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 لواکیاسکشور اطالعات اساسی
  1396شهریورتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴/۵ ( میلیون نفر)جمعیت  کشورھای 

عمده وارد کننده  
 از اسلواکی

 ۰۱/۰ نرخ رشد جمعیت  مجارستانروسیه ،اتریش ، آلمان، چک،

 ۴۹۰۳۵ مربع)مساحت(کیلومتر

 براتیسالو پایتخت
کشورھای عمده  

صادرکننده به 
 اسلواکی

مجارستان، اتریش آلمان، چک، لھستان،  اسلواک زبان رسمی 

 کاتولیک رومی دین و مذھب

 شھرھای مھم
کاسیچ، 

 پرسوف، نیترا

اقالم عمده 
 صادراتی

 به جھان

قطعات منفصله گوشی تلفن ھمراه،  گیرنده ھای تلویزیونی،
، سیم و کابل، نفت ، روغن صنعتی،تایراتومبیل، خودرو، 

فوالد محصوالت تخت نورد شده از آھن یا  

 - مناطق آزاد تجاری

 تولید ناخالص داخلی

 ( میلیارد دالر)
۱۰۰ 

GDP ۴/۳درصد رشد   

نرخ رشد محصوالت 
 صنعتی

اقالم عمده  ۳/۴
 وارداتی

 از جھان

نفت خام، گاز  ه،ینقل لیتلفن ھمراه، اجزا و قطعات وسا یگوش
 اپتیکي، دارو، یھادستگاه ،یونیزیتلو یھا رندهیطبیعي، گ

عبه دنده خودرو، اتومبیلج  
 ۱۵۷۲۷ درآمد سرانه ( دالر)

۵/۰ نرخ تورم ( درصد)  

حجم سرمایه گذاری 
 خارجی در اسلواکی

۲ 

 اقالم ( میلیارد دالر)

عمده  صادراتی 
ایران به 
 اسلواکی

 ، بي بي دا نه ( انگورخشک کرده )تیزا ،انواع پسته خندان

ماشین االت قنادی ،خرما ،زعفران  ذخایر ارز و طال 
۳/۲  

 ( میلیارد دالر)

نوع پول و برابری با 
 دالر

۹۵/۰یورو    

 



 

 22664019نمابر:           22664008-9:  تلفن                                 دفتر بازرگانی کشورهاي اروپا و آمریکامشخصات تماس :

www.tpo.ir 

 درآمد جھانگردی

 

۶/۲  

)دالر میلیارد(   

 

 اقالم عمده

 وارداتی ایران

 از اسلواکی

 ظروف  ،اجزاء وقطعات قفل ھا ،مولدھاي گازھوا ياگازآب
فیلمھاي مورد مصرف  ،رولبیرينگ مخروطي ،شیشه اي

 اکسیدھای منیزیم ،ري پزشکيدادرتصويربر
 ۶/۶۷ (یورو)بدھی خارجی

 عضویت در سازمانھای  
بین المللی و منطقه 

 ای

اتحادیه اروپا، 
ناتو، سازمان 

تجارت جھانی، 
 یونیدو، آنکتاد

 

مبادالت بازرگانی 
 با جھان 

 ( میلیارد دالر)

 موازنه صادرات واردات

محصوالت عمده 
 کشاورزی

 

 حبوبات، 

زمینی،  سیب
چغندرقند، 

میوه، رازک، 
محصوالت 

 جنگلی

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ 

۷۳ ۷۵ ۷۵ ۷۷ ۲ ۲ 
 

ارزش صادرات 
 نفت ایران 

 ( میلیون دالر)

- - - - - - 

محصوالت عمده 
 معدنی

 

زغال  ،انواع فلز
 سنگ، نفت،

صادرات غیرنفتی 
 ایران

 ( میلیون دالر)

۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ 

۲/۷  ۲ ۵ ۵ ۵ ۴/۸  ۱۰ 

 واردات ایران

 ( میلیون دالر)
۲/۱۱  ۹/۹  ۷/۷  ۶ ۵ ۲/۶  ۱۳ 

 تراز بازرگانی

 ( میلیون دالر)
۴-  ۹/۷-  ۷/۲-  ۱-  ۰ ۲/۲  ۳-  

 

 


