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روابط اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسلواک به سال  3991و زمان تاسیس و
استقالل جمهوری اسلواک باز می گردد .وجه غالب و ممیزه روابط اقتصادی دو کشور همانند زمان
چکسلواکی سابق ،وجه صنعتی آن است که دارای اعتبار و آوازه خوبی در ایران می باشد .دو کشور با
الهام از این پیشینه مثبت ،در طی دو دهه گذشته نیز گام های بلندی برای توسعه و ارتقاء پیوندها و
همکاری های فیمابین در برخی از زمینه های مورد عالقه یکدیگر برداشته اند.
در طی سال های اخیر چندین هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی بین دو کشور مبادله شده است که
از این بین می توان به سفر وزیر امور خارجه ،معاون نخست وزیر در امور سرمایه گذاری ،وزیر
اقتصاد و وزیر دارایی اسلواک اسلواک و همچنین سفر وزیر و معاون وزیر امورخارجه جمهوری
اسالمی ایران ،وزیر و معاون وزیر دارایی و چندین هیات تجاری اشاره نمود .در نتیجه تبادل این هیات
های عالیرتبه چندین سند و یادداشت تفاهم همکاری در حوه های مختلف بین دو طرف به امضا رسیده اند
که "موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف" و نیز "موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری ها" از جمله
مهم ترین این اسناد بوده اند که در جریان سفر آقای پیتر کاژیمیر ،معاون نخست وزیر و وزیردارایی
اسلواک به ایران در دی ماه ( 99ژانویه  )6132توسط ایشان و آقای دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و
دارایی کشورمان امضا گردید .دیدار جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان از جمهوری
اسلواک در  61آبان  99و متعاقبا سفر جناب آقای پیتر پلگرینی معاون نخست وزیر وقت اسلواک به
همراه وزرای دارایی و اقتصاد این کشور به جمهوری اسالمی ایران در فروردین  92و امضای یادداشت
تفاهم میان سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و اگزیم بانک اسلواک از دیگر
تحوالت مهم در روابط دو کشور می باشد که موجب تقویت و گسترش بیشتر همکاری های دو جانبه
گردید.

تحرکات بخش های خصوصی دو کشور و برگزاری همایش های معرفی فرصت های همکاری
اقتصادی و تجاری در شهرهای مختلف در ایران و همچنین در اسلواک از جمله دیگر رویدادهای
اقتصادی دو کشور می باشند که در ترسیم چشم انداز های جدید و افزایش حجم مبادالت تجاری فیمابین
تاثیر گذار بوده است .آخرین همایش تجاری دو کشور در آذرماه  3192در براتیسالوا برگزار گردید که با
استقبال بسیار خوبی از سوی تجار و شرکت های اقتصادی هر دو طرف مواجه گردید .در نتیجه گسترش
همکاریهای اقتصادی دوجانبه ،حجم مبادالت تجاري دو كشور نیز در سال های اخیر در مجموع روندی
رو به رشد داشته است که جدول این تعامالت به شرح زیر می باشد:

سال
6136
6131
6139
6139
6132
6131

جدول حجم روابط تجاری بین دو کشور در سال های اخیر
صادرات به اسلواک واردات از اسلواک موازنه تجاری
حجم مبادالت
-1.99
31.69
9.1
31.31میلیون دالر
-3.13
2.63
9.99
 31.1میلیون یورو
-1.33
36.23
9.9
 31.36میلیون یورو
-33.169
31.919
2.991
69.161میلیون یورو
-33.111
63.192
9.122
 11.121میلیون یورو
31/232
31/696
 61/121میلیون
-1.129
یورور

مهم ترین اقالم صادراتي ایران به اسلواک:
عمدة اقالم صادراتی ایران به اسلواک مواد غذایی از قبیل پسته ،کشمش و خشکبار ،میوه جات
خشک ،خرما ،سبزیجات خشک و فرآوری شده ،برخی ادویه جات ،برخی آنزیم ها ،رزین و برخی
دستگاه های ماشینی و نیز فرش و سایر کفپوش ها است.

مهم ترین اقالم وارداتي ایران از اسلواک
کاالهای وارداتی مهم ایران از اسلواک عبارتند از  :ماشین آالت صنعتی ،وسایل و تجهیزات راه
آهن ،توربین ،ژنراتور ،تجهیزات نیروگاهی ،بلبرینگ ،اکسیدهای منیزیم ،فیلم های رادیولوژی و
تصویربرداری پزشکی ،پمپ های آب ،هواکش ،تجهیزات دستگاه های حرارتی ،سیم و مفتول های
چندالیچه و پیچیده ،تجهیزات و قطعات ژانراتورهای برقی و. ...

