیه ناشی از تشدید تحریمها علیه ایران ،از ژوئن  2019آغاز شد؛
بطوریکه یک ماه قبل از آن (مه  )2019صادرات ایران به ترکیه حدود  500میلیون دالر بود ،اما در ماه ژوئن به  147.5میلیون
دالر سقوط کرد .پس از آن در ماه ژوئیه  2019ارزش صادرات به حدود  100میلیون دالر و در ماههای پس از آن در سطح
زیر  100میلیون دالر قرار گرفت .در دو ماه نخست سال  2020نیز ارزش صادرات ایران به ترکیه تقریباً در حدود  100میلیون
دالر باقی ماند ،اما با شیوع گسترده ویروس کرونا ،ارزش صادرات ایران مجدداً کاهش یافت و در ماه آوریل به پایینترین
سطح خود ( 19.5میلیون دالر) رسید .اگرچه ،طی ماههای پس از آن صادرات ایران روند افزایشی را در پیش گرفت و در اوت
 2020به  97.1میلیون دالر رسید.
نمودار  ،3روند ماهانه واردات ایران از ترکیه طی ماههای ژانویه تا اوت سال  2019و  2020را نشان میدهد .آمارها نشان
میدهد که اثر تشدید تحریمها بر واردات ایران از ترکیه به شدت تغییر صادرات ایران از این کشور نبوده است .در ماه ژوئن
 2019واردات ایران از ترکیه نسبت به ماه قبل (مه همین سال) افت  32درصدی را تجربه کرد و از حدود  230میلیون دالر
در ماه مه به  155میلیون دالر در ماه ژوئن رسید .با این وجود طی ماههای پس از آن روند کاهشی تا حدودی متوقف شد و
تا پایان سال  ،2019ارزش واردات ایران از این کشور بین  172میلیون دالر تا  217میلیون دالر نوسان داشت .در اوایل سال
 2020و با تشدید محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا واردات ایران از ترکیه با کاهش قابل توجهی همراه شد؛ بطوریکه
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طی ماههای مارس تا مه  2020واردات ایران از این کشور به حدود  36میلیون دالر تا  53میلیون دالر رسید .اگرچه ،در

ماههای ژوئن و ژوئیه  2020ارزش واردات ایران روند افزایشی را در پیش گرفت و در ماه ژوئیه به  217میلیون دالر رسید؛
پیش از آنکه در ماه اوت به  148میلیون دالر کاهش یابد.
نمودار -2روند ماهانه صادرات کاالیی ایران به ترکیه طی هشت ماهه  2020و  -2019میلیون
دالر
 8ماهه 2019

 8ماهه 2020
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نمودار -3روند ماهانه واردات کاالیی ایران از ترکیه طی هشت ماهه  2020و  -2019میلیون
دالر
 8ماهه 2020

 8ماهه 2019
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کاالهای صادراتی ایران به ترکیه
جدول  ،1فهرست  10قلم نخست صادراتی ایران به ترکیه طی هشت ماهه  2020را نشان میدهد .این  10قلم سهم 90.5
درصدی از ارزش کل صادرات ایران به این کشور را طی بازه زمانی مورد بررسی دارند که از تنوع پایین اقالم صادراتی ایران
حکایت دارد.
در میان اقالم صادراتی ایران به ترکیه ،فصل ( 39پالستیک و اجزای آن) بیشترین سهم ( )%25را از ارزش کل صادرات ایران
به ترکیه طی هشت ماهه  2020به خود اختصاص داده است .پس از آن ،فصل ( 31کود) ،فصل ( 74مس و مصنوعات مس)
و فصل ( 79روی و مصنوعات از روی) به ترتیب با سهمهای  14درصد 14 ،درصد و  12درصد در جایگاههای دوم تا چهارم
فصول عمده صادراتی ایران به ترکیه قرار دارند .این چهار قلم در حالی در صدر فهرست فصول عمده صادراتی ایران به ترکیه
قرار گرفتهاند که ارزش صادرات آنها نسبت به هشت ماهه  2019با افت همراه است.
دلیل عمده افزایش سهم این چهار قلم عمده صادراتی از کل صادرات ،به رغم کاهش ارزش صادرات آنها ،افت قابل توجه
صادرات اقالم نفتی به ترکیه بوده است .طی هشت ماهه  ،2019فصل ( 27سوختهای معدنی ،روغنهای معدنی و محصوالت
حاصل از تقطیر آن ،مواد قیری ،موم های معدنی) حدود  72درصد از ارزش کل صادرات ایران به ترکیه را تشکیل داده بود؛
این در حالی است که در هشت ماهه سال جاری ،ارزش صادرات این محصول کاهش  99درصدی را تجربه کرده و سهم آن
به تنها  5درصد از ارزش کل صادرات تقلیل یافته است .حدود  71.5واحد درصد از افت  79درصدی ارزش کل صادرات ایران
به ترکیه در هشت ماهه  2020نیز ناشی از افت صادرات اقالم این فصل تعرفه است.
در میان فصول عمده صادراتی ،ارزش صادرات فصل ( 71سنگهای قیمتی ،فلزات گرانبها ،مرواریدها و کاالهای آن) حدوداً
 4برابر شده و از  8میلیون دالر در هشت ماهه  2019به  32میلیون دالر در هشت ماهه  2020رسیده است.
جدول  10 -1فصل کاالیی نخست صادراتی ایران به ترکیه طی هشت ماهه  2020و  -2019میلیون دالر ،درصد
کد
فصل








هشت ماهه 2020
شرح فصل

پالستیک و اجزای آن
کود
مس و مصنوعات مس
روی و مصنوعات از روی
آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم
سنگهای قیمتی ،فلزات گرانبها،
مرواریدها و کاالهای آن

هشت ماهه 2019

ارزش

سهم از کل

ارزش

سهم از کل

صادرات

صادرات

صادرات

صادرات

درصد
تغییر

سهم از
رشد (واحد
درصد)
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جدول  10 -1فصل کاالیی نخست صادراتی ایران به ترکیه طی هشت ماهه  2020و  -2019میلیون دالر ،درصد
کد
فصل






هشت ماهه 2020
شرح فصل

سوختهای معدنی ،روغنهای معدنی
و محصوالت حاصل از تقطیر آن ،مواد
قیری ،مومهای معدنی
آهن و فوالد
محصوالت شیمیایی معدنی ،ترکیبات
آلی یا معدنی
میوهها و آجیلهای خوراکی ،پوست
خربزه یا مرکبات

جمع  10قلم نخست
جمع کل صادرات کاالیی ایران به ترکیه
منبع آمارها :دادههای رسمی ترکیه

هشت ماهه 2019

ارزش

سهم از کل

ارزش

سهم از کل

صادرات

صادرات

صادرات

صادرات

درصد
تغییر

سهم از
رشد (واحد
درصد)
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کاالهای وارداتی ایران از ترکیه
جدول  ،2فهرست  10قلم عمده وارداتی ایران از ترکیه ،طی هشت ماهه  ،2020را نشان میدهد .سهم این اقالم از ارزش
کل واردات ایران به ترکیه قریب به  62درصد بوده و حدود  7.8واحد درصد از افت  35درصدی ارزش واردات ایران از ترکیه
طی این مدت ،به این  10قلم اختصاص داشته است.
در هشت ماهه  ،2020بیشترین سهم از واردات ایران از ترکیه مربوط به کاالهای فصل ( 84دیگهای بخار آب گرم،
ماشینآالت و وسایل الکترونیکی ،اجزا و قطعات آن) و معادل  19.5درصد بوده است .ارزش واردات این گروه اقالم با رشد
حدود  38درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،از  143میلیون دالر به  198میلیون دالر رسیده است .پس از آن ،فصل
( 55الیاف سنتتیک غیریکسره) و فصل ( 39مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد) به ترتیب با سهمهای  7.8درصد
و  7.1درصد در ردههای بعدی این فهرست قرار دارند.
در میان اقالم وارداتی ایران ،بیشترین تاثیر بر افت  35درصدی ارزش واردات ایران از ترکیه طی  8ماهه  2020را کاالهای
فصل ( 61کاالهای بافتنی و قالب بافی و اجزای آن) و فصل ( 62کاالهای غیر بافتنی و قالب بافی و اجزای آن) داشتهاند
که به ترتیب  4.7واحد درصد و  4واحد درصد از افت ارزش واردات کاالیی ایران از ترکیه را تشکیل میدهند.
جدول  10 -2فصل کاالیی نخست وارداتی ایران از ترکیه طی هشت ماهه  2020و  -2019میلیون دالر ،درصد
کد
فصل



هشت ماهه 2020
شرح فصل
دیگهای بخار آب گرم ،ماشینآالت و وسایل
الکترونیکی ،اجزا و قطعات آن

ارزش

سهم از کل

واردات

واردات
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هشت ماهه 2019
ارزش واردات



سهم از کل
واردات



درصد
تغییر



سهم از
رشد (واحد
درصد)
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جدول  10 -2فصل کاالیی نخست وارداتی ایران از ترکیه طی هشت ماهه  2020و  -2019میلیون دالر ،درصد
هشت ماهه 2020

کد

شرح فصل

فصل











الیاف سنتتیک غیریکسره
مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد
توتون و تنباکو و مواد مورد استفاده به جای آن
ماشینآالت و تجهیزات برقی ،اجزا و قطعات آن
کاغذ و مقوا ،اشیای ساخته شده از خمیر کاغذ و
مقوا
وسایل نقلیه غیر از نواقل روی خط آهن یا تراموای
و اجزا و قطعات آن
چوب و اجزای چوب ،زغال چوب
کاکائو و مواد آمادهسازی کاکائو
چوب به صورت طبیعی و ضایعات آن

جمع  10قلم نخست
جمع کل واردات کاالیی ایران از ترکیه
منبع آمارها :دادههای رسمی ترکیه

ارزش

سهم از کل

واردات

واردات

هشت ماهه 2019
ارزش واردات

سهم از کل
واردات

درصد
تغییر

سهم از
رشد (واحد
درصد)



























































































صادرات غیرنفتی ایران و ترکیه
از آنجایی که سهم قابل توجهی از صادرات ایران به ترکیه در سال  2019را اقالم نفتی (فصل  )27تشکیل داده ،حذف
صادرات اقالم نفتی از صادرات کاالیی ایران میتواند وضعیت صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه را نشان دهد.
در هشت ماهه  ،2020صادرات کاالی غیرنفتی ایران به ترکیه  578میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 2019
حدود  28درصد افت داشته است .سهم اقالم غیرنفتی از کل صادرات کاالیی ایران به ترکیه طی هشت ماهه نخست 2019
نزدیک به  28درصد بوده که این رقم در هشت ماهه ابتدایی سال  2020به  95.4درصد افزایش یافته است .شایان ذکر است
افزایش سهم اقالم غیرنفتی در کل صادرات کاالیی ایران به ترکیه ناشی از رشد صادرات این گروه نبوده بلکه صرفاً ناشی از
افت صادرات نفتی است.
جدول  -3صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه طی هشت ماهه  2020و  -2019میلیون دالر ،درصد
بازه زمانی

صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه

سهم از کل صادرات کاالیی

هشت ماهه 2019
هشت ماهه 2020

802
578

27.6
95.4

درصد تغییر

-28

***

منبع آمارها :دادههای رسمی ترکیه

8

ااتقبازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان تهران
معاونت ربرسیاهی اقتصادی
کاهش گردشگران ایرانی ورودی به ترکیه
مبادالت تجاری ایران با ترکیه تنها محدود به تجارت کاالیی بین این دو کشور نیست و خدمات گردشگری را نیز شامل
میشود .هر ساله تعداد قابل توجهی از ایرانیان به ترکیه سفر میکنند و میتوان گفت ایران یکی از مقاصد مهم صادرات
گردشگری ترکیه است.
طبق آخرین آمارهای وزارت فرهنگ و
گردشگری ترکیه ،در  8ماهه سال

نمودار  -4تعداد گردشگران ورودی ایرانی به ترکیه -نفر



 ،2018حدود یک میلیون و  508هزار
نفر ایرانی به ترکیه سفر کردهاند .در 8
ماهه سال  ،2019این تعداد کاهش کمی
را تجربه کرد و به یک میلیون و 377



هزار نفر رسید .با این وجود ،در سال
 2020با توجه به شیوع گسترده کووید-
 19و اعمال محدودیتهای گردشگری،
تعداد گردشگران ایرانی ورودی به ترکیه



*
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به شدت کاهش یافت؛ بطوریکه طی
ژانویه تا اوت  2020تنها قریب به  259هزار نفر ایرانی به ترکیه سفر کردهاند .این تعداد گردشکر نسبت به  8ماهه ،2019
افت بیش از  81درصدی را تجربه کرده است.
نمودار  5روند ماهانه تعداد گردشگران ایرانی ورودی به ترکیه را از ژانویه  2018تا اوت  2020نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،در ماههای مارس  ،2018مارس  2019و اوت  2019تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه در اوج قرار داشته
است .در اوت  2019تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه حدود  276.5هزار نفر بوده است .با این حال پس از آن تا انتهای سال
 ، 2019تعداد گردشگران ایرانی روند کاهشی را در پیش گرفت که افزایش قیمت دالر و پرهزینهتر شدن سفرهای خارجی
برای ایرانیها ،همچنین سقوط هواپیمایی بینالمللی اوکراین در ایران و در ادامه آن لغو بسیاری از پروازهای بینالمللی از مبدا
ایران میتواند مهمترین عامل روند کاهشی تعداد گردشگران بینالمللی به ترکیه در اواخر سال  2019باشد .در سال 2020
نیز با شیوع کووید 19-و محدودیتهای گسترده اعمال شده بر پروازهای بینالمللی ،روند کاهشی تعداد گردشگران ایرانی به
ترکیه تشدید یافت ،بطوریکه در ماههای ابتدایی سال  2020تعداد آنها تقریباً به صفر رسید .در آوریل  2020تنها  60نفر و در
ماه مه  2020تنها  70نفر ایرانی به ترکیه سفر کردهاند .با این وجود ،در ماههای پس از آن و از سر گرفتن برخی پروازهای
بینالمللی به صورت محدود ،تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه افزایش جزئی را تجربه کرد و در ماه اوت  2020به  16هزار و
 913نفر رسید.
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ااتقبازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان تهران
معاونت ربرسیاهی اقتصادی
نمودار  -5روند ماهانه آمار گردشگران ورودی ایرانی به ترکیه از ژانویه  2018تا اوت  -2020نفر


















ژانویه 2018
فوریه 2018
مارس 2018
آوریل 2018
مه 2018
ژوئن 2018
ژوئیه 2018
اوت 2018
سپتامبر 2018
اکتبر 2018
نوامبر 2018
دسامبر 2018
ژانویه 2019
فوریه 2019
مارس 2019
آوریل 2019
مه 2019
ژوئن 2019
ژوئیه 2019
اوت 2019
سپتامبر 2019
اکتبر 2019
نوامبر 2019
دسامبر 2019
ژانویه 2020
فوریه 2020
مارس 2020
آوریل 2020
مه 2020
ژوئن 2020
ژوئیه 2020
اوت 2020
منبع آمارها :دادههای رسمی ترکیه * -آمارهای سال  2020مقدماتی است.

10



