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مروری بر وضعیت تجاری بالروس و روابط آن با ایران

و

بالروس به لحاظ تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید ،هفتاد و دومین اقتصاد بزرگ جهان است که در سال
 ،2018تجارتی قریب به  72میلیارد دالر داشته است .این حجم از تجارت بالروس در حالی انجام شده که روابط تجاری
ایران با این کشور تقریباً محدود بوده است .براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،بالروس در سال  ،2018حدود 33
میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده و در مقابل تنها  12.6میلیون دالر واردات کاالیی از ایران داشته است .در این گزارش،
به بررسی مختصری از وضعیت تجاری بالروس و روابط آن با ایران پرداخته میشود.
یم
تهیه شده توسط فروغ کر ی امیرکیاسر
تیر ماه 1398

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

مروری بر شاخصهای مهم اقتصادی بالروس











طبق آخرین آمارهای صندوق بینالمللی پول1اقتصاد بالروس هفتاد و دومین اقتصاد بزرگ جهان براساس برابری قدرت
خرید ( )PPPاست .سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  2018حدود  17هزار و  800دالر بوده و انتظار میرود
طی سالهای  2019و  2020به ترتیب به  18.1دالر و  18.7دالر برسد.
رشد اقتصادی بالروس در سال  2018حدود  3درصد رقم خورده است؛ البته طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول،
انتظار میرود رشد اقتصادی این کشور طی سالهای آتی تا حدودی کاهش یابد.
جمعیت بالروس در سال  ،2018حدود  9میلیون و  457هزار نفر است و پیشبینی میشود طی دو سال پس از آن ،این
کشور با کاهش جمعیت روبهرو شود.
نرخ بیکاری بالروس در سال  2018حدود  0.8درصد بوده است.
رشد شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) در این کشور در سال  2018معادل  4.9درصد بوده است .انتظار میرود نرخ
تورم بالروس در سال  2019با افزایش  0.1واحد درصدی همراه باشد و در سال  2020تغییری نکند.
در سال  ،2018میزان جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بالروس  36میلیون دالر و جریان ورودی آن نیز
یک میلیارد و  469میلیون دالر برآورد شده است .میزان انباشت جریان ورودی و جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی نیز در پایان سال  2018به ترتیب  20.8میلیارد دالر و  860میلیون دالر بوده است.
طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول انتظار میرود حجم صادرات و واردات کاال و خدمات بالروس ،در سال ،2019
تقریباً بدون تغییر بماند؛ حجم صادرات رشد منفی  0.13درصدی و حجم واردات رشد  0.01درصدی را تجربه خواهد کرد.
با این حال پیشبینی میشود حجم صادرات و واردات کاال و خدمات بالروس طی سال  2020با رشد نسبی همراه باشد.
جدول  -1وضعیت شاخصهای اقتصادی بالروس طی سال  2018و پیشبینی آن در سال  2019و 2020
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نرخ رشد حجم صادرات کاال و خدمات بالروس
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نرخ رشد حجم واردات کاال و خدمات بالروس
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بانک جهانی نیز اخیراً گزارشی2در ارتباط با وضعیت اقتصادی بالروس منتشر کرده که براساس آن پیشبینی میشود با
توجه به ساختار نامناسب داخلی ،شرایط وخیم تجارت و افزایش تنشهای اقتصادی دوجانبه این کشور با روسیه ،رشد
اقتصادی آن نسبت به آنچه انتظار میرفت نیز پایینتر باشد.
بدهی دولتی رو به رشد بالروس و عدم اطمینان مربوط به اثرات مالیات جدید انرژی اعمال شده توسط روسیه به همراه
وخیمتر شدن روابط تجاری بالروس و روسیه ،ریسکهای قابل مالحظهای را برای رشد اقتصادی بالروس قرار داده
است.
یکی دیگر از چالشهای اساسی بالروس لزوم تقویت رقابتپذیری و سرعت بخشیدن به تنوع صادراتی است .وضعیت
فعلی صادرات بالروس ،این کشور را در برابر شوکهای خارجی که با تنشهای تجاری و نوسانات قیمتی کاالها نیز در
حال افزایش است ،به شدت آسیبپذیر کرده است .با اینکه ممکن است اختالفات تجاری فعلی این دو کشور حل شود،
ولی با توجه به اعمال سیاستهای جایگزینی واردات بخصوص در زمینه کشاورزی و فرآوری مواد غذایی در روسیه،
انتظار میرود وابستگی روسیه به واردات از بالروس کاهش یافته و در میان مدت روسیه در زمینه نیازهای وارداتی از
بالروس به خودکفایی نیز برسد .در عین حال ،بالروس در شاخص عملکرد لجستیک تجاری ،رتبه پایینی 130-از -160
را کسب کرده و عملکرد ضعیفی در گمرکات ،حمل و نقل بینالمللی و پایش و ردیابی محمولههای بینالمللی داشته
است.
ناکارآمدی و حجم بدهیهای احتمالی(3مشروط) در حال افزایش در شرکتهای دولتی همچنان موجب ضعیفتر شدن
فعالیتهای اقتصادی این کشور شدهاند .شرکتهای دولتی بیشترین میزان استفاده از سرمایه را دارند و یک منبع کلیدی
برای ایجاد آسیبها و خطرات مالی هستند.

تجارت کاالیی بالروس
براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی:

 بالروس در سال  2018حدود  71.7میلیارد دالر تجارت کاالیی انجام داده که  33.5میلیارد دالر آن مربوط به واردات
و  38.2میلیارد دالر آن نیز به صادرات این کشور اختصاص داشته است.
 صادرات بالروس در سال  ،2018نسبت به سه سال پیش از آن در سطح باالتری قرار داشته است .طی بررسیهای
انجام شده در ارتباط با صادرات بالروس از سال  2000تا  ،2018بیشترین ارزش صادرات این کشور مربوط به سال
 2012و معادل  46میلیارد دالر بوده است .پس از سال  ،2012صادرات بالروس روندی کاهنده را تجربه کرد و در
سال  2016به حدود  23.4میلیارد دالر رسید .با این حال ،پس از این سال ،در سالهای  2017و  2018این کشور
رشد صادرات را تجربه کرده است.
 واردات بالروس نیز تقریباً طی تمامی سالها با اختالف کمی بیشتر از صادرات این کشور بوده و روندی مشابه روند
صادارات را داشته است.
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 طی سالهای  2001تا  ،2018تراز تجاری بالروس همواره منفی بوده است .بیشترین کسری تراز تجاری این کشور
مربوط به سال  9.6( 2010میلیارد دالر) بوده است .در سال  2012که صادرات و واردات بالروس در باالترین سطح
خود قرار داشته ،تراز تجاری این کشور تقریباً نزدیک به صفر بوده است.
نمودار  -1صادرات و واردات کاالیی بالروس از سال  2001تا 2018
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منبع :مرکز تجارت بینالمللی

 بیشترین ارزش صادرات بالروس مربوط به «سایر روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری» با کد
تعرفه  271019بوده است .صادرات بالروس از این کد تعرفه در سال  2018تقریباً  4.6میلیارد دالر بوده که 13.6
درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل میدهد .پس از آن نیز « کلرور پتاسیم» و «روغنهای سبک و فرآوردههای
آن» با سهم حدود  8درصد و  6درصد جزو اقالم عمده صادراتی بالروس در سال  2018بودهاند.
 جدول  2فهرست  20قلم عمده صادراتی بالروس در سال  2018را نشان میدهد .مجموع ارزش صادرات این 20
قلم کاال سهم  46درصدی از ارزش کل صادرات این کشور داشته است.
« نفت خام ( )Petroleum oilو روغن حاصل از مواد معدنی قیری ،خام» با کد تعرفه  270900بیشترین ارزش
واردات بالروس در سال  2018را به خود اختصاص داده است .واردات بالروس از این کد تعرفه  6.8میلیارد دالر
بوده که سهم حدود  18درصدی از ارزش کل واردات این کشور را تشکیل داده است« .گاز طبیعی» با کد تعرفه
 271121و «سایر روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری» با کد تعرفه  271019با سهمهای به
ترتیب  7درصد و  2درصدی از ارزش کل واردات دو قلم عمده وارداتی بعدی بودهاند.
 جدول  ،3فهرست  20قلم عمده وارداتی بالروس در سال  2018را نشان میدهد که در مجموع سهم حدود 40
درصدی از ارزش کل واردات این کشور را داشتهاند.
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جدول  20 -2قلم عمده صادرات کاالیی بالروس در سال 2018
ردیف

کد تعرفه

شرح تعرفه





سایر روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری ،غیرخام؛ فرآوردههایی
که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد که دارای  70درصد
وزنی یا بیشتر نفت یا روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری باشد ،این روغنها از اجزای
اصلی تشکیلدهنده این فرآور
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وسایل نقلیه موتوری با وزن ناخالص وسیله نقلیه ( )g.v.wبیش از  20تن











مخلوطهای قیری براساس آسفالت طبیعی ،براساس قیرطبیعی ،براساس قیر نفتی ،بر
اساس قطران معدنی یا براساس زفت قطران معدنی (مثالً ماستیک قیری  -کات بکز



کلرور پتاسیم
روغنهای سبک و فرآوردههای آن
دامپرهای طراحی شده برای استفاده در خارج از شاهراهها
نفت خام ( )Petroleum oilو روغن حاصل از مواد معدنی قیری ،خام.
سایر پنیرها
سایر تراکتورها بیشتر از  37کیلو وات اما بیشتر از 75کیلو وات نباشد.
کره
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از کاج (گونههای کاج)
سایر میلهها از آهن یا فوالدهای غیرممزوج دارای دندانه ،برآمدگی ،گودی یا سایر تغییر
شکل یافتگیهایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شدهاند
سایر قطعات گوشت گاو با استخوان



.)Cut-backs





کودهای معدنی یا شیمیایی دارای سه عنصر حاصلخیزکننده ازت ،فسفر و پتاسیم







سایر مخلوطهای هیدروکربورهای آروماتیک (بودار) که  65درصد حجمی یا بیشتر (از
جمله هدر رفتهها) در  250درجه سانتیگراد طبق روش ایزو ( 3405معادل روش




















 ،)ASTMD 86تقطیر شوند.
شیر و خامه شیر به شکل پودر ،به شکل دانهریز ( )Granulesیا به هر شکل جامد
دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از  1/5درصد وزنی نباشد
سایر مبلهای چوبی
بوتان
قیر نفت
سایر قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی ،به حالت جامد

مجموع ردیفهای تعرفه فوق
منبع :مرکز تجارت بینالمللی
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جدول  20 -3قلم عمده واردات کاالیی بالروس در سال 2018
ردیف

کد تعرفه

























































شرح تعرفه
نفت خام ( )Petroleum oilو روغن حاصل از مواد معدنی قیری ،خام.
گاز طبیعی
سایر روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری ،غیرخام؛ فرآوردههایی
که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد که دارای 70
درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری باشد ،این روغنها

ارزش واردات در

سهم از کل

ارزش صادرات ایران

سال 2018

واردات

به جهان سال 1398

(میلیون دالر)

بالروس ()%
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از اجزای اصلی تشکیلدهنده این فرآور
سایر وسایل نقلیه با حجم سیلندر بیشتر از  1500سیسی اما از  3000سیسی بیشتر
نباشد
روغنهای سبک و فرآوردههای آن
سایر قراضهها و ضایعات
تلفنهایی برای شبکههای رادیو تلفنی یا سایر شبکههای بیسیم
سایر داروهای متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا
پیشگیری از بیماری...
موتور از نوعی که برای به حرکت در آوردن وسایل نقلیه فصل  87بهکار میروند
سایر انواع شیر و وسایل همانند برای لوله
سایر اسکلت فلزی و اجزا و قطعات آن
گلهای سرخ
تراکتورهای جادهای برای نیمه تریلرها
سایر لوبیای سویا
سایر گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل
سایر فرآوردههای غذایی که در جای دیگر گفته نشده
کنجاله ( )Oil-cakeو سایر آخالهای جامد ،حتی خردشده یا به هم فشرده به شکل
حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست میآید.
سایر مصنوعات دیگر از آهن یا فوالد
کنجاله و سایر آخالهای جامد از تخم آفتابگردان
سایر دستگاههای گیرنده برای تلویزیون ،رنگی

مجموع ردیفهای تعرفه فوق
منبع :مرکز تجارت بینالمللی
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 روسیه بزرگترین شریک تجاری بالروس -در بخش صادرات و واردات -است.
 در سال  ،2018بالروس قریب به  12.9میلیارد دالر کاال به روسیه صادر کرده که حدود  38.5درصد از کل صادرات
بالروس را تشکیل میدهد .اوکراین و انگلستان نیز به ترتیب با سهمهای  12.1درصد و  9.2درصد از کل صادرات
بالروس ،بزرگترین مقاصد صادراتی بالروس پس از روسیه هستند.
 جدول  ،4فهرست  20مقصد اول صادرات بالروس در سال  2018را نشان میدهد .مجموع صادرات بالروس به این
 20کشور  88درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل میدهد.
جدول  20 -4مقصد عمده صادراتی بالروس در سال 2018
ردیف

مقاصد صادراتی



روسیه



اوکراین



انگلستان



آلمان



هلند



لهستان



لیتوانی



قزاقستان



برزیل

 

لتونی

 

چین

 

هند

 

ایاالت متحده آمریکا

 

اندونزی

 

آذربایجان

 

ترکیه

 

بلژیک

 

مالزی

 

نروژ

 

استونی

مجموع کشورهای باال
منبع :مرکز تجارت بینالمللی

ارزش صادرات ( 2018میلیون دالر)

سهم از کل صادرات()%













































 بخش بسیار قابل توجهی از واردات بالروس از روسیه صورت میگیرد .بالروس در سال  ،2018حدود  22.4میلیارد
دالر کاال از روسیه وارد کرده که بالغ بر  58.6درصد از ارزش کل واردات این کشور را تشکیل میدهد.
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 چین و آلمان نیز دومین و سومین مبادی وارداتی بالروس در سال  2018هستند که به ترتیب سهم حدود  8درصد
و  5درصدی از کل واردات بالروس را به خود اختصاص دادهاند.
 جدول  5فهرست  20مبدا عمده وارداتی بالروس در سال  2018را نشان میدهد .مجموع واردات بالروس از این
 20کشور بخش عمده ارزش واردات ( 90.1درصد) بالروس را تشکیل میدهد.
 به طور کلی ،بالروس در سال  2018بالغ بر یک میلیارد دالر واردات از منطقه خاورمیانه داشته است .ترکیه بزرگترین
مبدا وارداتی بالروس در خاورمیانه ( 796میلیون دالر) بوده که سهم قابل توجهی از کل واردات این کشور از
خاورمیانه را به خود اختصاص داده است .پس از آن نیز ،اسرائیل ،عربستان سعودی ،لبنان ،یمن و مصر قرار دارند.
ایران هشتمین مبدا وارداتی بالروس در خاورمیانه است.
جدول  20 -5مبدا عمده وارداتی بالروس در سال 2018
مقاصد صادراتی

ردیف


روسیه



چین



آلمان



اوکراین



لهستان



ترکیه



ایتالیا



آمریکا



لیتوانی

 

هلند

 

فرانسه

 

انگلستان

 

اسپانیا

 

جمهوری چک

 

بلژیک

 

نروژ

 

سوئیس

 

هند

 

اکوادور

 

اتریش

مجموع کشورهای باال
منبع :مرکز تجارت بینالمللی

ارزش صادرات ( 2018میلیون دالر)

سهم از کل صادرات ()%













































8

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

تجارت خدمات بالروس

 براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،بالروس در سال  2018حدود  8.7میلیارد دالر صادرات خدمات و حدود
 5.4میلیارد دالر واردات خدمات داشته است.
 بیشترین سهم از واردات و صادرات خدمات بالروس به بخش حمل و نقل اختصاص داشته است :حدود  33درصد
واردات خدمات و حدود  44درصد از صادرات خدمات بالروس در سال  2018مربوط به بخش حمل و نقل بوده است
(نمودار  2و .)3
نمودار  -3ترکیب صادرات خدمات بالروس در سال 2018

نمودار  -2ترکیب واردات خدمات بالروس در سال 2018
2018

سایر خدمات
سایر

سایر

کسب و کار

%18

%7

%8

حمل و نقل

ساخت و ساز

سایر خدمات

%33

کسب و کار

حمل و نقل

%10

%44

%10

فناوری
سفر و
گردشگری

ساخت و ساز

اطالعات،

%19

رایانه و

سفر و
گردشگری
%10

اطالعات

%20

%21

منبع :مرکز تجارت بینالمللی

تجارت کاالیی ایران و بالروس

تجارت کاالیی ایران و بالروس براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی:

 براساس آمارهای این مرکز ،ارزش صادرات کاالیی بالروس به ایران در سال  ،2018حدود  33میلیون دالر بوده که
حدود  0.1درصد از ارزش کل صادرات بالروس را تشکیل میدهد .همچنین کل واردات کاالیی بالروس از ایران
در سال  2018حدود  12.6میلیون دالر بوده و سهم بسیار ناچیزی از واردات بالروس را به خود اختصاص داده است.
مجموع تجارت کاالیی ایران و بالروس حدود  46میلیون دالر است.
 براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،مهمترین کاالی صادراتی بالروس به ایران« ،الیاف سنتتیک غیر یکسره،
از آکریلیک یا مدآکریلیک ،حالجی نشده ،شانه نزده یا برای نخریسی عملآوری نشده» با کد تعرفه  550330بوده
که حدود  9.7میلیون دالر از کل ارزش صادرات بالروس به ایران را به خود اختصاص داده است.
 در میان فهرست  20قلم عمده وارداتی بالروس در سال  ،2018ایران در تامین نیاز وارداتی بالروس تقریباً سهمی
نداشته است .این در حالی است که اقالم مهم وارداتی بالروس عمدتاً کاالهای با مشتقات نفتیاند که جزو کاالهای
عمده صادراتی ایران نیز محسوب میشوند.
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 مهمترین کاالی وارداتی بالروس از ایران نیز «عصاره مالت» با کد تعرفه  190190بوده که  6.5میلیون دالر از
ارزش واردات بالروس را داشته است.
جدول  20 -6قلم عمده صادراتی بالروس به ایران بر اساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی در سال  -2018هزار دالر
ردیف

کد تعرفه























































شرح تعرفه
الیاف سنتتیک غیریکسره آکریلیک یا مدآکریلیک
اکریلونیتریل
دسته الیاف از رشتههای سنتتیک از آکریلیک یا مدآکریلیک
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از کاج (گونههای کاج)
دوربین نشانهگیری برای نصب روی اسلحه :پریسکوپ :دوربین طراحی شده به عنوان قطعات ماشینها،
وسایل ،دستگاهها یا آالت این فصل با قسمت شانزدهم
کاغذ روزنامه ،به شکل رول یا ورق
تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی ،حتی به هم فشرده با رزین
سایر ماشین آالت ،مجموعه ماشین آالت و ادوات
شیر و خاه شیر به شکل پودر ،به شکل دانهریز ( )Granulesیا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد
چرب آن بیشتر از  1/5درصد وزنی نباشد
سایر ماشینهای فرز کردن ،از نوع زانویی
رولربیرینگ کروی ()Spherical
ابزارها برای پرسکردن ،منگنهکردن یا پانچکردن
اتومبیلهای سواری و سایر وسایل نقلیه با حجم سیلندر بیشتر از  1500سیسی اما از  3000سیسی بیشتر
نباشد
سایر دستگاههای الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای الکتریکی محافظ ...
ماشینهای آهنگری یا منگنهکاری قالبی ( از جمله پرسها) و چکشها
سایر کیسه ایمنی هوا با سیستم بادکننده
چوب اره شده ناهمواری گرفته شده از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ)
اجزا و قطعات دستگاههای کمکی برای دیگهای شماره  8402یا 8403
فرش و سایر کفپوشها از نایلون یا سایر پلیآمیدها
گریز از مرکزها -صافیهای روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درونسوز

مجموع ردیفهای تعرفه باال
مجموع کل

ارزش صادرات
























منبع :مرکز تجارت بینالمللی
جدول  20 -7قلم عمده وارداتی بالروس از ایران بر اساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی در سال  -2018هزار دالر
ردیف

کد تعرفه











شرح تعرفه
سایر عصاره مالت؛ فرآوردههای غذایی از آرد ،بلغور
پسته
کشمش
سایر پارچههای تار و پود که دارای  85درصد وزنی یا بیشتر رشتههای پلیاستر غیر تکستوره باشند
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ردیف

کد تعرفه

شرح تعرفه

ارزش واردات





















خرما
خیار و خیار ترشی ،تازه یا سردکرده
سایر دستگاههای سینتی گرافی
سایر فرش و کفپوشها از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی
کیوی تازه
سایر ظروف شیشهای از نوع مورد استفاده برای سر میز ،آشپزخانه ....
سولفور سدیم
داروهای دارای پنیسیلینها یا مشتقات این محصوالت با ساختار اسید پنی سیالنیک یا استریتوماسینها یا
مشتقات این محصوالت













توربافها و سایر پارچههای توری







پارچههای نبافته از رشتههای سنتتیک یا مصنوعی به وزن بیش از  70گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از
 150گرم در هر متر مربع نباشد







سایر میوه و سایر اجزای خوراکی نباتات ،آماده یا محفوظ ده به نحوی دیگر یا بدون افزودن قند یا سایر مواد
شیرین کننده یا الکل ،که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شمارع دیگر تعرفه نشده باشد.















سایر گلدوزیها و قالبدوزیها از الیاف سنتتیک یا مصنوعی
سایر پارچههای تار و پود ،رنگرزی شده
هندوانه
سنگ مرمر ،تراورتن ،رخام ()Alabaster
سایر پارچههای تار و پود ،از نخ رشتهعای مصنوعی ،رنگرزی شده

مجموع ردیفهای تعرفه باال
مجموع کل
منبع :مرکز تجارت بینالمللی











تجارت کاالیی ایران و بالروس بر اساس آمارهای گمرک ایران:

 بررسی آمارهای تجارت ایران با بالروس براساس آمارهای گمرک و مرکز تجارت بینالمللی ،حاکی از تفاوت قابل
مالحظه گزارش این دو مرجع است .چنانچه دو سال  1397و  2018را معادل هم فرض کنیم ،در حالی که براساس
آمارهای مرکز تجارت بینالمللی کل صادرات بالروس به ایران 32.6 ،میلیون دالر است ،بر مبنای آمارهای گمرک
میزان واردات ایران از این کشور حدود  23.9میلیون دالر بوده است .در عین حال ،براساس آمارهای مرکز تجارت
بینالمللی ،کل واردات بالروس از ایران  12.6میلیون دالر بوده ،اما براساس آمارهای گمرک ،صادرات ایران به
بالروس قریب به  2.8میلیون دالر ثبت شده است.
 عالوه بر این ،در فهرست اقالم عمده وارداتی و صادراتی این دو مرجع آماری نیز تفاوتهایی قابل مشاهده است .بر
خالف آنچه در گزارشهای مرکز تجارت بینالمللی قید شده« ،کف پوشهای غیرمخملی باف ،از مواد نسجی
سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف» با ارزش صادرات  600.3هزار دالری مهمترین کاالی صادراتی ایران به بالروس
و «الیاف سنتتیک غیر یکسره ،از آکریلیک یامد آکریلیک ،حالجی نشده ،شانه نزده یا برای نخریسی عملآوری
نشده» با ارزش واردات بیش از  14میلیون دالری ،مهمترین کاالی وارداتی ایران از این کشور است.
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براساس آمارهای گمرک ،در سال  ،1397بالروس هشتاد و نهمین مقصد صادراتی ایران و پنجاه و هفتمین مبدا
وارداتی آن است لذا در فهرست  30و یا حتی  50مقصد یا مبدا عمده تجاری کشور قرار ندارد.
روند مبادالت تجاری ایران با بالروس طی  5سال اخیر حاکی از کاهش ارزش تجارت ایران با بالروس است
(نمودار.)4
در سال  ،1393واردات ایران از بالروس بالغ بر  53میلیون دالر بوده که در سال  1397به  23.9میلیون دالر کاهش
یافته است .ارزش صادرات ایران به این کشور نیز از  5.1میلیون دالر در سال  ،1393به  2.8میلیون دالر در سال
 1397رسیده است (نمودار .)4
در سال  ،1397واردات ایران از بالروس به لحاظ ارزشی با کاهش  25درصدی نسبت به سال  1396همراه بوده
است .عامل مسلط در این کاهش ،افت واردات «دسته الیاف از رشتههای سنتتیک ،از آکریلیک یا مدآکریلیک» با
کد تعرفه  55013000است.
صادرات ایران به بالروس نیز اگرچه نسبت به  5سال پیش در سطح پایینتری قرار داشته ،اما در سال  1397با رشد
ارزشی  56درصدی نسبت به سال  1396همراه بوده است .مهمترین عامل رشد صادرات ایران به بالروس طی این
بازه زمانی ،افزایش صادرات «سایرپلی اتیلن با چگالی کمتر از  %94به غیر از پودری غیرمذکور در جای دیگر» با
کد تعرفه  39011099بوده است.

نمودار  -4روند ارزش صادرات ایران به بالروس و واردات ایران از این کشور
طی سالهای  -1393-1397میلیون دالر
واردات

صادرات

60
50
40
30

23.9

20
10

2.8
1397

0
1396

1394

1395

منبع :گمرک ج.ا.ا
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جدول  20 -8قلم عمده صادراتی ایران به بالروس در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران -تن و هزار دالر
وزن صادرات

ارزش صادرات

ردیف














































ماشین های اره کردن برای کارکردن روی سنگ ،سرا میک ،بتون ،پنبه نسوز ،سیمان یا مواد
معدنی همانند یا شیشه به حالت سرد









سایر ظروف شیشه ای به غیر ازاوپال وبه غیر ازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005
هرکلوین و در یک محدوده حرارتی بین صفر تا  300درجه سانتیگراد









رب گوجه فرنگی























کد تعرفه

































شرح تعرفه

کف پوشهای غیرمخملی باف ،از مواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.
تیزابی بیدانه (انگور خشک کرده)
دستگاه مانیتور عالئم حیاتی
خیار و خیارترشی ،تازه یا سرد کرده
پستهها با پوست تازه یا خشک
سایر کفشها که در جای دیگر گفته نشده ،با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته شده.
سایر خرماهای غیر مذکور در جای دیگر تازه یا خشک کرده
خرما استعمران تازه یا خشک کرده
سایر داروها بصورت خرده فروشی ،حاوی سایرانتی بیوتیک دارای تولید داخل غیر مذکور در
جای دیگر
سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور در دیگر ردیفهای  7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات
داخلی غیر مذکور در جای دیگر
کیوی ،تازه
خرما مضافتی تازه یا خشک کرده
شیرینی (همچنین شکالت سفید) بدون کاکائو که در جای دیگری مذکور نباشد
انگوری بیدانه (انگور خشک کرده)
خرما کبکاب تازه یا خشک کرده
پلی استیرن غیر قابل انبساط معمولی (styrene poly purpose General )GPPS

پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (Styrece Poly Impact )Hips


High
مجموع ردیفهای تعرفه باال 
مجموع کل
منبع :گمرک ج.ا.ا
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جدول  20 -9قلم عمده وارداتی ایران از بالروس در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران -تن و هزار دالر
شرح تعرفه
الیاف سنتتیک غیر یکسره ،از آکریلیک یامد آکریلیک ،حالجی نشده ،شانه نزده یا برای نخریسی

ردیف

کد تعرفه









دسته الیاف از رشتههای سنتتیک ،از آکریلیک یا مدآکریلیک





سایر دوربینهای یک چشمی (غیر از نوع منشوری) ،سایر تلسکوپهای اپیتکی و سایر دستگاههای
نجومی غیر رادیویی







سایر کائوچوهای طبیعی ،به اشکال ابتدائی یا بصورت صفحه ،ورق یا نوار که در جای دیگر مذکور
نباشد

























تخته فیبری تراکمی متوسط ( )mdfباضخامتی نه بیش از 5میلمتر کار نشده به طریق مکانیکی یا
سطح آن پوشانده شده









تخته فیبر تراکمی متوسط ( )mdfباضخامت بیش از 9میلمتر کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح
آن پوشانده نشده





























































سایر اجزاء و قطعات غیر مذکورمربوط به شماره  8525لغایت 8528









تخته چند الیه ،پانل روکش شده و چوب مطبق شده همانند غیر مذکور با الیههای به ضخامت نه
بیش از  6میلمتر











عملآوری نشده

سایر مجموعه یا جور شدههایی از واشرها و درزگیرها ،غیر مذکور در جای دیگر
بلبرینگ
سایر اجزاء و قطعات موتورهای  8407یا  8408غیر مذکور در جای دیگر

اجزاء و قطعات دستگاههای کمکی برای استفاده در دیگها
سایر چوب اره شده از تیره سوزنی برگها
شامپوها
سایر فرآوردههای برای آرایش چشم غیر از مغز مداد آرایشی
فرآوردهها برای آرایش لب
بازدارندههای اکسیداسیون و رسوبات و فرآوردههای ضدخوردگی و سایر افزودنیها غیر
ازافزودنیهای روغنهای روان کننده غیر مذکور
پارچههای تار و پودباف از الیاف شیشه ،که در جای دیگر ذکر نشده.
اجزاء و قطعات به غیر از انواع مورد استفاده در سواری ،وانت و تراکتور کشاورزی
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز ،الیه بری شده یا پوست کنده ،حتی رنده شده ،سمباده
خورده یا متصل شده از دو سر ،به ضخامت بیش از  6میلیمتر از کاج (گونههای کاج)

مجموع ردیفهای تعرفه باال
مجموع کل
منبع :گمرک ج.ا.ا
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وزن واردات

ارزش واردات










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

نکات سیاستی:










به طور کلی ،با توجه به موارد طرح شده در باال ،جایگاه بالروس در مقاصد صادراتی ایران با توجه به سهم باالی
روسیه در تامین نیاز وارداتی بالروس و دسترسی کمتر ایران و سایر کشورها از جمله ترکیه به این بازار ،قابل توجه
نبوده؛ از این رو به نظر میرسد هدفگذاری برای این بازار رقم قابل توجهی نباشد و حتی با فرض ده برابر کردن
رقم فعلی صادرات ایران به بالروس ،این رقم حداکثر به  200میلیون دالر خواهد رسید که دستاورد معناداری نیست.
بنابراین ،تمرکز بر بازار بالروس برای بهبود توسعه صادرات کشور در چنین شرایطی نیاز به تامل و بررسی دقیقتری
دارد .ضمناً در مالقات سفیر جمهوری اسالمی ایران در بالروس با پاول اتیوپین وزیر صنعت بالروس در اسفند ماه
سال  ،1397رقم یک میلیارد یورو به عنوان هدف برای توسعه تبادالت تجاری اعالم شده که بیش از  22برابر ارزش
فعلی تبادالت تجاری دو کشور است.
چنانچه بنابه دالیلی تمایلی برای توسعه روابط تجاری ایران و بالروس وجود داشته باشد ،با توجه به سابقه صادراتی
ایران در برخی کاالهای عمده وارداتی بالروس ،پیشنهاد میشود تمرکز اصلی بر روی اقالم عمده وارداتی این کشور
باشد .همانطور که اشاره شد ایران در تامین بیست قلم عمده کاالهای وارداتی بالروس به ارزش حدود  15میلیارد
دالر در سال  2018سهمی نداشته؛ در حالی که بر اساس آمارهای گمرک ،سابقه صادرات  8.6میلیارد دالری این
اقالم برای ایران در سال  1397به سایر کشورها وجود داشته است لذا اختصاص بخشی از صادرات محصوالت مزبور
ایران به مقصد بالروس و یا تولید بیشتر با هدف تامین نیازهای وارداتی بالروس در زمینه این اقالم ،می تواند
زمینهساز رشد صادرات ایران به این کشور باشد.
اگرچه افزایش تنشهای تجاری بین روسیه و بالروس ،می تواند فرصتی برای افزایش صادرات نفتی ایران به این
کشور باشد ولی احتمال میرود که در آینده به نحوی تنشهای مزبور کاهش یابد و در نتیجه با توجه به وجود سابقه
تجارت بین روسیه و سهم باالی این کشور در تامین نیازهای نفتی بالروس ،در حین تعیین هدف حجم تبادالت
تجاری با این کشور می باید توجه کافی بعمل آورد.
با توجه به گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص اقتصاد بالروس و چشم انداز کاهش رشد اقتصادی آن ،هرگونه
ارتباط بیشتر با این کشور که با تسلط باالی شرکتهای دولتی ناکارآمد و همچنین بدهی باالی دولتی مواجه است،
می باید با احتیاط و دقت بیشتری صورت گیرد.
با توجه به تراز تجاری منفی 10تا  20میلیون دالری ایران با بالروس و احتمال محدود شدن صادرات برخی اقالم
صادراتی بالروس به روسیه بویژه محصوالت کشاورزی و غذایی ،برقراری زمینه همکاری برای توسعه تجارت
میباید با رویکرد مثبت کردن تراز تجاری ایران باشد.
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