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روند  10ساله
تجارت کاالیی ایران و ترکیه طی  10سال اخیر (از سال  2011تا  )2020به طور قابل توجهی افت داشته است .بیشترین میزان
تجارت این دو کشور مربوط به سال  2012میشود که حدود  22میلیارد دالر بوده است .از این میزان حدود  12میلیارد دالر آن
صادرات ایران به ترکیه و حدود  10میلیارد دالر آن واردات ایران از این کشور بوده است .علت باال بودن تجارت ایران با ترکیه در
این سال ،باال بودن ارزش واردات ایران از ترکیه ،در مقایسه با سالهای پیش و بعد از آن ،است .ارزش صادرات ایران به ترکیه از
سال  2011به بعد روند کاهشی را طی کرده و از حدود  12.5میلیارد دالر در سال  2011به  4.7میلیارد دالر در سال  2016رسیده؛
پس از آن ،با امضای برجام روند صادرات ایران به ترکیه کمی قوت گرفت و در سال  2017به  7.5میلیارد دالر رسید .با این حال،
با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها علیه ایران (بخصوص در دو سال اخیر) ،طی سالهای بعد صادرات ایران به ترکیه به
طور بیسابقهای کاهش یافت و در نهایت به یک میلیارد دالر در سال  2020رسید.
بخش عمدای از کاهش صادرات ایران به ترکیه ناشی از افت صادرات اقالم نفتی (فصل  27کتاب تعرفه) بوده و صادرات غیرنفتی
به ترکیه طی این مدت همانند صادرات نفتی نوسانهای قابل توجهی را تجربه نکرده است.
با این حال ،طی مدت مورد بررسی ،واردات ایران از ترکیه نوسانات کمتری را تجربه کرده است .باالترین رقم واردات ایران از این
کشور مربوط به سال ( 2011حدود  10میلیارد دالر) و کمترین آن نیز مربوط به سال ( 2020حدود  1.8میلیارد دالر) است.
طی ده سال مورد بررسی ،تجارت ایران با ترکیه تنها در دو سال با کسری تراز بازرگانی همراه بوده که یکی از آنها مربوط به
سال ( 2016کسری  266میلیون دالری) و مورد دوم در سال ( 2020کسری  766میلیون دالری) اتفاق افتاده که عمدتآً به دلیل
کاهش صادرات ایران به این کشور بوده است.
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روند  10ساله
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صادرات ایران به ترکیه به تفکیک قسمتهای کتاب تعرفه
ترکیب صادرات ایران به ترکیه به تفکیک قسمتهای کتاب مقررات صادرات و واردات طی سال  2011تا  2020تغییر کرده و این تغییر عمدتاً
ناشی از کاهش قابل توجه ارزش صادرات قسمت  6کتاب تعرفه (محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن) بوده است .صادرات ایران
به ترکیه در رابطه با کاالهای این قسمت در سال  2011بیش از  11میلیارد دالر بوده که در سال  2020به  238میلیون دالر رسیده است.
البته بخش عمدهای از این کاهش ناشی از افت صادرات فصل ( 27سوختهای معدنی ،روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها؛
مواد قیری؛ مومهای معدنی) بوده که در سال  2020نسبت به  ،2011با کاهش  99.6درصدی همراه بوده است .بدون در نظر گرفتن فصل ،27
ترکیب اقالم عمده صادراتی ایران به ترکیه طی  10سال تغییری نداشته و همچنان تنوع اقالم عمده صادراتی محدود است.
دو قسمت « 15فلزات معمولی و مصنوعات از آنها» و قسمت « 7مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ،کائوچو و اشیای ساخته شده
از کائوچو» ،در سال  2011گروه کاالییهای با رتبههای دوم و سوم به لحاظ ارزش صادرات ایران به ترکیه بودهاند .در سال  2020با افت
شدید صادرات ایران در قسمت  6کتاب تعرفه (محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن) ،دو گروه  15و  ،7به ترتیب جایگاه اول و
دوم را به خود اختصاص دادهاند و «محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن» در جایگاه سوم قرار گرفته است.
فصل « 39مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد» از قسمت  7کتاب تعرفه در سال  2011با  458میلیون دالر صادرات ،سهم حدود
 4درصدی از کل صادرات ایران به ترکیه را داشته و در سال  2020با اینکه ارزش صادرات این فصل تعرفه کاهش  46درصدی را نسبت به
 2011تجربه کرده ،اما سهم آن از کل صادرات ایران به ترکیه به حدود  24درصد رسیده و به عنوان گروه کاالیی عمده صادراتی ایران به
ترکیه ثبت شده است.
در سال  ،2020دو فصل ( 74مس و مصنوعات از مس) و ( 79روی و مصنوعات از روی) ،از قسمت  15کتاب تعرفه ،به ترتیب در جایگاههای
دوم و سوم فصول عمده صادراتی ایران به ترکیه قرار ارند .این دو فصل ،در سال  2011به ترتیب جایگاههای دوم و پنجم را داشتهاند.
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ترکیب صادرات ایران به ترکیه به تفکیک قسمتهای کتاب تعرفه
2020

2011

اندازه حبابها ارزش صادرات ایران به ترکیه در آن گروه کاالیی نسبت به کل صادرات ایران به ترکیه در سال مربوطه را نشان میدهد.
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گروه کاالهای عمده صادراتی ایران به ترکیه بر حسب فصول
 10گروه کاالیی عمده صادراتی ایران به ترکیه بر حسب فصول کتاب مقررات طی سالهای  2011و 2020
(میلیون دالر ،درصد از کل)

2020

23.9, 246

 :39مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از این مواد

15.0, 155
14.3, 147

2011

88.4, 11,020

 :27سوخت های معدنی ،روغن های معدنی…

 :74مس و مصنوعات از مس

3.8, 478

 :74مس و مصنوعات از مس

 :79روی و مصنوعات از روی

3.7, 457

 :39مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از…

0.8, 100

 :29محصوالت شیمیایی آلی

 :76آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

0.7, 89

 :79روی و مصنوعات از روی

 :27سوخت های معدنی ،روغن های معدنی و…

0.6, 70

 :76آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

 :72چدن ،آهن و فوالد

0.2, 31

 :72چدن ،آهن و فوالد

 :71مروارید طبیعی یا پرورده ،سنگ های گرانبها یا…

0.2, 30

 :28محصوالت شیمیایی معدنی

2.1, 22

 :28محصوالت شیمیایی معدنی

0.2, 28

 :78سرب و مصنوعات از سرب

2.0, 20

 :29محصوالت شیمیایی آلی

0.2, 28

 :31کودها

12.1, 125

 :31کودها

8.5, 87
4.7, 49
3.9, 40
3.1, 32

صادرات اقالم کشاورزی و غذایی ایران به ترکیه
ایران در سال  2011بیش از  36میلیون دالر محصوالت کشاورزی و غذایی به ترکیه صادر کرده بود که در سال  2020به حدود  33میلیون
دالر رسید .به نظر میرسد با وجود اینکه صادرات برخی اقالم ایران طی این  10سال دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته ،اما صادرات این
اقالم کمتر کاهش یافته است.
در سال  2011و  2020بزرگترین فصل تعرفه صادراتی ایران به ترکیه ،فصل ( 8میوههای خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند)
از قسمت  2کتاب مقررات (محصوالت نباتی) بوده است .صادرات این فصل کاالیی در سال  2011حدود  13.8میلیون دالر بوده و در سال
 2020به بیش از  16میلیون دالر افزایش یافته است.
دومین فصل تعرفه صادراتی ایران به ترکیه در سال  ،2011فصل ( 5سایر محصوالت حیوانی که در جای دیگر گفته نشده) از قسمت اول
کتاب تعرفه (حیوانات زنده ،محصوالت حیوانی) ،با رقم صادرات قریب به  11میلیون دالر بوده است .این در حالی است که در سال 2020
صادرات این فصل تعرفه ایران به ترکیه با کاهش حدود  87درصدی مواجه شده و به حدود  1.3میلیون دالر رسیده است .در سال ،2020
جایگاه دومین فصل غذایی صادراتی ایران به ترکیه به فصل ( 11محصوالت صنعت آرد سازی؛ مالت؛ نشاسته وفکول ،اینولین و گلوتن گندم)
با صادرات حدود  3.5میلیون دالری اختصاص داشته است .در سال  2011ارزش صادرات ایران به ترکیه در این فصل تعرفه صفر ثبت شده
است.
از قسمت  4کتاب تعرفه (محصوالت صنایع غذایی ،نوشابهها ،آبگونهای الکلی و سرکهها ،توتون و تنباکو و بدل و ساخته آنها) نیز بیشترین
ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال  2020به فصل ( 20فرآوردهها از سبزیجات ،میوهها یا از سایر اجزا ،نباتات) اختصاص داشته است .این
فصل تعرفه ،سومین فصل غذایی عمده صادراتی ایران به ترکیه طی سال  2020بوده و ارزش صادرات ایران به ترکیه در این فصل کاالیی
نسبت به سال  2020حدود  5برابر افزایش یافته و به رقم  3.5میلیون دالر رسیده است.
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صادرات کشاورزی -غذایی ایران به ترکیه
2020

9

هزار دالر

2011

واردات ایران از ترکیه به تفکیک قسمتهای کتاب تعرفه
در سال  ،2011سه قسمت از کتاب تعرفه که ایران در آنها بیشترین ارزش واردات را از ترکیه داشته به ترتیب قسمت ( 16ماشین
آالت و وسایل مکانیکی ،ادوات برقی ،اجزاء و قطعات آنها…) ،قسمت ( 15فلزات معمولی و مصنوعات از آنها) و قسمت ( 11مواد
نسجی و مصنوعات از این مواد) بوده است .در سال  ،2020سهم قسمت  15کم شده و به ترتیب قسمتهای  11 ،16و 6
(محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن) بیشترین ارزش واردات ایران از ترکیه را به خود نسبت دادهاند.
بزرگترین فصل تعرفه وارداتی ایران از ترکیه در سالهای  2011و  ،2020فصل ( 84رآکتورهای هستهای ،دیگهای بخار آب
گرم ،ماشینآالت و وسایل مکانیکی ،اجزا و قطعات آنها) -از قسمت  16کتاب تعرفه -بوده که در سال  2011سهم ارزشی حدود
 18درصدی و در سال  2020سهم ارزشی حدود  19درصدی از کل واردات ایران به ترکیه را داشته است؛ اگرچه ارزش واردات
ایران از ترکیه در این فصل تعرفه از سال  2011تا  2020حدود  87درصد کاهش داشته است.
در سال  2011دومین فصل تعرفه وارداتی ایران از ترکیه ،فصل ( 15فلزات معمولی و مصنوعات از آنها) بوده است .اما در سال
 2020ارزش واردات این فصل تعرفه  93درصد افت داشته و جایگاه خود در بین فصول عمده وارداتی ایران از ترکیه از دست داده
است .از سوی دیگر ،فصل ( 55الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره) که در سال  2011جایگاه نهم در اقالم وارداتی ایران از
ترکیه را داشته ،در سال  2020با اینکه ارزش واردات آن نسبت به  2011بیش از  18درصد کاهش داشته ،اما جایگاه دوم فصول
عمده وارداتی ایران از ترکیه را به خود نسبت داده است.
بخش عمدهای از کاهش واردات ایران از ترکیه در سال  2020نسبت به  2011ناشی از اعمال برخی ممنوعیتها و محدودیتها
برای برخی اقالم ،به دلیل کمبود منابع ارزی کشور طی تحریمها بوده است.
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ترکیب واردات ایران از ترکیه به تفکیک قسمتهای کتاب تعرفه
2020

2011

اندازه حبابها ارزش واردات ایران به ترکیه در آن گروه کاالیی نسبت به کل واردات ایران به ترکیه در سال مربوطه را نشان میدهد.
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گروه کاالهای عمده وارداتی ایران از ترکیه بر حسب فصول
 10گروه کاالیی عمده وارداتی ایران از ترکیه بر حسب فصول کتاب مقررات طی سالهای  2011و ( 2020میلیون دالر ،درصد از کل)

2011

2020
19.1, 343

 :84رآکتورهای هستهای ،دیگهای بخار آب…

6.9, 123

 :55الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیریكسره

6.7, 120

 :39مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از این…

6.5, 117
5.6, 101

4.7, 85

17.9, 641

 :84رآکتورهای هسته ای ،دیگ های بخار آب…

12.6, 452

 :72چدن ،آهن و فوالد

6.3, 225

 :39مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از این مواد

 :24توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی…

5.4, 195

 :85ماشین آالت و دستگاههای برقی و اجزا و…

 :85ماشینآالت و دستگاههای برقی و اجزا و…

5.3, 190

 :44چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب

 :48کاغذ و مواد؛ اشیاء ساخته شده از خمیر…

5.2, 188

 :87وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط…

2.7, 49

 :15چربیها و روغنهای حیوانی یا نباتی؛…

2.7, 48

 :87وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط…

2.7, 48

 :18کاکائو و فرآوردههای آن

2.6, 47

 :44چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب

4.6, 166

3.2, 116
2.8, 101
2.6, 94

 :73مصنوعات از چدن ،آهن یا فوالد

 :94مبل ؛ مبل های طبی-جراحی ؛ اسباب…
 :55الیاف سنتتیك یا مصنوعی غیریكسره

 :54رشته های مصنوعی ،نوار و ...

واردات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران از ترکیه
در سال  2020ایران حدود  135میلیون دالر محصوالت کشاورزی و غذایی از ترکیه وارد کرده که نسبت به سال  2011حدود 30
درصد کاهش یافته است .در سال  2020بزرگترین فصل تعرفه وارداتی ایران از ترکیه فصل ( 15چربیها و روغنهای حیوانی یا
نباتی؛ فرآوردههای حاصل ازتفکیک آنها؛ چربیهای خوراکی آماده؛ مومهای حیوانی یا نباتی) از قسمت  3کتاب تعرفه بوده که
ارزش واردات آن معادل  49.3میلیون دالر است .ارزش واردات ایران از ترکیه از این فصل تعرفه در سال  2020نسبت به فصل
 2011بیش از  3برابر افزایش یافته است .پس از آن ،فصل ( 18کاکائو و فرآوردههای آن) از قسمت  4کتاب تعرفه ،دومین فصل
تعرفه وارداتی ایران از ترکیه بوده که با ارزش واردات حدود  48میلیون دالری حدود  3.5درصد رشد نسبت به سال  2011را
تجربه کرده است.
واردات ایران از ترکیه در قسمت اول کتاب تعرفه در سال  2020نسبت به سال  2011با کاهش قابل توجهی همراه بوده است .در
سال  2011ایران بیش از  43میلیون دالر واردات از فصل ( 4محصوالت صنایع غذایی ،نوشابهها ،آبگونهای الکلی و سرکهها،
توتون و تنباکو و بدل و ساخته آنها) و بیش از  18میلیون دالر واردات از فصل ( 2گوشت و احشاء خوراکی) از ترکیه صورت داده
بود .این در حالی است که در سال  2020ارزش واردات ایران در این دو فصل تعرفه از ترکیه به ترتیب با کاهش  99.5درصد و
 99.9درصد همراه بوده و ارزش آن تقریباً به صفر رسیده است.
همچنین ،در سال  ،2011فصل  8تعرفه (میوههای خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند) با ارزشی حدود  83میلیون
دالر ،بزرگترین فصل وارداتی ایران از ترکیه بود که در سال  2020با کاهش  99.3درصدی سهم آن از واردات ایران از ترکیه به
طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
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