بضًٍسي
اطالعات اساسي كشَضٍ :
جوعيت

 10.3میلیًن وفش

هساحت

 27830میلً متش مشبع

كشَضّاي عوسُ ٍاضزكٌٌسُ كاال

پايترت

بًجًمبًسا

بضًٍسي
اظ ٍ

ظتاى ضسوي

فشاوسًي

زيي ٍ هصّة
شْطّاي هْن
هٌاطق آظاز تجاضي
تَليس ًاذالص زاذلي PPP

 %67مسیحي %10 ،مسلمان%23 ،
ادیان غیشالُي ي محلي
ًَییىگا ،مي تگا
-

زضصس ضشس GDP
ًطخ تَضم

%9.3

حجن سطهايِ گصاضي ذاضجي
شذايط اضظي ٍ طال
تَزجِ جاضي
كسطي تَزجِ

ًَع پَل ٍ تطاتطي تا زالض
زضآهس جْاًگطزي
تسّي ذاضجي

كشَضّاي عوسُ صازضكٌٌسُ كاال
بضًٍسي
تِ ٍ

عشبستان سعًدي  ،%17بلژیل  ،%8چیه  ،%8ايگاوذا  ،%8مىیا
%7

 5.7میلیاسددالس
%4.5

زضآهسسطاًِ

آلمان  ،%16چیه  ،%11سًئذ  ،%10بلژیل  ،%9پامستان %7

اقالم عوسُ صازضاتي تِ جْاى

اتًمبیل  ،چاي  ،فلضات گشاوبُا  ،پىبٍ  ،پًست  ،قًٌُ

 600دالس
 315میلیًن دالس
دسآمذ  767میلیًن دالس

فشآيسدٌ َاي وفتي  ،مًاد غزایي  ،خًدسيسًاسي ،تجُیضات
اقالم عوسُ ٍاضزاتي اظ جْاى

َضیىٍ  856میلیًن دالس

پضشني ،مصالح ساختماوي ،تجُیضات مخابشاتي ،يسایط وقلیٍ
مًتًسي بشاي حمل ي وقل ماال ،دستگاٌ َاي غیشالنتشیني ،ماشیه
َاي ساَساصي

%-3.3 GDP
فشاولبشيوذي = 1556
1دالسآمشینا

اقالم عوسُ صازضاتي ايطاى

-

تِ تَضًٍسي

خمیشَاي غزایي پختٍ وشذٌ مٍ حايي تخم مشغ وباشذ.

 677میلیًن دالس
باول جُاوي ،صىذيق بیه المللي پًل
) ،(IMFساصمان تجاست جُاوي
) ،(WTOشًساي َمناسي گمشمي

عضَيت زض ساظهاًْاي
تييالوللي ٍهٌطقِ اي

) ،(CCDمىًاوسیًن لًمٍ ،ممیسیًن
اقتصادي ساصمان ملل متحذ بشاي

اقالم عوسُ ٍاضزاتي ايطاى

آفشیقا ) ،( ECAساصمان خًاسباس ي

اظ تَضًٍسي

چاي سیاٌ

مشايسصي ملل متحذ ) ،(FAOاوجمه
بیه المللي تًسعٍ )، (IDA

تطاظ پطزاذت ّاي حساب جاضي
هحصَالت عوسُ كشاٍضظي

)(COMESA
 -492.5میلیًن دالس
قًٌُ ،پىبٍ ،چاي ،مًص ،سیب صمیىي،
ماسايا ،رست ،تًلیذات دامي ي پًست
فشآيسي محصًالت مشايسصي ،تًلیذ

هحصَالت عوسُ صٌعتي

محصًالت مصشفي ،تًلیذ مًادغزایي،
مىسًجات پًشاك

هحصَالت عوسُ هعسًي

وینل ،قلع ،فسفات ياوادیم ،طال

ٍاضزات
2013
734

هثازالت تاظضگاًي تا جْاى
(میلیًن دالس)

صازضات
2013
209

هَاظًِ
2013
-525

1391

1392

1393

 3هاِّ 1394

(َضاس دالس)

451

0

19

0

ٍاضزات ايطاى (َضاس دالس )

0

0

0

0

تطاظ تاظضگاًي (َضاس دالس)

+451

0

+19

0

صازضات غيط ًفتي ايطاى

تعساز ٍ تاضيد آذطيي اجالس

-
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