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هند-فرصتهایتجاریایران
اطالعات عمومی در مورد هند
 دهلی نو: سیاسیپایتخت

دهلی نو:بزرگترین شهر

هندی، انگلیسی: زبان های رسمی

فدرال دموکراسی: دولت

(ایرانجمعیت برابر 16بیش از)میلیارد نفر1/35:جمعیت

در میان کشورهای  7رتبه )مربع کیلومتر 3،166،414:مساحت

(برابر وسعت ایران2در حدود جهان از لحاظ وسعت؛  

روپیه هند :واحد پول(INR)

اقتصادی نوظهور در عرصه های مختلف اقتصادی:اقتصاد

رقی با برمه و  از شمال غربی با پاکستان؛ از شمال با چین، بوتان، نپال و تبت؛ و از شمال ش: همسایگان
بنگالدش  



4

هند-فرصتهایتجاریایران
 (بانک جهانی)2018اقتصاد هند در سال

 درصد5: نرخ تورم

 68(: در برابر یک دالر امریکا)نرخ ارزINR

 (:بر اساس برابری قدرت خرید)تولید ناخالص داخلی
میلیارد دالر 10،498

(دالرمیلیارد 1700:  2017تولید ناخالص داخلی ایران در سال )

 (:خریدبر اساس برابری قدرت)سرانه تولید ناخالص داخلی
دالر 7،762

(هزار دالر20:  2017تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال )

درصد7: رشد اقتصادی

درصد5:نرخ بیکاری
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میلیارد نفر1/35: جمعیت کل

درصد1/04: رشد جمعیت

درصد52: سهم جمعیت مردان

درصد48: سهم جمعیت زنان

درصد34: سهم جمعیت شهرنشین

 درصد66: روستاییسهم جمعیت

سال27:متوسط سن جمعیتی

هرم جمعیتی هند

هند-فرصتهایتجاریایران
 2018ساختار جمعیتی هند در سال



یبانک جهان: منبع6

هند-فرصتهایتجاریایران
روند جمعیتی هند
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هند-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال وضعیت تجارت خارجی هند

 (2018)تجارت کاالیی هند با جهان

میلیارد دالر323: صادرات
(میلیارد دالر97: صادرات ایران)

میلیارد دالر508: واردات
(میلیارد دالر41: ایرانواردات )

میلیارد دالر185منفی : تراز تجاری
(میلیارد دالر56مثبت : ایرانتراز تجاری )

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

2018اقالم عمده وارداتی هند از جهان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش واردات  نوع کاال
(دالرمیلیارد )

سهم از کل  
(درصد)واردات 

16933/21...مواد قیر؛ مواد معدنی. سوختها و روغنهای معدنی و محصوالت تقطیر آنها127

6512/81مرواریدهای طبیعی یا پرورده، سنگها و فلزات قیمتی یا نیمه قیمتی271

5210/32ماشین آالت و تجهیزات برقی و قطعات آن؛ لوازم صوتی و تصویری385
438/52ماشین آالت، وسایل مکانیکی، دیگهای بخار؛ قطعات آن484
234/45مواد شیمیایی آلی529

152/99پالستیک و مصنوعات آن639
122/36آهن و فوالد772

102/00چربی ها و روغن های حیوانی یا گیاهی815

9/51/86...اقالم اپتیکال، عکاسی، فیلمبرداری، اندازه گیری، پزشکی یا جراحی990
71/43ات کمیاب  مواد شیمیایی معدنی؛ ترکیبات آلی یا معدنی فلزات گرانبها ، فلز1028



9

هند-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال هند وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری هند در بحث واردات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل واردات (دالرمیلیارد )ارزش کشوررتبه

73/714/53چین1

32/66/43ایاالت متحده امریکا2
285/59عربستان سعودی3
26/85/28امارات متحده عربی4
234/54عراق5
183/55سوئیس6
16/43/22کره جنوبی7
163/16اندونزی8
15/93/13هنگ کنگ9
14/82/91ایران10
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هند-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال هند وضعیت تجارت خارجی

2018اقالم عمده صادراتی هند  به جهان در سال 

ITC: منبع

کد  رتبه
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(دالرمیلیارد )

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

4814/95یقیر؛ مواد معدن. روغنهای معدنی و محصوالت تقطیر آنهاو سوختها 127

4012/41یمتیمرواریدهای طبیعی یا پرورده، سنگها و فلزات قیمتی یا نیمه ق271
206/32ماشین آالت، وسایل مکانیکی، دیگهای بخار؛ قطعات آن384

185/65وسایل نقلیه غیر از ریلی یا تراموا و قطعات و لوازم جانبی آنها487

17/75/49مواد شیمیایی آلی529

144/42محصوالت دارویی630

123/65یماشین آالت و تجهیزات برقی و قطعات آن؛ لوازم صوتی و تصویر785

103/09آهن و فوالد872
82/52پنبه952
82/51پوشاک و لوازم جانبی پوشاک1062
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هند-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال هند وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری هند در بحث صادرات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل صادرات (دالرمیلیارد )ارزش کشوررتبه
5215/97ایاالت متحده امریکا1
298/98امارات متحده عربی2
165/08چین3
134/09هنگ کنگ4
103/23سنگاپور5
9/83/03بریتانیا6
92/78آلمان7
8/72/71بنگالدش8
8/62/68هلند9
7/32/26نپال10
............
2/80/88ایران30
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هند-فرصتهایتجاریایران
 هندوضعیت تجارت خارجی

World Bank: منبع

درصد8/9 هاتمامی کاالمیانگین نرخ تعرفه برای 

درصد7/8 تیمحصوالت صنعمیانگین نرخ تعرفه 

درصد16/6 کشاورزی، )محصوالت اولیهمیانگین نرخ تعرفه 
..(شیالت، منابع طبیعی، 

2017وضعیت نرخ تعرفه تجاری هند در سال 
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هند-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و هند در سال

ITC: منبع

میلیارد دالر2/8 واردات ایران از هند

میلیارد دالر14/8 صادرات ایران به هند

میلیارد دالر12مثبت  تراز تجاری ایران با هند

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

2018کاالهای عمده صادراتی ایران به هند در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(دالرمیلیون )

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

13،31090/12...قیر؛ مواد معدنی . سوختها و روغنهای معدنی و محصوالت تقطیر آنها127

5183/51مواد شیمیایی آلی229
3712/51کود331

2631/78مواد شیمیایی معدنی؛ ترکیبات آلی یا معدنی فلزات گرانبها428

1140/77میوه و آجیل خوراکی508
750/51پالستیک و مصنوعات آنها639
480/33نمک؛ گوگرد؛ سنگ؛ مواد گچ کاری، آهک و سیمان725
190/12محصوالت شیمیایی متفرقه838

7/50/05شیشه و ظروف شیشه ای970
70/04و چرمپوست خام1041
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هند-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و هند در سال

2018کاالهای عمده وارداتی ایران از هند در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

واردات  ارزش نوع کاال
(دالرمیلیون )

سهم از کل  
(درصد)واردات 

120042/07غالت110
1565/48مواد شیمیایی آلی229
1495/22قهوه، چای، ادویه جات309

1485/17ماشین آالت و تجهیزات برقی و قطعات آن؛ لوازم صوتی و تصویری485

1053/69دیگهای بخار؛ قطعات آنماشین آالت، وسایل مکانیکی،584
973/4پسماند صنایع غذایی؛ خوراک دام آماده شده623
933/25آهن و فوالد772
873/04مواد شیمیایی معدنی؛ ترکیبات آلی یا معدنی فلزات گرانبها828

812/84الیاف دست ساز955
772/69محصوالت شیمیایی متفرقه1038
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هند-فرصتهایتجاریایران
 رقابت پذیری اقتصادی هند در جهانوضعیت

شاخص رقابت پذیری جهانی مقایسه رتبه ایران و هند بر اساس 
(کشور دنیا141در میان )

World Economic Forum: منبع

(2018)رتبه  کشور
68 هند

99 ایران
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هند-فرصتهایتجاریایران
 هندوضعیت فضای کسب و کار در

سهولت انجام کسب و کار مقایسه رتبه ایران و هند در 
(کشور دنیا190در میان )

(Doing Business 2019)جهانی بانک : منبع

(2019)رتبه  (2018)رتبه  کشور
63 77 هند

127 128 ایران
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هند-فرصتهایتجاریایران
 هندوضعیت فضای کسب و کار در

Doing Business 2019: منبع

2018در شاخص های مختلف سهولت انجام کسب و کار در سال رتبه کشور هند 
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هند-فرصتهایتجاریایران
 هند-در روابط تجاری ایرانفرصت ها و نقاط قوت

فرصت ها
 دو کشور؛و اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان دیرینه روابط

 گستره و تنوع روابط تجاری و جغرافیای سیاسی اقتصادی دو کشور؛

؛وجود همگرایی میان برنامه های توسعه ای ایران و هند

 جنوب؛کریدور حمل ونقل بین المللی شمال و

ایران به عنوان مسیر ارتباطی میان هند و افغانستان و کشورهای آسیای میانه؛

 هند در مسائل سیاست خارجی؛بی طرفی

 تحریم های امریکا؛از چابهار، ظرفیت آن  و معافیت این بندر بندر پروژه

 مالی روپیه هند از طریق دو بانک مکانیزمUCO  وIDBI
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هند-فرصتهایتجاریایران
 هند-چالش ها و نقاط ضعف در روابط تجاری ایران

چالش ها

موانع و چالش های موجود در نقل و انتقاالت پولی؛

 (غانستاندر قیاس با محصوالت مشابه اف)تبعیض تعرفه ای هند نسبت به محصوالت ایرانی

بی ثباتی در سیاست گذاری های تجاری؛

 دیگر کشورها؛در صادرات به ایرانی کوتاه مدت بازرگانان نگاه

رند ایرانعدم توجه برخی بازرگانان به کیفیت کاالهای صادراتی  به هند و آسیب زدن به  ب.
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هند-فرصتهایتجاریایران
 هند-راهبردها در روابط تجاری ایران

راهبردها

بانکی؛مشکالتزدندوربرایکاالباکاالمبادلهازبهره گیری

؛صادراتیهایمشوقوترجیحیتعرفه هایبرقراریوتجاریتعرفه هایکاهش

؛کشوردومیانبانکیروابطتسهیلوتوسعه

چابهار؛درهندوایرانصنعتیمنطقهتشکیل

؛تجاریدیدارهایونمایشگاه هابرپاییبرایزیرساختهاتوسعه

ساختمان؛صنعتنمایشگاههمچونتخصصینمایشگاه هایبرگزاریدرمشارکتوبرپایی

؛تجاریهیأت هایپذیرشواعزام

مشترک؛سرمایه گذاری هایموضوعبهتوجه
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