
 

 اطالعات اقتصادی شهر کازان

 2019تجارت خارجی جمهوری تاتارستان برای سال 

  110.1 ، میلیون 720میلیارد و  15بالغ بر  2019گردش مالی تجارت خارجی جمهوری تاتارستان در سال 

هزار دالر  487.3میلیون و  621میلیارد و  3)درصد  18.7با  2018هزار دالر آمریکا و در مقایسه با سال 

هزار دالر  259.5میلیون  931میلیارد  2) ٪18.9آمریکا( کاهش یافته است. در همین زمان ، صادرات 

کاهش  ٪17.9آمریکا ، واردات  هزار دالر 284.1میلیون و  555میلیارد و  12آمریکا( کاهش یافته و بالغ بر 

هزار دالر آمریکا  826میلیون  164میلیارد  3هزار دالر آمریکا( و برابر با  227.8میلیون  690)یافته است 

 .بود

درصد  29.47سهم گردش مالی تجارت خارجی جمهوری تاتارستان در تجارت خارجی ناحیه فدرال ولگا 

 .بود

هزار دالر آمریکا  458.1میلیون و  390میلیارد و  9بوده و بالغ بر تراز تجاری جمهوری تاتارستان مثبت 

( کاهش ٪19.3-هزار دالر آمریکا ) 31.7میلیون و  241میلیارد و  2،  2018بوده است. در مقایسه با سال 

 .یافته است

 نتایج تجارت خارجی جمهوری تاتارستان با کشورهای خارجی

میلیون  512میلیارد و  13بالغ بر  CIS تارستان با کشورهای غیردر دوره گزارش ، گردش مالی جمهوری تا

 . 2018هزار دالر آمریکا کمتر از سال  757.2میلیون  455میلیارد و  3هزار دالر آمریکا بود که  111.7

هزار دالر آمریکا بوده  942.3میلیون و  860میلیارد و  7تراز تجاری با این کشورها مثبت بوده و بالغ بر 

( کاهش ٪20.9)هزار دالر آمریکا  641میلیون و  75میلیارد و  2، این تراز  2018است. در مقایسه با سال 

 .یافته است

( کاهش ٪20.6)هزار دالر آمریکا  699.1ون و میلی 765میلیارد و  2، صادرات  2018در مقایسه با سال 

هزار دالر  58.1میلیون  690هزار دالر رسیده است. واردات  527میلیون و  686میلیارد  10یافته و به 

 .هزار دالر آمریکا رسیده است 584.7میلیون  825میلیارد و  2( کاهش یافته و به ٪19.6)آمریکا 

 ان با کشورهای مشترک المنافعنتایج تجارت خارجی جمهوری تاتارست

هزار  998.4میلیون  207میلیارد و  2بالغ بر  2019برای سال  CIS گردش مالی تجارت خارجی با کشورهای

 .( کاهش یافته است٪7-هزار دالر آمریکا ) 730.1میلیون  165،  2018دالر آمریکا بود. در مقایسه با سال 

هزار دالر آمریکا )در  515.8میلیون  529میلیارد و  1بالغ بر مثبت بود و  CIS تراز تجاری با کشورهای

 .هزار دالر آمریکا( 906.5میلیون و  694میلیارد و  1نیز مثبت بود و بالغ بر  2018سال 



 

 757.1میلیون و  868( کاهش یافته و به یک میلیارد و ٪8.1-هزار دالر ) 560.4میلیون و  165صادرات 

هزار دالر آمریکا  241.3میلیون و  339ست. واردات عمالً تغییر نکرد و بالغ بر هزار دالر آمریکا رسیده ا

 .شد

 ساختار کاالهای صادراتی

 75.4 -، ساختار کاالهای صادراتی جمهوری تاتارستان تحت سلطه بود: محصوالت معدنی  2019در سال 

 .٪16.0 -درصد از کل صادرات جمهوری؛ محصوالت صنایع شیمیایی ، الستیک 

 ساختار کاالهای وارداتی 

 مقام اول در واردات کاال در اختیار محصوالت زیر بود: 

، فلزات و  ٪19.5 -صنایع شیمیایی ، الستیک  درصد از کل واردات جمهوری؛ تولید 8/64 -مهندسی 

 6.9 -محصوالت از آنها 

 

 شرکای تجاری عمده

 139کشور بودند ، عملیات صادرات صادراتی با  163در دوره گزارش ، شرکای تجاری جمهوری تاتارستان 

 .کشور انجام شده است 122با  -کشور ، واردات 

 :بزرگترین شرکای تجاری

( ، انگلیس ٪6.2( ، آلمان )٪6.5( ، بالروس )٪13.5از کل صادرات( ، هلند ) ٪15.9برای صادرات: لهستان )

( ، فنالند ٪3.4( ، جمهوری چک )٪4.0) ( ، اسلواکی٪4.0( ، مجارستان )٪4.3( ، قزاقستان ) 5.2٪)

( ، ٪1.7( ، ایاالت متحده )٪1.8( ، فرانسه )٪2.1( ، ایتالیا )٪2،  2( ، ترکیه )٪2.9( ، بلغارستان )3.0٪)

 (؛٪1.2( ، نروژ )٪1.4( ، لتونی )٪1.4( ، ازبکستان )٪ 1.5( ، بلژیک )٪1.5( ، دانمارک )٪1.5ایرلند )

( ، ٪7.1( ، بالروس )٪8.5( ، ایاالت متحده )٪13.3از کل واردات( ، چین ) ٪22.0برای واردات: آلمان )

( ، ٪1.8( ، هنگ کنگ )٪1.9( ، اسپانیا )٪1.9( ، بلژیک )٪2.5( ، فرانسه )٪5.2( ، ایتالیا ) ٪6.6ترکیه )

جمهوری ( ، کره ، ٪1.5( ، اتریش )٪1.5( ، جمهوری چک )٪1.5( ، لهستان )٪7،  1( ، انگلیس )٪1.8ژاپن )

 ( ٪1.0)  ( ، تایلند٪1.2( ، هلند )٪3،  1( ، کانادا )٪1.5( ، هند )1.5٪)

 

 ( 2019مه ،  - 2019فوریه ، )  صادرات از تاتارستان



 

 .میلیارد دالر بوده است 4.13بالغ بر  2019ماه مه  - 2019صادرات تاتارستان برای دوره فوریه  

 .( بود٪13پالستیک و الستیک )( ، ٪76صادرات اصلی شامل محصوالت معدنی )

 .( است٪13( و لهستان دوم )٪16در ساختار صادرات براساس کشور ، هلند در مقام نخست )

 مبلغ ماهانه

 میلیارد دالر 1.1 - 2019فوریه سال ماه 

 میلیارد دالر 1.1 - 2019مارس ماه 

 میلیارد دالر 1.09 - 2019آوریل ماه 

 میلیون دالر 841 - 2019ماه مه 

 میلیارد دالر 4.13کل: 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$630 тыс. $228 тыс. 1 - محصوالت دامی 

$773 тыс. $1.6 млн 2- محصوالت گیاهی 

$4.7 млн $3.4 млн 3- چربی ها و روغن ها 

$7.6 млн $9.2 млн 4- غذا ، نوشیدنی و دخانیات 

$620 млн $839 млн 5- محصوالت معدنی 

$35.3 млн $45.4 млн 6- محصوالت شیمیایی 

$124 млн $138 млн 7- پالستیک و الستیک 

$4.05 тыс. $11.5 тыс. 8- محصوالت چرمی و خز 

$6.5 млн $7.4 млн 9- محصوالت چوبی 

$2.7 млн $2 млн 10- کتاب ، کاغذ و مقوا 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 



 

$657 тыс. $1.3 млн 11- منسوجات 

$109 тыс. $175 тыс. 12- ... کفش ، کاله ، چتر و 

$1.1 млн $1 млн 13- سنگ ، سرامیک و شیشه 

 جواهرات -14 $23 ---

$8.2 млн $5.9 млн 15- فلزات 

$13.1 млн $10.5 млн 16- ماشین آالت ، تجهیزات و دستگاه ها 

$12.7 млн $12.3 млн 17- حمل و نقل 

$2 млн $1.3 млн 18- ابزار و دستگاه ، ساعت 

 سالح و مهمات -19 --- ---

$1.4 млн $1.7 млн 20 – کاالهای تولیدی متفرقه 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

 آثار هنری و عتیقه فروشی -21 --- ---

--- $17.2 млн 22- بخش پنهان 

$841 млн $1.1 млрд 23- تعداد 

 

 

 ( 2019ماه مه   - 2019فوریه )  واردات به تاتارستان

 .میلیارد دالر بوده است 1.04بالغ بر  2019ماه مه  - 2019واردات به تاتارستان برای دوره فوریه 

 .( بود٪26) "حمل و نقل"( ، ٪37) "ماشین آالت ، تجهیزات و دستگاه"بیشتر واردات 

 .( در رده دوم قرار دارد٪12متحده )( و ایاالت ٪23در ساختار واردات توسط کشورها ، آلمان رتبه اول )

 

 مبلغ ماهانه



 

 میلیون دالر 242 - 2019فوریه ماه 

 میلیون دالر 257 - 2019مارس ماه 

 میلیون دالر 298 - 2019آوریل ماه 

 میلیون دالر 239 - 2019مه ماه 

 میلیارد دالر 1.04کل: 

 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

$1.4 млн $1.8 млн 1 - محصوالت دامی 

$1 млн $803 тыс. 2- محصوالت گیاهی 

$41.6 тыс. $9.73 тыс. 3- چربی ها و روغن ها 

$2 млн $1.3 млн 4- غذا ، نوشیدنی و دخانیات 

$5.7 млн $4.3 млн 5- محصوالت معدنی 

$16.5 млн $13.3 млн 6- محصوالت شیمیایی 

$31.1 млн $25.4 млн 7- پالستیک و الستیک 

$16.7 тыс. $121 тыс. 8- محصوالت چرمی و خز 

$231 тыс. $213 тыс. 9- محصوالت چوبی 

$1.2 млн $7.2 млн 10- کتاب ، کاغذ و مقوا 

 

 

 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 



 

$4.2 млн $3.9 млн 11- منسوجات 

$75.7 тыс. $18.8 тыс. 12- ... کفش ، کاله ، چتر و 

$2.3 млн $5.3 млн 13- سنگ ، سرامیک و شیشه 

$17 тыс. $30.4 тыс. 14- جواهرات 

$16.8 млн $17 млн 15- فلزات 

$98.3 млн $72.7 млн 16- ماشین آالت ، تجهیزات و دستگاه ها 

$51.5 млн $76.8 млн 17- حمل و نقل 

$3.5 млн $4.1 млн 18- ابزار و دستگاه ، ساعت 

 سالح و مهمات -19 --- ---

$3.3 млн $3.7 млн 20 – کاالهای تولیدی متفرقه 

 

 

 محصوالت گروه 2019فوریه  2019مه 

 آثار هنری و عتیقه فروشی -21 --- ---

$22.6 тыс. $4.5 млн 22- بخش پنهان 

$239 млн $242 млн 23- تعداد 

 


