اتاق بازرگانی ،صنایع ،میادن و کشاورزی تهران
میاونت بررسیهای اقتصادی

طی  10ماهه  ،2020ایران حدود  795میلیون دالر کاا
به ترکیه صادر کرده که این میزان صادرات نسبت به مادت
مشابه سال گذشته ،بیش از  74درصدد کداه داشاته
است.
واردات ایران به این کشور نیز طی این مدت یک میلیاارد و
 359میلیون دالر بوده که با افت  29درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.
تراز تجاری ایران و ترکیه در  10ماهه نخست  ،2020حدود
 1.7میلیارد دالر نسبت به مدت مشابه  2019تضدیی
شده است.
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در ماه اکتبر  ،2020ایران  94میلیون دالر کا به ترکیه صادر کرده که نسبت به ماه قبال (ساتتامبر  )2020و مااه
مشابه سال قبل (اکتبر  )2020تقریباً بدون تغییر مانده است .صادرات کا یی غیرنفتی ایران به ترکیه در این ماه نیز
 87میلیون دالر بوده است؛ بدین معنی که در اکتبر  2020ایران تنها حدود  7میلیون دالر کا ی نفتی (سوختها
و روغنهای معدنی) به ترکیه صادر کرده است .ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه در اکتبر  2020نسبت به مااه
قبل (ستتامبر  )2020رشد  2درصدی داشته و نسبت به ماه مشاابه ساال قبال (اکتبار  )2020تقریبااً  3درصدد
کاه یافته است.
روند صادرات ایران به ترکیه طی دو سال اخیر نشان میدهد که پیش از ژوئن  ،2019ارزش صادرات نفتی ایران باه
ترکیه در سطح بسیار با یی قرار داشت که بعد از با تقریباً صفر شدن صادرات نفتی ایران به ترکیه ،ارزش کل صادرات
کا یی و ارزش صادرات غیر نفتی تقریباً برابر شد.
نکته مهم دیگر کاهش شدید صادرات ایران به ترکیه طی مارس تا مه  2020است که دلیل عمده آن شیوع گساترده
کووید 19-و محدودیتهای اعمال شده پس از آن است.
در اکتبر  ،2020ارزش واردات ایران از ترکیه نیز  175میلیون دالر بوده که نسبت به ماه قبل رشد  3.2درصدی
و نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد حدود  2درصدی را تجربه کرده است .به رغم کاهش شدید صادرات ایاران
به ترکیه در نیمه نخست  2019و ماههای پس از آن ،ارزش واردات از این کشور آنچنان کاهش نیافتاه و هماین امار
باعث شده تراز تجاری ایران با ترکیه ،با این که پیش از ژوئن  2019مثبت و به نفا ایاران باوده ،در مااههاای آتای
باستثنای مارس  ،2020منفی و به نف ترکیه شود.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،میادن و کشاورزی تهران
میاونت بررسیهای اقتصادی

طی  10ماهه  ،2020بیشترین ارزش صادرات ایران به ترکیه ،مربوط به کا های فصال ( 39ماواد پالساتیکی و اشایا
ساخته شده از این مواد) بوده که با  180میلیون دالر صادرات نسابت باه مادت مشاابه ساال گذشاته افدت 15
درصدی را تجربه کرده است .در میان  10قلم عمده صادراتی ایران به ترکیه طی مدت مورد بررسی ،تنهاا دو فصال
( 71سن های قیمتی ،فلزات گرانبها )... ،و فصل ( 28محصو ت شیمیایی معدنی ،ترکیبات آلی معدنی) با رشد ارزش
صادرات (به ترتیب افزایش حدود  3.8برابری و رشد یک درصدی) همراه بودهاند.
بیشترین واردات ایران از ترکیه نیز مربوط به فصل ( 84راکتورهای هستهای ،دیا هاای بخاار و  )...و معاادل 263
میلیون دالر بوده که با رشد  41درصدی نسبت به  10ماهه  2019همراه شده اسات .در میاان  10قلام عماده
وارداتی ایران از ترکیه ،به استثنای دو فصل  84و فصل ( 24توتون و تنباکو) ،سایر فصلهاا باا کااهش ارزش واردات
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شدهاند.
 10کاالی صادراتی ایران به ترکیه
طی  10ماهه  -2020میلیون د ر

 10کاالی وارداتی ایران از ترکیه طی
 10ماهه  -2020میلیون د ر

درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال ( 2019رشد)( /افت)

(180 )%15

پالستیک و اجزای آن

119

()%16

()%41

مس و مصنوعات مس

()%16

109

()%35

102

()%98

44

(32 )%277

263

()%22

102

()%41

90

کود

()%6

89

آلومینیو و مصنوعات از آلومینیو

()%1

79

روی و مصنوعات از روی

(65 )%12

رآکتورهای هساتهای ،دیا هاای بخاار و آبگار ،
ماشینآ ت و وسایل مکانیکی؛ اجزا و قطعات آنها

سوختهای معدنی ،روغنهاای معادنی ،و
محصااو ت حاصاال از تقطیاار آن ،مااواد
قیری ،مو های معدنی
سن های قیمتی ،فلزات گرانبها ،مروارید و
کا های آن

()%53

61

()%39

40

()%10

37

(18 )%1

محصو ت شیمیای معدنی ،ترکیباات آلای
یا معدنی

()%9

36

14

میوهها و آجیلهای خوراکی ،پوست خربازه
یا مرکبات

()%11

33

(31 )%70

()%70

آهن و فو د

فروغ کریمی امیرکیاسر
آذر  / 1399براساس آمارهای رسمی کشور ترکیه

الیاف سنتتیک غیریکسره

مواد پالستیکی و اشیا ساخته شده از این مواد

توتون و تنباکو و مواد مورد استفاده به جای آن

ماشینآ ت و دستگاههای برقی و اجازا و قطعاات
آنها؛ دستگاههای ضبط و پخش صوت ،دساتگاههاا
ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی
کاغذ و مقوا و اشیای ساخته شده از خمیار کاغاذ و
مقوا
تراکتورهااا (غیاار از تراکتورهااای مشاامول شااماره
)8709
وب و اجزای وب ،زغال وب

کاکائو و مواد آمادهسازی کاکائو

اوات ،نمااد و پار ااههااای نبافتااه ،ن ا هااای وی ا ه؛
ریسمان ،طناب و کابل و اشیای ساخته شده از آنها

