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  2016 بوليوياطالعات اساسي كشور 
 1395خرداد : تاريخ به روز رساني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميليون (جمعيت
  )نفر

 کشورهای  ١٠.٨٠٠

وارد  عمده
کننده  از 
  بوليوی

 ١.۵۶درصد   نرخ رشد جمعيت پرو – آمریکا  – آرژانتين  -چين - برزیل

کيلومتر (مساحت
  )مربع

١٠٩٨۵٨٠  

  الپاز پایتخت
کشورهای 

عمده  
صادرکننده به 

  بوليوی

 ژاپن -پرو – ا آمریک  -آرژانتين – برزیل 
 اسپانيایی  زبان رسمی

  دین و مذهب
کاتوليک و
  پروتستان

  شهرهای مهم
بامبا – کوچا 

  سوکر – 

اقالم عمده 
  صادراتی

  به جهان

  قلع  – نفت خام  – دانه های سویا  – گاز طبيعی 
  -  مناطق آزاد تجاری

 توليد ناخالص داخلی
  )ميليارد دالر(

٣۴  

 - ١٠  GDPدرصد رشد

رخ رشد محصوالت ن
  صنعتی

اقالم عمده  
  وارداتی

  از جهان

  اتومبيل  – کاغذ  – پالستيک  -محصوالت نفتی
  ۶۵٠٠  )دالر(درآمد سرانه

  ۴.٢  )درصد(نرخ تورم

حجم سرمایه گذاری 
 بوليویخارجی در 

  )ميليارد دالر(
١١.٢  

  اقالم

عمده  
صادراتی ایران 

  بوليویبه 

 الت طبيعی، قيرنفتی و طبيعی مخلوط های قيری براساس آسف
 ذخایر ارز و طال

١۴.۶ 
  )ميليارد دالر(

نوع پول و برابری با 
  دالر

بوليون ٩١.۶
  دالر ١ معادل

  .وارداتی از بوليوی صورت نگرفته است١٣٩٢ اقالم عمده  ۵٨١  درآمد جهانگردی
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 وارداتی ایران )ميليون دالر(٢٠١٢

   بدهی خارجی  بوليویاز 

 )ميليارد دالر(
٨.٢٢٨  

عضویت در
  ازمانهای س

  بين المللی و 
  منطقه ای

 –  wtoعضو 
  اند 

مبادالت 
بازرگانی با 

  جهان 

  )ميليارد دالر( 

  موازنه  صادرات واردات

محصوالت عمده 
  کشاورزی

  

 – قهوه 
 -کاکائو

 – منسوجات 
نيشکر  – غله 
   – برنج  – 

  سيب زمينی

٢٠١۴ ٢٠١۵  ٢٠١۴  ٢٠١۵  ٢٠١۴  ٢٠١۵  

١  ٣  ٩  ١٣  ١٠  ١٠-  

        

محصوالت عمده 
  صنعتی

  

مواد معدنی 
 – نفت خام  – 

مواد غذایی 
 -مشروبات – 

  توتون و تنباکو

صادرات
  غيرنفتی ایران

  )ميليون دالر( 

١٣٨۶١٣٩ ١٣٩٣ ١٣٩١١٣٩٢ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٧١٣٨٨۴ 

٠.٤ ٠.١ ٠.٠١ ٠.٣ - ٠.٢  ٠.٢  ٢  ٠.٠٨ 

 واردات ایران

  )ليون دالرمي( 
۵.٠ ٠ - - ٠.٢٣ ٣  ٠.٣  -  ٢ 

 تراز بازرگانی

  )ميليون دالر( 
۵.٠.٤ ٠.١ ٠.٠١ ٠.٣ -٠.٢٣ -٢.٨  -٠.١  -  -١ 

  1395خرداد سازمان توسعه تجارت ايران - دفتر بازرگاني اروپا و آمريكا

  

  


