
1

فرصتهایتجاری

ساحلعاج-ایران
1398اردیبهشت ماه 

لمعاونت اقتصادی و امور بین المل
اتاق تعاون ایران
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
اطالعات عمومی در مورد ساحل عاج

نآبیجا:تجاریپایتخت یاموسوکرو      :پایتخت سیاسی

سیحیجمعیت غالب مسلمان و م: دینفرانسوی         : زبان رسمی

میلیون نفر24/3: جمعیتجمهوری                  :دولت

در میان کشورهای جهان از  7۰رتبه )کیلومتر مربع 322٬4۶۰:مساحت

(یک پنجم وسعت ایران،  (لحاظ مساحت

فرانک سی اف ای آفریقای غربی :واحد پول(XOF)

حصوالت متکی بر صادرات منابع طبیعی و ماقتصاد یک : اقتصاد

کشاورزی

 در شرق، همسایگان این کشور عبارت اند از غنا: ارتباطی با دنیاراه های

نوب به گینه و لیبریا در غرب، مالی و بورکینا فاسو در شمال و از ج

.اقیانوس متصل است
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 (بانک جهانی)2017اقتصاد ساحل عاج در سال

 درصد۰/7: نرخ تورم

 582(: در برابر یک دالر امریکا)نرخ ارزXOF

 (:بر اساس برابری قدرت خرید)تولید ناخالص داخلی

میلیارد  17۰۰تولید ناخالص داخلی ایران )میلیارد دالر 9۶
(دالر

 ت بر اساس برابری قدر)سرانه تولید ناخالص داخلی
(:خرید
(هزار دالر2۰تولید ناخالص داخلی سرانه ایران )دالر 4۰۰۰

درصد7/7: رشد اقتصادی

درصد2/5: نرخ بیکاری
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میلیون نفر24/3: جمعیت کل

درصد2/5: رشد جمعیت

درصد5۰/۶۶: سهم جمعیت مردان

درصد49/34: سهم جمعیت زنان

درصد5۰/3: سهم جمعیت شهرنشین

 درصد49/7: روستاییسهم جمعیت

سال18/4: متوسط سن جمعیتی

هرم جمعیتی ساحل عاج

ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 2017جمعیت ساحل عاج در سال
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال وضعیت تجارت خارجی ساحل عاج

 (2۰18)تجارت کاالیی ساحل عاج با جهان

میلیارد دالر11/8: صادرات
(میلیارد دالر97: صادرات ایران)

میلیارد دالر11: واردات
(میلیارد دالر41: ایرانواردات )

میلیون دالر8۰۰مثبت : تراز تجاری
(میلیارد دالر5۶مثبت : ایرانتراز تجاری )

ITC: منبع
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال ساحل عاج وضعیت تجارت خارجی

2۰18اقالم عمده وارداتی ساحل عاج از جهان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش واردات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)واردات 

مواد قیری؛. سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت تقطیر آنها127
...معدنی 

2،38121/7

1،0299/4ات آنماشین آالت، لوازم مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطع284

8768غالت310
7216/6وسایل نقلیه غیر از قطار راه آهن یا تراموا، و قطعات و لوازم جانبی آنها487

ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و پخش صوت،  585
...تلویزیون 

6415/8

5304/8ماهی و خرچنگ، نرم تنان و دیگر بی مهرگان آبزی603

4614/2پالستیک و محصوالت آن739
3863/5محصوالت دارویی830
3092/8مصنوعات از آهن و فوالد973
2752/5آهن و فوالد1072
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال ساحل عاج وضعیت تجارت خارجی

(2۰18)شرکای عمده تجاری ساحل عاج در بحث واردات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل واردات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه

1،63815چین1

1،34312/2نیجریه2

1،13510/3فرانسه3

4994/5هند4

4023/7هلند5

3703/4ایاالت متحده امریکا6

3313اسپانیا7

3242/9آلمان8

2942/7کره جنوبی9

2652/4کلمبیا10

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

4/50/05ایران81
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال ساحل عاج وضعیت تجارت خارجی

2۰18اقالم عمده صادراتی ساحل عاج  به جهان در سال 

ITC: منبع

کد  رتبه
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

4،57238/7کاکائو118
مواد  . سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت تقطیر آنها227

...قیری؛ معدنی 
1،88116

1،38811/7میوه و آجیل خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه308
زات  مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فل471

...گرانبها، فلزات 
8016/8

7556/4الستیک و محصوالت آن540
3146/2پنبه652
2482/1اسانس ها و رزین ها؛ عطر، لوازم آرایشی و بهداشتی733

چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی و محصوالت شکافت آن؛  815
...چربی های خوراکی آماده شده؛ حیوان

2191/8

1521/3پالستیک و محصوالت آن939
1381/2ترشی جاتجات، قهوه، چای، مات و ادویه 1009
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال ساحل عاج وضعیت تجارت خارجی

(2۰18)شرکای عمده تجاری ساحل عاج در بحث صادرات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل صادرات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه

1،35511/5هلند1

1،0819/1ایاالت متحده امریکا2

8076/8ویتنام3

7496/3آلمان4

6355/4فرانسه5

6185/2بورکینافاسو6

5724/8مالی7

5264/4هند8

4583/9مالزی9

4393/7بلژیک10

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

120/1ایران47
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و ساحل عاج در سال

ITC: منبع

میلیون دالر12/4 واردات ایران از ساحل عاج

میلیون دالر5/4 صادرات ایران به ساحل عاج

میلیون دالر7منفی اجتراز تجاری ایران با ساحل ع

2018در سال با ساحل عاج خارجی ایران وضعیت تجارت 
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و ساحل عاج در سال

2۰18کاالهای عمده صادراتی ایران به ساحل عاج در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(هزار دالر)

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

183834غالت آماده سازی شده، آرد، نشاسته یا شیر؛ محصوالت نانوایی119
158629کاغذ و مقوا؛ مصنوعات از خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا248
مواد قیرری؛  . سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت تقطیر آنها327

..معدنی
4788/8

ماشین آالت و تجهیرزات الکتریکری و قطعرات آن؛ ضربط و پخرش صروت،       485
...تلویزیون 

3266

2344/3محصوالت سرامیکی569
2143/9پالستیک و محصوالت آن639
1873/4محصوالت دارویی730
1673/1ت آنماشین آالت، لوازم مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطعا884

601/1نمک؛ گوگرد؛ زمین و سنگ؛ مواد گچبری، آهک و سیمان925
430/8ایهکارد و چنگال، قاشق و چنگال، از فلزات پایه؛ قطعات آن از فلزات پابزار، 1082
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2۰18کاالی عمده وارداتی ایران از ساحل عاج در سال 

ITC: منبع

ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و ساحل عاج در سال

کد رتبه
محصول

ارزش واردات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل واردات  
(درصد)

12/4100(Cocoa and cocoa preparations)کاکائو 118

، تمام ارزش واردات ایرران از سراحل   (ITC)بر اساس آمارهای رسمی از مرکز تجارت بین الملل 
.، به کاالی کاکائو اختصاص داشته است2018عاج در سال 
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 ساحل عاجوضعیت فضای کسب و کار در

2018مقایسه رتبه ایران و ساحل عاج در سهولت انجام کسب و کار در سال 

(Doing Business 2018)جهانی بانک : منبع

رتبه کشور
122 ساحل عاج

128 ایران
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ساحلعاج-فرصتهایتجاریایران
 ساحل عاجوضعیت فضای کسب و کار در

Doing Business 2018: منبع

Doing Businessشاخص 10بر اساس ساحل عاج رتبه کشور 



فرصتهایتجاری
ساحلعاج-ایران

1398اردیبهشت ماه 

معاونت اقتصادی و امور بین الملل
اتاق تعاون ایران


