اطالعات اساسي كشور :جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي
جمعيت ()2017

 108.4میلیون نفر

مساحت

 1104300كیلومترمربع

كشورهاي عمده واردكننده كاال از

پايتخت

آدیس آبابا

اتيوپي ()2017

زبان رسمي
دين و مذهب
شهرهاي مهم

سوئیس  ،%14.3چین  ،%11.7آمریکا  ،%9.5هلند  %8.8و
عربستان سعودی  ،%5.9آلمان ،%5.7

امهریك -زبان دوم انگلیسی
مسیحی  ،%62/7مسلمان ،%33/9
سایر %3/3
حرار ،مکله ،دیرداوا ،بحیر دار،

مناطق آزاد تجاري

نازرت گوندار

كشورهاي عمده صادركننده كاال به

-

اتيوپي ()2017

چین  ،%20.4آمریکا  ،%9.2عربستان سعودی  %6.5و هند %5

توليد ناخالص داخلي GDP
 200.6میلیارد دالر

(براساس برابری قدرت خرید)
()2017
درصد رشد )2017( GDP

%10.9

اقالم عمده صادراتي به جهان

نرخ تورم ()2017

%9.9

()2017

قهوه ،دانه های روغنی ،طال ،گل ،حیوانات زنده ،محصوالت چرمی
خام ،محصوالت گوشتی

درآمدسرانه
 2200دالر

(براساس قدرت خرید)
()2017

-

حجم سرمايه گذاري خارجي
ذخاير طال و ارزي ()2017

 3.013میلیارد دالر
اقالم عمده وارداتي از جهان

بودجه جاري – درامد

 9/262میلیارد دالر

()2017
كسري بودجه ()2017

ماشین آالت و هواپیما ،فلزات و محصوال فلزی ،مواد الکتریکی،
محصوالت نفتی ،وسایل نقیله موتوری ،مواد شیمیایی و كودها

()2017

 %-3.2تولید ناخالص داخلی

نوع پول و برابري با دالر
بیر  = 25یك دالر آمریکا

()2017

بدهي خارجي ()2017

عضويت در سازمانهاي
بينالمللي ومنطقه اي

 26.05میلیارد دالر

اقالم عمده صادراتي ايران

آفریقا ،كمسا ،كشورهای غیر متعهد

پانل برق ،ترانسفورماتور ،مخلوطهای قیری ،ژنراتورهلا بلا جریلان
متناوب ،بیسکوییت ،قطعات و ملحقات ماشین االت چاپ،

سلللازمان مللللل متحلللد ،لللندوق
بللینالمللللی پللوا ،سللازمان وحللدت

قیر نفت ،وازلین گرید دارویی ،موم پارا فین ،كابلل زمینلی ،تلابلو و

اقالم عمده وارداتي ايران

سبزیجات غالفدار خشك شده ،ماشین االت شکل دادن یا قالب
گیری ،لوبیا چیتی ،دانه كنجد ،قهوه بو نداده
واردات

غللله ،حبوبللات ،قهللوه ،دانللههللای
محصوالت عمده كشاورزي

روغنللی ،پنبلله ،نیشللکر ،سللبزیجات،

مبادالت بازرگاني با جهان

پوست حیوانات ،گاو ،گوسفند و بلز،

(میلیارد دالر)

ماهی ،گل
مواد غذایی ،نوشلیدنی ،منسلوجات،
محصوالت عمده صنعتي

چرم ،مواد شیمیایی ،تولیدات فلزی،

صادرات غير نفتي ايران (هزار دالر)

سیمان
واردات ايران (هزار دالر)
محصوالت عمده معدني

موازنه

صادرات

2017

2018

2017

2018

2017

2018

16

9.6

3

2.5

-13

-7.1

1395

1396

1397

2ماهه1398

2879

2862

3656

36

2854

35860

21125

1371

طال ،طالی سفید ،آهن ،سنگ منگنز،
پتاس ،مس ،نیکل

تراز بازرگاني (هزاردالر)
تعداد و تاريخ آخرين اجالس

+25

-32998

-17469

5اجالس :آخرین اجالس خرداد1385درآدیس آبابا

-1335

