اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

وضعیت روابط تجاری ایران و کشور اسلوونی
جدول  -1وضعیت تجارت کاالی بدون نفت خام ایران و اسلوونی طی یازده ماهه 1396-97
یازده ماهه سال 1397
رتبه

تجارت

یازده ماهه سال 1396

وزن

ارزش

 صادرات  



















واردات  





















وزن (تن) ارزش (هزاردالر)

درصد تغییرات

سهم وزن سهم ارزش وزن (تن) ارزش (هزاردالر) سهم وزن سهم ارزش

منبع :آمار گمرک ج.ا.ا

جدول  -2وضعیت صادرات اسلوونی به جهان -میلیون دالر





















وسایل نقلیه غیر از قطار راه آهن یا تراموا ،و قطعات و لوازم جانبی آنها











ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و پخش صدا ،تلویزیون. . .











ماشین آالت ،وسایل مکانیکی ،راکتورهای هسته ای ،دیگهای بخار؛ قطعات آن











محصوالت دارویی











سوخت های معدنی ،روغن های معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها .مواد قیری؛ مواد معدنی . .











پالستیک ها و مصنوعات آن











آهن و فوالد











آلومینیوم و مصنوعات آن











مبلمان؛ مالفه ،تشک ،بالشتک و وسایل مشابه؛ . . .











چوب و محصوالت آن ؛ زغال چوب











محصوالت
کل محصوالت

منبع :مرکز تجارت بینالمللی
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -3وضعیت واردات اسلوونی از جهان-میلیون دالر




























































پالستیک ها و مصنوعات آن











فوالد و آهن











محصوالت دارویی











آلومینیوم و مصنوعات آن











مصنوعات آهن یا فوالد











مواد شیمیایی آلی











محصوالت
کل محصوالت
وسایل نقلیه غیر از قطار راه آهن یا تراموا ،و قطعات و لوازم جانبی
آنها
ماشین آالت ،وسایل مکانیکی ،راکتورهای هسته ای ،دیگ های
بخار؛ قطعات آن
سوخت های معدنی ،روغن های معدنی و محصوالت حاصل از
تقطیر آنها .مواد قیری؛ مواد معدنی . .
ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ ضبط و پخش
صدا ،تلویزیون. . .

منبع :مرکز تجارت بینالمللی

جدول  -4سهم ایران در صادرات و واردات کشور اسلوونی – هزار دالر
صادرات اسلوونی به ایران

واردات اسلوونی از ایران












همه محصوالت













سهم از کل صادرات و واردات اسلوونی (درصد)













منبع :مرکز تجارت بینالمللی

2

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  10 -5کاالی عمده تجاری بین ایران و اسلوونی از سال  2016تا -2018هزار دالر
شرح محصول

واردات اسلوونی از ایران

شرح محصول

صادرات اسلوونی به ایران







کل محصوالت







پالستیک و مصنوعات حاصل از آن





































پالستیک و مصنوعات آن







اسانس ها و صمغ ،عطر ،لوازم آرایشی و بهداشتی









مصنوعات حاصل از آهن یا فوالد



































آهن و فوالد













آلومینیوم و مصنوعات آن













مواد شیمیایی غیر آلی .ترکیبات آلی و غیر آلی از
فلزات گرانبها ،فلزات خاکی کمیاب... ،







سرب و مصنوعات آن
ماشین آالت ،وسایل مکانیکی ،راکتورهای
هسته ای ،دیگ های بخار؛ قطعات آن
سبزیجات خوراکی و برخی ریشه ها و
غدههای زیرخاکی
مصنوعات حاصل از آهن یا فوالد
آهن و فوالد
آلومینیوم و مصنوعات آن
میوه و آجیل خوراکی؛ پوست مرکبات یا
خربزه
مواد شیمیایی غیر آلی .ترکیبات آلی و غیر
آلی از فلزات گرانبها ،فلزات خاکی کمیاب... ،
مواد آلبومینوئید؛ نشاسته اصالح شده؛ چسب؛
آنزیم ها
کاالیی که در جای دیگر مشخص نشده
است
ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات
آن؛ ضبط و پخش صدا ،تلویزیون. . .
الک؛ آدامس ،رزین ها و سایر ساپ ها و
عصاره های گیاهی







کل محصوالت







محصوالت دارویی










































ماشین آالت ،وسایل مکانیکی ،راکتورهای
هستهای ،دیگ های بخار؛ قطعات آن
ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛
ضبط و پخش صدا ،تلویزیون. . .
کاغذ و مقوا؛ محصوالتی از خمیر کاغذ ،کاغذ یا
مقوا
مصنوعات از سنگ ،گچ ،سیمان ،آزبست ،میکا یا
از مواد همانند

نوری ،عکاسی ،سینما ،اندازه گیری ،چک کردن،
دقت ،پزشکی و جراحی ...
عصاره برنزه کردن یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات
آنها؛ رنگ ،رنگدانه ها و سایر رنگ آمیزی ها

منبع :مرکز تجارت بینالمللی
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