اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

مروری بر وضعیت صادرات ایران به روسیه طی چهار ماهه نخست سال های  5931و 5931
در چهار ماهه نخست  683 ،6931قلم کاال با کد تعرفه هشت رقمی به کشور روسیه صادر شده که  39قلم از آنها در سال  6931سابقه صادراتی به روسیه نداشته است.
ارزش صادرات ایران به روسیه در چهار ماهه نخست سال  ،6931با  2942درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال  6931به بیش از  18میلیون دالر رسیده است (جدول .)6
متوسط قیمت صادراتی ایران به روسیه در چهار ماهه نخست  ،6931معادل  161دالر به ازای هر تن بوده که در مقایسه با چهار ماهه نخست سال  6931حدود  6841درصد
کاهش یافته است .به طور میانگین کاالهای صادراتی به روسیه گرانتر از کاالیی است که از این کشور وارد میشوند .متوسط قیمت صادراتی این کاالها از متوسط قیمت کل
صادرات ایران در چهار ماهه نخست  918( 6931دالر بر تن) باالتر بوده است.
جدول  -1تراز تجاری ایران و روسیه طی چهار ماهه نخست  1931و 1931
چهار ماهه نخست 1931

چهار ماهه نخست 1931

درصد تغییرات

مقدار (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

مقدار (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

مقدار

ارزش

صادرات کاالیی به روسیه





 

 

 

 

واردات کاالیی از روسیه













تراز تجاری (میلیون دالر)





-
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فهرست  61قلم عمده صادراتی به روسیه که بیش از  11درصد از ارزش صادرات به این کشور را تشکیل میدهند در جدول  2درج شده است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -2فهرست  11قلم عمده صادراتی ایران به روسیه در  4ماه نخست 1931
 4ماهه 6931
شرح تعرفه

تعرفه


مس تصفيه شده ،که درجاي ديگرگفته نشده ،بصورت کارنشده



کلم قرمز و سفيد ،کلم پيچ ،کلم قمري و ...غيره ،تازه يا سرد کرده



پسته ها با پوست تازه يا خشك



کيوي ،تازه



تيزابي بي دانه (انگورخشك کرده)



بوتا 3 ،1ديکان و ايزوپرن ( )Isopreneاشباع نشده



ساير (شيرخشك صنعتي) به شکل پودر  ،به شکل دانه ريز ( )granulesيا به هر شکل



جامد ديگر که ميزان مواد چرب آن بيشتر از  1/5درصد وزني نباشد غير موارد مذکور
مربا ،ژله ،مارماالد ،پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غيرمذکور در جاي ديگر غير
هموژنيزه



پلي اتيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز% 49به جز نوع پودري



ساير گازهاي نفتي وهيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده غيرمذکور در ظروف يك هزا ر
سانتي مترمکعب وبيشتر

منبع :گمرک ج.ا.ا

2

 4ماهه 6931

سهم ارزشی

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(هزار تن)

(میلیون دالر)

(هزار تن)

(میلیون دالر)












































































(درصد)

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

فهرست اقالمی که بیشترین سهم در رشد  29درصدی ارزش صادرات ایران به روسیه طی چهار ماهه نخست سال  6931داشتهاند ،در جدول  9درج شده است.
جدول  -9فهرست  11قلم عمده با بیشترین سهم از رشد ارزش صادرات ایران به روسیه در  4ماه نخست 1931
 4ماهه 6931

 4ماهه 6931

رشد

رشد

سهم از رشد

وزن

ارزش

وزن

ارزش

ارزشی

وزنی

ارزشی

(هزار دالر)

(میلیون دالر)

(هزار دالر)

(میلیون دالر)

(درصد)

(درصد)

(واحد درصد)



مس تصفيه شده ،که درجاي ديگرگفته نشده ,بصورت کارنشده









θ

θ





بوتا3 ،1ديکان و ايزوپرن ( )Isopreneاشباع نشده









θ

θ





پسته ها با پوست تازه يا خشك















θ

θ



شرح تعرفه

تعرفه

ساير (شيرخشك صنعتي ) به شکل پودر  ،به شکل دانه ريز


( )granulesيا به هر شکل جامد ديگر که ميزان مواد چرب ان









بيشتر از  1/5درصد وزني نباشد غير موارد مذکور
کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري  ...و غيره ،تازه يا سرد

















کيوي ،تازه

















ساير گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده

















ساير پنيرها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد

















رب گوجه فرنگي

















سيمان سفيد ،حتي رنگ شده به طور مصنوعي

















کرده

غيرمذکور درظروف يكهزار سانتي مترمکعب و بيشتر
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