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 معاونت بررسی های اقتصادی

 پیشگفتار

 هایترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش فرصتالملل به عنوان یکی از مهممروزه، تجارت بینا

شود. پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه تجاری و سرمایه گذاری محسوب می

گذاری در تحقیق و ت، سرمایهالکند و افزایش ارزش افزوده محصوپذیری را در این کشورها فراهم میزمینه بهبود رقابت

در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات . تهای شغلی را به همراه خواهد داشگذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصتتوسعه، سرمایه

رف سازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار مصغیرنفتی لزوم دسترسی به بازارهای خارجی را بیش از پیش آشکار می

 ننسبتاً قابل توجهی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که توسعه صادرات به آنها مستلزم شناسایی نیازهای وارداتی ای

 تهران بر آن شده تا بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی های اقتصادی اتاقکشورها است. در این راستا، معاونت بررسی

گزارش پیش رو، د. های صادراتی ایران را در زمینه نیازهای عمده وارداتی کشورهای همسایه مورد بررسی قرار دهپتانسیل

و واکاری زمینه صادراتی آنها در ایران است که نهایتاً به پیشنهادهایی  قزاقستان نتیجه بررسی نیازهای عمده وارداتی کشور

 .ن این حوزه مفید واقع شودالشود که امید است در جهت افزایش آگاهی فعامنتج می
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 مقدمه

 و زبکستانا ترکمنستان، قرقیزستان، جمهوری قزاقستان یکی از کشورهای واقع در آسیای میانه است که با کشورهای روسیه

به عضویت سازمان  2115طریق دریای کاسپین نیز با ایران مرز مشترک دارد. قزاقستان در نوامبر سال  چین هم مرز است و از

جهان را به خود  کاالیی درصد از واردات 1116میلیون نفری سهمی حدود  18درآمده است و با جمعیت حدود  تجارت جهانی

سط تر از متوطی کمتر از دو دهه اخیر قزاقستان از کشوری با درآمد پاییناساس اطالعات بانک جهانی،  براست. اختصاص داده

به گروه کشورهای با درآمد سرانه باالتر از  2116این کشور در سال  است.به کشوری با درآمد باالتر از متوسط تبدیل شده

 متوسط انتقال یافته است.

مرزهای دریایی ایران قرار گرفته که طبق  های غیرنفتی در جوارالای برای کات بازار مصرف بالقوهتوان گفبراین میبنا 

در اختیار داشته است.  2116ارزشی بازار این کشور را در سال درصد از سهم  1118تنها ایران  ،المللیمرکز تجارت بینآمارهای 

یش از های صادراتی ایران را به این کشور بو شناسایی پتانسیل قزاقستانتر نیازهای وارداتی این موضوع لزوم بررسی دقیق

ران ، وضعیت صادرات ایقزاقستانهای اقتصادی کشور سازد، لذا در این گزارش، ضمن مرور مهمترین شاخصپیش آشکار می

شایان ذکر  .گیرندمورد بررسی قرار می کاالییبه تفکیک گروه های  قزاقستانبه این کشور و زمینه های توسعه صادرات به 

، عات گمرک ج.ا.االاز اط (2117 سپتامبرو  آگوستهای )ماه 1396ماه سال  شهریورآماری این گزارش در  اطالعاتاست 

 .استاستخراج شده (2UNIDO) و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (1ITC) المللیمرکز تجارت بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 International trade center 

2 United Nations Industrial Development Organization 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 معرفی کشور قزاقستان -6

 با نوبج از قرقیزستان، با شرقی جنوب از چین، با شرق از روسیه، با شمال قزاقستان کشوری در آسیای میانه است که از

  .دارد قرار شورک این خاک نیز در کاسپین دریای شرقی شمال سواحل. است همسایه ترکمنستان با غربی جنوب از و ازبکستان

کی از کم یبا توجه به این که بیشتر سرزمین آن کویر و استپ است، قزاقستان مساحت جغرافیایی برابر با غرب اروپا دارد، اما 

آسیای  رشدی از قبیل چین،است. به لحاظ استراتژیکی این کشور بازارهای بزرگ و روبه را داراترین جمعیت سطح جهان تراکم

 . 3دهددریای کاسپین ارتباط می در آهن و بندرجنوبی، روسیه و اروپای غربی را با جاده، راه

 حدودبوده که جمعیتی کیلومتر مربع  2،699،711معادل  2116با توجه به آمارهای بانک جهانی، مساحت قزاقستان در سال 

درصدی  111، جمعیت این کشور متوسط رشد ساالنه 2116تا  2111های طی سالمیلیون نفر را در خود جای داده است.  1718

به الحاق به  2115 سال و شصت و دومین عضو سازمان تجارت جهانی است که در نوامبر قزاقستان صداست. را تجربه کرده

 . است آن درآمده

 قزاقستاناقتصاد  -2

، گازی ی،ر نفتذخای در منطقه آسیای میانه است. این کشور ی بزرگیکی از اقتصادها ، به لحاظ تولید ناخالص داخلی،قزاقستان

 2112 . از سالباشدو همچنین یکی از بزرگترین صادرکنندگان غالت در جهان نیز می داردقابل توجهی را  فلزات و اورانیوم

  .4است فقر در این کشور به شدت کاهش یافته سطحو  هبرابر شد 6سرانه تولید ناخالص داخلی قزاقستان  2117تا سال 

 گیرد. های اقتصادی قزاقستان مورد بررسی قرار میدر ادامه بخشی از شاخص

 رشد اقتصادی -2-6

درصد رقم  112داخلی قزاقستان معادل رشد تولید ناخالص  2115با توجه به گزارش ساالنه بانک مرکزی قزاقستان، در سال 

، زاتهای نفت و فلای، کندی رشد اقتصادی شرکای تجاری قزاقستان و کاهش قیمتهای منطقهکه با توجه به تنش هخورد

. در ساختار تولید ناخالص داخلی بوده است 2115های پیش از تر از سالدر سطحی پایین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور

از حجم تولید ناخالص داخلی این کشور  بخش خدماتسهم  .بخش خدمات بوده است ،این کشور اصلی رشد اقتصادی عامل

 .(1)نمودار  ه استرسید 2115درصد در سال  5618به  2114درصد در سال  5313از 

 

                                                           
3 The World Bank in Kazakhstan Country Snapshot, 2112 
4 The World Bank in Kazakhstan Country Snapshot, 2112 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 درصد -2062تا  2002ساختار تولید ناخالص داخلی قزاقستان طی سال های  -6نمودار 

 ملی جمهوری قزاقستان بانکمنبع: 

حجم تولید در وهله اول متاثر از کاهش  2115رشد اقتصادی قزاقستان در سال  کاهشطبق آمارهای بانک ملی قزاقستان، 

فروشی، اطالعات و فروشی و عمدهمعدن و عملیات معدنی و همچنین کاهش رشد صنایع تولیدی، تجارت خرده بخشدر 

رشد در سرعت در این سال شاهد افزایش قزاقستان اما  با این حالارتباطات و عملیات امالک و مستغالت بوده است. 

 است. بوده نیز درصد( 3درصدی(، خدمات اجتماعی و بهداشت عمومی ) 312درصدی(، تحصیالت ) 414های کشاورزی )بخش

. با این حال استبودهنیز  2115تر از سال حتی پایین 2116در سال  قزاقستاناقتصادی  المللی پول رشدطبق آمار صندوق بین

رشد اقتصادی  2122رو شود و در سال های آتی با افزایش رشد اقتصادی روبهرود قزاقستان در سالانتظار می هابینیطبق پیش

 .(2)نمودار  رقم بخورددرصد  416این کشور معادل 

 درصد -2022تا  2062های رشد اقتصادی واقعی قزاقستان طی سال روند -2نمودار 

 المللی پولبین قمنبع: صندو
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 سرانه تولید ناخالص داخلی  -2-2

کشور قزاقستان از گروه کشورهای با درامد متوسط پایین به گروه کشورهای با درامد متوسط باال ارتقاء یافت.  2116در سال 

بوده که  دالرهزار  715حدود  2116در سال  قزاقستانالمللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی براساس آمارهای صندوق بین

 2122تا افق  2117شود از سال بینی میهای پیش از آن در سطح پایینی قرار داشته است. با این حال پیشنسبت به سال

هزار دالر  12و به حدود  درصدی را تجربه کند 614متوسط رشد اسمی  به طورساالنه قزاقستان  سرانه تولید ناخالص داخلی

 .(3)نموار  برسد

 به قیمت جاری 2022تا  2062روند سرانه تولید ناخالص داخلی قزاقستان طی سال  -9نمودار 

 المللی پولمنبع: صندوق بین

 تورم -2-9

ی این نرخ با افزایش 2116درصد رقم خورده است. این در حالی است که در سال  617معادل  2115نرخ تورم قزاقستان در سال 

به بعد این نرخ در مسیر کاهشی قرار  2117ها از سال بینیاما با توجه به پیش. استدرصد رسیده 1416به حدود  قابل توجه

  .(4)نمودار درصد خواهد رسید 414به  2122خواهد گرفت و در سال 

 2022تا  2062های بینی آن طی سالنرخ تورم قزاقستان و پیش -2نمودار 

 المللی پولمنبع: صندوق بین
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 بیکاری  -2-2

را طی کرده است.  ینرخ بیکاری در قزاقستان همواره روند کاهش 2115تا سال  2111براساس آمارهای بانک جهانی، از سال 

درصد رسیده است. با این حال در سال  5به  2115درصد بوده و در سال  518نرخ بیکاری قزاقستان معادل  2111در سال 

بیکاری قزاقستان بین سال های  روند نرخ 5نمودار  است.  بودهواحد درصدی همراه  2با افزایش نرخ بیکاری قزاقستان  2116

 هد. درا نشان می 2116تا  2111

 2061تا  2060های نرخ بیکاری قزاقستان طی سال -2نمودار 

 منبع: بانک جهانی

 قزاقستان GDP بهتجارت  نسبت -2-2

دهد نشان می 6 نمودار ها در اقتصاد جهانی است.یکی از عوامل مهم در بررسی اقتصادی کشورها، بررسی سطح مشارکت آن

جهانی در  آمارهای بانکطبق است. در سطح نسبتاً باالیی قرار داشتهتولید ناخالص داخلی قزاقستان به  تجارتنسبت همواره 

واحد درصد آن به تجارت  46درصد بوده که بیش از  62نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی قزاقستان حدود  2116سال 

 است.  کاالیی اختصاص داشته

 درصد -قزاقستانناخالص داخلی تولید  بهتجارت  نسبتمقایسه  -1نمودار 

 منبع: بانک جهانی
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 در قزاقستان ترکیب واردات و صادرات کاال  -2-1
 

درصد( به محصوالت سوختی  75سهم باالیی از صادرات قزاقستان ) 2115براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، در سال 

درصدی از  5درصدی و محصوالت کشاورزی سهم  11و معدنی اختصاص داشته است. پس از آن محصوالت صنعتی سهم 

 .  (7)نمودار  انددادهصادرات قزاقستان را به خود اختصاص 

درصد( اختصاص داشته است.  86نیز به محصوالت صنعتی ) 2115ز سوی دیگر بیشترین سهم از واردات این کشور در سال ا

  .(8)نمودار  انددرصدی از واردات این کشور داشته 4درصدی و محصوالت معدنی سهمی  11محصوالت کشاورزی سهمی 

 2062 -ترکیب واردات کاال در قزاقستان -8 نمودار 2062 -ترکیب صادرات کاال در قزاقستان -7نمودار 

  
 منبع: سازمان تجارت جهانی

 

( و 2116درصد از کل صادرات قزاقستان در سال  5113اتحادیه اروپا )با سهم  ،همچنین بزرگترین مقصد صادراتی قزاقستان

 ( بوده است.  2116درصد از کل واردات قزاقستان در سال  3613بزرگترین مبدا وارداتی قزاقستان نیز روسیه )با سهم 

بیشترین ارزش واردات  بیشترین ارزش صادرات قزاقستان مربوط به گندم و مخلوط گندم چاودار ودر بخش کشاورزی، 

 (. 1)جدول  ساکارز اختصاص داشته استکشاورزی این کشور نیز به قند و شکر نیشکر یا چغندر و 

 و در ارتباط با تجارت اقالم غیرکشاورزی نیز بیشترین میزان صادرات و واردات قزاقستان به ترتیب مربوط به نفت خام و نفت

  (.2غیرخام بوده است )جدول  قیری، معدنی مواد از حاصل هایروغن

 

محصوالت  

کشاورزی

1.4%
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 میلیون دالر-2061-قزاقستانکاالهای کشاورزی عمده صادراتی و وارداتی کشور  -6جدول
 2061ارزش  کد تعرفه کاالهای عمده وارداتی 2061ارزش  کد تعرفه کاالهای عمده صادراتی

  قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز  گندم و مخلوط گندم و چاودار

  گندم و چاودارگندم یا آرد مخلوطآرد
های خوراکی دارای شکالت و سایر فرآورده

 کاکائو
 

  ( و سیگارCigarillosسیگار برگ ؛ سیگاریلو )  ( و سیگارCigarillosسیگار برگ ؛ سیگاریلو )

   خانگیگوشت و احشاء خوراکی پرندگان   جو

  (، حتی خردشدهبزرکتخم دانه کتان )
سازی یا محصوالت خبازی، نان شیرینی

 سازی،بیسکویت
 

 منبع: سازمان تجارت جهانی

 

 منبع: سازمان تجارت جهانی

 ترکیب واردات و صادرات خدمات -2-7

در شود. می 5ای از تجارت خدمات قزاقستان مربوط به خدمات تجاریعمدهبخش براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، 

حدود و ارزش واردات خدمات تجاری این کشور  میلیارد دالر 6 ارزش صادرات خدمات تجاری قزاقستان معادل 2116سال 

 است. بوده میلیارد دالر 11

                                                           
نقل، خدمات واری شامل گردشگری، حملشود. زیربخش های خدمات تجهای خدماتی به غیر از کاالها و خدمات دولتی میخدمات تجاری شامل همه بخش5 

ساز، خدمات بیمه و بازنشستگی، خدمات مالی، عوارض وهای سایر خدمات تجاری، عبارتند از ساختشود. زیربخشمرتبط با کاال و سایر خدمات تجاری می
 تفریحی.  و فرهنگی شخصی و استفاده از مالکیت معنوی، خدمات اطالعات و ارتباطات، سایر خدمات کسب و کار و خدمات

 میلیون دالر-2061-قزاقستانکاالهای غیرکشاورزی عمده صادراتی و وارداتی کشور  -2جدول

 2061ارزش  کد تعرفه کاالهای عمده وارداتی 2061ارزش  کد تعرفه کاالهای عمده صادراتی

حاصل از غن( و روPetroleum oilنفت خام )

 مواد معدنی قیری، خام
 

های حاصل از مواد معدنی قیری، نفت و روغن

هایی که در جای دیگر گفته غیرخام؛ فرآورده

نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده 

  باشد

 

ه شده و آلیاژهای مس به صورت کار تصفی مس

 نشده
 

داروهای متشکل از محصوالت مخلوط شده یا 

نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از 

 بیماری، عرضه شده به شکل مقادیر معین 

 

  سایر لوله ها  عناصر شیمیایی رادیو اکتیو 

  انواع شیر و وسایل همانند   هیدروکربورهای گازی شکلگازهای نفتی و سایر 

  آلیاژهای آهن )فرو آلیاژها(
گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی 

 شکل
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 معاونت بررسی های اقتصادی

درصد( اختصاص داشته است. در  59قزاقستان به خدمات حمل و نقل )با سهم   تجاری بیشترین سهم از صادرات خدمات

   (.11و  9درصد( بوده است )نمودار  68)با سهم  تجاریبخش واردات نیز بیشترین سهم مربوط به سایر خدمات 

 2061 -قزاقستان در تجاری خدمات واردات ترکیب -60 نمودار 2061 -در قزاقستان تجاری ترکیب صادرات خدمات -3نمودار 

  
 منبع: سازمان تجارت جهانی

 

 قزاقستان تعرفه نرخ متوسط  -2-8

 

هد. دبرای کلیه کاال و به تفکیک گروه محصوالت نشان می قزاقستانکاالهای وارداتی به  میانگین نرخ تعرفه 4و  3جدول 

درصد بوده  619قزاقستان برای کلیه کاالها معادل ( میانگین ساده نرخ تعرفه 2116با توجه به آخرین آمارها )مربوط به سال 

 درصدی دارند.  615و کاالهای صنعتی میانگین ساده تعرفه  درصدی 915است. محصوالت کشاورزی میانگین ساده تعرفه 

درصد( و  111داشته )با نرخ تعرفه گمرکی « نخ و پنبه»های محصوالت نیز بیشترین نرخ تعرفه گمرکی را در بین گروه

 توجه لزوم هک جات و پوشاک )با نرخ تعرفه صفر درصد( اختصاص داردترین نرخ تعرفه به محصوالت لبنی، شکر و شیرینیکم

 . سازدمی آشکار را قزاقستان کشور به هاآن صادرات به

ان را در قزاقستهای غیرالکتریکی از جمله محصوالتی است که سهم نسبتاً باالیی از واردات ، ماشین4همچنین مطابق جدول 

حصول معاف از عوارض گمرکی درصد از واردات این م 63گیرد و در عین حال نوع حقوق ورودی پائینی دارد و حدود بر می

 هستند.

 

 

حمل و نقل
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گردشگری
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سایر خدمات 

تجاری

71%

ا خدمات مرتبط ب
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 میانگین نرخ تعرفه قزاقستان )درصد( -9جدول 

 غیرکشاورزی )صنعتی( کشاورزی کل سال 

619915615 2116 میانگین ساده تعرفه

موزون تعرفهمیانگین   2115 7131413615
  منبع: سازمان تجارت جهانی

 

  محصوالتنرخ تعرفه گمرکی قزاقستان به تفکیک گروه  -2جدول 
های محصوالتگروه  سهم واردات معاف از عوارض گمرکی )درصد( متوسط ساده تعرفه سهم از واردات )درصد( 

 محصوالت حیوانی
 محصوالت لبنی

 میوه، سبزیجات و گیاهان
 چای و قهوه

 غالت
 هاها و روغندانه های روغنی، چربی

 جاتشکر و شیرینی
 ها و دخانیاتنوشیدنی
 نخ و پنبه

 سایر محصوالت کشاورزی
 ماهی و محصوالت از ماهی

 مواد معدنی و فلزات
 نفت

 مواد شیمیایی
 چوب، کاغذ و غیره

 منسوجات
 پوشاک

 چرم، کفش و ...
 های غیرالکتریکیماشین

 آالت الکتریکیماشین 
 تجهیزات حمل و نقل

 سایر محصوالت
 منبع: سازمان تجارت جهانی
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 های جهانیترین شاخصدر مهم قزاقستانرتبه  -2-3
 

 رتبه قزاقستان در برخی شاخص های منتخب جهانی -66نمودار 

 به سال انتشار گزارش مربوطه است. های عنوان شده در زیر شاخص ها مربوطسال -*

 یونیدو سازمان اقتصاد، جهانی مجمع جهانی، منابع: بانک

 

 

 

 

 بازار خرده فروشی کشور قزاقستان

کشور در حال توسعه رتبه شانزدهم را در شاخص خرده فروشی جهانی به خود اختصاص  31، قزاقستان در میان 2117در سال 

 پله سقوط کرده است.  12از نظر جایگاه   ،2116داده که نسبت به سال 

 کشور در حال توسعه 90شاخص خرده فروشی قزاقستان در میان  -2جدول

 2061 2067 

 16 4 شاخص خرده فروشی )رتبه(

 35 48 حجم خرده فروشی )میلیارد دالر(
 منبع: موسسه کرنی

شاخص سهولت کسب و کار     

1377-(کشور793از میان )

شاخص رقابت پذیری جهانی

1374-(کشور704از میان )

شاخص اندازه بازار داخلی            

1374-(کشور704از میان )

تی    شاخص رقابت پذیری صنع

1377-(کشور744از میان )

شاخص سفر و گردشگری      

1377-(کشور704از میان )

شاخص توانمند سازی تجاری

1377-(کشور704از میان )

01

10
41

47

44
47
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 معاونت بررسی های اقتصادی

معیارهایی برای ثبات بخشیدن به قیمت محصوالت غذایی  گسترشدولت قزاقستان در حال ، 6کرنیاساس گزارش موسسه بر 

با باال  با این حالسازد. ، خریداران و فروشندگان را از شفافیت بازار مطمئن میپیشنهادیهای خرید مهم بوده و با وضع قیمت

 اشد. بوجود داشتهفروشی مدرن اندازهای مثبتی برای تجارت خردهرود چشمکنندگان، انتظار میرفتن سطح ذائقه مصرف

 بانک جهانی   7شاخص سهولت انجام کسب و کار

 ،ین شاخصا هر کشور در ترپایین رتبهتعریف شده و  بانک جهانی توسطاست که شاخصی  کاروشاخص سهولت انجام کسب

 برداری یک بنگاه محلی دارد. دهد که آن کشور محیط نظارتی کاراتری برای شروع و بهرهمی نشان

کند. این شاخص از نماگرهایی تشکیل شده که بندی میبانک جهانی هر ساله کشورهای جهان را بر اساس این شاخص رتبه

 صادرات و واردات را در کشورهای مختلف برآوردهزینه  و زمان است. این نماگر« تجارت فرامرزی»یکی از این نماگرها 

کشور  191(، کشور قزاقستان در شاخص سهولت انجام کسب و کار از میان 2117کند. در آخرین گزارش بانک جهانی )می

جایگاه  ازتوان گفت این کشور ( از حیث واردات می6کرده است )جدول را کسب  67و در نماگر تجارت فرامرزی رتبه  66رتبه 

 ساعت 2و زمان انطباق مرزی آن  ساعت 6بطوریکه زمان انطباق اسنادی واردات در قزاقستان باالیی برخوردار است. نسبتاً 

مقایسه شاخص تجارت فرامرزی ایران و . انطباق اسنادی و مرزی برای واردات قزاقستان ثبت نشده است است و هیچ هزینه

دهد که با توجه به جایگاه قزاقستان از نظر شاخص تجارت فرامرزی )بویژه در بخش واردات(، موقعیت شان میقزاقستان ن

 مناسبی برای ایران در زمینه صادرات به این کشور وجود دارد. 
 

 2067 -کشور( 630میان  مقایسه جایگاه قزاقستان و ایران در شاخص تسهیل کسب و کار و نماگر تجارت فرامرزی مربوط به آن )از – 1جدول

 منبع: بانک جهانی 

  قزاقستاناسناد مورد نیاز برای تجارت با کشور 

سند  3 این کشورسند و برای واردات در  5مطابق آمار بانک جهانی تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات در کشور قزاقستان 

 قابل مشاهده است:و ایران برای قزاقستان  ، این اسناد8و  7است. در جداول 

                                                           
6 A.T. Kearney 
7 Ease of doing business index 

 نام کشور
 رتبه

 تسهیل کسب و کار

 نماگر تجارت فرامرزی

 رتبه

 صادرات واردات

 هزینه )دالر( زمان )ساعت( هزینه )دالر( زمان )ساعت(

انطباق  انطباق اسنادی
 مرزی

انطباق 
 اسنادی

انطباق 
 مرزی

انطباق 
 اسنادی

انطباق 
 مرزی

انطباق 
 اسنادی

انطباق 
 مرزی

 574 321 133 128 1 1 2 6 67 66 قزاقستان

 565 143 111 152 661 197 141 271 171 121 ایران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 معاونت بررسی های اقتصادی

قزاقستان دراسناد مورد نیاز برای تجارت  -7جدول  
 اسناد  واردات اسناد صادرات

 سیاهه تجاری سیاهه تجاری

بندیفهرست عدل  بارنامه 

بندیفهرست عدل اظهارنامه صادرات گمرکی  

 - بارنامه

انطباق گواهی  - 
 منبع: بانک جهانی

ایران دراسناد مورد نیاز برای تجارت  -8جدول  
 اسناد  واردات اسناد صادرات

 بارنامه لیست بسته بندی کاال

 سیاهه تجاری سیاهه کاال

 لیست بسته بندی کاال گواهی بیمه

 گواهینامه مبدا اعالمیه صادرات گمرکی

 گواهی استاندارد فنی مجوز صادرات

 مجوز واردات گواهینامه مبدا

 گزارش بازرسی رسید انبار گمرک

 گواهی بیمه گواهی بازرسی

 اعالمیه واردات گمرکی بارنامه

 رسید انبار گمرک -

 سفارش حمل بار -

 

 تجارت کاال در قزاقستان -9

 قزاقستانروند تجارت کاال در  -9-6

میلیارد دالر و صادراتی  2512وارداتی به ارزش  2116، کشور قزاقستان در سال المللیبینبا توجه به آمارهای مرکز تجارت 

 . استثبت کردهمیلیارد دالری را  1116میلیارد دالر رقم زده و تراز تجاری  3618حدود 

؛ بطوریکه در استحصوالت نفتی و معدنی وابسته صادرات قزاقستان همانند سایر کشورهای نفت خیز، به میزان باالیی به م

کتاب مقررات صادرات و واردات(  27درصد از صادرات قزاقستان به اقالم نفتی و معدنی )فصل  61سهمی معادل  2116سال 

های نفتی در چند سال اخیر همچنین کندتر شدن رشد اقتصادی چین اختصاص داشته است. بر همین اساس با کاهش قیمت

 منبع: بانک جهانی
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 2114ل ساصادرات قزاقستان در است. ی صادراتی این کشور نیز شوک باالیی وارد شدهو رکود اقتصادی روسیه، به درآمدها

 میلیارد دالر تقلیل یافته است.  3618به حدود  2116میلیارد دالر بوده که در سال  7915معادل 

عمده  های کاالییوهاند، اما به نسبت جزو گرمحصوالت نفتی و معدنی اگرچه بزرگترین سهم از واردات قزاقستان را نداشته

بر  عالوهو برخی کاالهای اساسی های نفتی به این موضوع با افت قیمتشوند. با توجه وارداتی قزاقستان محسوب می

میلیارد دالر  4113حدود  2114واردات قزاقستان در سال است. قرار گرفته این امر صادرات، واردات قزاقستان نیز تحت تاثیر

 میلیارد دالر رسیده است. 2512به  2116در سال و بوده 

 میلیارد دالر –روند صادرات، واردات و تراز تجاری کشور قزاقستان  -62نمودار

 المللیمنبع: مرکز تجارت بین

 . شوندمی کتاب مقررات صادرات و واردات 27فصل مشمول *محصوالت نفتی و معدنی، 

 شرکای تجاری قزاقستان -9-6

درصد(  21ایتالیا ) شورکبه  2116صادرات قزاقستان در سال ارزش بیشترین سهم از المللی، مرکز تجارت بین طبق آمارهای

قرار  2116در سال صادراتی قزاقستان عمده های بعدی مقاصد اختصاص داشته است. پس از آن چین، روسیه و هلند در رده

 . (13)نمودار  دارند

است. سهم روسیه از کل ارزش وارداتی از روسیه تامین شده 2116وارداتی قزاقستان در سال نیاز همچنین بیشترین سهم از 

های بعدی عمده مبادی وارداتی درصد بوده است. پس از آن چین، آلمان و آمریکا در رده 36معادل  2116قزاقستان در سال 

 . (14)نمودار  اندقرار داشته 2116قزاقستان در سال 

 است. درصد بوده 1118 حدودایران از واردات قزاقستان بسیار ناچیز و  سهم 2116در سال 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 مقاصد عمده صادراتی قزاقستان  -69نمودار 

2061 -)درصد سهم از کل ارزش صادرات(  

 

 عمده وارداتی قزاقستان مبادی -62نمودار 

2061 -)درصد سهم از کل ارزش واردات(   

 

 
 

 المللیمنبع: مرکز تجارت بین

 تجارت قزاقستان به تفکیک گروه کاالیی -9-2

تجارت قزاقستان مربوط به گروه  ارزشبیشترین دهد که نشان می 2116بررسی آمارهای صادرات و واردات قزاقستان در سال 

 «صنعتی آالت ماشین و رآکتورها انواع»میلیارد دالر بوده است. پس از آن  2312تجارت  ارزشبا  «های نفتیفرآورده»کاالیی 

 اند. را داشته ارزش تجارتبیشترین  «چدن، آهن و فوالد»و 

 61سهمی حدود  2116ت. در سال اسطبق آمارها، سهم باالیی از ارزش صادرات قزاقستان به اقالم نفتی اختصاص داشته

ه خود پایینی را ب درصد از ارزش صادرات این کشور مربوط به اقالم نفتی بوده و سایر کاالها نسبت به اقالم نفتی سهم

ای هبه ترتیب سهم« محصوالت شیمیایی معدنی»و « آهن و فوالدچدن، »های اند. پس از اقالم نفتی، گروهاختصاص داده

گروه کاالیی عمده  21فهرست  15اند. نمودار را داشته 2116درصد از ارزش صادرات این کشور در سال  616درصد و  715

 97گروه کاالیی سهمی بیش از  21دهد. الزم به ذکر است که این را نشان می 2116در سال صادراتی ایران به قزاقستان 

 اند. از ارزش صادرات قزاقستان در سال مورد بررسی را داشته درصد

، بیشترین سهم را از ارزش واردات این کشور در سال «آالت صنعتیانواع راکتورها و ماشین»در بخش واردات قزاقستان، 

به « های نفتیفرآورده»و « مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد»درصد(، پس از آن دو گروه کاالیی  2711اند )اشتهد 2116

 اند. را به خود اختصاص داده 2116درصدی از ارزش واردات این کشور در سال  5درصدی و  718های ترتیب سهم
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 معاونت بررسی های اقتصادی

گروه کاالیی سهمی  21دهد. این را نشان می 2116سال رداتی قزاقستان در گروه کاالیی عمده وا 21فهرست  16نمودار  

 اند. درصد از ارزش واردات قزاقستان در سال مورد بررسی را تشکیل داده 81حدود 

ان با خالص های کاالیی، قزاقستتوان گفت در بیشتر گروهمیبا بررسی صادرات و واردات قزاقستان به تفکیک گروه کاالیی، 

ی کاالی در آن گروهقزاقستان  صادراتارزش  اندکی بوده که کاالیی هایبه عبارتی گروهاست.  هصادرات منفی همراه بود

که احتماالً ارزش  گروه کاالیی خالص صادرات مثبت را داشته 14با این حال قزاقستان در باشد. آن  وارداتبیشتر از ارزش 

 صادرات باالیی دارند. 

که از این  داشتهت میلیون دالر تجار 558قزاقستان رقمی حدود « روی و مصنوعات از روی»در گروه کاالیی به عنوان مثال 

سرب و »و « مس و مصنوعات از مس»درصد آن از واردات بوده است.  5صادرات و  ازدرصد آن  9915میزان سهمی حدود 

 بوده است.  شانواردات ارزشها بیشتر از صادرات از آن ارزشدو گروه کاالیی دیگر هستند که نیز « مصنوعات از سرب

. استتههای کاالیی داشگروهدیگر منفی ترین خالص واردات را در بین « قلع و مصنوعات دیگر»گروه کاالیی از سوی دیگر، 

 است.  دالر صادرات داشته 1111تنها  ،میلیون دالر واردات از این گروه کاالیی 1213 در ازای ، قزاقستان2116در سال 

های کاالیی را به تفکیک سهم واردات و صادرات هر گروه کاالیی از حجم تجارت آن نشان ، فهرست کل گروه17نمودار 

  دهد.می

 

 



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

  
 

 

20
 

 معاونت بررسی های اقتصادی

 )سهم از ارزش کل صادرات، درصد( 2061گروه کاالیی عمده صادراتی قزاقستان در سال  20 -62نمودار 

  المللیتجارت بینمنبع: مرکز 

 

 )سهم از ارزش کل واردات، درصد( 2061گروه کاالیی عمده وارداتی قزاقستان در سال  20 -61نمودار 

 المللیمنبع: مرکز تجارت بین
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 2061-قزاقستان در هر گروه کاالییترکیب تجارت  -67نمودار 

 المللیمنبع: مرکز تجارت بین

 

0 20 40 60 80 100

روی و مصنوعات از روی

مس و مصنوعات از مس

سرب و مصنوعات از سرب

ندممحصوالت صنعت آرد سازی؛ مالت؛ نشاسته وفكول، اینولین و  گلوتن گ

فرآورده  های نفتی  

…رانبها،  مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها،فلزات گ

محصوالت شیمیایی معدنی

نمك؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهك و سیمان

چدن، آهن و فوالد

ابریشم، پشم، پنبه و الیاف نسجی نباتی

آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

سنگ فلز، جوش و خاکستر

انواع نباتات

سایر سوخت های معدنی

آخال و تفاله صنایع خوراك سازی، خوراکی های آماده برای حیوانات

کودها

...پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ اشیاء 

سایر فلزات و مصنوعات فلزی

.  اقالمی که در جای دیگر ذکر نشده است

توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده

…اغذ و خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت، ک

...، انواع کفش، کاله، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو،شالق و تازیانه

…ا؛  چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل ازتفكیك آن ه

حیوانات زنده و انواع گوشت  

نوشابه ها، آبگون های الكلی و سرکه

انواع پارچه 

محصوالت شیمیایی آلی

شكالت و فراورده های غالت-شیرینی

عصاره ها و شیره ها 

سهم صادرات از حجم تجارت گروه کاالیی )سهم از ارزش تجارت کاالیی هر گروه( صادرات واردات )سهم از ارزش تجارت کاالیی هر گروه(سهم واردات از حجم تجارت گروه کاالیی  
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 2061-ترکیب تجارت قزاقستان در هر گروه کاالیی -67نمودار 

 المللیمنبع: مرکز تجارت بین

0 20 40 60 80 100

آبی-هوایی-سایر وسایل نقلیه زمینی

...وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و 

…فرآورده های گوشت، ماهی یا قشر داران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد 

...مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز 

…ی که شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان، عسل طبیعی، محصوالت  خوراک

انواع لباس

مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد

...، محصوالت (رزینوئید ها)روغن های اسانسی و شبه رزین ها 

مواد پالستیكی و اشیاء ساخته شده از این مواد

قهوه، چای، ماته و ادویه

فرش سایر کفپوش ها از مواد نسجی

...صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای

انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی

سایر فرآورده های خوراکی

...عصاره های دباغی یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آن ها؛ مواد

بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی ، اجزا قطعات و متفرعات انها 

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزا، نباتات

...آالت و دستگاه های اپتیك، عكاسی، سینماتوگرافی،سنجش، کنترل، 

سایر مصنوعات و اشیاء هنری

...چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب؛ چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای؛ 

نیكل و مصنوعات از نیكل

…جراحی ؛ اسباب تختخواب و همانند، چراغ و وسایل  -مبل ؛ مبل های طبی

محصوالت دارویی

کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

شیشه و مصنوعات شیشه ای

...مواد آلبومینوئید؛ محصوالت براساس نشاسته یا فكول تغییریافته

الیاف و رشته های سنتتیك

سایر محصوالت شیمیایی

محصوالت سرامیكی

قلع و مصنوعات از قلع

سهم صادرات از حجم تجارت گروه کاالیی (ارزش تجارت هر گروه کاالییسهم از)صادرات سهم واردات از حجم تجارت گروه کاالیی  واردات )سهم از ارزش تجارت هر گروه کاالیی(
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 روابط تجاری قزاقستان با ایران -9-2

ایران و  دهد که تراز تجارینشان می 1395تا  1385های ایران با قزاقستان طی سالتجارت ارزش آمارهای گمرک از 

که تراز تجاری ایران با قزاقستان به  1394و  1393های به جز سال ؛ها به نفع قزاقستان بوده استقزاقستان در اکثر سال

ایران از این کشور با افت مواجه شده که این  واردات 1388البته الزم به ذکر است که پس از سال میزان ناچیزی مثبت بود. 

 است.  تجاری ایران با قزاقستان کاستهتراز از میزان منفی بودن  امر

واردات ایران از این  ارزشمیلیون دالر بوده و در ازای آن  17313، ارزش صادرات ایران به قزاقستان معادل 1395در سال 

میلیون دالر به  3715معادل  1395است. تراز تجاری ایران و این کشور در سال میلیون دالر رقم خورده 21118کشور نزدیک 

 . (18)نمودار  نفع قزاقستان بوده است

از این صادرات و هم واردات ایران  در زمینه همتجارت کاالیی ایران با قزاقستان،  ارزش 1394، نسبت به سال 1395در سال 

وده که ب آن به قزاقستان بیشتر از رشد صادرات ایران. با این حال، میزان رشد واردات است بوده با رشد ارزشی همراه کشور

ادرات صارزش رشد است. شده ،(ز دو سال متوالی تراز تجاری مثبتپس ا)ن تراز تجاری ایران با این کشور، موجب منفی شد

 پوست با هاپسته» صادرات ارزش ، افزایشموثرترین عامل در این رشد درصد و 26 حدود ،1395ایران به قزاقستان در سال 

 حدود نیز واردات ایران از این کشورارزش  واحد درصدی از رشد ارزشی کل صادرات( بوده است؛ 27سهم با « )خشک یا تازه

واحد درصدی از  53سهم  )با« جو باستثنای بذر»واردات ارزش افزایش  ،این رشدترین عامل در مهم کرده ودرصد رشد  98

 است. واردات( بودهارزش  کل رشد

 میلیون دالر -6932تا  6982ایران و قزاقستان از سال  تجارت روند -68 نمودار

 منبع: آمارهای گمرک ج.ا.ا
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کشور  همواره واردات ایران از قزاقستان در سطح باالتری از صادرات ایران به 1395تا  1385های به لحاظ مقداری، طی سال

رو بوده، اما روبه جزئی با کاهش 1394نسبت به سال  صادرات ایران به قزاقستان مقدار، 1395در سال است.  قرار داشته

 . (19)نمودار  استبرابر شده 215واردات ایران از این کشور حدود 

 سفید سایرسیمان»، افت صادرات 1394نسبت به  1395افت مقداری صادرات ایران به قزاقستان در سال  ترین عامل درمهم

اردات ، افزایش وایران از قزاقستان بوده و اثرگذارترین عامل در رشد مقداری واردات« مصنوعی طور به شده رنگ بجز پرتلند

 . بوده است« جو به استثنای بذر»

 هزار تن -6932تا  6982مقدار تجارت ایران و قزاقستان از سال  -63نمودار 

 منبع: آمارهای گمرک ج.ا.ا

 

، همواره متوسط قیمت اقالم صادراتی ایران به قزاقستان باالتر از 1396تا  1385های با توجه به آمارهای گمرک، طی سال

ه از تری را نسبت به اقالمی کمتوسط قیمت وارداتی از این کشور بوده است. به عبارتی به طور متوسط ایران کاالهای گران

 کند. کند، به این کشور صادر میواردات میقزاقستان 

دالر بر هر تن بوده که نسبت به متوسط قیمت  736، متوسط قیمت اقالم صادراتی ایران به قزاقستان حدود 1395در سال 

ی است. متوسط قیمت اقالم وارداتقرار داشته باالتریدر سطح ، (دالر بر هر تن 339) ایران در این سال یکل اقالم صادرات

دالر بر هر تن بوده که در سطح بسیار پایین تری نسبت به متوسط قیمت کل اقالم  264ایران از قزاقستان در این سال نیز 

 . (21)نمودار  دالر بر هر تن( قرار دارد 1318) 1395وارداتی ایران در سال 

همراه بوده اما  1394نسبت به سال   درصدی 34ا رشد ب 1395ایران به قزاقستان در سال  یمتوسط قیمت اقالم صادرات

در بین اقالم صادراتی ایران به قزاقستان، است. درصد افت داشته 21توسط قیمت اقالم وارداتی ایران از این کشور حدود م
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وده و در بین اقالم ب« آلی تانسیواکتیف )غیرآنیونیک ،غیرکاتونیک ،یونیک ( مواد»بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به 

مذکور بجز غیر از مواد پالستیکی سایر مصنوعات»را  متوسط قیمتاتی ایران از قزاقستان در این سال، بیشترین رشد وارد

 است.  تجربه کرده« سخت  ژالتین از نوع کپسول داروئی

 دالر بر تن -6932تا  6982متوسط قیمت صادرات و وارداتی ایران و قزاقستان از سال  روند -20نمودار 

 آمارهای گمرک ج.ا.امنبع: 
 

 های کاالیی عمده صادرات ایران به قزاقستانگروه -9-9

دهد. براساس آمارها، ایران را نشان می 1395گروه کاالیی عمده صادراتی ایران به قزاقستان در سال  21، فهرست 9جدول 

روه است. میزان صادرات ایران از این گداشته« انواع نباتات»، بیشترین صادرات به قزاقستان را در گروه کاالیی 1395در سال 

 و« مواد این از شده ساخته اشیاء و پالستیکی مواد»یلیون دالر بوده است. پس از آن م 11915کاالیی به قزاقستان معادل 

ان ران به قزاقستهای کاالیی عمده صادراتی ایهای بعدی گروهدر رده« هاآن مشتقات و هاتانن رنگرزی؛ یا دباغی های عصاره»

 قرار دارند. ، 1395در سال 

دهد. رقمی، نشان می HS 8، به تفکیک کد 1395قلم عمده صادراتی ایران به قزاقستان در سال  11نیز فهرست  11جدول 

 ید، در صدر فهرست اقالم صادراتنگیرشود، پسته، انگور و خرما که در گروه انواع نباتات قرار میمشاهده می همانطور که

 د. نایران به قزاقستان قرار دار
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 منبع: آمارهای گمرک ج.ا.ا

 6932قزاقستان در سال قلم عمده صادراتی ایران به  60فهرست  -60جدول 

 شرح تعرفه تعرفه ردیف
صادرات ارزش  

 )میلیون دالر(

صادرات وزن  

 )هزار دالر(

 ها با پوست تازه یا خشکپسته 
انگورخشک کرده(نه داتیزابی بی( 
سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 
ها بدون پوست، تازه یا خشکپسته 
خشک کرده مضافتی تازه یا خرما 


 جای در مذکور اسفنجی غیر پالستیکی غیر مواد سایر ها ازباریکه های نازک وورقه هاورق هاصفحه سایر
 ردیگ



سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعیسیمان  سایر 
دانه )انگورخشک کرده(بی نگوریا 


5دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از  از بغیر اوپال و از ای بغیرسایر ظروف شیشه ×  هرکلوین و 11−6

 درجه سانتیگراد  311یک محدوده حرارتی بین صفر تا در


خشک کرده کبکاب تازه یا خرما 

 منبع: آمارهای گمرک ج.ا.ا

 میلیون دالر -6932گروه کاالیی با بیشترین ارزش صادرات ایران به قزاقستان در سال  20فهرست  -3جدول 

 شرح گروه کاالیی رتبه
 ارزش

 صادرات
 شرح گروه کاالیی رتبه

 ارزش

 صادرات

11915 نباتات انواع1162 صنعتی آالت ماشین و رآکتورها انواع

1118 مواد این از شده ساخته اشیاء و پالستیکی مواد1162 فوالد یا آهن چدن، از مصنوعات

516 هاآن مشتقات و هاتانن رنگرزی؛ یا دباغی های عصاره1143 ...ییریافتهتغ فکول یا نشاسته براساس محصوالت آلبومینوئید؛ مواد

513 ایشیشه مصنوعات و شیشه
  تمحصوال طبیعی، عسل پرندگان، تخم لبنی، محصوالت و شیر

 دارند حیوانی منشأ که خوراکی
1116

511 سیمان و آهک گچ، سنگ؛ و خاک گوگرد؛ نمک؛1184  مواد این از شده ساخته اشیاء و نرم های پوست چرم، خام، پوست

411 نسوز پنبه سیمان، گچ، سنگ، از مصنوعات1172 سرامیکی محصوالت

،317 ها فرآورده تانسیو اکتیف، آلی مواد صابون

 چراغ همانند، و تختخواب اسباب ؛ جراحی-طبی های مبل ؛ مبل

 هایتابلو نورانی، عالئم تبلیغاتی های چراغ روشنایی، وسایل و

 راهنما نورانی

1169

217 لباس انواع1143 مس از مصنوعات و مس

211 نسجی مواد از هاکفپوش سایر فرش،1142 ادویه و ماته چای، قهوه

119 نباتات اجزا، سایر از یا ها میوه سبزیجات، از هافرآورده1139 تراموای یا آهن راه خط روی نواقل از غیر زمینی نقلیه وسایل
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 قزاقستانهای صادراتی ایران به پتانسیل -9-2

 2116رقمی وارد شده توسط کشور قزاقستان در سال  6های تعرفه المللی، تعداد کل ردیفطبق آمارهای مرکز تجارت بین

دهند. مقایسه این اقالم ارزش واردات این کشور را تشکیل می درصد از 81ها ردیف از آن 562ردیف بوده که  5777بالغ بر 

دهد از میان کل تعرفه های شش رقمی وارد شده به با اقالم صادراتی ایران به قزاقستان براساس آمارهای گمرک نشان می

همچنین ایران از است.  وجود داشته 1395ن در سال ردیف تعرفه از ایران به قزاقستا 316کشور قزاقستان، سابقه صادراتی 

 2255ها را به قزاقستان صادر کند، در آن 1395که نتوانسته در سال  2116های تعرفه وارداتی قزاقستان در سال بین ردیف

 .(12و  11بوده است )جدول ردیف تعرفه دارای پتانسیل صادراتی 

 

 2116رقمی در سال  6های تعرفه بر حسب ردیفتعداد اقالم وارداتی قزاقستان  -11جدول 

های تعرفهکل تعداد ردیف ردیف تعرفه 5777   

صادر کرده است قزاقستانبه  6932تعداد ردیف های تعرفه که ایران نیز آن ها را در سال  ردیف تعرفه 316   

صادر نکرده اما در آن ها پتانسیل صادراتی  قزاقستانتعداد ردیف های تعرفه که ایران آن ها را به 

 داشته است

ردیف تعرفه 2551  

 المللی و گمرک ج.ا.امنبع: محاسبات بر اساس اطالعات مرکز تجارت بین

 

 2116رقمی در سال  6درصد از ارزش واردات قزاقستان( بر حسب کدهای تعرفه  81تعداد اقالم عمده وارداتی قزاقستان )با سهم  -12جدول 

های تعرفهتعداد ردیف ردیف تعرفه 562   

صادر کرده است قزاقستانبه  6932تعداد ردیف های تعرفه که ایران نیز آن ها را در سال  ردیف تعرفه 122   

صادر نکرده اما در آن ها پتانسیل صادراتی  قزاقستانتعداد ردیف های تعرفه که ایران آن ها را به 

 داشته است
ردیف تعرفه 357  

 المللی و گمرک ج.ا.امنبع: محاسبات براساس اطالعات مرکز تجارت بین

 

 هاو صادرات ایران در آن قزاقستانترین کاالهای وارداتی مهم -9-2

ردیف تعرفه را به این کشور  316ایران  ،2116در سال  قزاقستانرقمی وارداتی  6ردیف تعرفه  5777همانطور که گفته شد از 

کشور داشته در جدول به این  را ، که ایران سابقه صادراتی آنهاقزاقستانردیف عمده وارداتی  111صادر کرده است. فهرست 

 پوششرا  قزاقستانتوان دریافت که ایران چه سهمی از واردات آمده است. با بررسی هر کدام از این کدهای تعرفه می 13

  .است داده

« کاکائو دارای خوراکی هایآوردهفر سایر و شکالت سایر»میلیون دالر از  116قزاقستان حدود  2116در سال  به عنوان مثال
با توجه به اینکه ایران است.  دالر از این محصول را به قزاقستان صادر کرده 81تنها  1395وارد کرده است و ایران در سال 
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، کاالز این ا قزاقستان باالی نسبتاًباید بررسی شود که با وجود نیاز  دارداز این کد تعرفه سهم ناچیزی  قزاقستاندر واردات 
 1395در سال آمارهای گمرک نیز نشان می دهد  کند؟را از آن خود نمی قزاقستاندر  کاالچرا ایران بازار بزرگتری از این 

 ه سایر کشورها شده است.از ایران بدالر از این کد تعرفه  میلیون 91حدود 

دهد که با وجود اینکه ایران در را نشان می 2116در سال  قزاقستانعمده وارداتی  کاالیقلم  111نیز فهرست  14جدول 

نداشته، اما پتانسیل صادراتی آن از ایران به سایر کشورها وجود داشته است. از این  قزاقستانآنها به  صادراتی از 1395سال 

ها در ایران با در نظر گرفتن متغیرهایی عدم صادرات این گروه از کاالها به قزاقستان به رغم سابقه صادراتی آندالیل  ،رو

  نقل قابل بررسی است. ومانند نرخ حقوق ورودی و هزینه حمل



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

  
 

 

31
 

 معاونت بررسی های اقتصادی

 درصد(-)هزار دالر 8ایران سابقه صادراتی آن ها به قزاقستان را داشته است 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  - 69جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

در  قزاقستان

 2062سال 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال

سهم کاال از کل 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

رشد واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

 2062نسبت به 

ارزش صادرات ایران به 

 6932در سال  قزاقستان

 )بر اساس آمارهای گمرک(


 همچنین ،همانند یا بشکه منبع، بخار، یا گرم آب دیگ لوله، برای همانند وسایل و شیر انواع سایر

 ترموستات وسیله به شونده کنترل شیرهای و فشار تقلیل شیرهای



 2111 از که سی سی 1511 از بیش سیلندر حجم با موتوری نقلیه وسایل سایر و سواری اتومبیل

 نباشد.  بیشتر سیسی



 ولمفت یا آهن از محصوالت یا و گری ریخته محصوالت جز به فوالد از یا آهن از دیگر مصنوعات

 فوالد



 دستگاه املش هاداده سایر یا تصویر صدا، افزاییبسامد یا ارسال و تبدیل دریافت، برای هاییماشین

 گزینی مسیر و سوئیچینگ


بیشتر یا 1194 مخصوص( چگالی) وزن با اتیلن پلی 

کامل تجهیزات با گلخانه 

جنس هر از مشابه اشیا و بچه کامل پوشک و پوشک ها، تامپون و بهداشتی های حوله 

اشدب نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگری درجای که غذایی هایفرآورده سایر 

کاکائو دارای خوراکی هایفرآورده سایر و شکالت سایر 

فروشی خرده برای شستشو برای بندی بسته های فرآورده 

شده تخمیر جزئی چای و شده تخمیر سیاه چای 

جراحی عمل برای سیالیتیک چراغ 

                                                           
 و براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران محاسبه شده است. 1395المللی استخراج شده اما آمارهای صادرات ایران مربوط به سال بوده و از منبع مرکز تجارت بین 5101مربوط به سال  قزاقستانآمارهای واردات  8

 در آمارها مشاهده شود. هاییتناقض برخی ممکن استبر این اساس به دلیل تفاوت منابع آماری این دو کشور 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 درصد(-)هزار دالر 8ایران سابقه صادراتی آن ها به قزاقستان را داشته است 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  - 69جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

در  قزاقستان

 2062سال 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال

سهم کاال از کل 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

رشد واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

 2062نسبت به 

ارزش صادرات ایران به 

 6932در سال  قزاقستان

 )بر اساس آمارهای گمرک(



 ؛سرامیک از زده،لعاب یا زدهورنی دیوار، یا اجاق کردن روکش یا فرش برای لوح و هارگوش سایر
 ویر حتی سرامیک، از زده،لعاب یا زدهورنی کاری، موزاییک برای همانند و کوچک و بزرگ مکعب

 گاهتکیه



ساییدن یا کردنخرد هایدستگاه و هاماشین 



 و شیمیایی محصوالت گری؛ریخته هایقالب مغزی یا هاقالب برای های آمادهچسباننده سایر
 مخلوط از متشکل هایفرآورده ازجمله) وابسته صنایع یا شیمیایی صنایع هایفرآورده

 .دباش نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر که درجای ،(طبیعیمحصوالت



چوبی های مبل سایر 

تازه انگور 

ساکارز و چغندر یا نیشکر شکر و قند سایر 

کاکائوبدون،(سفیدشکالت همچنین)شیرینی سایر 



 و آمپول قرص، جای لوله ,(Pot) کوزه گشاد، دهان ظرف ،(Flask) فالسک بطری، قرابه، سایر
 افظت؛مح برای گشاد دهان ظروف کاال؛ بندیبسته یا انتقال و نقل برای شیشه، از ظروف سایر

 شیشه از ،(Clousures) هاپوش در سایر و سرپوش ،(Stopper) درپوش



دارو برای کاشه 

کمتر و کیلوگرم یک و خالء تحت هایبندیبسته در اطفال خشک شیر 


 زبره و آرد شده؛ مخلوط هایادویه و هاچاشنی شده؛ آماده هایسس و سس برای هافرآورده سایر

 . آماده خردل و خردل


مربوطه واشرهای یا ها مهره با حتی خور مهره هایپیچ و هاپیچ سایر 

شستن یا کردن جدا کردن، غربال جورکردن، های دستگاه و ها ماشین قطعات و اجزا 

در آستانه و دور ، چارچوب در 



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

  
 

 

32
 

 معاونت بررسی های اقتصادی

 درصد(-)هزار دالر 8ایران سابقه صادراتی آن ها به قزاقستان را داشته است 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  - 69جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

در  قزاقستان

 2062سال 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال

سهم کاال از کل 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

رشد واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

 2062نسبت به 

ارزش صادرات ایران به 

 6932در سال  قزاقستان

 )بر اساس آمارهای گمرک(

کرده سرد یا تازه فرنگی، گوجه 

،شلیل( همچنین) هلو آلبالو، و گیالس سایر زردآلو 

تازه سیب 

جراحی عمل برای سیالیتیک چراغ 

شده افزوده کننده شیرین مواد ها آن به که هایی بیسکوئیت 



 قند زودناف بدون یا با دیگر، نحوی به شده محفوظ یا آمادهنباتات، خوراکیاجزاء سایر و سایر میوه
 نشده عرفهت دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر درجای که الکل یا کنندهشیرین مواد سایر یا

 .باشد



،کردهخشک انگور 

چوبی های مبل سایر 

آن اجزاء و نخل روغن سایر 

الیه چند بتون، پالستیک، از نوار، و فویل فیلم، ورق، پلیت، سایر 

1194 از کمتر مخصوص( چگالی) وزن با اتیلنپلی 

شامپو انواع 

نشدهسفت ولکانیزه کائوچوی از اشیاء سایر 


 ویلکینگ ،(Clementines) کلمانتین ؛(Satsumas و Tangerines جمله از) نارنگی

(Wilkings )ایدوگونه مرکبات و (Hybride )مشابه. 


تیلنا پلیمرهای از ، اسفنجی غیر موادپالستیکی از تیغه و نازک هایورقه ها،ورق ها،صفحه سایر 

آلومینیوم از محصوالت سایر 

کشاورزی محصوالت کوبیدن یا برداشت برای وسایل و هادستگاه آالت،اجزا و قطعات ماشین 

باشند پالستیک یا کائوچو از آنها رویه و بیرونی تخت که هاییکفش سایر 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 درصد(-)هزار دالر 8ایران سابقه صادراتی آن ها به قزاقستان را داشته است 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  - 69جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

در  قزاقستان

 2062سال 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال

سهم کاال از کل 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

رشد واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

 2062نسبت به 

ارزش صادرات ایران به 

 6932در سال  قزاقستان

 )بر اساس آمارهای گمرک(

یخ ذوب برای شدهآماده مایعات و ضدیخ هایفرآورده 


 سایر و الهکک سرپوش، سربطری، پالستیکی؛ مواد از کاال، بندیبسته یا انتقال و نقل برای اشیاء

 پالستیکی مواد از ها،درپوش




 سلولز واتا مقوا، کاغذ، از بندی،بسته هایمحفظه سایر و قیفی پاکت کیسه، جعبه، قوطی، کارتن،
 انواع زا مقوا یا ازکاغذ همانند، اشیاء و کازیه، کالسور، جای جعبه ؛(نطع) سلولزیالیاف هایورقه یا

 همانند یا مغازه کار، دفتر در استفاده مورد




 مشمول هایدستگاه یا آالت ماشین به که باشندمی مشخص اساساً یا منحصراً که قطعاتی سایر

 باشندمی مربوط 84  31 لغایت 84  25 هایشماره




 یا ندهکنموادشیرین سایر یا قند آنها به کهشده گازدار آبهای و معدنی آبهای همچنین سایر آب،
 سبزیجات بآ یا میوه آب باستثنای غیرالکلی، هاینوشابه سایر و باشد، شده اضافه خوشبوکننده

 2119   شماره مشمول



 ،کلروروینیل پلیمرهای از پوشش کف 

در آستانه و دوره و ها آن چارچوب و پنجره و در 


 ها؛بتانه ایرس و درزگیری ترکیبات رزینی، هایسیمان پیوندزنی، هایبتانه برها،شیشه هایبتانه

 رودمی کار به نقاشی در که اندودهایی



 رهایپلیم یا سنتتیک پلیمرهای  براساس(  هاالک  و هالعاب جمله از) هاورنی و( Paints) هارنگ

 آبی غیر محیطی در شده حل یا دیسپرسه شیمیایی، لحاظ از تغییریافته طبیعی


،هادرپوش سایر و کالهک سرپوش، سربطری 

پنیرها سایر 


 حتی ،(«رکلینک» به معروف پودرنشده هایسیمان همچنین( )پرتلند)  هیدرولیک هایسیمان سایر
 شده رنگ
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 درصد(-)هزار دالر 8ایران سابقه صادراتی آن ها به قزاقستان را داشته است 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  - 69جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

در  قزاقستان

 2062سال 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال

سهم کاال از کل 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

رشد واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

 2062نسبت به 

ارزش صادرات ایران به 

 6932در سال  قزاقستان

 )بر اساس آمارهای گمرک(


 وطمخل حتی همانند معدنی هایپشم و صخره از جوش، ازفلزات،  مذاب تفاله از آمدهدست به پشم
 رول یا ورق ، توده صورت به هم، با آنها شده



شفتالو و شلیل همچنین و هلو 

ها دستگاه و آالت ماشین سایر 



 زا یا نباتی یا حیوانی هایروغن یا هاچربی از خوراکی هایفرآورده یا هامخلوط مارگارین؛ سایر
 آنها خوراکی اجزاء و هاروغن و هاچربی از غیر فصل، این مختلف هایروغن یا هاچربی اجزاء

 15  16 شماره مشمول




 همانند، ای بشکه منبع، بخار، یا گرم آب دیگ لوله، برای همانند وسایل و شیر انواع قطعات و اجزا

 ترموستات وسیله به شونده کنترل شیرهای و فشار تقلیل شیرهای همچنین



 بیعیط پلیمرهای یا  سنتتیک  پلیمرهای  براساس(  هاالک  و هالعاب جمله از) هاورنی و ها رنگ

 آبی غیر محیطی در شده حل یا دیسپرسه شیمیایی، لحاظ از تغییریافته


گرم آب هایدیگ 

ابتدائی شکل به پروپیلن پلی 

گلکاری و باغبانی کشاورزی، وسایل سایر 

87  11 هایشماره مشمول موتوری نقلیه  وسایل  متفرعات  و  قطعات  و اجزاء  

ابتدایی اشکال به هااولفین سایر پلیمرهای یا پروپیلن سایر پلیمرهای 



 یا مشش شکل به دارند، صابون مصرف که تانسیواکتیف آلی هایفرآورده و محصوالت ها؛صابون
 سیواکتیوتان آلی هایفرآورده و محصوالت صابون؛ دارای حتی قالبی، اشکال به یا تکه چونه، میله،

 شده بندیهبست کرم، یا مایع شکل به اند،شده گرفته درنظر بدن پوست شستشوی منظور به که



فلزی هایمبل سایر 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 درصد(-)هزار دالر 8ایران سابقه صادراتی آن ها به قزاقستان را داشته است 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  - 69جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

در  قزاقستان

 2062سال 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال

سهم کاال از کل 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

رشد واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

 2062نسبت به 

ارزش صادرات ایران به 

 6932در سال  قزاقستان

 )بر اساس آمارهای گمرک(


 مواد از ویهر با و ساخته دوباره یا طبیعی چرم پالستیک، کائوچو، از بیرونی تخت با سایر کفش

 نسجی



 نآ محتوی که اولیه های  بست در شده عرضه شده تخمیر جزئاً چای و) شده سیاه)تخمیر چای

 نباشد بیشتر کیلوگرم 3 از



 ورتص به( سنگ زغال قطران زفت نفت، قیر مثالً،) همانند مواد از یا آسفالت شده ساخته اشیاء
 رول




 هر برای شده تجهیز و شده طراحی مخصوصاً( سیاالت ترابری برای کانتینرها جمله از) کانتینرها

 نقل و حمل وسیله نوع


ها سوخت سایر با هم و گاز با هم یا گازی سوخت با کن گرم خوراک و پزی خوراک وسایل 

زردآلو 

،نازک ورقه باریکه، نوار، ورق، صفحه 

کابل و طناب ، تابیده هم به مفتول 


 داریخانه لوازم سایر ،(Kitchenware) آشپزخانه ظروف (Tableware) خوراک میز ظروف

(Household articles )توالت اسباب یا بهداشتی و (Toilet articles)، پالستیک از 



 از ،( Flangeفالنج) لوله اتصاالت زانویی، اتصاالت، مثالً،) آنها ملحقات و لوازم و شیلنگ لوله،
 پالستیکی مواد



هاآبگون باالبرهای گیری؛اندازه وسیله دارای حتی ها،آبگون برای تلمبه 

یلنپروپ پلی یا اتیلنپلی از همانند اشکال یا نوار از آمده دست به بندیبسته برای کیسه و جوال 

گرانیت خارا سنگ 

،همانند اشیا و تنگ بطری، قرابه 

لغایت 8711 هایشماره مشمول موتوری نقلیه وسایل متفرعات و قطعات و اجزاء 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 درصد(-)هزار دالر 8ایران سابقه صادراتی آن ها به قزاقستان را داشته است 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  - 69جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

در  قزاقستان

 2062سال 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال

سهم کاال از کل 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

رشد واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

 2062نسبت به 

ارزش صادرات ایران به 

 6932در سال  قزاقستان

 )بر اساس آمارهای گمرک(

الکتریکی کنندهگرم هایمقاومت 

،همانند اشیای و ،قفسه صندوق جعبه 

سرکه جوهر در یا سرکه در بجز شده محفوظ یا آماده فرنگی گوجه سایر 

رخام و تراورتن مرمر سنگ 



 زا لعاب، بدون و ورنی بدون دیوار، یا اجاق کردن روکش یا فرش برای لوح و چهارگوش و کاشی
 از لعاب بدون و ورنی بدون کاری،موزاییک برای همانند و کوچک و بزرگ مکعب سرامیک؛
  گاهتکیه روی حتی سرامیک،



،موجدار مقوای یا کاغذ از وجعبه، قوطی کارتن 

لغایت 87  11 هایشماره مشمول موتوری نقلیه  وسایل  متفرعات  و  قطعات  و  سایر اجزاء 

رخام و تراورتن مرمر، سنگ (Alabaster) 

موسیر و پیاز 


 با کهآنهایی حتی آزمایشگاهی، تجهیزات یا (Plant) آالت ماشین مجموعه آالت،ماشین سایر

 شماره مشمول ادوات سایر و (Ovens) فرها و هاکوره باستثنای) شوندمی گرم برق




 اتصاالت یبرقرار برای یا محافظ الکتریکی مدارهای یا سوئیچینگ برای الکتریکی هایدستگاه
(Connections )ها،فیوز ها،رله ها،سوئیچ مثال، برای) الکتریکی مدارهای در یا به 

 هایشاخه دو ،(Surge suppressors) الکتریکی ولتاژ یا جریان تغییرات هایمحدودکننده
 هاسوکت اتصال،





 رمگ برقی دستگاههای برقی؛ ورغوطههایکنگرم و برقی مخزنی یا فوری هایسایر آبگرمکن
 مو ایشآر برای الکتروترمیک دستگاه زمین؛ کردنگرم برقی هایدستگاه و اماکن فضای کردن

 ایرس برقی؛ اتوی کن؛خشک دست و( فرزنی انبرکی هایکنگرم مو، فرزن کن،خشک مو مثالً،)
 الک هایدستگاه
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 درصد(-)هزار دالر 8ایران سابقه صادراتی آن ها به قزاقستان را داشته است 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  - 69جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

در  قزاقستان

 2062سال 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال

سهم کاال از کل 

واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

رشد واردات 

در  قزاقستان

 2061سال 

 2062نسبت به 

ارزش صادرات ایران به 

 6932در سال  قزاقستان

 )بر اساس آمارهای گمرک(

ملحقات لوله و لوازم 

قراردادن حائل یا زدنشمع ساختن، دریپشت زدن،بستچوب برای مشابه لوازم و گاهتکیه 

ابتدایی اشکال به استیرن، پلیمرهای 


 ای هادانه بذور، کردن بندیدرجه یا جورکردن کردن،پاک ها برایدستگاه و آالتماشین سایر ـ

 کردخشک دارغالف سبزیجات


 منبع آمارها: مرکز تجارت جهانی و گمرک ج.ا.ا
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 هزار دالر،درصد-ها به سایر کشورها غیر از  قزاقستان را داشته است ایران سابقه صادراتی آن 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  -62جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

قزاقستان در 

2062سال   

واردات 

قزاقستان در 

2061 سال  

سهم کاال از کل 

در  قزاقستانواردات 

2061سال   

رشد واردات 

در سال  قزاقستان

نسبت به  2061

2062 

ارزش صادرات ایران به 

)بر 6932جهان در سال 

 اساس آمارهای گمرک(



 مخلوط محصوالت از متشکل( 31 16 یا 31  15 ،31  12 شماره محصوالت باستثنای) داروهای سایر
 جمله از) معین مقادیر شکل به شده عرضه بیماری، از پیشگیری یا درمان مصارف برای نشده یا شده

 فروشیخرده برای بندیبسته صورت به یا( اندشده تجویز پوست از عبور طریق از کهآنهایی

675،197514،1462111251378،173


 درجه 211 در  ASTMD متد طبق حجمشان بیشتر یا درصد نود که ها فرآورده و سبک های روغن

 .شوند تقطیر سانتیگراد
611،751412،965116431132،488،652



 سیم؛بی هایشبکه سایر یا( Cellular) تلفنی رادیو هایشبکه برای هاییتلفن شامل تلفن، هایدستگاه
 ارتباط برقراری برای دستگاه شامل ها،داده سایر یا تصویر صدا، دریافت یا انتقال جهت هادستگاه سایر

 (گسترده پهنه با یا محلی شبکه مانند) سیمبی یا سیم با شبکه یک در



325،761 (خام غیر قیری معدنی مواد از حاصل های روغن و نفت)سایر361،41111441119718،581


 تسویه (Hoods) هایکالهک ها،بادزن و گازها سایر یا هوا کمپرسورهای خأل، با هوا هایتلمبه سایر

 فیلتر به مجهز حتی بادزن با توام هوا تخلیه یا
112،617258،819111315212367

177،112 آن هایکنسانتره و سرب سنگ221،2521188241946،186



 ون،ست پایه، منجنیق، برج، آب، مهار دریچه پل، قطعات و پل مثالً،) آن قطعات و اجزاء و فلزی اسکلت
 فوالد؛ از یا آهن چدن، از( نرده دری، پشت در، آستانه و دوره آنها، چارچوب و پنجره و در سوله، سقفی،

 94 16 شماره ساختهپیش هایساختمان استثنای به

397،836217،227

193،618 (محورهم کابل جمله از)  کابل ،(آنودیزه یا زده لعاب سیم جمله از) شده عایق سیم سایر167،6921167131449،689



 ،8536 یا 8535 شماره دستگاه چند یا دو به مجهز ها،گاهتکیه سایر و کابینت میز، کنسول، پانل، تابلو،
 اند،شده توأم 91 فصل هایدستگاه یا آالت با که آنهایی همچنین برق، توزیع یا الکتریکی کنترل برای

 (ولت 1111 حداکثر ولتاژ برای) ارتباط تغییر و قطع هایدستگاه غیراز ای،شماره کنترل هایدستگاه و

184،236155،68811621515498

141،736 توتون حاوی سیگار141،9671156119217

کک نیمه و کک (semi-coke) 146،135 قرع زغال فشرده؛ هم به حتی تورب، یا لینییت سنگ، زغال126،69111511312173
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 هزار دالر،درصد-ها به سایر کشورها غیر از  قزاقستان را داشته است ایران سابقه صادراتی آن 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  -62جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

قزاقستان در 

2062سال   

واردات 

قزاقستان در 

2061 سال  

سهم کاال از کل 

در  قزاقستانواردات 

2061سال   

رشد واردات 

در سال  قزاقستان

نسبت به  2061

2062 

ارزش صادرات ایران به 

)بر 6932جهان در سال 

 اساس آمارهای گمرک(

14،428  خارجی برق منبع با لکوتراکتورها، و لکوموتیو124،17911497611121

71،714 آن هایکنسانتره و روی سنگ121،8631148681528،429


 هایفرآیند یقطر از یا یافته تغییر اگر حتی بخش مصونیت محصوالت و خونی مشتقات دیگر هاسرمآنتی
 باشند آمده بدست تکنولوژیک بیو

119،173116،392114621335،918

منجمد یا سردکرده تازه، ،11  15 شماره خانگی پرندگان خوراکی احشاء و گوشت. 

132،715 پردازیداده خودکار هایماشین117،134114319135

146،148 مرکز از گریز هایتلمبه سایر97،218113933143،827

2،834 آنها کنسانتره و فلزات سنگ سایر96،172113832931514

68،915 کوبی خرمن برداشت، کمباین94،57511383712513


 هایلاتومبی همچنین) سواری هایاتومبیل برای که انواعی از کائوچو از نو، بادی، چرخ، رویی الستیک
 (رودمی کار به مسابقه هایاتومبیل و واگن استیشن

99،64791،57111368117،818

113،953 (چدن از غیر) فوالد از یا آهن از درز، بدون توخالی، هایپروفیل و هالوله  سایر87،1111135231782


 تولید باز یا طضب دستگاه یا رادیویی پخش هایگیرنده با خواه تلویزیون، برای گیرنده های سایردستگاه

 (رنگی سایر،) باشند نشده یا شده یکپارچه صوت یا ویدئو
114،77983،651113321121

مولدها مجموعه سایر (Generating sets) 85،978 برق دوار کنورتیسورهای و82،328113341217

97،623 رودمی رکا به باری هایاتومبیل و هااتوبوس برای که انواعی از کائوچو از نو، بادی، چرخ، رویی الستیک81،634113216144،376

72،146 پزشکی برای هاواکسن77،43811317131

77،988 ندشو می گرم برق با که هایی آن حتی آزمایشگاهی، تجهیزات یا آالت ماشین مجموعه آالت،ماشین76،74711311161،713

61،583 گازها کردن تصفیه یا گذراندن صافی از برای ها دستگاه و آالت ماشین سایر76،61111312414388

121،396 تراکتورها سایر76،1711131361722،417
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 هزار دالر،درصد-ها به سایر کشورها غیر از  قزاقستان را داشته است ایران سابقه صادراتی آن 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  -62جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

قزاقستان در 

2062سال   

واردات 

قزاقستان در 

2061 سال  

سهم کاال از کل 

در  قزاقستانواردات 

2061سال   

رشد واردات 

در سال  قزاقستان

نسبت به  2061

2062 

ارزش صادرات ایران به 

)بر 6932جهان در سال 

 اساس آمارهای گمرک(


 مشمول ای نشده گفته فصل این دیگر جای در که خاص کار با مکانیکی دستگاههای و هاماشین سایر

 نباشد فصل این دیگر هایشماره
79،27174،93511315152،318



 و زدن جوانه هایبازدارنده یا هاکندکننده ها،کشعلف ها،کشقارچ ضدجوندگان، ها،کشحشره
 هایدیبنبسته یا اشکال به شده عرضه همانند، محصوالت و گندزداها نباتات، رشد هایکنندهتنظیم
  گوگرد شمع و فتیله نوار، قبیل از اشیاء شکل به یا فرآورده صورت به یا فروشی خرده

74،85274،48911311151،513

91،548 دندانپزشکی جراحی، پزشکی، علوم در استفاده مورد وسایل و آالت سایر74،12111291911751

69،521 سدیم دی کربونات73،183112951311،231


 و (Pedal cars) پا با رکابزنی اتومبیلهای ،(Scooters) هارورؤک ،(Tricycles) هاچرخه سه

 مشابه (Wheeled) چرخدار هایبازیاسباب
81،62571،991112813112،536

28،488 (چدن از غیر) فوالد از یا آهن از درز، بدون توخالی، هایپروفیل و هالوله سایر69،918112814514118

29،339 کننده سرد تجهیزات  ،فریزهای ها یخچال سایر64،6951126121151،131

72،865 8715 تا 8711 تعرفه مشمول موتوری نقلیه وسایل قطعات و اجزا سایر64،2111126111918،314

63،727 چدن از غیر فوالد از یا آهن از درز، بدون توخالی، هایپروفیل و هالوله63،12111251115،398

95،761 ادوات و آالت ماشین مجموعه آالت، ماشین سایر61،93611253513351

114،529 برقی استاتیک های مبدل61،8271124411853

55،793 خام روغن57،46411233114

41،113 پردازیداده  خودکار هایماشین57،43811234312111

57،866 دار محفظه کشنده باال های چرخ و آسانسور55،4721122411312


 همچنین ،(داروها از بغیر) پوست مراقبت و هدارینگ برای هافرآورده و آرایشی و زیبایی هایفرآورده
 پا یا دست ناخن آرایش برای هافرآورده شدن؛ برنزه برای هافرآورده و آفتاب ضد هایفرآورده

62،11453،788112113149،562
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 هزار دالر،درصد-ها به سایر کشورها غیر از  قزاقستان را داشته است ایران سابقه صادراتی آن 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  -62جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

قزاقستان در 

2062سال   

واردات 

قزاقستان در 

2061 سال  

سهم کاال از کل 

در  قزاقستانواردات 

2061سال   

رشد واردات 

در سال  قزاقستان

نسبت به  2061

2062 

ارزش صادرات ایران به 

)بر 6932جهان در سال 

 اساس آمارهای گمرک(


 ،85  36 یا 85  35 شماره دستگاه چند یا دو به مجهز ها،گاهتکیه سایر و کابینت میز، کنسول، پانل، تابلو،
 برق توزیع یا الکتریکی کنترل برای

59،47151،553112113135،745

32،534 مایعات سطح یا جریان کردن چک بریا ها دستگاه و التآ51،631112155162


 با) یا محفظه یک در شده توام پنجره، برای یا دیواری نوع از مطبوع تهویه های دستگاه و ها ماشین
 (شده جدا عوامل دارای سیستم

48،79751،1581121218239

77،871 ها بیوتیک آنتی سایر دارای( 31  16 یا 31  15 ،31  12 شماره محصوالت باستثنای) داروهای سایر49،9521121351911،662

111،566 جداگانه خارجی درهای به مجهز شده توام فریزهای یخچال49،83411215419957

48،818 چوب ریز خرده از تخته49،25411211196،149

59،971 .گازها یا مایعات کردن تصفیه یا گذراندنصافی از برای ها دستگاه و آالت ماشین47،839111921121،631


 این اساس بر غذایی هایفرآورده خون؛ از یا احشاء گوشت، از مشابه، محصوالت و سوسیسون سوسیس،

 محصوالت
61،17547،7831119211615،133


 مصرف آب با که هاییپیگمان ؛(هارنگ آب و هاالک ها،لعاب جمله از) هاورنی و (Paints) هارنگ سایر
 . رودمی کار به چرم پرداخت برای که انواعی از شودمی

5،32147،3381119789162

43،617  حافظه واحدهای46،96611197175



 هایمعرف و (reagents on a backing) گاهتکیه روی آزمایشگاهی یا بیماری تشخیص هایمعرف

 مشمول که آنهایی از غیر (on a backing) گاهتکیه روی حتی آزمایشگاهی یا بیماری تشخیص آماده
 .شده تأیید رفرانس مواد باشند؛می 31 16 یا 31 12 هایشماره

61،15746،839111


 ،(دهشمایع یا فشرده گازهای باستثنای) مواد گونه هر برای همانند ظروف و بشکه ،(Tank) منبعمخزن،

 اب حتی حرارتی، یا مکانیکی هایدستگاه بدون لیتر، 311 از بیش گنجایش با فوالد، از یا آهن چدن، از
 حرارت عایق پوشش یا داخلی پوشش

58،94746،7191119211811،163
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 هزار دالر،درصد-ها به سایر کشورها غیر از  قزاقستان را داشته است ایران سابقه صادراتی آن 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  -62جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

قزاقستان در 

2062سال   

واردات 

قزاقستان در 

2061 سال  

سهم کاال از کل 

در  قزاقستانواردات 

2061سال   

رشد واردات 

در سال  قزاقستان

نسبت به  2061

2062 

ارزش صادرات ایران به 

)بر 6932جهان در سال 

 اساس آمارهای گمرک(

34،984 آهنراه خط روی نواقل یا تراموای یا آهنراه لکوموتیوهای قطعات و اجزاء سایر46،3891118321695


 از ،(Sleeve) ماسوره و مهره زانویی، کوپلینگ، مثالً،) کشیلوله (Fitting) اتصاالت یا لوازم سایر

 .فوالد از یا آهن چدن،
48،61746،3281118417652


 یا زده ورنی شده، رنگ بیشتر و میلیمتر 611 پهنای با غیرممزوج فوالد و شده نورد تخت محصوالت

 شده اندود
54،71245،479111816191،954

62،229 ابتدایی شکل در ترفتاالت اتیلن پلی45،2911118271262،974


 نشده گفته فصل این دیگر جای در که( Checking) کردنچک یا سنجش هایماشین و وسایل آالت،

 پروفیل پروژکتورهای نباشد؛ فصل این دیگر هایشماره مشمول یا




 از ایالیه با شده پوشانده یا اندوده رویه با کاغذ از متشکل همانند دیواری هایپوشش و دیواری کاغذ

 دیگر نحوی به یا نگار، و نقش با شدهچاپ شده،رنگ زده،داغ ،(Grained) شده داردانه پالستیکی، ماده
 باشد شدهتزئین

51،64845،1211118111135

42،339 باشندمی 8418 یا 8417 شماره موتورهای به مربوط اساساً یا منحصراً باشد معلوم که قطعاتی و اجزاء سایر44،63111185141،352

59،711 شده اگسترود گرم یا شده کشیده گرم شده، نوردگرم فقط ها،پروفیل سایر42،77411172814111


 گرم بیشتر، یا میلیمتر 611 پهنای با غیرممزوج،فوالدهای از یا آهن از نوردشدهتخت محصوالت سایر

 .نشده اندود و نشده آبکاری نشده،روکش نوردشده،
37،83142،56211171215535

51،411 اتوماتیک تمام هایماشین42،51711171713112



 پنجره و رد سوله، سقفی، ستون،پایه، منجنیق، برج، پل، قطعات و پل مثالً،) آن قطعات و فلزی اسکلت

 ،94  16 شماره  ساختهپیش هایساختمان باستثنای آلومینیوم از ،(نرده در، آستانه و دورهآنها، چارچوب و
 ساختمان در استفاده منظور به شده آماده آلومینیوم، از همانند و لوله پروفیل، میله، صفحه،

34،75342،23411172115397


 بیشتر، یا میلیمتر 611 پهنای با ممزوج، غیر فوالدهای از یا آهن از شده، نوردتخت محصوالت سایر

 شده اندوده یا شده آبکاری شده،روکش
53،83841،2691116231311،427
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 هزار دالر،درصد-ها به سایر کشورها غیر از  قزاقستان را داشته است ایران سابقه صادراتی آن 6932که براساس آمار گمرک، در سال  2061قلم کاالی عمده وارداتی قزاقستان در سال  600فهرست  -62جدول

 شرح تعرفه کد تعرفه

واردات 

قزاقستان در 

2062سال   

واردات 

قزاقستان در 

2061 سال  

سهم کاال از کل 

در  قزاقستانواردات 

2061سال   

رشد واردات 

در سال  قزاقستان

نسبت به  2061

2062 

ارزش صادرات ایران به 

)بر 6932جهان در سال 

 اساس آمارهای گمرک(

59،198 ایتسمه یا نواری نوع از بلندکردن دستگاههای و آالتسایرماشین39،86711163217558


 یعرض مقطع سطح با ،(شده مسدود مشابهی طریق به یا شدهپرچ شده، دادهجوش مثالً،) هالوله سایر

 درازا از شده داده جوش. فوالد از یا آهن از باشد، میلیمتر 4/416 از بیش آن خارجی قطر که مدور،
7،15339،1811116447171



 یا کاه همنگن همچنین کشاورزی، محصوالت کوبیدن یا برداشت برای وسایل و هادستگاه آالت، ماشین
 ردنک بندیدرجه یا کردن جور کردن، پاک برای هاماشین زنی؛علف ماشین و زنی چمن ماشین علوفه؛

 کشاورزی محصوالت سایر یا میوه مرغ، تخم

37،43739،1581116413284

41،635 مواد سایر با نشده مخلوط ابتدایی اشکال به کلروروینیل، پلیمرهای38،7711115416311،939



 سیم؛بی هایهشبک سایر یا تلفنی رادیو هایشبکه برای هاییتلفن شامل تلفن، هایدستگاه قطعات و اجزا
 ارتباط برقراری برای دستگاه شامل ها،داده سایر یا تصویر صدا، دریافت یا انتقال جهت هادستگاه سایر

 سیمبی یا سیم با شبکه یک در

52،54137،395111528182،397


 نوردشده، سرد بیشتر، یا میلیمتر 611 پهنای با غیرممزوج، فوالد از یا آهن از شده،نوردتخت محصوالت

 نکند تجاوز میلیمتر 1 از ولی بیشتر یا میلیمتر 5/1 ضخامت به اندودنشده یا نشده آبکاری نشده، روکش
39،71137،1761115614186



 از مواد، این از ماده چند یا یک براساس( الکلی هایمحلول ازجمله) هامخلوط و معطر مواد هایمخلوط
 که انواعی از معطر، مواد براساس هافرآورده سایر رود،می کار به صنعت در اولیه مواد عنوان به که انواعی

 گیردمی قرار استفاده مورد هانوشابه ساخت در

47،93137،1


 اندازه که مستطیل یا مربع عرضی مقطع سطح با  غیرممزوج فوالدهای از یا آهن از تمام نیمه محصوالت

 باش آن ضخامت برابر دو از کمتر آن پهنای
71،15937،11411154719217،326

13،835 ها روب برف زمین، کردن سوراخ و استخراج برداری گود برداری، خاک آالت ماشین سایر36،437111416314249

35،812 هاادوتوالت و عطریات35،8961114112228

34،411 کاکائو دارای خوراکی هایفرآورده سایر و شکالت35،826111441117،399
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 اساس آمارهای گمرک(


 و دانه پنبه روغن یا(  Carthameکارتام) کاذب زعفران یا گلرنگ روغن آفتابگردان، دانه روغن سایر
 نیافته تغییر شیمیایی لحاظ از ولی شده تصفیه حتی آنها، اجزاء

43،15535،5461114171415،613

36،974 باشد شده بندیبسته فروشیخرده برای که کودکان، تغذیه برای هافرآورده35،511111441124،163

23،471 نسوز همانند ترکیبات و نسوز هایبتون نسوز؛ هایمالط نسوز؛ هایسیمان35،3271114511557

42،173 ورزشی هایکفش سایر35،32511141611386

17،833 گازی هایتوربین قطعات و سایراجزا35،272111497188،563

65،121 ولت 1111 از بیشتر ولتاژنه برای برق های هادی سایر35،1851114451946،348

51،568 پوشانندمی را پا قوزک و باشند پالستیک یا کائوچو از آنها رویه و بیرونی تخت که هاییکفش سایر35،152111431151،441

35،241 8431 49 یا 8431 41 فرعی شماره مشمول کندن چاه یا زمین کردن سوراخ آالتماشین قطعات33،94311133172،932

52،115 گیرند می قرار خواب اتاق در که انواعی از چوبی های مبل33،63711133513412

36،541 کردن تخلیه یا کردن بار کردن بلند برای آالت ماشین سایر33،5111113813397



 بوده ائوکاک فاقد که مالت عصاره از یا فکول نشاسته، زبره،بلغور، آرد، از غذایی هایفرآورده مالت؛ عصاره
 ایج در و بوده شده گرفته چربی کالً براساس شده محاسبه کاکائوی وزنی درصد 41 از کمتر حاوی یا

 باشد نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته دیگر

61،72733

28،459 ویدیویی ضبط هایدوربین و دیجیتال هایدوربین تلویزیونی، هایدوربین33،15411131611329

25،792 سوزدرون موتورهای برای سوختی مواد یا روغن هایصافی32،85511132714192

28،838 .باشد بریده ساقه یا بریده دور آن هایبرگ تمام یا قسمتی که تنباکو و توتون32،81111131317137

41،146 پالستیکی مواد از ساختمان برای لوازم سایر32،645111318152،878

31،168 غذایی خمیرهای سایر31،84311135161،869
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 صورتبه گرم 151 حداکثر و گرم 41 حداقل مترمربع هر وزن به نشده اندوده و نزده قشر مقوای و کاغذ
 نباشد بیشتر میلیمتر 297 دیگر ضلع و میلیمتر 435 از آن ضلع یک نشده تا حالتبه کهورق

34،35131،7141113717261



 شده مخلوط محصوالت از متشکل( 31  16 یا 31  15 ،31  12 شماره محصوالت باستثنای) داروهای
 کهآنهایی هجمل از) معین مقادیر شکل به شده عرضه بیماری، از پیشگیری یا درمان مصارف برای نشده یا
 فروشیخرده برای بندیبسته صورت به یا( اندشده تجویز پوست از عبور طریق از

29،26231،46511127151،321

32،141 آب در محلول حتی آمونیوم نیترات31،37111122116،992


 شتک یا کردن آماده برای داریجنگل یا گلکاری و باغبانی کشاورزی، وسایل و هادستگاه و آالت ماشین

 ورزش زمین یا چمن برای غلتک زمین؛ زرع و
35،16231،3671112111519

شرتتی (T-shirt)، 37،921 پنبه از بافقالب یا کشباف همانند، و چسبان زیرپوش31،169111217181

38،652 ها آبگون باالبرهای گیری؛اندازه وسیله دارای حتی ها،آبگون برای تلمبه31،21711122118171

 منبع آمارها: مرکز تجارت جهانی و گمرک ج.ا.ا
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 تجارت خدمات قزاقستان -2

است. واردات خدمات قزاقستان از حدود  ثابت مانده ، صادرات و واردات خدمات قزاقستان تقریبا2116ًتا  2118های طی سال

میلیارد  413رسیده است؛ صادرات خدمات قزاقستان نیز از  2116میلیارد دالر در سال  11به  2118میلیارد دالر در سال  1112

ها همواره ن سالز تجاری خدمات این کشور نیز طی ایترااست.  رسیده 2116 میلیارد دالر در سال 613به  2118دالر در سال 

 است. میلیارد دالر بوده 719و معادل  2112قزاقستان مربوط به سال  خدمات تراز تجاریبیشترین کسری است. منفی بوده

 میلیارد دالر -2061تا  2008روند تجارت خدمات قزاقستان طی سال های  -26نمودار 

 المللیع: مرکز تجارت بینمنب
 

 ها به تفکیک بخش قزاقستانتجارت خدمات  -2-6

با توجه به آمارها،  دهد.نشان می را BPMارزش صادرات و واردات خدمات قزاقستان به تفکیک کد دو رقمی  15جدول 

ارزش کل صادرات  درصد از 5614بیشترین صادرات خدمات را در گروه خدمات حمل و نقل )با سهم  2115قزاقستان در سال 

( سهم بزرگی از صادرات این بخش را به خود اختصاص ییو هوا یینقل )غیر از دریاوهای حملروش خدمات( داشته که سایر

درصدی از ارزش کل صادرات خدمات قزاقستان، در رده  24است. پس از آن گروه خدمات گردشگری با سهم حدود  داده

 بعدی قرار دارد. 

را به خود  2115خدمات نیز سایر خدمات کسب و کار بیشترین میزان واردات خدمات قزاقستان در سال در بخش واردات 

بیشترین سهم از واردات این بخش را به خود « کار و کسب خدمات دیگر و تجاری فنی، خدمات»است که اختصاص داده

های وارداتی عمده خدمات قزاقستان در گروههای بعدی است. گردشگری )گردشگری فردی( و حمل و نقل در ردهنسبت داده

 قرار دارند.  2115سال 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 2062 -های مختلف خدماتی از صادرات و واردات خدمات قزاقستانسهم بخش -62جدول

کد 
BPM 

 شرح خدمات
 واردات

 )میلیون دالر(

سهم از کل 

 واردات

 )درصد( 

 صادرات

 )میلیون دالر(

سهم از کل 

 صادرات 

 )درصد(

S 60010 1،20311 60010 66،29217 کل خدمات 

    محصوالت فیزیکی متعلق به دیگران بر رویخدمات تولیدی 

   تعمیر و نگهداری و تعمیرات 

   حمل ونقل 

      حمل و نقل دریایی 

      حمل و نقل هوایی 

      )سایر روش های حمل و نقل)غیر از دریا و هوا 

      خدمات پستی و پیک 

   گردشگری 

       گردشگری، کسب و کار 

      گردشگری، فردی 

   ساخت و ساز 

   بیمه و حقوق بازنشستگی 

      بیمه مستقیم 

       بیمه اتکاییReinsurance 

      بازنشستگی و خدمات تضمین شده استاندارد شده 

   خدمات مالی 

8   عوارض استفاده از مالکیت فکری 

   ( فناوری اطالعات و ارتباطاتICT) 

      خدمات مخابراتی 

      خدمات کامپوتر 

      خدمات اطالعات 

   سایر خدمات کسب و کار 

      ( تحقیق و توسعهR&D) 

      خدمات مشاوره حرفه ای و مدیریتی 

      خدمات فنی، تجاری و دیگر خدمات کسب و کار 

   خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی 

      خدمات صوتی و تصویری و خدمات مرتبط 

      )سایر خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی )غیر از سمعی و بصری و مرتبط 

   کاال و خدمات دولتی 

 المللیمرکز تجارت بین
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 قزاقستانبررسی وضعیت صنعت کشور  -2
 

تولید ناخالص داخلی در کشور قزاقستان ، سهم ارزش افزوده صنعتی از 2116در سال  UNIDOمطابق آخرین آمار سازمان 

درصد بوده که نسبت به سال قبل آن کاهش داشته  1111این نسبت برابر با  2114درصد بوده است. در سال  919برابر با 

به عنوان آخرین  2114های صنعت و ارزش افزوده صنایع مختلف این کشور، آمار سال است. به منظور بررسی زیرمجموعه

رقمی صنعت استخراج شده است. بررسی این صنایع به سرمایه گذاران خارجی  4های کدهای د از زیرمجموعهآمار موجو

 دهد. فرصت امکان سنجی در خصوص سرمایه گذاری در صنایع مختلف این کشور را ارائه می

 قزاقستانسهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی کشور  -16جدول

 

GDP سهم ارزش افزوده از 

 UNIDO:  منبع

 

 صنایع اساسی قزاقستان -2-6
 

، 2113ارزش افزوده ایجاد کرده است که نسبت به سال  9تنگه میلیارد 4194در مجموع حدود  2114صنعت قزاقستان در سال 

درصد افزایش یافته است. متوسط نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده صنعت در کشور  7، حدود 2111درصد و نسبت به سال  1312

 درصد بوده است.  9 بیش از 2111-14های طی سال قزاقستان

های صنعتی عمده که بیشترین میزان ارزش ردیف فعالیت 21، نقزاقستاردیف زیرمجموعه چهاررقمی صنایع 137از میان 

 است.  17به شرح جدول  ،اندافزوده را داشته

 2114بر حسب ارزش سال  قزاقستانفعالیت عمده صنعتی در  21ارزش افزوده  -17جدول

 شرح صنعت کد آیسیک
(تنگه اردمیلی) پایهافزوده به قیمت ارزش   
 

نفت شده پاالیش های فراورده تولید 

پایه وفوالد آهن تولید 

،سفید الکل ترکیب و تصفیه تقطیر 

غالت آسیاب های فراورده تولید 

لبنی های فرآورده تولید 

حیوانات آماده غذای تولید 

گوشت نگهداری و فرآوری 

                                                           
 است. ریال ایران بوده 9115تنگه قزاقستان معادل  100هر  1396شهریور  11( واحد پولی کشور قزاقستان است. در تاریخ tengeتنگه ) 9



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

  
 

 

49
 

 معاونت بررسی های اقتصادی

 2114بر حسب ارزش سال  قزاقستانفعالیت عمده صنعتی در  21ارزش افزوده  -17جدول

 شرح صنعت کد آیسیک
(تنگه اردمیلی) پایهافزوده به قیمت ارزش   
 

غذایی هایفرآورده سایر تولید 

نخستین شکل در مصنوعی الستیک و پالستیک تولید 

موتوری نقلیه وسایل تولید 

آالت ماشین تعمیر 

جزکفش به -پالستیکی های فراورده تولید 

ایسازه فلزی محصوالت تولید 

ذرت روغن بجز -حیوانی و گیاهی هایچربی و ها روغن تولید 

تنباکو و توتون های فراورده تولید 

سبزیجات و میوه نگهداری و فراوری 

پزی کوره های فراورده تولید 

ریلی نقلیه وسایل و آهن راه های لوکوموتیو تولید 

برق نترلک و توزیع های دستگاه و ترانسفورماتور و دینام برقی، موتور تولید 

مبلمان تولید 

 UNIDOمنبع : 
 

بیشترین ارزش  2111صنایعی که در سال  اغلبدهد نشان می 2114و  2111های های صنعتی در سالمقایسه عمده فعالیت

عالیت ف بیستاند. به طور مثال از های عمده صنعتی قزاقستان بودهنیز همچنان جزو فعالیت 2114اند در سال افزوده را داشته

 قرار نداشتند.  2111فعالیت عمده صنعتی سال  بیستفعالیت در فهرست  چهارتنها  2114عمده صنعتی در سال 

ا پایه به ترتیب بیشترین ارزش افزوده ر وفوالد آهن نفت و تولید شده پاالیش های فراورده تولید 2111و  2114 هایدر سال

 اند. در صنعت قزاقستان داشته

و « پزی ورهک های فراورده تولید »، «ایسازه فلزی محصوالت تولید »، «سفید الکل ترکیب و تصفیه تقطیر، »صنعت  چهار

صنعت با  بیستدر فهرست  2114در سال « برق کنترل و توزیع های دستگاه و ترانسفورماتور و دینام برقی، موتور تولید»

 ند. ه اصنعت عمده این کشور نبود بیستجزو  2111در سال اند. این صنایع ارزش افزوده باال قزاقستان قرار گرفته

 دهد. را نشان می 2114و  2111های صنعت عمده قزاقستان از ارزش افزوده کل صنعت در سال بیست، سهم 2نمودار 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

از کل ارزش افزوده  2062و  2066 هایصنعت عمده کشور قزاقستان در سال 20سهم ارزش افزوده  -22نمودار

 درصد -صنعتی براساس کدهای آیسیک چهار رقمی

  

 UNIDOمنبع: 
 

. اما در میان اند همراه بوده 2113درصدی نسبت به سال  7 با رشد 2114صنعت قزاقستان در سال ارزش افزوده کل 

 15های کدهای چهار رقمی آن، برخی صنایع با رشد ارزش افزوده و برخی با کاهش مواجه شده اند. در میان زیرمجموعه

نسبت به سال قبل به شرح  2114صنعت در سال  ، رشد ارزش افزوده هرقزاقستانصنعت با بیشترین ارزش افزوده در صنایع 

  است. 23نمودار 

14.3

14.1

0 5 10

تولید فراورده های پاالیش شده نفت

تولید آهن و فوالد پایه

تولید فراورده های آسیاب غالت

تولید فرآورده های لبنی

تولید غذای آماده حیوانات

فرآوری و نگهداری گوشت

تولید سایر فراورد ه های غذایی

…به -تولید فراورده های پالستیكی

فراوری و نگهداری میوه و سبزیجات

تعمیر ماشین آالت

…نوعی  تولید پالستیك والستیك مص

…تولید روغن ها و چربیهای گیاهی و

تولید فراورده های توتون و تنباکو

…تولید فلزهای پایه گرانبها  

…تولید لوکوموتیو های راه آهن و 

تولید مبلمان

تولید اجاق وکوره ومشعلهای کوره

فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ

تولید وسایل نقلیه موتوری

یتروژنتولید کودشیمیایی و ترکیبات ن

1377

12.6

10.1

0 5 10

فتتولید فراورده های پاالیش شده ن

تولید آهن وفوالد پایه

فیدتقطیر، تصفیه و ترکیب الكل س

تولید فراورده های آسیاب غالت

تولید فرآورده های لبنی

تولید غذای آماده حیوانات

فرآوری و نگهداری گوشت

تولید سایر فراورد ه های غذایی

…صنوعی  تولید پالستیك والستیك م

تولید وسایل نقلیه موتوری

تعمیر ماشین آالت

…به -تولید فراورده های پالستیكی

تولید محصوالت فلزی سازه ای

…و تولید روغن ها و چربیهای گیاهی

وتولید فراورده های توتون و تنباک

فراوری و نگهداری میوه و سبزیجات

تولید فراورده های کوره ك ك پزی

…تولید لوکوموتیو های راه آهن و 

…تولید موتور برقی، دینام و 

تولید مبلمان

2014
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 معاونت بررسی های اقتصادی

ای باالتر از ارزش افزوده کل گروه ارزش افزوده یازده، وه صنعتی با بیشترین ارزش افزودهگر پانزده، از میان 2114در سال 

 و ونتوت های فراورده تولید»، «نفت شده پاالیش های فراورده تولید»صنعت از جمله  سهاند و صنعت در این سال داشته

شدی ر« غالت آسیاب های فرآورده تولید»دارای رشد منفی بوده و گروه « سبزیجات و میوه نگهداری و فراوری»و « تنباکو

 است. داشته 2113و  2114 هایتر از رشد ارزش افزوده کل صنعت در سالمثبت اما پایین

گروه صنعتی مورد بررسی، بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به تولید پالستیک و الستیک مصنوعی در شکل  15در میان 

 درصدی، بوده است.  41نخستین، با رشد نزدیک 

 2069نسبت به سال  2062صنعت بزرگ قزاقستان در سال  62رشد ارزش افزوده  -29نمودار 

 UNIDOمنبع : 

 های صنعتی در قزاقستانوضعیت بنگاه -2-2

 1115حدود  2111نسبت به سال  که ثبت شده است بنگاه صنعتی در قزاقستان 228هزار و  22در مجموع  2114در سال 

هزار نفر بوده که نسبت به سال  367 بیش از 2114تعداد کارکنان فعالیت های صنعتی نیز در سال  افزایش یافته است. درصد

 یافته است.  کاهشدرصد  9حدود  2111

6.9

11.5

38.6

15 5 5 15 25 35

مجموع صنعت

تولید فراورده های پاالیش شده نفت

تولید آهن وفوالد پایه

تقطیر، تصفیه و ترکیب الكل سفید

تولید فراورده های آسیاب غالت

تولید فرآورده های لبنی

تولید غذای آماده حیوانات

فرآوری و نگهداری گوشت

تولید سایر فراورد ه های غذایی

تولید پالستیك والستیك مصنوعی در شكل نخستین

تولید وسایل نقلیه موتوری

تعمیر ماشین آالت

به جزکفش-تولید فراورده های پالستیكی

بجز روغن ذرت-تولید روغن ها و چربیهای گیاهی و حیوانی

تولید فراورده های توتون و تنباکو

فراوری و نگهداری میوه و سبزیجات

 به شکل اولیه
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 معاونت بررسی های اقتصادی

« جزکفش به -پالستیکی های فراورده تولید»ثبت شده در قزاقستان در حوزه  صنعتی هایبیشترین تعداد بنگاه 2114در سال 

با حدود « یرآهنیغ وسایرفلزهای گرانبها پایه فلزهای تولید»بنگاه بوده و بیشترین تعداد کارکنان را نیز گروه فعالیت  1726با 

 دهد. ها را نشان می، پنج گروه فعالیت صنعتی قزاقستان با بیشترین تعداد بنگاه18جدول  است.ر نفر کارکن داشتههزا 43

2062 لدی با بیشترین تعداد بنگاه در ساپنچ فعالیت اقتصا-68جدول  
رقمی 2کد آیسیک  2062تعداد بنگاه سال  شرح صنعت   
6721 جزکفش به -پالستیکی های فراورده تولید
6270 گچ و وآهک سیمان تولید
6620 چاپ به وابسته خدماتی های فعالیت
6027 مبلمان تولید
6093 آالت ماشین تعمیر

 UNIDOمنبع : 

 2114در سال  بنگاه اقتصادی بزرگ بر حسب تعداد کارکن در کشور قزاقستان 21 -19جدول  
 )نفر( تعداد کارکن تعداد بنگاه شرح صنعت رقمی 2کد آیسیک 

97 غیرآهنی و سایرفلزهای گرانبها پایه فلزهای تولید
65 پایه و فوالد آهن تولید

1471 وگچ و آهک سیمان تولید

1139 آالتماشین تعمیر

834 و گچ و سیمان از بتون کاالها تولید

785 غالت آسیاب های فراورده تولید

782 دیگر جای در نشده بندی طبقه غذایی هایفراورده سایر تولید

621 ای سازه فلزی محصوالت تولید

79 اساسی شیمیایی مواد تولید

239 نفت شده پاالیش های فراورده تولید

824 نانوایی محصوالت

418 لبنی های فرآورده تولید

68 شکری های  شیرینی و شکالت کاکائو، تولید

1726 جزکفش به -پالستیکی های فراورده تولید

475 گوشت نگهداری و فرآوری

126 ذرت روغن بجز -حیوانی و گیاهی هایچربی و هاروغن تولید

818 خزدار پوست از پوشاک جز به پوشاک، تولید

424 طریب در پرشده آبهای سایر و معدنی آب الکل، بدون هاینوشابه تولید

61 و ساختمان معدن استخراج آالت تولیدماشین

117 خاص با کاربرد آالت سایرماشین تولید
 UNIDOمنبع : 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 منابع
 

- Report  of the National Bank of the Republic of Kazakhstan for 2115 

- UNIDO, International yearbook of Industrial Statistic, 2117 

- The World Bank in Kazakhstan Country Snapshot, 2117 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 پیوست

 رقمی در هر گروه کاالیی 1ردیف تعرفه عمده  9به همراه  2061وارداتی قزاقستان در سال های کاالیی عمده گروه

 شرح تعرفه کد تعرفه
ارزش واردات عمان در 

 )میلیون دالر( 2061سال 

 6،82614 انواع رآکتورها و ماشین آالت صنعتی
 39319 سایر وسایل شیرآالت و وسایل لوله ، دیگ آب گرم ، بشکه یا همانند 

 38914 سیمهای بیهایی برای شبکه رادیویی تلفنی یا سایر گوشیتلفن 

 25818 سایر تلمبه های هوا، بادبزن ها، کالهک های هود و تخلیه هوا 

 1،95817 مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد

 ها جوشسایر لوله( داده شده از درازا با قوسARC الکتریکی )45111 ورغوطه 

 25614 سایر مصنوعات از آهن یا فوالد 

 
سایر اسکلت فلزی و اجزاء و قطعات آن )مثالً، پل و قطعات پل، دریچه مهار آب، برج، منجنیق، پایه، ستون، سقفی، سوله، در و 

ه ساخته شمارهای پیشفوالد؛ باستثنای ساختمانپنجره و چارچوب آنها، دوره و آستانه در، پشت دری، نرده( از چدن، آهن یا از 
 ؛ صفحه، میله، پروفیل9416

21712 

 1،25717 های نفتی فرآورده

 41311 روغن های سبک و فرآورده های آن 

 ر شماره دیگهایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛ فرآوردهسایر نفت و روغن
 های حاصل از مواد معدنی قیری باشددرصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن 71که دارای تعرفه نشده باشد،

36114 

 711 نفت خام و روغن حاصل از مواد معدنی قیری، خام 

 1،11819 وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و ...
  26212 سی سی 2111سیسی و کمتر از  1511های سواری برای حمل اشاخص با حجم سیلندر بیش از اتومبیل 
  11515 سی سی 3111اتومبیل های سواری برای حمل اشخاص با حجم موتور بیش از 
 7612 (.87  19 شماره مشمول تراکتورهای از غیر) تراکتورها 

 98117 از این مواد مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده
  11314 یا بیشتر 1194پلی اتیلن با وزن مخصوص چگالی 
 7719 39  14لغایت  39  11های سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره 
 4513 سایر تراکتورها 

 96112 محصوالت دارویی

 
( متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف 31  16یا  31  15، 31  12محصوالت شماره داروهای )باستثنای 

اند( یا که از طریق عبور از پوست تجویز شدهدرمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیر معین )از جمله آنهایی
 فروشیبندی برای خردهبه صورت بسته

51411 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 رقمی در هر گروه کاالیی 1ردیف تعرفه عمده  9به همراه  2061وارداتی قزاقستان در سال های کاالیی عمده گروه

 شرح تعرفه کد تعرفه
ارزش واردات عمان در 

 )میلیون دالر( 2061سال 

  نولوژیک های بیوتکها دیگر مشتقات خونی و محصوالت مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیندسرمآنتی
 بدست آمده باشند

11614 

 7714 ها برای پزشکیواکسن 

 81318 آبی -هوایی -سایر وسایل نقلیه زمینی 

  12411 لکوموتیو و لکوتراکتورها، با منبع برق خارجی 

  سایر وسایل نقلیه هوایی )مثالً، هلیکوپتر، هواپیما(؛ وسایل نقلیه فضایی )از جمله ماهواره( و وسایل نقلیه پرتاب فضاپیما و
 کیلوگرم 2111وسایل نقلیه جنبی آن؛ بدون بار به وزن بیشتر از 

11513 

 9911 آهنل روی خط راهآهن یا تراموای یا نواقسایر اجزاء و قطعات لکوموتیوهای راه 

 76514 آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی،سنجش، کنترل، ...

 7411 سایر آالت و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی 

 5116 آالت و دستگاه های سنجش و چک کردن جریان یا سطح مایعات 

 های دستگاه( آزمایشTest bench) 4511 

 69416 سنگ فلز، جوش و خاکستر

 22113 های آنسنگ سرب و کنسانتره 

 19811 های آنسایر سنگ فلزات گرانبها و کنسانتره 

 12119 های آنسنگ روی و کنسانتره 

 68715 شکالت و فراورده های غالت  -شیرینی

 14416 شدن مواد خوشبو از سایر نیشکرها شکر خام بدون اضافه 

 9118 های خوراکی دارای کاکائوسایر شکالت و سایر فرآورده 

 5713 سایر قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز 

 66517 انواع نباتات

 5812 انگور تازه 

 4211 گوجه؛ تازه یا یخ زده 

 4119 سایر آلبالو 

 65617 چدن، آهن و فوالد

 شده، آبکاری شده یا اندوده میلیمتر یا بیشتر، روکش 611نورد شده، از آهن یا از فوالدهای غیر ممزوج، با پهنای محصوالت تخت
 زده یا اندود شده با مواد پالستیکشده، ورنیشده؛ رنگ

4515 

 4218 شده یا گرم اگسترود شده نورد شده، گرم کشیدهها، فقط گرمسایر پروفیل 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 رقمی در هر گروه کاالیی 1ردیف تعرفه عمده  9به همراه  2061وارداتی قزاقستان در سال های کاالیی عمده گروه

 شرح تعرفه کد تعرفه
ارزش واردات عمان در 

 )میلیون دالر( 2061سال 

  4216 میلیمتر 611سایر محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالد غیرممزوج با پهنای بیش از 

 49214 انواع لباس

 تی( شرتT-shirtزیرپوش چسبان و همانند، کشباف یا قالب ،)3112 باف؛  از پنبه 

  لباس به صورت دست، به صورت( مجموعهEnsembleژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش ،) بند، نیم
 شلوار و شلوار خیلی کوتاه )غیر از لباس شنا(، مردانه یا پسرانه؛ از پنبه

2515 

 ( پیراهن یقه اسکی، پولوورPulloverکاردیگان، جلیقه ،)( هاWaist Coatsو اشیاء همانند، کشباف یا ) باف؛ از الیاف قالب
 سنتتیک یا مصنوعی

1914 

 47314 سایر محصوالت شیمیایی

 کشعلف( هاHerbicidesفرآورده ،)( های ضدرویشAntisproutingو سازگارکننده )( های رشد گیاهPlant-Growth 

regulators) 
7415 

  6719 نهپلی برومینه، بی فنیل های پلی کلرینه ترفنیل های پلی کلیریسایر مخلوط وها و ترکیبات حاوی اکسیران بی فنیلی های 

 
های آماده تشخیص بیماری ( و معرفreagents on a backingگاه )های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیهمعرف

باشند؛ مواد می 31 16یا  31 12های که مشمول شماره( غیر از آنهایی on a backingگاه )یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه
 رفرانس تأیید شده

4618 

 46314 آنها الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت، کاغذ و مقوا و اشیاء ساخته شده از خمیرچوب یا سایر مواد 

 دار ای از ماده پالستیکی، دانهباالیههای دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده کاغذ دیواری و پوشش

 شده باشد. شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئینشده، چاپزده، رنگ(، داغGrainedشده )
4511 

  حالت تا نشده که بهصورت ورقگرم به 151گرم و حداکثر  41کاغذ و مقوای قشر نزده و اندوده نشده؛ به وزن هر مترمربع حداقل
 میلیمتر بیشتر نباشد 297میلیمتر و ضلع دیگر  435از  یک ضلع آن

3117 

 سلولزی های الیافبندی، از کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقههای بستهکارتن، قوطی، جعبه، کیسه، پاکت قیفی و سایر محفظه
 انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند)نطع(؛ جعبه جای کالسور، کازیه، و اشیاء همانند، ازکاغذ یا مقوا از 

2917 

نشده ، چراغ  جراحی ؛ اسباب تختخواب و همانند، چراغ و وسایل روشنایی که در چای دیگر گفته-طبی مبل ؛ مبل های 

 ساختمان های پیش ساخته های تبلیغاتی عالئم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیا همانند ،
44112 

 11712 ساختمان های پیش ساخته 
 6117 سایر مبل های چوبی 
 3817 سایر چراغ ها و وسایل روشنایی برقی 

 41519 کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

 استیشن واگن و های سواری )همچنین اتومبیلهای الستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کائوچو  از انواعی که برای اتومبیل
 رود(های مسابقه به کار میاتومبیل

9116 

 8116 های باریها و اتومبیلالستیک رویی برای اتوبوس 

 ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابجایی صنعتی دارای  طوقه با قطر سایر الستیک رویی چرخ از انواع مورد استفاده در ماشین
 سانتی متر 61بیشتر از 

4314 
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 رقمی در هر گروه کاالیی 1ردیف تعرفه عمده  9به همراه  2061وارداتی قزاقستان در سال های کاالیی عمده گروه

 شرح تعرفه کد تعرفه
ارزش واردات عمان در 

 )میلیون دالر( 2061سال 

 27619 روغن های اسانسی و شبه رزین ها )رزینوئید ها(، محصوالت ...

 های ضد آفتاب و هها برای نگهداری و مراقبت پوست )بغیر از داروها( همچنین فرآوردهای زیبایی و آرایشی و فرآوردهفرآورده
 ها برای آرایش ناخن دست یا پاها برای برنزه شدن؛ فرآوردهفرآورده

5318 

 
های الکلی( براساس یک یا چند ماده از این مواد، از انواعی که به عنوان مواد ها )ازجمله محلولهای مواد معطر و مخلوطمخلوط

 -یردگها مورد استفاده قرار میها براساس مواد معطر، از انواعی که در ساخت نوشابهرود، سایر فرآوردهاولیه در صنعت به کار می
 گیردسازی مورد استفاده قرار میانواعی که در صنایع غذایی یا نوشابهاز 

3711 

 3519 هاعطریات و ادوتوالت 

 26517 محصوالت شیمیایی معدنی
 7312 کربنات دی سدیم 

 شده از لحاظ اورانیوم غنیU235 والت ها(، محصها )همچنین سرمتو ترکیبات آن؛ پلوتونیوم و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون

 ، پلوتونیوم یا ترکیبات این محصوالت باشند.U235های دارای اورانیوم غنی شده از لحاظ سرامیکی و مخلوط
5415 

 2112 سیانورها و اکسی سیانورها از سدیم 

 25911 سایر سوخت های معدنی
 47211 گاز طبیعی 
 ( کک و نیمه ککsemi-cokeزغال سنگ، لینییت یا تورب، حتی به هم فشرده؛ زغال قرع ) 12617 
 ( نیروی برقElectrical energy) 4111 

 منبع: آمارهای گمرک ج.ا.ا


