
1

فرصتهایتجاری

روسیه-ایران
1398اردیبهشت ماه 

لمعاونت اقتصادی و امور بین المل
اتاق تعاون ایران
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
اطالعات عمومی در مورد روسیه

مسکو:پایتخت

روسی: زبان رسمی

جمهوری پارلمانی چند حزبی :دولت

از نظر  رتبه نخست)میلیون کیلومتر مربع 17:مساحت

(برابر وسعت ایران10مساحت در دنیا،  بیش از 

روبل :واحد پول(RUB)

ت راهبردی مالکیبا اقتصاد ترکیبی پر درآمد یک : اقتصاد

در برخی بخش هادولت 

 ز کشور آسیایی و اروپایی مر1۴روسیه با : ارتباطی با دنیاراه های

اپن، زمینی، و با کشورهای پیرامون دریای برینگ، دریای ژ

.یی دارددریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک ارتباط دریا
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
 (بانک جهانی)2017اقتصاد روسیه در سال

 درصد3/68: نرخ تورم

 روبل  58(: در برابر یک دالر امریکا)نرخ ارز

 (:بر اساس برابری قدرت خرید)تولید ناخالص داخلی

1700تولید ناخالص داخلی ایران )میلیارد دالر 3817
(دالرمیلیارد 

 ت بر اساس برابری قدر)سرانه تولید ناخالص داخلی
(:خرید

(هزار دالر20تولید ناخالص داخلی سرانه ایران )هزار دالر 25

درصد1/55: رشد اقتصادی

درصد5/2: نرخ بیکاری
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میلیون نفر1۴۴/5: جمعیت کل

درصد0/11: رشد جمعیت

درصد۴6/۴7: سهم جمعیت مردان

درصد53/53: سهم جمعیت زنان

درصد7۴/29: سهم جمعیت شهرنشین

 درصد25/71: روستاییسهم جمعیت

سال39: متوسط سن جمعیتی

هرم جمعیتی روسیه

روسیه-فرصتهایتجاریایران
 2017جمعیت روسیه در سال
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال وضعیت تجارت خارجی روسیه

 (2018)تجارت کاالیی روسیه با جهان

میلیارد دالر۴۴9: صادرات
(میلیارد دالر97: صادرات ایران)

میلیارد دالر238: واردات
(میلیارد دالر۴1: ایرانواردات )

میلیارد دالر211مثبت : تراز تجاری
(میلیارد دالر56مثبت : ایرانتراز تجاری )

ITC: منبع
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال روسیه وضعیت تجارت خارجی

سهم از کل 
(درصد)واردات 

ارزش واردات 
(رمیلیارد دال)

نوع کاال کد  
محصول

رتبه

18/3 44 ات آنماشین آالت، وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطع 84 1

12/6 30 ...لویزیون ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و پخش صوت، ت 85 2

9/9 24 وسایل نقلیه غیر از قطار راه آهن یا تراموا، و قطعات و لوازم جانبی آنها 87 3

4/4 11 محصوالت دارویی 30 4

4/1 10 پالستیک و محصوالت آن 39 5

2/8 7 ...راحی اقالم نوری، عکاسی، سینما، اندازه گیری، چک کردن، دقت، پزشکی و ج 90 6

2/4 6 مصنوعات از آهن یا فوالد 73 7

2/2 5/3 آهن و فوالد 72 8

2/1 5 میوه و آجیل 08 9

1/7 4 مواد شیمیایی آلی 29 10

2018اقالم عمده وارداتی روسیه از جهان در سال 

ITC: منبع
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال روسیه وضعیت تجارت خارجی

(درصد)سهم  از کل واردات  (میلیارد دالر)ارزش  کشور رتبه

21/93 52 چین 1

10/71 25 آلمان 2

5/32 13 ایاالت متحده امریکا 3

5/11 12 بالروس ۴

۴/۴5 10/6 ایتالیا 5

۴/01 9/6 فرانسه 6

3/70 8/8 ژاپن 7

2/9۴ 7 کره جنوبی 8

2/29 5/5 اوکراین 9

2/22 5/3 قزاقستان 10

... ... ... ...

0/22 0/5 ایران 5۴

(2018)شرکای عمده تجاری روسیه در بحث واردات 

ITC: منبع



8

روسیه-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال روسیه وضعیت تجارت خارجی

سهم از کل 
(درصد)صادرات 

ارزش صادرات 
(میلیارد دالر)

نوع کاال کد  
محصول

رتبه

52/87 238 نیمواد قیری؛ معد. سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت تقطیر آنها 27 1

5/20 23 آهن و فوالد 72 2

2/33 10/5 غالت 10 3

2/25 10 گرانبها، فلزاتمروارید طبیعی یا کشت شده، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات 71 4

2/04 9/2 ات آنماشین آالت، وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطع 84 5

2/00 9 چوب و مصنوعات از چوب؛ زغال چوب 44 6

1/83 8/2 کود 31 7

1/46 6/5 آلومینیوم و مصنوعات آن 76 8

1/19 5/4 مس و مصنوعات آن 74 9

1/09 4/9 لویزیونماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و پخش صوت، ت 85 10

2018اقالم عمده صادراتی روسیه  به جهان در سال 

ITC: منبع
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال روسیه وضعیت تجارت خارجی

(درصد)سهم از کل صادرات  (میلیارد دالر)ارزش  کشور رتبه

12/۴7 56 چین 1

9/67 ۴3 هلند 2

7/59 3۴ آلمان 3

۴/85 22 بالروس ۴

۴/75 21 ترکیه 5

3/97 18 کره جنوبی 6

3/68 16/5 لهستان 7

3/65 16/۴ ایتالیا 8

2/88 13 قزاقستان 9

2/79 12/5 ایاالت متحده امریکا 10

... ... ... ...

0/27 1/2 ایران ۴8

(2018)شرکای عمده تجاری روسیه در بحث صادرات 

ITC: منبع
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و روسیه در سال

ITC: منبع

میلیارد دالر1/2 واردات ایران از روسیه

میلیون دالر533 صادرات ایران به روسیه

میلیون دالر700منفی یهتراز تجاری ایران با روس

2018روسیه در سال با خارجی ایران وضعیت تجارت 
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و روسیه در سال

2018کاالهای عمده صادراتی ایران به روسیه در سال 
سهم از کل 

(درصد)صادرات 
ارزش صادرات 

(میلیون دالر)
نوع کاال کد  

محصول
هرتب

38/84 207 میوه و آجیل خوراکی 08 1

29/08 155 سبزیجات خوراکی و برخی ریشه ها و غده های گیاهی 07 2

11/46 61 مس و مصنوعات آن 74 3

3/13 16/7 سبزیجات آماده، میوه، آجیل یا سایر قسمتهای گیاهان 20 4

2/69 14/4 پالستیک و محصوالت آن 39 5

2/54 13/5 محصوالت دارویی 30 6

1/10 5/9 نمک؛ گوگرد؛  سنگ؛ مواد گچبری، آهک و سیمان 25 7

1/09 5/8 کشتی ها، قایق ها و سازه های شناور 89 8

1/09 5/8 ع  محصوالت لبنی؛ تخم مرغ پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصوالت خوراکی از منب
...حیوانی،

04 9

1/00 5/4 نماشین آالت، وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطعات آ 84 10
ITC: منبع
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2018کاالهای عمده وارداتی ایران از روسیه در سال 

سهم از کل واردات 
(درصد)

واردات ارزش
(میلیون دالر)

نوع کاال کد  
محصول

هرتب

41 495 غالت 10 1

18 220 چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی و محصوالت شکافت آن؛ چربی های 
...خوراکی آماده شده؛ حیوان 

15 2

9/48 114 چوب و مصنوعات از چوب؛ زغال چوب 44 3

6/10 74 آهن و فوالد 72 4

4/77 58 گوشت و فراورده های گوشتی 02 5

4/57 55 ...لویزیون ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و پخش صوت، ت 85 6

2/21 27 کاغذ و مقوا؛ مصنوعات از خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا 48 7

1/89 23 ات آنماشین آالت، وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطع 84 8

1/67 20 ...راه آهن یا تراموا . لوکوموتیو های راه آهن یا تراموا، قطار نورد و قطعات آن 86 9

1/41 17 ...کاغذ یا ( ضایعات و ضایعات)پالپ چوب یا مواد دیگر سلولزی فیبری؛ بازیافت  47 10

ITC: منبع

روسیه-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و روسیه در سال
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
 روسیهوضعیت فضای کسب و کار در

2018مقایسه رتبه ایران و روسیه در سهولت انجام کسب و کار در سال 

(Doing Business 2018)جهانی بانک : منبع

رتبه کشور
31 روسیه
128 ایران
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روسیه-فرصتهایتجاریایران
 روسیهوضعیت فضای کسب و کار در

Doing Business 2018: منبع

Doing Businessشاخص 10بر اساس روسیه رتبه کشور 



فرصتهایتجاری

روسیه-ایران
1398اردیبهشت ماه 

معاونت اقتصادی و امور بین الملل
اتاق تعاون ایران


