اطالعات اقتصادی شهر اوفا
تجارت خارجی جمهوری باسکورتوستن برای سال 2019
در سال  ، 2019گردش مالی تجارت خارجی جمهوری باسکوروستن بالغ بر  4میلیارد و  951میلیون
 344.6هزار دالر آمریکا و در مقایسه با سال  2018با  532میلیون و  988.5هزار دالر آمریکا (9.7-
درصد) کاهش یافته است .در همین زمان  ،صادرات  6.1درصد کاهش یافته و به  4میلیارد و  190میلیون و
 601.6هزار دالر آمریکا رسیده است  ،در حالی که واردات  25.4درصد کاهش یافته و به  760میلیون
 743هزار دالر رسیده است.
سهم گردش مالی تجارت خارجی جمهوری باکورتورتان در تجارت خارجی منطقه فدرال ولگا  ٪3.3بود.
تراز تجاری جمهوری باشکورستان مثبت بوده و بالغ بر  3میلیارد و  429میلیون و  858.6هزار دالر
آمریکا بوده است.

نتایج تجارت خارجی جمهوری باشکوروستن با کشورهای خارجی
در دوره گزارش  ،گردش مالی جمهوری باسکورتوستن با کشورهای غیر کشورهای مستقل مشترک
المنافع بالغ بر  3میلیارد و  906میلیون  507.1هزار دالر آمریکا بوده که  215میلیون  52.5هزار دالر
کمتر از سال  2018است .تراز تجاری با این کشورها مثبت بوده و بالغ بر  2میلیارد و  653میلیون و 51.3
هزار دالر آمریکا بوده است.
صادرات  43میلیون و  554.2هزار دالر آمریکا ( )٪1.3 +افزایش یافته و به  3میلیارد و  279میلیون
 779.2هزار دالر آمریکا رسیده است .واردات  258میلیون و  606.7هزار دالر آمریکا ( )٪29.2-کاهش
یافته و  626میلیون و  727.9هزار دالر آمریکا بوده است.

نتایج تجارت خارجی جمهوری باکورتورتان با کشورهایCIS
گردش مالی تجارت خارجی با کشورهای  CISبرای سال  2019بالغ بر  1میلیارد و  44میلیون و 837.5
هزار دالر آمریکا بود .در مقایسه با سال  ، 2018گردش مالی  317میلیون کاهش یافته است.
تراز تجاری با این کشورها مثبت بوده و بالغ بر  776میلیون  807.3هزار دالر آمریکا بوده است.
صادرات  317میلیون  891.4هزار دالر آمریکا ( )٪25.9-کاهش یافته و به  910میلیون  822.4هزار دالر
آمریکا رسیده است .واردات  44.6هزار دالر کاهش یافته و به  134میلیون  15.1هزار دالر رسیده است.

ساختار کاالهای صادراتی

محصوالت معدنی در ساختار کاالهای صادراتی جمهوری باسکورتوستن غالب بودند  ٪53.1 -از کل
حجم صادرات  ،محصوالت مهندسی  ، ٪21.3 -محصوالت شیمیایی  ،الستیک .٪16.3 -

ساختار کاالهای وارداتی
رتبه اول در واردات کاال توسط محصوالت مهندسی  ٪62 -از کل واردات  ،محصوالت شیمیایی  ،الستیک
 ، ٪18.1 -فلزات و محصوالت فلزی  ٪7.3 -بود.

بزرگترین شرکای تجاری:
برای صادرات (از کل  115کشور) :لتونی ( ، )٪16.7چین ( ، )٪14.6بالروس ( ، )٪8.0قزاقستان (، )٪7.9
مالت ( ، )٪6.8فنالند (  ، )٪6.7هلند ( ، )٪5.9هند ( ، )٪4.9ترکیه ( ، )٪3.2آلمان ( ، )٪3.2ازبکستان
( ، )٪2.0ایاالت متحده ( ، )٪3 ، 1جورجیا ( ، )٪1.3باهاما ( ، )٪1.1انگلیس ( ، )٪1.1لهستان ( ) 1.0%
برای واردات (در کل  89کشور)  -چین ( ، )٪26.0بالروس ( ، )٪11.1آلمان ( ، )٪9.2ایاالت متحده ()٪8.4
 ،ایتالیا ( ، )٪6.4فرانسه ( ، )٪4.1هلند ( ، )٪3.9ژاپن ( ، )٪3.6قزاقستان ( ، )٪3.5هند (، )٪2.4
ازبکستان ( ، )٪2.2دانمارک ( ، )٪1 ، 2اتریش(، )1.8%جمهوری چک ( ) 1.5%

صادرات از اوفا ( فوریه  - 2019 ،مه ) 2019 ،
صادرات از اوفا برای دوره فوریه  - 2019ماه مه  2019بالغ بر  1.41میلیارد دالر بوده است.
عمده صادرات محصوالت معدنی ( ، )٪53ماشین آالت  ،تجهیزات و دستگاه ها ( )٪20بود.
در ساختار صادرات توسط کشورها  ،لتونی در درجه اول ( ، )٪22چین در رتبه دوم ( )٪19قرار دارد.

مبلغ ماهانه
ماه فوریه  213 - 2019میلیون دالر
ماه مارس  432 - 2019میلیون دالر
ماه آوریل  324 - 2019میلیون دالر
ماه مه  442 - 2019میلیون دالر
کل 1.41 :میلیارد دالر

گروه محصوالت

فوریه 2019

مه 2019

 - 1محصوالت دامی

$570 тыс.

$887 тыс.

 -2محصوالت گیاهی

$1.2 млн

$4 млн

 -3چربی ها و روغن ها

$1.4 млн

$2.2 млн

 -4غذا  ،نوشیدنی و دخانیات

$1.7 млн

$2.2 млн

 -5محصوالت معدنی

$106 млн

$214 млн

 -6محصوالت شیمیایی

$32.3 млн

$46.2 млн

 -7پالستیک و الستیک

$7.8 млн

$13.5 млн

 -8محصوالت چرمی و خز

$256

$9.86 тыс.

 -9محصوالت چوبی

$7.1 млн

$4.9 млн

 -10کتاب  ،کاغذ و مقوا

$367 тыс.

$405 тыс.

گروه محصوالت

فوریه 2019

مه 2019

 -11منسوجات

$531 тыс.

$846 тыс.

 -12کفش  ،کاله  ،چتر و ...

$9.86 тыс.

$21.4 тыс.

 -13سنگ  ،سرامیک و شیشه

$3.5 млн

$7.3 млн

 -14جواهرات

---

---

 -15فلزات

$6.5 млн

$8.1 млн

 -16ماشین آالت  ،تجهیزات و دستگاه ها

$40.1 млн

$135 млн

 -17حمل و نقل

$796 тыс.

$1.1 млн

 -18ابزار و دستگاه  ،ساعت

$2.6 млн

$487 тыс.

 -19سالح و مهمات

---

---

 – 20کاالهای تولیدی متفرقه

$460 тыс.

$372 тыс.

گروه محصوالت

فوریه 2019

مه 2019

 -21آثار هنری و عتیقه فروشی

---

---

 -22بخش پنهان

$43.5 тыс.

$70 тыс.

 -23تعداد

$213 млн

$442 млн

واردات به اوفا ( فوریه  - 2019 ،مه ) 2019 ،
واردات به اوفا برای دوره فوریه  - 2019ماه مه  2019بالغ بر  253میلیون دالر بوده است.
بیشترین واردات شامل "ماشین آالت  ،تجهیزات و دستگاهها" (" ، )٪56محصوالت صنایع شیمیایی"
( )٪12بود.
در ساختار واردات کشورها  ،چین رتبه اول ( ، )٪27بالروس در رتبه دوم ( )٪9قرار دارد.

مبلغ ماهانه
ماه فوریه  52.2 - 2019میلیون دالر
ماه مارس  74.7 - 2019میلیون دالر
ماه آوریل  60.5 - 2019میلیون دالر
ماه مه  66.1 - 2019میلیون دالر
کل 253 :میلیون دالر

گروه محصوالت

فوریه 2019

مه 2019

 - 1محصوالت دامی

$205 тыс.

$510 тыс.

 -2محصوالت گیاهی

$334 тыс.

$737 тыс.

 -3چربی ها و روغن ها

---

$33.3 тыс.

 -4غذا  ،نوشیدنی و دخانیات

$390 тыс.

$328 тыс.

 -5محصوالت معدنی

$424 тыс.

$634 тыс.

 -6محصوالت شیمیایی

$12.7 млн

$4.4 млн

 -7پالستیک و الستیک

$1.3 млн

$4.2 млн

 -8محصوالت چرمی و خز

$30.4 тыс.

$82.5 тыс.

 -9محصوالت چوبی

$80.6 тыс.

---

 -10کتاب  ،کاغذ و مقوا

$298 тыс.

$264 тыс.

گروه محصوالت

فوریه 2019

مه 2019

 -11منسوجات

$2.4 млн

$1.7 млн

 -12کفش  ،کاله  ،چتر و ...

$88.9 тыс.

$63.1 тыс.

 -13سنگ  ،سرامیک و شیشه

$1 млн

$1.3 млн

 -14جواهرات

$1.02 тыс.

---

 -15فلزات

$6.1 млн

$4.1 млн

 -16ماشین آالت  ،تجهیزات و دستگاه ها

$18.5 млн

$42.7 млн

 -17حمل و نقل

$1.1 млн

$1.6 млн

 -18ابزار و دستگاه  ،ساعت

$6.3 млн

$2.7 млн

 -19سالح و مهمات

---

---

 – 20کاالهای تولیدی متفرقه

$898 тыс.

$705 тыс.

گروه محصوالت

فوریه 2019

مه 2019

 -21آثار هنری و عتیقه فروشی

---

---

 -22بخش پنهان

---

$68.2 тыс.

 -23تعداد

$52.2 млн

$66.1 млн

