
Algemene informatie over Nepal 

 

Nepal wordt tot de ontwikkelingslanden met een laag gemiddeld inkomen gerekend. In 2001 
lag het gemiddelde jaarinkomen op 240 Amerikaanse dollar.  

Landbouw is de belangrijkste sector van de economie. Deze verschaft werk aan bijna 80% 
van de bevolking. De waarde van de landbouw bedraagt ongeveer 40% van het BNP. De 
productie in de landbouw stijgt met ongeveer 5% per jaar, wat meer is dan de 
bevolkingsgroei van 1,596%.  

De industrie verwerkt voornamelijk landbouwproducten zoals jute, suikerriet, tabak en graan. 
De productie van textiel en tapijten kent een snelle groei. Bijna 80% van de waarde van de 
export bestaat uit industriële producten. De waarde van de industrie bedraagt ongeveer 22% 
van het BNP. Nepal heeft een vrij kleine dienstensector, er zijn veel meer mensen die in de 
primaire sector werken.  

Het toerisme vormt een belangrijke bron van inkomsten voor het land. De toeristen worden 
voornamelijk getrokken door de relatieve ongereptheid van het land en de Himalaya. 
Trekken in de Himalaya is voor veel toeristen een van de voornaamste redenen om naar 
Nepal te gaan. Het toerisme is ook een van de weinige sectoren waarin buitenlandse 
investeringen plaatsvinden.  

 BNP: $5,6 miljard ($240 per persoon) 
 Jaarlijkse BNP-groei: 6,5% 
 Verdeling BNP: landbouw 40%, industrie 22%, diensten 37% 
 Buitenlandse schuld: $2,8 miljard 
 Exportproducten: tapijten, textiel, Felle (=bont?), jute, kunstnijverheid 
 Importproducten: machines en transportmiddelen (19%), chemische en 

farmaceutische producten (12%) 
 Export naar: Duitsland (34%), Verenigde Staten (33%) (1996) 



 Import uit: India (27%), Hongkong (15%), Japan (11%) (1996) 

Armoede 

Veel mensen in de steden en op het platteland kennen armoede. Volgens het 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Nepal 30,9% van de bevolking 
onder de armoedegrens. Volgens index mundi leefde in 1995 42% onder de armoedegrens 
en in 2011 was dit gedaald tot 25,2%. 

 (bron Wikipedia) 

 

 


