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واردات کاالها

 تجارت کاالیی و خدماات ککردا کصاددای ار یر داس ت ود و
ن ظه ر یر واس  2021و ب م کز اهار نسبی م گیار ک ویدم بدا
کفزکیش ا کج شم.
 باروی صایرکت کاال دا و خدماات بدا وکریکت کاال دا و خدماات
کش ر ار اکزیک ،تاکی  ،کنمونزر ،بازید و عابسداا ود یر
طی یو واس  2020و  2021اکی کز رشم بداال و تد کو وکریکت و
صایرکت کین کصادای اوت .یر ایدا کصاددای ار بارودی شدم ،
بدداالتاین رشددم صددایرکت کدداالیی یر ودداس  2021اا لددب بدد
کصادای ار عابساا و یر ( 61یرصم) ،کنمونزر ( 39یرصدم)،
تاکی و بازی ( ایک  34یرصم) و باالتاین رشم وکریکت کاالیی
نیز اا لب ب کصادای ار بازید و کندمونزر ( اکدمکو دموی 38
یرصم) و اکزیک ( 32یرصم) ب ی کوت.
 یکی کز کصادای ایی ک رشم صاب تد جهی یر د ز صدایرکت یر
واس  2021یکشت ،تاکی کودت .کد صدایرکت کداال و خدماات
تاکی یر واس  2021ب  283ایلیارییالر نزییک شدم .یر اقابد
رشم  34یرصمر صایرکت کاالیی تاکی یر واس  ،2021صایرکت
خماات کین کش ر نیز موی  60یرصم کفزکیش یافت و بد دموی
 57ایلیارییالر رویم .یر کین واس ،نسبت صایرکت خماات ب ک
صایرکت تاکی با و وک میرصم کفزکیش ،بد  20یرصدم نزییدک
شم .یکی کز یالی اهد رشدم بداالر صدایرکت تاکید یر وداس
 ،2021تض د ی  27یرصددمر کرزپ ل د س الددی کیددن کشدد ر و
بها بایکرر صایرکننمگا کزین ا ص یت عن ک شم کوت.
 یکی کز نکات صاب ت جد یر یو نمد یکر اقابد  ،اقایسد وکریکت
خماات یر اقایس با صایرکت خماات کش ر اوت ک باودارنار
تاکی  ،وکریکت خماات ب ااکتب بیشاا کز صایرکت خماات کودت.
رونب اجمی ت ریس یر واس  ،2021یکی کز یالی اه کفدزکیش
صایرکت خماات تاکی یر کین واس ب ی کوت.
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