
 

 ولگاگراداطالعات اقتصادی شهر 

 2020در ژانویه سال  ولگاگرادتجارت خارجی منطقه 

 2020براساس آمار گمرک ، گردش مالی تجارت خارجی منطقه ولگاگراد در ژانویه سال 

شاخص برای مدت مشابه در سال  ٪70.9یعنی. میلیون دالر آمریکا ،  125.5بالغ بر 

میلیون دالر آمریکا ، یعنی  51.3 -میلیون دالر آمریکا ، واردات  74.2. صادرات 2019

. کشورهای 2019از سطح شاخص های مربوطه در مدت مشابه سال  ٪104و  58.1٪

از گردش کاال در منطقه  ٪65.3خارجی در تجارت خارجی غالب هستند ، سهم آنها 

 .بود

 47.8به ترتیب  2020در ژانویه سال  CIS و کشورهای CIS صادرات به کشورهای غیر

از ارقام مربوطه  ٪52.1و  ٪62.1میلیون دالر آمریکا بوده است.  26.4میلیون دالر و 

 .2019برای مدت مشابه سال 

،  ٪10.4 -: اوکراین 2020در ژانویه سال  ولگاگرادشرکای اصلی تجارت خارجی منطقه 

،  ٪3،  6 -، آلمان  ٪7.5 -، قزاقستان  ٪8.0 -، چین  ٪8.6 -، ترکیه  ٪9.0 -بالروس 

 ٪2.7 -، هلند  ٪3.6 -، ایاالت متحده آمریکا  ٪4.5 -، ازبکستان  ٪5.1 -ایتالیا 

 شرکای اصلی تجارت منطقه برای صادرات

 %5.1 ایاالت متحده - ٪14.1ترکیه 

 ٪4.3مصر  - ٪9.4قزاقستان 

 ٪3.6لتونی  - ٪7.5ازبکستان 

 ٪3.5آلمان  - ٪7.1اوکراین 

 ٪3.3افغانستان  - ٪6.3بالروس 

  



 

صادرات ، محصوالت  ٪41.7، فلزات و محصوالت فلزی که  2020در ژانویه سال 

، محصوالت غذایی و مواد اولیه کشاورزی  ٪11.9، محصوالت معدنی  ٪33.4شیمیایی 

را به خود اختصاص داده بودند به جهت اولویت بخش صادرات تجارت خارجی منطقه 

 تبدیل شدند. 

عمدتا از کشورهای  ولگاگراد، واردات کاال برای مصرف کنندگان  2020در ژانویه سال 

به  2020انویه سال در ژ CIS و کشورهای عضو CIS . واردات کشورهای غیربودCIS غیر

 میلیون دالر آمریکا بود.  17.1میلیون دالر و  34.2ترتیب 

درصد از حجم  35.4محصوالت مهندسی است که   گروه دائمی کاالهای وارداتی شامل

،  ٪16.2 -درصد ، فلزات و محصوالت فلزی  27.6هزینه ، محصوالت شیمیایی 

را تشکیل می دهند. ، منسوجات ،  ٪8.0 -محصوالت غذایی و مواد اولیه کشاورزی 

،  ٪2.5 -، چوب و خمیر کاغذ و محصوالت کاغذی  ٪5.7 -محصوالت نساجی و کفش 

 .٪0.5 -محصوالت معدنی 

 شرکای اصلی تجارت منطقه برای واردات

 ٪4.8قزاقستان  - ٪15.6چین 

 ٪4.8هلند  - ٪15.1اوکراین 

 ٪3.9لیتوانی  - ٪12.9بالروس 

 ٪3.2فرانسه  - ٪11.0ایتالیا 

 ٪2.9اسپانیا  - ٪10.2آلمان 

گسترش ) 2020به دلیل وجود خطرات منفی بر شاخص های اقتصادی خارجی سال 

سیاست تحریم های ایاالت متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه و شرکای تجاری آن. 

در چندین کشور جهان ؛ کاهش شدید قیمت  coronavirus عواقب منفی شیوع

، کاهش در تجارت خارجی این منطقه در  (دالر در هر بشکه 40جهان زیر صادرات نفت 

 .رخ داد 2019به سطح دوره مشابه در سال  2020ژانویه سال 



 

در زمینه گسترش تحریم ها علیه فدراسیون روسیه توسط ایاالت متحده ، اتحادیه 

اداره منطقه  اروپا ، کانادا ، استرالیا ، سوئیس ، ژاپن ، اوکراین ، تالش های اصلی

 :در حوزه اقتصاد خارجی با هدف ولگاگراد

پشتیبانی همه جانبه از تولید کنندگان محصوالت صادرات گرا به منظور افزایش رقابت 

 .آنها: ارائه پشتیبانی دولتی به صادرکنندگان در چارچوب پروژه های منطقه ای

راری روابط برق EAEU گسترش بیشتر همکاری های دوجانبه منطقه با کشورهای

یک انجمن بین المللی جمهوری فدراسیون )   BRICS تجاری و اقتصادی با کشورهای

برزیل ، فدراسیون روسیه ، جمهوری هند ، جمهوری خلق چین و جمهوری آفریقای 

 .جنوبی( و سازمان همکاری شانگهای

 ( 2019مه ،  - 2019فوریه ، )  ولگاگرادصادرات از منطقه 

میلیون  456بالغ بر  2019ماه مه  - 2019برای دوره فوریه  ولگاگرادصادرات از منطقه 

 .دالر بوده است

 .( صادر شده است٪25) "مواد معدنی"( ، ٪31) "فلزات و محصوالت حاصل از آنها"

( و ایاالت متحده در رتبه ٪18در ساختار صادرات براساس کشور ، مقام اول اوکراین )

 .قرار دارد( ٪14دوم )

 مبلغ ماهانه

 میلیون دالر 113 - 2019فوریه ماه 

 میلیون دالر 129 - 2019مارس ماه 

 میلیون دالر 121 - 2019آوریل ماه 

 میلیون دالر 93.5 - 2019مه ماه 

 میلیون دالر 456کل: 

 



 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$28.4 тыс. $26.4 тыс. 1 - محصوالت دامی 

$5.9 млн $3.7 млн 2- محصوالت گیاهی 

$11.2 тыс. $13.8 тыс. 3- چربی ها و روغن ها 

$7 млн $3.7 млн 4- غذا ، نوشیدنی و دخانیات 

$14.8 млн $51.9 млн 5- محصوالت معدنی 

$25.9 млн $28.2 млн 6- محصوالت شیمیایی 

$3 млн $3.5 млн 7- پالستیک و الستیک 

 خز محصوالت چرمی و -8 --- $196

$101 тыс. $34.4 тыс. 9- محصوالت چوبی 

$182 тыс. $393 тыс. 10- کتاب ، کاغذ و مقوا 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$239 тыс. $189 тыс. 11- منسوجات 

$852 $1.19 тыс. 12- ... کفش ، کاله ، چتر و 

$2.5 млн $2.4 млн 13- سنگ ، سرامیک و شیشه 

 جواهرات -14 --- $64

$32.2 млн $15.7 млн 15- فلزات 

$1.6 млн $2.8 млн 16- ماشین آالت ، تجهیزات و دستگاه ها 

$57.6 тыс. $246 тыс. 17- حمل و نقل 



 

$24.4 тыс. $103 тыс. 18- ابزار و دستگاه ، ساعت 

 سالح و مهمات -19 --- ---

$13.9 тыс. $42.1 тыс. 20 – کاالهای تولیدی متفرقه 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

 آثار هنری و عتیقه فروشی -21 --- ---

 بخش پنهان -22 --- ---

$93.5 млн $113 млн 23- تعداد 

 

 ( 2019مه ،  - 2019فوریه ، )  ولگاگرادواردات به منطقه 

دالر میلیون  259بالغ بر  2019ماه مه  - 2019برای دوره فوریه  ولگاگرادواردات منطقه 

 .بوده است

فلزات و "( ، ٪31) "ماشین آالت ، تجهیزات و دستگاهها"بیشترین واردات شامل 

 .( بود٪24) "محصوالت حاصل از آنها

( ٪13( ، آلمان در رتبه دوم )٪16در ساختار واردات توسط کشورها ، چین در رده اول )

 .قرار دارد

 مبلغ ماهانه

 میلیون دالر 52.6 - 2019 فوریه ماه 

 میلیون دالر 63.2 - 2019مارس ماه 

 میلیون دالر 74.5 - 2019آوریل ماه 

 میلیون دالر 68.2 - 2019ماه مه 



 

 میلیون دالر 259کل: 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$70.3 тыс. --- 1 - محصوالت دامی 

$947 тыс. $1.4 млн 2- محصوالت گیاهی 

$32 тыс. $33.2 тыс. 3-  روغن هاچربی ها و 

$1.6 млн $2.7 млн 4- غذا ، نوشیدنی و دخانیات 

$385 тыс. $1.6 млн 5- محصوالت معدنی 

$8.9 млн $8.3 млн 6- محصوالت شیمیایی 

$7.1 млн $7.5 млн 7- پالستیک و الستیک 

$180 $1.34 тыс. 8- محصوالت چرمی و خز 

$198 тыс. $40.3 тыс. 9- محصوالت چوبی 

$1.8 млн $1.3 млн 10- کتاب ، کاغذ و مقوا 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$2.4 млн $2.5 млн 11- منسوجات 

$2.89 тыс. $711 12- ... کفش ، کاله ، چتر و 

$629 тыс. $347 тыс. 13- سنگ ، سرامیک و شیشه 

$14.8 тыс. --- 14- جواهرات 

$27.6 млн $7.4 млн 15- فلزات 



 

$14 млн $13.9 млн 16- ماشین آالت ، تجهیزات و دستگاه ها 

$2.4 млн $5 млн 17- حمل و نقل 

$43.5 тыс. $211 тыс. 18- ابزار و دستگاه ، ساعت 

 سالح و مهمات -19 --- ---

$88.6 тыс. $224 тыс. 20 – کاالهای تولیدی متفرقه 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

 هنری و عتیقه فروشیآثار  -21 --- ---

$75.3 тыс. $88.2 тыс. 22- بخش پنهان 

$68.2 млн $52.6 млн 23- تعداد 

 

 


