
حجم مبادالت تجاری با رومانی در سال ۲۰۲۱

بر اساس اطالعات واصله از اتاق بازرگاني روماني حجم مبادالت جمهوري اسالمي ايران و روماني در 

سال ۲۰۲۱ برابر با ۴۸۳ (افزايش ۴۱۹ % نسبت به ۲۰۲۰) ميليون دالر بوده است. از اين رقم ۸۰ ميليون 

دالر به صادرات ايران به روماني (۱۳۲ درصد افزايش) و ۴۰۳ ميليون دالر به واردات ايران از روماني (۵۹۰ 

درصد افزايش) اختصاص داشته است.

         همچنين بر اساس گزارش يورواستات، در سال ۲۰۲۱ روماني بيشترين افزايش حجم مبادالت (بيش 

از ۴۰۰ درصد) با ايران را در بين ساير كشور هاي اروپايي داشته و جزو پنج شريك اصلي تجاري اروپا به 

ايران قرار گرفته است. مهمترين محصول وارداتي از روماني در اين مدت غالت (۹۶ درصد) و مهمترين 

محصوالت صادراتي به روماني مواد و محصوالت پالستيكي (۶۶.۶ درصد) و ميوه هاي خوراكي (۱۰.۱ درصد) 

بوده است.

         الزم به ذكر است حجم مبادالت دو كشور در سال۲۰۲۰ برابر با ۸۹ ميليون دالر بود. از اين رقم 

۳۴.۷ ميليون دالر به صادرات و ۵۴.۵ ميليون دالر به واردات به/از روماني اختصاص داشت. همچنين در سال 

۲۰۱۷ كه روابط اقتصادي دو كشور طي دهه گذشته (پس از برجام) به باالترين رقم (۵۵۶ ميليون دالر) 

رسيده بود، حجم صادرات ايران به روماني ۵۲ ميليون دالر بود. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه در سال 

۲۰۱۷ عمده واردات ايران از روماني به تجهيزات مكانيكي بود، اما در سال ۲۰۲۱ بيش از ۹۰ درصد واردات 

از روماني غالت، به عنوان يكي از مهمترين كاالهاي اساسي براي كشور، بود. 

         همچنين بر اساس اطالعات واصله از بندر كنستانسا روماني در سال ۲۰۲۱ نزديك به ۹۳۹.۱۴۹ تن 

غالت از بندر كنستانسا به مقصد ايران صادر شد. روند صادرات گندم از روماني به ايران در سه ماهه اول 

۲۰۲۲ نيز ادامه يافت و تاكنون در حدود۳۲۰.۰۰۰ تن غالت به ايران صادر شده است. به پيوست جدول 

دريافتي از بندر كنستانسا روماني جهت استحضار و بهره برداري مقتضي ايفاد مي گردد.


