
 

 اطالعات اقتصادی شهر مسکو

 2019سال در بازرگانی خارجی مسکو نتایج کلی 

، شرکت ها و سازمان های ثبت شده  2019دسامبر سال  -طبق آمار گمرک ، طی ژانویه 

 .انجام دادند کشور جهان 229در مسکو عملیات بازرگانی را با 

، گردش مالی تجارت خارجی بین سازمان های ثبت شده در  2019براساس نتایج سال 

 290.6درصد کاهش یافته و به  3.4،  2018مسکو و شرکای خارجی نسبت به سال 

 .میلیارد دالر رسیده است

افزایش یافته است ،  2018نسبت به سال  ٪3.4، واردات کاال  2019دسامبر  -در ژانویه 

 .کاهش یافته است ٪6.9صادرات 

میلیارد دالر آمریکا  183.5 -میلیارد دالر ، صادرات کاال  107.1ارزش واردات کاال 

 .است

تجارت خارجی مسکو به استثنای سوخت و محصوالت انرژی در صادرات 

 مسکو

زمانهای ثبت شده در مسکو و در دوره گزارش ، گردش مالی تجارت خارجی بین سا

شرکای خارجی ، که از سوخت و اجزای انرژی در صادرات مسکو پاک شده بود ، بالغ بر 

 .( بود٪7.2میلیارد دالر )افزایش  137.4

با بیشترین حجم تجارت با مسکو دستخوش تغییرات قابل  CIS ترکیب کشورهای غیر

داده  2016که از اول ژانویه سال توجهی نشده است. در عین حال ، الزم به ذکر است 

های مربوط به فعالیت های تجاری خارجی مسکو توسط سازمان مرکزی خدمات 

گمرکی فدرال روسیه با در نظر گرفتن شاخص های مربوط به کشورهای اتحادیه 

( و 5تهیه می شود. در همین راستا ، بالروس )مقام  (EAEU) اقتصادی اوراسیا

 .ظر روابط تجاری با مسکو در بین ده کشور برتر قرار دارند( از ن8قزاقستان )مقام 



 

 ٪20.6 - 2018در سال  ٪19.7به لطف سیاست صادرات فعال ، چین همچنان با سهم 

در گردش مالی کاالهای تصفیه شده ، همچنان صدرنشین  ٪18.6 - 2017در سال 

ده بود ، تا پایان جایگاه دهم را اشغال کر 2018موقعیت است. انگلیس که تا پایان سال 

شرکای  -از نظر گردش مالی تجارت خارجی در بین کشورهای خارجی  2019سال 

 .پایتخت روسیه را به دست آوردند ، ترکیه از نظر این شاخص به مقام نهم رسید

 صادرات )بدون مجتمع سوخت و انرژی(

، که از ، میزان تحویل کاالهای سازمانهای ثبت شده در مسکو  2019در پایان سال 

 2018درصد در مقایسه با سال  22.8ترکیب روغن و گاز ترکیه شده اند ، تقریباً با 

میلیارد دالر رسیده است. سهم محصوالت مهندسی در  30.3افزایش یافته و به 

 .درصد بوده است 30.8صادرات سازمان هایی که در مسکو ثبت شده اند ، حدود 

ه محصوالت مهندسی ، محصوالت شیمیایی ، رشد صادرات تصفیه شده با افزایش عرض

الستیک و همچنین پارچه ، محصوالت نساجی و کفش همراه است. در همین زمان ، 

کاهش عرضه مواد غذایی و مواد اولیه ، فلزات و محصوالت حاصل از آنها به ثبت 

 .رسیده است

گروه های اصلی محصوالت در صادرات سازمان های ثبت شده در مسکو بدون 

 :)میلیون دالر آمریکا( 2019تساب سوخت و فرآورده های انرژی تا پایان سال اح

 (٪1.1)افزایش  9،339.0محصوالت مهندسی  -1

 2،801.0از جمله راکتورهای هسته ای ، صنعتی تجهیزات و مکانیکی دستگاه های  -

 667.7 2پرواز و فضا دستگاه ها و قطعات آن  -

 2،053.1قطعات آن ماشین آالت و تجهیزات برقی و  -

 574.5دستگاه های نوری و دستگاه های  -

  



 

 + % (18.5) 3،522.3محصوالت صنایع شیمیایی  -2

 747.4از جمله ترکیبات شیمیایی آلی  -

 473.3پالستیک و مواد آن  -

 391.9عطر و لوازم آرایشی  -

 337.3الستیک ، الستیک و محصوالت آنها  -

 258.4محصوالت دارویی  -

 162.3صابون ، پاویون ، مواد شوینده مختلف  -

 % ( -17.1)  849.8 2محصوالت غذایی و مواد اولیه  -3

 % ( -11.9)  1،286.4فلزات و محصوالت از آنها  -4

 + % (3.4)  593.6محصوالت چوبی و خمیر کاغذ و محصوالت کاغذی  -5

 + % (11.3)  523.6منسوجات ، محصوالت نساجی ، کفش  -6

 % ( -13.4)  41.5د اولیه چرمی ، خز و محصوالت آنها موا -7

کشور جهان انجام شد. پنج کشور  186تحویل سازمانهای ثبت شده در مسکو در 

میلیون  2،726.1میلیون دالر( ، بالروس ) 5،569.1اصلی واردکننده شامل انگلیس )

)   ترکیهمیلیون دالر( و  1،879.1میلیون( ، چین ) 2،627.8دالر( ، قزاقستان )

1،831.8 ) 

، میزان تحویل کاالهای صادراتی سازمان ها و بنگاه های ثبت شده  2019در پایان سال 

میلیون دالر یا حدود  14.633.9کشور برتر وارد کننده بالغ بر  5در مسکو به شرکای 

از کل صادرات سازه های مسکو از سوخت و محصوالت پیچیده انرژی پاک  48.3٪

  .شده است

 



 

 واردات

 2018میلیارد دالر بوده که نسبت به سال  107.1بالغ بر  2019حجم واردات کاال در سال 

درصد افزایش داشته است. بخش قابل توجهی از تهیه سازمان های وارداتی که  3.4، 

 .در مسکو ثبت شده اند ، از کاالهای مصرفی تشکیل شده است

 2019کاهش ، سهم آن در کل واردات تا پایان سال  ٪0.1خرید محصوالت مهندسی با 

 .بود ٪46.1حدود 

 ٪37.6تقریبا  2018واردات محصوالت دارویی قابل توجه اجتماعی در مقایسه با سال 

از کل واردات مسکو ، واردات محصوالت غذایی و  ٪11.1افزایش یافته ، سهم آن حدود 

 .افزایش یافته است ٪5.8مواد اولیه 

اصلی محصوالت در خریدهای وارداتی سازمان های ثبت شده در مسکو تا گروه های 

 :)میلیون دالر آمریکا( 2019پایان سال 

 ( 2018% نسبت به سال  0.1) کاهش  298.5 49محصوالت مهندسی  -1 

 (٪28.6)افزایش  178.4 4از جمله اتومبیل  -

 + (15.4)  903.2 25محصوالت صنایع شیمیایی ، الستیک  -2

 + % (5.8)   858.4 10محصوالت غذایی و مواد اولیه  -3

 + % (0.3)  843.8 8منسوجات ، محصوالت نساجی ، کفش  -4

 % ( -4.0)  633.2 4فلزات و محصوالت از آنها  -5

 % ( -11.1)  203.8 1چوب و خمیر کاغذ و محصوالت کاغذی  -6

 % ( - 4.4)  660.3مواد اولیه چرمی ، خز و محصوالت  -7

کشور جهان به مسکو تحویل داده شدند. حجم غالب خریدها به طور  217ها از کاال

 25151.2 -چین . ، قرار می گیرد CIS سنتی در تعداد نسبتاً کمی از کشورهای غیر



 

 تقریبا واردات کل در سهم ، 2018 سال به نسبت ٪0.3میلیون دالر آمریکا )افزایش 

 - آمریکا متحده ایاالت ،( ٪11.5 - سهم ، ٪6.7 افزایش) 12،252.7 - آلمان ،( 23.4٪

 و( ٪4.6) 884.9 4 - بالروس ،( ٪4.7) 039.8 5 - ایتالیا ،( ٪6.7 - سهم) 156.1 7

 از سازمانهایی توسط مسکو در شده ثبت کاالهای واردات(. ٪4.3) 606.4 4 - فرانسه

 واردات کل از ٪55.2 تقریبا یا دالر میلیون 59،091.1 بر بالغ پیشرو اصلی کشورهای

 .است بوده

 ( 2019مه  - 2019فوریه )  صادرات از مسکو

میلیارد دالر  59.9بالغ بر  2019ماه مه  - 2019صادرات از مسکو برای دوره فوریه ، 

 .بوده است

 .( بود٪27( ، بخش پنهان )٪62عمده صادرات محصوالت معدنی )

 .( است٪12و هلند دوم )( ٪16در ساختار صادرات براساس کشور ، چین رتبه اول )

 مبلغ ماهیانه

 میلیارد دالر 15.6 -2019فوریه 

 میلیارد دالر 15.3 -2019مارس 

 میلیارد دالر 15.1 -2019آوریل 

 میلیارد دالر 13.9 -2019مه 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$15.1 млн $11.4 млн 1 - محصوالت دامی 

$75.1 млн $154 млн 2-  گیاهیمحصوالت 



 

$7.3 млн $19.5 млн 3- چربی ها و روغن ها 

$55.6 млн $54.4 млн 4- غذا ، نوشیدنی و دخانیات 

$9.06 млрд $8.8 млрд 5- محصوالت معدنی 

$174 млн $152 млн 6- محصوالت شیمیایی 

$58.2 млн $50.5 млн 7- پالستیک و الستیک 

$2.7 млн $3 млн 8- محصوالت چرمی و خز 

$20.1 млн $16.6 млн 9- محصوالت چوبی 

$22.3 млн $22.4 млн 10- کتاب ، کاغذ و مقوا 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$19.8 млн $24.4 млн 11- منسوجات 

$11.4 млн $15.6 млн 12- ... کفش ، کاله ، چتر و 

$8.3 млн $6.7 млн 13- سنگ ، سرامیک و شیشه 

$526 млн $460 млн 14- جواهرات 

$99.6 млн $86.5 млн 15- فلزات 

$271 млн $250 млн 16- ماشین آالت ، تجهیزات و دستگاه ها 

$93.4 млн $73 млн 17- حمل و نقل 

$32 млн $29.6 млн 18- ابزار و دستگاه ، ساعت 



 

 سالح و مهمات -19 --- ---

$26.6 млн $16.9 млн 20 – کاالهای تولیدی متفرقه 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019 مه

$69.1 тыс. $374 тыс. 21- آثار هنری و عتیقه فروشی 

$3.27 млрд $5.38 млрд 22- بخش پنهان 

$13.9 млрд $15.6 млрд 23- تعداد 

 

 )2019مه ،  - 2019فوریه ،  ( واردات به مسکو

میلیارد دالر بوده  33.7بالغ بر  2019ماه مه  - 2019واردات به مسکو برای دوره فوریه ، 

 .است

محصوالت "( ، ٪29) "ماشین آالت ، تجهیزات و دستگاهها"بیشترین واردات شامل 

 .( بود٪19) "صنایع شیمیایی

( ٪12( ، آلمان در رتبه دوم )٪21در ساختار واردات توسط کشورها ، چین در رده اول )

 .قرار دارد

 مبلغ ماهیانه

 دالرمیلیارد  7.77 - 2019فوریه 

 میلیارد دالر 9.07 - 2019مارس 

 میلیارد دالر 8.77 - 2019آوریل ، 

 میلیارد دالر 8.06 - 2019ماه مه 



 

 میلیارد دالر 33.7کل: 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$204 млн $190 млн 1 - محصوالت دامی 

$342 млн $373 млн 2- محصوالت گیاهی 

$16 млн $17.4 млн 3- و روغن ها چربی ها 

$313 млн $327 млн 4- غذا ، نوشیدنی و دخانیات 

$88.5 млн $72.3 млн 5- محصوالت معدنی 

$1.55 млрд $1.51 млрд 6- محصوالت شیمیایی 

$390 млн $367 млн 7- پالستیک و الستیک 

$44 млн $62.1 млн 8- محصوالت چرمی و خز 

$21.4 млн $17.8 млн 9- محصوالت چوبی 

$77.1 млн $69.7 млн 10- کتاب ، کاغذ و مقوا 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$417 млн $497 млн 11- منسوجات 

$126 млн $266 млн 12- ... کفش ، کاله ، چتر و 

$58.6 млн $50.1 млн 13- سنگ ، سرامیک و شیشه 

$35.4 млн $41.1 млн 14- جواهرات 



 

$392 млн $357 млн 15- فلزات 

$2.45 млрд $2.24 млрд 16- ماشین آالت ، تجهیزات و دستگاه ها 

$666 млн $588 млн 17- حمل و نقل 

$339 млн $308 млн 18- ابزار و دستگاه ، ساعت 

 سالح و مهمات -19 --- ---

$217 млн $230 млн 20 – کاالهای تولیدی متفرقه 

 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$217 тыс. $233 тыс. 21- آثار هنری و عتیقه فروشی 

$318 млн $190 млн 22- بخش پنهان 

$8.06 млрд $7.77 млрд 23- تعداد 

 


