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  2015بوسني و هرزگوين اطالعات اساسي كشور 
 1395خرداد : تاريخ به روز رساني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ميليون (جمعيت
  )نفر

 کشورهای  ٣.٨

عمده وارد 
کننده  از 
و  بوسنی
  هرزگوين

 -٠.١١  نرخ رشد جمعيت   اتريش -اسلوونی -صربستان -ایتاليا -کرواسی - آلمان 

 مساحت

  )کيلومتر مربع( 
۵١١٩٧  

کشورهای سارایوو پایتخت
عمده  

صادرکننده به 
و  نیبوس

  هرزگوين

 بوسنيایی-صربی -کرواتی  زبان رسمی   چين - ايتاليا - صربستان -روسيه -آلمان - کرواسی

  مسلمان و ارتدوکس  دین و مذهب

 بانيالوکا، موستار، توزال  شهرهای مهم

اقالم عمده 
  صادراتی

  به جهان

 -کفش -برق - مبلمان - چوب - از آهنميله ها  - آلومينيوم
  ومينيوماآسيد آل-زغال سنگ

  مناطق آزاد
Vogosca,visoko,hercegovina-

mostar 

توليد ناخالص 
ميليارد (  داخلی

  )دالر
١٨.٩٩  

 ١  GDPدرصد رشد

نرخ رشد
  محصوالت صنعتی

١.٢  
اقالم عمده 
  وارداتی

  از جهان

تجهيزات الکترونيکی  -اتومبيل  - داروها -مشتقات نفتی
نسوجات، چرم و گندم، م - گازهای نفتی -برای مخابرات

  مواد غذايي
( درآمد سرانه

  ٢٠١٣) دالر
٧٣۵٠  

 -٠.٨  )درصد(نرخ تورم

حجم سرمایه 
گذاری خارجی در 

  بوسنی

 )دالر ميليون(
٢٠١٣  

٣١۵  
  اقالم

عمده  
صادراتی ایران 
  به بوسنی

اشياء از سراميك و ، پسته، خرماانگور خشك آرده، 
  ، شيريني و شكالتچيني

 ۴.٧۵  ذخایر ارز و طال
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 )ميليارد دالر(

نوع پول و برابری 
  با دالر

  مارک ۴۶۵.١

 ۴۴.٣ نرخ بيكاري درصد
  اقالم عمده

  وارداتی ایران

  از بوسنی

  چوب، اجزاء و ادوات برقي، قطعات براي موتور
  توتون و تنباآو، ، آاغذاتوبوس ها 

  بدهی خارجی 
 )ميليارد دالر( 

١١.٣٧  

عضویت در
  ازمانهای  س

بين المللی و 
  منطقه ای

، صندوق بين WTOعضو ناظر 
  المللی پول، آنکتاد، فائو

مبادالت 
بازرگانی با 
  جهان

  )ميليارد دالر(  

  موازنه  صادرات  واردات

محصوالت عمده 
  کشاورزی

  سبزیجات - ميوه - غله - گندم
٢٠١۴    ٢٠١۴    ٢٠١۴   

١١٩ ۶ ۵ ۵-  ۴-  

محصوالت عمده 
  معدنی صنعتي و

  

 -بوکسيت -آهن -زغال سنگ
  روی - مس

 ١٣٩٣١٣٩۴ ١٣٩٢ ١٣٩٠١٣٩١ ١٣٨٩ سال

صادرات
  غيرنفتی ایران

  )ميليون دالر(
٠ ١.۴ ١ ١ ١ ١ 

 واردات ایران

  )ميليون دالر( 
١ ١.۶ ٠ ٠.٣.۶ ٠.٢ ١ 

 تراز بازرگانی

  )ميليون دالر( 
١.٢ ٠-  ٠ ٠.٧.۴ ٠.٨ ٠ 

در  ١٣٩۴رك همكاريهاي اقتصادي در سال اجالس آميسيون مشتدومين
  تهران

، آاالهاي آشاورزي %۵.٧۶: متوسط آل تعرفه ها:نظام تعرفه اي
  %۴.٩، آاالهاي صنعتي ١٨.١۴%

  


