اطالعات اساسي كشَض :جوَْضی آفطیقای هطكعی
جوعيت

 5.3میلیًن وفر

هساحت

 622984کیلً متر مرتع

كشَضّای عوسُ ٍاضزكٌٌسُ كاال

پایترت

تاوگی

اظ آفطیقای هطكعی

ظباى ضسوي

فراوعٍ

ایتالیا ،ترکیٍ ،اظپاویا ي ظًئیط

پريتعتان  ،%25کاتًلیک ،%25

زیي ٍ هصّب

معلمان  ،%15ادیان محلی %35
تامیىگً ،تالگًران ،میعی کًتً

شْطّای هْن

تَليس ًاذالص زاذلي
زضصس ضشس GDP
ىضخ تَضم

كشَضّای عوسُ صازضكٌٌسُ كاال
بِ آفطیقای هطكعی

هٌاطق آظاز تجاضی

(درصد)

کامرين ،فراوعٍ ،آمریکا ،ترزیل ،شاپه ،تلصیک ،چیه،
َلىد ،گاته ي تایلىد

 2.1میلیارد دالر
-14.5
7

چًب ي اشیاء چًتی ،الماض ،طال ي جًاَرات ،پىثٍ ،ماشیه
اقالم عوسُ صازضاتي بِ جْاى

آالت صىعتی ،تجُیسات الکتریکی ي الکتريویکی ي
محصًالت شیشٍ ای ،يظایط وقلیٍ ،ماشیه آالت ظىجش

 700دالر

زضآهسسطاًِ

ماشیه آالت ظاختماوی ي قطعات آن ،تجُیسات الکتریکی،

حجن سطهایِ گصاضی ذاضجي
اقالم عوسُ ٍاضزاتي اظ جْاى

شذایط اضظی ٍ طال (میلیون دالر)
بَزجِ جاضی (میلیون دالر)

270

كسطی بَزجِ (میلیون دالر)

84

ًَع پَل ٍ بطابطی با یَضٍ

(میلیون دالر)

محصًالت داريیی  ،آرد غالت ي مالت ،يظایل حمل ي وقل
زمیىی ،شکر ي شیریىی ،ظیمان  ،لثاض ،ريغه َای گیاَی
ي حیًاوی

 656فراوک ) = (CFA – XAFیک
یًري تا تراتری ثاتت
اقالم عوسُ صازضاتي ایطاى

زضآهس جْاًگطزی
بسّي ذاضجي

تلصیک ،چیه ،فراوعٍ ،آلمان  ،عرتعتان ظعًدی ،کامرين،

634
تاوک تًظعٍ آفریقا  ،ظازمان خًارتار
ي کشايرزی ملل متحد  ،تاوک جُاوی ،

عضَیت زض ساظهاًْای تجاضی
بييالوللی ٍهٌطقِ ای

صىديق تیه المللی پًل  ،جامعٍ
اقتصادی کشًرَای آفریقای مرکسی ،

اقالم عوسُ ٍاضزاتي ایطاى

اتحادیٍ گمرکی کشًرَای آفریقای
مرکسی  ،اتحادیٍ تیه المللی مالی ،
ظازمان تجارت جُاوی

هحصَالت عوسُ كشاٍضظی

پىثٍ ،قًٌُ ،تىثاکً ،ذرت ،مًز ،الًار،
وشاظتٍ  ،ظیة زمیىی  ،ارزن

کفش ،صىایع وًشاتٍ ظازی ،وعاجی،
هحصَالت عوسُ صٌعتي

مًوتاش ديچرخٍ ي مًتًرظیکلت،
محصًالت طال ي الماض

هحصَالت عوسُ هعسًي

طال  ،الماض  ،ايراویم  ،وفت ،

هبازالت باظضگاًي با جْاى
(میلیًن دالر)
هبازالت تجاضی با ایطاى

تراز تجاری

واردات

صادرات

2013

2013

2013

129

48

-81

1391

1392

1393

صازضات غيطًفتي ایطاى
0

0

101

ٍاضزات ایطاى ( َسار دالر )

0

0

0

تطاظ باظضگاًي ایطاى
( َساردالر)

0

0

+101

(َسار دالر)

تعساز ٍ تاضید آذطیي اجالس
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