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 سمه تعالیاب

 95بولتن اخبار و گزارشات اقتصادی 

18/2/99 

 .اددمی  5یخ ز تاررحسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه خبر از ورود کامیونهای ترک از مرز بازرگان به گوربوالغ ا

. اشته استریل دبراساس اعالم وزارت تجارت، شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی بر روابط تجاری ترکیه در ماه آو

ری سا کبوریل ارهای ارائه شده از سوی وزارت تجارت نشان می دهد، تراز تجاری خارجی این کشور در ماه اآم

 .شده استمیلیارد دالر مواجه  3.97

وی در  کرد. گفتگو و ردیدا المللی بین گذاران صورت آنالین با سرمایهه ترکیه ب داری خزانه وزیر بایراک، برات آل

  .بازگردد عادیری کرد تا اقتصاد ترکیه در نیمه دوم سالجاری به حالت این دیدار ابراز امیدوا

    .درصد اعالم کرد 10.9را   سالجارینرخ تورم این کشور برای ماه آوریل  ،سازمان آمار ترکیه

ه نیز ضمانت استفاده می نماید و به شرکتهای سازند BOT دولت ترکیه برای احداث پروژه های بزرگ از روش 

تفاوت جهت سال میلیارد لیر مابه ال 3.2و در آمد زایی می دهد. در هیمن ارتباط دولت ترکیه مجموعا مشتری 

 پرداخت کرده است. 2019

س کرونا،  تقاضای محصوالت پتروشیمی به دلیل شیوع ویرو هشبه دلیل کا کرد،  اعالم ترکیه توپراش شرکت

 نماید. می متوقف سالجاری جوالی ولا لغایت می 5 تاریخ از را فعالیتهای این پاالیشگاه

 به کاهش ددرص 11،4 با قبل سال مشابه مدت با درمقایسه سالجاری نخست ماهه سه در ترکیه گردشگری درآمد

   رسید. هزار دالر 206 و میلیون 101 و میلیارد 4

 درصد 5،4 هب 2021 سال در و درصد 7،4رقم به 2020 سال برای تورم نرخ کرد تا بینی پیش ترکیه مرکزی بانک

 . برسد بشکه هر در دالر 32،6 به سالجاری در جهانی بازارهای در نفت قیمت و

میلیون دالر  447د و میلیار 86بالغ بر   2020اوریل  30بانک مرکزی ترکیه میزان ذخایر ارزی این کشور تا تاریخ 

 .اعالم کرد

هزار و  361یلیون و م 23 سالجاری راپایان ماه مارس  سازمان آمار ترکیه، تعداد کل وسائط نقلیه در این کشور در

 .کرداعالم دستگاه  22

 های ترک از مرز گوبوالغ به ترکیه داد. نومیوزیر تجارت ترکیه خبر از ورود کا -وزارت تجارت

  5خ تاری ازرحسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه خبر از ورود کامیونهای ترک از مرز بازرگان به گوربوالغ 
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ورت صه اظهار داشت، مرز گوبوالغ که به دلیل شیوع ویروس کرونا بدر حساب توئیتر خود اد. وی دمی 

ر می انتظار بسمرز در حالت کامیون ترک که در   280 روند ورود  موقت مسدود شده بود، بازگشایی و

 آغاز کردیم.بق مقررات قرنطینه  طاشتی مابردند را تحت تدابیر بهد

 میلیارد دالری ترکیه در ماه آوریل  3.97تراز کسری  -وزارت تجارت

وریل براساس اعالم وزارت تجارت، شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی بر روابط تجاری ترکیه در ماه آ 

ور داشته است. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تجارت نشان می دهد، تراز تجاری خارجی این کش

ن صادرات میلیارد دالر می باشد. بر پایه این گزارش، میزا 3.97در ماه اوریل با کشری مواجه و منفی 

ال قبل میلیارد دالر می باشد که این رقم نسبت به مدت مشابه س 8.99ترکیه در ماه اوریل سالجاری  

ی ممیلیارد دالر  12.96در همین ماه نیز  درصد کاهش نشان می دهد. همچنین میزان واردات 41.38

 درصد کاهش داشته است. براساس این آمار، 28.3به مدت مشابه سال قبل باشد که این نیز نسبت 

 3.97میلیارد دالر و کسری تراز تجاری نیز منفی  21.95حجم تجارت خارجی ترکیه در ماه آوریل 

 راق ووریل به کشورهای آلمان، آمریکا و عن صادرات ترکیه در ماه آمیلیارد دالر می باشد. بیشتری

ه ترکی وریل کاالهایاست. در ماه آ یز از کشورهای چین، آلمان و روسیه انجام شدهبیشترین واردات ن

 صادراتی دنیا صادر شده است.  مقصد 205به 

  المللی بین گذاران سرمایه با ترکیه داری خزانه وزیر بایراک، آل دیدار -صباح

از  می مشش روز داری خزانه وزیر بایراک، آلبرات  ترکیه، دارایی و داری خزانه وزارت اعالم اساس بر

اشاره به  وی دراین دیدار ضمن. کرد گفتگو و دیدار المللی بین گذاران سرمایه با کنفرانس ویدئو طریق

ابت ب انیطح مطلوبی قرار دارد . هیچ نگرر ارزی ترکیه گفت، میزان ذخایر ارزی ترکیه در سیمیزان ذخا

ی ضمن اشاره به سیاست بانک مرکزی گفت، نرخ بدهی های ارزی بخش دولتی و خصوصی نمی باشد. و

د. ندار ارز در کشور در بازار آزاد مشخص می شود و بانک مرکزی هیچ دخالتی در تعیین میزان نرخ ارز

شور را  الی کباط مضآزاد رقم بخورد که این نرخ ثبات اقتصادی و ان رگونه ای در بازاه اما اگر نرخ ارز ب

عی در بانک مرکزی وارد عمل شده و با ابزارهایی که در اختیار دارد، سصورت  هدف قرار دهد، در آن

ا دفی رهتنظیم بازار ارز خواهد کرد. وی افزود، بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ ارز و میزان ذخایر 

 دنبال نمی کند. 

آزاد تاکید براساس اطالعات بدست آمده آل بایراک در این دیدار بر پایبندی دولت ترکیه بر اصل بازار 

کرده و اعالم داشته به هیچ عنوان از اصل بازار آزاد منصرف نخواهند شد و کنترل بر سرمایه وجود 

 نخواهد داشت. 
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ه ترکی وی در خصوص تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد ترکیه نیز اعالم کرد، هرچند این ویروس اقتصاد

ور اد کشرار دارد اما اطمینان داریم که اقتصاز جمله بخشهای گردشگری و صادرات را تحت تاثیر خود ق

ی به دست یابکرونا در نیمه دوم سالجاری به حالت عادی باز خواهد گشت. وی افزود، با شیوع ویروس 

ل آ. دشوار شده استکه از قبل پیش بینی شده بود، اهداف تجارت خارجی، اشتغال، نرخ رشد و تولید 

کرونا  کشور  جهت مقابله با ویروس 57نساندوستانه ترکیه به بایراک همچنین ضمن اشاره به کمکهای ا

ف ر خالرکیه با کمکهای خود به غرب نشان داد که شریکی قابل اعتماد برای آنان می باشد. و بفت، تگ

دید ی دشمن یاد می کردند، مشخص گرکشور عنوانه ادعاهای رسانه های غربی، که همواره از ترکیه ب

 نان می باشد.  اعتماد برای آی قابل که ترکیه، دوست

 لیر ترک را هدف قرار داده اند ،کز مالی در لندنامر-ملیت

 7.3ه رقم ب 6.8ای اخیر نرخ دالر در برابر لیر به شدت افزایش یافت. بنحویکه نرخ هر دالر از روزهطی 

 ی اخیر،کارشناسان اقتصادی ترکیه معتقدند علت افزایش نرخ دالر در برابر لیر طی روزهالیر رسید.  

ن از ر لنددنشات گرفته از اقدام مراکز مالی در لندن می باشد. به اعتقاد این کارشناسان، مراکز مالی 

د. ار ندارناختی که درد آنهم با لیرهایی نیدالر از بازار ارز ترکیه می نما طریق سواپ  ارزی اقدام به خرید

ر این داست. مشخص نوعی قرارداد برای معاوضه جریان نقدی در آینده در واقع  ارزی تفاهم نامه سواپ

ه ا استفادمراکز مالی در لندن ب مشخص می نمایند.ه تبادل دارایی ها خود در آینده بتعهد  نرفیطوه یش

در  ند کهه نموده و تعهد تحویل لیری را می دهاز این شیوه اقدام به خرید دالر در حجم باال از ترکی

 اختیار ندارند. لذا این اقدام سبب بر هم خوردن بازارارز و کاهش نرخ لیر شده است.

 ترکیه مرکزی بانک توسط سالجاری در تورم نرخ کاهش بینی پیش-جمهوریت

 جاری سال برای تورم نرخ خصوص در مرکزی بانک بینی پیش ترکیه مرکزی بانک رئیس اویسال، مراد

 2021 سال در و درصد 4،7رقم به 2020 سال برای تورم نرخ شود می بینی پیش گفت، وی. کرد اعالم را

 وی .بود کرده سالجاری برای را درصدی 2،8 تورم نرخ بینی پیش قبال بانک این. برسد درصد 4،5 به

 پیش مرکزی بانک همچنین. شد خواهیم کشور در تورم نرخ کاهش شاهد جوالی ماه از کرد، اعالم

 قبال نکبا این. برسد بشکه هر در دالر6،32 به سالجاری در جهانی بازارهای در نفت قیمت تا کرد بینی

 .بود کرده را دالر 60 بشکه هر بینی پیش

 میلیارد دالر اعالم شد 86.4دخایر ارزی ترکیه -استار

 ور تا م کرد، میزان ذخایر ارزی این کشاعال 2020اوریل  30بانک مرکزی ترکیه در گزارشی در تاریخ 
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ان میلیون دالر رسیده است. این در حال است که میز 447میلیارد و  86پایان مدت مذکور به رقم 

 میلیون دالر بوده است.  406میلیارد و  95ذخایر ارزی ترکیه در پایان ماه مارس بالغ بر 

 درصد اعالم شد 10.9نرخ تورم ترکیه  -سازمان آمار

رش، نرخ م کرد. براساس این گزارا اعال 2020ماه اوریل  ازمان آمار ترکیه نرخ تورم این کشور برایس

 درصد اعالم شد. 10.9ورم در پایان ماه آوریل ت

 نت متشری به شرکتهای بخش خصوصیامیلیارد لیر به عنوان ضم 3.2 پرداخت  -خبرترک

ه نیز استفاده می نماید و به شرکتهای سازند BOT دولت ترکیه برای احداث پروژه های بزرگ از روش 

مد پیش بینی شده محقق نشود، آری می دهد. بر اساس این روش اگر دمد زایآضمانت مشتری و در 

ز ان اوبمابه التفاوت از سوی خزانه داری پرداخت می شود. دولت ترکیه که جهت احداث یگ پل و سه ات

فاوت میلیارد لیر مابه الت 3.2یان چهار پروژه مجموعا ور شده تا برای این روش استفاه کرده مجب

ون زسیوپرداخت نماید. این اقدام دولت ترکیه با مخالفتهای شدید حزب جمهوری خلق بعنوان حزب اپ

 ایلیمرکیه تدم تاستفاده از این پروژه ها سبب گردیده تا مر جهت عوارض گرانوضع  مواجه شده است.

  اشند. به استفاده از آنها نداشته ب

 ترکیه توپراش شرکت های فعالیت توقف-صباح

یتهای فعال نسبی توقف به منجر دنیا در کرونا ویروس شیوع کردند، اعالم ترکیه توپراش شرکت مدیران

 قابلمیزان  به پتروشیمی محصوالت برای تقاضای میزان تا گردیده سبب نیز این و شدهاقتصادی 

ی این هپاالیشگا فعالیتهای تا شد، گرفته تصمیم توپراش شرکت انعنوه ب اینرو، از. یابد کاهش توجهی

 شتوپرا شرکت است،گفتنی . گردد متوقف سالجاری جوالی اول لغایت می 5 تاریخ از ازمیر درشرکت 

 ابلق میزان به خودتولیدات  میزان از کرونا ویروس شیوع دلیل به نیز آوریل 20 تاریخ در همچنین

 .بود داده کاهش توجهی

 ترکیه داخت شده در رو میزان وام های پاعالم سپرده های بانکی  -خبرترک

براساس اعالم سازمان تنظیم و مقررات بانکی ترکیه، میزان سپرده های بانکی این کشور در ماه آوریل 

میلیون لیر رسیده است. همچنین بر پایه این گزارش، حجم   76میلیارد و  63تریلیون و  3به رقم  2020

هزار لیر و  868میلیون و  264میلیارد و  499های پرداخت شده به اشخاص حقیقی در همین مدت وام 

هزار لیر اعالم  609میلیون و  650میلیارد و  461حجم وام های پرداخت شده به اشخاص حقوقی نیز 
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 632و  میلیون 912میلیارد و  194داخت شده به اشخاص حقیقی بالغ بر رشده است. از میزان وام های پ

 هزار لیر وام خرید ملک بوده است. 

 2020 سال تسنخ ماهه سه در ترکیه گردشگری درآمددرصدی  11کاهش -صباح

 سهدرمقای سالجاری نخست ماهه سه در کشور این گردشگری درآمد ترکیه، آمار سازمان اعالم براساس

 .است هرسید دالر هزار 206 و میلیون 101 و میلیارد 4 به کاهش درصد 11،4 با قبل سال مشابه مدت با

 گزارش تعداد وسائط نقلیه  در ترکیه –ترکیه  سازمان آمار

 1.69ا براساس اعالم سازمان آمار ترکیه، تعداد کل وسائط نقلیه در این کشور در پایان ماه مارس ب

عداد ت دستگاه رسیده است. همچنین بر پایه این گزارش 22هزار و  361میلیون و  23درصد افزایش به 

درصد  38ابه سال قبل با شخودورهای پالک شده در سه ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت م

 دستگاه رسیده است. 747هزار و  219افزایش به 

 میلیارد دالری فندق از سوی ترکیه 1.8صادرات -خبرترک

ندق ادرکنندگان فبراساس اعالم انجمن صادرکنندگان فندق ترکیه، این کشور بعنوان یکی از عمده ص

 844بالغ بر یک میلیارد و  2020تا آوریل  2019جهان موفق شده تا در هشت ماه اخبر از سپتامبر 

ر شده تن ذک 281هزار و  277هزار دالر فندق صادر نماید. میزان فندق صادر شده نیز  298میلیون و 

 2020یارد دالری برای سال میل 2.5است. هدف انجمن صادرکنندگان فندق ترکیه، دست یابی به رقم 

 می باشد.

 آنکارا -بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
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