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سلنیوم 1مطالعه بازار سطح   



            کاالی مورد مطالعه :

 

Selenium HScode 280490 
 

 

دالرمیلیون  212 معادل 2018میزان واردات این محصوال در سال درنیا در سال   

واردات مشخص شده اند: شرد کننده در نقشه زیر بر اساس ارزعمده کشور های وا  

 

 

 



 

 

:ی وارد کننده کشور ها  

می باشد. 2018دالر رد سال  000/112/212دنیا دقیق این محصول در میزان واردات   

منفی یک درصد داشتهواردات این محصول رشد  2018تا  2014از سال   

کشور اول در واردات این محصول : 5  

 هنگ کنگ، چین ، آمریکا، هند و آلمان می باشد.

 

 کشور های صادر کننده:

.دالر می باشد 000/301/199میزان صادرات این محصول در دنیا   

درصد داشته. 5صادرات این محصول رشد منفی  2018تا  2014از سال   

کشور اول در صادرات این محصول : 5  

ک و چین می باشد.هنگ کنگ، ژاپن، بلژی  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

یه به عنوان بازار های هدف ایران :بررسی کشور های ترکیه و روس  

 

 صادرات روسیه:

کننده بزرگ دنیا شناخته  صادرامین  9میلیون دالر از این محصول به عنوان  7روسیه با صادرات بیش از 

 میشود.

 

 از بررسی تراز تجاری این کشور می توان نتیجه گرفت میزان صادرات سلنیوم بسیار بیشتر از میزان واردات است

میلیون دالر  000/910/6ول مساوی از تجاری این محصتر  

تن می باشد 219کل صادرات روسیه معادل   

ثبت شده به ازای هر تن هزار دالر 33روسیه صادر شده توسط  محصول متوسط قیمت  

د، آلمان، جزایر ویرجین بریتانیا و هنگ کنگعمده صادرات روسیه به مقاصد: چین، هلن  

درصد صادرات روسیه به سه کشور اول انجام می شود. 80 از این بین نزدیک به  

 

 واردات روسیه:

امین وارد کننده بزرگ دنیا شناخته می شود. 32روسیه به عنوان   

وسیه برای کاالی سلنیوم از مقاصد هلند، قزاقستان، آلمان، چین و ارسائیل انجام میشودعمده واردات ر  

درصد واردات روسیه را انجام می دهند. 90 در این بین قزاقستان و هلند نزدیک به  

 

 

 به نظر میرسد روسیه خود تولید کننده این محصول می باشد و حجم وادرات چشمگیری ندارد.



 صادرات ترکیه :

سلنیوم شناخته می شودامین وارد کننده بزرگ دنیا برای محصول  41ترکیه به عنوان   

هزار دالر براورد شده است که تمام این صادرات به کشور  6فقط  2018حجم کل صادرات ترکیه در سال 

 ترکمنستان انجام شده است.

 

 واردات ترکیه :

را دارد. 36در حوزه ی واردات کشور ترکیه رتبه   

درصد می باشد. 0.1کل سهم ترکیه از بازار های جهانی   

هزار دالر می باشد. 272دات این کشور معادل مجموع وار  

 عمده واردات این کشور از مقصاد زیر صورت گرفته است :

 

 کره جنوبی، چین، آلمان، ژاپن و هلند

درصد واردات ترکیه توسط چین و کره ی جنوبی انجام میشود. 70بیش از   

 


