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  2015 ژيكبلاطالعات اساسي كشور 
 1395خرداد : تاريخ به روز رساني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 جمعيت

  )ميليون نفر(
 کشورهای  ١١.٢

عمده وارد کننده  
 بلژیک از

 ایتاليا - امریکا -انگليس -هلند - فرانسه - آلمان
 مساحت

  )کيلومتر مربع(
٣٠٥٢٨  

 بروکسل پایتخت

کشورهای عمده  
صادرکننده به 

  بلژیک
  امریکا - لندایر – انگليس  - فرانسه -آلمان  -هلند

 آلمانی-فرانسه -هلندی زبان رسمی

  دین و مذهب
 کاتوليک% ٧٥

  پروتستان% ٢٥

  برابانت - لينر -بروکسل  شهرهای مهم

اقالم عمده 
  صادراتی

  به جهان

  

 وسایل نقليه، سوخت های معدنی، محصوالت دارویی

  ماشين آالت، راکتورهای هسته ای،  ،مواد شيميایی آلی

، آهن و فوالد سنگ های قيمتی، ،پالستيک ،های بخار یگد
  تجهيزات الکترونيکی، پزشکی تجهيزات

توليد ناخالص
 PPPداخلی 

  )ميليارد دالر(

۴٩۶.۶ 

%١.٣  GDPدرصد رشد

نرخ رشد
 محصوالت صنعتی

٠.۶- %  
اقالم عمده 
  وارداتی

  از جهان

 ،مواد شيميایی آلی، سوخت های معدنی، محصوالت دارویی
تجهيزات  سنگ های قيمتی، ،، پالستيکصنعتی ماشين آالت

 آهن و فوالد، الکترونيکیو  پزشکی

درآمد سرانه
  )دالر(

۴۴١٠٠  

 %٠.۵  )درصد(نرخ تورم

 حجم

سرمایه گذاری 
  تجمعیخارجی 

  )ميليارد دالر (

۵٢۵  

  اقالم

عمده  صادراتی 
  بلژیک به ایران

  آهن و فوالد، پالستيک، مواد غذایی، ميوه و آجيل، 

، ، پارچه، محصوالت شيمياییو کف پوش قهوه و چای، فرش
  بدنه کاميون و کشنده ها
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  ذخایر ارز و طال

 )دالر ميليون(
٢۵.۴  

 نوع پول

  و برابری با دالر
  یورو٠.٨٨۵=دالر ١

  بدهی خارجی 

 ) دالر تریليون(
١.٣١٢  

اقالم عمده
  اتی ایرانوارد

  بلژیکاز  

، محصوالت ، دارو، تجهيزات پرشکیبافندگی ماشين آالت
  سراميکی، ماشين های جوجه کشی، بذر چغندر، 

  ، پارچه و نخخوراک دام و طيورمواد شيميایی، 

عضویت در 
  سازمانهای  
بين المللی و 
  منطقه ای

 WTO ،EU

NATO ،OECD 

UN ،UNCTAD 

UNIDO ،IMF  
 مبادالت بازرگانی

   با جهان

  )ميليارد دالر(

  موازنه  صادرات واردات

محصوالت عمده 
  کشاورزی

چغندر قند، سبزیجات 
تازه، ميوه ها، غالت، 

 ،گوشت گاو، تنباکو
  شيرو خوک،  گوساله

٢٠١۴  ٢٠١۵  ٢٠١۴  ٢٠١۵  ٢٠١۴  ٢٠١۵  

۴۵٣٧٩ ٢ ۴٧٢ ۴٢١  ٢٠ ٠٠  

محصوالت عمده 
  معدنیصنعتی و 

  ماشين آالت، 

لزي، خودرو، محصوالت ف
وسائط حمل و نقل، 
وسايل دقيق علمي، 
فراورده هاي غذايي و 

  آشاميدني، 

  منسوجات و مواد نفتي

صادرات غيرنفتی 
  )ميليون دالر( ایران

١٣٩ ١٣٩٣  ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩۴ 

۴٣٩ 

 

٢۴٨ ۴١٧ ٩ ۴٧ ۵۵ 

  واردات ایران
  )ميليون دالر(

۶۴١ 

 

۶۶٢٢ ٨۴ ٢٨٨ ٢٧١ ٢١٩ 

 ١٠٨٠  رجیتجارت خا

 

٩۵٢٣ ٢٧٣ ٢۶ ٣ ٣١٨۴٣ 

  


