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Страната има площ 27.8 хил. кв. км и е разположена в Карибския басейн. Заема
западната част от остров Хаити (от групата Големи Антили), както и редица по-малки
острови. Гонав (658 кв. км), Тортуга (Тортю - 180 кв. км) и др. На запад граничи с
Доминиканската република - 375 км. Има брегова линия с дължина 1 320 км. Релефът е
планински, с най-висока точка вр. Ла Сел (2 680 м).

Климат - тропичен, пасатен. Средни месечни температури 22-28 градуса Сº. Валежи 500-800 мм на подветрените планински склонове и до 2000 мм на наветрените.
Плавателна река е Артибонит. Горите заемат 7 % от територията на страната.

Население - 7 960 хил. жит. Гъстота - 286.9 жит. на кв. км. Естествен прираст - 24.
Средна продължителност на живота - мъже - 57 г., жени - 60 г.

Етнически състав - хаитяни - 98.8 % (негри - 85 %, мулати - 15 %), други - 1.2 %.

Официален език - френски (владее се само от 1/10 от населението). Други езици хаитянски креолски език (френски диалект).

Конфесионален състав - християни - 98.2 % (от тях католици - 76.8 %, протестанти - 23.2
%), но фактически основната част от населението изповядва африканския култ - вуду,
други - 1.8 %. Извън страната живеят над 1 млн. хаитяни, главно в САЩ,
Доминиканската република и Канада. Градско население - 35 %.

Столица - Порт о Пренс (около 820 хил. ж.). По-големи градове - Кап Аитен (90 хил. ж.),
Гонаив (40 хил. ж.), Льоке.
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Административно деление - 9 департамента.

По-важни исторически събития и дати - до началото на испанската колонизация
островът е бил заселен от индианци от семейството на араваките (около 1 млн. души);
06.12.1492 г. - островът е открит от Хр. Колумб и наречен Еспаньола; ХVI в. - масово
заселване с негри-роби от Африка, индианците са постепенно унищожени; 1697 г. Испания отстъпва на Франция западната част от острова; 1791 г. - въстания на робите;
1793 г. - нахлуване на британски войски; 1798 г. - изгонване на англичаните, част от
острова е в ръцете на въстаниците; 1802 г. - пристига френски експедиционен корпус;
1803 г. - капитулация на френските войски; 1804 г. - декларация за независимост на
Хаити - първата в света негърска република; 1844 г. - отделяне на източната (испанска)
част на острова и образуване на Доминиканска Република; 1915 г. - окупация на Хаити
от САЩ; 1957 г. - диктаторски режим на Ф. Дювалие (папа Док); 1986 г. - свободни
избори и край на диктатурата; 1991 г. - военен преврат; 1994 г. - връщане на президента
и начало на демократизацията.

Държавно устройство - република. Глава на държавата и правителството е президент,
избиран за 5 години. Законодателната власт принадлежи на двупалатен парламент
(Сенат - избиран за 6 години и Палата на депутатите - 83 депутата, избирани за 4
години).

Парична единица гурд (G) = 100 сентима

Стопанство - най-бедната страна в Западното полукълбо. Промишлеността не е
развита, въпреки че страната е богата на полезни изкопаеми - медни и молибденови
руди, злато, сребро, боксити. В промишлеността са заети 5 % от работещото население,
а в селското стопанство - над 70 %. Основа на примитивното селско стопанство е
производството на експортни култури - кафе (12 хил. т), памук, захарна тръстика, какао
на зърна. Отглежда се също царевица, ориз, просо, банани, тютюн. Промишлеността е
представена от добив на боксити и мед, предприятия за преработване на
селскостопанска продукция, циментов и фармацевтичен завод.

Транспорт - шосета - 4 хил. км, в това число 1.5 хил. км. с твърдо покритие, ж.п. линии 40 км. По-големи пристанища - Порт о Пренс и Кап Аитен.
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Туризъм - международният туризъм се развива бързи темпове. Годишно страната се
посещава от 3 мил. туристи.

От София до Порт о Пренс - 9 068 км
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