
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 مشهد -كشور وزارت امور خارهج رد شمال و شرق  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 
 مديركل محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 ٨١٠٢بر اقتصاد تركيه در سال  مروريموضوع: 

  با سالم؛
 در تركيه براقتصاد مروري»عنوان تحت آنكارا در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله گزارش پيوست به احتراماَ        

 .د گرد مي ايفاد استحضار جهت «8102 سال

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
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 سمه تعالياب

 2018مروری بر اقتصاد ترکیه در سال 

 

عنوان یک بازار نوظهور و رو به رشد ارزیابي ه اقتصاد ترکیه از نگاه موسسات و نهادهای مالي و اعتباری بین المللي ب

 مي شود. ترکیه از لحاظ وضعیت اقتصادی رتبه هفدهم در جهان و ششم در اروپا بشمار مي رود. 

درصد و سه ماهه  5،3درصد، سه ماهه دوم 7،2بالغ بر  2018سال رشد اقتصادی این کشور برای سه ماهه اول 

کاهش محسوس  2018و  2017درصد بوده است. یکي از مهمترین معضالت اقتصادی ترکیه در طي سال  1،6سوم 

به  2016لیر در سال  5/3در برابر لیر از  ارزش لیر در برابر دالر بوده است. بگونه ای که  نرخ  هر  یک دالر آمریکا

تک رقمي بود در سال  2016رسید. این امر نیز سبب شد تا نرخ تورم ترکیه که تا سال  2018لیر در سال  5،4

 درصد رسید. 20،3به  2018دو رقمي شود. نرخ تورم در سال  2018و  2017

شاخص  قرار گرفت. ده کشور دارای بیشترین ذخایر طال در جهان در میان تن طال 564.8ذخایر داشتن ترکیه با 

 واحد اعالم شد.  2/75بالغ بر  2018اعتماد اقتصادی این کشور در سال 

 ترکیه توانسته است به موازات پیشرفت های صنعتي در زمینه کشاورزی نیز به پیشرفتهای قابل توجهي دست یابد

بر اساس گزارش بانک  ین تولید کننده میوه در جهان بشمار مي آید.و چهارمین تولید کننده سبزیجات و ششم

ترکیه از لحاظ تولید محصوالت کشاورزی بین کشورهای جهان رتبه هفتم را دارا است. بنا بر  OECDجهاني و 

ل میلیارد دالر و میزان اشتغا 85بیش از  2018اعالم منابع رسمي میزان تولید محصوالت کشاورزی ترکیه در سال 

درصدی در میزان اشتغال را دارد. متوسط  19میلیون نفر است که از این حیث سهم  6در این بخش بالغ بر 

میلیارد  6تا  4میلیارد دالر و میزان واردات نیز در حدود  18تا  16صادرات محصوالت کشاورزی ترکیه در حدود 

 دالر در سال است. 

دنیا و از لحاظ جذب سرمایه های  28میلیارد دالر در رتبه  457 ترکیه از لحاظ بدهي خارجي با رقمي بالغ بر 

خارجي جذب کرده  میلیارد دالر سرمایه 11بالغ بر  2017در سال این کشور جهان قرار دارد.  22خارجي در رتبه 

 میلیارد دالر سرمایه خارجي شده است. 7نیز موفق به جذب  2018ال و در هشت ماهه س

 چین، آلمان، روسیه، آمریکا، ایتالیا  رکیه در واردات:مهمترین شرکای تجاری ت

 آلمان ، انگلستان ، عراق ، ایتالیا، آمریکا مهمترین شرکای تجاری ترکیه در صادرات:
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میلیارد لیر کسری 66میلیارد لیر هزینه و  762میلیارد لیر درآمد،  696شامل  2018بودجه ترکیه برای سال 

 گردید.تامین  گردشگریتجارت و  ت،درآمدهای پیش بیني شده از محل مالیاعمده بخش  در بودجه. بودبودجه 

بالغ بر  2018ترکیه، در سال  سازمان آمارترکیه از لحاظ جذب گردشگر رتبه ششم جهان را دارد. براساس اعالم 

بالغ  2018ال در آمد ترکیه از محل گردشگری برای س .به این کشور سفر کرده اندمیلیون گردشگر خارجي  46،1

متعلق به کشورهای . بیشترین گردشگران خارجي که به ترکیه سفر کرده اند اعالم گردیدمیلیارد دالر  29،5بر 

موفق به حمل فروند هواپیما  300بیش از  ایر با دارا بودن بوده است. هواپیمایي ترکیش بلغارستانو ، آلمان روسیه

 است.  شده 2018سال  درمیلیون مسافر  75،2

 

میلیارد دالز /شاخص های اقتصادی ترکیه در سه سال اخیر  

 2018 2017 2016 2015 

 168.023 صادرات

 

157.055 

 

142.530 

 

143.839 

 207.234  198.618  233.791  223.039 واردات

  351.073  341.148 390.846  391.062 حجم تجارت خارجي

 10.3 10.9 ماهه( 10) 10.3 )ده ماهه( 11.6 نرخ بیکاری

 8.81 8.53 11.92 20.3 نرخ تورم

 4 2.9 7.3 )سه ماهه سوم( 1.6 رشد اقتصادی

  396  404   432.4  457 بدهي خارجي

  719   862  857 (ماهه نه) 598 تولید ناخالص داخلي

 بودجه
 میلیارد لیر 762

 میلیارد دالر( 210)

 میلیارد لیر 645

 میلیارد دالر( 190)

 لیرمیلیارد  570

 میلیارد دالر( 195)

 میلیارد لیر 473

 میلیارد دالر( 197)
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 کاهش ارزش پول ملی:

آغاز و تا پایان  2018 ارزش لیر بعنوان واحد پول ملي ترکیه در برابر دالر آمریکا از ابتدای سال کاهش

به معنای بروز بحران ارزی در ترکیه  ش ارزشهکابه باور کارشناسان اقتصادی ترکیه، این  داشت.ادامه سال نیز 

حدود  2018ماهه نخست سال  8که ارزش پول ملي این کشور در  دادبررسي نرخ ارز در بازار ترکیه نشان ت. اس

در لیر در بازار ترکیه معامله مي شد اما این نرخ  75/3، قیمت هر دالر 2018اوایل سال در  .سقوط کرد درصد 38

نرخ یورو نیز با  البته د.لیر رسید و رکورد جدیدی را در بازار ترکیه ثبت کر 7سابقه  به رقم بينیمه دوم سال 

بروز تنش میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس  د.لیر رسی 7/7لیر به  1/6از رقم  یرشدی کم نظیر

 الیلد تریناصلي از های پوليرئیس جمهور ترکیه در سیاست، ها از دخالت اردوغاننگراني، کشیش آمریکایي

توسط ترکیه و بازگرداندن وی به آمریکا و  شیش آمریکایيکبعد از آزادی اما د شمي عنوان لیر ارزش کاهش

نرخ هر لیر در برابر دالر تقویت شد و  برابر نرخ لیر درمتعاقب آن تشکر و قدرداني ترامپ از اردوغان، به یکباره 

  .زیر شش لیر رسیدسال به  و در پایانلیر  7به زیر دالر 

افزایش نرخ دالر در برابر لیر و وابستگي ترکیه به منابع انرژی از خارج کشور سبب شده تا نرخ هر لیتر بنزین به 

 درصد افزایش یابد. 17.9لیر و نرخ تورم به  6.94

کاهش ارزش لیر در برابر دالر سبب شده تا قیمت کلیه اجناس در ترکیه افزایش یابد و در این اثنا برخي از 

 درصد افزایش یابد. 20،3نیز به احتکار کاالها روی آورند و نرخ تورم نیز به تولیدکنندگان و اصناف 

 

 آمریکا علیه ترکیه و دیپلماسی اقتصادی  تهدیدات تحریمی

دولت ترکیه در پي اعمال تحریم از سوی دولت امریکا بر علیه برخي کاالها و شخصیتهای ترک،  2018در سال 

در این راستا را فعال تر کرد. دیپلماسي اقتصادی  ،برای جلوگیری از اثرات برنامه تحریمي آمریکا بر اقتصاد ترکیه

قامات بسیاری از کشورهای اروپایي و سایر کشورها مبا و وزرای تیم اقتصادی دولت اردوغان رئیس جمهور ترکیه 

وی همچنین با روسای شرکتهای بزرگ و مطرح در این دو کشور نیز  از قبیل روسیه، رایزني گسترده ای کرد.

و انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری و در ترکیه  ینان جهت سرمایه گذارکرد و از آ جلسات و نشستهایي را برگزار

  .دعوت نمود

  داده قرار خود دستورکار در را کشورها ریسا و هیترک يمل پول یواحدها با تجارت موضوع نیهمچن هیترک دولت

 به عنوان نمونه.  داد قرار خود دستورکار در را هیترک يخارج تجارت روابط بر دالر یالیاست با مقابله برنامه و

اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان نشست کشورهای ترک زبان در قرقیزستان به موضوع تجارت با واحدهای 
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عنوان یک مانع در ه پول ملي میان اعضای این شورا تاکید کرد و اعالم داشت، دیگر انجام تجارت خارجي با دالر ب

یک دوره بسیار سخت و حساس را که اصول و با تاسف و تاثر مي خواهیم یادآوری کنم که  روبط دیده مي شود

ما باید از وابستگي به دالر در تجارت . قوانین بین المللي با گستاخي زیر پا گذاشته مي شوند، پشت سر مي گذاریم

 خارجي امان رهایي یابیم و به تجارت با واحدهای پول ملي امان روی آوریم.

 انجمنتوسط وزارت اقتصاد ترکیه و که  2023کیه تا سال استراتژی توسعه  صادرات تر 2018همچنین در سال 

استراتژی هدف  اصلي از  این  ه بود، با جدیت ادامه یافت.تدوین شد  2009صادرکنندگان ترکیه  در  سال 

کصدمین سال  تاسیس جمهوری  یاست که مصادف  با  2023میلیارد  دالری  در  سال    500دستیابي به صادرات 

درصد رشد خواهد داشت. ترکیه   12ور متوسط ساالنه طبه استراتژی صادرات کشور واهد  بود. در این خترکیه 

رصد  از سهم تجارت جهاني را د 5/1و گیرد جهان قرار برتر اقتصاد  10در  میان   2023قصد دارد که در  سال 

 به خود اختصاص دهد.

 لت  ترکیه  قرار دارند که به شرح ذیل است:در این راستا سلسله اقداماتي در  دستور  کار  دو  

 اجرای پروژه های تحقیق  و توسعه  و ارتقا   قابلیت رقابت بین المللي به منظور افزایش ظرفیت صادراتي -1 

  رخدادهای تجاری  و  مبادله  هیات های اقتصادی افزایش مشارکت در نمایشگاه های بین المللي و سایر-2

 ارتقای قابلیت صادراتي بنگاه های کوچک و متوسط-3  

 جهاني سازی برندهای ترک-4  

 تبدیل استانبول به مرکز  مد، نمایشگاه ها  و  مرکزیت  تجاری ترکیه-5  

 حمایت قوی از صادرات و ارائه خدمات، تسهیالت و پشتیباني مالي به آن-6  

 تیابي  به  قابلیت رقابت در بازارهای جهانيتعدد و تنوع  خوشه های صادراتي  برای  دس-7  

  اصالح و توسعه قابلیت خدمات بخش حمل و نقل ترکیه-8  

 

 )صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه( 2023تا سال   دولت ترکیههداف و برنامه های اقتصادی ا

ترکیه تاکید نموده و ، اردوغان رئیس جمهور ترکیه در موارد متعدد بر اهمیت توسعه اقتصادی 2018در سال 

اعالم داشت دوبت ترکیه برنامه های از پیش تعیین شده خود برای دستیابي به اهداف بلندمدت خود در صدمین 

سال  5را از یک دهه قبل آغاز کرده است و در همین راستا در  2023سال تاسیس جمهوری ترکیه در سال 

 د:باقیمانده تالش خواهد کرد اهداف کالن ذیل محقق گرد

 تریلیون دالر افزایش داده خواهد شد.  2ترکیه به سطح  تولید ناخالص ملي -1

 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. 82جمعیت کشور به  -2
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 دالر در نظر گرفته شده است. 25000درآمد سرانه ملي  -3

 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. 500صادرات کاال به  -4

 خواهد رسید.تریلیون دالر  1حجم تجارت خارجي به  -5

میزان میلیون نفر خواهد رسیده و  30به رقم تعداد شاغلین و  امتیاز افزایش خواهد یافت 10ها  میزان استخدام -6

 .یافتخواهد  شهادرصد ک 5بیکاری به زیر 

هیچ استاني در سطح کشور ودکان مشغول به تحصیل خواهند بود و در مقطع ابتدایي و راهنمایي صد در صد ک -7

 دانشگاه نخواهد ماند.بدون 

پزشک اختصاص داده خواهد  210هزار نفر تعداد  100برای هر شهروندی بدون بیمه نخواهند ماند و  هیچ نوع -8

 شد.

 در دست بهره برداری خواهد بود. بزرگکیلومتر  15000 وسعت راه آهن به دو برابر رقم فعلي خواهد رسید. -9

 ازمیر به پایان خواهند رسید. –پروژه های تونل زیر دریایي مرمره در استانبول و گذرگاه خلیج استانبول  -10

 جهان در ترکیه ساخته خواهد شد. بندر بزرگ 10یکي از   -11

 ترکیه تبدیل به مرکز لجستیک سه قاره خواهد شد. -12

 مرکز نیروگاه هسته ای احداث خواهد شد. 3دست کم  -13

 .رسیدمیلیارد دالر خواهد  50به  نیز میلیون نفر و درآمد حاصل  50تعداد گردشگران در ترکیه به  -14

 

 (1/12/1397)آنکارا –بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
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