این مرکز در تهران و با هدف معرفی توامندی های صادراتی و نیز فر صت
های سرمایه گذاری به خریداران و سرمایه گذاران خارجی  ،تاسیس شده
و با ارائه خدمات تسهههیگ گری تراری و اداری امادگی دارد موالههو ت و
فر صت های سرمایه گذاری شرکت های ایرانی را به شکگ صویح به
خریداران خارجی اعم از هیئت های تراری معرفی و با اسههاداده از اویوی
صویح انان را در فرایند صادرات و ارتباط با خریداران مساعدت نماید
اگر تالههمیم به صههادرات موالههود خود دارید و یا نیاز به جذی سههرمایه
خارجی برای توسعه تووید خود دارید  ،ما شما را در این مسیر همراهی می
کنیم و از شههما دعوت می کنیم در مرکز دائم صههادرات و جذی سههرمایه
خارجی شرکت نمایید

خدمات صادرات :
انرام مطاوعه بازار در کشورهای هدف صادرات
تدوین اساراتژی صادراتی برای شرکت ها
ارائه مساند دانشی کشور مقالد شامگ اطالعات بازار
معرفی کاناد های توزیع در منطقه و ارتباط با این کاناد های توزیع
ارتباط با ترار بزرگ منطقه
امور گمرکات  /حمگ و نقگ  /ترخیص
خدمات ماوی
تنظیم قراردادها و توافقنامه های صادرات
 15کشور همسایه جمهوری اسالمی ایران با حرم واردات سا نه  1300میلیارد
د ر  ،یکی از جذای ترین بازارهای دنیا را تشکیگ می دهند  ،علیرغم وجود
توانمندی ها در حوزه تووید و خدمات و نیز فرصت های بیشمار سرمایه گذاری ،
چاوش معرفی با اویوی صویح به خریداران و سرمایه گذاران خارجی  ،یکی از
مهمارین د یگ عدم رشد سهم بازار شرکت های ایرانی در این بازارها بوده و
همساییان ما از توانمندی های شرکت های ایرانی اطالع کافی ندارند

خدمات نمایشگاهی :
نمایش موالود و یا خدمات شما به مدت یک ساد به هیئت های تراری و
بازدیدکنندگان خارجی
اساداده از ظرفیت ساون جلسات به منظور برگزاری جلسات با مشاری –
دفار موقت در تهران
معرفی در مرله اوکارونیکیMade in Iran

مطالعات کشوری ترکیه

بهار 1399
تهیه و تنظیم  :دپارتمان مطالعه بازار مرکز دائم صادرات
و سرمایه گذاری ایران

ترکیه
ترکیه دارای جمعیت  80.745میلیون نفری است و جمعیتی نسبتاً جوان و رو به رشد دارد و میانگین سنی آنها
در سال  30.2 2019سال در مقابل  28.3در سال  2010است .پیش بینی می شود این جمعیت تا سال 2025
به  86124میلیون نفر افزایش یابد .این کشور بیش از  3گروه قومی مختلف را تشکیل می دهد .از  70تا 75
درصد ترکیه  ،کردهای  ٪19و سایر اقلیت ها  .٪12-7بیشتر از نیمی از جمعیت بین  15تا  54سال سن دارند.
در حالی که  ٪24.68زیر  14سال سن دارند  ٪16.11 ،باالی  55سال سن دارند .جمعیت ترکیه  ٪50.75زن
و  ٪49.25مرد دارند ٪72.2 .از جمعیت در مناطق شهری به ویژه در سه شهر استانبول  ،آنکارا و ازمیر متمرکز
شده اند .به گفته ترکستات  ،تا سال  ٪23 ، 2016از خانوارهای ترکیه درآمد ساالنه  50،000دالر یا بیشتر از
 ٪17در سال  2011داشته اند ،ترک ها به طور فزاینده ای تحصیل کرده و شهر نشین می شوند.

در سطح معینی  ،ترکیه در سالهای اخیر در بسیاری از شاخص های استاندارد پیشرفت کرده است  ،اما نسبت ًا
همچنان نسبت به سایر کشورهای عضو  OECDعقب مانده است .بیش از  6میلیون نفر تحصیالت عالی دارند و
از هر  10جوان  3نفر فارغ التحصیل دانشگاه هستند .میزان اشتغال فارغ التحصیالن آموزش عالی برای مردان
مذکر  ٪22بیشتر از زن در همان سطح تحصیالت است .میزان اشتغال فارغ التحصیالن آموزش عالی در مقایسه
با افراد دارای سطح تحصیالت پایین در کشور بیش از  50درصد متفاوت است .بیش از  31میلیون نفر در کشور
نیروی کار را تشکیل می دهند .اشتغال در بخش صنعت  ٪26.91را نشان می دهد در حالیکه در بخش خدمات
 ٪54.34و صنعت  ٪1875در کل کشور استخدام می شود.
در ترکیه میانگین درآمد ساالنه خالص خانوار ( TRY 21577تقریبا  3،467دالر) پایین تر از میانگین  OECDاز
 30563دالر در سال است .متوسط حقوق یک شخص ترک در سال تقریبا  6336یورو قبل از مالیات  ،کمتر از
کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان  ،کرواسی  ،اسلوونی و لهستان است ،مودی پیش بینی می کند که رشد
اقتصادی ترکیه از نظر قدرت خرید در سال  2019از  3.9درصد در سال  2018به  0.4درصد برسد .برابری
قدرت خرید ترکیه برای تولید ناخالص داخلی سرانه برای سال  65 2017امتیاز بود .این ارزش در کشورهای
اروپایی به طور متوسط  100امتیاز دارد و نشان می دهد که ترکیه قبل از آنها قرار دارد .با این حال  ،هنوز نابرابری
درآمدی وجود دارد.

رفتار مصرف کننده
از نظر فرهنگی  ،ویژگیهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان ترکیه از نظر سن و جنبه فرهنگی تفاوت قابل
توجهی با مشخصات مصرف کنندگان اروپایی و غربی دارد .بیشتر مصرف کنندگان ترکیه معتقدند که مراقبت از
خود و پیروی از آخرین روند از اهمیت برخوردار است .بنابراین  ،در حالی که تقاضا برای جراحی زیبایی در بین
افراد میانسال افزایش می یابد  ،همچنین عالقه به استفاده از رسانه های اجتماعی روی عادت مصرف کننده افزایش
می یابد .عالوه بر این  ،در ترکیه سنت خرید کاالهای لوکس و الکترونیک وجود دارد که باعث افزایش استفاده از
کارتهای اعتباری برای خرید محص والت می شود .با توجه به تقسیم مصرف کننده با توجه به سن  ،به نظر می
رسد که مصرف کننده پروفایل سن  ،جوانان وقت بیشتری را در رایانه ها می گذراند و به طور فزاینده ای به صورت
آنالین برای خرید وسایل تفریحی و اسباب بازی می رود .در بین مصرف کنندگان نوجوان  ،اینترنت جایگزین
فعالیت های اوقات فراغت سنتی است .جوانان و بزرگساالن میانه تمایل به خرید تبلت و برندهای خودروی خود
را دارند .اواسط و اواخر افراد از روشهای ارتباطی سنتی استفاده می کنند  ،بنابراین افزایش تقاضا برای استفاده
آسانتر از تلفن های همراه را افزایش می دهد .با این حال  ،پس از افزایش تورم و نرخ بیکاری  ،اعتماد مصرف
کننده ترکیه از اکتبر سال  2017رو به وخامت است.
طبق بررسی ها  ،قیمت از دید مصرف کنندگان و ارزش آنها از ویژگی های محصوالت بر رضایت مشتری تأثیر
دارد .عالوه بر این کیفیت خدمات یک شرط الزم اما کافی برای وفاداری مشتری در ترکیه نیست.
عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی اخیر رشد درآمد و همچنین هزینه های مصرف کننده را کاهش داده است که
بین سال های  2015و  2016کاهش یافته است .با این وجود  ،انتظار می رود جمعیت جوان و پویا کشور با
کمک دسترسی بیشتر به اعتبار مصرف کننده  ،اقتصاد را در سالهای آینده تقویت کند .نگرانی های امنیتی و
عادت های سنتی هنوز هم بسیاری از مصرف کنندگان را از مکان های خرید پر رفت و آمد دور می کند اما باعث
افزایش خرید آنالین می شود  .با توجه به حمل و نقل  ،اتومبیل ها رایج ترین وسیله حمل و نقل  ،توسعه سایر
روش های حمل و نقل مانند مترو" ،متروبوس" و اتوبوس ها در شهرهای بزرگ مانند استانبول  ،آنکارا و ازمیر
رایج است  .استفاده از سیستم عامل های همکاری و فناوری مانند  Uberو  Bitaksiبه دالیل امنیتی در حال
کاهش است اما دولت طرفدار استفاده از وسایل نقلیه مشترک است .با این حال  ،افزایش قیمت برق  ،گاز و
فرآورده های روزانه فشار را بر بودجه خانوار وارد می کند و عادت مصرف کنندگان ترکیه را تغییر می دهد.

تجارت الکترونیک
بازار تجارت الکترونیکی در ترکیه یکی از باالترین نرخ رشد در اروپا را در سالهای اخیر ثبت کرده است (به طور
متوسط  .) ٪30با این حال  ،بیشتر از اکثر کشورهای اروپایی با جمعیت مشابه کوچکتر است .طبق اعالم انجمن
صنعت و تجارت ترکیه ) ، (TUBISADنرخ نفوذ تجارت الکترونیکی در سال  ٪3.5 2016بود که به طور قابل
توجهی پایین تر از میانگین جهانی ( )٪8.5است .در حال حاضر  ،تجارت الکترونیک  ٪3.5از کل بخش تجارت
در ترکیه را تشکیل می دهد .به گفته  ، TUBISADتجارت الکترونیک ترکیه در سال  2017حدود  8.6میلیارد
یورو تخمین زده شد .پیش بینی می شود در سال  2018بین  30تا  35درصد رشد کند و هدف آن این است
که درآمد خود را تا پایان سال به بیش از  11.5میلیارد دالر برساند .پیش بینی می شود که رشد بازار تجارت
الکترونیکی تا حد زیادی توسط تلفن همراه تحریک شود  ،به طوری که ترکیه یکی از باالترین میزان نفوذ گوشی
های هوشمند در اروپا را دارد .طبق گفته  TUSIADحداقل نیمی از فروش آنالین تا سال  2021از طریق تلفن
های هوشمند انجام می شود .خرید مرزی به اندازه سایر کشور های اروپایی محبوب نیست  ،با این که ترکیه عضو
اتحادیه اروپا نمی شود  ،حتی اگر حد بدون ارزش مالیات برای محموالت وارداتی به ازای هر خرید در اوایل سال
 2018به  25دالر کاهش یابد .در حالی که اولین بار الکترونیکی خرده فروشان تجارت  Hepsiburadaو
Gittigidiyorخدمات خود را به ترتیب در سال های  1998و  2000راه اندازی کردند  ،به همین دلیل فروشگاه
های اینترنتی آنالین گسترده شد  ،خرید آنالین تنها پس از سال  2008آغاز شد .ده خرده فروش تجارت
الکترونیک تقریباً  ٪50ا ز کل خرید آنالین را تشکیل می دهد  ،در حالی که خرید در وب سایت های خرده
فروشان سنتی و  SMEها  ٪30از کل فروش را تشکیل می دهد .انتظار می رود که راه اندازی قریب الوقوع آمازون
ترکیه در سال  2018بازار محلی تجارت الکترونیک را تغییر داده و رقابت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
با وجود جمعیت قابل توجه کاربران اینترنت (حدود  56میلیون نفر)  ،تنها  ٪33از کاربران اینترنت به صورت
آنالین خرید می کنند که در مقایسه با میانگین اروپایی ( ٪66از کاربران اینترنت) بطور قابل توجهی کم است.
خرید آنالین از آخرین دالیلی است که باعث می شود افراد ترکیه به اینترنت بروند و تنها  ٪20از کاربران اینترنت
خرید آنالین می کنند  ،در حالی که این میزان برای استفاده از رسانه های اجتماعی  ٪82است .از طرف دیگر ،
میزان هزینه شده برای هر خرید آنالین با اروپا و ایاالت متحده قابل مقایسه است  ،زیرا مصرف کنندگان ترکیه
هر بار که از یک وب سایت تجارت الکترونیکی استفاده می کنند (به طور متوسط  86دالر در آمریکا  72 ،دالر
آمریکا در آمریکا)  71دالر هزینه می کنند .اروپا)  ،مطابق مرکز کارت بین بانکی ترکیه .رایانه های رومیزی و لپ
تاپ ها اصلی ترین رسانه خرید آنالین در روزهای هفته بین  9تا  4بعد از ظهر است در حالی که بیشتر کاربران
در خارج از این ساعت ها به دستگاه های تلفن همراه مراجعه می کنند ٪76 .از خریداران آنالین با استفاده از
رایانه خریدهای آنالین انجام می دهند  ،در حالی که تنها  ٪16از تلفن های هوشمند خود برای خرید استفاده
می کنند و  ٪3این کار را از طریق تبلت انجام می دهند .در مورد روش های پرداخت  ٪59 ،از خریداران

الکترونیکی ترکیه با استفاده از کارت های اعتباری بصورت آنالین خرید کرده اند  ،در حالی که  ٪37آنها با
پرداخت موبایل  ٪2 ،کارت پیش پرداخت  ٪1 ،کیف پول الکترونیکی و  ٪1نقل و انتقاالت بانکی این کار را انجام
داده اند ٪56 .از کاربران اینترنت ترکیه به دلیل پایین آمدن قیمت (تجارت جهانی  )٪46تجارت الکترونیکی را
نسبت به خرده فروشی سنتی انتخاب می کنند (در حالی که میانگین جهانی  ، )٪46در حالی که تنها  ٪36برای
راحتی آن (میانگین جهانی  ) ٪47را انتخاب می کنند .مصرف کنندگان ترکیه به خوبی به تبلیغات ویژه تجارت
الکترونیکی (مانند جمعه سیاه  ،دوشنبه سایبر و روز مجردها) پاسخ می دهند  ،که باعث افزایش فروش آنالین تا
 500٪در سال  2017شد .دسته بندی محصوالت برتر الکترونیک و رسانه است که سهم بازار  2.26میلیارد دالر
آمریکا را به خود اختصاص داده است  ،بعد از آن مبلمان و وسایل  ،که  1.18میلیارد دالر فروش در سال 2017
ایجاد کرده اند .تا سال  ، 2021الکترونیک و رسانه هنوز هم بیشترین خرید را دارند .دسته بندی آنالین  ،با ارزش
تقریبی  3.34میلیارد دالر آمریکا  ،به دنبال آن مبلمان و وسایل مورد نیاز  2.11 ،میلیارد دالر ارزش دارند.

اقتصاد ترکیه
اقتصاد ترکیه پس از تجربه رکود در نیمه دوم سال  ، 2018در برابر بحران ارزی  ،عالئم کندی از بهبود را در سال
 2019نشان داد .میزان مصرف خصوصی و عمومی در سال  2019در میان رشد اعتبار و سیاست مالی انبساطی
افزایش یافت در حالی که لیر ترکیه پس از ضربه کمترین رکورد در آگوست  ، 2018مقداری از ارزش خود را در
برابر ارزهای اصلی بین المللی بازیافت کرد .طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول  -پیش بینی می شود که
رشد در  ٪0.29در سال  2019بوده است.
اقتصاد ترکیه یک اقتصاد باز در تجارت خارجی محسوب می شود  ٪60.2 ،از تولید ناخالص داخلی آن را تجارت
خارجی تشکیل می دهد (بانک جهانی . )2018 ،خودرو ( ٪13.2از کل صادرات شامل اتومبیل مسافری  ،وسایل
نقلیه حمل و نقل و لوازم جانبی برای وسایل نقلیه) و طال ( )٪4.2بیشترین صادرات ترکیه در سال  2017بود و
پس از آن جواهرات  ،نساجی و محصوالت فلزی قرار گرفتند .محصوالت عمده وارداتی شامل طال ( ، )٪7.1فرآورده
های نفتی ( ، )٪4/4اتومبیل و لوازم جانبی (در کل  ، )٪6.3ضایعات فلزی ( )٪2.6و دستگاه های ارتباطی
( )٪1.8بود.
آلمان ( ٪9.6از کل صادرات)  ،انگلیس ( ، )٪6.6ایتالیا ( ، )٪5.7عراق ( )٪5و ایاالت متحده ( )٪4.9از مهمترین
مقاصد صادراتی ترکیه بودند .روسیه ( )٪9.9و چین ( )٪9.3اصلی ترین کاالی تولیدی صادراتی بودند و پس از
آن آلمان ( ، )٪9.1ایاالت متحده ( )٪5.5و ایتالیا ( .)٪4.6ترکیه مجموعاً  25موافقت نامه تجارت آزاد از جمله
اولین معامله تجاری خود با منطقه اقتصادی اروپا در سال  1991و جدیدترین آنها با جزایر فارو و سنگاپور امضا
کرده است .این کشور مذاکرات برای توافق های تجاری با ژاپن  ،اندونزی و پاکستان را دنبال کرده است .ترکیه
پس از اینکه اردن توافق نامه تجارت آزاد بین دو کشور را به حالت تعلیق درآورد و شروع به اعمال وظایف گمرکی

در نوامبر سال  2018کرد  ،در اکتبر  2019به توافق نامه همکاری تجاری با اردن رسید  ،روابط متالطم ترکیه با
ایاالت متحده منجر به یکسری تغییرات در تعرفه های آمریکایی در ترکیه شد .واردات فوالد و آهن در طول سال
 ، 2019مانند سال گذشته .ایاالت متحده پس از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه  ،بار دیگر در ماه اکتبر
تعرفه ها را افزایش داد .دولت ترامپ همچنین مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد با ترکیه را به حالت تعلیق درآورد.
ساختار تجارت ترکیه از نظر کسری بودجه ( 41.9میلیارد دالر) عمدتاً به دلیل واردات انرژی است و بیشتر واردات
آن به محصوالت واسطه ای  ،نیمه تمام یا خام گره خورده است .در سال  2018واردات کاالی ترکیه  223میلیارد
دالر بود  ،در حالی که ارزش کل کاالهای صادراتی آن به  168میلیارد دالر رسیده است .براساس  ، WTOصادرات
خدمات سال  2018به ترتیب بسیار بیشتر از واردات  48 ،میلیارد دالر و  21.9میلیارد دالر بوده است .دولت
یک سیاست فعال ارائه مشوق برای تولید برق از طریق حمایت از انرژی های تجدیدپذیر و تولید سوخت زغال
سنگ داخلی به منظور کاهش وابستگی کشور به واردات گاز را حفظ کرده است .در همین زمان  ،بحران ارزی که
ارزش لیر ترکیه را در اگوست سال  2018به پایین ترین نرخ تاریخ رسانده است  ،واردات را تحت فشار قرار داده
و صادرات را تقویت کرده و در نتیجه  ،کسری تجاری در سال  2018به  ٪28.4کاهش یافته است .براساس اعالم
وزارت تجارت ترکیه  ،این روند در سال  2019ادامه یافت و با کاهش  45درصدی کسری بودجه به  29.9میلیارد
دالر رسید.
نرخ ارزش افزوده در ترکیه  18درصد است .کاهش نرخ  ٪8در مورد مواد غذایی اساسی اعمال می شود .محصوالت
دارویی؛ کتاب (بجز کتابهای الکترونیکی)؛ محصوالت پزشکی کاهش  1درصدی در مجالت  ،روزنامه ها  ،برخی
محصوالت کشاورزی و برخی از دستگاه ها و تجهیزات خاص که تحت اجاره مالی خریداری می شوند صدق می
کند .مالیات بر درآمد  22درصد ،شرکتهای ترک مالیات کامل پرداخت می کنند ،شرکت های غیر مقیم فقط از
درآمد حاصل از ترکیه اخذ می شوندمعافیت هایی تا  100درصد برای تولید محصوالت وارداتی در ترکیه وجود
دارد.

رسانه های اجتماعی
از ژانویه سال  51 ، 2018میلیون کاربر فعال رسانه های اجتماعی در کشور وجود داشت که از این تعداد 44
میلیون نفر به شبکه های اجتماعی با استفاده از دستگاه های تلفن همراه دسترسی دارند .یوتیوب  ،فیس بوک ،
واتس اپ  ،اینستاگرام و توییتر از محبوب ترین شبکه های رسانه های اجتماعی ترکیه هستند و محبوبیت آنها در
سالهای اخیر به تدریج در حال افزایش است .فیس بوک  51میلیون کاربر دارد که از این تعداد  31،6میلیون نفر
زیر  34سال  19.6 -میلیون مرد و  12میلیون زن هستند .اینستاگرام دارای  33میلیون کاربر در ترکیه  -از این

تعداد  ٪59مرد و  ٪41زن هستند  ٪41 -از کل جمعیت  ،دومین نرخ باالتر در جهان بعد از سوئد است .با این
حال  ،کاربران رسانه های اجتماعی ترکیه بیشتر وقت خود را در یوتیوب می گذرانند(  55٪از کاربران می گویند
طبق نظرسنجی  Hootsuiteدر این پلتفرم فعال ترین هستند ).ترک ها به طور متوسط روزانه  7ساعت و 9
دقیقه بصورت آنالین  -سیزدهمین باالترین در جهان  -از این تعداد  2ساعت و  48دقیقه در رسانه های اجتماعی
می گذرانند .در بین شبکه های حرفه ای LinkedIn ،تنها رسانه ای است که با حدود  5میلیون کاربر( تقریبا
 1٪از کل کاربران  LinkedInدر سراسر جهان ) از آن استفاده می کند .از آگوست سال  ، 2018محبوب ترین
سیستم عامل های رسانه های اجتماعی در کشور با سهم بازار شاملYouTube ،) ٪ Facebook (36.65
) ٪Instagram (9.53 ،) ٪Pinterest (13.3 ،) ٪Twitter (16.3 ،) ٪(22.09و).٪ Tumblr ( 0.93

کانال توزیع
با وجود کندی عمومی رشد اقتصاد ترکیه از سال  ، 2015انتظار می رود بخش خرده فروشی مواد غذایی ساالنه
 8درصد رشد کند  .کل بخش خرده فروشی در ترکیه در سال  2015به  214میلیارد دالر رسیده و انتظار می
رود در سال  2018به  290میلیارد دالر برسد که نتیجه آن افزایش سطح درآمد یکبار مصرف و تقاضای زیاد
مصرف کننده است .بازار خرده فروشی مواد غذایی  ٪62از کل بخش خرده فروشی  ،یعنی  137میلیارد دالر
آمریکا را تشکیل می دهد .طبق گفته  ، Euromonitorفروش خرده فروشی در بازار مواد غذایی بسته بندی
شده در ترکیه در سال  2016به  33میلیارد دالر رسیده است  ،که از سال  2012رشد  ٪43.8داشته است . .
پیش بینی می شود تا سال  ، 2021فروش خرده فروشی در بازار مواد غذایی بسته بندی شده در ترکیه به 58
میلیارد دالر برسد.
سوپر مارکت های ارائه دهنده تخفیف همچنان بر بخش خرده فروشی مواد غذایی حاکم است .محصوالت برچسب
خصوصی در حال افزایش سهم خود در برابر محصوالت مارک دار هستند و تعداد فروشگاه های تخفیف با سرعت
زیاد در حال افزایش است  .کاالهای وارداتی با ارزش باال از نظر تعداد و تنوع در سوپر مارکت های ملی و بین
المللی مانند میگروس  ،مترو  ،کارفور و سایر موارد که مصرف کنن دگان با درآمد باالتری را به خود اختصاص می
دهند  ،افزایش می یابد.
بخش خرده فروشی مواد غذایی در ترکیه را می توان در دو گروه عمده قرار داد :خرده فروشان سازمان یافته و غیر
سازمان یافته  .خرده فروشان سازمان یافته شامل خرده فروشان  ،سوپر مارکت های محلی (منطقه ای)  ،خرده
فروشان تخفیف و فروشگاه های پمپ بنزین هستند  .خرده فروشان غیر سازمان یافته  ،که همچنین به آن بازار
سنتی گفته می شود  ،فروشگاه های کوچکتر و راحت تری را به نام بقالی که در ایران هم مرسوم است در
بازارهای ترک و فضای باز تشکیل می دهند.

بخش خرده فروشی مواد غذایی :
فروشگاه های تخفیف ( ٪74سهم بازار)SOK ،BIM ،: A101
خرده فروشان ملی ( ٪13سهم بازار)
خرده فروشان بین المللی (سهم بازار  :)٪9کارفور  ،میگروس
سوپر مارکت های محلی ( ٪4سهم بازار)

با در نظر گرفتن اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا  ،محصوالت از اتحادیه اروپا بدون هیچ گونه محدودیت وارد می
شوند  .بخش عمده ای از عوارض گمرکی بر روی محصوالت صنعتی و محصوالت کشاورزی فرآوری شده از اتحادیه
اروپا و  EFTAاز  ٪10به  ٪0کاهش یافته است .عالوه بر این  ،این کشور شروع به تنظیم تعرفه یکپارچه اتحادیه
اروپا ) (TARICدر کشورهای سوم می کند  .برای انجام این کار  ،ترکیه در حال کاهش عوارض گمرکی خود از
 ٪10به حدود  ٪5است.

فرآیند واردات
بطور کلی  ،اوراق گمرک اظهارنامه شفاهی است که توسط مالک یا شرکت حمل کننده انجام می شود و باید کتبی
شود.
ارائه
پشتیبان
اسناد
با
همراه
رویه اسناد و مدارک ترکیه مستلزم آن است که یک فاکتور تجاری و صورتحساب بار یا صورتحساب هوایی همه
محموله های تجاری را همراهی کند  .بسته به نوع محصول  ،ممکن است واردکنندگان ملزم به ارائه گواهی مبدا
باشند  .مجوزهای واردات و گواهینامه های گیاهی برای واردات مواد غذایی و کاالهای کشاورزی ضروری است.رویه
ها و مقررات با توجه به مبدأ متفاوت هستند.

با عضویت در مرکز
دائم صادرات و
سرمایه گذاری و بهره
مندی از بسته های
خدماتی متنوع ما ،
شما هم می توانید به
نشریه Made in Iran
بپیوندید

