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 با جهان  لواکیسا کشورروابط تجاري 
 1396شهریورتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰۱٦تا   ۲۰۰۸تجارت خارجی اسلواکی با جھان از سال   

ارزش : میلیارد دالر                                                                                                                                         

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ سال

 ۷۷ ۷٥ ۸٦ ۸٥ ۷۹ ۷۸ ٦۳ ٥٥ ۷۰ صادرات

 ۷٥ ۷۳ ۸۱ ۸۱ ۷٦ ۷٦ ٦٤ ٥٥ ۷۲ واردات

-۲ تراز تجاري  ۰ ۱-  ۲ ۳ ٥ ٤ ۲ ۲ 

 ۱٥۲ ۱٤۸ ۱٦۷ ۱٦٦ ۱٥٥ ۱٥٤ ۱۲۷ ۱۱۰ ۱٤۲ حجم تجارت خارجی

 

 

۲۰۱٦ به جھاناسلواکی  مھمترين اقالم صادراتي 6 

 نام كاال ردیف
 ارزش

دالر) میلیارد(  

دستگاه گیرنده برای تلویزیونمانیتورھا و پروژکتورھا،  ۱  ٥/٥  

۸/۳ دستگاھھای تلفن ۲  

 احتراقي با -تناوبي جرقھ اي  وسایل نقلیھ باموتور پیستوني درونسوز ۳
سانتیمتر مكعب ۲٤۰۰تا۱٥۰۰یلندر حجم س  ٦/۳  

احتراقي باحجم –پیستوني درونسوز تراكمي  وسایل نقلیھ باموتور ٤  
سانتي مترمکعب ۱٥۰۰سیلندر  سانتي مترمکعب ۲٥۰۰تا   ٥/۳  

سانتي مترمکعب ۲٥۰۰سیلندر  وسایل نقلیھ باحجم ٥ ۲/۲ وبیشتر   

و  بغیر از سوا ري ۸۷۰۳ شماره وسایط نقلیھ براي راننده و اتاق بدنھ ٦
۹/۱ کار سواري  

حجم  با احتراقي، -پیستوني تناوبي جرقھ ا ي  موتور وسایل نقلیھ با ۷
سانتیمترمکعب۱٥۰۰ تا ۱۰۰۰سیلندر  ۷/۱  
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۲۰۱٦ از جھان اسلواکی ھمترين اقالم وارداتيم  

 

 نام كاال ردیف
 ارزش

دالر) میلیارد(  

ي بي سیمدستگاھھاي تلفن ، رادیو تلفن ، یا سایر شبكھ ھا ۱  ٥/٤  

٤/۳ اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیھ موتوری ۲  

مواد معدني  روغن حاصل از و ( Petroleum oils) خام نفت ۳
٤/۲ قیري خام  

۷/۱ گاز طبیعی ٤  

رادیو تیونر مخصوص انواع تلویزیون و ٥  ٥/۱  

٥/۱ وسایل دارای کریستال مایع ٦  

۲/۱ دارو ۷  

 وانت و سواري كار، سواري، استفاده در اع موردجعبده دنده بھ جز انو ۸
۹٥/۰ تراكتور كشاورزي  

۹٥/۰ تلویزیون ھاي رنگي ۹  

احتراقي باحجم -پیستوني درونسوز تراكمي  موتور وسایل نقلیھ با ۱۰  
سانتي مترمکعب ۱٥۰۰سیلندر  سانتي مترمکعب ۲٥۰۰ تا   ۸٦/۰  

 

% ۳۱ساخت داخل  با خودروھاي سواري، قطعات منفصلھ جھت تولید ۸
% بجز الستیک۳۲الي   ٤/۱  

براي متفرغات بدنھ، قطعات و اجزاء و ۹ و  کار، وانت سوا ري سواري، 
۲/۱ تراکتور کشاورزي  

کائوچو براي از بادي نو تایر ۱۰ وسایل نقلیھ و اتوبوس  ۱/۱ باري   

 


