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به همه این مفاهیم توجه کنید: »رشداقتصادی«،»وضعیت معامالت«، »وضعیت کمک رسانی«، 
»حمل ونقل«،  »تحصیالت«،  »دموکراسی«،  کسب وکار«،  »دنیای  کار«،  »بازار  صنایع«،  »وضعیت 
»جرایم«، »جنگ و صلح«؛ هر پدیده ای که ممکن است در جهان وجود داشته باشد و روی پیشرفت 
کشورها و در نهایت توسعه جهان اثرگذار باشد در کتاب »جهانی از اعداد« روی یک کفه ترازو قرار 
گرفته و در کفه دیگر ترازو اعداد و ارقام آمده است. اطالع از تمامی این ها برای صاحب کسب وکار ایرانی 

و حتی مدیران موثر کشور بی اندازه مهم است. 
در کتابی که پیش روی شماست؛وضعیت همه این پدیده ها به کمک اعداد سنجیده شده و اعداد 
به ابزاری ساده برای افراد تبدیل شده تا بتوانند به درک ساده تر و در عین حال کامل تری از امور اطراف 
خود بخصوص در حوزه کسب وکار دست پیدا کنند. اینکه میزان حمله های تروریستی در کشور ایکس 
باالست به تنهایی اطالعاتی برای مخاطب ندارد اما وقتی به کمک اعداد و ارقام متوجه می َشویم 
بیش از 2هزار و 500مورد حمله تروریستی در عراق رخ داده، نزدیک به 2هزار حمله تروریستی در 
افغانستان صورت گرفته و نام کشوری مانند سوئیس یا بسیاری از کشورهای اروپایی که این روزها 
از حمله های تروریستی می نالند در فهرست 20 کشور نخست جهان قرار ندارد و حتی 300مورد 
حمله تروریستی نیز تجربه نکرده اند در حالی که کشوری مانند مالی به عنوان بیستمین کشور حدود 
300حمله تروریستی داشته، به درک کامل تری از وضعیت حمالت تروریستی در جهان و حواشی 
مربوط به آن دست پیدا می کنیم. اما برای ما که هم مرز عراق، افغانستان و پاکستان هستیم و صادرات 
کاال به این کشورها برایمان مهم است، این اعداد هرکدام معنای دلخراش دارد. یعنی فعال در این ناامنی 
در بازاری فرش قرمز برای ما پهن نشده است. این درحالی است که فعال بخش خصوصی ایران در تمام 

مذاکرات برای جذب سرمایه گذار خارجی از بازار 400 میلیون نفری منطقه حرف می زند. 

جهان را با کمک اعداد 
بشناسید 

مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران و مدیرمسول ماهنامه ی آینده نگر 



ب

انتشارات اکونومیست بیش از 25سال است که کتاب »جهانی از اعداد« را چاپ و منتشر می کند. 
هر سال نیز بخش های جدیدی به آن اضافه و اعداد آن به روز می شود. ساالنه بیش از 200هزار نسخه 
انگلیسی زباِن این کتاب در سرتاسر جهان به فروش می رسد. نسخه ای که اکونومیست در سال 2018 
منتشر کرده مانند نسخه های پیشین دو بخش اصلی دارد: »رتبه بندی جهانی« و »نماگر کشورها«. 
اما تغییرات بزرگی در این نسخه جدید ایجاد شده که هم در ظاهر و هم در محتوا قابل مشاهده است. 
بزرگ ترین تغییر نیز استفاده از نمودارها در بخش نخست کتاب یعنی بخش رتبه بندی جهانی است 
که به مخاطب کمک می کند تنها با یک نگاه چشمی و گذرا به بیشترین داده ها و اطالعات درباره سوژه 

مورد نظر خود دست پیدا کند. 
مطالعه این آمارها به فعاالن اقتصادی ایران بینش جهانی می دهد. به همین جهت آنچه پیش روی 
شماست نه یک کتاب برای مطالعه داستان وار که راهنمایی برای کسب  اطالع و دریافت تحلیل از 

وضعیت اکنون و آینده جهان است. به همین دلیل باید با دقت و ریزبینی این کتاب را بخوانید. 
بخش نخست کتاب »رتبه بندی جهانی« است که مثل همیشه با مباحث مربوط به جمعیت شناسی 
و جغرافیای کشورها آغاز می شود. از آنجا که در نسخه سال 2018 تعداد کشورهای مورد بررسی 
افزایش پیدا کرده و 185 کشور جهان به کمک اعداد و ارقام زیر ذره بین قرار گرفته اند. یکی از 
مزیت های مهم نسخه جدید کتاب اکونومیست این است که بخش ها را به صورت منسجم تری آورده 
و در واقع بخش بندی را به شکل دقیق تری انجام داده است. یعنی مخاطب اگر به اطالعات در زمینه 
کسب وکارها نیاز داشته باشد می تواند مستقیم سراغ همان بخش برود و در نتیجه در میان انبوه داده ها 
و سرفصل ها سردرگم نمی شود. مزیت مهم تِر دیگری که این نسخه دارد وجود ده ها نمودار درباره 
مسائل مختلف است. برای مثال اکونومیست در این نسخه از کتاب حتی روی نمودار نشان داده که 
چه کشورهایی بیشتر دوپینگ کرده اند یا روی نمودارهای کوچک و دقیقی نشان داده چه کشورهایی 

بیشتر برنده هر کدام از جوایز نوبل شده اند. 
جهانی از اعداد در بخش نخست تقریباً هر نوع شاخص اقتصادی و حتی اجتماعی را بررسی کرده 
و به روزترین آمار را درباره آن ها آورده است. یکی از مهم ترین شاخص ها نیز شاخص »بیگ مک« 
است که ابداع اکونومیست است و اکنون به عنوان یکی از معتبرترین شاخص های اقتصادی در میان 
اقتصاددان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص در حقیقت اقتصاد را روی یک برگر می آورد. البته 
بررسی این شاخص تنها در کشورهایی امکان پذیر است که ساندویچ های مک دونالد در آن ها به فروش 
می رسد. این شاخص می تواند به کمک یک همبرگر ساده وضعیت ارزش ارز رایج هر کشور را به زبانی 
ساده بیان و آن را نسبت به سایر کشورها مقایسه کند. یعنی نه تنها شاخص هایی مانند تورم، بدهی، 
رشد اقتصادی و وضعیت معامالت مورد بررسی قرار گرفته بلکه شاخص هایی خاص و متفاوت نیز آورده 
شده که می تواند هم مورد استفاده کارشناسان اقتصادی و اهالی اقتصاد و هم روزنامه نگاران قرار بگیرد. 
بخش دوم کتاب »نماگر کشورها« است که اطالعات دقیق و جزئی 185 کشور از جمله ایران را 
مورد تحلیل قرار داده است. هر کشور در دو صفحه در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. 
نخست اطالعات عمومی درباره آن کشور نظیر مساحت آن، اراضی قابل کشت، پایتخت آن و ارز رایج 
آن کشور است. در بخش بعدی مسائل انسانی آورده شده مثال جمعیت آن کشور، شاخص توسعه 
انسانی، وضعیت سواد و نرخ باروری که همگی به روزترین آمار است. اقتصاد کشور نیز از رشد تولید 
ناخالص داخلی گرفته تا سرانه تولید ناخالص داخلی و وضعیت صادرات و واردات آورده شده است. 
در بخشی دیگر به ساختار اشتغال پرداخته شده و این که در هر کشوری افراد در چه بخش هایی 
)کشاورزی، صنعت، خدمات( مشغول به کار هستند آورده شده است. آمار مربوط به بیکاری نیز در هر 
کشور آمده است. وضعیت انرژی، نرخ ارز و امور مالی نیز از دیگر مواردی است که در بخش نماگر هر 
کشور آمده است. جالب اینجاست که در بخش جامعه حتی مسائلی نظیر دسترسی افراد به تلویزیون 

نیز مورد بررسی قرار گرفته و آمار مربوط به آن آمده است.

پیشگفتار



پ

اکونومیست در جدیدترین نسخه »جهانی از اعداد« بخش جدیدی را به پایان کتاب اضافه کرده 
که نوعی آزمون است و اغلب به صورت چندگزینه ای یا درست و غلط آمده است. این بخش نیز بر پایه 
داده ها و اطالعاتی است که در دو فصل کتاب آمده و برای محک زدِن میزان اطالعات و دانش افراد 

از این کتاب طراحی شده است. 
قوی ترین اقتصاددان ها و روزنامه نگاران اقتصادی دور هم جمع شده اند و کتاب »جهانی از اعداد« 
را در قالب رتبه بندی ها، نمودارها و جدول ها تهیه کرده اند. این کتاب می تواند مورد استفاده هر کسی 

قرار بگیرد که نیازمند آگاهی یافتن از وضعیت دنیای امروز است. 
اقتصاد ایران به شدت به تحلیل و آینده پژوهی نیاز دارد. این کتاب تالش موثری است در جهت 
یافتن آمار، اطالعات و مبانی تحلیلی برای اهل فن. امیدواریم که بخش خصوصی کشور با آگاهی از 
وضعیت اکنون و آینده جهان بتواند به درستی برنامه های توسعه  محور خود را تنظیم کند. این برای 
دومین سال متوالی است که اتاق تهران اقدام به ترجمه این کتاب می کند.  امیدواریم این سنت در 

کشور نهادینه شود. 

پیشگفتار
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مقدمه
ایــن نســخه 2018 از کتــاب جهانــی از اعــداد، داده هــا و اطالعــات دربــاره جهــان را در دو ســطح مــورد بررســی 

ــرار می دهــد: و تحلیــل ق
رتبه بنــدی جهانــی در حقیقــت بــه بررســی و تحلیــل عملکــرد 185 کشــور جهــان در شــش بخــش بــا فاکتورها 
و شــاخص های مختلــف می پــردازد: جغرافیــا و مردم شناســی، اقتصــاد، کســب وکار، سیاســت و جامعــه، ســالمت 
و رفــاه، و فرهنــگ و ســرگرمی. کشــورهایی مــورد بررســی قــرار گرفته انــد کــه )در ســال 2015( دســت کم یــک 
میلیــون نفــر جمعیــت و همچنیــن دســت کم 3میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص داخلــی داشــته اند؛ فهرســت آن هــا 
در کتــاب موجــود اســت. رتبه بندی هــای جدیــدی در نســخه 2018 اضافــه شــده، از تعــداد تولدهــا گرفتــه تــا 
بزرگ تریــن کشــورهای مقصــِد مهاجــران، حمله هــای تروریســتی، تعــداد ســدها و کشــورهایی کــه بیشــترین 

جمعیــت زاغه نشــین های شــهری را دارنــد. برخــی از داده هــا در قالــب جــدول و نمــودار آورده شده اســت. 
ــه  ــز ب ــان نی ــورو و جه ــالوه، حــوزه ی ــردازد. به ع ــان می پ ــِی جه ــات 64 کشــورِ اصل ــه جزئی ــِر کشــورها ب نماگ

ــت.  ــه آورده شده اس ــور جداگان ط
آزمونــی نیــز در پایــان کتــاب آمــده کــه بــه وســیله آن می توانیــد دانــِش اکتســابِی خــود در زمینــه اطالعــاِت 

ایــن کتــاب محــک بزنیــد. پاســخ ها در بخش هــای مختلــف کتــاب اســت. 



نکات

ــا  ــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت. کامــاًل دقــت شــده ت میــزان و کیفیــت آمــار در دســترس از یــک کشــور ب
ــا  ــت ب ــه کیفی ــواردی ک ــد مشــخص شــود و م ــرار گرفته ان ــر اســاس آن ق ــا ب ــه داده ه ــف گســترده ای ک تعاری
ــر تفســیر اعــداد وجــود داشــته  ــه قــدری بــوده کــه احتمــال تأثیــر جــدی آن هــا ب مشــکالت فنــی داده هــا ب

معیــن شــود. 
ــاوت  ــی اســتاندارد متف ــارِی بین الملل ــف آم ــا تعاری ــداد کشــورهای خاصــی ممکــن اســت ب ــن حــال، اع ــا ای ب
ــاره  ــادی اش ــای اقتص ــا هویت ه ــتحفاظی ی ــق اس ــه مناط ــت ب ــن اس ــز ممک ــور« نی ــالح »کش ــند. اصط باش

داشته باشــد. 
تعاریف آمار در صفحات مربوط به خود در بخش واژه نامه در صفحات پایانِی کتاب آمده است. 

ــا در  ــده اند ی ــرد ش ــون ِگ ــند، چ ــد نداشته باش ــب درص ــر حس ــبت ب ــا نس ــع کل ی ــت جم ــن اس ــداد ممک اع
ــا  ــع پول ه ــند. جم ــل شده باش ــاری تعدی ــر آم ــت از نظ ــی اس ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــوط ب ــه مرب مواردی ک
نیــز عمومــاً بــه دالر امریــکا بــر اســاس نــرخ تبدیــل ارزهــا در زمانی کــه آمــار بــه آن هــا اشــاره کــرده، تبدیــل 

شده اســت. 

تعاریف	برخی	از	کشورها
مقدونیــه نــام رســمِی جمهــوری مقدونیــه یوگســالوی ســابق اســت. داده هــای قبــرس طبیعتــاً تنهــا بــه بخــش 
یونانــِی قبــرس اشــاره دارد. داده هــای چیــن شــامل هنگ کنــگ یــا ماکائــو نمی َشــود. داده هــای ســودان عمومــاً 
مربــوط بــه قبــل از زمانــی اســت کــه در ژوئیــه 2011 بــه دو کشــور ســودان و ســودان جنوبــی تبدیــل شــد. 
بــرای جمــع آورِی آمــار کشــورهایی مثــل مراکــش، نواحــی مــورد مناقشــه محســوب نشــده اند. کنگو-کینشــازا 
ــه جمهــوری  ــه جمهــوری دموکراتیــک کنگــو اشــاره دارد کــه قبــاًل زئیــر نوشــته می شــد. کنگو-برازاویــل ب ب
ــا  ــه 19 عضــو ت ــوط ب ــه مرب ــاره دارد ک ــی اش ــه داده های ــوالً ب ــورو معم ــوزه ی ــای ح ــاره دارد. داده ه ــو اش کنگ
تاریــخ 31دســامبر 2016 بوده اســت: اتریــش، بلژیــک، قبــرس، اســتونی، فنالنــد، فرانســه، آلمــان، یونــان، ایرلنــد، 
ایتالیــا، لتونــی، لیتوانــی، لوکزامبــورگ، مالــت، هلنــد، پرتغــال، اســلواکی، اســلوونی و اســپانیا. حــوزه یــورو )18( 
لیتوانــی را خــارج کــرده کــه از اول ژانویــه 2015 آمده اســت. حــوزه یــورو )15( بــه 15کشــوری اشــاره دارد کــه 
ــرای خــروج از اتحادیــه  ــد و شــامل بریتانیــا نیــز می شــوند کــه در ژوئــن 2016 ب ــا قــرار دارن در اتحادیــه اروپ
ــرای اطالعــات  ــرد. ب ــرای خــروج ایــن کشــور کمــی زمــان می ب ــا رفراندومــی را برگــزار کــرد. مذاکــرات ب اروپ
بیشــتر دربــاره اتحادیــه اروپــا، حــوزه یــورو و ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی نیــز بــه تعاریــف واژگان در 

پایــان کتــاب مراجعــه کنیــد. 

پایه	آماری
مولفه هــای تمامــاً مهــم چنیــن کتاب هایــی قابلیــت مــورد اعتمــاد بــودن بــرای مقایســه بیــن کشــور را دارنــد. 
بــا اینکــه بــه دالیــل ذکــر شــده در بــاال هرگــز امــکاِن کامــل ایــن کار وجــود نــدارد، بهتریــن روشــی کــه ایــن 
کتــاب نیــز آن را بــه کار گرفــت ایــن اســت کــه داده یــک ســال یــا دوره زمانــی مشــابه بــا یکدیگــر مقایســه 
شــوند و تــا جایی کــه ممکــن اســت از داده هــای واقعــی و نــه تخمینــی اســتفاده شــود. در برخــی مــوارد، تنهــا 
اعضــای ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی مــورد ارزیابــی قــرار گرفته انــد. جایی کــه داده هــای یــک کشــور 
بیــش از انــدازه تاریــخ گذشــته بوده انــد، حــذف شــده اند. تحقیقــات بــرای ایــن نســخه از کتــاب در ســال 2017 
ــل مقایســه در ســطح بین المللــی  ــه ای قاب ــر پای ــِع در دســترس انجــام شــد کــه ب ــا اســتفاده از آخریــن مناب ب

ــده بودند.  ــه ش ارائ
داده هــا در نماگــر کشــورها مربــوط بــه 31 دســامبر 2015 اســت مگــر اینکــه غیــر از آن مشــخص شده باشــد. 
امیــد بــه زندگــی، نــرخ تولــِد خــام، نــرخ مرگ ومیــر و بــاوری همگــی بــر پایــه میانگیــن برآوردهــای 2015-20 
اســت. داده هــای مربــوط بــه انــرژی بــه ســال 2014 بــاز می گــردد و داده هــای مذهبــی مربــوط بــه ســال 2010 
اســت. ازدواج و طــالق، بیــکاری، ســالمت و تحصیــل و کاالهــا و خدمــات مصرف کننــده نیــز مربــوط بــه آخریــن 

آمــارِ در دســترس اســت. 

دیگر	تعاریف
داده هایــی کــه در نماگــر کشــورها نشــان داده شــده اند ممکــن اســت همان هایــی نباشــند کــه در رتبه بنــدی 

جهانــی نشــان داده شــده اند، چــون تعاریــف یــا ســاِل پوشــش آن هــا می توانــد متفــاوت باشــد. 
آمــار صــادرات و واردات اصلــی معمــوالً بــر پایــه آمــار گمرکــی اســت. ایــن آمــار عمومــاً بــا تعاریــف متفاوتــی 
ترکیــب شــده اند تــا اعــداد صــادرات و واردات نشــان داده شــده در بخــش تــرازِ پرداخــت، قابــل مشــاهده باشــند. 
داده هــای مصــرف انــرژی همیشــه قابــل اعتمــاد نیســتند، به ویــژه بــرای کشــورهای بــزرِگ تولیدکننــده نفــت 
بــر اســاس ایــن داده هــای مصــرف ســرانه ممکــن اســت باالتــر از واقعیــت باشــد. صــادرات می توانــد بیشــتر از 
تولیــد باشــند و واردات می توانــد از مصــرف باالتــر باشــد، اگــر عملیــات ترانزیــت باعــث تغییــر داده هــای تجــاری 

شــود، یــا نفــت بــرای تصفیــه یــا صــادرات دوبــاره وارد شــده باشــد. 
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مخفف	ها	و	عبارت	های	قراردادی
)به واژگان صفحه های 9-248 نیز مراجعه کنید(

میلیارد )یک هزار میلیون(   Bn

اتحادیه اروپا   EU

تولید ناخالص داخلی   GDP

درآمد ناخالص ملی   GNI

هکتار   Ha

کیلوگرم   KG

کیلومتر  KM

میلیون   M

برابری قدرت خرید   PPP

معادل نفت بر حسب تن   TOE

تریلیون )یک هزار میلیارد(   Trn

دردسترس نیست   ...
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کشورها:	آمارها	و	اطالعات	طبیعی

17،098روسیه1
9،985کانادا2
9،832ایاالت متحده امریکا3
9،563چین4
8،516برزیل5
7،741استرالیا6
3،287هند7
2،780آرژانتین8
2،725قزاقستان9
2،382الجزایر10
2،345جمهوری دموکراتیک کنگو11
2،150عربستان سعودی12
1،964مکزیک13
1،911اندونزی14
1،879سودان15
1،760لیبی16
1،745ایران17
1،564مغولستان18
1،285پرو19
1،284چاد20
1،267نیجر21
1،247آنگوال22
1،240مالی23
1،219آفریقای جنوبی24
1،142کلمبیا25
1،104اتیوپی26
1،099بولیوی27
1،031موریتانی28
1،001مصر29
947تانزانیا30
924نیجریه31
912ونزوئال32
824نامیبیا33
799موزامبیک34

796پاکستان35
785ترکیه36
756شیلی37
753زامبیا38
677میانمار39
653افغانستان40
644سودان جنوبی41
638سومالی42
623جمهوری آفریقای مرکزی43
604اوکراین44
587ماداگاسکار45
582بوتسوانا46
580کنیا47
549فرانسه48
528یمن49
513تایلند50
506اسپانیا51
488ترکمنستان52
475کامرون53
463پاپوآ گینه نو54
447مراکش55

447سوئد
447ازبکستان

435عراق58
407پاراگوئه59
391زیمبابوه60
385نروژ61
378ژاپن62
357آلمان63
342جمهوری کنگو )برازاویل(64
338فنالند65
331مالزی66

331ویتنام
322ساحل عاج68

کشورها:		بزرگ	ترین	ها1
)1000( کیلومتر مربع

محدوده قلمرو آبی
سرزمینی

11.49.832ایاالت متحده امریکا1
11.00.549فرانسه2
8.57.741استرالیا3
7.617.098روسیه4
6.80.244بریتانیای کبیر5
6.70.268نیوزیلند6
6.21.911اندونزی7
5.69.985کانادا8
4.50.378ژاپن9

محدوده قلمرو آبی
سرزمینی

3.78.516برزیل10
3.70.756شیلی

3.21.964مکزیک12
2.50.043دانمارک13
2.40.385نروژ14

2.40.463پاپوآ گینه نو
2.33.287هند16
1.70.092پرتغال17

بزرگ	ترین	مناطق	انحصاری	اقتصادی	2
میلیون کیلومتر مربع

1. آب های شیرین را هم در برمی گیرد
2.منطقه ای که حداکثر تا دویست مایل دریایی )370 کیلومتر( از ساحل گسترش پیدا می کند



13 کشورها: حقایق طبیعی

1.شامل قله های جداگانه ای که هرکدام بخشی از یک رشته کوه مشابه هستند.
نکتــه: بــرآورد طــول رودخانه هــا بــا توجــه بــه مســایلی نظیــر پهنــای آن در دلتــا، متفــاوت اســت. صحــرا عمومــا براســاس متوســط ســاالنه مقــدار بــارش 

برابــر بــا 250 میلــی متــر یــا کمتــر، تعریــف می شــود.

کوه	ها:	بلندترین	ها1
ارتفاع )متر(مکاننام

8،848چین-نپالاورست1
8،611چین-پاکستانکی 2 )گادوین آستن(2
8،586هند-نپالکانگچنجونگا3
8،516چین-نپاللوتسه4
8،463چین-نپالماکالو5
8،201چین-نپالچو ایو6
8،167نپالدهاالگیری7
8،163نپالماناسلو8
8،126پاکستاننانگا پاربات9
8،091نپالآناپورنا 101

رودخانه	ها:	طوالنی	ترین	ها
طول )کیلومتر(مکاننام

6،695آفریقانیل1
6،516آمریکای جنوبیآمازون2
6،380آسیایانگ تسه )چانگ یانگ(3
5،959آمریکای شمالیمی سی سی پی –سیستم می سوری4
5،568آسیااُب، ایرتیس5
5،550آسیاینی سئی-آنگارا-سلنگا6
5،464آسیارود زرد –خوانگ خه7
4،667آفریقاکنگو8

صحراها:	بزرگ	ترین	ها	)غیرقطبی(
مساحت )1000 کیلومتر مربع(مکاننام

8،600آفریقای شمالیصحرای بزرگ آفریقا1
2،300جنوب غرب آسیاصحرای عرب2
1،300مغولستان-چینبیابان گبی3
673آرژانتینپاتاگونیا4
520خاورمیانهبیابان سوریه5
490جنوب غرب امریکاگریت بیسین6
419غرب و جنوب استرالیابیابان گریت ویکتوریا7
395استرالیای غربیشنزار بزرگ8

دریاچه	ها:	بزرگ	ترین	ها
مساحت )1000 کیلومتر مربع(مکاننام

371آسیای میانهدریای خزر1
82کانادا/ایاالت متحده امریکادریاچه سوپریور2
69شرق آفریقادریاچه ویکتوریا3
60کانادا/ایاالت متحده امریکادریاچه هیوران4
58ایاالت متحده امریکادریاچه میشیگان5
33شرق آفریقادریاچه تانگانیا6
31روسیهدریاچه بایکال7

31کانادادریاچه گریت بیر
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جمعیت:	اندازه	و	رشد

نکته: جمعیت، شامل کارگران مهاجر هم می شود.

1،376.0چین1
1،311.1هند2
321.8ایاالت متحده امریکا3
257.6اندونزی4
207.8برزیل5
188.9پاکستان6
182.2نیجریه7
161.0بنگالدش8
143.5روسیه9
127.0مکزیک10
126.6ژاپن11
100.7فیلیپین12
99.4اتیوپی13
93.4ویتنام14
91.5مصر15
80.7آلمان16
79.1ایران17
78.7ترکیه18
77.3جمهوری دموکراتیک کنگو19
68.0تایلند20
64.7بریتانیا21
64.4فرانسه22
59.8ایتالیا23
54.5آفریقای جنوبی24
53.9میانمار25
53.5تانزانیا26
50.3کره جنوبی27
48.2کلمبیا28
46.1کنیا29

46.1اسپانیا
44.8اوکراین31
43.4آرژانتین32
40.2سودان33
39.7الجزایر34
39.0اوگاندا35
38.6لهستان36

36.4عراق37
35.9کانادا38
34.4مراکش39
32.5افغانستان40
31.5عربستان سعودی41
31.4پرو42
31.1ونزوئال43
30.3مالزی44
29.9ازبکستان45
28.5نپال46
28.0موزامبیک47
27.4غنا48
26.8یمن49
25.2کره شمالی50
25.0آنگوال51
24.2ماداگاسکار52
24.0استرالیا53
23.4تایوان54
23.3کامرون55
22.7ساحل عاج56
20.7سریالنکا57
19.9نیجر58
19.5رومانی59
18.5سوریه60
18.1بورکینافاسو61
17.9شیلی62
17.6قزاقستان63

17.6مالی
17.2ماالوی65
16.9هلند66
16.3گواتماال67
16.2زامبیا68
16.1اکوادور69
15.6کامبوج70

15.6زیمبابوه
15.1سنگال72

بزرگ	ترین	جمعیت
میلیون نفر/ سال 2015

1،527.7هند1
1،415.5چین2
355.8ایاالت متحده امریکا3
295.5اندونزی4
262.6نیجریه5
244.9پاکستان6
228.7برزیل7
186.5بنگالدش8
148.1مکزیک9
138.7روسیه10

138.3اتیوپی11
123.6فیلیپین12
120.3جمهوری دموکراتیک کنگو13
120.1ژاپن14
117.1مصر15
105.2ویتنام16
88.5ایران17
87.7ترکیه18
82.9تانزانیا19
79.3آلمان20

بزرگ	ترین	جمعیت
میلیون نفر/ برآورد سال 2030



15 جمعیت: اندازه و رشد

کشورهایی	با	کمترین	نرخ	رشد	جمعیت
مجموع درصد تغییرات، سال های 2010-20

کشورهایی	با	بیشترین	نرخ	رشد	جمعیت
مجموع درصد تغییرات، سال های 2010-20

63.6عمان1
49.2نیجر2
41.1کویت3
40.4سودان جنوبی4
38.8قطر5
38.7بوروندی6
38.3اوگاندا7
38.1چاد8
37.8آنگوال9
37.4گامبیا10
36.7جمهوری دموکراتیک کنگو11
36.4تانزانیا12
36.0عراق13
35.8لبنان14
35.7زامبیا15
35.6ماالوی16
35.0سنگال17
34.9مالی18
33.5بروکینافاسو19
33.2گینه استوایی20
31.9ماداگاسکار21
31.5موزامبیک22
31.1غزه وکرانه باختری23

30.4گینه24
30.3افغانستان25
30.0بنین26
29.9گینه فرانسوی27
29.8توگو28
29.7نیجریه29
29.6سومالی30
29.4جمهوری کنگو )برازاویل(31

29.4کنیا
28.6لیبریا33
27.9کامرون34

27.9اتیوپی
27.3موریتانی36

27.3یمن
27.0ساحل عاج38
26.6گینه بیسائو39
26.3رواندا40
25.6اریتره41
25.5غنا42

25.5سودان
25.3اردن44
25.0زیمبابوه45
24.5نامیبیا46

16.7-آندورا1
10.5-لیتوانی2
8.2-لتونی3
7.1-بلغارستان4

7.1-رومانی
6.4-گرجستان6
4.7-برمودا7
4.3-اوکراین8
4.2-صربستان9
4.0-پرتغال10
3.6-کرواسی11
3.3-مجارستان12
3.2-یونان13
2.8-استونی14
2.0-بوسنی و هرزگوین15
1.8-ژاپن16
1.5-مولداوی17
1.3-بالروس18
0.9-پورتوریکو19

0.9-اسپانیا
0.4-لهستان21
0.2-روسیه22
0.1-آلمان23
0.0مارتینیک24
0.3ایتالیا25

0.5کوبا26
0.5اسلواکی

0.6جمهوری چک28
0.6مونته نگرو

0.9جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا30
1.1آلبانی31

1.1اسلوونی
1.3مقدونیه33

1.3سوریه
2.1تایوان35
2.5ارمنستان36
2.7مالت37

2.7موناکو
2.8تایلند39
2.9باربادوس40
3.1اتریش41
3.2السالوادور42
3.3هلند43
3.4موریتانی44
3.6جامائیکا45

3.6اوروگوئه
3.6ترینیدادوتوباگو47
4.0فنالند48
4.1دانمارک49



رتبه بندی جهانی16

جمعیت:	موضوعات	مربوط	به	تولیدمثل	و	جنسیت

کمترینبیشترین   
0.4کره شمالی196.31نیجر1
1.4کره جنوبی170.32مالی2
2.4سوئیس152.63آنگوال3
2.9هنگ کنگ136.04ساحل عاج4
2.9ماکائو135.4گینه5
3.1ااسلونی132.16ماالوی6
3.5هلند125.77موزامبیک7
3.6دانمارک120.98جمهوری دموکراتیک کنگو8
3.6ژاپن114.9چاد9
3.7سنگاپور114.410تانزانیا10
4.0ایسلند111.011سیرالئون11
4.1مالدیو110.212گامبیا12
4.5قبرس109.913جمهوری کنگو13
4.9لوکزامبورگ109.514ماداگاسکار14
5.4آلمان106.015زیمبابوه15
5.5عمان104.116نیجریه16
5.6اتریش103.017گینه استوایی17
5.6ایتالیا101.6بورکینافاسو18

مادران	نوجوان
تولد به ازای هر 1000 زن 15-19 ساله/2015-20

هند
چین
نیجریه
پاکستان
اندونزی
ایاالت متحده امریکا
جمهوری دموکراتیک کنگو
اتیوپی
بنگالدش
برزیل
مصر
فیلیپین
مکزیک
تانزانیا
روسیه
اوگاندا
کنیا
ویتنام
سودان
ایران
عراق
ترکیه

0510152025

مجموع	تعداد	تولد
میانگین ساالنه/میلیون نفر/2015-20



17 جمعیت: موضوعات مربوط به تولیدمثل و جنسیت

نرخ	باروری
متوسط تعداد کودکان به ازای هر زن/2015

درصد	زنانی1	که	از	روش	های	مدرن	جلوگیری	از	بارداری	استفاده	می	کنند
2015 یا آخرین آمار

کمترینبیشترین 
1.0ماکائو6.81نیجر1
1.0سنگاپور6.1بوروندی2

1.1تایوان6.13مالی
1.2هنگ کنگ6.04سومالی4
1.3بوسنی و هرزگوین5.95بورکینافاسو5

1.3لهستان5.9اوگاندا
1.3رومانی5.7زیمبابوه7
1.3اسلونی5.6ماالوی8
1.3کره جنوبی5.4آنگوال9
1.4آندورا5.310افغانستان10

1.4جمهوری چک5.3سودان جنوبی
1.4آلمان5.2اتیوپی12

1.4یونان5.2موزامبیک
1.4مجارستان5.2نیجریه

1.4ایتالیا5.0بنین15
1.4ژاپن5.0تیمورلست

1.4صربستان4.9گینه17
1.4اسلواکی49تانزانیا

4.8کامرون19
4.8سیرالئون

4.7جمهوری کنگو21
4.7جمهوری دموکراتیک کنگو

4.7لیبریا
4.6چاد24

4.6گینه استوایی
4.5گابن26

4.5رواندا
4.5توگو

کمترینبیشترین
2.6سودان جنوبی82.51چین1
2.9چاد80.02بریتانیا2
4.6گینه76.53تایلند3
5.8سومالی75.74کاستاریکا4
8.5جمهوری دموکراتیک کنگو75.45نیکاراگوئه5
9.8گامبیا75.26برزیل6
9.8نیجر75.1هنگ کنگ7
10.2مونته نگرو73.88اوروگوئه8
10.4بنین72.39کوبا9
10.6گینه استوایی72.210فنالند10

10.8نیجریه72.211فرانسه
11.4مالی72.212سوئیس

12.5موریتانی71.713کلمبیا13
12.6آنگوال71.514نروژ14
12.6جمهوری آفریقای مرکزی71.1کانادا15

1. زنان متاهل 15-49 ساله که روش های سنتی پیشگیری از بارداری مانند روش »ریتم تقویم« را قبول ندارند.
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جمعیت:	سن

جوان	ترین	پیرترین	
درصد جمعیت 0-24 سال، 2015درصد جمعیت 70 سال یا باالتر، 2015

68.4اوگاندا22.91موناکو1
68.3نیجر18.92ژاپن2
68.0چاد16.33ایتالیا3
67.1آنگوال16.14آلمان4
66.7مالی15.45یونان5
66.6سومالی15.06پرتغال6
66.0زیمبابوه14.57لتونی7
65.8گامبیا14.38لیتوانی8
65.8ماالوی13.8استونی9
65.5بورکینافاسو13.710اتریش10

65.5جمهوری دموکراتیک کنگو13.7اسپانیا
65.3موزامبیک13.412سوئد12

1. سنی که تعداد افرادی که پایین تر یا باالتر از آن هستند، برابر است.

سن	میانه1	)یا	متوسط	سن(
بزرگ ترین افزایش ظرف 50 سال از 1965 تا 2015

2015             1965  

01020304050
مارتینیک

هنگ کنگ

سنگاپور

کره جنوبی

گوادولوپ

جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا

مالت

تایلند

بوسنی و هرزگوین

ژاپن

کوبا

موریتانی

ماکائو

باربادوس

چین

ریونیون

مقدونیه

ترینیدادوتوباگو

پورتوریکو

کانادا

28.2

22.0

21.9

21.9

21.8

21.0

20.1

19.7

19.5

19.2

18.9

18.5

18.4

17.8

17.4

17.2

15.8

15.5

15.2

15.1

مجموع/سال ها
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زندگی	شهری

کندترینسریع ترین
9.3-دنیپروپتروفسک،اوکراین134.01ساموت پارکان، تایلند1
7.8-سندای، ژاپن103.92باتام، اندونزی2
7.7-نیژنینووگورود، روسیه95.13موگادیشو، سومالی3
6.9-ساراتوف، روسیه93.14اوآگادوگو، بورکینافاسو4
6.5-دونتسک، اوکراین5
5.8-زاپروژیا، اوکراین90.86شیامن، چین6
5.4-کولنا، بنگالدش80.87این چوان، چین7
4.7-پوسان، کره جنوبی80.48دنپاسار، اندونزی8
3.9-ایروان، ارمنستان77.09آبوجا، نیجریه9
3.3-دیترویت، ایاالت متحده امریکا74.610کان تو، ویتنام10
3.0-پرم، روسیه73.811دارالسالم، تانزانیا11
2.9-تسالونیکی، یونان73.712ژونگشان، چین12
2.8-بوفالو، ایاالت متحده امریکا73.313کانور، هند13
2.6-هاوانا، کوبا72.514سوکیان، چین14
2.0-چانگون، کره جنوبی72.515سوژو، چین15
2.0-کیتاکیوشو، ژاپن71.7ماالپورام، هند16
1.9-خارکف، اوکراین70.917هاما، سوریه17
1.6-ساپورو، ژاپن69.218باماکو، مالی18
1.5-دئگو، کره جنوبی68.219هوامبو، آنگوال19

بزرگ	ترین	شهرها1
جمعیت، میلیون،2016

38.1توکیو، ژاپن1
26.5دهلی، هند2
24.5شانگهای، چین3
21.4بمبئی، هند4
21.3سائوپائولو، برزیل5
21.2پکن، چین6

21.2مکزیکوسیتی، مکزیک
20.3اوساکا، ژاپن8
19.1قاهره، مصر9
18.6نیویورک، ایاالت متحده امریکا10
18.2داکا، بنگالدش11
17.1کراچی، پاکستان12
15.3بوئنوس آیرس، آرژانتین13
15.0کلکته، هند14
14.4استانبول، ترکیه15
13.7چونگ چینگ، چین16

13.7الگوس، نیجریه
13.1گوانگجو، چین18

13.1مانیل، فیلیپین
13.0ریودوژانیرو، برزیل20
12.3الس وگاس، ایاالت متحده امریکا21

12.3مسکو، روسیه
12.1کینشازا، جمهوری دموکراتیک کنگو23
11.6تیانجین، چین24
10.9پاریس، فرانسه25

10.8شنزن، چین26
10.5بنگلور، هند27

10.5جاکارتا، اندونزی
10.4لندن، بریتانیا29
10.2چنای، هند30
10.1لیما، پرو31
10.0بوگوتا، کلمبیا32
9.8سئول، کره جنوبی33
9.6ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی34
9.4بانکوک، تایلند35

9.4ناگویا، ژاپن
9.2حیدرآباد، هند37
9.0الهور، پاکستان38
8.8شیکاگو، ایاالت متحده امریکا39
8.5تهران، ایران40
8.0ووهان، چین41
7.8چنگدو، چین42
7.6نانجینگ، چین43

7.6احمدآباد، هند
7.5هوشی مین، ویتنام45

7.5دانگوان، چین
7.4هنگ کنگ47
7.1فوشان، چین48
7.0کواالالمپور، مالزی49
6.8بغداد، عراق50

رشد	شهری2
مجموع درصد تغییرات، 2010-20

1. تراکم شهری. داده ها ممکن است هر سال نسبت به سال بعد براساس ارزیابی ها و مرزبندی های جدید تغییر کند.
2. شهرهایی با جمعیت حداقل 750 هزار نفری در سال 2010.
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جمعیت	شهری
درصد، 2020

پایین ترینباالترین
8.1ترینیدادو توباگو100.01برمودا1

13.3پاپوآ گینه نو100.02هنگ کنگ
13.6بوروندی100.03ماکائو
14.4لیختن اشتاین100.04موناکو

17.3ماالوی100.05سنگاپور
17.9اوگاندا99.56قطر6
18.8سریالنکا98.57گوادولوپ7
20.1سودان جنوبی98.48کویت8
20.3نیجر98.09بلژیک9
20.6نپال96.010اروگوئه10
21.5سوازیلند95.911مالت11

21.8اتیوپی95.912جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا
22.0کامبوج95.613ریونیون13
23.4چاد95.314ژاپن14

رشد	جمعیت	شهری
مجموع درصد تغییرات، 2010-20

کمترینبیشترین
9.9-ترینیدادو توباگو82.41رواندا1
5.9-لتونی74.62بورکینافاسو2
5.3-مولداوی74.63بوروندی3
4.2-لیتوانی71.04اوگاندا4
4.0-استونی70.85عمان5
3.5-بلغارستان70.26نیجر6
3.3-اوکراین67.87تانزانیا7
3.1-صربستان65.38مالی8
2.0-اسلواکی63.59اریتره9
1.4-روسیه61.410آنگوال10
1.2-پورتوریکو61.111اتیوپی11
1.1-ارمنستان58.112ماداگاسکار12
0.9-گرجستان57.313الئوس13

رشد	جمعیت	روستایی
مجموع درصد تغییرات، 2010-20

کمترینبیشترین
50.8-ژاپن55.61آندورا1
50.0-قطر42.52نیجر2
42.7هلند35.63سودان جنوبی3
33.3-جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا33.04اوگاندا4
26.3-جمهوری دومینیکن32.95زیمبابوه5
25.5-اوروگوئه31.86چاد6
22.2-کاستاریکا31.77بوروندی7
21.7-مالت31.58عمان8
19.6-ریونیون29.79ماالوی9
19.3-بالروس27.910زامبیا10
19.3-تایلند27.1اریتره11
19.1-چین27.012گینه استوایی12
18.3-بلغارستان26.613عراق13
18.1-آلبانی24.514سنگال14
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بدترینبهترین
30.2دمشق، سوریه97.51ملبورن، استرالیا1
35.9طرابلس، لیبی97.42وین، اتریش2
36.0الگوس، نیجریه97.33ونکوور، کانادا3
38.7داکا، بنگالدش97.24تورونتو، کانادا4
38.9پورتمورسبی، پاپوآ گینه نو96.65آدالید، استرالیا5

40.9الجزیره، الجزایر96.66کلگری، کانادا
40.9کراچی، پاکستان95.9پرت، استرالیا7
42.6حراره، زیمبابوه95.78اوکلند، نیوزیلند8
44.0دواال، کامرون95.69هلسینکی، فنالند9
47.8کی یف، اوکراین95.010هامبورگ، آلمان10
48.3داکار، سنگال94.911سیدنی، استرالیا11
49.7آبیجان، ساحل عاج94.812مونترال، کانادا12
50.8تهران، ایران94.713توکیو، ژاپن13
94.5اوساکا، ژاپن14
94.3زوریخ، سوئیس15

زیست	پذیری	شهر1
ایده آل=100، تحمل ناپذیر=0، 2014

ــه ثبــات، بهداشــت و ســالمت، فرهنــگ، تحصیــل و زیرســاخت  در نظــر گرفتــه  ــر اســاس چنــد فاکتــور از جمل 1.شــاخص زیســت پذیری اکونومیســت ب
شــده اســت.

2. ساختمان های تمام شده.

بلندترین	ساختمان	ها2
ارتفاع، متر

برج خلیفه، دبی
برج شانگهای، شانگهای
برج سلطنتی ساعت مکه، مکه
مرکز تجارت یک جهان، نیویورک
مرکز سی تی اف مالی، گوانجو
تایپه 101، تایپه
مرکز مالی جهانی، شانگهای
مرکز تجارت جهانی، هنگ کنگ
برج های دوقلوی پتروناس، کواالالمپور
برج زیفنگ، نانجینگ
برج ویلیس، شیکاگو
کی کی 100، شنزن

مرکز بین المللی مالی، گوانگ ژو 
اونیو پارک 432، نیویورک
برج و هتل بین المللی ترامپ، شیکاگو
برج جین مائو، شانگهای
برج پرنسس، دبی
برج الحمرا، کوبیت
دو مرکز بین المللی امور مالی، هنگ کنگ
23 مارینا، دبی

0200400600800
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مهاجران،	آوارگان	و	پناهجویان

15.6هند1
12.3مکزیک2
10.6روسیه3
9.5چین4
7.2بنگالدش5
5.9پاکستان6
5.8اوکراین7
5.3فیلیپین8
5.0سوریه9
4.9بریتانیا10
4.8افغانستان11
4.4هلند12
4.1قزاقستان13
4.0آلمان14
3.9اندونزی15
3.6غزه و کرانه باختری16
3.4رومانی17
3.3مصر18
3.1ترکیه19
3.0ایاالت متحده امریکا20
2.9ایتالیا21

2.9میانمار
2.8مراکش23
2.6کلمبیا24

2.6ویتنام
2.3پرتغال26

2..3کره جنوبی
2.1فرانسه28
2.0سومالی29

2.0ازبکستان
1.9سودان31
1.8الجزایر32

1.8مالزی
1.8پورتوریکو

1.7بوسنی و هرزگوین35
1.6نپال36

1.6سریالنکا
1.5بالروس38

1.5برزیل
1.5بورکینافاسو

1.5عراق
1.4جمهوری دموکراتیک کنگو42

1.4کوبا
1.4السالوادور

1.4پرو
1.3کانادا46

1.3جمهوری دومینیکن
1.3الئوس
1.3اسپانیا

1.2بلغارستان50
1.2کامبوج
1.2هائیتی

مهاجران1برحسب	کشورمبدا
میلیون، 2015

بزرگ	ترین	کشور	مقصد	برای	گروه	مهاجران
2015 ،)1000(

ایاالت متحده امریکا12،050.0مکزیک1
امارات متحده عربی3،499.3هند2
اوکراین3،276.8روسیه3
روسیه3،270.0اوکراین4
هند3،171.0بنگالدش5
روسیه2،560.3قزاقستان6
ایران2،348.4افغانستان7
هنگ کنگ2،307.8چین8
اردن2،142.8غزه و کرانه باختری9
تایلند1،978.3میانمار10
آلمان1،930.1هلند11
ایاالت متحده امریکا1،896.0فیلیپین12
ایاالت متحده امریکا1،744.4پورتوریکو13
آلمان1،656.0ترکیه14
ترکیه1،568.5سوریه15
فرانسه1،430.7الجزایر16
ایاالت متحده امریکا1،302.9ویتنام17
ساحل عاج1،294.3بورکینافاسو18
عربستان سعودی1،294.0اندونزی19
استرالیا1،289.4بریتانیا20

1.افرادی که خارج از کشور محل تولدشان زندگی می کنند.
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آوارگان1	برحسب	کشور	مبدا
2015 ،)1000(

4،872.6سوریه1
2،666.3افغانستان2
1،123.1سومالی3
788.7سودان جنوبی4
628.8سودان5
641.5جمهوری دموکراتیک کنگو6
471.1جمهوری آفریقای مرکزی7
451.8میانمار8
411.3اریتره9
340.2کلمبیا10

321.3اوکراین11
313.2ویتنام12
297.8پاکستان13
292.8بوروندی14
286.4رواندا15
264.1عراق16
212.9چین17
268.0نیجریه18
154.2مالی19
121.4سریالنکا20

کشورهایی	با	بزرگ	ترین	جمعیت	آواره2
2015 ،)1000(

2،541.4ترکیه1
1،561.2پاکستان2
1،070.9لبنان3
979.4ایران4
736.1اتیوپی5
664.1اردن6
553.9کنیا7
477.2اوگاندا8
383.1جمهوری دموکراتیک کنگو9
369.5چاد10

343.0کامرون11
316.1آلمان12
314.5روسیه13
309.6سودان14
301.1شیلی15
277.7عراق16
273.2ایاالت متحده امریکا17
273.1فرانسه18
267.2یمن19
263.0سودان جنوبی20

درخواست	پناهندگی	برحسب	کشور	کشور	مبدا
2015 ،)1000(

782.3سوریه1
486.7افغانستان2
300.6عراق3
177.7اوکراین4
133.6صربستان5
92.8پاکستان6
74.2آلبانی7
66.3جمهوری دموکراتیک کنگو8
62.9اریتره9
60.5ایران10

55.8نیجریه11
44.2سومالی12
42.8بنگالدش13
36.9اتیوپی14
36.3زیمبابوه15
30.7چین16
28.7روسیه17
27.9سودان18
24.9میانمار19
22.9السالوادور20

کشورهایی	که	درخواست	پناهندگی	را	پذیرفته	اند
2015 ،)1000(

578.1صربستان19
476.6آلمان2
351.6مجارستان3
173.8سوئد4
152.5روسیه5
136.0ایاالت متحده امریکا6
134.8ترکیه7
120.5آفریقای جنوبی8
118.5فرانسه9
89.9اتریش10

83.2ایتالیا11
53.3بریتانیا12
49.3بلژیک13
45.1هلند14
39.5سوئیس15
36.7نروژ16
35.9اوگاندا17
29.5فنالند18
23.1مصر19
22.7دانمارک20

1.شامل کوزوو           2.با توجه به گزارش کمیساری عالی پناهندگان »موقعیت شبه پناهجویان« را هم دربر می گیرد.
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اقتصاد	جهان

18،037ایاالت متحده امریکا1
11،226چین2
4،382ژاپن3
3،365آلمان4
2،863بریتانیا5
2،420فرانسه61
2،088هند7
1،826ایتالیا8
1،801برزیل9
1،553کانادا10
1،383کره جنوبی11
1،366روسیه12
1،230استرالیا13
1،194اسپانیا14
1،151مکزیک15
861اندونزی16
859ترکیه17
751هلند18
671سوئیس19
652عربستان سعودی20
632آرژانتین21
525تایوان22

496سوئد23
494نیجریه24
477هلند25
455بلژیک26
399تایلند27
387نروژ28
377اتریش29
374ایران30
370امارات متحده عربی31
332مصر32
315آفریقای جنوبی33
309هنگ کنگ34
301دانمارک35
299اسرائیل36
297سنگاپور37
296مالزی38
292کلمبیا39

292فیلیپین
283ایرلند41
271پاکستان42
260ونزوئال43
243شیلی44

بزرگ	ترین	اقتصادها
تولیدناخالص داخلی، میلیارد دالر، 2015

19،696چین1
18،037ایاالت متحده امریکا2
8،003هند3
5،119ژاپن4
3،860آلمان5
3،760روسیه6
3،216برزیل7
2،850اندونزی8
2،701بریتانیا9
2،666فرانسه102
2،234مکزیک11
2،186ایتالیا12
1،908ترکیه13
1،856کره جنوبی14
1،704عربستان سعودی15
1،837کانادا16
1،613اسپانیا17
1،347ایران18
1،144استرالیا19
1،114تایلند20
1،102تایوان21
1،094نیجریه22
1،072مصر23

1،012هلند24
932پاکستان25
883آرژانتین26
840هلند27
817مالزی28
744فیلیپین29
728آفریقای جنوبی30
667کلمبیا31
643امارات متحده عربی32
580الجزایر33

580بنگالدش
580عراق

553ویتنام36
514ونزوئال37
497بلژیک38
483سوئیس39
477سنگاپور40
476سوئد41
441قزاقستان42
426شیلی43
416هنگ کنگ44

416رومانی
406اتریش46

بزرگ	ترین	اقتصادها	براساس	قدرت	خرید
تولیدناخالص داخلی )برابری قدرت خرید(،میلیارددالر، 2015

نکته: برای دیدن فهرست 185 کشور همراه با تولید ناخالص داخلی شان، به صفحات 53-250 مراجعه کنید. »اقتصادهای پیشرفته« 
به 39 کشوری اشاره دارد که صندوق بین المللی پول تعریف کرده است.
1. شامل ماورالبحار           2. براساس گزارش صندوق بین المللی پول



25 اقتصاد جهان

قدرت	خرید	برحسب	منطقه	

جمعیت	برحسب	منطقه	

تولیدناخالص	داخلی	برحسب	منطقه	
درصد رشد ساالنه 17-2011میلیارد دالر، 2016

3.4جهان75،278جهان
1.7اقتصادهای پیشرفته46،076اقتصادهای پیشرفته

1.6گروه 35،4477گروه 7
0.9منطقه یورو )19(11،879منطقه یورو )19(

6.7سایر کشورهای آسیا16،107سایر کشورهای آسیا
1.2امریکای التین و حوزه کارائیب5،003امریکای التین و حوزه کارائیب

سایر کشورهای اروپا و کشورهای مستقل 
همسود )شوروی سابق(

سایر کشورهای اروپا و کشورهای مستقل همسود3،571
)شوروی سابق(

2.3

3.3خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان3،110خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان
3.7جنوب صحرای بزرگ آفریقا1،142جنوب صحرای بزرگ آفریقا

دالر سرانه ، 2016تولید ناخالص داخلی، از کل، )درصد( 2016
16،439جهان100جهان

47،383اقتصادهای پیشرفته41.9اقتصادهای پیشرفته
48،978گروه 31.07گروه 7

41،672منطقه یورو )19(11.8منطقه یورو )19(
10،675سایر کشورهای آسیا31.6سایر کشورهای آسیا

15،358امریکای التین و حوزه کارائیب7.9امریکای التین و حوزه کارائیب
سایر کشورهای اروپا و کشورهای مستقل 

همسود )شوروی سابق(
سایر کشورهای اروپا و کشورهای مستقل 8.0

همسود )شوروی سابق(
20،875

13،702خاورمیانه،شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان7.6خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان
3،837جنوب صحرای بزرگ آفریقا3.0جنوب صحرای بزرگ آفریقا

تعداد کشورها، 2016درصد از کل )7.3 میلیارد نفر(، 2016
190جهان100.0جهان

23اقتصادهای پیشرفته16.7اقتصادهای پیشرفته
7گروه 10.47گروه 7

19منطقه یورو )19(4.6منطقه یورو )19(
30سایر کشورهای آسیا48.7سایر کشورهای آسیا

32امریکای التین و حوزه کارائیب8.4امریکای التین و حوزه کارائیب
سایر کشورهای اروپا و کشورهای مستقل 

همسود )شوروی سابق(
سایر کشورهای اروپا و کشورهای مستقل 6.3

همسود )شوروی سابق(
24

22خاورمیانه،شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان9.0خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان
45جنوب صحرای بزرگ آفریقا13.0جنوب صحرای بزرگ آفریقا

تجارت	بین	المللی	برحسب	منطقه	

تراز حساب جاریصادرات کاال و خدمات
میلیارد دالر، 2016درصد از کل، 2016

286جهان100.0جهان
375اقتصادهای پیشرفته64.4اقتصادهای پیشرفته

138-گروه 34.77گروه 7
400منطقه یورو )19(26.3منطقه یورو )19(

217سایر کشورهای آسیا17.9سایر کشورهای آسیا
107-امریکای التین و حوزه کارائیب5.0امریکای التین و حوزه کارائیب

سایر کشورهای اروپا و کشورهای مستقل 
همسود )شوروی سابق(

سایر کشورهای اروپا و کشورهای مستقل 5.9
همسود )شوروی سابق(

-37

105-خاورمیانه،شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان5.2خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان
56-جنوب صحرای بزرگ آفریقا1.5جنوب صحرای بزرگ آفریقا
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استانداردهای	زندگی

1. 2010             2.  2004          3.شامل ماورالبحار

باالترین	تولید	ناخالص	داخلی	سرانه
دالر، 2015

159،030لیختن اشتاین1
156،462موناکو2
97،553برمودا3
94،718لوکزامبورگ4
80،802سوئیس5
76،963ماکائو6
74،837قطر7
74،342نروژ8
60،303ایرلند9
51،166جزیره های کانال مانش101
56،049ایاالت متحده امریکا11
55،947ایسلند12
53،006سنگاپور13
52،861دانمارک14
51،238استرالیا15
50،581سوئد16
44،420هلند17
44،255بریتانیا18
43،855اتریش19
43،254کانادا20
42،384هنگ کنگ21
42،269فنالند22
41،701آلمان23
40،295بلژیک24
40،250امارات متحده عربی25
40،166آندورا26
38،501نیوزیلند27
جزایر ویرجین ایاالت متحده 28

امریکا2
37،650

37،580فرانسه293
36،965اسرائیل30

34،616ژاپن31
32،328برونئی32
30،532ایتالیا33
30،000مارتینیک34
29،790نیوکالدونیا35
29،251کویت36
28،670گوام37
27،812پورتوریکو38
27،490کره جنوبی39
25،891اسپانیا40
25،733مالت41
24،444ریونیون42
24،000گوادولوپ43
22،446تایوان44
22،228بحرین45
22،135باهاما46
20،691عربستان سعودی47
20،380اسلوونی48
19،342پرتغال49
17،723یونان50
17،634جمهوری چک51
17،286استونی52
17،274گینه استوایی53
17،118پلی نزی فرانسه54
16،828ترینیداد و توباگو55
16،667گینه فرانسوی56
16،308قبرس57
16،169اسلواکی58
15،620اوروگوئه59
15،518عمان60

پایین	ترین	تولید	ناخالص	داخلی	سرانه
دالر، 2015

268بوروندی1
325جمهوری آفریقای مرکزی 2
361نیجریه3
373ماالوی4
403ماداگاسکار5
446گامبیا6
453لیبریا7
498جمهوری دموکراتیک کنگو8
529موزامبیک9
535گینه10
549سومالی11
571توگو12
578گینه بیسائو13
606افغانستان14
614بروکینافاسو15
644اوگاندا16

646کره شمالی17
651اتیوپی18
699سیرالئون19
714رواندا20
745مالی21
748نپال22
761بنین23
782چاد24
810هائیتی25
853تانزانیا26
880اریتره27
905سنگال28
908زیمبابوه29
924تاجیکستان30
1،007سودان جنوبی31
1،105میانمار32



27 استانداردهای زندگی

باالترین	قدرت	خرید
تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید )ایاالت متحده امریکا=100(، 2015

پایین	ترین	قدرت	خرید
تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خرید )ایاالت متحده امریکا=100(، 2015

302.9موناکو1
256.6قطر2
191.2ماکائو3
169.2لوکزامبورگ4
151.9سنگاپور5
147.9برونئی6
142.7لیختن اشتاین7
133.8کویت8
124.6امارات متحده عربی9
122.2نروژ10
115.7ایرلند11
103.9سوئیس12
102.6جزایر کانال مانش13
101.7هنگ کنگ14
101.4برمودا15
100.0ایاالت متحده امریکا16
96.5عربستان سعودی17
90.5ایسلند18
88.7هلند19
86.6سوئد20
85.3آلمان21
85.0استرالیا22
84.2اتریش23
84.0تایوان24
83.7دانمارک25
81.8بحرین26
81.4کانادا27
80.6آندورا28
78.4بلژیک29
77.6گینه استوایی30
74.5بریتانیا31
73.9فرانسه32
73.1فنالند33
72.5مالت34

72.1ژاپن35
70.2عمان36
67.7جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا37
66.6نیوزیلند38
65.8کره جنوبی39
65.2ایتالیا40
63.5پورتوریکو41
62.8اسرائیل42
62.4اسپانیا43
57.7ترینیداد و توباگو44
57.4جمهوری چک45
56.3مارتینیک46
54.2اسلوونی47
53.7اسلواکی48
52.1نیوکالدونیا49
51.3استونی50
51.1لیتوانی51
50.4پرتغال52
48.1مالزی53
47.1مجارستان54
46.8لهستان55
46.7روسیه56
46.3یونان57
45.6گوادولوپ58
44.7قزاقستان59
43.7لتونی60
43.6گوام61

43.6ریونیون
43.2ترکیه63
42.5شیلی64

42.5پلی نزی فرانسه
42.3قبرس66
40.0پاناما67
39.9کوبا68

0.73سومالی1
1.10جمهوری آفریقای مرکزی2
1.25بوروندی3
1.45جمهوری کنگو4
1.49لیبریا5
1.70نیجر6
2.12ماالوی7
2.13گینه8

2.13موزامبیک
2.62ماداگاسکار10
2.67توگو11
2.68گینه بیسائو12
2.78سیرالئون13
2.83کره شمالی14

2.91اتیوپی15
2.94اریتره16
2.95گامبیا17
3.03بورکینافاسو18
3.14هائیتی19
3.21زیمباوه20
3.27روآندا21
3.40افغانستان22
3.41سودان جنوبی23
3.62مالی24
3.66بنین25
3.67اوگاندا26
3.89چاد27
4.43سنگال28
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کیفیت	زندگی

94.9نروژ1
93.9استرالیا2

93.9سوئیس
92.6آلمان4
92.5دانمارک5

92.5سنگاپور
92.4هلند7
92.3ایرلند8
92.1ایسلند9
92.0کانادا10

92.0ایاالت متحده امریکا
91.7هنگ کنگ12
91.5نیوزیلند13
91.3سوئد14
91.2لیختن اشتاین15
90.9بریتانیا16
90.3ژاپن17
90.1کره جنوبی18
89.9اسرائیل19
89.8لوکزامبورگ20
899.7فرانسه21
89.6بلژیک22
89.5فنالند23
89.3اتریش24
89.0اسلوونی25
88.7ایتالیا26
88.4اسپانیا27
87.8جمهوری چک28
86.6یونان29
86.5برونئی30

86.5استونی

85.8آندورا32
85.6قبرس33

85.6مالت
85.6قطر

85.5لهستان36
84.8لیتوانی37
84.7شیلی38

84.7عربستان سعودی
84.5اسلواکی40
84.3پرتغال41
84.0امارات متحده عربی42
83.6مجارستان43
83.0لتونی44
82.7آرژانتین45

82.7کرواسی
82.4بحرین47
80.7مونته نگرو48
80.4روسیه49
80.2رومانی50
80.0کویت51
79.6بالروس52

79.6عمان
79.5باربادوس54

79.5اوروگوئه
79.4بلغارستان56

79.4قزاقستان
79.2باهاما58
78.9مالزی59
78.8پاناما60
78.1موریتانی61
78.0ترینیداد و توباگو62

شاخص	توسعه	انسانی1
باالترین، 2015

شاخص	توسعه	انسانی1
پایین ترین، 2015

35.2جمهوری آفریقای مرکزی1
35.3نیجر2
39.6چاد3
40.2بورکینافاسو4
40.4بوروندی5
41.4گینه6
41.8موزامبیک7

41.8سودان جنوبی
42.0اریتره9

42.0سیرالئون
42.4گینه بیسائو11

42.7لیبریا12
43.5جمهوری دموکراتیک کنگو13
44.2مالی14
44.8اتیوپی15
45.2گامبیا16
47.4ساحل عاج17
47.6ماالوی18
47.9افغانستان19
48.2یمن20
48.5بنین21
48.7توگو22

1.تولیــد ناخالــص داخلــی یــا تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه غالبــا بــه عنــوان معیــاری بــرای ســنجش توســعه هــر کشــور در نظــر گرفتــه می شــود؛ امــا 
کارآمــدی آن بســیار محــدود اســت، چــرا کــه تنهــا بــه رشــد اقتصــادی اشــاره دارد. برنامــه توســعه ســازمان ملــل میانگیــن آمــار و ارقــام در زمینــه تحصیالت 
و امیــد بــه زندگــی را بــا ســطح درآمدهــا ترکیــب می کنــد )درآمــد ناخالــص ســرانه، براســاس برابــری قــدرت خریــد بــه دالر امریــکا ارزش گــذاری می شــود(. 
شــاخص توســعه انســانی کــه اینجــا نشــان داده شــده از صفــر تــا 100 مقیاس بنــدی شــده اســت. کشــورهایی کــه نمــره 80 بــه بــاال دارنــد بــه لحــاظ توســعه 
انســانی »بســیار پیشــرفته« بــه شــمار می آینــد. اعــداد 70 تــا 79 نیــز »پیشــرفته« هســتند. کشــورهایی کــه بیــن 55 تــا 69 قــرار دارنــد »متوســط« ارزیابــی 

می شــوند و آن دســته کــه زیــر 55 هســتند »خیلــی ضعیــف« محســوب می شــوند.
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نابرابری	تعدیل	شده	شاخص	توسعه	انسانی1
باالترین، 2015

ضریب	جینی2

89.8نروژ1
86.8ایسلند2
86.1استرالیا3

86.1هلند
85.9آلمان5

85.9سوئیس
85.8دانمارک7
85.1سوئد8
85.0ایرلند9
84.3فنالند10
83.9کانادا11
83.8اسلوونی12
83.6بریتانیا13
83.0جمهوری چک14
82.7لوکزامبورگ15
82.1بلژیک16
81.5اتریش17
81.3فرانسه18
79.6ایاالت متحده امریکا19
79.3اسلواکی20

79.1ژاپن21
79.1اسپانیا

78.8استونی23
78.6مالت24
78.4ایتالیا25
77.8اسرائیل26
77.4لهستان27
77.1مجارستان28
76.2قبرس29
75.9لیتوانی30
75.8یونان31
75.5پرتغال32
75.3کره جنوبی33
75.2کرواسی34
74.5بالروس35
74.2لتونی36
73.6مونته نگرو37
72.5روسیه38
71.4قزاقستان39

71.4رومانی

پایین ترین، 15-2010باالترین، 2010-15
24.1اوکراین63.41آفریقای جنوبی1
25.6اسلوونی61.02نامیبیا2
25.9نروژ60.83هائیتی3
26.1جمهوری چک60.54بوتسوانا4
26.1اسلواکی56.2جمهوری آفریقای مرکزی5
26.3قزاقستان55.66زامبیا6
26.8قرقیزستان54.27لسوتو7
26.8مولداوی62.3کلمبیا8
26.9ایسلند51.79پاراگوئه9
27.1فنالند51.510برزیل10

27.2بالروس51.511سوازیلند
27.3سوئد50.712گینه بیسائو12

27.5رومانی50.713پاناما
27.6بلژیک50.614هندوراس14
28.0هلند50.515شیلی15
29.0آلبانی50.416رواندا16
29.1دانمارک48.917جمهوری کنگو17
29.1صربستان48.7گواتماال18
30.1آلمان48.519کاستاریکا19

30.5اتریش48.520کنیا

1. در جایــی کــه نابرابــری در توزیــع بهداشــت، آمــوزش، درآمــد وجــود دارد، نابرابــری تعدیــل شــده شــاخص توســعه انســانی یــک فــرد معمولــی در جامعــه 
کمتــر از شــاخص توســعه انســانی عــادی اســت.

2. هرچه میزان این ضریب کمتر باشد، درآمد خانوار به صورت برابرتری توزیع شده است.
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رشد	اقتصادی

2005-14   .3            2005-13   .2            2011-15    .1

رشد	اقتصادی
درصد افزایش میانگین ساالنه در تولید ناخالص واقعی، 2005-15

051015-10-50+5 باالترین
قطر
اتیوپی
ترکمنستان
چین
آذربایجان
آنگوال
ازبکستان
مغولستان
الئوس
رواندا
افغانستان
میانمار
پاناما
هند
موزامبیک
غنا
زامبیا
کامبوج
ماکائو
تیمورلست
تاجیکستان
مالدیو
جمهوری دموکراتیک کنگو
تانزانیا
نیجریه
اوگاندا
لیبریا
بنگالدش
سریالنکا
ویتنام
اندونزی
پرو
ماالوی
پاپوآ گینه نو
جمهوری دومینیکن
نیجر
بورکینافاسو
قزاقستان
فیلیپین

پایین	ترین	
سودان جنوبی1
لیبی
سوریه
جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا 
آندورا2
یونان
یمن
جمهوری آفریقای مرکزی
برمودا
اوکراین
پورتوریکو
پلی نزی فرانسه
ایتالیا
پرتغال
باهاما
کرواسی
جامائیکا
کره شمالی
برونئی
قبرس
دانمارک
فنالند
اسپانیا
ژاپن
باربادوس
گوام
مجارستان
مارتینیک3
فرانسه
هلند
اسلوونی
اتریش
بلژیک
بریتانیا
نروژ
آلمان
گوادولوپ3
ایاالت متحده امریکا
لتونی
صربستان



31 رشد اقتصادی

45.3گینه استوایی1
16.5عراق21
15.5سودان3
11.8میانمار42
10.2موزامبیک5
9.9ترکمنستان6
9.7قطر7
9.5آذربایجان8
9.2چین9
8.7رواندا10

8.6ارمنستان11
8.6چاد

8.6سریالنکا
8.3کامبوج14
8.2آنگوال15
8.0بوسنی و هرزگوین163

8.0کرانه باختری و غزه
7.9ترینیداد و توباگو18
7.8مالدیو19
7.6ایرلند20

بیشترین	رشد	اقتصادی
درصد افزایش میانگین ساالنه در تولیدناخالص داخلی واقعی، 2005-1995

کمترین	رشد	اقتصادی
درصد تغییرات میانگین ساالنه در تولیدناخالص داخلی واقعی، 2005-1995

باالترین	رشد	بخش	خدمات
درصد افزایش میانگین ساالنه به قیمت ثابت، 2007-15

پایین	ترین	رشد	بخش	خدمات
درصد افزایش میانگین ساالنه به قیمت ثابت، 2007-15

2.9-یونان1
2.1-اوکراین2
0.6-استونی3
0.5-باهاما4
0.4-ایتالیا5
0.3-کرواسی6
0.0جامائیکا7

0.0ژاپن
0.1فنالند9

0.1پرتغال
0.2جمهوری آفریقای مرکزی11

0.2دانمارک
0.2لتونی

0.5صربستان14
0.7ایسلند155

0.7اسلوونی
0.8قبرس17

0.8آلمان

6.5-زیمبابوه1
0.8-جمهوری دموکراتیک کنگو2
0.4جمهوری آفریقای مرکزی3
0.5توگو4
0.6جزایر کانال مانش5

0.6گابن
0.7جامائیکا7
0.8کره شمالی8
1.0گینه بیسائو9

1.0هائیتی

1.0ژاپن
1.2آلمان12

1.2پاراگوئه
1.2اوروگوئه

1.4بوروندی15
1.5ایتالیا16

1.5پاپوآ گینه نو
1.6گویان18

1.6ونزوئال
1.7برونئی20

13.3مالی1
12.8اتیوپی2
10.1میانمار3

10.1قطر
10.0افغانستان5
9.7زیمبابوه6
9.4هند7
9.0چین8
8.8روآندا9

8.7آنگوال104
8.6زامبیا11
8.5مغولستان12

8.5موزامبیک
8.5تاجیکستان

8.3نیجریه15
8.1جمهوری دموکراتیک کنگو16
8.0ازبکستان17
7.9تیمورلست18

2007-13 .5           2007-14 .4           1996-2005 .3           1997-2005 .2           1998-2005  .1
نکته: رتبه بندی باالترین و پایین ترین رشد صنعتی 15-2007 را می توانید در صفحه 44 ببینید.
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محل	تجارت

16.28منطقه یورو )19(1
12.72ایاالت متحده امریکا2
11.10چین3
7.46آلمان4
4.29ژاپن5
4.16بریتانیا6
3.89فرانسه7
3.62هلند8
2.78کره جنوبی9
2.53ایتالیا10
2.39سوئیس11
2.35کانادا12
1.90اسپانیا13
1.85هند14
1.80روسیه15
1.76ایرلند16
1.75بلژیک17
1.72مکزیک18
1.58امارات متحده عربی19
1.55تایوان20
1.54سنگاپور21

1.40لوکزامبورگ22
1.17تایلند23
1.15استرالیا24

1.15هنگ کنگ
1.14سوئد25
1.04لهستان27
1.02عربستان سعودی28
0.99برزیل29
0.97اتریش30
0.93مالزی31
0.85ترکیه32
0.82دانمارک33
0.78نروژ34
0.73ویتنام35
0.72اندونزی36
0.67جمهوری چک37
0.51مجارستان38
0.44آفریقای جنوبی339
0.44فنالند40
0.42اسرائیل41

0.42قطر

بزرگ	ترین	صادرکنندگان
درصد از کل صادرات جهان )کاال، خدمات و درآمد(، 2015

وابستگی	به	تجارت	خارجی
نسبت تجارت1 به تولید ناخالص داخلی )درصد(، 2015

نکتــه: آمــار و ارقــام هــر کشــور از تــراز پرداخت هــای خارجــی به دســت آمــده اســت، بنابرایــن ممکــن اســت تعاریــف متفاوتــی از گمــرک یــا منابــع مشــابه 
به دســت آیــد. در هنــگ کنــگ و ســنگاپور تنهــا صــادرات و واردات داخلــی )و نــه صــادرات یــا واردات مجــدد( اســتفاده شــده اســت. آمــار منطقــه یــورو، 

به اســتثنای تجــارت منطقــه درون یــورو اســت. 
1.متوسط واردات عالوه بر صادرات کاال                          2. 2013                3. 2014

کمترینبیشترین
6.0سودان83.21اسلواکی1
8.1برمودا82.72ویتنام2
9.0آرژانتین71.23مجارستان3
10.1برزیل70.84امارات متحده عربی4
10.2هنگ کنگ68.55جمهوری چک5
10.2نیجریه65.7لسوتو6
10.4یمن62.77لیتوانی7
10.5مصر60.68لیبی82
10.5امارات متحده عربی60.3اسلوونی9
10.8تیمورلست58.710پورتوریکو10
11.4پاکستان57.511هلند11
12.5بوروندی55.812بلژیک12
13.2کوبا55.11324استونی13
14.2ونزوئال54.814ایرلند14
14.3جمهوری آفریقای مرکزی54.6153مالزی15
14.9ایران54.016کامبوج163
15.0اوگاندا52.617بلغارستان17
15.1ژاپن51.018بحرین183
15.4کلمبیا50.819تایلند19
15.8پلی نزی فرانسه49.920بالروس20
49.5سنگاپور21
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بزرگ	ترین	کشورهای	صادرکننده	خدمات	و	درآمد
درصد از درآمد و خدمات صادراتی جهان، 2015

1. فقط هر یک از کشورها )و نه اتحادیه کشورها(              2. تقریبی

18.26منطقه یورو )19(1
18.3ایاالت متحده امریکا2
6.53بریتانیا3
6.05چین4
5.65آلمان5
4.94فرانسه6
4.76ژاپن7
4.61هلند8
3.74لوکزامبورگ9
3.16هنگ کنگ10

3.15سوئیس
2.49ایرلند12
2.39سنگاپور13
2.07اسپانیا14
2.01هند15
1.93بلژیک16
1.85ایتالیا17
1.78کانادا18

1.43کره جنوبی19
1.43سوئد

1.09دانمارک21
1.06اتریش22
1.05روسیه23
1.03استرالیا24
1.02تایوان25
0.98نروژ26
0.92امارات متحده عربی27
0.78تایلند28
0.68لهستان29
0.60ترکیه30
0.56مالزی31
0.54برزیل32
0.53اسرائیل33
0.49فنالند34
0.47عربستان سعودی35
0.46یونان36

بزرگ	ترین	های	تجارت	کاال1
درصد از جهان، 2016

صادرات

چین

ایاالت متحده امریکا

آلمان

ژاپن

هلند

فرانسه

کره جنوبی

ایتالیا

بریتانیا

بلژیک

کانادا

مکزیک

سوئیس

روسیه

اسپانیا

تایوان

هند
امارات متحده عربی2

واردات

ایاالت متحده امریکا

چین

آلمان

بریتانیا

ژاپن

فرانسه

هلند

کانادا

ایتالیا

مکزیک

کره جنوبی

بلژیک

هند

اسپانیا

سوئیس

تایوان
امارات متحده عربی2
استرالیا2

051015051015
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تراز	پرداخت	ها:	حساب	جاری

358،322منطقه یورو1
330،602چین2
279،969آلمان3
135،608ژاپن4
105،940کره جنوبی5
77،378سوئیس6
76،165تایوان7
69،000روسیه8
65،129هلند9
53،757سنگاپور10
33،746نروژ11
32،149تایلند12
29،348ایتالیا13
28،967ایرلند14
27،582دانمارک15
23،250سوئد16
17،253امارات متحده عربی17
16،208اسپانیا18
13،751قطر19
13،642اسرائیل20
11،557ماکائو21
10،264هنگ کنگ22
9،016ایران23
8،960مالزی24
8،584کویت25

7،266فیلیپین26
7،020اتریش27
6،331پورتوریکو28
5،326پاپوآ گینه نو29
4،121عراق30
3،946مجارستان31
2،962لوکزامبورگ32
2،687بنگالدش33
2،492کرواسی34
2،447نپال35
2،216اسلوونی36
2،071برونئی37
1،936بلژیک38
1،850کوبا391
1،683جمهوری چک40
1،124بحرین412
1،120بوتسوانا42
957ترینیداد و توباگو43
906ویتنام44
886بوروندی45
854ایسلند46
539مالت47
493استونی48
348پلی نزی فرانسه49
281سوئیس50

کشورهایی	با	بیشترین	مازاد	حساب	جاری
میلیون دالر، 2015

کشورهایی	با	بیشترین	کسری		حساب	جاری
میلیون دالر، 2015

462،961-ایاالت متحده امریکا1
122،571-بریتانیا2
58،882-برزیل3
58،280-استرالیا4
56،724-عربستان سعودی5
53،083-کانادا6
33،347-مکزیک7
32،118-ترکیه8
27،229-الجزایر9
22،457-هند10
20،360-ونزوئال11
18،922-کلمبیا12
17،586-اندونزی13
16،806-آرژانتین14
16،787-مصر15
15،763-نیجریه16
13،644-آفریقای جنوبی17
10،807-عمان18
10،273-آنگوال19
9،210-پرو20
8،146-لبنان21

5،933-سودان22
5،833-موزامبیک23
5،501-نیوزیلند24
5،464-قزاقستان25
5،121-افغانستان26
4،861-فرانسه27
4،761-شیلی28
4،038-کنیا29
3،921-میانمار30
3،850-تونس31
3،377-پاناما32
3،332-اردن33
3،312-تانزانیا34
3،026-یمن35
2،932-هلند36
2،809-غنا37
2،493-کاستاریکا38
2،353-اوگاندا39
2،264-الئوس40
2،201-اکوادور41
2،161-مراکش42

نکته: آمار منطقه یورو، به استثنای تجارت داخلی منطقه یورو است. 
2014 .2                    2013 .1
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2013 .2                    2014 .1

کشورهایی	با	بیشترین	مازاد	حساب	جاری	)درصد	از	تولید	ناخالص	داخلی(
میلیون دالر، 2015

25.1پاپوآ گینه نو1
25.0ماکائو2
18.1سنگاپور3
16.0برونئی4
14.9برمودا5
14.5تایوان6
11.5نپال7

11.5سوئیس
10.2ایرلند9
9.2دانمارک10
8.7هلند11

8.7نروژ
8.4قطر13
8.3آلمان14
8.1تایلند15
7.8بوتسوانا16
7.7کره جنوبی17

7.7تیمورلست
7.2کویت19
7.0سوازیلند20
6.2پورتوریکو21
5.7پلی نزی فرانسه22
5.5مالت23
5.2اسلوونی24
5.1کرواسی25

5.1ایسلند
5.1لوکزامبورگ

5.0روسیه28
4.7سوئد29

4.7امارات متحده عربی
4.6اسرائیل31
3.7ترینیداد و توباگو32
3.4بحرین331
3.3هنگ کنگ34

3.3مجارستان
3.1منطقه یورو )19(36

3.1ژاپن
3.0چین38

3.0مالزی
2.5فیلیپین40
2.4کوبا412

2.4ایران
2.3عراق43
2.2استونی44
2.1گینه بیسائو45
1.9اتریش46
1.6ایتالیا47
1.4اسپانیا48
1.3بنگالدش49
0.9جمهوری چک50

کشورهایی	با	بیشترین	کسری	حساب	جاری	)درصد	از	تولید	ناخالص	داخلی(
میلیون دالر، 2015

41.9-لیبریا1
39.4-موزامبیک2
26.5-افغانستان3
26.3-سیرالئون41
20.8-نیجر5
19.2-موریتانی6
18.3-الئوس7
17.9-گینه81
16.9-عمان9
16.5-الجزایر10

16.5-لبنان
15.9-باهاما12
15.6-سورینام13
14.9-قرقیزستان14
14.8-نامیبیا15
13.6-رواندا16
13.5-کرانه باختری و غزه17
13.2-مونته نگرو18
13.1-بوروندی19
12.7-گرجستان20
12.4-چاد21

11.3-توگو22
11.0-ماالوی23
10.8-گامبیا24
10.7-آلبانی25

10.7-زیمبابوه
10.0-آنگوال27
9.9-کامبوج281
9.3-اوگاندا29
9.0-بنین30
8.9-اردن31

8.9-تونس
8.7-عربستان سعودی33
8.6-لسوتو34
8.4-بورکینافاسو35
8.3-هائیتی36
8.2-نیکاراگوئه37
8.1-مغولستان38
8.0-یمن39
7.8-ونزوئال40
7.5-غنا41
7.3-تانزانیا42
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ذخایر	ارزی	رسمی1
میلیون دالر، پایان سال 2016

ذخایر	رسمی	طال
به قیمت بازار، میلیون دالر، پایان سال 2016

پول	ارسال	شده	کارگران	مهاجر	به	داخل	کشور	مبدا
میلیون دالر، پایان سال 2016

1. ارز خارجی، سبد ارزی صندوق بین   المللی پول و طال به قیمت بازار
2. انتهای سپتامبر

3،097،955چین1
1،216،642ژاپن2
734،548منطقه یورو )19(3
679،077سوئیس4
547،313عربستان سعودی5
449،879تایوان6
407،250ایاالت متحده امریکا7
386،241هنگ کنگ8
377،312روسیه9
370،171کره جنوبی10
364،995برزیل11
361،784هند12
251،079سنگاپور13
184،574آلمان14
177،993مکزیک15

171،797تایلند16
146،258فرانسه17
135،527ایتالیا18
134،982بریتانیا19
120،816الجزایر20
116،382اندونزی21
114،345لهستان22
106،006ترکیه23
98،447اسرائیل24
94،487مالزی25
85،727جمهوری چک26
85،392امارات متحده عربی27
82،718کانادا28
80،698فیلیپین29
74،112لیبی302

399،111منطقه یورو)19(1
300،959ایاالت متحده امریکا2
124،992آلمان3
90،724ایتالیا4
90،133فرانسه5
68،179چین6
59،767روسیه7
38،482سوئیس8
28،315ژاپن9
22،662هلند10
20،639هند11
15،675تایوان12
14،153پرتغال13

13،952ترکیه14
11،948عربستان سعودی15
11،481بریتانیا16
10،614لبنان17
10،419اسپانیا18
10،360اتریش19
9،549قزاقستان20
8،414بلژیک21
7،265فیلیپین22
6،425الجزایر23
5،639تایلند24
4،714سنگاپور25
4،652سوئد26

68،910هند1
63،938چین2
28،483فیلیپین3
26،233مکزیک4
23،352فرانسه5
21،060نیجریه6
19،306پاکستان7
18،325مصر8
15،388بنگالدش9
15،362آلمان10
13،000ویتنام11
10،281اسپانیا12
9،790بلژیک13
9،659اندونزی14
9،517ایتالیا15

7،481لبنان16
7،069ایاالت متحده امریکا17
6،980سریالنکا18
6،904مراکش19
6،870روسیه20
6،783لهستان21
6،730نپال22
6،573گواتماال23
6،545کره جنوبی24
5،895تایلند25
5،845اوکراین26
5،348اردن27
5،196جمهوری دومینیکن28
5،003بریتانیا29
4،680کلمبیا30
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1. براساس قدرت برابری خرید: قیمت محلی برگر بیگ مک، براساس قیمت ایاالت متحده امریکا تقسیم شده است.
2. نرخ ارز بازار         3. متوسط قیمت 4 شهر         4. میانگین وزنی قیمت در منطقه یورو         5. متوسط قیمت در پنج شهر

نرخ	ارز

شاخص	بیگ	مک	اکونومیست
ارزش کمتر ارزهای محلی )-(، ارزش بیشتر ارزهای محلی )+( در برابر ارزش دالر1، درصد

سوئیس
نروژ
سوئد
ونزوئال
برزیل
ایاالت متحده امریکا3
فنالند
کانادا
ایتالیا
اسرائیل
اوروگوئه
فرانسه
استرالیا
دانمارک
ایرلند
نیوزیلند
بلژیک
اسپانیا
منطقه اروپا )19(4
کاستاریکا
آلمان
سنگاپور
هلند
بریتانیا
کره جنوبی5
شیلی
پاکستان
اتریش
امارات متحده عربی
یونان
آرژانتین
تایلند
کلمبیا
ژاپن
استونی
پرو
عربستان سعودی
پرتغال

-40-30-20-100102030

ژانویه	217
قیمت	بیگ	
مک،	دالر2

6.35
5.67
5.26
5.25
5.12
5.06
4.76
4.51
4.40
4.38
4.35
4.29
4.28
4.22
4.19
4.19
4.14
4.14
4.06
4.06
3.97
3.89
3.78
3.73
3.68
3.64
3.58
3.56
3.54
3.51
3.47
3.35
3.31
3.26
3.25
3.24
3.20
3.19
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تورم

پایین ترین، 2016، درصدباالترین، 2016، درصد
1.8-مالی379.81سودان جنوبی11
1.6-رومانی254.92ونزوئال2
1.6-زیمبابوه55.5سورینام3
1.4-ارمنستان32.441آنگوال41
1.3-بلغارستان27.15لیبی51
1.3-تیمورلست22.4جمهوری دموکرات کنگو61
1.2-قبرس21.77ماالوی71
1.1-بوسنی و هرزگوین19.28موزامبیک8
1.1-چاد17.91زامبیا9
1.1-کرواسی17.81سودان101
0.8-بنین17.511غنا111
0.8-اردن15.7نیجر12
0.8-لبنان14.6قزاقستان13
0.7-برونئی13.914اوکراین14
0.6-لهستان13.415هائیتی15
0.5-اسرائیل12.416آذربایجان161
0.5-سنگاپور11.8بالروس171
0.5-اسلواکی11.31سیرالئون18
0.4-مونته نگرو10.619آرژانتین19
0.4-سوئیس10.2مصر20
9.9نپال21
9.6اوروگوئه22

باالترین متوسط ساالنه
تورم قیمت مصرف کننده

16-2011، درصد

پایین ترین متوسط ساالنه
تورم قیمت مصرف کننده

16-2011، درصد
0.5-یونان85.11ونزوئال11
0.5-سوئیس61سودان جنوبی21
0.3-بلغارستان28.33سودان31
0.2-بوسنی و هرزگوین23.441ماالوی41
0.2-برونئی23.15بالروس5
0.1قبرس19.96ایران6
0.2زیمبابوه14.17یمن71
0.4سنگال13.78غنا81

0.5ایرلند13.79اوکراین
0.5اسرائیل13.4آنگوال101
0.5پورتوریکو13.0سورینام11
0.6لهستان11.212اتیوپی12
0.6اسپانیا10.7نیجریه13
0.7السالوادور10.614گینه141
0.7ژاپن10.5آرژانتین15
0.7بتونی10.4سیرالئون16
0.7سوئد9.8ازبکستان171

0.8کرواسی9.8181زامبیا
0.8فرانسه9.4مصر19
0.8نیجر9.3لیبی201
0.8پرتغال8.9نپال21
0.8اسلواکی8.81اوروگوئه22
0.8اسلوونی8.51مغولستان23

تورم	قیمت	مصرف	کننده

1. تقریبی



39 رتبه بندی جهانی

قیمت	کاال

شاخص	قیمت	مسکن	اکونومیست

پایان سال 2016
درصد تغییرات 16-2011درصد تغییرات نسبت به سال گذشته

40.1روی44.11الستیک1
19.0چوب43.12روغن نارگیل2
17.0روغن نارگیل29.23چای3
14.0پشم )استرالیا(28.04پشم4
9.5قلع22.05شکر5
5.0سرب20.96روی6
4.0چرم15.07سرب7

0.8کاکائو15.08روغن پالم
0.1کنجاله سویا12.89پنبه9
1.8-گوشت گاو )استرالیا(11.910قلع10
2.4-گوشت گاو )ایاالت متحده امریکا(5.211روغن سویا11
6.5-چای0.012گوشت بره12
10.5-گوشت بره3.413-نفت131
12.6-آلومینیوم4.714-دانه سویا14
14.9-پنبه5.215-آلومینیوم15
17.6-دانه سویا6.016-طال16
21.0-شکر9.017-چوب17
22.2-روغن پالم10.118-برنج18
22.9-الستیک10.819-قهوه19
27.8-مس13.420-مس20
29.5-طال14.921-ذرت21
29.5-پشم )نیوزیلند(16.6-کنجاله سویا22
31.2قهوه20.723-پشم )نیوزیلند(23
33.3-روغن سویا24.024-گوشت گاو )استرالیا(24
36.1-برنج24.825-گوشت گاو )ایاالت متحده امریکا(25
39.0-گندم25.226-کاکائو26

فصل سوم 2016 2
درصد تغییرات نسبت به سال گذشته

فصل سوم 2010- فصل سوم 2016 2
درصد تغییرات

136.3هند14.31چین1
117.1ترکیه14.02ترکیه2
89.8برزیل12.63نیوزیلند3
87.2هنگ کنگ11.64مجارستان4
78.2کلمبیا11.45کانادا5
62.9استونی10.86کامبوج6

60.2نیوزیلند10.87لتونی
54.2ایسلند10.28ایسلند8
51.0اسرائیل8.29اسرائیل9
47.5سوئد8.110هند10
42.3اندونزی7.911نروژ11
41.4شیلی7.612پرتغال12

41.4نروژ7.6اسلواکی
40.0آفریقای جنوبی7.414استونی14

39.1آلمان7.415بریتانیا
39.1لتونی7.1سوئد16
38.6کانادا7.017ایرلند17
38.4اتریش6.918جمهوری چک18
36.9چین6.719مکزیک19
35.6مکزیک6.220آلمان20

1.west texas intermediate(WTI)
2. یا آخرین آمار
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بدهی
باالترین	بدهی	خارجی1

میلیارد دالر، 2015

باالترین	وزن	بدهی	خارجی1
مجموع بدهی خارجی به درصد تولید ناخالص داخلی، 2015

1،418.3چین1
543.4برزیل2
491.9هنگ کنگ3
479.6هند4
467.7روسیه5
465.5سنگاپور6
426.3مکزیک7
397.7ترکیه8
376.6کره جنوبی9
331.4لهستان10
308.5اندونزی11
203.3امارات متحده عربی12
191.0مالزی13
171.5عربستان سعودی14
159.7آرژانتین15
159.0تایوان16
156.2شیلی17
154.3قزاقستان18
143.4قطر19
137.9آفریقای جنوبی20
129.7تایلند21
127.4مجارستان22
126.3جمهوری چک23
123.7ونزوئال24
122.8اوکراین25

111.0کلمبیا26
96.0رومانی27
89.1اسرائیل28
87.7پاناما29
77.8ویتنام30
77.7فیلیپین 31
65.9پرو32
65.5پاکستان33
60.0عراق34
49.4کرواسی35

49.4سودان
46.6مصر37
43.9سریالنکا38
43.0مراکش39
38.6بنگالدش40
37.9بالروس41
37.5بلغارستان42
35.4کویت43
35.1لبنان44
30.8صربستان45
29.0نیجریه46
28.9کوبا47
28.0آنگوال48
27.7بحرین49
27.4تونس50

183.5مغولستان1
171.5پاناما2
159.0هنگ کنگ3
156.8سنگاپور4
135.5اوکراین5
125.3موریتانی6
112.1قرقیزستان7
104.8مجارستان8
102.7پاپوآ گینه نو9
101.5کرواسی10
100.1جامائیکا11
95.3گرجستان12
88.9بحرین13
88.7مولداوی14
87.4الئوس15
87.1قطر16
86.0قزاقستان17
84.8ارمنستان18
82.9صربستان19
82.6نیکاراگوئه20

81.5استونی21
79.1موریتانی22
77.1بوسنی و هرزگوین23
74.7بلغارستان24
72.9لبنان25
72.5آلبانی26
69.5لهستان27
69.4بالروس28
69.1مقدونیه29
68.6اردن30
68.2جمهوری چک31
67.9موزامبیک32
64.9شیلی33
64.4مالزی34
63.6تونس35
60.6زیمبابوه36
58.7الساوادور37
57.0پاراگوئه38

57.0تاجیکستان

1.بدهــی خارجــی عبــارت اســت از بدهــی بــه افــراد غیرمقیــم کــه از طریــق ارز خارجــی پــس داده می شــود. ایــن آمــار و ارقــام میــزان بدهــی دولــت، بخــش 
عمومــی و بخــش خصوصــی را نشــان می دهــد. کشــورهای توســعه یافتــه کــه پیشــتر بــه ثبــات رســیده انــد، از لیســت مســتثنی شــده انــد.



41 بدهی

باالترین	بدهی	خارجی1
به درصد از صادرات کاال و خدمات، 2015

باالترین	نرخ	بدهی	خدمات2
میانگین، درصد، 2015

888.8سودان1
394.5مغولستان2
310.8ونزوئال3
309.4الئوس4
304.4جمهوری آفریقای مرکزی5
290.6پاناما6
280.0قزاقستان7
262.9اتیوپی8
227.7برزیل9
226.3موزامبیک10
218.2بوروندی11
217.2آرژانتین12
212.7نیجر13
211.3اوکراین14

211.1اوروگوئه15
206.4جامائیکا16
205.4پاپوآ گینه نو17
203.4کلمبیا18
201.3موریتانی19
201.1شیلی20
197.9سیرالئون21
195.0ترکیه22
191.2آلبانی23
182.8سریالنکا24
182.3قرقیزستان25
179.8کرواسی26
175.2گرجستان27
174.8نیکاراگوئه28

68.4سوریه1
63.4قزاقستان2
60.3ونزوئال3
58.8جامائیکا4
56.9اوکراین5
37.6برزیل6
35.5کرواسی7
33.1شیلی8
32.6کوبا9
32.1مغولستان10
30.3بلغارستان11

30.3اندونزی
30.1رومانی13
28.4سودان14

28.3موریتانی15
28.1ارمنستان16
26.9ترکیه17
25.9مجارستان18
25.6کلمبیا19
24.5گرجستان20
24.4آرژانتین21
23.3جمهوری دومینیکن22
23.0روسیه23
22.9بوسنی و هرزگوین24
22.5صربستان25
21.9اکوادور26
21.0آلبانی27
20.5مقدونیه28

بدهی	خانوار3
به درصد خالص درآمد قابل تصرف، 2015

292.0دانمارک1
277.1هلند2
221.8نروژ3
211.8استرالیا4
211.2سوئیس5
179.1سوئد6
177.9ایرلند7
175.1کانادا8
169.9کره جنوبی9
149.5بریتانیا10
136.4پرتغال11
129.7فنالند12

129.5ژاپن134
121.9اسپانیا14
118.5یونان15
114.3بلژیک16
111.6ایاالت متحده امریکا17
108.3فرانسه18
93.5اتریش19
92.9آلمان20
89.2ایتالیا21
81.9استونی22
68.7جمهوری چک23
68.0اسلواکی24

2. بدهــی خدمــات مجمــوع اصــل و ســود بدهــی اســت کــه در بدهــی خارجــی قــرار دارد. نــرخ بدهــی خدمــات در حقیقــت بدهــی خدمــات بــه عنــوان 
درصــدی از صــادرات کاال، خدمــات غیرفاکتــوری، درآمــد اولیــه و حوالــه کارگــران مهاجــر بــه داخــل کشورشــان اســت.

3.کشورهای عضو سازمان های همکاری های اقتصادی و توسعه
2012 . 4
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کمک

423.6کرانه باختری و غزه1
283.1اردن2
263.9سوریه3
243.7کوزوو4
243.0لیبریا5
170.5تیمورلست6
166.7لبنان7
160.6مونته نگرو8
146.7سیرالئون9
135.7سودان جنوبی10
130.3افغانستان11
129.1قرقیزستان12
121.7گرجستان13
116.2سومالی14
115.7آلبانی15
115.2ارمنستان16
114.9فیجی17
103.1مقدونیه18
99.4جمهوری آفریقای مرکزی 19
97.3هائیتی20

93.2بوسنی و هرزگوین21
93.2رواندا

87.9مولداوی23
79.6مغولستان24
78.2موریتانی25
77.4پاپوآ گینه نو26
74.7نیکاراگوئه27
73.4بولیوی28
72.0سوازیلند29
69.3الئوس30
38.2مالی31
66.5هندوراس32
65.6مالدیو33
64.9موزامبیک34
64.5غنا35
61.0ماالوی36
60.6موریتانی37
58.1سنگال38
57.9نامیبیا39
57.2گابن40

دریافت کمک خارجی سرانه، دالر، 2015

بزرگ	ترین	دریافت	کنندگان	کمک	های	دوجانبه	و	چندجانبه
میلیارد دالر، 2015

سوریه
افغانستان
پاکستان
اتیوپی
هند
ویتنام
جمهوری دموکراتیک کنگو
تانزانیا
بنگالدش
مصر
کنیا
نیجریه
اردن
ترکیه
کرانه باختری و غزه
موزامبیک
غنا
سودان جنوبی
اوگاندا
یمن

012345



43 کمک

بزرگ	ترین	تغییرات	در	دریافت	کمک	خارجی
2015 در مقایسه با 2011، میلیون دالر

بزرگ	ترین	اهداکنندگان	دوجانبه	و	چندجانبه1

30،9860.17ایاالت متحده امریکا1
18،5450.70بریتانیا2
17،9400.52آلمان3
9،2030.21ژاپن4
9،0390.37فرانسه5
7،0891.40سوئد6
6،7581.05عربستان سعودی7
5،7260.75هلند8
4،3811.18امارات متحده عربی9
4،2781.05نروژ10
4،2770.28کانادا11
4،0040.22ایتالیا12
3،9190.50ترکیه13
3،5620.52سوئیس14
3،4940.29استرالیا15

2،5660.85دانمارک16
1،9150.14کره جنوبی17
1،9050.42بلژیک18
1،3970.12اسپانیا19
1،3240.35اتریش20
1،2880.55فنالند21
1،1610.09روسیه22
7180.32ایرلند23
4420.27نیوزیلند24
4410.10لهستان25
3630.95لوکزامبورگ26
3080.16پرتغال27
3040.26کویت28
2550.05تایوان29
2390.12یونان30

کاهشافزایش
2،927.2-جمهوری دموکراتیک کنگو4،546.41سوریه1
2،627.9-افغانستان2،063.42مصر2
1،143.5-ترکیه1،239.03سودان جنوبی3
1،066.6-صربستان1،175.94اردن4
842.5-سودان1،078.75بنگالدش5
782.9-ساحل عاج1،054.46یمن6
664.3-مکزیک788.67میانمار7
649.1-هائیتی699.08فیلیپین8
561.6-کرانه باختری و غزه679.79اوکراین9
483.5-لیبی663.910نیجریه10
461.8-ویتنام522.511سیرالئون11
450.7-تونس499.712لبنان12
444.7-اندونزی465.713کوبا13
429.7-عراق336.314گینه14
342.8-توگو332.215لیبریا15
270.7-بوسنی و هرزگوین329.816کلمبیا16
266.0-پرو329.117نپال17
258.6-اتیوپی292.418پاکستان18
250.4-موزامبیک271.119چین19
242.4-بنین251.920ماالوی20
237.4-نیکاراگوئه245.721قرقیزستان21
236.3-زامبیا243.722ازبکستان22
217.8-آذربایجان229.923ماداگاسکار23
205.3-بوروندی221.224نیجر24
189.6-الساوادور218.225جمهوری آفریقای مرکزی 25
186.1-سریالنکا192.826تایلند26
181.1-رواندا187.227آنگوال27
175.4سنگال177.628برزیل28

1. چین کمک هایی ارائه می دهد اما میزان آن فاش نمی شود.
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صنعت	و	خدمات

بزرگ	ترین	تولیدکنندگان	صنعتی
میلیارد دالر، 2015

2007 -13 .5                  2007 -12 .4                 2007-14 .3                2013 .2                2014 .1

4،529چین1
3،471ایاالت متحده امریکا21
1،224ژاپن31
923آلمان4
563هند5
498کانادا6
495بریتانیا7
476کره جنوبی8
422فرانسه9
389روسیه10
385ایتالیا11
349مکزیک12
346برزیل13
345اندونزی14
319استرالیا15
297عربستان سعودی16
256اسپانیا17
185تایوان18
177امارات متحده عربی19
1668ترکیه20
166سوئیس21

166ونزوئال

159ایران231
144لهستان24
141تایلند25
138آرژانتین26
135هلند27
122مصر28
119نروژ29
115سوئد30
109ایرلند31
108مالزی32
98نیکاراگوئه33

98پورتوریکو2
96قطر35
95اتریش36
91کلمبیا37
90بلژیک38

90فیلیپین
83آفریقای جنوبی 40
76عراق41
73سنگاپور42
72شیلی43

باالترین	رشد	تولید	صنعتی
درصد افزایش میانگین ساالنه به قیمت واقعی، 2007-15

24.1تیمورلست13
16.9لیبریا2
15.9اتیوپی3
15.1میانمار4
13.3الئوس5
12.1پاناما6
11.5ازبکستان7
10.3غنا8
9.3قطر9
9.2چاد10

9.2چین
9.1نیجر12
9.0رواندا13
8.5کوزوو14
8.4بنگالدش15
8.2تانزانیا16
7.8کامبوج17

7.8عراق
7.8مغولستان

7.5مقدونیه20

پایین	ترین	رشد	تولید	صنعتی
درصد افزایش میانگین ساالنه در قیمت واقعی، 2006-14

7.8-قبرس1
7.5-برمودا24
7.2-یونان3
6.3-اوکراین4
3.2-فنالند5
3.1-کرواسی6

3.1-اسپانیا
2.6-ایتالیا8
2.5-لتونی9
2.4-پرتغال10
2.2-برونئی11

2.2-جامائیکا
1.7-بوتسوانا13
1.6-لوکزامبوگ14
1.5-اسلوونی15

1.5-ترینیداد و توباگو
1.3-ارمنستان17

1.3-جمهوری آفریقای مرکزی
1.1-ایران193
1.0-فرانسه20

1.0-هلند
1.0-پورتوریکو5



45 صنعت و خدمات

2012 .3                2014 .2                2013 .1

بزرگ	ترین	تولیدکنندگان	کارخانه	ای
میلیارد دالر، 2015

بزرگ	ترین	تولیدکنندگان	خدمات
میلیارد دالر، 2015

2،857چین11
2،068ایاالت متحده امریکا2
851ژاپن32
690آلمان4
370کره جنوبی5
315هند6
258ایتالیا7
249بریتانیا8
243فرانسه9
196مکزیک10
183کانادا111
182برزیل12
180اندونزی13
169روسیه14
158تایوان15
154اسپانیا16
117سوئیس17
112ترکیه18
106تایلند19
97ایرلند20

85آرژانتین21
85استرالیا

83لهستان23
79هلند24

79عربستان سعودی
75سوئد26
68مالزی27
63اتریش28
59فیلیپین29
58بلژیک30
56مصر31
55سنگاپور32
49ایران332
48پورتوریکو341
46نیجریه35
45جمهوری چک36
43ونزوئال371
42رومانی382
38 1دانمارک39

13،084ایاالت متحده امریکا12
5،558چین2
3،528ژاپن32
2،085آلمان4
بریتانیابریتانیا5
1،703فرانسه6
1،214ایتالیا7
1،196کانادا81
1،126برزیل9
1،007هند10
899استرالیا11
799اسپانیا12
748روسیه13

748کره جنوبی
677مکزیک15
527هلند16
479سوئیس17
412ترکیه18
400اندونزی19
335عربستان سعودی20
328تایوان21
323آرژانتین22
318سوئد23
314بلژیک24
283نیجریه25
274هنگ کنگ26

268لهستان27
236اتریش28
219نروژ29
218ایران302

218تایلند
202سنگاپور32
198دانمارک33
193آفریقای جنوبی34
191امارات متحده عربی35
176مصر36
172فیلیپین37
163مالزی38
158کلمبیا39
155ونزوئال401
151ایرلند41
142پاکستان42
142فنالند43
139شیلی44
138یونان45
131پرتغال46
115نیوزیلند473
109قزاقستان48
105بنگالدش49
102پرو50
99جمهوری چک51
52عراق52
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کشاورزی	و	ماهیگیری

بزرگ	ترین	تولیدکنندگان	کشاورزی
میلیارد دالر، 2015

بیشترین	وابستگی	اقتصادی	به	بخش	کشاورزی
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی )درصد(، 2015

کمترین	وابستگی	اقتصادی	به	بخش	کشاورزی
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی )درصد( 2015

977چین1
332هند2
224ایاالت متحده امریکا31
117اندونزی4
100نیجریه5
77برزیل6
65پاکستان7
55روسیه8
54ترکیه9
53ژاپن101
39ایران111
38فرانسه12

38مکزیک
37مصر14

37ایتالیا

36تایلند16
33ویتنام17
32کانادا18
31استرالیا19

31سودان
30آرژانتین21

30فیلیپین
29بنگالدش23

29کره جنوبی
28اسپانیا25
25مالزی26
23اتیوپی27
19الجزایر28

19آلمان
19کنیا

62.3سیرالئون1
52.4چاد2
43.7گینه بیسائو32
43.0بوروندی4
42.2جمهوری آفریقای مرکزی5
41.0اتیوپی6

41.0مالی
40.7توگو8
39.9نیجر9
39.3سودان10
35.0لیبریا11
34.6رواندا12
34.2بورکینافاسو13
33.0نپال14

32.9کنیا15
31.1تانزانیا16
29.5ماالوی17
28.2کامبوج18
27.4الئوس19
26.7میانمار20
25.8اوگاندا21
25.6ماداگاسکار22
25.3بنین23
25.2موزامبیک24
25.1پاکستان25
25.0تاجیکستان26
22.8کامرون27
22.7ساحل عاج28

0.0ماکائو1
0.0سنگاپور

0.1هنگ کنگ3
0.2لوکزامبورگ4

0.2قطر
0.3بحرین6
0.5ترینیداد و توباگو7
0.6آندورا82

0.6آلمان
0.6کویت

0.7بلژیک11
0.7سوئیس

0.7بریتانیا
0.8برمودا143

0.8پورتوریکو2
1.0ایرلند16
1.1بوروندی17

1.1ژاپن1
1.2دانمارک19
1.3اتریش20

1.3سوئد
1.3ایاالت متحده امریکا1

1.4مالت23
1.6عمان24

2012 .3                2013 .2                2014 .1
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تولید	ماهیگیری	و	تولیدآبزیان
ماهی،سخت پوستان و نرم تنان، میلیون تن، 2015

بزرگ	ترین	تولیدکنندگان
1000 تن، 2014

64.1چین1
10.7اندونزی2
10.1هند31
6.2ویتنام4
5.5ایاالت متحده امریکا5
4.9پرو6
4.6روسیه7
4.1ژاپن8
3.7بنگالدش9

3.7نروژ
2.9میانمار111

2.9فیلیپین
2.8شیلی13
2.5تایلند14
2.1کره جنوبی151

1.7مالزی16
1.6مکزیک17
1.5مصر181
1.4مراکش19
1.3برزیل201

1.3ایسلند
1.3اسپانیا
1.3تایوان

1.1اکوادور24
1.0کانادا25

1.0ایران
1.0نیجریه

0.9دانمارک28
0.9بریتانیا

0.8آرژانتین30

غالت
557،407چین1
442،849ایاالت متحده امریکا2
295،360هند3
103،136روسیه4
101،402برزیل5

89،855اندونزی6
73،331فرانسه7
63،378اوکراین8
55،759بنگالدش9
52،010آلمان10

گوشت
84،798چین1
42،565ایاالت متحده امریکا2
26،053برزیل3
9،070روسیه4
8،356آلمان5

6،601هند6
6،224مکزیک7
5،742اسپانیا8
5،489فرانسه9
5،193آرژانتین10

میوه
158،424چین1
88،475هند2
37،410برزیل3
25،952ایاالت متحده امریکا4
17،851مکزیک5

17،764اسپانیا6
17،365اندونزی7
16،233فیلیپین8
15،645ایتالیا9
14،291ترکیه10

سبزیجات
596،110چین1
126،579هند2
36،599ایاالت متحده امریکا3
28،186ترکیه4
21،456ایران5

19،352مصر6
17،951ویتنام7
16،894روسیه8
14،286مکزیک9
17،173اسپانیا10

ریشه و جوانه
173،355چین1
108،069نیجریه2
55،622هند3
31،501روسیه4

30،484تایلند5
27،716برزیل6
27،599اندونزی7
25،079غنا8

1. تقریبی
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کاال

گندم

10 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16
1000 تن

128،890اتحادیه اروپا )28(159،6001اتحادیه اروپا )28(1
116،900چین130،2002چین2
88،710هند86،5003هند3
37،140روسیه61،0004روسیه4
32،060ایاالت متحده امریکا56،1005ایاالت متحده امریکا5
24،330پاکستان27،6006کانادا6
20،430مصر27،3007اوکراین7
20،370ترکیه25،5008پاکستان8
18،180ایران24،2009استرالیا9
11،800اوکراین22،60010ترکیه10

برنج1

10 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16
1000 تن

144،000چین145،7701چین1
93،568هند104،4082هند2
37،800اندونزی36،2003اندونزی3
35،100بنگالدش34،5004بنگالدش4
22،600ویتنام27،5845ویتنام5
13،000فیلیپین15،8006تایلند6
10،750میانمار12،1607میانمار7
9،100تایلند11،0008فیلیپین8
8،600ژاپن7،6709ژاپن9
7،850برزیل7،21010برزیل10

شکر2

10 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16
1000 تن

26،000هند34،2401برزیل1
17،880اتحادیه اروپا )28(28،8702هند2
15،450چین15،3003اتحادیه اروپا )28(3
11،010برزیل11،0004تایلند4
10،830ایاالت متحده امریکا10،2605چین5
6،050اندونزی7،7006ایاالت متحده امریکا6
5،500روسیه6،1307پاکستان7
4،860پاکستان5،8808مکزیک8
4،370مکزیک5،1009روسیه9
3،270مصر4،82010استرالیا10

غالت	دانه	درشت3

5 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16
1000 تن

5 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16
1000 تن

313،248ایاالت متحده امریکا367،3991ایاالت متحده امریکا1
240،059چین233،3252چین2
149،378اتحادیه اروپا )28(152،1573اتحادیه اروپا )28(3
60،063برزیل68،7294برزیل4
45،718مکزیک48،3345آرژانتین5

1.آسیاب شده      2.خام         3. از جمله: ذرت )بالل(، جو، سورگوم، جو دوسر، گندم سیاه، ارزن، تریتیکاله و سایر مواد.
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چای

10 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16
1000 تن

1،978چین2،0961چین1
999هند1،2072هند2
306ترکیه4453کنیا3
165روسیه3384سریالنکا4
152پاکستان2285ویتنام5
127ایاالت متحده امریکا2276ترکیه6
115بریتانیا1547اندونزی7
110ژاپن1198ایران8
90مصر999میانمار9
78بنگالدش8510آرژانتین10

قهوه

10 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16
1000 تن

2،573اتحادیه اروپا )28(3،3001برزیل1
1،520ایاالت متحده امریکا1،5302ویتنام2
1،230برزیل8703کلمبیا3
467ژاپن6004اندونزی4
270اندونزی3965اتیوپی5
258روسیه3566هندوراس6
222اتیوپی3207هند7
212کانادا2288پرو8
138ویتنام2289اوگاندا9
135هند21010گواتماال10

کاکائو
10 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16

1000 تن
10 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16

1000 تن
535هلند1،5811ساحل عاج1
492ساحل عاج7782غنا2
430آلمان3203اندونزی3
398ایاالت متحده عربی2324اکوادور4
382اندونزی2115کامرون5
335برزیل2006نیجریه6
202غنا1407برزیل7
194مالزی958پرو8
138فرانسه729جمهوری دومینیکن9
112اسپانیا5310کلمبیا10

آب	پرتقال1

10 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16
1000 تن

825اتحادیه اروپا )28(8481برزیل1
634ایاالت متحده امریکا3832ایاالت متحده امریکا2
94کانادا1653مکزیک3
83چین1004اتحادیه اروپا )28(4
78ژاپن455آفریقای جنوبی5

1. تن در 65 درجه بریکن
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مس

10 کشور اصلی تولیدکننده1 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده2 2015-16
1000 تن

11،353چین5،7641شیلی1
3،338اتحادیه اروپا)28(1،7052پرو2
1،796ایاالت متحده آمریکا1،6673چین3
1،219آلمان1،4104ایاالت متحده آمریکا4
997ژاپن10395جمهوری دموکراتیک کنگو5
705کره جوبی9646استرالیا6
613ایتالیا8617اتحادیه اروپا)28(7
491هند7588زیمبابوه8
471تایوان7409روسیه9
455ترکیه69710کانادا10

چرم

10 کشور اصلی تولیدکننده1 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده2 2015-16
1000 تن

3،804چین2،3351چین1
1،617اتحادیه اروپا )28(6532استرالیا2
1،590ایاالت متحده آمریکا3713ایاالت متحده آمریکا3
602کره جنوبی3164پرو4
539هند 2545مکزیک5
357آلمان2086اتحادیه اروپا )28(6
269ژاپن1967روسیه7
240برزیل1398هند8
238اسپانیا799سوئد9
235مکزیک7610ترکیه10

روی

10 کشور اصلی تولیدکننده1 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده3 2015-16
1000 تن

6،483چین4،7501چین 1
2،114اتحادیه اروپا )28(1،5832استرالیا2
931ایاالت متحده آمریکا1،4223پرو3
612هند8264هند4
590کره جنوبی8085ایاالت متحده آمریکا5
479آلمان6996اتحادیه اروپا )28(6
479ژاپن6777مکزیک7
450بلژیک4428بولیوی8
258ایتالیا3849قزاقستان9
230ترکیه27710کانادا10

قلع

5 کشور اصلی تولیدکننده1 2015-16
1000 تن

5 کشور اصلی مصرف کننده2 2015-16
1000 تن

175.8چین146.61چین1
51.5اتحادیه اروپا )28(68.42اندونزی2
31.4ایاالت متحده آمریکا28.63میانمار3
26.8ژاپن25.54برزیل4
17.9آلمان20.15بولیوی5
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نیکل

10 کشور اصلی تولیدکننده1 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده2 2015-16
1000 تن

836.1چین464.51فیلیپین1
301.6اتحادیه اروپا )28(261.02روسیه2
152.0ایاالت متحده آمریکا234.93کانادا3
150.6ژاپن225.24استرالیا4
83.4کره جنوبی186.15نیوکالدونیا5
60.5ایتالیا128.66اندونزی6
60.2آلمان100.87چین7
60.0تایوان89.38برزیل8
37.1هند56.79آفریقای جنوبی9
35.0بلژیک56.510گواتماال10

آلومینیوم

10 کشور اصلی تولیدکننده4  2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده5  2015-16
1000 تن

31،068چین31،4101چین 1
6،679اتحادیه اروپا )28(3،5292روسیه2
5،325ایاالت متحده آمریکا2،8803کانادا3
2،163آلمان2،4644امارات متحده عربی4
1،779ژاپن 2،2175اتحادیه اروپا )28(5
1،476هند1،8866هند6
1،366کره جنوبی1،6467استرالیا7
952ترکیه1،5878ایاالت متحده آمریکا8
835امارات متحده عربی1،2419نروژ9
801برزیل96110بحرین10

فلزات	گرانبها
طال1

10 کشور اصلی تولید کننده، 2015 )تن(
نقره1

10 کشور اصلی تولید کننده، 2015 )تن(
5،592مکزیک450.11چین 1
4،102پرو277.82استرالیا2
3،393چین255.83پرو3
2،024اتحادیه اروپا)28(212.34هند4
1،571روسیه160.85ایاالت متحده آمریکا5
1،504چین145.06اتحادیه اروپا )28(6
1،430استرالیا144.57مکزیک7
1،306بولیوی124.68بولیوی8
1،305قزاقستان103.09قزاقستان9
1،230لهستان92.210کانادا10

پالتین
3 کشور اصلی تولید کننده، 2015 )1000 تن(

پاالدیوم
3 کشور اصلی تولید کننده، 2015 )1000 تن(

76.1آفریقای جنوبی142.11آفریقای جنوبی1
69روسیه20.82روسیه2
24.6ایاالت متحده آمریکا/ کانادا12.53زیمباو3

1. تولیدات معدنی
2. مصرف پاالیش شده

3. مصرف عمده
4. تولید پاالیش یافته اولیه

5. مصرف پاالیش یافته اولیه
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الستیک	)طبیعی	و	مصنوعی(

10 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16
1000 تن

8،897چین4،7241تایلند1
3،629اتحادیه اروپا )28( 3،6452چین2
2،905ایاالت متحده آمریکا3،1453اندونزی3
1،587ژاپن2،3924ایاالت متحده آمریکا4
1،536هند2،3815اتحادیه اروپا )28(5
1،072تایلند1،6686ژاپن6
929برزیل1،5027کره جنوبی7
898مالزی1،3908روسیه8
520روسیه1،0179ویتنام9
509اندونزی76710هند10

پنبه

10 کشور اصلی تولیدکننده 2015-16
1000 تن

10 کشور اصلی مصرف کننده 2015-16
1000 تن

7،442چین5،7461هند1
5،296هند4،7532چین2
2،256پاکستان2،8063ایاالت متحده آمریکا3
1،500ترکیه1،5374پاکستان4
1،324بنگالدش1،2895برزیل5
1،007ویتنام8326ازبکستان6
751ایاالت متحده آمریکا6407ترکیه7
733برزیل6268استرالیا8
654اندونزی3159ترکمنستان9
418مکزیک24410بورکینافاسو10

دانه	های	روغنی	اصلی1

5 تولید کننده اصلی، 2015 -2016
)1000 تن(

5 مصرف کننده اصلی، 2016-2015
)1000 تن(

141،677چین115،8791ایاالت متحده آمریکا1
63،104ایاالت متحده آمریکا98،9742برزیل2
51،515اتحادیه اروپا )28(607،7773آرژانتین3
45،568برزیل54،4544چین4
28،659هند29،0435هند5

روغن	های	گیاهی	اصلی2

5 تولید کننده اصلی، 2015 -2016
)1000 تن(

5 مصرف کننده اصلی، 2016-2015
)1000 تن(

29،859چین32،0001اندونزی1
23،185اتحادیه اروپا )28(23،3292چین2
18،345هند17،8013مالزی3
13،028ایاالت متحده آمریکا16،0964اتحادیه اروپا )28(4
9،463اندونزی10،8835ایاالت متحده آمریکا5

1. دانه های سویا، روغن کلزا )کانوال(، پنبه دانه، دانه آفتابگردان، بادام زمینی.
2. پالم، دانه های سویا، روغن کلزا و روغن آفتابگردان.

3. از جمله نفت خام، نفت شیل، نفت شل و گاز طبیعی مایع.
4. عضو اوپک.

5. عضو اوپک که عضویت آن در 30 نوامبر 2016 تعلیق یافت.
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نفت3

10 تولید کننده اصلی، 2016
)1000 بشکه در روز(

10 مصرف کننده اصلی، 2016
)1000 بشکه در روز(

19،631ایاالت متحده آمریکا12،3541ایاالت متحده آمریکا1
12،381چین12،3492عربستان سعودی25
4،489هند 11،2273روسیه3
4،037ژاپن4،6004ایران44
3،906عربستان سعودی4،46554عراق54
3،203روسیه4،4606کانادا6
3،018برزیل4،0737امارات متحده عربی74
2،763کره جنوبی3،9998چین8
2،394آلمان3،1519کویت94
2،343کانادا2،60510برزیل10

زغال	سنگ

10 تولید کننده اصلی، 2016
)معادل میلیون تن نفت(

10 مصرف کننده اصلی، 2016
)معادل میلیون تن نفت(

1،887.6چین1،685.71چین1
411.9هند364.82ایاالت متحده آمریکا2
358.4ایاالت متحده آمریکا299.33استرالیا3
119.9ژاپن288.54هند 4
87.3روسیه 255.75اندونزی55
85.1آفریقای جنوبی192.86روسیه6
81.6کره جنوبی142.87آفریقای جنوبی7
75.3آلمان62.58کلمبیا8
62.7اندونزی52.395لهستان9
48.8لهستان44.110قزاقستان10

گاز	طبیعی

10 تولید کننده اصلی، 2016
)میلیارد متر مکعب(

10 مصرف کننده اصلی، 2016
)میلیارد مترمکعب(

778.6ایاالت متحده آمریکا749.21ایاالت متحده آمریکا1
390.9روسیه579.42روسیه2
210.3چین202.43ایران34
200.8ایران181.245قطر44
111.2ژاپن152.05کانادا5
109.4عربستان سعودی138.464چین6
99.9کانادا116.67نروژ7
89.5مکزیک109.48عربستان سعودی84
80.5آلمان91.39الجزایر94
76.6امارات متحده عربی91.2104استرالیا10

ذخایر	نفتی3
باالترین ذخایر اثبات شده تا پایان 2016

درصد از کل جهان
17.6ونزوئال14
15.6عربستان سعودی24
15.6کانادا3
9.3ایران44

9.0عراق54
6.4روسیه6
5.9کویت74
5.7امارات متحده عربی84
2.8لیبی94
2.8ایاالت متحده آمریکا10
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انرژی

بزرگ	ترین	تولید	کنندگان
معادل میلیون تن نفت 2014

بزرگ	ترین	مصرف	کنندگان	
)معادل میلیون تن نفت 2013(

بهره	وری	انرژی1
تولید ناخالص داخلی به ازای واحد مصرف انرژی 2014

3،073چین1
2،451ایاالت متحده آمریکا2
772روسیه3
623هند4
477ژاپن5
364کانادا6
322آلمان7
321برزیل8
281کره جنوبی9
265ایران10
255عربستان سعودی11
254فرانسه12
201بریتانیا13
188مکزیک14
185اندونزی15

160ایتالیا16
142استرالیا17

142آفریقای جنوبی
137اسپانیا19
131ترکیه20
129تایلند21
115تایوان22
107امارات متحده عربی23
106اوکراین24
98لهستان25
96هلند26
94آرژانتین27
90مصر28
87مالزی29
83ونزوئال30

3،073چین1
2،451ایاالت متحده آمریکا2
772روسیه3
623هند4
477ژاپن5
364کانادا6
322آلمان7
321برزیل8
281کره جنوبی9
265ایران10
255عربستان سعودی11
254فرانسه12
201بریتانیا13
188مکزیک14
185اندونزی15

160ایتالیا16
142استرالیا17
142آفریقای جنوبی18
137اسپانیا19
131ترکیه20
129تایلند21
115تایوان22
107امارات متحده عربی23
106اوکراین24
98لهستان25
96هلند26
94آرژانتین27
90مصر28
87مالزی29
83ونزوئال30

این جدول در کتاب اکونومیست اشتباه منتشر شده است

پایین ترین بهره وریباالترین بهره وری
1.9جمهوری دموکراتیک کنگو32.81سودان جنوبی1
2.2ترینیداد و توباگو26.82هنگ کنگ2
2.3ایسلند20.63سریالنکا3
2.5موزامبیک19.64کوبا4
2.9اتیوپی18.55سوئیس5
2.9توگو18.46پاناما6
2.9ترکمنستان17.97کلمبیا7
3.4اوکراین17.78ایرلند8
4.1بحرین17.29جمهوری دومینیکن9
4.2هائیتی17.210مالت10
4.6آفریقای جنوبی16.411موریتانی11

1. یک دالر براساس قدرت برابری خرید به ازای یک کیلوگرم معادل نفت خام
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واردکنندگان	خالص	انرژی	
درصد از انرژی تجاری مصرفی، 2014

منابع	برق
درصد از کل، 2014

کمترینبیشترین
1،058 - سودان جنوبی99.01هنگ کنگ1
583- نروژ98.02لبنان2
541 - آنگوال98.03مالت3
497 -جمهوری کنگو98.04سنگاپور4
399 -قطر 97.05اردن5
391- کویت96.06لوکزامبورگ6
357 -برونئی 94.07قبرس7
310- آذربایجان94.08ژاپن8
274- کلمبیا91.09مراکش9
229 -عراق90.010مولداوی10
213 -گابن87.011بالروس11
206-عمان87.0 جمهوری دومینیکن12

بزرگ	ترین	مصرف	سرانه
معادل کیلوگرم نفت، 2014

20،292قطر1
17،916ایسلند2
14،447ترینیداد و توباگو3
10،395بحرین4
9،027کویت5
8،515برونئي6
7،874کانادا7
7،756امارات متحده عربي8
6،949ایالت متحده آمریکا9
6،913عربستان سعودي10
6،861لوک زامبورگ11

6،213فنالند12
5،743عمان13
5،596نروژ14
5،338استرالیا15
5،323کره جنوبي16
5،122سنگاپور17
5،040ترکمنستان18
4،966سوئد19
4،943روسیه20
4،699بلژیک21
4،593استوني21

گازنفت
100بحرین99.61سودان جنوبي1
100قطر99.52بنین2
100ترکمنستان99.53اریتره3
99.8ترینیداد و توباگو98.94لبنان4
99.0برونئي96.75مالت5

انرژي هسته ايانرژي آب
78.6فرانسه1001آلباني1
57.1اسلواکي1002پاراگوئه2
53.3بل ژیک99.93جمهوری دموکراتیک کنگو3
48.6مجارستان99.84نپال4
47.2سوئد99.15نامیبیا5

انرژي هاي تجدیدپذیر، به جز برقابیزغال سنگ
55.8دانمارک96.91کوزوو1
55.8نیکاراگوئه95.82بوتسوانا2
45.00السالوادور93.03آفریقاي جنوبي3
33.8ایسلند92.34مغولستان4
32.1پرتغال87.45استوني5
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بازار	کار

1- 15سال و باالتر

مشارکت	نیروی	کار
درصد از جمعیتی که به سن کار رسیده اند1، کار می کنند و یا به دنبال کار هستند، 2016 یا آخرین آمار

پایین ترینباالترین 
40.1اردن86.41ماداگاسکار1
41.4تیمورلست85.02اوگاندا2
41.7سوریه84.93رواندا3
42.3مولداوی84.14قطر4
42.5پورتوریکو83.95اریتره5
42.6عراق83.76بوروندی6
43.8الجزایر83.47بورکینافاسو7
44.7ایران83.08اتیوپی8

46.0بوسنی و هرزگوین83.09نپال
47.2لبنان82.510زیمبابوه10
47.3موریتانی82.311گینه11
47.7تونس82.012گینه استوایی12
48.2سودان81.113ماالوی13
48.3ایتالیا81.014کامبوج14
48.8مونته نگرو80.915توگو15
49.2گابن79.516کره شمالی16

49.3مراکش79.517امارات متحده عربی
49.6مصر79.118موزامبیک18
49.8یمن78.519تانزانیا19
50.3آلبانی78.420ویتنام20
50.3ترکیه78.1جمهوری آفریقای مرکزی21
51.4صربستان77.822میانمار22
51.7سریالنکا77.623الئوس23
51.8یونان77.524بوتسوانا24
52.2کرواسی77.125غنا25
52.2سوازیلند76.1کامرون26
75.3زامبیا27
74.3پرو28

بیشترین	نیروی	کار	مرد
باالترین درصد مرد در نیروی کار، 2016

بیشترین	نیروی	کار	زن
باالترین درصد زن در نیروی کار، 2016

54.4موزامبیک84.61امارات متحده عربی1
54.4رواندا84.2عمان2
51.7بوروندی85.33سوریه3
51.2توگو84.84عربستان سعودی4
51.0الئوس84.75قطر5
50.8نپال82.56اردن6
50.5ماالوی82.47افغانستان7
50.1جمهوری دموکراتیک کنگو82.28عراق8
50.0غنا81.99ایران9
49.9باربادوس80.710الجزایر10
49.9لیتوانی80.2بحرین11
49.7میانمار79.612کرانه باختری و غزه12
49.6لتونی77.813پاکستان13
49.5سیرالئون76.914مصر14
49.4بنین75.715هند15
75.1لبنان16



57 بازار کار

1. براساس تعریف سازمان بین المللی کار                2. 2015

باالترین	نرخ	بیکاری
درصد از نیروی کار1، 2016

32.9کوزوو12
30.2ریونیون22
29.7گامبیا3
27.4لسوتو4
26.7مقدونیه5
26.2گوادولوپ62
25.9آفریقای جنوبی7

25.9کرانه باختری و غزه2
25.8بوسنی و هرزگوین9
25.6نامیبیا10
25.3سوازیلند11
24.4موزامبیک12
23.9یونان13
23.8گینه فرانسوی142
23.2مارتینیک152
19.4اسپانیا16
19.2لیبی17
18.5گابن18
18.4بوتسوانا19
17.9پلی نزی فرانسوی20
17.5مونته نگرو21

17.5عمان
17.1یمن23

16.8ارمنستان24
16.5صربستان25
16.3آلبانی26
16.0عراق27
15.3باهاما28
14.9نیوکالدونیا29
14.8تونس30
14.4جمهوری دومینیکن31
14.3سوریه32
13.5کرواسی33
13.3جامائیکا34

13.3سودان
13.2هائیتی36

13.2اردن
12.6پورتوریکو38
12.0مصر39
11.7قبرس40

11.7موریتانی
11.6گرجستان42
11.5برزیل43

11.5ایتالیا
11.4باربادوس45

11.4گویان

باالترین	نرخ	بیکاری	جوانان
درصد از نیروی کار1 15-24 ساله، 2016، برآورد

بوسنی و هرزگوین
گوادولوپ
مارتینیک
ریونیون
سوازیلند
مقدونیه
لیبی
آفریقای جنوبی
نامیبیا
موریتانی
یونان
اسپانیا
گینه فرانسوی
پلی نزی فرانسه
گامبیا
صربستان
کرواسی
ایتالیا

010203040506070
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OECD 1 . کشورهای

حداقل	دستمزد
براساس درصد میانگین دستمزد کارگران تمام وقت1، 201567

پرداخت	زیر	خط	فقر
درصد از کارگرانی که روزانه 2 دالر یا کمتر دریافت می کنند، 2015

70.2ترکیه1
66.2شیلی2
62.3فرانسه3
59.8نیوزیلند4

59.8اسلوونی
58.1اسرائیل6
56.9پرتغال7
54.8لوکزامبورگ8
53.5استرالیا9
52.5مجارستان10
51.8لتونی11
51.3لهستان12
49.2بلژیک13
48.7بریتانیا14

48.4کره جنوبی15
47.8آلمان16
47.4یونان17
47.3اسلواکی18
45.9هلند19
44.5کانادا20
44.4ایرلند21
41.3استونی22
39.8ژاپن23
38.8جمهوری چک24
37.5مکزیک25
36.8اسپانیا26
35.8ایاالت متحده امریکا27

میانگین	ساعات	کاری
هرکارگر در هفته، 2015

53.6نپال1
53.0مصر2
50.8میانمار3
50.0قطر4
47.4پاکستان5
46.7ترکیه6
46.0ماکائو7
45.4مالزی8
45.0مغولستان9
44.6پرو10
44.2سنگاپور11
44.1عربستان سعودی12

44.0هنگ کنگ13
43.6کره جنوبی14
43.5ویتنام15
43.4آفریقای جنوبی16
43.0کاستاریکا17
42.7مکزیک18
42.6صربستان19
42.2کلمبیا20
42.0گواتماال21
41.7جمهوری دومینیکن22
41.5مقدونیه23

41.5مونته نگرو

94.6ماداگاسکار1
93.0لیبریا2
90.7جمهوری آفریقای مرکزی3
88.7بوروندی4
87.5افغانستان5
86.7جمهوری دموکراتیک کنگو6
81.6ماالوی7
79.9گینه بیسائو8
79.0مالی9
72.3گینه10
71.6زامبیا11
71.1اریتره12
68.9نیجریه13
68.8رواندا14
67.6نیجر15

62.8بنگالدش16
62.6بنین17

62.6تانزانیا
62.5زیمبابوه19
61.3موزامبیک20
60.7توگو21
57.8سیرالئون22
56.9الئوس23
56.6سنگال24
56.2بورکینافاسو25
53.3هند26
53.1اوگاندا27
51.8جمهوری کنگو28
51.2چاد29
49.4لسوتو30
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هزینه	های	کسب	وکار	و	سرمایه	گذاری	مستقیم	خارجی

نکته: CBD، منطقه تجاری مرکزی است. 
1. سرمایه گذاری در شرکت های کشوری دیگر

سرمایه	گذاری	مستقیم	خارجی1

جریان سرمایه به خارج، میلیون دالر، 2015جریان سرمایه به داخل، میلیون دالر، 2015
299،696ایاالت متحده امریکا379،8941ایاالت متحده امریکا1
128،654ژاپن174،8922هنگ کنگ2
127،560چین135،6103چین3
113،429هلند100،5424ایرلند4
101،616ایرلند72،6495هلند5
94،313آلمان68،8386سوئیس6
70،277سوئیس65،2627سنگاپور7
67،182کانادا64،6488برزیل8
55،143هنگ کنگ48،6439کانادا9
39،371لوکزامبورگ44،20810هند10
38،547بلژیک42،88311فرانسه11
35،485سنگاپور39،53312بریتانیا12
35،069فرانسه31،71913آلمان13
34،586اسپانیا31،02914بلژیک14
27،640کره جنوبی30،28515مکزیک15
27،607ایتالیا24،59616لوکزامبورگ16
26،558روسیه22،26417استرالیا17

اجاره	دفتر
اجاره، مالیات و هزینه های اجرایی، فصل اول 2016، دالر به ازای هرفوت مربع

050100150200250300
هنگ کنگ )مرکزی(
لندن )وست اند(، انگلستان
پکن )خیابان فایننس( چین

پکن )CBD( چین )منطقه تجاری مرکزی(
هنگ کنگ )ولونی غربی(
توکیو )مارونوچی اوتماچی(، ژاپن
دهلی نو )کناوت پاالس، منطقه تجاری مرکزی( هند
لندن )شهر( انگستان
نیویورک )مرکز منهتن( ایاالت متحده امریکا
شانگهای )پودانگ( چین
مسکو، روسیه
سانفرانسیسکو )مرکز( ایاالت متحده امریکا
شانگهای )پوکسی( چین
پاریس، )ال دو فرانس(، فرانسه
بوستون )مرکز( ایاالت متحده امریکا
سانفرانسیسکو )پنین سوال( ایاالت متحده امریکا
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خالقیت	و	پژوهش	در	کسب	وکار؟؟؟؟؟؟؟؟

پایین ترینباالترین
3.6سورینام40.71زامبیا1
4.2بلغارستان38.62سنگال2
4.2ژاپن36.6نیجریه3
4.3ایتالیا32.24اوگاندا4
5.0مراکش32.15اکوادور5
5.1آلمان31.86ماالوی6
5.1روسیه31.2غنا7
5.2دانمارک30.18کامرون8
5.2فرانسه28.6بوستوانا9
5.3مالزی28.310بورکینافاسو10
5.5بلژیک27.411بولیوی11
5.5اسپانیا25.7لبنان12

5.9امارات متحده عربی25.713نامیبیا
6.0اسلوونی25.414آنگوال14
6.1فنالند24.615شیلی15
6.3نروژ23.816پرو16
6.6مقدونیه22.317کلمبیا17
6.7یونان18.418تایلند18
7.0سوئد18.119برزیل19
7.2سوئیس18.020گواتماال20

7.4کرواسی18.021فیلیپین
7.5جمهوری چک17.922اندونزی22

7.5کره جنوبی17.9ترینیداد و توباگو
7.5تونس17.0آرژانتین24
7.6الجزایر16.325السالوادور25
16.1بارابادوس26

فعالیت	کارآفرینانه
درصد جمعیت 18 تا 64 ساله که یا در مراحل آغازین کارآفرینی1 است و یا مالک-مدیر یک کسب وکار جدید است، 

میانگین 2011-16

پایین ترین 2016باالترین 2016
6.1سوئیس1.71صربستان1

5.6امارات متحده عربی1.72ونزوئال
5.6ایاالت متحده امریکا1.9بوسنی و هرزگوین3

5.5نروژ1.94مولداوی
5.5قطر1.9یمن

5.5سنگاپور2.1رومانی6
5.4بریتانیا2.27بوروندی7

5.3مالزی2.28کرواسی
5.2فنالند2.49مجارستان9

5.2هنگ کنگ2.4زیمبابوه
5.2هلند2.5قرقیزستان11

5.1لوکزامبورگ2.512مغولستان
5.0سوئد2.513اوکراین

4.9شیلی14
4.9ایسلند

4.8کانادا16
4.8آلمان

فرار	مغزها2

1 . فردی که شرکت جدیدی را تأسیس کرده و ظرف سه ماه گذشته دستمزد پرداخت نکرده است.
2.  نمره1= افراد دارای مهارت که کشور خود را به قصد دیگر کشورها ترک می کنند؛ 7= کسانی که می مانند و فرصت های داخل 

کشور را دنبال می کنند.
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مجموع	هزینه	های	تحقیق	و	توسعه

درصد از تولید ناخالص داخلی، 2015میلیارد دالر، 2015
4.30اسرائیل502.91ایاالت متحده امریکا1
4.23کره جنوبی227.62چین2
3.49ژاپن144.03ژاپن3
3.28سوئد96.74آلمان4
3.10اتریش58.35کره جنوبی5
3.06تایوان53.96فرانسه6
3.02دانمارک48.77بریتانیا7
2.97سوئیس39.783برزیل82
2.93فنالند32.39استرالیا92
2.88آلمان28.810کانادا101
2.80ایاالت متحده امریکا24.311ایتالیا11
2.46بلژیک19.712سوئیس123
2.23فرانسه18.313هند131
2.21اسلوونی16.214سوئد14
2.20ایسلند16.015تایوان15
2.20سنگاپور15.11هلند16
2.15استرالیا15.0172روسیه17
2.09چین14.618اسپانیا18
2.01هلند12.719اسرائیل19
1.98جمهوری چک11.620اتریش20

2012 .3          2013 .2          2014 .1
4. شاخص ابداع و ابتکار میانگیِن ظرفیِت هر کشور برای اختراع و ابتکار )ورودی( و موفقیت در این امر )خروجی( است که بر 79 

شاخص بنا شده است.

شاخص	ابداع	و	ابتکار4
2016، 100=باالترین نمره

4050607080
سوئیس
سوئد
بریتانیا
ایاالت متحده امریکا
فنالند
سنگاپور
ایرلند
دانمارک
هلند
آلمان
لوکزامبورگ
کره جنوبی
ایسلند
هنک کنگ
کانادا
ژاپن
نیوزیلند
فرانسه

ورودیمجموع خروجی
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کسب	وکارها	و	بانک	ها

بر	اساس	سود	خالص،	میلیارد	دالر،	2016

بزرگ	ترین	شرکت	های	غیرمالی
بر اساس ارزش بازار، میلیارد دالر، پایان دسامبر 2016

0100200300400500600700

01020304050

اپل، ایاالت متحده امریکا
آلفابت، ایاالت متحده امریکا
مایکروسافت، ایاالت متحده امریکا
اکسون موبیل، ایاالت متحده امریکا
آمازون، ایاالت متحده امریکا
فیسبوک، ایاالت متحده امریکا
جانسون اند جانسون، ایاالت متحده امریکا
جنرال الکتریک، ایاالت متحده امریکا
اِی تی اند تی، ایاالت متحده امریکا
تن سنت، چین
رویال داچ، هلند
پراکتر اند گمبل، ایاالت متحده امریکا
نستله، سوئیس
شورون، ایاالت متحده امریکا
علی بابا، چین
وریزون کامیونیکیشن، ایاالت متحده امریکا
چاینا موبایل، چین
آنهایزر-بوش، بلژیک

اپل، ایاالت متحده امریکا
آلفابت، ایاالت متحده امریکا
سامسونگ الکترونیک، کره جنوبی
تویوتا موتور، ژاپن
مایکروسافت، ایاالت متحده امریکا
چاینا موبایل، چین
جانسون اند جانسون، ایاالت متحده امریکا
آلگران، ایاالت متحده امریکا
والمارت، ایاالت متحده امریکا
آلتریا، ایاالت متحده امریکا
گیلیاد، ایاالت متحده امریکا
وریزون کامیونیکیشن، ایاالت متحده امریکا
اِی تی اند تی، ایاالت متحده امریکا
گازپروم، روسیه
سرگوت نفته گس، روسیه
آی بی ام، ایاالت متحده امریکا
علی بابا، چین
سیسکو سیستم، ایاالت متحده امریکا
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308.8ایاالت متحده امریکاجی پی مورگان چیس1
276.8ایاالت متحده امریکاولز فارگو2
223.4چینبانک صنعتی و تجارتی چین3
223.3ایاالت متحده امریکابانک امریکا4
192.6چینبانک سازندگی چین5
169.4ایاالت متحده امریکاسیتی گروپ6
161.1بریتانیااچ اس بی سی7
144.0چینبانک کشاورزی چین8
141.6چینبانک چین9
102.5استرالیابانک کامنولث )مشترک المناقع( استرالیا10
100.4کانادابانک سلطنتی کانادا11
91.5کاناداگروه بانکِی تی دی12
87.5ژاپنمیتسوبیشی یواِف جی13
79.6فرانسهبی ان پی پاریبا14
79.0استرالیاوست پک15

بزرگ	ترین	بانک	ها
بر اساس ارزش بازار، میلیارد دالر، پایان دسامبر 2016

بر اساس دارایی، میلیارد دالر، پایان دسامبر 2016
3.478چینبانک صنعتی و تجارتی چین1
3.021چینبانک سازندگی چین2
2.820چینبانک کشاورزی چین3
2.615چینبانک چین4
2.590ژاپنمیتسوبیشی یواِف جی5
2.546ایاالت متحده امریکاجی پی مورگان چیس6
2.375بریتانیااچ اس بی سی7
2.248ایاالت متحده امریکابانک امریکا8
2.191فرانسهبی ان پی پاریبا9
1.952ایاالت متحده امریکاولز فارگو10
1.822ایاالت متحده امریکاسیتی گروپ11
1.802ژاپنژاپن پست12
1.752ژاپنمیزوهو13
1.674آلمانداچ بانک14
1.608فرانسهکردیت آکریکول15

بزرگ	ترین	صندوق	های	ثروت	ملی
بر اساس دارایی، میلیارد دالر، آوریل 2017

922صندوق بازنشستگی دولتی، نروژ1
828سازمان سرمایه گذاری ابوظبی، امارات متحده عربی2
814شرکت سرمایه گذاری چین3
592سازمان سرمایه گذاری کویت4
514هلدینگ خارجی سما، عربستان سعودی5
457سبد سرمایه گذاری سازمان پولی هنگ کنگ6
441شرکت سرمایه گذاری سیف چین71
350شرکت سرمایه گذاری دولت سنگاپور8
335سازمان سرمایه گذاری قطر9
295صندوق تأمین اجتماعِی ملی چین10

نکته: کشورها براساس معقر شرکت ها فهرست بندی شده اند.
1. تقریبی
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بازار	سهام

بزرگ	ترین	بازارهای	سرمایه
میلیارد دالر، پایان 2016

سود	و	زیان	بازار	سرمایه	
بر حسب دالر، درصد تغییرات از 31 دسامبر 2015 تا 30دسامبر 2016

19.573بورس نیویورک1
7.779نزدک-ایاالت متحده امریکا2
5.062گروه بورس ژاپن3
4.104بورس شانگهای4
3.496گروه بورس لندن5
3.493یورونکست6
3.217بورس شنزن7
3.193بورس هنگ کنگ8
2.042گروه تی ام ایکس9
1.732دویچه10
1.561بورس بمبئی هند11
1.534بورس ملی هند12
1.415سیکس بورس سوئیس13
1.317بورس استرالیا141
1.282بورس کره152
1.260نزدک OMXبورس اسکاندیناوی163
959بورس ژوهانسبورگ17
862شرکت بورس تایوان18
774بورس سائوsپائولو19
BME711 بورس اسپانیا20

649بورس سنگاپور21
622بورس مسکو22
449بورس سعودی-تداول23
437بورس تایلند24
434بورس اندونزی25
363بورس مالزی26
334بورس مکزیک27
240بورس فیلیپین28
234بورس اسلو29
215بورس تل آویو30
212بورس سانتیاگو31
158بورس استانبول32
155بورس قطر33
141بورس ورشو34
121بورس ابوظبی35

121بورس ایرلند
103بورس کلمبیا37
101بورس تهران38

101بورس وین

بیشترین زیانبیشترین سود
1)RTS( 82.11روسیه)IBC( 95.6-ونزوئال
2)BVSP( 68.92برزیل)SSEB( 25.1-چین
3)KSE( 46.23پاکستان)Case 30( 23.9-مصر
4)BUX( 32.94مجارستان)SSEA( 18.0-چین
5)IGBC( 25.05کلمبیا)OMXCB( 14.2-دانمارک
6)S&P TSX( 21.76کانادا)FTSE MIB( 12.8-ایتالیا
7)OSEAX( 21.27نروژ)IPC( 11.0-مکزیک
8)IGPA( 20.98شیلی)BIST( 9.6-ترکیه
9)SET( 20.49تایلند)SMI( 8.2-سوئیس
10)MERV( 18.510آرژانتین)KLSE( 7.2-مالزی
11)JSX( 18.011اندونزی)PX( 6.4-جمهوری چک
12)DJIA( 13.412ایاالت متحده امریکا)BEL 20( 5.4-بلژیک
13)FTSE JSE( 13.213آفریقای جنوبی)Madrid SE( 5.1-اسپانیا
14)TWI( 13.114تایوان)FTSE 100( 4.1-بریتانیا
15)S&P 500( 9.515ایاالت متحده امریکا)FTSEuerofirst300( 3.5-اروپا
16)NAScomp( 7.516ایاالت متحده امریکا)OMXS30( 2.7-سوئد
17)AEX( 6.217هلند)EURO STOXX50( 2.2-حوزه یورو
18)ASX( 6.118استرالیا)STI( 1.9-سنگاپور

)ATX( 6.119استرالیا)TA 125( 1.8-اسرائیل
20)WIG( 5.420لهستان)FTSE Euro 100( 1.3-حوزه یورو

1.شامل صندوق های سرمایه گذاری
2.شامل نزدک

3.کپنهاگ، هلسینکی، ایسلند، استکهلم، تالین، بورس اوراق بهادار ویلنیوس و ریگا
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ارزش	معامله	شده1
میلیارد دالر، 2016

تعداد	شرکت	های	عضو5
پایان 2016

31.944نزدک-ایاالت متحده امریکا1
19.737بورس نیویورک2
13.683بازارهای جهانی BATS امریکا3
11.673بورس شنزن4
7.535بورس شانگهای5
6.354گروه بورس ژاپن 6
x-BAT Chi3.215 اروپا7
3.121گروه بورس لندن8
1.802یورونکست9
1.688بورس کره102
1.350بورس هنگ کنگ11
1.324دویچه بورس12
1.176گروه تی ام ایکس13
911بورس استرالیا143
SIX870 بورس سوئیس15
779نزدک OMX بورس اسکاندیناوی16
BME714 بورس اسپانیا17

691بورس ملی هند18
535بورس سائوپائولو19
522شرکت بورس تایوان20
404بورس ژوهانسبورگ21
340بورس تایلند22
331بورس استانبول23
309بورس سعودی-تداول24
197بورس سنگاپور25
157بورس تایپه26
139بورس مسکو27

139بورس اندونزی
123بورس مکزیک29
119بورس اسلو30
116بورس مالزی31
110بورس بمبئی هند32
59بورس تل آویو33
53بورس ورشو34

5.821بورس بمبئی هند1
3.541گروه بورس ژاپن2
BME3.506 بورس اسپانیا3
3.419گروه تی ام ایکس4
2.897نزدک-ایاالت متحده امریکا5
2.588گروه بورس لندن6
2.307بورس نیویورک7
2.095بورس استرالیا83
2.059بورس کره92
1.973بورس هنگ کنگ10
1.870بورس شنزن11
1.840بورس ملی هند12
1.182بورس شانگهای13
1.051یورونکست14
938نزدک OMX بورس اسکاندیناوی154
911شرکت بورس تایوان16
903بورس مالزی17
893بورس ورشو18

757بورس سنگاپور19
732بورس تایپه20
656بورس تایلند21
592دویچه بورس22
537بورس اندونزی23
451بورس تل آویو24
381بورس استانبول25
376بورس هانویی26

376بورس ژوهانسبورگ
349بورس سائوپائولو28
325بورس تهران29
320بورس هوشی مینه30
298بورس سانتیاگو31
295بورس کلمبیا32
294بورس داکا33
265بورس فیلیپین34
264بورس لیما35

SIX254 بورس سوئیس

نکته: اعداد و ارقام به دلیل تنوع قوانین در گزارش ها و همچنین تنوِع محاسباتی، قابلیت مقایسه ندارند.
1. این بخش شامل توافق های الکترونیکی و مذاکره شده است.     2.شامل نزدک              3.شامل صندوق های سرمایه گذاری

4.کپنهاگ، هلسینکی، ایسلند، استکهلم، تالین، بورس اوراق بهادار ویلنیوس و ریگا
5.داخلی و خارجی
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مالیه	عمومی

بدهی	دولت
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2016

هزینه	های	دولت
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2016

درآمد	مالیاتی
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2015

233.7ژاپن1
185.7یونان2
159.3ایتالیا3
151.0پرتغال4
127.0بلژیک5
122.7فرانسه6
118.4اسپانیا7
115.6ایاالت متحده امریکا8
112.5بریتانیا9
109.1حوزه یورو )15(10
106.0اتریش11
100.4کانادا12
99.4اسلوونی13
97.5مجارستان14
91.0ایرلند15

78.0فنالند16
76.1هلند17
74.7آلمان18
67.5لهستان19
64.4ایسلند20
62.7اسرائیل21
59.2اسلواکی22
53.7دانمارک23
52.9سوئد24
52.3جمهوری چک25
46.2لتونی26
45.4استرالیا27
44.2کره جنوبی28
43.1سوئیس29
41.7نروژ30

57.5فنالند1
56.5فرانسه2
55.4دانمارک3
53.2بلژیک4
52.3یونان5
51.1اتریش6
51.0نروژ7
50.3سوئد8
49.9مجارستان9
49.5ایتالیا10
48.1حوزه یورو11
46.2پرتغال12
45.5اسلوونی13
44.7هلند14
44.3آلمان15

43.6اسلواکی16
42.8اسپانیا17
42.4لوکزامبورگ18
41.7لهستان19
41.4ایسلند20
41.3بریتانیا21
41.1کانادا22
41.0ژاپن23

41.0نیوزیلند
40.4جمهوری چک25
40.0استونی26
39.3اسرائیل27
38.0ایاالت متحده امریکا28
37.1لتونی29
36.4استرالیا30

46.6دانمارک1
45.5فرانسه2
44.8بلژیک3
44.0فنالند4
43.5اتریش5
43.3ایتالیا6

43.3سوئد
39.4مجارستان8
38.1نروژ9
37.8هلند10
37.1ایسلند11
37.0لوکزامبورگ12
36.9آلمان13

36.8یونان14
36.6اسلوونی15
34.5پرتغال16
33.8اسپانیا17
33.6استونی18
33.5جمهوری چک19
32.8نیوزیلند20
32.5بریتانیا21
32.3اسلواکی22
32.1لهستان23
32.0ژاپن24
31.9کانادا25
31.4اسرائیل26

OECD نکته: شامل کشورهای
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دموکراسی

شاخص	دموکراسی	
دموکراتیک ترین ها=100، 2016

صندلی	های	مجلس
مجلس سفلی یا تنها پارلمان، تعداد کرسی ها به ازای هر 100هزار نفر جمعیت، آوریل 2017

زنان	در	مجلس
مجلس سفلی یا تنها مجلس، درصد کرسی زنان به تعداِد کِل کرسی ها، آوریل 2017

کمترینبیشترین
22.5یمن87.11نروژ1
29.5لیبی86.72سوئیس2
34.9پاکستان86.23سوئد3
35.7مصر86.04فنالند4
38.1ساحل عاج85.15دانمارک5
38.3چین83.36هلند6
38.6بحرین81.47نیوزیلند7
39.0هائیتی81.38آلمان8
39.3نیجریه80.99ایرلند9
39.4گینه80.510استرالیا10
39.4توگو80.3بلژیک11
39.5مالی79.912اتریش12

42.2ونزوئال79.913کانادا
42.5مراکش79.614بریتانیا14
42.5موازمبیک78.2فرانسه15
42.9لبنان76.516ایاالت متحده امریکا16
43.0قرقیزستان75.917اسلوونی17
43.0روسیه75.5ژاپن18
43.2نیجر75.319اسپانیا19
45.3بورکینافاسو74.820پرتغال20

کمترینبیشترین
0.04هند62.51لیختن اشتاین1
0.14ایاالت متحده امریکا60.02موناکو2
0.18پاکستان28.03آندورا3
0.20نیجریه21.34مالدیو4
0.22بنگالدش21.05ایسلند5
0.22چین16.3مالت6
0.22اندونزی13.5مونته نگرو7
0.25برزیل12.58گینه استوایی8
0.29فیلیپین11.39برونئی9
0.31روسیه10.210سورینام10

61.3روآندا1
53.1بولیوی2
48.9کوبا3
47.6ایسلند4
45.7نیکاراگوئه5
43.6سوئد6
42.7سنگال7
42.6مکزیک8
42.1افریقای جنوبی9
42.0فنالند10
41.3نامیبیا11

39.6موزامبیک12
39.6نروژ

39.1اسپانیا14
38.9آرژانتین15
38.8اتیوپی16
38.5تیمورلست17
38.2آنگوال18
38.0بلژیک19

38.0اکوادور
37.4دانمارک21
37.0آلمان22
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تحصیالت

ثبت	نام	ابتدایی
درصِد تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به کِل گروهِ سنِی مرتبط

پایین ترینباالترین
50اریتره1491ماداگاسکار1
64سودان جنوبی1462ماالوی2
70سودان1373تیمورلست3
73نیجر1364نپال4
76مالی1345روآندا5
77جمهوری کنگو1296بنین6
79گینه استوایی1287سیرالئون7
80سوریه1248بوروندی8
82سنگال1239سورینام9
82تانزانیا122توگو10
85گویان12111سوئد11
88بورکینافاسو12012بنگالدش12
89پورتوریکو11713کامبوج13

89ترکمنستان117کامرون
117گرجستان

117فیلیپین

باالترین	ثبت	نام	دبیرستان
درصِد تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به کِل گروهِ سنِی مرتبط

باالترین	ثبت	نام	آموزش	عالی1
درصِد تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به کِل گروهِ سنِی مرتبط

165بلژیک1
149فنالند2
138استرالیا3
133سوئد4
132هلند5
130دانمارک6

130اسپانیا
129تایلند8
128بریتانیا9
127ایرلند10
123کاستاریکا11

119ایسلند12
117نیوزیلند13
116لیختن اشتاین14

116پرتغال
115استونی16

115لتونی
113نروژ18
112قزاقستان19
111فرانسه20

111اسلوونی
110کانادا22

114یونان1
95کره جنوبی2
90استرالیا3

90اسپانیا
89شیلی5
88بالروس6
87فنالند7
86ترکیه8

86ایاالت متحده امریکا
84پورتوریکو10

83آرژانتین11
83اسلوونی

82اتریش13
82دانمارک
82اوکراین

81ایسلند16
81نیوزیلند

79هلند18
79روسیه

78ایرلند20

نکتــه: آخریــن آمــار در دســترس از ســال های 2012 تــا 2016. ضریــِب خالــص ثبت نــام کــه در اینجــا نشــان داده شــده، تعــداد 
ــه کــودکان  ــی ک ــن درصــد وقت ــی رســمی اســت. ای ــروه ســنی ابتدای ــداد کــودکان در گ ــب درصــد تع ــا در قال ــق ثبت نام ه دقی

بیــرون از گــروه ســنی ابتدایــی تحــت پوشــش تحصیــالت ابتدایــی قــرار می گیرنــد، ممکــن اســت از 100 فراتــر بــرود
1. در ایــن بخــش، آمــوزش عالــی شــامل تمــام ســطوح بعــد از دبیرســتان متشــکل از دوره هــای غیــر مشــمول مــدارک دانشــگاهی، 

دوره هــای مشــمول مــدارک دانشــگاهی و دوره هــای تحصیــالت تکمیلی اســت.



69 تحصیالت

کمترین	تعداد	باسوادها
درصد جمعیت بزرگسال

19.1نیجر1
30.5گینه2
32.0سودان جنوبی3
33.1مالی4
36.8جمهوری افریقای مرکزی5
37.7بورکینافاسو6
38.2افغانستان7
38.4بنین8
40.0چاد9
43.3ساحل عاج10
47.6لیبریا11
48.4سیرالئون12
49.0اتیوپی13
52.1موریتانی14

55.6گامبیا
55.6سنگال

56.4پاکستان17
58.6سودان18

58.8موزامبیک19
59.6نیجریه20
59.8گینه بیسائو21
60.7هائیتی22
61.5بنگالدش23
63.4پاپوآ گینه نو24
64.1تیمورلست25
64.7ماداگاسکار26

64.7نپال
66.0ماالوی28
66.5توگو29
70.0یمن30
71.2آنگوال31

71.2روآندا
71.7مراکش33
72.2هند34
73.8اریتره35

73.8اوگاندا

هزینه	تحصیالت

0246810024
دانمارک
زیمبابوه
مالت
تیمورلست
ایسلند
سوئد
کاستاریکا
مولداوی
بوتان
نروژ
بولیوی
فنالند
سنگال
سوازیلند
باربادوس
نیجر
موزامبیک
قبرس
پورتوریکو
نیوزیلند
تونس
بلیز
غنا

موناکو
غزه و کرانه باختری
برمودا
اوگاندا
کامبوج
گرجستان
ماکائو
ماداگاسکار
بنگالدش
جمهوری دموکراتیک کنگو
گینه بیسائو
سریالنکا
آذربایجان
بحرین
لبنان
لیختن اشتاین
گابن
پاکستان
سیرالئون
ارمنستان
گامبیا
قزاقستان
لیبریا

درصد از تولید ناخالص داخلی، پایین تریندرصد از تولید ناخالص داخلی، باالترین
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ازدواج	و	طالق

11.6تاجیکستان1
11.2لبنان2
11.0مصر3
9.9قزاقستان4
9.6چین5

9.6ازبکستان
9.6غزه و کرانه باختری

9.3ایران8
9.2اردن9
8.9آذربایجان10

8.9بالروس
8.7قرقیزستان12
8.5روسیه13
8.3گوام14
8.2آلبانی15

8.2برمودا
7.8هنگ کنگ17

7.8ترکیه
7.7موریس19
7.6لیتوانی20
7.3سنگاپور21

7.2مولداوی22
7.0گرجستان23
6.9اوکراین24
6.8جامائیکا25

6.8ایاالت متحده امریکا
6.7باربادوس27

6.7مقدونیه
6.7مالت

6.5اسرائیل30
6.4قبرس31
6.3گویان32

6.3لتونی
6.0ارمنستان34
5.9رومانی35

5.9کره جنوبی
5.9ترینیداد و توباگو

5.8باهاما38
5.8ماکائو

5.8مغولستان
5.7مونته نگرو41

باالترین	نرخ	ازدواج
تعداد ازدواج ها به ازای هر هزار نفر جمعیت، 2015 یا آخرین آمار در دسترس

پایین	ترین	نرخ	ازدواج
تعداد ازدواج ها به ازای هر هزار نفر جمعیت، 2015 یا آخرین آمار در دسترس

1.8قطر1
2.5مارتینیک2
2.8آرژانتین3
3.0گوادولوپ4

3.0لوکزامبورگ
3.0پرتغال

3.0اوروگوئه
3.0ونزوئال

3.1ایتالیا9
3.1پرو

3.2اسلوونی11
3.3پاناما12

3.3ریونیون
3.4بلغارستان14

3.4اسپانیا
3.5شیلی16
3.6بلژیک17
3.7آندورا18

3.7فرانسه
3.8سورینام20
3.9مجارستان21

3.9هلند

3.9نیوکالدونیا
4.0کویت24
4.3اتریش25

4.3جمهوری چک
4.5فنالند27

4.5نیوزیلند
4.5بریتانیا

4.6کرواسی30
4.6ایسلند

4.6نروژ
4.7استونی33
4.8بوسنی و هرزگوین34

4.8جمهوری دومینیکن
4.8آلمان
4.8ایرلند

4.8مکزیک
4.9یونان39

4.9پورتوریکو
4.9اسلواکی

5.0دانمارک42
5.0لیختن اشتاین

5.0لهستان

نکتــه: داده هــا برپایــه آخریــن  آمــار در دســترس )نــه زودتــر از 2010( هســتند و بنابرایــن از ســاختار ســنی جمعیــت آن موقــع 
تأثیــر پذیرفته انــد. نــرخ  ازدواح تنهــا بــه ازدواج هــای ثبــت  شــده ارجــاع داده شــده اســت و بنابرایــن اطالعــت عــرف پیرامــون ثبــت 

و کفایــت اداری آن را منعکــس می کنــد.



71 ازدواج و طالق

باالترین	نرخ	طالق
تعداد طالق ها به ازای هر هزار نفر جمعیت، 2015 یا آخرین آمار در دسترس1

پایین	ترین	نرخ	طالق
تعداد طالق ها به ازای هر هزار نفر جمعیت، 2015 یا آخرین آمار در دسترس1

4.5روسیه1
3.7بالروس2
3.6گوام3
3.4دانمارک4

3.4پورتوریکو
3.3لیتوانی6
3.1لتونی7
3.0کوبا8

3.0قزاقستان
3.0مولداوی
3.0اوکراین

2.8ایاالت متحده امریکا12

2.7سوئد13
2.6لوکزامبورگ14
2.5بلژیک15

2.5جمهوری چک
2.5فنالند

2.4استونی18
2.4اردن

2.4لیختن اشتاین
2.2قبرس21

2.2پرتغال
2.2اسپانیا

0.1شیلی1
0.3گواتماال2
0.4بوسنی و هرزگوین3

0.4پرو
0.6ایرلند5

0.6جامائیکا
0.7قطر7
0.8مالت8
0.9ایتالیا9

0.9مکزیک
0.9مونته نگرو
0.9ازبکستان

1.0ارمنستان13
1.1مقدونیه14

1.1مارتینیک

1.1پاناما
1.1صربستان

1.1تاجیکستان
1.2باهاما19

1.2نیوکالدونیا
1.2اسلوونی

1.3آلبانی22
1.3آذربایجان
1.3مغولستان

1.4قرقیزستان25
1.4رومانی

1.4سورینام
1.5بلغارستان28

1.5یونان

متوسط	سِن	زنان	در	نخستین	ازدواج
سال، 2012 یا آخرین ساِل موجود

ُمسن ترین2جوان ترین1
32.9سوئد15.71نیجر1
32.1دانمارک16.02بنگالدش2

32.1ایسلند16.0چاد
31.2ایرلند16.54گینه4
31.0نروژ16.75مالی5
31.0اسپانیا17.1سیرالئون6
30.4هلند17.47اتیوپی7
30.3فنالند17.58موزامبیک8
30.3آلمان17.8هند9
30.1ایتالیا17.910بورکینافاسو10

30.0فرانسه17.911ماالوی
29.9لوکزامبورگ17.912نپال

29.9بریتانیا18.0افغانستان13
29.4سوئیس18.114نیکاراگوئه14

1. آماری تازه تر از سال 2010 موجود نیست.

2. آماری تازه تر از سال 2000 موجود نیست.
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خانوار،	هزینه	های	زندگی	و	بخشش

تعداد	خانوار
بزرگ ترین، میلیون، 2015

متوسط	اندازه	خانوار،	نفرات

452.8چین1
268.6هند2
124.5ایاالت متحده امریکا3
65.3اندونزی4
62.1برزیل5
56.5روسیه6
53.0ژاپن7
41.6آلمان8
38.3نیجریه9
37.1بنگالدش10
32.8مکزیک11
29.3فرانسه12
28.1پاکستان13
27.3ایتالیا14
27.2بریتانیا15
27.1ویتنام16
24.3ایران17
23.4مصر18
22.9فیلیپین19
22.5تایلند20

21.9اتیوپی21
21.2ترکیه22
18.8اسپانیا23
18.7کره جنوبی24
17.7اوکراین25
15.3افریقای جنوبی26
14.1لهستان27
14.0کانادا28
13.5آرژانتین29
13.3کلمبیا30
11.5جمهوری دموکراتیک کنگو31
11.2تانزانیا32
11.1میانمار33
10.8کنیا34
9.6کره شمالی35
8.8استرالیا36
8.2اوگاندا37
7.9ونزوئال38
7.8پرو39

7.8تایوان

کوچک ترین، 2015بزرگ ترین، 2015
1.9آلمان8.61گینه1
1.9سوئد8.5آنگوال2
2.0لوکزامبورگ8.23سنگال3
2.1فنالند7.94چاد4

2.2فرانسه7.95گینه استوایی
2.2ایتالیا7.9گامبیا

2.2لیتوانی7.8گابن7
2.2هلند7.8گینه بیسائو

2.3اتریش6.99عمان9
2.3جمهوری چک6.8جمهوری دموکراتیک کنگو10

2.3استونی6.7موریتانی
2.4بلغارستان6.712پاکستان

2.4دانمارک6.7یمن
2.4مجارستان6.5مالدیو14
2.4ژاپن6.3عراق15

2.4لتونی6.3پاپوآ گینه نو
2.4اسلوونی6.3تاجیکستان
2.4بریتانیا6.3ترکمنستان

2.5پرتغال6.119لیبی19
2.5روسیه6.1مالی

2.5اسپانیا6.0نیجر21
2.5اوکراین5.9کوزوو22



73 خانوار، هزینه های زندگی و بخشش

هزینه	زندگی1
دسامبر 2016، ایاالت متحده امریکا=100

پایین ترینباالترین
38قزاقستان1201سنگاپور1
39نیجریه1142هنگ کنگ2
44پاکستان1103ژاپن3
45الجزایر1084کره جنوبی4
47هند1075فرانسه5

47رومانی107سوئیس
47اوکراین100دانمارک7

49زامبیا1008ایاالت متحده امریکا
50ایران999اسرائیل9

50سوریه99نروژ
50ونزوئال98استرالیا11
51نپال9212فنالند12

51پاراگوئه9213ایسلند
51افریقای جنوبی92نیوزیلند

54بلغارستان9115اتریش15
54پاناما89بریتانیا16
54عربستان سعودی88ایرلند17
55صربستان8518اردن18
56مجارستان8219ایتالیا19
56سنگال81بلژیک20

56سریالنکا81کانادا
57مراکش8122نیوکالدونیا

58عمان8023اسپانیا23
58لهستان80سوئد

79چین25

شاخص	جهانی	بخشش2
برترین بخشنده ها، درصد از جمعیت، 2015

70میانمار1
61ایاالت متحده امریکا2
60استرالیا3
59نیوزیلند4
57سریالنکا5
56کانادا6

56اندونزی
54ایرلند8

54بریتانیا
53امارات متحده عربی10
52کنیا11

52هلند
52ازبکستان

50نروژ14

50ترکمنستان
49ایسلند16

49مالت
48کویت18
47دانمارک19

47آلمان
46فنالند21

46مالزی
46سوئیس

45سوئد24
44مغولستان25

44سنگاپور
44اوگاندا

1.شــاخص هزینــه زندگــی کــه در ایــن بخــش نشــان داده شــده، حاصــل تــالش واحــد تحقیقــات اکونومیســت اســت کــه بــرای اســتفاده شــرکت ها فراهــم 
شده اســت؛ ایــن شــاخص در حقیقــت مقایســه هزینــه حفــظ ســبک زندگــِی بین المللــی عــادی در یــک کشــور اســت و ارتبــاط زیــادی بــه مقایســه قــدرت 
خریــد شــهروندان یــک کشــور نــدارد. ایــن شــاخص بــر پایــه هزینه هــای عــادِی شــهری اســت کــه مدیــران و خانواده هایشــان در خــارج از کشــور بــا آن 
ــا فروشــگاه های  ــد و در ســوپرمارکت ها ی ــل مقایســه ای دارن ــِت قاب ــی کیفی ــی اســت کــه در عرصــه بین الملل ــرای محصوالت ــا ب مواجــه می شــوند. قیمت ه
زنجیــره ای یافــت می شــوند. قیمت هــای بازارهــای محلــی در ایــن بخــش آورده نشده اســت مگــر اینکــه آن کاال کیفیــت خاصــی داشته باشــد و در دســترس 

مدیــران اجرایــی و خانواده هایشــان باشــد. قیمت هــای شــهر نیویــورک بــه عنــوان پایــه در نظــر گرفتــه می شــوند. بنابرایــن ایــاالت متحــده امریــکا=100
2.ســه معیــار بــرای ســنجش نمایــه جهانــی دهــش یــا شــاخص جهانــی بخشــش وجــود دارد: آیــا افــراد در ماه هــای قبــل از نظرســنجی پولــی بــرای کارهــای 

خیریــه ای اهــدا کرده انــد؟ زمانــی را صــرف نیازمنــدان کرده انــد؟ یــا بــه یــک غریبــه کمــک کرده انــد؟
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حمل	ونقل:	جاده	ها	و	خودروها

38.5موناکو1
13.6ماکائو2
9.7مالت3
8.9برمودا4
5.3بحرین5
5.1بلژیک6
4.9سنگاپور7
4.1هلند8
3.7باربادوس9
3.4ژاپن10
3.0پورتوریکو11
2.5لیختن اشتاین12
2.3مجارستان13
2.0بنگالدش14

2.0فرانسه
2.0هنگ کنگ

2.0جامائیکا
2.0لوکزامبورگ

1.9گوام19
1.9هند

1.9اسلوونی
1.8دانمارک22

1.8آلمان
1.8سوئیس

1.7جمهوری چک25
1.7ایتالیا

1.7بریتانیا
1.5اتریش28

1.5سریالنکا
1.4قبرس30

1.4استونی
1.4ایرلند

1.4لهستان
1.3لیتوانی34

1.3اسپانیا
1.2تایوان36
1.1لتونی37

1.1موریس
1.1کره جنوبی

1.1سوئد
1.0رومانی41
0.9یونان42

0.9اسرائیل
0.9پرتغال

0.9اسلواکی
0.8کاستاریکا46

0.8قطر

طوالنی	ترین	شبکه	های	جاده	ای
کیلومتر جاده به ازای هر کیلومتِر مربع، 2015 یا آخرین آمار

38.5موناکو1
13.6ماکائو2
9.7مالت3
8.9برمودا4
5.3بحرین5
5.1بلژیک6
4.9سنگاپور7
4.1هلند8
3.7باربادوس9
3.4ژاپن10
3پورتوریکو11
2.5لیختن اشتاین12
2.3مجارستان13
2بنگالدش14

2فرانسه
2هنگ کنگ

2جامائیکا
2لوکزامبورگ

1.9گوام19
1.9هند

1.9اسلوونی
1.8دانمارک22

1.8آلمان

1.8سوئیس
1.7جمهوری چک25

1.7ایتالیا
1.7بریتانیا

1.5اتریش28
1.5سریالنکا

1.4قبرس30
1.4استونی
1.4ایرلند

1.4لهستان
1.3لیتوانی34

1.3اسپانیا
1.2تایوان36
1.1لتونی37

1.1موریس
1.1کره جنوبی

1.1سوئد
1رومانی41
0.9یونان42

0.9اسرائیل
0.9پرتغال

0.9اسلواکی

متراکم	ترین	شبکه	های	جاده	ای
کیلومتر جاده به ازای هر کیلومتِر مربع زمیِن موجود، 2015 یا آخرین آمار
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شلوغ	ترین	شبکه	های	جاده	ای
تعداد وسایل نقلیه به ازای هر کیلومتر شبکه جاده ای، 2014 یا آخرین آمار

بیشترین	مرگ	جاده	ای
تعداد مرگ ومیرها به ازای هر 100هزار نفر جمعیت، 2015

628.4ژاپن1
479.0امارات متحده عربی2
427.3موناکو3
310.6هنگ کنگ4
263.7کویت5
252.3بحرین6
239.5سنگاپور7
238.0ماکائو8
190.4کره جنوبی9
176.2تایوان10
150.3اسرائیل11
148.3اردن12
122.5پورتوریکو13
111.8موریس14
108.8گوام15
108.0گواتماال16
101.8مالت17
97.7قطر18
93.8مکزیک19
91.9سوریه20
88.1بریتانیا21
85.6بلغارستان22
85.0ایتالیا23
79.8تایلند24
79.5لوکزامبورگ25

77.3لیختن اشتاین26
74.1آلمان27
73.3ارمنستان28
71.5تونس29
68.1جمهوری دومینیکن30
67.9برونئی31
67.5باربادوس32

67.5سوئیس
67.1پرتغال34
66.5هلند35
61.5کرواسی36
58.1مالزی37
58.0آرژانتین38
57.9برمودا39
57.6مراکش40
56.8لهستان41
56.2اوکراین42
55.4شیلی43
55.2یونان44
53.9مولداوی45
52.4اسلواکی46
50.0قزاقستان47
49.5اکوادور48
48.2باهاما49
48.1فنالند50

45.4زیمبابوه1
41.7ونزوئال2
35.1لیبریا3
34.2ماالوی4
33.5جمهوری دموکراتیک کنگو5
33.4تانزانیا6
33.1موازمبیک7
32.9روآندا8
32.7بوروندی9
31.9توگو10
31.8جمهوری افریقای مرکزی11
31.7تایلند12
31.4ماداگاسکار13
30.7بورکینافاسو14
30.5کنیا15
30.4گامبیا16
29.3سودان جنوبی17
28.5سیرالئون18
28.4نیجر19
28.1کامرون20

28.1گینه
28.0ایران22

28.0سنگال

27.8جمهوری دومینیکن24
27.7بنین25
27.5عربستان سعودی26
27.3اتیوپی27

27.3اوگاندا
26.9سومالی29
26.8گینه بیسائو30
26.7جمهوری کنگو31
26.1غنا32

26.1لسوتو
25.3لیبی34

25.3مالی
25.0عمان36
24.9اریتره37

24.9سوازیلند
24.7زامبیا39
24.6سودان40
24.4آنگوال41
24.3چاد42
24.2موریس43
24.0ساحل عاج44

24.0ویتنام
23.7الجزایر46
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1 - بر اساس جمعیت سال 2014

سریع	ترین	رشِد	مالکیت	خودرو
تغییر در تعداد خودروها به ازای هر 100هزار نفر جمعیت، 1995 تا 2014 1

کمترین	رشد	مالکیت	خودرو
تغییر در تعداد خودروها به ازای هر 100هزار نفر جمعیت، 1995 تا 2014 1

458.5بحرین1
257.5برونئی2
208.6کویت3

208.6پورتوریکو
200.0لهستان5
175.7قطر6
173.7نیوزیلند7
166.9قزاقستان8
152.4لیبی9
149.9مالت10
148.2مالزی11
146.0سورینام12
144.6فنالند13
138.2لیتوانی14
131.7لوکزامبورگ15
125.0روسیه16
122.5استونی17
120.2بالروس18
117.8اسلواکی19
117.5آرژانتین20
110.0امارات متحده عربی21
109.0عمان22
108.8قرقیزستان23
104.9اسرائیل24
102.9قبرس25

101.6کانادا26
100.1نروژ27
96.9استرالیا28
96.7ایسلند29
96.0بوسنی و هرزگوین30
95.3اوروگوئه31
95.0سوریه32
93.4کره جنوبی33
91.4جمهوری چک34
90.8مکزیک35
81.4گرجستان36
78.6شیلی37
72.8یونان38
71.4رومانی39
71.0برزیل40
70.8موریس41
69.8ایران42
68.5بوتسوانا43
68.3اردن44
67.8چین45
66.9بلغارستان46
66.7کاستاریکا47
66.3عربستان سعودی48
66.0تایلند49
65.5گوام50

42.3-لتونی1
20.4-آلمان2
3.6-زامبیا3
0.2اتیوپی4
0.3سودان5
0.6بوروندی6

0.6هائیتی
0.9بنگالدش8
1.1برمودا9
1.5ماالوی10
1.7هندوراس11
1.8لیبریا12
2.0موریس13
2.1اوگاندا14
2.2جمهوری دموکراتیک کنگو15
2.9کوبا16
3.1نیکاراگوئه17
3.2کامرون18
3.7بورکینافاسو19
3.9تانزانیا20
4.1توگو21

4.9ماداگاسکار22
5.1ال سالوادور23
5.2فیلیپین24
5.4مالی25
5.5بنین26
5.6پاکستان27
5.8موزامبیک28
6.7ساحل عاج29
7.9تونس30
8.5یمن31
8.6جامائیکا32
9.5کنیا33
9.7نیجریه34
10.2سریالنکا35
10.5بولیوی36
10.8سنگال37
11.3هند38
13.7زیمبابوه39
14.9ویتنام40
15.9غنا41
16.2مصر42
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خودروهای	فروخته	شده
شماره گذاری خودروهای نو، 1000دستگاه، 2015

21.210چین1
7.517ایاالت متحده امریکا2
4.216ژاپن3
3.206آلمان4
2.772هند5
2.634بریتانیا6
2.123برزیل7
1.917فرانسه8
1.576ایتالیا9
1.534کره جنوبی10
1.283روسیه11
1.094اسپانیا12
1.055ایران13
924استرالیا14
756اندونزی15
726ترکیه16
672عربستان سعودی17
591مالزی18
501بلژیک19
481آرژانتین20
449هلند21
356تایلند22

355لهستان23
345سوئد24
324سوئیس25
309اتریش26
247اسرائیل27
237کلمبیا28
231جمهوری چک29
214امارات متحده عربی30
212شیلی31

212تایوان
208دانمارک33
182پاکستان34
179پرتغال35
151نروژ36
137پرو37
125ایرلند38
124کویت39
121عمان40
117ویتنام41
116فیلیپین42
109فنالند43
98رومانی44

تولید	خودرو
تعداد خودروهای تولید شده، میلیون، 2015

05101520
چین
ژاپن
آلمان
ایاالت متحده امریکا
کره جنوبی
هند
اسپانیا
برزیل
مکزیک
بریتانیا
فرانسه
جمهوری چک
روسیه
اسلواکی
کانادا
ایران
اندونزی
ترکیه
تایلند
ایتالیا



رتبه بندی جهانی78

حمل	ونقل:	هوایی	و	ریلی

798.2ایاالت متحده امریکا1
436.2چین2
131.4بریتانیا3
115.5آلمان4
113.8ژاپن5
113.1ایرلند6
102.0برزیل7
98.9هند8
96.6ترکیه9
88.7اندونزی10
84.7امارات متحده عربی11
80.2کانادا12
69.3استرالیا13
65.0فرانسه14
60.8اسپانیا15

54.3تایلند16
50.3مالزی17
45.6مکزیک18
34.9هلند19
33.3سنگاپور20
32.8عربستان سعودی21
32.2فیلیپین22
30.7کلمبیا23
29.9ویتنام24
26.8سوئیس25
26.0ایتالیا26
25.3قطر27
20.0مجارستان28
17.2افریقای جنوبی29
15.3نیوزیلند30

بیشترین	سفر	هوایی
تعداد مسافِر جابه جا شده، میلیون، 2015

شلوغ	ترین	فرودگاه	ها

میانگین	جابه	جایِی	هوایِی	روزانه،	برخاست	ها	و	فرودها،	2016

مجموع محموله، میلیون تن، 2016مجموع مسافرها، میلیون، 2015
4.62هنگ کنگ، بین المللی104.21آتالنتا، هارتزفیلد1
4.32ممفیس، بین المللی94.42پکن، کپیتال2
3.44شانگهای، پادونگ بین المللی83.63دوبی، بین المللی3
2.95دوبی، بین المللی80.94لس آنجلس، بین المللی4
2.71سئول، اینچئون79.75توکیو، هاندا5
2.54انکوریج، بین المللی78.36شیکاگو، اوهر6
2.44لوئیس ویل، استنفوردفیلد75.77لندن، هیترو7
2.17توکیو، ناریتا70.38هنگ کنگ، بین المللی8
2.14پاریس، شارل دوگل66.09شانگهای، پادونگ بین المللی9
2.11فرانکفورت، اصلی65.910پاریس، شارل دوگل10
2.10تایوان، بین المللی تائویوان65.711داالس، اف تی ورث11
2.01میامی، بین المللی63.612آمستردام، اسخیپول12
2.01سنگاپور، چانگی60.8فرانکفورت، اصلی13
1.99لس آنجلس، بین المللی60.214استانبول، آتاتورک14
1.93پکن، کپیتال59.715گوانگجوبایون، بین المللی15

2.461آتالنتا، هارتزفیلد1
2.377شیکاگو، اوهر2
1.910لس آنجلس، بین المللی3
1.843داالس، اف تی ورث4
1.661پکن، کپیتال5
1.569دنور، بین المللی6
1.495شارلوت/داگالس، بین المللی7
1.483الس وگاس، مک کارن بین المللی8
1.315شانگهای، پادونگ بین المللی9
1.312آمستردام، اسخیپول10
1.301لندن، هیترو11
1.296پاریس، شارل دوگل12
1.290هوستون، بین المللی جرج بوش13

1.275استانبول، آتاتورک14
1.268فرانکفورت، اصلی15
1.251تورنتو، پیرسون بین المللی16
1.244دوبی، بین المللی17
1.239نیویورک، جان اف کندی18
1.234سانفرانسیسکو19
1.228مکزیکوسیتی، بین المللی20
1.221توکیو، هاندا21
1.207فینیقیه، بین المللی اسکای هاربر22
1.192گوانگجوبایون، بین المللی23
1.182نوارک24
1.135میامی25
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طوالنی	ترین	شبکه	های	ریلی
1000کیلومتر، 2015 یا آخرین آمار

بیشترین	تعداد	مسافران	ریلی
کیلومتر برای هر نفر در سال، 2015 یا آخرین آمار

بیشترین	باربری	ریلی
میلیون تن-کیلومتر در هر سال، 2015 یا آخرین آمار

228.2ایاالت متحده امریکا1
85.3روسیه2
67.2چین3
66.0هند4
52.1کانادا5
33.3آلمان6
32.8استرالیا7
30.0فرانسه8
29.8برزیل9
26.7مکزیک10
25.0آرژانتین11
21.0اوکراین12
20.5افریقای جنوبی13
19.2ژاپن14
18.5لهستان15
16.7ایتالیا16
16.1بریتانیا17
15.7اسپانیا18
14.7قزاقستان19
10.8رومانی20

10.1ترکیه21
9.7سوئد22
9.5جمهوری چک23
9.3پاکستان24
8.6ایران25
7.9مجارستان26
5.9فنالند27
5.5بالروس28

5.5شیلی
5.3تایلند30
5.2مصر31
4.9اتریش32
4.7اندونزی33
4.3سودان34
4.2نروژ35

4.2ازبکستان
4.0بلغارستان37

4.0سوئیس
3.9کره جنوبی39

2.311سوئیس1
1.633ژاپن2
1.439روسیه3
1.359اتریش4
1.315فرانسه5
1.054دانمارک6
1.051هلند7
982آلمان8
971قزاقستان9
963بریتانیا10
914بلژیک11
875هند12

844تایوان13
839اوکراین14
749بالروس15
748فنالند16
683جمهوری چک17
657ایتالیا18
642سوئد19
622لوکزامبورگ20
594نروژ21
571مجارستان22

571اسلواکی
557اسپانیا24

2.547.253ایاالت متحده امریکا1
2.304.759روسیه2
1.980.061چین3
681.696هند4
352.535کانادا5
267.700برزیل6
195.054اوکراین7
189.759قزاقستان8
134.600افریقای جنوبی9
78.770مکزیک10
72.913آلمان11
59.649استرالیا12

40.785بالروس13
33.116فرانسه14
28.720لهستان15
25.014ایران16
22.686ازبکستان17
20.804اتریش18
20.255ژاپن19
14.036لیتوانی20
13.023لتونی21
12.111آرژانتین22
11.992ترکمنستان23
11.463مغولستان24
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حمل	ونقل:	دریایی

ناوگان	کشتی	های	تجاری
تعداد کشتی های شناور، بر اساس کشور محل استقرار، ژانویه 2016

4.960چین1
4.136یونان2
3.969ژاپن3
3.361آلمان4
2.553سنگاپور5
1.995ایاالت متحده امریکا6
1.854نروژ7
1.712اندونزی8
1.680روسیه9
1.634کره جنوبی10

1.540ترکیه11
1.329بریتانیا12
1.229هلند13
960دانمارک14
947هند15
898تایوان16
896ویتنام17
815امارات متحده عربی18
802ایتالیا19
621مالزی20

پرچم	ناوها
بیشترین ثبت نام ناوگان، 2016

02000400060008000

پاناما
اندونزی
ژاپن
چین
سنگاپور
ایاالت متحده امریکا
لیبریا
روسیه
هنگ کنگ
مالت
کره جنوبی
ویتنام
مالزی
هند
نروژ
فیلیپین
باهاما
یونان
ایتالیا
ترکیه
هلند
بریتانیا
قبرس
تایلند
دانمارک
آلمان
فرانسه
پرتغال
تانزانیا

8.97
8.63
5.85
4.46
3.97
3.93
3.50
2.80
2.77
2.31
2.10
1.96
1.83
1.79
1.72
1.61
1.59
1.52
1.51
1.40
1.37
1.28
1.16
0.86
0.74
0.68
0.60
0.41
0.29 )درصد از مجموع جهانی(
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جرم	و	مجازات

تعداد	زندانیان

تعداد	قتل	ها
آدمکشی به ازای هر 100هزار نفر جمعیت

 2014 یا آخرین آمار

تعداد	سرقت	ها
به ازای هر 100هزار نفر جمعیت

 2014 یا آخرین آمار
1.529بلژیک74.61هندوراس1
1.096کاستاریکا64.22ال سالوادور2
958آرژانتین62.03ونزوئال3
599شیلی52.64جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا4
589مکزیک38.05لسوتو5
571اکوادور36.16جامائیکا6
543اوروگوئه34.47بلیز7
496برزیل33.08افریقای جنوبی8
496نیکاراگوئه31.2گواتماال9
496پاناما29.8باهاما10
307پاراگوئه27.911کلمبیا11
251پرو25.912ترینیدا و توباگو12
238هندوراس24.613برزیل13
208مالدیو20.414گویان14
201گویان18.515پورتوریکو15
198کلمبیا17.416جمهوری دومینیکن16

197ترینیداد و توباگو17.417پاناما
178فرانسه17.418سوازیلند

153اسپانیا16.919نامیبیا19
150پرتغال15.720مکزیک20

به ازای هر 100هزار نفر جمعیت، 2017 یا آخرین آمارجمعیت کِل زندان، 2017 یا آخرین آمار
666ایاالت متحده امریکا2.145.1001ایاالت متحده امریکا1
583ترکمنستان1.649.8042چین2
579ال سالوادور650.9563برزیل3
542جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا627.7024روسیه4
510کوبا419.6235هند5
438گوام286.8616تایلند6
434روسیه233.4697مکزیک7
434روآندا225.624ایران8
426پاناما210.6829اندونزی9
424تایلند201.17710ترکیه10
363باهاما161.98411افریقای جنوبی11
354برمودا142.16812فیلیپین12
352کاستاریکا130.67913ویتنام13
349پورتوریکو119.26914کلمبیا14
322باربادوس111.05015اتیوپی15
316برزیل106.00016مصر16
314بالروس85.44217بریتانیا17
301بحرین82.20018پرو18
291افریقای جنوبی80.16919پاکستان19
291اوروگوئه79.368مراکش20
287ایران72.69821آرژانتین21
282سوازیلند72.67722لهستان22
272ترینیداد و توباگو70.00023میانمار23
266تایوان69.71924بنگالدش24
265اسرائیل68.43225فرانسه25
262مغولستان68.25926نیجریه26
259پرو62.86527آلمان 27
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جنگ	و	تروریسم

15.3عمان1
14.0افغانستان2
11.6عراق3
8.9عربستان سعودی4
6.4جمهوری کنگو5
6.3الجزایر6
6.1اسرائیل7
4.8بحرین8
4.4بوتسوانا9

4.4اردن
4.1نامیبیا11
4.0ارمنستان12

4.0آذربایجان
3.9ایران14

3.9مالی
3.8برونئی16
3.7روسیه171
3.5لبنان18

3.5سنگاپور
3.4کلمبیا20
3.3میانمار21

3.3ایاالت متحده امریکا
3.2کامبوج23

3.2مراکش

هزینه	دفاعی
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2016

هزینه	دفاعی
سرانه هزینه دفاعی، دالر، 2016 میلیارد دالر، 2016 

نیروهای	نظامی
هزار نفر، 2017 2

2.714عمان604.51ایاالت متحده امریکا1
2.322اسرائیل1452چین2
2.021عربستان سعودی56.93عربستان سعودی3
1.950قطر52.54بریتانیا4
1.866ایاالت متحده امریکا51.15هند5
1.773سنگاپور47.36ژاپن6
1.134نروژ47.27فرانسه7
1.110بحرین46.68روسیه81
1.052استرالیا38.39آلمان9
920برونئی33.810کره جنوبی10
815بریتانیا24.211استرالیا11
706فرانسه22.312ایتالیا12
663کره جنوبی17.913عراق13
634دانمارک15.914ایران14

597فنالند15.915اسرائیل

ذخیرهعادی
2.183510چین1
1.3951.155هند 2
1.347865ایاالت متحده امریکا3
8312.000روسیه41
6540پاکستان5
6304.500کره جنوبی6
523350ایران7
4825.000ویتنام8
439479مصر9
4060میانمار10
396400اندونزی11
361200تایلند12
355379ترکیه13
3351.340برزیل14
29335کلمبیا15
27782مکزیک16

ذخیرهعادی
2270عربستان سعودی17
2151.657تایوان18
204900اوکراین19
20328فرانسه20
2036سریالنکا21
196150مراکش22
1850سودان جنوبی23
177465اسرائیل24
17728گرجستان25
17518ایتالیا26
1710افغانستان27
15281بریتانیا28
143221یونان29
جمهوری دموکراتیک 30

کنگو
1340

1. صرفاً بودجه دفاع ملی در نظر گرفته شده است.
2. تقریبی
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صادرکنندگان	تولیدات	نظامی
میلیون دالر، 2016

واردکنندگان	تولیدات	نظامی
میلیون دالر، 2016

2.979عربستان سعودی9.8941ایاالت متحده امریکا1
2.882الجزایر6.4322روسیه2
2.547هند2.8133آلمان3
1.734عراق2.2264فرانسه4
1.483مصر2.1235چین5
1.333کره جنوبی1.3936بریتانیا6
1.278امارات متحده عربی1.2607اسرائیل7
1.196ویتنام8028ایتالیا8
1.060استرالیا5349کره جنوبی9
993چین52810اوکراین10
901قطر48311اسپانیا11
868ایتالیا46612هلند12
759پاکستان27713ترکیه13
607اسرائیل24914سوئد14
512ایاالت متحده امریکا18615سوئیس15
438بنگالدش16916پرتغال16
437ترکیه15017نروژ17
393عمان12918جمهوری چک18
392ترکمنستان12719استرالیا19

388مکزیک12720کانادا

حمالت	تروریستی
تعداد فجایع، 2015

050010001500200025003000

عراق
افغانستان
پاکستان
هند
فیلیپین
یمن
نیجریه
اوکراین
مصر
لیبی
سوریه
بنگالدش
ترکیه
سومالی
تایلند
غزه و کرانه باختری
سودان
جمهوری دموکراتیک کنگو
کلمبیا
مالی
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فضا	و	صلح

پرتاب	ها	به	مدار	زمین

شاخص	صلح	جهانی2

ماهواره ساخت بشر1957
سگی در فضا، الیکا

نخستین انسان در فضا، یوری گاگارین1961
نخستین زن در فضا، والنتینا ترشکوا1963
گروه فضانوردی، یک خلبان و دو مسافر1964
پیاده روِی فضایی، الکسی لئونوف1965

هشت روز در فضا ماندن )الزمه برای سفر به ماه و بازگشت(
برنامه تلویزیونِی زنده از فضا1968
چرخش به دور ماه1968
نشستن روی ماه1969
ایستگاه فضایی، سالیوت1971

رانندگی روی ماه
آزمایشگاه فضایی، اسکای لب1973
غیر امریکایی، غیر روسی، والدیمیر رِمک )جمهوری چک(1978
شاتل فضایی )فضاپیما(، کلمبیا )نخستین سفینه ای که چهار نفر را حمل می کرد(1982
انفجار شاتل فضایی، چلنجر1986

ایستگاه فضایی میر راه اندازی شد
تلسکوپ فضایی هابل به کار گرفته شد1990
دنیس تیتو، برای گردشگری به فضا رفت و پول پرداخت کرد2001
سفر فضایی همراه با سرنشیِن انسانِی چین، یانگ لی وی2003
اسپیس شیپ یک، فضاپیمای تجارِی سرنشین دار که با موفقیت انجام شد2004
اسپیس اکس با بودجه خصوصی سفری به مدار زمین داشت2010
کاوشگر فضایی ُرزتا بعد از مطالعه از دنباله دار 67پی پس از 12سال فرود آمد2014

عملیات	فضایِی	با	سرنشین	انسانی
نخستین رویدادها و رویدادهای برگزیده

16-2005مجموعغیرتجاری1تجاری2016
111122218ایاالت متحده امریکا1
02222163چین2
21517330روسیه3
831192اروپا4
07737هند5
04436ژاپن6
0114اسرائیل7

0114کره شمالی

کمترین آرامش، 2017بیشترین آرامش، 2017
3.814سوریه1.1111ایسلند1
3.524سودان جنوبی1.2412نیوزیلند2
3.556عراق1.2583پرتغال3
3.567افغانستان1.2654اتریش4
3.387سومالی1.3375دانمارک5
3.412یمن1.3606جمهوری چک6
3.184اوکراین1.3647اسلوونی7
3.213سودان1.3718کانادا8
3.328لیبی1.3739سوئیس9
3.058پاکستان1.40810ایرلند10

1. راه اندازی های دولتی و غیر دولتی.
ــا  ــی شــدِن آن ه ــی و درجــه نظام ــی، بین الملل ــی، داخل ــی، اجتماع ــف امنیت ــای مختل ــار در زمینه ه ــر اســاس 23 معی ــه 163 کشــور را ب 2. شــاخصی ک

می ســنجد.
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محیط	زیست

بزرگ	ترین	منتشرکنندگان	دی	اکسید	کربن
میلیون تن، 2013

10.249.5چین1
5.186.2ایاالت متحده امریکا2
2.034.8هند3
1.789.1روسیه4
1.243.4ژاپن5
757.3آلمان6
617.0ایران7
592.5کره جنوبی8
541.4عربستان سعودی9
503.7برزیل10
488.6مکزیک11
479.4اندونزی12
475.7کانادا13
471.2افریقای جنوبی14
457.5بریتانیا15
377.9استرالیا16
344.8ایتالیا17
333.2فرانسه18
323.5ترکیه19
303.1تایلند20
302.3لهستان21
295.0تایوان22
271.1اوکراین23
262.9قزاقستان24
237.0اسپانیا25
236.5مالزی26
213.0مصر27
189.8آرژانتین28
185.5ونزوئال29
170.0هلند30

169.1امارات متحده عربی31
167.8عراق32
153.4پاکستان33
152.6ویتنام34
134.2الجزایر35
103.2ازبکستان36
98.7جمهوری چک37
98.2فیلیپین38
98.0کویت39
95.7نیجریه40
93.6بلژیک41
89.6کلمبیا42
85.0قطر43
83.2شیلی44
71.1اسرائیل45
70.7رومانی46
69.2یونان47
69.0بنگالدش48
66.9ترکمنستان49
63.8بالروس50
62.4اتریش51
61.2عمان52
59.6نروژ53
58.6مراکش54
57.2پرو55
51.0لیبی56
50.6سنگاپور57
50.1کره شمالی58
46.5ترینیداد و توباگو59

بیشترین	میزان	انتشار	دی	اکسید	کربن	سرانه
تن، 2013

40.5قطر1
34.5ترینیداد و توباگو2
27.3کویت3
23.7بحرین4
18.9برونئی5
18.7لوکزامبورگ6

18.7امارات متحده عربی
17.9عربستان سعودی8
16.4ایاالت متحده امریکا9
16.3استرالیا10
15.7عمان11
15.4قزاقستان12
15.1استونی13
14.7نیوکالدونیا14
14.5مغولستان15
13.5کانادا16
12.8ترکمنستان17

12.6تایوان18
12.5روسیه19
11.8کره جنوبی20
11.7نروژ21
10.1هلند22
9.8ژاپن23
9.7گوام24
9.4جمهوری چک25

9.4سنگاپور
9.2آلمان27
8.9افریقای جنوبی28
8.8اسرائیل29
8.5فنالند30
8.4بلژیک31
8.2باهاما32
8.1لیبی33
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368.0ریاض، عربستان سعودی1
260.0کابل، افغانستان2
229.1دهلی، هند3
216.9اسالم آباد، پاکستان4
208.0بغداد، عراق5
179.0قاهر، مصر6
170.4کامپاال، اوگاندا7
167.6دوحه، قطر8
165.1اوالن باتور، مغولستان9
158.1داکا، بنگالدش10
141.3داکار، سنگال11
132.0ابوظبی، امارات متحده عربی12

108.0پکن، چین13
90.0تونس، تونس14
88.3کاتماندو، نپال15
87.8لیما، پرو16
82.1مسقط، عمان17
77.2سان سالوادور، ال سالوادور18
77.0آنکارا، ترکیه19
76.9تهران، ایران20
73.8اسکوپیه، مقدونیه21
68.0امان، اردن22
65.0یائونده، کامرون23
64.4سانتیاگو، شیلی24

آلوده	ترین	پایتخت	های	جهان
میانگین ساالنه غلظت ذرات معلق1، میکروگرم در هر متر مکعب 

2014 یا آخرین آمار

کمترین	دسترسی	به	منابع	آب	بهبودیافته
درصد از جمعیت، 2014

کمترین	دسترسی	به	برق
درصد از جمعیت، 2013

6.7سودان جنوبی1
10.8نیجر2
11.6توگو3
11.9ماداگاسکار4
12.0چاد5
13.1سیرالئون6
14.8غنا7
14.9جمهوری کنگو8
15.0تانزانیا9
15.6اریتره10
16.6لیبریا11
18.9پاپوآ گینه نو12
19.0اوگاندا13
19.4بورکینافاسو14

19.6بنین15
20.0گینه16
20.4موزامبیک17
20.7گینه بیسائو18
21.7جمهوری افریقای مرکزی19
22.3ساحل عاج20
23.6سودان21
24.2مالی22
26.8اتیوپی23
27.4هائیتی24
28.3جمهوری دموکراتیک کنگو25
29.3نیجریه26
30.1کنیا27
30.2لسوتو28

4.0سودان جنوبی1
6.5بوروندی2
7.6چاد3
9.0ماالوی4
9.8لیبریا5
11.8جمهوری افریقای مرکزی6
12.9ماداگاسکار7
13.5سیرالئون8
13.8نیجر9
13.9گینه بیسائو10

13.9اوگاندا
14.8جمهوری دموکراتیک کنگو12
15.2روآندا13
16.4تانزانیا14
16.9بورکینافاسو15
18.1سومالی16

19.7پاپوآ گینه نو17
20.2موزامبیک18
23.6زامبیا19
25.2اتیوپی20
25.3لسوتو21
26.1مالی22
26.8گینه23
28.2کنیا24
31.2کره شمالی25
33.3آنگوال26
36.2موریتانی27
36.5زیمبابوه28
37.3بنین29
37.5هائیتی30
38.5سودان31
42.1جمهوری کنگو32

1. ذرات با بزرگنمایی 10میکرون
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جنگل	زدایی
بزرگ ترین درصد تغییرات در سطوح اراضی جنگلی، 1990-2014

بزرگ	ترین	جنگل	ها
کیلومتر مربع، 2014

بیشترین	جنگل	ها
درصد از مساحت سرزمین، 2014

98.3سورینام8.149.7151روسیه1
88.5گابن4.945.2202برزیل2
84.0گویان3.471.1563کانادا3
80.5الئوس3.098.2004ایاالت متحده امریکا4
74.1پاپوآ گینه نو2.067.7915چین5
73.1فنالند1.528.8946جمهوری دموکراتیک کنگو6
72.1برونئی1.244.4307استرالیا7
70.5گینه بیسائو916.9448اندونزی8
68.9سوئد741.4069پرو9
68.5ژاپن705.03610هند10
67.5مالزی661.31611مکزیک11
67.4جمهوری دموکراتیک کنگو585.28512کلمبیا12
65.6زامبیا579.80813آنگوال13
65.4جمهوری کنگو550.53014بولیوی14
63.5کره جنوبی488.01615زامبیا15
62.3پاناما468.47416ونزوئال16
62.0اسلوونی464.32017تانزانیا17
61.5مونته نگرو381.46418موزامبیک18
59.2برزیل335.61819پاپوآ گینه نو19
57.9پرو295.87420میانمار20
56.3گینه استوایی280.73021سوئد21
55.5پورتوریکو274.08822آرژانتین22
55.4فیجی249.59623ژاپن23
54.3کامبوج228.00024گابن24
54.0لتونی223.49425جمهوری کنگو25
53.4کاستاریکا222.18026فنالند26
53.1ونزوئال221.85627جمهوری افریقای مرکزی27
52.8کلمبیا221.80828مالزی28
52.7استونی193.84429سودان29
52.4تانزانیا190.36030کامرون30

افزایشکاهش
197.5ایسلند69.71-توگو1
181.8پلی نزی فرانسه57.02-نیجریه2
168.2بحرین53.43-اوگاندا3
128.4اوروگوئه45.14-موریتانی4
81.2کویت42.15-هندوراس5
76.5جمهوری دومینیکن40.66-نیجر6
71.7پورتوریکو40.07-پاکستان7
64.5مصر37.18-کره شمالی8
60.9ایرلند36.99-سودان9
60.3تونس35.110-زیمبابوه10
56.4ویتنام31.011-نیکاراگوئه11
52.9کوبا28.512-ال سالوادور12
48.8روآندا28.313-مالی13
33.1اسپانیا27.814-تیمورلست14
32.1مونته نگرو26.015-کامبوج15

32.0سوریه26.016-پاراگوئه
31.6چین25.617-اتیوپی17
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23.842چین1
9.261ایاالت متحده امریکا2
5.102هند3
3.112ژاپن4
1.411برزیل5
1.170کانادا6
1.144افریقای جنوبی7
1.063اسپانیا8
972ترکیه9
802ایران10
712فرانسه11
596بریتانیا12
571مکزیک13
570استرالیا14
542ایتالیا15

371آلمان16
335نروژ17
307آلبانی18
254زیمبابوه19
246رومانی20
218تایلند21
217پرتغال22
190سوئد23
181بلغارستان24
171اتریش25
167سوئیس26
164یونان27
163پاکستان28
154الجزایر29
150مراکش30

سدها	و	مخازن	آبی
بیشترین سدها1

زاغه	ها
درصد جمعیت شهری که در زاغه ها زندگی می کنند، 2014

95.6سودان جنوبی1
93.3جمهوری افریقای مرکزی2
91.6سودان3
88.2چاد4
82.3گینه بیسائو5
80.3موزامبیک6
79.9موریتانی7

77.2ماداگاسکار8
75.6سیرالئون9
74.8جمهوری دموکراتیک کنگو10
74.4هائیتی11
73.9اتیوپی12
73.6سومالی13
70.1نیجر14

1. تا آوریل 2017
2. در دست ساخت تا بهار 2017

سدها
بزرگ ترین سدها از نظر ظرفیت مخازن آبی1، کیلومتر مکعب

050100150200
کاریبا، زامبیا-زیمبابوه
براتسک، روسیه
اسوان، مصر
آکوسومبو، غنا
دانیل	جانسون، کانادا
گوری، ونزوئال
بنت، کانادا
کراسنوافک، روسیه
زیا، روسیه
هیداسی، اتیوپی2
روبرت	بوراسا، کانادا
الگراند3، کانادا
او-لیمشک، روسیه
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شاخص	عملکرد	زیست	محیطی
امتیاز بر اساس تنوع گونه ها1 بدترین=صفر، بهترین=100

بدترین	بالیای	طبیعی
2015

بدترینبهترین
20.9سومالی100.01بلژیک1

21.3افغانستان100.02جمهوری چک
22.5ترکیه100.03استونی
24.4هائیتی100.04آلمان

24.7لیبی100.05مجارستان
26.2لسوتو100.06لوکزامبورگ

26.5باربادوس100.07اسلواکی
31.2سوریه100.08اسلوونی

34.6عراق99.89لهستان9
35.9مالدیو99.510فرانسه10
36.6بوسنی و هرزگوین99.011کرواسی11

41.1اریتره99.012ایتالیا
42.8سودان99.013بریتانیا

42.9اردن98.614لیتوانی14
42.9موریتانی97.8لتونی15
43.6گامبیا97.616دانمارک16
43.9لبنان97.117زامبیا17
46.5پاپوآ گینه نو96.918فنالند18
48.0یمن96.719اسپانیا19
48.7عمان95.820پرتغال20

49.7لیبریا95.821رومانی
49.9ترکمنستان95.722نامیبیا22

51.3گینه95.723ونزوئال
52.9سوازیلند94.824یونان24

تلفات، نفرنوع فاجعه یا بالی طبیعیکشور/ منطقه
8.960زلزلهنپال1
2.248موج گرماهند2
1.270موج گرماپاکستان3
1.200موج گرمااروپا4
451سیلماالوی/موزامبیک/زیمبابوه5
442برخورد کشتی با طوفان شدیدچین6
399زلزلهافغانستان7
350رانش زمینگواتماال8
291بهمنافغانستان9
289سیل برق آساهند )چنایی(10
206سیل مانسونهند11
166سیل مانسونپاکستان12
125سیل مانسونمیانمار13
110موج گرمامصر14
100طوفان/تگرگهند )پورنیا(15
93سیل برق آساکلمبیا16
89سیلکنیا17
82سیل/رانش زمینفیلیپین/ژاپن/کره شمالی18
81سیل مانسونهند )آندرا پرادش(19

81باران های مانسونهند )گجرات(
1. بر اساس حفاظت از گونه ها، زمین ها و مناطق دریایی.
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89.5موناکو11
84.5هنگ کنگ2
84.1ژاپن3
83.8ایتالیا4
83.7سنگاپور5
83.6سوئیس6
83.2اسپانیا7
83.1ایسلند8
83.0استرالیا9

83.0اسرائیل
82.9فرانسه11
82.8آندورا121

82.8کره جنوبی
82.8سوئد

82.7شیلی15
82.6کانادا16

82.6مارتینیک
82.4نیوزیلند18
82.3لوکزامبورگ19
82.1اتریش20

82.1هلند
82.1نروژ

82.0گوادولوپ23
81.9لیختن اشتاین241

81.7پرتغال25
81.6یونان26
81.5فنالند27

81.5آلمان
81.5ایرلند

81.4بلژیک30
81.4ماکائو

81.3برمودا321
81.3بریتانیا

81.2جزیره های کانال مانش34
81.2مالت

81.2جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا
81.0اسلوونی37
80.8قبرس38

80.8ریونیون
80.7دانمارک40
80.3گینه فرانسوی41

80.3لبنان
80.2پورتوریکو43
80.1کاستاریکا44

80.1تایوان1
80.0کوبا46

80.0گوآم
79.6ایاالت متحده امریکا48

باالترین	امید	به	زندگی
سال، 2015-20

85.6موناکو11
81.7هنگ کنگ2

81.7ایسلند
81.6سوئیس4
81.3اسرائیل5

81.3ایتالیا
81.1استرالیا7

81.1سوئد
80.8کانادا9

80.8ژاپن
80.8نیوزیلند

80.6آندورا121
80.6سنگاپور

80.5اسپانیا14
80.3هلند15
80.2لوکزامبورگ16

80.2نروژ
80.0فرانسه18

باالترین	امید	به	زندگی	در	میان	مردان
سال، 2015-20

باالترین	امید	به	زندگی	در	میان	زنان
سال، 2015-20

93.5موناکو11
87.4هنگ کنگ2
87.3ژاپن3
86.7سنگاپور4
86.0ایتالیا5
85.8اسپانیا6
85.7کره جنوبی7
85.6فرانسه8
85.5مارتینیک9

85.5سوئیس
85.3شیلی11
85.1آندورا121
85.0استرالیا13

85.0گوادولوپ
84.6اسرائیل15

84.6لیختن اشتاین1
84.5برمودا171

84.5ایسلند

1. برآورِد 2016



91 امید به زندگی

کمترین	امید	به	زندگی
سال، 2015-20

کمترین	امید	به	زندگی	در	میان	مردان
سال، 2015-20

کمترین	امید	به	زندگی	در	میان	زنان
سال، 2015-20

48.7سوازیلند1
50.4لسوتو2
52.1سیرالئون3
52.5چاد4
52.8ساحل عاج5
53.3جمهوری افریقای مرکزی6
53.7آنگوال7
53.8نیجریه8
56.2گینه بیسائو9

56.2موزامبیک
65.5سومالی11
57.0کامرون12
57.1سودان جنوبی13
57.7افریقای جنوبی14
58.1بوروندی15
58.6گینه استوایی16
59.7مالی17
59.8بورکینافاسو18
59.9جمهوری دموکراتیک کنگو19
60.2گینه20
60.3بنین21
61.0اوگاندا22
61.1گامبیا23

61.1توگو
61.5افغانستان25

62.0غنا26
62.0لیبریا

62.3زامبیا28
62.4زیمبابوه29
62.8نیجر30
63.2پاپوآ گینه نو31
63.3کینا32
63.6موریتانی33
63.9جمهوری کنگو34

63.9هائیتی
64.2سودان36
64.5یمن37
64.6بوتسوانا38
65.1اریتره39
65.3نامیبیا40
65.8اتیوپی41

65.8ماالوی
66.0گابن43

66.0روآندا
66.1ترکمنستان45
66.4ماداگاسکار46

66.4تانزانیا
66.5میانمار48
66.8گویان49

66.8پاکستان

49.5سوازیلند1
50.3لسوتو2
51.1جمهوری افریقای مرکزی3
51.4چاد4
51.5سیرالئون5
52.0ساحل عاج6
52.2آنگوال7
53.3نیجریه8
54.4گینه بیسائو9
54.9سومالی10

55.0موزامبیک11
55.7افریقای جنوبی12
55.9کامرون13
56.0بوروندی14
56.1سودان جنوبی15
57.3گینه استوایی16
58.4جمهوری دموکراتیک کنگو17
58.5بورکینافاسو18
58.8بنین19
58.9اوگاندا20

47.7سوازیلند1
50.2لسوتو2
52.7سیرالئون3
53.6چاد4
53.8ساحل عاج5
54.1نیجریه6
55.2آنگوال7
55.5جمهوری افریقای مرکزی8
57.3موزامبیک9

58.0گینه بیسائو10
58.1سودان جنوبی11
58.2کامرون12

58.2سومالی
59.3افریقای جنوبی14
59.6مالی15
60.0گینه استوایی16
60.2بوروندی17
60.7گینه18
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نرخ	مرگ	ومیر	و	فوت	نوزادان

16.2لیتوانی1
15.7اوکراین2
15.6بلغارستان3
15.4لتونی4
14.9سوازیلند5
14.7لسوتو6
14.6بالروس7
14.3روسیه8
13.7رومانی9
13.5مجارستان10
13.3چاد11
13.1جمهوری افریقای مرکزی12

13.1صربستان
12.8کرواسی14

12.8ساحل عاج
12.8سیرالئون

12.7آنگوال17
12.7استونی

12.6افریقای جنوبی19
12.2نیجریه20
11.7مولداوی21
11.5گرجستان22
11.4گینه بیسائو23
11.3آلمان24

11.3یونان
11.3سومالی

11.1بوسنی و هرزگوین27
10.9باربادوس28

10.9ژاپن
10.9سودان جنوبی

10.8موزامبیک31
10.7پرتغال32
10.6کامرون33

10.6جمهوری چک
10.5بوروندی35
10.4لهستان36
10.3گینه استوایی37

10.3مونته نگرو
10.2ایتالیا39

10.2اسلواکی
10.0اسلوونی41
9.9فنالند42
9.8ترینیداد و توباگو43
9.7بلژیک44

9.7مقدونیه
9.6ارمنستان46

9.6جمهوری دموکراتیک کنگو
9.6دانمارک

9.6موناکو1

9.5اتریش50
9.4کره شمالی51

9.4اوروگوئه
9.3مالی53

9.3مالت
9.2گینه55
9.1جزیره های کانال مانش56

9.1فرانسه
9.1اسپانیا
9.1بریتانیا

9.0بنین60
9.0قزاقستان
9.0مارتینیک

9.0سوئد
8.9بورکینافاسو64
8.8هلند65
8.5غنا66

8.5گویان
8.5هائیتی
8.5اوگاندا

8.4برمودا701
8.4میانمار
8.4تایلند

8.4ایاالت متحده امریکا
8.3نیجر74
8.2کوبا75

8.2گامبیا
8.2توگو

8.1لیبریا78
8.1جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا

8.0موریس80
8.0پورتوریکو

8.0سوئیس
8.0زامبیا

7.9گابن84
7.9نروژ

7.8جمهوری کنگو86
7.8ترکمنستان

7.8زیمبابوه
7.7آلبانی89

7.7بوتسوانا
7.7موریتانی

7.6افغانستان92
7.6آذربایجان

7.6کنیا
7.6پاپوآ گینه نو

7.6سورینام

باالترین	نرخ	مرگ	ومیر
تعداد مرگ ومیر به ازای هر هزار نفر جمعیت، 2015-20

نکتــه: هــم نــرخ مــرگ ومیــر و هــم به خصــوص نــرخ فــوت نــوزادان، در کشــورهایی کــه همــه آمــار فــوت بــه صــورت رســمی ثبــت نمی شــوند می توانــد 
کمتــر بــرآورد شــده باشــد.

1. برآورِد 2016



93 نرخ مرگ ومیر و فوت نوزادان

باالترین	نرخ	فوت	نوزادان
تعداد فوت در هر هزار تولِد زنده، 2015-20

88آنگوال1
87چاد2
84جمهوری افریقای مرکزی3
82گینه بیسائو4
81سیرالئون5
71بوروندی6
70مالی7

70سومالی
68نیجریه9

68سودان جنوبی
66جمهوری دموکراتیک کنگو11
65کامرون12
64افغانستان13
63بنین14

63ساحل عاج
63موریتانی
63پاکستان

62گینه استوایی18
58بورکینافاسو19

58سوازیلند
57موزامبیک21
56اوگاندا22

52لیبریا23
52ماالوی

50گینه25
50لسوتو
50نیجر

49یمن28
48کنیا29

48سودان
47غنا31

47زامبیا
45پاپوآ گینه نو33
44جمهوری کنگو34
43اتیوپی35

43گامبیا
43میانمار
43روآندا

43ترکمنستان
42هائیتی40

42توگو
41ازبکستان42
39زیمبابوه43

پایین	ترین	نرخ	مرگ	ومیر
تعداد مرگ ومیر به ازای هر هزار نفر جمعیت، 2015-20

پایین	ترین	نرخ	فوت	نوزادان
تعداد فوت به ازای هر هزار تولد زنده، 2015-20

1لوکزامبورگ1.51قطر1
1سنگاپور1.8امارات متحده عربی2
2جمهوری چک2.53بحرین3
2فنالند2.6کویت4
2یونان2.7عمان5
2هنگ کنگ3.0گینه فرانسوی6
2ایسلند3.2برونئی7
2ایرلند3.5عربستان سعودی8

2ایتالیا3.5غزه و کرانه باختری
2ژاپن3.7مالدیو10
2موناکو3.8اردن11
2نروژ4.5لبنان12
2کره جنوبی4.6ایران13
2سوئد4.8نیکاراگوئه14
4.9گوام15

4.9ماکائو
4.9مکزیک

5.0کاستاریکا18
5.0هندوراس

5.0عراق
5.1الجزایر21

5.1اکوادور
5.1پاناما

5.1سنگاپور
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مرگ	ومیر	و	بیماری

دیابت
شیوع در جمعیت، 79-20 ساله، درصد

برآورد سِن استانداردشده 2015 1

بیماری	های	قلبی	و	عروقی
تعداد مرگ ومیر به ازای هر 100هزار نفر جمعیت

برآورد سِن استانداردشده 2015 1
712.1ترکمنستان22.31موریس1
635.5قزاقستان20.02کویت2

586.7مغولستان20.03قطر
577.7ازبکستان20.04عربستان سعودی4
549.4قرقیزستان19.65بحرین5

544.8گویان19.66نیوکالدونیا
536.1اوکراین19.47پلی نزی فرانسه7
531.0روسیه19.38امارات متحده عربی8
511.5افغانستان18.79گوام9
510.3تاجیکستان17.910مالزی10
507.7مولداوی16.711مصر11
473.9ارمنستان15.812مکزیک12

464.2بالروس15.813ریونیون
445.1مصر15.314پاپوآ گینه نو14
442.2آذربایجان14.815عمان15
436.2آلبانی13.816فیجی16

بیماری	های	مزمن	تنفسی
تعداد مرگ ومیر به ازای هر 100هزار نفر جمعیت

برآورد سِن استانداردشده 2012 1

سل
تعداد افراد مبتال 

به ازای هر 100هزار نفر جمعیت، 2015
834افریقای جنوبی154.81هند1
788لسوتو152.32نپال2
565سوازیلند133.63کره شمالی3
561کره شمالی125.54لیبریا4
551موزامبیک114.15میانمار5
498تیمورلست106.76بنگالدش6
489نامیبیا106.47پاپوآ گینه نو7
465گابن102.58مالی8
432پاپوآ گینه نو91.99لسوتو9
428مغولستان91.410پاکستان10
395اندونزی89.511سوازیلند11
391جمهوری افریقای مرکزی80.212الئوس12
391زامبیا79.5جمهوری افریقای مرکزی13
380کامبوج77.114چین14
379جمهوری کنگو76.315گینه استوایی15
373گینه بیسائو74.416آنگوال16
370آنگوال65.517افغانستان17
365میانمار63.218تیمورلست18
356بوتسوانا63.119نامیبیا19
322نیجریه61.420جمهوری دموکراتیک کنگو20
322فیلیپین61.1سیرالئون21
308لیبریا60.722فیلیپین22
307سیرالئون60.223مالدیو23
306تانزانیا27424سومالی25

نکته: فعالیت های پزشکی دارد و در شماری از کشورهای کمتر از حد واقع گزارش شده باشد. آمار برای همه کشورها در دسترس نیست. 
1. تعــداد مــوارد تشــخیص داده شــده بــه کیفیــت مدیریت  هــا و بــا فــرض اینکــه هــر کشــور و منطقــه، وضعیــت ســنی یکســانی دارد )از وضعیــت ســنی 

جمعیــت جهــان اســتفاده شــده اســت.(



95 مرگ ومیر و بیماری

ایمن	سازی	در	برابر	سرخک
کمترین درصِد کودکان در سنین 23-12 ماه 2015

ایمن	سازی	در	برابر	بیماری	های	سه	گانه1
کمترین درصِد کودکان در سنین 23-12 ماه 2015

16گینه استوایی201سودان جنوبی1
23اوکراین272گینه استوایی2
31سودان جنوبی463سومالی3
41سوریه494جمهوری افریقای مرکزی4
42سومالی525گینه5
47جمهوری افریقای مرکزی536هائیتی6

51گینه537سوریه
52لیبریا548نیجریه8
55چاد559آنگوال9
56نیجریه5610اوکراین10
58عراق5711عراق11
60هائیتی5812ماداگاسکار12
60فیلیپین60پاپوآ گینه نو13
62پاپوآ گینه نو6114پاکستان14
64آنگوال6215چاد15
65نیجر6416لیبریا16

68مالی6417مونته نگرو
67یمن18

اچ	آی	وی/ایدز
شیوع در بزرگساالن 49-15سال، درصد، 2015

ایدز	
مرگ ومیر به ازای هر 100هزار نفر جمعیت، 2015

464لسوتو28.81سوازیلند1
330افریقای جنوبی22.72لسوتو2
295سوازیلند22.23بوتسوانا3
186زیمبابوه19.24افریقای جنوبی4
159جمهوری افریقای مرکزی14.75زیمبابوه5
157ماالوی13.36نامیبیا6
141بوتسوانا12.97زامبیا7
141کامرون10.5موزامبیک8
139موزامبیک9.19ماالوی9
130گینه استوایی7.110اوگاندا10
129باهاما5.911کنیا11
126نامیبیا4.912گینه استوایی12
123زامبیا4.713تانزانیا13
110ساحل عاج4.514کامرون14
97سودان جنوبی3.815گابن15
78کنیا3.716جمهوری افریقای مرکزی16
75گابن3.217باهاما17

75هائیتی3.2ساحل عاج
72اوگاندا2.919روآندا19
70توگو2.520سودان جنوبی20
67تانزانیا2.421توگو21
61چاد2.222آنگوال22
50گامبیا2.023چاد23
48آنگوال1.824گامبیا24
47غنا1.725هائیتی25

1. دیفتری، کزاز و سیاه سرفه
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سالمت

باالترین	هزینه	برای	سالمت
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2014

پایین	ترین	هزینه	برای	سالمت
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2014

1.5تیمورلست17.11ایاالت متحده امریکا1
1.9الئوس13.22هائیتی2
2.1ترکمنستان11.93سوئد3
2.2قطر11.74سوئیس4
2.3میانمار11.55فرانسه5
2.6برونئی11.36آلمان6
2.6جمهوری دموکراتیک کنگو11.2اتریش7
2.6پاکستان11.1کوبا8

2.7سودان جنوبی11.19سیرالئون
2.8بنگالدش11.010نیوزیلند10
2.8اندونزی10.9هلند11
3.0کویت10.812دانمارک12
3.0ماداگاسکار10.6بلژیک13

3.3آنگوال10.614لسوتو
3.3اریتره10.4کانادا15

3.3سوریه10.4صربستان
3.4گابن10.317مولداوی17
3.5سریالنکا10.218ژاپن18
3.6بوتان10.019لیبریا19
3.6چاد9.8پاراگوئه20
3.6غنا9.7فنالند21

3.6عمان9.7مالت
3.6امارات متحده عربی9.7نروژ

3.7نیجریه9.624بوسنی و هرزگوین24
3.8گینه استوایی9.625ماالوی

3.8موریتانی

بیشترین	جمعیت	به	ازای	هر	پزشک
2014 یا آخرین آمار1

پایین	ترین	جمعیت	به	ازای	هر	پزشک
2014 یا آخرین آمار1

129قطر71.4291لیبریا1
140موناکو52.6322ماالوی2

149کوبا52.6323نیجر
162یونان45.4554اتیوپی4

202اسپانیا45.4555سیرالئون
205بلژیک32.2586تانزانیا6
207اتریش28.5717سومالی7
232روسیه26.3168گامبیا8
234گرجستان25.0009موزامبیک9
234نروژ22.222گینه بیسائو10
243لیتوانی21.27711بورکینافاسو11
244پرتغال18.86812توگو12
247سوئیس17.85713روآندا13
250آندورا17.24114پاپوآ گینه نو14
255بالروس16.94915بنین15

255سوئد16.949سنگال
257آلمان14.62717موریس17
259آرژانتین13.69918تیمورلست18
259بلغارستان12.048مالی19

266ایتالیا12.04820زیمبابوه

14 -  2010 .1
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پایین ترین کمبودباالترین کمبود
1ترکیه5461هائیتی1
2آرژانتین4052زامبیا2
3تونس3803جمهوری افریقای مرکزی3
4کره جنوبی3434کره شمالی4
7کوبا3255نامیبیا5
9عربستان سعودی2616چاد6
9ونزوئال259زیمبابوه7
10برزیل2568لیبریا8
12آذربایجان2509تاجیکستان9
12برونئی238تانزانیا10
12مصر236اتیوپی11
13اردن23212روآندا12

13افریقای جنوبی

کمبود	غذا
متوسِط کیلوکالری که هر فرد در هر روز نیاز دارد2، 2016 یا آخرین آمار

1. به معنی افراد دارای شاخص توده بدنِی 30 یا بیشتر
2. تا بتواند خودش را از وضعیت قحطی باال بکشاند.

چاقی1
جمعیت بزرگساِل 18 سال و باالتر، درصِد افزایِش چاقی در فاصله سال های 1975-2014

0510152025
بوتسوانا
مصر
اردن
ترینیداد و توباگو
ترکیه
عمان
باربادوس
جمهوری دومینیکن
گویان
ایاالت متحده امریکا
سوئیس
لسوتو
جامائیکا
قطر
نیوزیلند
ایرلند
پاناما
تونس
کاستاریکا
افریقای جنوبی

زنان مردان
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تلفن	و	اینترنت

تلفن	ثابت
به ازای هر 100نفر جمعیت

تلفن	همراه
تعداد اشتراک به ازای هر 100نفر جمعیت، 2015

324.4ماکائو1
231.8کویت2
228.7هنگ کنگ3
206.7مالدیو4
187.3امارات متحده عربی5
185.3بحرین6
179.4اردن7
176.6عربستان سعودی8
174.2پاناما9
169.0بوتسوانا10
164.5افریقای جنوبی11
162.2مونته نگرو12
161.1گابن13
160.2اوروگوئه14
160.0روسیه15
159.9عمان16
159.1قطر17
157.7ترینیداد و توباگو18
157.4اتریش19
157.0لیبی20
156.9قزاقستان21
152.7تایلند22
150.7کاستاریکا23
148.7استونی24
148.5لوکزامبورگ25

146.7آرژانتین26
146.5سنگاپور27
145.9ترکمنستان28
145.3ال سالوادور29
144.0اوکراین30
143.9مالزی31
142.7لهستان32
142.1ایتالیا33
140.6موریس34
139.6مالی35
139.5لیتوانی36
137.8گامبیا37
136.8سورینام38
136.5سوئیس39
135.4فنالند40
133.5اسرائیل41
133.0کامبوج42
132.8استرالیا43

132.8قرقیزستان
132.3اندونزی45
130.6ویتنام46
130.4سوئد47
129.9تونس48
129.7غنا49
129.5شیلی50

128.1موناکو1
71.1جزایر ویرجین ایاالت متحده امریکا2
59.9فرانسه3
59.7تایوان4
59.2هنگ کنگ5
58.1کره جنوبی6
54.9آلمان7
54.6باربادوس8
53.4مالت9
52.0بریتانیا10
51.0لوکزامبورگ11
50.3سوئیس12
50.2ژاپن13
49.9ایسلند14
49.0بالروس15

48.0آندورا16
47.3یونان17
46.3لیختن اشتاین18
44.1پرتغال19
43.5کانادا20
43.1اسرائیل21
42.2اتریش22
41.5اسپانیا23
41.3هلند24
40.9ایرلند25
40.2نیوزیلند26
40.1بلژیک27
40.0گوام28
38.4ایاالت متحده امریکا29
38.3ایران30
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اینترنت
مشترکان پهن باند ثابت به ازای هر 100نفر جمعیت، 2015

کاربران	اینترنت
به ازای هر 100نفر جمعیت، 2015

98.3برمودا1
98.2ایسلند2
97.3لوکزامبورگ3
96.9آندورا4
96.8نروژ5
96.6لیختن اشتاین6
96.3دانمارک7
93.5بحرین8
93.4موناکو9
93.1هلند10
92.9قطر11
92.7فنالند12
92.0بریتانیا13
91.2امارات متحده عربی14
91.1ژاپن15
90.6سوئد16
89.6کره جنوبی17
88.5کانادا18
88.4استونی19
88.2نیوزیلند20
87.6آلمان21
87.5سوئیس22
85.1بلژیک23
84.9هنگ کنگ24
84.7فرانسه25

84.6استرالیا26
83.9اتریش27
82.1کویت28

82.1سنگاپور
81.3جمهوری چک30
80.1ایرلند31
79.5پورتوریکو32
79.2لتونی33
78.7اسپانیا34
78.0باهاما35

78.0تایوان
77.6ماکائو37

77.6اسلواکی
77.4اسرائیل39
77.0آذربایجان40
76.2مالت41
76.1باربادوس42
74.5ایاالت متحده امریکا43
74.2عمان44
74.0لبنان45

74.0نیوکالدونیا
73.1گوام47

73.1اسلوونی
72.8مجارستان49
71.7قبرس50

47.9موناکو1
45.7برمودا2
45.1سوئیس3
42.5دانمارک4
41.9لیختن اشتاین5
41.7هلند6
41.3فرانسه7
40.2کره جنوبی8
39.7نروژ9
38.6بریتانیا10
37.9آندورا11
37.8مالت12
37.2آلمان13
37.0ایسلند14
36.8بلژیک15
36.3کانادا16
36.1سوئد17
35.9لوکزامبوگ18
32.1هنگ کنگ19
31.7فنالند20
31.6نیوزیلند21
31.4بالروس22

31.0ایاالت متحده امریکا23
30.9یونان24
30.7ژاپن25
30.0استونی26
29.6پرتغال27
29.1ماکائو28
28.7اتریش29

28.7اسپانیا
28.5استرالیا31
27.8لیتوانی32
27.7ایرلند33
27.6اسلوونی34
27.4مجارستان35

27.4اسرائیل
27.3جمهوری چک37
27.2باربادوس38
26.4سنگاپور39
26.3اوروگوئه40
25.4لبنان41
24.8لتونی42
24.4ایتالیا43
24.3تایوان44
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هنر	و	سرگرمی

انتشار	کتاب
عنوان های جدید به ازای میلیون  نفر جمعیت، 2015

2.710بریتانیا1
2.628ایسلند2
2.326دانمارک3
1.831اسلوونی41

1.831تایوان1
1.643فرانسه6
1.552اسپانیا7
1.509جمهوری چک81
1.482هلند9

1.482سوئیس
1.268نروژ11
1.176استرالیا121
1.084آلمان13
1.078ایتالیا14

1.043ایاالت متحده امریکا15
969گرجستان162
920مجارستان171
909کره جنوبی18
757اتریش191
731بوسنی و هرزگوین20
699روسیه211
695سوئد22
687آرژانتین23
670ترکیه241
640فنالند252
603ژاپن26
547لهستان27
459بلژیک28

2014 .2          2013 .1

فروش	موسیقی
مجموع شامِل دانلودها، میلیارد دالر، 2016

0123456

0510152025

ایاالت متحده امریکا
ژاپن
بریتانیا
آلمان
فرانسه
استرالیا
کانادا
کره جنوبی
ایتالیا
برزیل

دالر	به	ازای	هر	نفر،	2016
نروژ
ژاپن
سوئد
بریتانیا
دانمارک
ایاالت متحده امریکا
آلمان
استرالیا
هلند
سوئیس
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نامزدِی	اسکار
بر اساس قومیت 2001-17

حضور	در	سینما

میانگیِن سینما رفتن به ازای هر نفر، 2015مجموع سینما رفتن ها، میلیون، 2015
4.3ایسلند2.191.91هند1
4.3کره جنوبی1.286.8ایاالت متحده امریکا2
4.0سنگاپور1.0560.63چین3
4.0ایاالت متحده امریکا276.0مکزیک4
3.9هنگ کنگ219.45کره جنوبی5
3.3استرالیا213.06فرانسه6
3.3فرانسه171.7روسیه7
3.3نیوزیلند161.1ژاپن8
3.1بحرین157.89بریتانیا9
3.1ایرلند156.0برزیل10
2.4بریتانیا119.111آلمان11
2.3مالزی112.512ایتالیا12
2.2لوکزامبورگ85.913اسپانیا13
2.2مکزیک78.2استرالیا14
2.2نروژ72.1مالزی15
2.1دانمارک65.416ترکیه16
2.1استونی49.7آرژانتین17
2.0اسرائیل49.118کلمبیا18
2.0امارات متحده عربی41.9فیلیپین19
1.9اسپانیا40.920لهستان20
1.8بلژیک40.121پرو21
1.8ایتالیا31.1هلند22
1.8هلند28.9تایلند23
1.7هند28.624هنگ کنگ24
1.7مالت27.7ونزوئال25
1.7سوئد22.4شیلی26
1.7سوئیس22.2سنگاپور27
1.6اتریش20.628افریقای جنوبی28
1.5آلمان20.429بلژیک29
1.4فنالند17.630امارات متحده عربی30

بهترین بازیگر زنبهترین بازیگر مرد
76سفیدپوست68سفیدپوست
4سیاه پوست11سیاه پوست

3التین5التین
2سایر1سایر

بازیگر نقش مکمل زنبازیگر نقش مکمل مرد
68سفیدپوست71سفیدپوست
12سیاه پوست7سیاه پوست

2التین4التین
3سایر3سایر
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مطبوعات

روزنامه
باالترین تیراژ روزانه، میلیون، 2015

285.1هند1
142.1چین2
44.2ژاپن3
42.4ایاالت متحده امریکا4
16.0آلمان5
11.3بریتانیا6
10.9اندونزی7
10.3کره جنوبی8
8.9فرانسه9
8.4برزیل10
8.3روسیه11
7.9تایلند12
7.0مکزیک13
5.2کانادا14
5.0ترکیه15

4.7مصر16
4.0ویتنام17
3.9فیلیپین18
3.8هنگ کنگ19
3.7ایتالیا20
3.5تایوان21
3.4هلند22
3.0سوئد23
2.8اتریش24
2.7مالزی25

2.7سوئیس
2.3عربستان سعودی27

2.3اوکراین
2.1اسپانیا29

آزادی	مطبوعات1
امتیاز، 1=بهترین، 100=بدترین، 2015

محدودترینآزادترین
83.9اریتره8.61فنالند1
83.8کره شمالی8.82هلند2

83.4ترکمنستان8.83نروژ
81.4سوریه8.94دانمارک4
81.0چین10.05نیوزیلند5
74.3ویتنام11.16کاستاریکا6
72.5سودان11.87سوئیس7
71.6الئوس12.38سوئد8
70.2کوبا12.49ایرلند9
67.1یمن12.510جامائیکا10
66.5گینه استوایی13.211اتریش11
66.5ایران13.3اسلواکی12
65.4سومالی14.213بلژیک13
61.2ازبکستان14.314استونی14
59.7عربستان سعودی14.415لوکزامبورگ15
57.9آذربایجان14.816آلمان16
57.9لیبی15.2نامیبیا17
54.9بحرین15.318کانادا18

54.6قزاقستان15.319ایسلند
54.6روآندا15.9اوروگوئه20
54.5مصر16.721جمهوری چک21
54.4عراق17.322پرتغال22
54.3بالروس17.423لتونی23
54.1بوروندی17.824استرالیا24
53.9برونئی18.025غنا25
53.0سنگاپور18.326قبرس26
52.4سوازیلند18.427لیختن اشتاین27
51.0جمهوری دموکراتیک کنگو19.228شیلی28
50.8ترکیه29

ــاره  ــن 87پرســش درب ــه ســازمان های رســانه ای منتشــر شــده و همچنی ــه ب ــگاران و حمل ــه روزنامه ن ــرگ، خشــونت علی ــه از م ــی ک ــه داده های ــر پای 1. ب
موضوعــات مرتبــط بــا رســانه.
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برندگان	جایز	نوبل:	1901-2016
بر اساس کشور محل تولد

مطبوعات

259ایاالت متحده امریکا1
99بریتانیا2
80آلمان3
54فرانسه4
29سوئد5
26لهستان6

26روسیه
24ژاپن8
19ایتالیا9
18کانادا10

18هلند
16اتریش12

16سوئیس

12چین14
12دانمارک

12نروژ
10استرالیا17
9بلژیک18

9مجارستان
9افریقای جنوبی

8هند21
7اسپانیا22
6جمهوری چک23

6مصر
6اسرائیل

نکتــه: جوایــز بــر اســاس کشــور محــل اقامــت در زمــان گرفتــن جایــزه اســت. وقتــی جایــزه ای در زمینــه مشــابه بــه صــورت گروهــی بــه چنــد کشــور تعلــق 
گرفتــه، یــک اعتبــار بــه هــر کشــور داده شده اســت.

1. از 1969

برندگان	جایزه	نوبل
بر اساس کشور محل اقامت، 1901-2016

02040600204060

ایاالت متحده امریکا
بریتانیا
فرانسه
سوئد
بلژیک و آلمان

ایاالت متحده امریکا
بریتانیا
آلمان 
فرانسه
سوئد

فرانسه
ایاالت متحده امریکا
بریتانیا
آلمان
سوئد

ایاالت متحده امریکا
بریتانیا
فرانسه
سوئد
نروژ

ایاالت متحده امریکا
بریتانیا
آلمان
فرانسه
ژاپن

ایاالت متحده امریکا
بریتانیا
آلمان
فرانسه
سوئیس

پزشکیصلح

0204060

0204060

0204060

0204060

ادبیات

فیزیک

اقتصاد1

شیمی
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قهرمانان	ورزشی	و	تقلب	ها

نایب قهرمانبرندهفوتبال مردان )از 1930(
52برزیل1
44آلمان21
42ایتالیا3
23آرژانتین4
20اوروگوئه5
11فرانسه6
10انگلستان7

10اسپانیا
03هلند9
02چکسلواکی102

02مجارستان
01سوئد12

نایب قهرمانبرندهفوتبال زنان )از 1991(
31ایاالت متحده امریکا1
21آلمان2

11ژاپن
11نروژ

01برزیل5
01چین
01سوئد

نایب قهرمانبرندهکریکت مردان )از 1975(
52استرالیا1
21هند2

21هند غربی
12سریالنکا4
11پاکستان5
03انگلستان6
01نیوزیلند7

نایب قهرمانبرندهکریکت زنان )از 1973(
62استرالیا1
33انگلستان2
13نیوزیلند3
01هند4

01هند غربی

نایب قهرمانبرندهتنیس جام دیویس )از 1900(3
3229ایاالت متحده امریکا1
2819استرالیا2
108بریتانیای کبیر3
98فرانسه4
75سوئد5
54اسپانیا6
32جمهوری چک74

32آلمان1
23روسیه9
16ایتالیا10

برندگان	جام	جهانی	و	فینالیست	ها

 نکته: داده ها تا ماه مِی 2016
1. شامل آلمان غربی             2. تا 1993              3. به جز فینالیست هایی که هیچ گاه برنده نشده اند              4. شامل چکسلواکی
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1. تیم مشخص شده 1952-92                 2. 1968-88

دوپینگ
شمار نقض قانون ضِد دوپینگ، 2015

176روسیه1
129ایتالیا2
117هند3
84فرانسه4
67بلژیک5

59افریقای جنوبی6
59ترکیه

51کره جنوبی8
50ایاالت متحده امریکا9
48ایران10

المپیک	تابستانی
ورزشکاران حاضر به ازای هر مدال طالیی که برنده شده اند، 1896-2016

0510 1520253035
اتحاد جماهیر شوروی1
آلمان شرقی2
ایاالت متحده امریکا
اتیوپی
چین
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عادت	های	بد

مشروب	خورها	یا	آبجوخورها
مصرف، لیتر به ازای هر نفر، 2015

سیگاری	ها
میانگین ساالنه مصرف روزانه سیگار به ازای هر نفر، 2015

7.1مولداوی142.41جمهوری چک1
6.8بالروس104.72اتریش2

6.6لبنان104.73آلمان
5.4روسیه102.74نامیبیا4
5.4صربستان99.0لهستان5
5.2چین97.56ایرلند6
5.0مقدونیه97.17لیتوانی7
5.0اسلوونی92.1رومانی8
4.8جمهوری چک91.59استونی9
4.6بلغارستان87.010گابن10
4.5گرجستان82.811اسپانیا11
4.2تایوان81.212اسلوونی12
4.1اتریش80.113پاناما13
4.1اوکراین77.9اسلواکی14
4.0بوسنی و هرزگوین77.415فنالند15
3.9آذربایجان77.316لتونی16
3.9یونان76.6کرواسی17
75.4ایاالت متحده امریکا18

1. داده ها بر اساس آمار موسسه قمار H2 - می 2017                   2.  شامل هنگ کنگ و ماکائو

باخت	در	قمار1
مجموع، میلیارد دالر، 2016

020406080100120
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 6    
238 
156 
405 
1.052
335 
440 
165 
199 
241 
674 

  17  
194 
298 
94   
66   
467 
501 
  18  

ایاالت متحده امریکا
چین2
ژاپن
کره جنوبی
ایتالیا
استرالیا
بریتانیا
کانادا
آلمان
فرانسه
اسپانیا
سنگاپور
برزیل
هلند
سوئد
پرو
افریقای جنوبی
فنالند
ایرلند
روسیه

دالر به ازای هر بزرگسال
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گردشگری

84.425فرانسه1
77.510ایاالت متحده امریکا2
68.215اسپانیا3
56.886چین4
50.732ایتالیا5
39.478ترکیه6
34.970آلمان7
34.436بریتانیا8
33.729روسیه9
32.093مکزیک10
29.923تایلند11
26.719اتریش12
26.686هنگ کنگ13
25.721مالزی14
23.599یونان15
19.737ژاپن16
17.994عربستان سعودی17
17.971کانادا18
16.722لهستان19
15.007هلند20

14.308ماکائو21
13.284هند22
13.232کره جنوبی23
12.683کرواسی24
12.428اوکراین25
12.051سنگاپور26
11.621بحرین27
10.440تایوان28
10.424دانمارک29
10.407اندونزی30
10.177مراکش31
9.957پرتغال32
9.528ایرلند33
9.331رومانی34
9.305سوئیس35
9.139مصر36
8.904افریقای جنوبی37
8.707جمهوری چک38
8.355بلژیک39
7.944ویتنام40

بیشترین	گردشگراِن	ورودی
تعداد ورودی، 1000، 2015

292.2چین1
148.4ایاالت متحده امریکا2
88.8آلمان3
79.6بریتانیا4
46.8فرانسه5
38.4روسیه6
29.5کانادا7
28.3استرالیا8
27.6کره جنوبی9
24.4ایتالیا10
23.2ژاپن11
23.1هنگ کنگ12

22.1سنگاپور13
21.7عربستان سعودی14
21.1بلژیک15

21.1هلند
20.4برزیل17
18.5سوئیس18
17.7هند19
17.3اسپانیا20
17.1نروژ21
14.4سوئد22
13.1کویت23
12.7مکزیک24

بیشترین	هزینه	کنندگان	برای	گردشگران	)خروج	ارز(
میلیارد دالر، 2015

بیشترین	دریافت	پول	از	گردشگران	)ورود	ارز(
میلیارد دالر، 2015

246.2ایاالت متحده امریکا1
114.1چین2
60.7بریتانیا3
56.4اسپانیا4
54.0فرانسه5
43.5تایلند6
47.4آلمان7
42.6هنگ کنگ8
39.4ایتالیا9
35.4ترکیه10
32.0ماکائو11
31.3استرالیا12

27.3ژاپن13
21.5هند14
19.6سوئیس15
19.3هلند16
19.1کره جنوبی17
18.7مکزیک18
18.3اتریش19
17.6مالزی20
17.3یونان21
16.7سنگاپور22
16.2کانادا23
16.0امارات متحده عربی24





الجزایر 	110
آرژانتین 	112
استرالیا 	114
اتریش 	116

بنگالدش 	118
بلژیک 	120
برزیل 	122

بلغارستان 	124
کامرون 	126
کانادا 	128
شیلی 	130
چین 	132

کلمبیا 	134
جمهوری	چک 	136

دانمارک 	138
مصر 	140

فنالند 	142
فرانسه 	144
آلمان 	146
یونان 	148

هنگ	کنگ 	150
مجارستان 	152

هند 	154
اندونزی 	156
ایران 	158
ایرلند 	160

اسرائیل 	162
ایتالیا 	164

ساحل	عاج 	166
ژاپن 	168
کنیا 	170

مالزی 	172
مکزیک 	174

مراکش 	176
هلند 	178

نیوزیلند 	180
نیجریه 	182
نروژ 	184

پاکستان 	186
پرو 	188

فیلیپین 	190
لهستان 	192
پرتغال 	194
رومانی 	196
روسیه 	198

عربستان	سعودی 	200
سنگاپور 	202
اسلواکی 	204
اسلوونی 	206

آفریقای	جنوبی 	208
کره	جنوبی 	210

اسپانیا 	212
سوئد 	214

سوئیس 	216
تایوان 	218
تایلند 	220
ترکیه 	222

اوکراین 	224
امارات	متحده	عربی 	226

بریتانیا 	228
ایاالت	متحده	امریکا 	230

ونزوئال 	232
ویتنام 	234
زمیباوه 	236

منطقه	یورو 	238
جهان 	240

صفحه

پروفایل 
کشورها



110
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پروفایل کشورها

الجزیرهپایتخت2،381،741سرزمین، کیلومتر مربع
دینار	الجزایرواحد پولی3.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
73.4	سالامید به زندگی: مردان39.7جمعیت، میلیون نفر

78.0	سالزنان16.7جمعیت در هر کیلومتر مربع
79.6سواد بزرگساالن )درصد(1.6میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

2.8نرخ باروری )به ازای هر زن(45.2جمعیت 24-0، درصد
73.4جمعیت شهری، 2020، درصد3.9جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت101.3تعداد مردان به ازای هر 100 زن
21.5نرخ، خالص تولد74.5شاخص توسعه انسانی

5.1نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
165	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
4،151	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

16،592	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	

دینار	الجزایر

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

26.1

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

46.5شاخص آزادی اقتصادی3.3	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
41مصرف بخش خصوصی13کشاورزی

21مصرف بخش عمومی39صنایع، شامل:
51سرمایه گذاری...تولید

24صادرات48خدمات
37-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

11.0بیکاری 8.82015کشاورزی
11.4میانگین نرخ ساالنه 15-30.42005صنعت
60.5خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 164.0تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-177

59.0مصرف کل
سرانه مصرف 

1،327معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-5.92011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
6.0	درصدپول محدود (M1)6.3	درصد	میانگین تورم ساالنه 2011-16

7.0	درصدشبه پول1.55	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر110.5دینار الجزایر به ازای هر دالر امریکا
SDR 86.7نرخ موثر اسمی148.6دینار الجزایر به ازای هر
104.2نرخ موثر واقعی116.3دینار الجزایر به ازای هر یورو
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تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر
17.7کاالهای سرمایه ای32.7هیدروکربن

16.0کاالهای سرمایه ای1.7کاالهای واسطه ای
9.3مواد غذایی0.1مواد خام

8.7کاالهای مصرفی
51.7مجموع 34.7مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
16.0چین17.4اسپانیا 

10.5فرانسه16.3ایتالیا
9.4ایتالیا13.0فرانسه
7.6اسپانیا7.6بریتانیا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 35.8-تغییر در ذخایر34.3صادرات کاال
)fob( 150.6سطح ذخایر در پایان دسامبر52.2-واردات کاال

25.9تعداد ماه های پوشِش واردات17.8-تراز تجاری
5.6دارایی رسمی طال، میلیون اونس5.6واردات خدمات

4.7بدهی خارجی17.6-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید 2.5انتقال خالص

ناخالص داخلی
2.8

11.5درصد بدهی خارجی از کل صادرات27.2-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
1.7نرخ بدهی خدمات	16.5-

0.2تراز سرمایه
27.4-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.2

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.2پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

116

100دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
37آموزش عالی83.6

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 7.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
45

87تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر5.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، ...ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
...تلویزیون کابلی

93.1تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر
8.0خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 97.9مسلمان
100نفر

106.4

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 1.8بدون مذهب
هر 100نفر

5.6

38.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.2مسیحی
0.1<هندو

0.1<یهودی
0.1<سایر
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آرژانتین

بوئنوس	آیرسپایتخت2،780،400سرزمین، کیلومتر مربع
پزوی	آرژانتینواحد پولی14.3درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
73.2	سالامید به زندگی: مردان43.4جمعیت، میلیون نفر

80.6	سالزنان15.6جمعیت در هر کیلومتر مربع
98.1سواد بزرگساالن )درصد(0.9میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

2.2نرخ باروری )به ازای هر زن(41.1جمعیت 24-0، درصد
92.4جمعیت شهری، 2020، درصد7.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت95.8تعداد مردان به ازای هر 100 زن
16.9نرخ، خالص تولد82.7شاخص توسعه انسانی

7.5نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
632	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
14،553سرانه تولید ناخالص داخلی

5،854	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	پزو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

36.3

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

50.4شاخص آزادی اقتصادی1.4	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
65مصرف بخش خصوصی6کشاورزی

18مصرف بخش عمومی28صنایع، شامل:
17سرمایه گذاری17تولید

11صادرات66خدمات
12-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.6بیکاری 2.02015کشاورزی
8.1میانگین نرخ ساالنه 15-24.62005صنعت
72.8خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 67.1تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

13

94.0مصرف کل
2،179سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-10.62011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
29.1	درصدپول محدود (M1)10.8	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

32.0	درصدشبه پول24.66	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر15.9پزوی آرژانتین به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی21.4پزوی آرژانتین به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی16.7پزوی آرژانتین به ازای هر یورو
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تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر
18.1کاالهای سرمایه ای23.3محصوالت کشاورزی فراوری شده

11.8کاالهای سرمایه ای18.0تولیدات کارخانه ای
6.8کاالهای سرمایه ای13.3محصوالت اولیه
6.8سوخت2.3سوخت و انرژی

59.8مجموع شامل دیگر موارد56.8مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
21.9برزیل17.8برزیل
19.7چین9.0چین

12.9ایاالت متحده امریکا6.0ایاالت متحده امریکا
5.2آلمان4.2شیلی

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.9-تغییر در ذخایر56.8صادرات کاال
)fob( 25.5سطح ذخایر در پایان دسامبر57.2-واردات کاال

3.4تعداد ماه های پوشِش واردات0.4-تراز تجاری
2.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس16.3واردات خدمات

159.7بدهی خارجی32.3-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید 0.4-انتقال خالص

ناخالص داخلی
25.2

217.2درصد بدهی خارجی از کل صادرات16.8-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص 

داخلی
24.4نرخ بدهی خدمات2.7-

9.6تراز سرمایه
8.4-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 4.8

ناخالص داخلی
5.5

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

110

107دبیرستان4.7تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
83آموزش عالی99.1

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 13.5تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
66

243تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.2میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، 2.8ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
64.8تلویزیون کابلی

14.4تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر
23.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 85.2مسیحی
100نفر

147.0

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 12.2بدون مذهب
هر 100نفر

16.3

69.4کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.1سایر
1.0مسلمان
0.5یهودی

0.1<هندو
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استرالیا

کانبراپایتخت7،741،000سرزمین، کیلومتر مربع
دالر	استرالیاواحد پولی6.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
81.1	سالامید به زندگی: مردان24.0جمعیت، میلیون نفر

85.0	سالزنان3.1جمعیت در هر کیلومتر مربع
...سواد بزرگساالن )درصد(1.3میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

1.8نرخ باروری )به ازای هر زن(31.9جمعیت 24-0، درصد
90.1جمعیت شهری، 2020، درصد10.1جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت99.9تعداد مردان به ازای هر 100 زن
13.0نرخ، خالص تولد93.9شاخص توسعه انسانی

6.7نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
1،230	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
51،238	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1،634	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
دالر	استرالیا

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

85.0

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

81.0شاخص آزادی اقتصادی2.7	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
57مصرف بخش خصوصی3کشاورزی

18مصرف بخش عمومی26صنایع، شامل:
27سرمایه گذاری17تولید

20صادرات72خدمات
21-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.1بیکاری 2.72015کشاورزی
5.2میانگین نرخ ساالنه 15-19.52005صنعت
78.0خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 360.1تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-192

141.6مصرف کل
سرانه مصرف 

معادل نفت )کیلوگرم(
5،338

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.32011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
5.4	درصدپول محدود (M1)4.0	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

6.8	درصدشبه پول1.50	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر1.38دالر استرالیا به ازای هر دالر امریکا
SDR 93.7نرخ موثر اسمی1.86دالر استرالیا به ازای هر
95.1نرخ موثر واقعی1.45دالر استرالیا به ازای هر یورو



115 استرالیا                     

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

79.8ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل61.3مواد خام
30.4قطعات ساخته شده متفرقه 46.8سوخت

24.5کاالهای کارخانه ای26.8موادغذایی
21.7سوخت های معدنی12.1ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

200.5مجموع شامل دیگر موارد187.7مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
24.5چین32.4چین
11.9ایاالت متحده امریکا16.0ژاپن

7.8ژاپن7.1کره جنوبی
5.8کره جنوبی5.5ایاالت متحده امریکا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 4.6-تغییر در ذخایر188.3صادرات کاال
)fob( 49.3سطح ذخایر در پایان دسامبر207.2-واردات کاال

1.8تعداد ماه های پوشِش واردات18.8-تراز تجاری
2.6دارایی رسمی طال، میلیون اونس87.7واردات خدمات

3.5کمک های اعطایی125.4صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 1.4-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.3

58.0-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص 

داخلی
-4.7

50.6تراز سرمایه
2.3-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 9.4

ناخالص داخلی
5.3

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.3پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

106

138دبیرستان3.9تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
90آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 8.8تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
90

563تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.7میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، 5.2ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
24.9تلویزیون کابلی

33.7تلویزیون ماهواره ای2.0طالق در هر هزار نفر
خط تلفن ثابت به ازای هر مذهب، درصد از جمعیت

100نفر
38.0

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 67.3مسیحی 
100نفر

132.8

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 24.2بدون مذهب
هر 100نفر

28.5

84.6کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت4.2سایر
2.4مسلمان

1.4هندو
0.5یهودی
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اتریش

وینپایتخت82،523سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی16.5درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
79.7	سالامید به زندگی: مردان8.6جمعیت، میلیون نفر

84.4	سالزنان104.2جمعیت در هر کیلومتر مربع
...سواد بزرگساالن0.3میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

1.5نرخ باروری )به ازای هر زن(25.9جمعیت 24-0، درصد
66.4جمعیت شهری، 2020، درصد13.7جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به ازای هر 1000نفر جمعیت96.5تعداد مردان به ازای هر 100 زن
9.7نرخ، خالص تولد89.3شاخص توسعه انسانی

9.5نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
377	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
43،855	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

340	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

84.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

72.3شاخص آزادی اقتصادی1.0درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
53مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

20مصرف بخش عمومی28صنایع، شامل:
24سرمایه گذاری19تولید

53صادرات70خدمات
49	-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.7بیکاری 4.52015کشاورزی
5.1میانگین نرخ ساالنه 15-25.82005صنعت
69.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 2.2تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

62

35.4مصرف کل
3،765سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.92011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1	درصدپول محدود (M1)3.7	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6	درصدشبه پول0.30	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR 98.5نرخ موثر اسمی1.28یورو به ازای هر

100.4نرخ موثر واقعی
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تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

55.3ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل61.9مواد خام
20.9قطعات ساخته شده متفرقه 20.4سوخت

11.7کاالهای کارخانه ای11.1موادغذایی
11.6سوخت های معدنی4.7ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

156.1مجموع شامل دیگر موارد152.9مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
41.5آلمان29.4آلمان
6.2ایتالیا6.1ایتالیا

5.9سوئیس6.3ایاالت متحده امریکا
4.2جمهوری چک5.7سوئیس

76.8اتحادیه اروپا )28(70.1اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 2.8-تغییر در ذخایر142.1صادرات کاال
)fob( 22.2سطح ذخایر در پایان دسامبر140.4-واردات کاال

1.2تعداد ماه های پوشِش واردات1.7تراز تجاری
9.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس89.8واردات خدمات

1.3کمک های اعطایی80.5-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 3.8-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.4

7.2تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
1.9

7.8-تراز سرمایه
0.4-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید ناخالص 11.2

داخلی
5.6

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 4.8پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

103

100دبیرستان7.6تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
82آموزش عالی100دسترسی به منابع آب سالم، درصد از جمعیت

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 3.8تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
91

552تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.6ازدواج در هر هزار نفر

38.6تلویزیون کابلی
54.3تلویزیون ماهواره ای1.9طالق در هر هزار نفر

42.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 80.4مسیحی

100نفر
157.4

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 13.5بدون مذهب
هر 100نفر

28.7

83.9کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت5.4مسلمان
0.5سایر

0.2یهودی
0.1<هندو
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بنگالدش

داکاپایتخت130،170سرزمین، کیلومتر مربع
تاکاواحد پولی58.9درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
71.6	سالامید به زندگی: مردان161.0جمعیت، میلیون نفر

74.3	سالزنان1،236.8جمعیت در هر کیلومتر مربع
61.5سواد بزرگساالن1.1میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

2.4نرخ باروری )به ازای هر زن(48.9جمعیت 24-0، درصد
38.0جمعیت شهری، 2020، درصد3.2جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت102.0تعداد مردان به ازای هر 100 زن
18.6نرخ، خالص تولد57.9شاخص توسعه انسانی

5.3نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
207	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
1،284	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

16،227	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	تاکا

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

6.4

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

55.0شاخص آزادی اقتصادی6.4	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
73مصرف بخش خصوصی16کشاورزی

5مصرف بخش عمومی28صنایع، شامل:
29سرمایه گذاری18تولید

17صادرات56خدمات
25	-واردات 

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

4.1بیکاری 47.52015کشاورزی
4.3میانگین نرخ ساالنه 15-17.72005صنعت
35.3خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 22.6تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

17

28.4مصرف کل
223سرانه مصرف معادل	نفت	)کیلوگرم( 

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-6.72011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
13.6	درصدپول محدود (M1)7.8	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

15.8	درصدشبه پول3.00	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر78.7تاکا به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی105.8تاکا به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی82.8تاکا به ازای هر یورو
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تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

3.9الیاف و منسوجات20.7پوشاک
3.3سوخت0.7محصوالت کنفی

2.9آهن و فوالد0.4ماهی و فراورده های ماهی
2.7ماشین آالت سرمایه ای0.3چرم

39.5مجموع شامل دیگر موارد29.9مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
22.4چین13.9ایاالت متحده امریکا

14.1هند12.9آلمان
5.2سنگاپور8.9بریتانیا
3.9ژاپن5.0فرانسه

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.2تغییر در ذخایر31.7صادرات کاال
)fob( 27.5سطح ذخایر در پایان دسامبر37.6-واردات کاال

6.9تعداد ماه های پوشِش واردات5.9-تراز تجاری
0.4دارایی رسمی طال، میلیون اونس3.2واردات خدمات

38.6بدهی خارجی10.5-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 15.9انتقال خالص

داخلی
19.8

76.8درصد بدهی خارجی از کل صادرات2.7تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
2.9نرخ بدهی خدمات1.3

3.6تراز سرمایه
5.4موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید ناخالص 2.8

داخلی
2.2

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.4پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

120

64دبیرستان0.6تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد از 

جمعیت
13آموزش عالی86.9

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 37.1تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
72

3.0تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر4.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، ...ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
...تلویزیون کابلی

...تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر
0.5خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 89.8مسلمان
100نفر

81.9

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 9.1هندو
هر 100نفر

3.1

14.4کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.9سایر
0.2مسیحی
0.1<یهودی

0.1<بدون مذهب
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بلژیک

بروکسلپایتخت30،280سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی27.0درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
79.1	سالامید به زندگی: مردان11.3جمعیت، میلیون نفر

83.7	سالزنان373.2جمعیت در هر کیلومتر مربع
...سواد بزرگساالن0.6میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

1.8نرخ باروری )به ازای هر زن(28.6جمعیت 24-0، درصد
98.0جمعیت شهری، 2020، درصد12.8جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت
11.4نرخ، خالص تولد96.8تعداد مردان به ازای هر 100 زن

9.7نرخ خالص مرگ ومیر89.6شاخص توسعه انسانی

اقتصاد
455	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
40،295	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

410	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

78.4

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

67.8شاخص آزادی اقتصادی0.9	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
51مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

24مصرف بخش عمومی22صنایع، شامل:
23سرمایه گذاری14تولید

83صادرات77خدمات
81-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

8.5بیکاری 1.22015کشاورزی
8.0میانگین نرخ ساالنه 15-21.42005صنعت
77.4خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 8.3تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

76

61.2مصرف کل
4،699سرانه مصرف معادل	نفت	)کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-2.12011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1	درصدپول محدود (M1)3.3	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.60	درصدشبه پول1.00-	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو  به ازای هر دالر امریکا
SDR 97.6نرخ موثر اسمی1.28یورو  به ازای هر
97.4نرخ موثر واقعییورو  به ازای هر یورو



121 بلژیک

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

97.4موادشیمیایی ومحصوالت مرتبط120.2موادشیمیایی ومحصوالت مرتبط
90.1ماشین آالت وتجهیزات حمل ونقل85.8ماشین آالت وتجهیزات حمل ونقل

45.6سوخت های معدنی و روغن37.2مواد غذایی، نوشیدنی، تنباکو
31.3مواد غذایی، نوشیدنی، تنباکو33.2سوخت های معدنی و روغن

375.7مجموع شامل دیگر موارد398.1مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
16.7هلند16.7آلمان

12.8آلمان15.5فرانسه
9.5فرانسه11.4هلند

8.7ایاالت متحده امریکا8.8بریتانیا
62.8اتحادیه اروپا )28(71.9اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 1.1-موازنه کلی254.8صادرات کاال
)fob( 1.3-تغییر در ذخایر251.9-واردات کاال

24.1سطح ذخایر در پایان دسامبر2.8تراز تجاری
0.7تعداد ماه های پوشِش واردات164.1واردات خدمات

7.3دارایی رسمی طال، میلیون اونس157.6-صادرات خدمات
1.9کمک های اعطایی7.4-انتقال خالص

درصد کمک های اعطایی از تولید 1.9تراز حساب جاری
ناخالص داخلی

0.4

درصد تراز حساب جاری از تولید 
ناخالص داخلی

0.4

4.0-تراز سرمایه

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید ناخالص 10.6

داخلی
6.4

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 4.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

105

165دبیرستان6.5تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
73آموزش عالی100دسترسی به منابع آب سالم، درصد از جمعیت

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 4.7تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
81

496تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، 3.6ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
74.2تلویزیون کابلی

5.9تلویزیون ماهواره ای2.5طالق در هر هزار نفر
40.1خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 64.2مسیحی
100نفر

115.7

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 29.0بدون مذهب
هر 100نفر

36.8

85.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت5.9مسلمان 
0.6سایر

0.3یهودی
0.1<هندو
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برزیل

برازیالپایتخت8،516،000سرزمین، کیلومتر مربع
رئالواحد پولی9.6درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
71.8	سالامید به زندگی: مردان207.8جمعیت، میلیون نفر

79.1	سالزنان24.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
92.6سواد بزرگساالن0.8میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

1.8نرخ باروری )به ازای هر زن(39.5جمعیت 24-0، درصد
86.8جمعیت شهری، 2020، درصد5.0جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت
14.0		نرخ، خالص تولد96.7تعداد مردان به ازای هر 100 زن

6.3نرخ خالص مرگ ومیر75.4شاخص توسعه انسانی

اقتصاد
1،801	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
8،669	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

6،001	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
رئال

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

27.6

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

52.9شاخص آزادی اقتصادی1.0	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
64مصرف بخش خصوصی5کشاورزی

20مصرف بخش عمومی22صنایع، شامل:
18سرمایه گذاری12تولید

13صادرات73خدمات
14-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

8.5بیکاری 10.32015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 22.2صنعت

2005-15
9.0

77.3خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 150.3تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

12

320.9مصرف کل
1،471سرانه مصرف	معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-9.02011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
3.9	درصدپول محدود (M1)7.8	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

11.8	درصدشبه پول12.27	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر3.26رئال   به ازای هر دالر امریکا
SDR 68.17نرخ موثر اسمی4.38رئال   به ازای هر

84.00نرخ موثر واقعی3.73رئال به ازای هر یورو



123 برزیل

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

81.2محصوالت واسطه ای و مواد اولیه87.2محصوالت اولیه
37.7کاالهای سرمایه ای72.8کاالهای کارخانه ای

30.8کاالهای مصرفی26.5کاالهای نیمه ساخته
21.8سوخت و روغن

171.4مجموع شامل دیگر موارد191.1مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
19.0ایاالت متحده امریکا18.6چین

16.5چین12.7ایاالت متحده امریکا
6.4آرژانتین6.7آرژانتین

6.4هلند5.3هلند

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 7.1-تغییر در ذخایر190.1صادرات کاال
)fob( 356.5سطح ذخایر در پایان دسامبر172.4-واردات کاال

14.4تعداد ماه های پوشِش واردات17.7تراز تجاری
2.2دارایی رسمی طال، میلیون اونس45.7واردات خدمات

543.4بدهی خارجی125.0-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 2.7انتقال خالص

داخلی
30.2

227.7درصد بدهی خارجی از کل صادرات58.9-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
37.6نرخ بدهی خدمات3.3-

56.7تراز سرمایه
1.6موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 8.3

ناخالص داخلی
6.0

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

111

102دبیرستان2.3تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
49آموزش عالی98.1

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 62.1تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
65

162تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، ...ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
11.3تلویزیون کابلی

16.9تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر
21.4خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 88.9مسیحی
100نفر

126.6

اشتراک اینترنت پرسرعت در ازای 7.9بدون مذهب
هر 100نفر

12.2

59.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت3.1سایر
0.1<هندو

0.1<یهودی
0.1<مسلمان
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بلغارستان

صوفیهپایتخت108،560سرزمین، کیلومتر مربع
لوبلغارستانواحد پولی32.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
71.1	سالامید به زندگی: مردان7.1جمعیت، میلیون نفر

78.0	سالزنان65.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
98.4سواد بزرگساالن0.8-میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

1.5نرخ باروری )به ازای هر زن(23.8جمعیت 24-0، درصد
75.5جمعیت شهری، 2020، درصد13.3جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت
9.5نرخ، خالص تولد94.5تعداد مردان به ازای هر 100 زن

15.6نرخ خالص مرگ ومیر79.4شاخص توسعه انسانی

اقتصاد
7،070	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی50	میلیارد	دالرتولید ناخالص داخلی
89	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

لوبلغارستان
سرانه تولید ناخالص داخلی 

به برابری قدرت خرید 
)امریکا=100(

34.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

67.9شاخص آزادی اقتصادی1.5	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
63مصرف بخش خصوصی5کشاورزی

16مصرف بخش عمومی28صنایع، شامل:
21سرمایه گذاری...تولید

64صادرات67خدمات
64-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

9.1بیکاری 6.92015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 29.9صنعت

2005-15
9.6

63.3خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 9.0تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

37

19.5مصرف کل
2،478سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.62011-	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
14.2	درصدپول محدود (M1)2.3	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

6.9	درصدشبه پول0.11	-	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر1.86لوبلغارستان به ازای هر دالر امریکا
SDR 107.60نرخ موثر اسمی2.49لوبلغارستان به ازای هر
98.19نرخ موثر واقعی1.96لوبلغارستان به ازای هر یورو



125 بلغارستان

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

10.7مواد اولیه10.4مواد اولیه
7.5کاالهای سرمایه ای6.8کاالهای مصرفی

6.2کاالهای مصرفی5.4کاالهای سرمایه ای
3.6سوخت های معدنی و روغن2.1سوخت های معدنی و روغن

29.2مجموع شامل دیگر موارد25.5مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
12.9آلمان12.6آلمان
12.0روسیه9.3ایتالیا
7.6ایتالیا8.6ترکیه

6.8رومانی8.2رومانی
64.3اتحادیه اروپا )28(64.9اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 2.0تغییر در ذخایر24.3صادرات کاال
)fob( 22.2سطح ذخایر در پایان دسامبر27.2-واردات کاال

7.6تعداد ماه های پوشِش واردات2.9-تراز تجاری
1.3دارایی رسمی طال، میلیون اونس8.8واردات خدمات

37.5بدهی خارجی7.8-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 1.8انتقال خالص

داخلی
74.7

108.0درصد بدهی خارجی از کل صادرات0.1-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
30.3نرخ بدهی خدمات0.1-

2.7تراز سرمایه
4.0موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 8.4

ناخالص داخلی
4.1

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

97

99دبیرستان6.4تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
74آموزش عالی99.4

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 2.9تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
54

419تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، 3.4ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
48.2تلویزیون کابلی

28.8تلویزیون ماهواره ای1.5طالق در هر هزار نفر
23.3خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 82.1مسیحی
100نفر

129.3

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 13.7مسلمان
هر 100نفر

22.7

56.7کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت4.2بدون مذهب
0.1<هندو

0.1<یهودی
0.1<سایر
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کامرون

یائوندهپایتخت475،000سرزمین، کیلومتر مربع
فرانک	آفریقاییواحد پولی13.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
55.9	سالامید به زندگی: مردان23.3جمعیت، میلیون نفر

58.2	سالزنان49.1جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
75.0سواد بزرگساالن2.4

4.8نرخ باروری )به ازای هر زن(62.8جمعیت 24-0، درصد
57.1جمعیت شهری، 2020، درصد1.9جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت
35.0نرخ، خالص تولد100.0تعداد مردان به ازای هر 100 زن

10.6نرخ خالص مرگ ومیر51.8شاخص توسعه انسانی

اقتصاد
28	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
1،220	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

16،807	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	فرانک	

آفریقایی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

5.6

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

51.8شاخص آزادی اقتصادی5.2	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
78مصرف بخش خصوصی23کشاورزی

12مصرف بخش عمومی28صنایع، شامل:
21سرمایه گذاری14تولید

20صادرات49خدمات
30-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

4.4بیکاری 2015...کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه ...صنعت

2005-15
3.9

...خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 4.5تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-28

3.9مصرف کل
334سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم( 

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-2.22011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.4	درصدپول محدود (M1)4.1	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

7.6	درصدشبه پول2.45	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر622.29فرانک آفریقایی به ازای هر دالر امریکا
SDR 103.20نرخ موثر اسمی836.56فرانک آفریقایی به ازای هر
98.16نرخ موثر واقعی654.80فرانک آفریقایی به ازای هر یورو



127 کامرون

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

3.2کاالهای ساخته شده1.5سوخت
1.1مواد غذایی0.6دانه و فرآورده های کاکائو

1.1سوخت0.6الوار
0.1پنبه

5.6مجموع شامل دیگر موارد5.2مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
19.4چین16.3هلند
12.1نیجریه15.6هند

10.5فرانسه12.5چین
4.9بلژیک7.1پرتغال

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.4تغییر در ذخایر5.2صادرات کاال
)fob( 3.5سطح ذخایر در پایان دسامبر5.6-واردات کاال

5.0تعداد ماه های پوشِش واردات0.4-تراز تجاری
0.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس1.7واردات خدمات

6.6بدهی خارجی2.8-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 0.3انتقال خالص

داخلی
23.1

91.6درصد بدهی خارجی از کل صادرات1.2-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
5.9نرخ بدهی خدمات4.1-

1.9تراز سرمایه
0.7موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 4.1

ناخالص داخلی
3.0

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان ...پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

117

58دبیرستان1.3تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
18آموزش عالی75.6

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 4.4تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
...

11تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر5.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، ...ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
...تلویزیون کابلی

2.4تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر
4.5خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 70.3مسیحی
100نفر

71.8

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 18.3مسلمان
هر 100نفر

0.1

20.7کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت6.0سایر
5.3بدون مذهب

0.1<هندو
0.1<یهودی
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کانادا

اتاواپایتخت9،985،000سرزمین، کیلومتر مربع
دالر	کاناداواحد پولی5.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
80.8	سالامید به زندگی: مردان35.9جمعیت، میلیون نفر

84.4	سالزنان3.6جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.9

1.6نرخ باروری )به ازای هر زن(28.8جمعیت 24-0، درصد
82.7جمعیت شهری، 2020، درصد10.8جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت
10.5نرخ، خالص تولد98.4تعداد مردان به ازای هر 100 زن

7.5نرخ خالص مرگ ومیر92.0شاخص توسعه انسانی

اقتصاد
1،553	تولید ناخالص داخلی

میلیارد	دالر
43،254	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1،986	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
دالر	کانادا

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

81.4

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

78.5شاخص آزادی اقتصادی2.1	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
58مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

21مصرف بخش عمومی28صنایع، شامل:
23سرمایه گذاری...تولید

31صادرات70خدمات
33-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.9بیکاری 1.62015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 19.9صنعت

2005-15
7.0

78.4خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 417.8تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-68

364.2مصرف کل
7،874سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.62011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
7.6	درصدپول محدود (M1)3.4	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

8.1	درصدشبه پول0.47	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر1.34دالر کانادا  به ازای هر دالر امریکا
SDR 83.38نرخ موثر اسمی1.81دالر کانادا به ازای هر
82.64نرخ موثر واقعی1.41دالر کانادا به ازای هر یورو



129 کانادا

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

91.9کاالهای مصرفی68.1قطعاتی یدکی و وسایل نقلیه موتوری
قطعاتی یدکی و وسایل نقلیه 65.6فراورده های انرژی

موتوری
78.5

49.4تجهیزات برقی و الکترونیکی54.2کاالهای مصرفی
42.0فراورده های انرژی45.2محصوالت معدنی و فلزات
428.5مجموع شامل دیگر موارد410.5مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
53.1ایاالت متحده امریکا76.7ایاالت متحده امریکا

12.2چین3.9چین
5.8مکزیک3.1بریتانیا

3.2آلمان1.9ژاپن
11.5اتحادیه اروپا )28(7.2اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.1تغییر در ذخایر410.7صادرات کاال
)fob( 79.8سطح ذخایر در پایان دسامبر428.8-واردات کاال

1.6تعداد ماه های پوشِش واردات18.0-تراز تجاری
0.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس151.3واردات خدمات

4.3کمک های اعطایی183.5-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 2.8-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.3

53.1-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
-3.4

62.2تراز سرمایه
8.5موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 10.4

ناخالص داخلی
5.3

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.1پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

101

110دبیرستان2.7تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
...آموزش عالی99.8دسترسی به منابع آب سالم، درصد از جمعیت

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 14.0تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
81

612تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.6میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، ...ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
66.4تلویزیون کابلی

22.2تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر
43.5خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت

83.0اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر69.0مسیحی 
اشتراک اینترنت پرسرعت در ازای 23.7بدون مذهب

هر 100نفر
36.3

88.5کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت2.8سایر
2.1مسلمان

1.4هندو
1.0یهودی
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شیلی

سانتیاگوپایتخت743،532سرزمین، کیلومتر مربع
پزو	شیلیواحد پولی1.7درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
79.8	سالامید به زندگی: مردان17.9جمعیت، میلیون نفر

85.3	سالزنان24.1جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
96.6سواد بزرگساالن1.0

1.8نرخ باروری )به ازای هر زن(35.4جمعیت 24-0، درصد
90.3جمعیت شهری، 2020، درصد7.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت97.4تعداد مردان به ازای هر 100 زن
12.7نرخ، خالص تولد84.7شاخص توسعه انسانی

5.2نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
243	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
13،550	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

158.6	تولید ناخالص داخلی
تریلیون	
پزوشیلی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

42.5

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

76.5شاخص آزادی اقتصادی3.9	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
64مصرف بخش خصوصی4کشاورزی

13مصرف بخش عمومی33صنایع، شامل:
22سرمایه گذاری12تولید

30صادرات63خدمات
30-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.2بیکاری 9.62015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 23.1صنعت

2005-15
7.3

67.3خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 2.3تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

64

34.8مصرف کل
2،033سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-4.02011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
9.4	درصدپول محدود (M1)5.1	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

8.9	درصدشبه پول3.50	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر667.29  پزو شیلی به ازای هر دالر امریکا
SDR 98.52نرخ موثر اسمی897.06پزو شیلی به ازای هر
100.69نرخ موثر واقعی702.16پزو شیلی به ازای هر یورو



131 شیلی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

32.2کاالهای سرمایه ای30.1مس
18.0کاالهای مصرفی4.5میوه تازه

12.3کاالهای سرمایه ای3.2محصوالت کاغذی و سلولوزی
63.0مجموع شامل دیگر موارد62.3مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
23.2چین26.2چین

18.7ایاالت متحده امریکا13.2ایاالت  متحده امریکا
7.7برزیل8.5ژاپن

4.0آرژانتین6.5کره جنوبی

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 1.8-تغییر در ذخایر62.2صادرات کاال
)fob( 38.6سطح ذخایر در پایان دسامبر58.7-واردات کاال

5.4تعداد ماه های پوشِش واردات3.5تراز تجاری
0.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس17.1واردات خدمات

156.2بدهی خارجی27.1-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 1.8انتقال خالص

داخلی
64.9

201.1درصد بدهی خارجی از کل صادرات4.8-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
33.1نرخ بدهی خدمات2.0-

5.5تراز سرمایه
0.2موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.8

ناخالص داخلی
4.8

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.0پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

102

101دبیرستان2.1تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
89آموزش عالی99.0

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 6.2تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
65

168تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.9میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، 3.5ازدواج در هر هزار نفر

درصد:
34.2تلویزیون کابلی

5.2تلویزیون ماهواره ای0.1طالق در هر هزار نفر
19.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 89.4مسیحی
100نفر

129.5

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 8.6بدون مذهب
هر 100نفر

15.2

64.3کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.9سایر
0.1یهودی

0.1<هندو
0.1<مسلمان
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چین

پکنپایتخت9،563،000سرزمین، کیلومتر مربع
یوآنواحد پولی11.3درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
75.3	سالامید به زندگی: مردان1،376.0جمعیت، میلیون نفر

78.1	سالزنان143.9جمعیت در هر کیلومتر مربع
96.4سواد بزرگساالن0.4میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

1.6نرخ باروری )به ازای هر زن(30.7جمعیت 24-0، درصد
61.0جمعیت شهری، 2020، درصد5.8جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت106.3تعداد مردان به ازای هر 100 زن
11.4نرخ، خالص تولد73.8شاخص توسعه انسانی

7.4نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
11،226	تولید ناخالص داخلی

میلیارد	دالر
8،159	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

69،911	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	یوآن

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

25.5

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

57.4شاخص آزادی اقتصادی7.9	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
37مصرف بخش خصوصی9کشاورزی

14مصرف بخش عمومی41صنایع، شامل:
45سرمایه گذاری30تولید

22صادرات50خدمات
18-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

4.6بیکاری 28.32015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 29.3صنعت

2005-15
4.3

42.4خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 2،395.7تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

15

3،072.7مصرف کل
2،237سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-2.12011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
10.9	درصدپول محدود (M1)4.1	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

12.7	درصدشبه پول0.67	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر6.95  یوآن به ازای هر دالر امریکا
SDR 115.39نرخ موثر اسمی9.34یوآن به ازای هر
122.64نرخ موثر واقعی7.31یوآن به ازای هر یورو



133 چین

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

351.0ماشین آالت برقی296.5تجهیزات تله کام
161.0فراورده های نفتی292.2کاالهای برقی

110.4سنگ معدن و فلزات قراضه190.1ماشین آالت دفتری
80.3ابزار آالت حرفه ای174.4پوشاک و زیرپوش

1،679.6مجموع شامل دیگر موارد2،273.5مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
10.4کره جنوبی18.1ایاالت متحده امریکا

8.6ایاالت متحده امریکا14.6هنگ کنگ
8.5ژاپن6.0ژاپن

8.5تایوان4.5کره جنوبی
12.4اتحادیه اروپا )28(15.6اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 494.8-تغییر در ذخایر2،142.8صادرات کاال
)fob( 3،405.3سطح ذخایر در پایان دسامبر1،575.8-واردات کاال

17.6تعداد ماه های پوشِش واردات567.0تراز تجاری
56.7دارایی رسمی طال، میلیون اونس514.3واردات خدمات

1،418.3بدهی خارجی742.1-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 8.7-انتقال خالص

داخلی
12.6

52.5درصد بدهی خارجی از کل صادرات330.6تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
4.6نرخ بدهی خدمات3.0

485.3-تراز سرمایه
342.9-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 5.5

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

104

94دبیرستان3.8تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
43آموزش عالی95.5

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 453.0تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
79

83تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.0میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:9.6ازدواج در هر هزار نفر

50.0تلویزیون کابلی
...تلویزیون ماهواره ای1.8طالق در هر هزار نفر

16.5خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 52.2بدون مذهب

100نفر
92.2

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 22.7سایر
هر 100نفر

19.8

50.3کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت18.2بودائیست
5.1مسیحی
1.8مسلمان
0.1<یهودی
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کلمبیا

بوگاتاپایتخت1،142،000سرزمین، کیلومتر مربع
پزوی	کلمبیاواحد پولی1.5درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
71.2	سالامید به زندگی: مردان48.2جمعیت، میلیون نفر

78.3	سالزنان42.2جمعیت در هر کیلومتر مربع
94.6سواد بزرگساالن0.8میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

2.0نرخ باروری )به ازای هر زن(41.4جمعیت 24-0، درصد
77.8جمعیت شهری، 2020، درصد4.3جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت97.0تعداد مردان به ازای هر 100 زن
14.8نرخ، خالص تولد72.7شاخص توسعه انسانی

6.1نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
292	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
6،048	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

799	تریلیون	تولید ناخالص داخلی
پزوی	کلمبیا

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

24.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

69.7شاخص آزادی اقتصادی4.6	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
64مصرف بخش خصوصی7کشاورزی

18مصرف بخش عمومی34صنایع، شامل:
28سرمایه گذاری12تولید

15صادرات59خدمات
24-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

9.0بیکاری 15.82015کشاورزی
10.8میانگین نرخ ساالنه 15-19.62005صنعت
64.6خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 116.8تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-274

41.7مصرف کل
712سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-7.62011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
60.	درصدپول محدود (M1)5.0	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

10.6	درصدشبه پول7.65	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر3،000.71پزوی کلمبیا به ازای هر دالر امریکا
SDR 83.92نرخ موثر اسمی4،033.94پزوی کلمبیا به ازای هر
68.51نرخ موثر واقعی3،157.50پزوی کلمبیا به ازای هر یورو



135 کلمبیا

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

23.3کاالهای واسطه ای و مواد اولیه14.2نفت و فرآورده های آن
18.6کاالهای سرمایه ای4.6زغال سنگ

12.1کاالهای مصرفی2.5قهوه
0.4نیکل

54.1مجموع شامل دیگر موارد35.7مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
28.8ایاالت متحده امریکا27.5ایاالت متحده امریکا

18.6چین7.2پاناما
7.1مکزیک 5.2چین

4.2آلمان4.4اسپانیا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.6-تغییر در ذخایر38.1صادرات کاال
)fob( 46.2سطح ذخایر در پایان دسامبر52.0-واردات کاال

7.5تعداد ماه های پوشِش واردات14.0-تراز تجاری
0.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس11.9واردات خدمات

111.0بدهی خارجی22.0-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید 5.3انتقال خالص

ناخالص داخلی
38.0

203.4درصد بدهی خارجی از کل صادرات18.8-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
25.6نرخ بدهی خدمات6.4-

18.7تراز سرمایه
0.4موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.2

ناخالص داخلی
4.5

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.5پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

114

98دبیرستان1.5تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
56آموزش عالی91.4

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 13.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
61

62تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.6میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

57.0تلویزیون کابلی
7.4تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

14.4خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
115.7اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر92.5مسیحی

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 6.6بدون مذهب
هر 100نفر

11.2

55.9کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.8سایر
0.1<هندو

0.1<یهودی
0.1<مسلمان
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جمهوری	چک

پراگپایتخت77،210سرزمین، کیلومتر مربع
کرونواحد پولی40.7درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
76.3	سالامید به زندگی: مردان10.5جمعیت، میلیون نفر

81.9	سالزنان136.0جمعیت در هر کیلومتر مربع
...سواد بزرگساالن0.1میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

1.4نرخ باروری )به ازای هر زن(25.1جمعیت 24-0، درصد
73.1جمعیت شهری، 2020، درصد11.6جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت96.6تعداد مردان به ازای هر 100 زن
10.0نرخ، خالص تولد87.8شاخص توسعه انسانی

10.6نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
185	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
17،634	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

4،555	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	کرون

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

57.4

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

73.3شاخص آزادی اقتصادی1.6	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
47مصرف بخش خصوصی3کشاورزی

20مصرف بخش عمومی38صنایع، شامل:
27سرمایه گذاری27تولید

83صادرات60خدمات
77-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.1بیکاری 2.92015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 38.0صنعت

2005-15
6.4

59.0خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 27.8تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

29

40.7مصرف کل
3،915سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.62011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
9.7	درصدپول محدود (M1)3.4	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

4.0	درصدشبه پول1.19-	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر25.64کرون به ازای هر دالر امریکا
SDR 91.10نرخ موثر اسمی34.47کرون به ازای هر
91.49نرخ موثر واقعی26،98کرون به ازای هر یورو



137 جمهوری چک

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

64.6ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل87.5ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل
24.1محصوالت واسطه ای  25.0محصوالت واسطه ای  

15.9مواد شیمیایی19.4کاالهای ساخته شده متفرقه
15.7کاالهای ساخته شده متفرقه9.8مواد شیمیایی

141.4مجموع شامل دیگر موارد157.9مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
29.9آلمان32.1آلمان

9.0لهستان9.0اسلواکی
8.3چین5.9لهستان
6.5اسلواکی5.3بریتانیا

77.3اتحادیه اروپا )28(83.3اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 10.0تغییر در ذخایر128.2صادرات کاال
)fob( 64.5سطح ذخایر در پایان دسامبر120.5-واردات کاال

4.9تعداد ماه های پوشِش واردات7.6تراز تجاری
0.3دارایی رسمی طال، میلیون اونس30.2واردات خدمات

126.3بدهی خارجی37.4-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 0.0انتقال خالص

داخلی
68.2

77.1درصد بدهی خارجی از کل صادرات0.5تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
10.0نرخ بدهی خدمات0.2

11.3تراز سرمایه
14.3موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.4

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.6پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

99

104دبیرستان6.8تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
65آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 44تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
62

461تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.3ازدواج در هر هزار نفر

24.5تلویزیون کابلی
27.0تلویزیون ماهواره ای2.5طالق در هر هزار نفر

17.6خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 76.4بدون مذهب

100نفر
123.2

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 23.3مسیحی
هر 100نفر

27.3

81.3کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.2سایر
0.1<هندو

0.1<یهودی
0.1<مسلمان
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دانمارک

کپنهاگپایتخت42،262سرزمین، کیلومتر مربع
کرون	دانمارکواحد پولی57.5درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
78.9	سالامید به زندگی: مردان5.7جمعیت، میلیون نفر

82.3	سالزنان134.9جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت

20-2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.4

1.7نرخ باروری )به ازای هر زن(30.0جمعیت 24-0، درصد
88.5جمعیت شهری، 2020، درصد12.3جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت98.6تعداد مردان به ازای هر 100 زن
10.7نرخ، خالص تولد92.5شاخص توسعه انسانی

9.6نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
52،861	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی301	میلیارد	دالرتولید ناخالص داخلی
2،027	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

کرون
سرانه تولید ناخالص داخلی 

به برابری قدرت خرید 
)امریکا=100(

83.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

75.1شاخص آزادی اقتصادی0.6	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
47مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

26مصرف بخش عمومی23صنایع، شامل:
20سرمایه گذاری15تولید

55صادرات76خدمات
48-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.2بیکاری 2.52015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 19.2صنعت

2005-15
5.8

78.0خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 13.1تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

1

18.0مصرف کل
2،873سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.42011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
7.6	درصدپول محدود (M1)3.1	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

4.0	درصدشبه پول0.49-	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر7.05کرون دانمارک به ازای هر دالر امریکا
SDR 98.41نرخ موثر اسمی9.48کرون دانمارک به ازای هر
95.59نرخ موثر واقعی7.42کرون دانمارک به ازای هر یورو



139 دانمارک

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

27.9ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل25.1ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل
11.7موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو19.0مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

10.7مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط17.3موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو
5.6سوخت های معدنی و روغن5.7سوخت های معدنی و روغن

85.3مجموع شامل دیگر موارد94.6مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
20.5آلمان18.1آلمان
12.3سوئد11.7سوئد

8.2هلند8.5ایاالت متحده امریکا
7.3چین6.4بریتانیا

69.5اتحادیه اروپا )28(61.3اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 10.2-تغییر در ذخایر102.6صادرات کاال
)fob( 65.2سطح ذخایر در پایان دسامبر87.5-واردات کاال

4.8تعداد ماه های پوشِش واردات15.1تراز تجاری
2.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس93.0واردات خدمات

2.6کمک های اعطایی75.6-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 4.8-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.9

27.6تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
9.2

24.7-تراز سرمایه
3.1-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 10.8

ناخالص داخلی
8.6

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.5پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

101

130دبیرستان3.5تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
82آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 2.4تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
100

417تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:5.0ازدواج در هر هزار نفر

65.3تلویزیون کابلی
11.8تلویزیون ماهواره ای3.4طالق در هر هزار نفر

29.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
128.3اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر83.5مسیحی

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 11.8بدون مذهب
هر 100نفر

42.5

96.3کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت4.1مسلمان
0.4هندو
0.2سایر

0.1<یهودی
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مصر

قاهرهپایتخت1،001،000سرزمین، کیلومتر مربع
پوند	مصرواحد پولی2.7درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
69.6	سالامید به زندگی: مردان91.5جمعیت، میلیون نفر

74.1	سالزنان91.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
75.8سواد بزرگساالن1.9

2.8نرخ باروری )به ازای هر زن(50.5جمعیت 24-0، درصد
43.8جمعیت شهری، 2020، درصد3.0جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت102.1تعداد مردان به ازای هر 100 زن
25.1نرخ، خالص تولد69.1شاخص توسعه انسانی

5.9نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
332	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
3،629	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

2،444	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	پوند	

مصر

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

20.9

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

52.6شاخص آزادی اقتصادی2.5	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
82مصرف بخش خصوصی11کشاورزی

12مصرف بخش عمومی36صنایع، شامل:
14سرمایه گذاری17تولید

13صادرات52خدمات
22-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

12.8بیکاری 25.82015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 25.1صنعت

2005-15
11.0

49.1خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 81.7تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-7

89.6مصرف کل
835سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم( 

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-10.22011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
19.6	درصدپول محدود (M1)9.7	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

20.7	درصدشبه پول19.03	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر18.13پوند مصر به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی24.37پوند مصر به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی19.08پوند مصر به ازای هر یورو



141 مصر

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

12.4نفت و فراورده های آن8.9نفت و فراورده های آن
6.9ماشین آالت و تجهیزات 2.0کاالهای نهایی از جمله منسوجات

5.9وسایل نقلیه1.9مواد شیمیایی
5.6مواد شیمیایی1.8مواد غذایی

57.6مجموع شامل دیگر موارد19.0مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
13.0چین9.1عربستان سعودی

7.7آلمان7.5ایتالیا
5.9ایاالت متحده امریکا5.8ترکیه

4.5ترکیه5.1امارات متحده عربی

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.9تغییر در ذخایر19.0صادرات کاال
)fob( 15.9سطح ذخایر در پایان دسامبر50.1-واردات کاال

2.6تعداد ماه های پوشِش واردات31.0-تراز تجاری
2.4دارایی رسمی طال، میلیون اونس18.8واردات خدمات

46.6بدهی خارجی22.8-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 18.2انتقال خالص

داخلی
15.9

82.9درصد بدهی خارجی از کل صادرات16.8-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
8.9نرخ بدهی خدمات5.1-

21.1تراز سرمایه
0.4-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 5.6

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.8پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

104

86دبیرستان0.5تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
36آموزش عالی99.4

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 23.4تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
59

47تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.9میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:11.0ازدواج در هر هزار نفر

...تلویزیون کابلی
71.6تلویزیون ماهواره ای2.1طالق در هر هزار نفر

7.4خط	تلفن	ثابت	به	ازای	هر	100نفرمذهب، درصد از جمعیت
111.0اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر94.9مسلمان
اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 5.1مسیحی

هر 100نفر
4.5

37.8کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.1<هندو
0.1<یهودی

0.1<بدون مذهب
0.1<سایر
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فنالند	

هلسینکیپایتخت303،890سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی7.3درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
78.8	سالامید به زندگی: مردان5.5جمعیت، میلیون نفر

84.1	سالزنان18.1جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.3

1.8نرخ باروری )به ازای هر زن(28.2جمعیت 24-0، درصد
84.9جمعیت شهری، 2020، درصد13.1جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت96.9تعداد مردان به ازای هر 100 زن
10.7نرخ، خالص تولد89.5شاخص توسعه انسانی

9.9نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
232	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
42،269	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

210	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

73.1

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

74.0شاخص آزادی اقتصادی0.0	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
55مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

24مصرف بخش عمومی27صنایع، شامل:
21سرمایه گذاری17تولید

37صادرات71خدمات
37-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

9.4بیکاری 4.22015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 21.6صنعت

2005-15
8.0

73.8خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 5.8تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

46

29.0مصرف کل
6،213سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.42011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1	درصدپول محدود (M1)3.6	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6	درصدشبه پول0.32-	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR 99.71نرخ موثر اسمی1.28یورو به ازای هر

96.37نرخ موثر واقعی



143 فنالند      

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

20.6ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل19.0ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل
8.6سوخت های معدنی و روغن6.3مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

7.7مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط5.3مواد اولیه
4.8موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو4.3سوخت های معدنی و روغن

57.5مجموع شامل دیگر موارد59.7مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
17.8آلمان13.9آلمان
16.9سوئد10.1سوئد

11.5روسیه7.0ایاالت متحده امریکا
9.5هلند6.6هلند

73.0اتحادیه اروپا )28(58.9اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.7-تغییر در ذخایر59.6صادرات کاال
)fob( 10.0سطح ذخایر در پایان دسامبر57.5-واردات کاال

1.2تعداد ماه های پوشِش واردات2.2تراز تجاری
1.6دارایی رسمی طال، میلیون اونس42.1واردات خدمات

1.3کمک های اعطایی43.1-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 2.6-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.6

1.4-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
-0.9

2.4تراز سرمایه
0.2-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 9.7

ناخالص داخلی
7.2

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

102

149دبیرستان5.5تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
87آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 2.6تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
92

592تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.1میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.5ازدواج در هر هزار نفر

68.5تلویزیون کابلی
11.1تلویزیون ماهواره ای2.5طالق در هر هزار نفر

9.8خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 81.6مسیحی

100نفر
135.4

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 17.6بدون مذهب
هر 100نفر

31.7

92.7کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.8مسلمان
0.1<هندو

.01<یهودی
0.1<سایر
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فرانسه	

پاریسپایتخت549،000سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی33.5درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
80.0	سالامید به زندگی: مردان64.4جمعیت، میلیون نفر

85.6	سالزنان117.3جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.4

2.1نرخ باروری )به ازای هر زن(30.1جمعیت 24-0، درصد
80.6جمعیت شهری، 2020، درصد13.2جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت94.8تعداد مردان به ازای هر 100 زن
11.9نرخ، خالص تولد89.7شاخص توسعه انسانی

9.1نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
37،580	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی2،420	میلیارد	دالرتولید ناخالص داخلی
2،181	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

یورو
سرانه تولید ناخالص داخلی 

به برابری قدرت خرید 
)امریکا=100(

73.9

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

63.3شاخص آزادی اقتصادی0.9	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
55مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

24مصرف بخش عمومی20صنایع، شامل:
22سرمایه گذاری11تولید

30صادرات79خدمات
31-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

10.4بیکاری 2.72015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 20.1صنعت

2005-15
9.3

75.9خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 109.4تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

43

254.4مصرف کل
3،661سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.32011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1	درصدپول محدود (M1)3.1	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6	درصدشبه پول0.85-درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR 96.57نرخ موثر اسمی1.28یورو به ازای هر

92.80نرخ موثر واقعی



145 فرانسه      

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

204.6ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل197.8ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل
79.9مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط93.9مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

59.7سوخت های معدنی و روغن60.9موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو
51.0موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو16.3سوخت های معدنی و روغن

555.5مجموع شامل دیگر موارد505.4مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
20.1آلمان15.8آلمان
11.2بلژیک7.3اسپانیا

7.9ایتالیا7.2ایاالت متحده امریکا
7.8هلند7.1ایتالیا

68.5اتحادیه اروپا )28(58.8اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.8-تغییر در ذخایر510.8صادرات کاال
)fob( 138.2سطح ذخایر در پایان دسامبر537.5-واردات کاال

1.9تعداد ماه های پوشِش واردات26.7-تراز تجاری
78.3دارایی رسمی طال، میلیون اونس419.8واردات خدمات

9.0کمک های اعطایی352.2-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 45.7-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.4

4.9-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
-0.2

18.6تراز سرمایه
8.0موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 11.5

ناخالص داخلی
5.5

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.2پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

105

111دبیرستان6.4تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
64آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 29.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
107

492تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.2میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.7ازدواج در هر هزار نفر

13.1تلویزیون کابلی
34.1تلویزیون ماهواره ای1.9طالق در هر هزار نفر

59.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
102.6اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر63.0مسیحی

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 28.0بدون مذهب
هر 100نفر

41.3

84.7کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت7.5مسلمان
0.1سایر

0.5یهودی
0.1<هندو
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آلمان	

برلینپایتخت357،000سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی34.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
79.3	سالامید به زندگی: مردان80.7جمعیت، میلیون نفر

83.8	سالزنان226.1جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.1-

1.4نرخ باروری )به ازای هر زن(23.3جمعیت 24-0، درصد
76.4جمعیت شهری، 2020، درصد16.1جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت96.6تعداد مردان به ازای هر 100 زن
8.7نرخ، خالص تولد92.6شاخص توسعه انسانی

11.3نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
3،365	تولید ناخالص داخلی

میلیارد	دالر
41،701	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

3،033	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	دالر	

یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

85.3

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

73.8شاخص آزادی اقتصادی1.6	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
54مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

19مصرف بخش عمومی30صنایع، شامل:
19سرمایه گذاری23تولید

47صادرات69خدمات
39-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

4.6بیکاری 1.42015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 27.7صنعت

2005-15
7.1

70.9خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 72.7تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

61

321.8مصرف کل
3،779سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.42011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1	درصدپول محدود (M1)3.2	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6	درصدشبه پول0.23	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR 98.5نرخ موثر اسمی1.28یورو به ازای هر

94.33نرخ موثر واقعی



147 آلمان      

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

387.5ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل658.6ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل
145.2مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط210.8مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

98.6سوخت های معدنی و روغن71.3موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو
79.4موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو32.3سوخت های معدنی و روغن

1،051.6مجموع	شامل	دیگر	موارد1،320.7مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
13.6هلند9.6ایاالت متحده امریکا

7.6فرانسه8.6فرانسه
7.3شیلی7.5بریتانیا

6.0بلژیک6.7هلند
65.6اتحادیه اروپا )28(57.9اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 19.8-تغییر در ذخایر1،305.7صادرات کاال
)fob( 173.7سطح ذخایر در پایان دسامبر1،017.8واردات کاال

1.4تعداد ماه های پوشِش واردات287.9تراز تجاری
108.7دارایی رسمی طال، میلیون اونس480.5واردات خدمات

17.9کمک های اعطایی444.4-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 44.0-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.5

280.0تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
8.3

252.2-تراز سرمایه
2.4-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 11.3

ناخالص داخلی
4.9

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

105

103دبیرستان8.2تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
68آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 41.6تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
77

537تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر1.9میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.8ازدواج در هر هزار نفر

46.0تلویزیون کابلی
45.1تلویزیون ماهواره ای2.1طالق در هر هزار نفر

545.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 68.7مسیحی

100نفر
116.7

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 24.7بدون مذهب
هر 100نفر

37.2

87.6کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت5.8مسلمان
0.5سایر

0.3یهودی
0.1<هندو



پروفایل کشورها148

یونان	

آتنپایتخت128،900سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی20.2درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
78.8امید به زندگی: مردان11.0جمعیت، میلیون نفر

84.3زنان85.3جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
95.3سواد بزرگساالن0.2-

1.4نرخ باروری )به ازای هر زن(24.8جمعیت 24-0، درصد
79.5جمعیت شهری، 2020، درصد15.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت95.3تعداد مردان به ازای هر 100 زن
8.0نرخ، خالص تولد86.6شاخص توسعه انسانی

11.3نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
195	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
17،723	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

176	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

46.3

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

55.0شاخص آزادی اقتصادی3.9-	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
70مصرف بخش خصوصی4کشاورزی

20مصرف بخش عمومی16صنایع، شامل:
10سرمایه گذاری9تولید

32صادرات80خدمات
32-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

24.9بیکاری 12.92015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 14.9صنعت

2005-15
16.2

72.2خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 5.9تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

62

26.3مصرف کل
2،124سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.12011-	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1	درصدپول محدود (M1)1.8	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6	درصدشبه پول0.08-درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR 98.42نرخ موثر اسمی1.28یورو به ازای هر

89.30نرخ موثر واقعی



149 یونان      

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

12.6سوخت های معدنی و روغن8.4سوخت های معدنی و روغن
9.7ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل5.1موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو

7.6مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط3.0مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
6.3موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو2.9ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

48.4مجموع شامل دیگر موارد28.7مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
10.8آلمان11.3ایتالیا
8.3ایتالیا7.3آلمان
7.8روسیه6.6ترکیه
6.9عراق6.0قبرس

52.9اتحادیه اروپا )28(54.2اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.2-تغییر در ذخایر27.5صادرات کاال
)fob( 6.0سطح ذخایر در پایان دسامبر46.6-واردات کاال

1.1تعداد ماه های پوشِش واردات19.1-تراز تجاری
3.6دارایی رسمی طال، میلیون اونس39.3واردات خدمات

0.2کمک های اعطایی19.4-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 0.6-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.1

0.2تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
0.1

9.1تراز سرمایه
10.6موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 8.1

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 6.2پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

98

107دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
114آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 4.4تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
63

460تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.5میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.9ازدواج در هر هزار نفر

0.9تلویزیون کابلی
13.5تلویزیون ماهواره ای1.5طالق در هر هزار نفر

47.3خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 88.1مسیحی

100نفر
113.0

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 6.1بدون مذهب
هر 100نفر

30.9

66.8کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت5.3مسلمان
0.3سایر
0.1هندو

0.1<یهودی
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هنگ	کنگ	

ویکتوریاپایتخت1،050سرزمین، کیلومتر مربع
دالر	هنگ	کنگواحد پولی3.0درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
81.7امید به زندگی: مردان7.3جمعیت، میلیون نفر

87.4زنان6،952.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
...سواد بزرگساالن0.7میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

1.2نرخ باروری )به ازای هر زن(23.2جمعیت 24-0، درصد
100.0جمعیت شهری، 2020، درصد10.2جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت88.5تعداد مردان به ازای هر 100 زن
9.8نرخ، خالص تولد91.7شاخص توسعه انسانی

6.6نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
42،384سرانه تولید ناخالص داخلی309	میلیارد	دالرتولید ناخالص داخلی
2،398	تولید ناخالص داخلی

میلیارد	دالر	
هنگ	کنگ

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

101.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

89.8شاخص آزادی اقتصادی2.9	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
66مصرف بخش خصوصی0کشاورزی

10مصرف بخش عمومی7صنایع، شامل:
22سرمایه گذاری1تولید

202صادرات92خدمات
199-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

3.3بیکاری 2015...کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 11.4صنعت

2005-15
4.0

79.4خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی ...تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

99

29.7مصرف کل
1،967سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-2.52011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
14.5	درصدپول محدود (M1)5.5	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

9.2	درصدشبه پول0.67	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر7.75دالر هنگ کنگ  به ازای هر دالر امریکا
SDR 109.39نرخ موثر اسمی10.42دالر هنگ کنگ  به ازای هر
...نرخ موثر واقعی8.15دالر هنگ کنگ به ازای هر یورو
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تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

193.7کاالهای سرمایه ای و مواد اولیه192.2کاالهای سرمایه ای 
182.9مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای159.8کاالهای واسطه ای

111.6کاالهای مصرفی100.7کاالهای مصرفی
22.3خواروبار6.3خواروبار

522.6مجموع شامل دیگر موارد     	465.5مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
49.0چین53.7چین

6.8تایوان9.5ایاالت متحده امریکا
6.4ژاپن3.4ژاپن
6.1سنگاپور2.8هند

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 30.3تغییر در ذخایر501.7صادرات کاال
)fob( 358.8سطح ذخایر در پایان دسامبر524.6-واردات کاال

5.7تعداد ماه های پوشِش واردات22.9-تراز تجاری
0.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس268.8واردات خدمات

491.9بدهی خارجی232.8-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 2.9-انتقال خالص

داخلی
159.0

63.7درصد بدهی خارجی از کل صادرات10.3تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
6.3نرخ بدهی خدمات3.3

19.8تراز سرمایه
36.4موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید ...

ناخالص داخلی
3.3

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان ...پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

111

101دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
68آموزش عالی...

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 2.4تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
114

70تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.0میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:7.8ازدواج در هر هزار نفر

94.4تلویزیون کابلی
0.1تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

59.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفرمذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 46.1بدون مذهب

100نفر
228.7

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 14.3مسیحی
هر 100نفر

32.1

84.9کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت14.2سایر
13.2بودائیست
1.8مسلمان

0.4هندو
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مجارستان

بوداپستپایتخت90،530سرزمین، کیلومتر مربع
فورینت	واحد پولی48.6درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
71.9	سالامید به زندگی: مردان9.9جمعیت، میلیون نفر

79.1	سالزنان109.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
99.4سواد بزرگساالن0.4-

1.4نرخ باروری )به ازای هر زن(25.4جمعیت 24-0، درصد
73.4جمعیت شهری، 2020، درصد12.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت90.8تعداد مردان به ازای هر 100 زن
9.4نرخ، خالص تولد83.6شاخص توسعه انسانی

13.5نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
122	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
12،289	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

33،999	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	
فورینت

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

47.1

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

65.8شاخص آزادی اقتصادی1.7	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
49مصرف بخش خصوصی4کشاورزی

20مصرف بخش عمومی32صنایع، شامل:
22سرمایه گذاری25تولید

91صادرات64خدمات
82-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.8بیکاری 4.92015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 30.3صنعت

2005-15
8.9

64.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 7.7تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

56

23.7مصرف کل
2،314سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.42011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
17.3	درصدپول محدود (M1)3.7	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

4.0	درصدشبه پول0.16	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر293.69فورینت   به ازای هر دالر امریکا
SDR 87.96نرخ موثر اسمی394.82فورینت  به ازای هر
89.68نرخ موثر واقعی309.04فورینت  به ازای هر یورو
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تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

45.0ماشین آالت و تجهیزات57.4ماشین آالت و تجهیزات
32.4کاالهای ساخته شده31.2کاالهای ساخته شده

7.4سوخت و انرژی7.3موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو
4.7موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو2.3مواد اولیه

90.7مجموع شامل دیگر موارد100.3مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
26.4آلمان27.5آلمان

6.7اتریش5.4رومانی
6.3چین5.0اسلواکی
5.5لهستان4.9اتریش

76.6اتحادیه اروپا )28(81.3اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 8.9-تغییر در ذخایر88.3صادرات کاال
)fob( 33.1سطح ذخایر در پایان دسامبر83.4-واردات کاال

3.4تعداد ماه های پوشِش واردات4.9تراز تجاری
0.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس34.0واردات خدمات

127.4بدهی خارجی33.7-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 1.2-انتقال خالص

داخلی
104.8

104.1درصد بدهی خارجی از کل صادرات4.0تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
25.9نرخ بدهی خدمات3.3

7.2-تراز سرمایه
5.4-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.4

ناخالص داخلی
4.2

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.1پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

102

105دبیرستان7.2تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
51آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 4.2تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
56

314تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.9ازدواج در هر هزار نفر
56.4تلویزیون کابلی2.0طالق در هر هزار نفر

28.5تلویزیون ماهواره ایمذهب، درصد از جمعیت
31.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر81.0مسیحی

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 18.6بدون مذهب
100نفر

118.9

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 0.2سایر
هر 100نفر

27.4

72.8کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.1یهودی
0.1<هندو

0.1<مسلمان
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هند

دهلی	نوپایتخت3،287،000سرزمین، کیلومتر مربع
روپیه	هندواحد پولی52.6درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
67.7	سالامید به زندگی: مردان1،311.1جمعیت، میلیون نفر

70.6	سالزنان398.9جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
72.2سواد بزرگساالن1.2

2.5نرخ باروری )به ازای هر زن(47.2جمعیت 24-0، درصد
34.8جمعیت شهری، 2020، درصد3.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت107.6تعداد مردان به ازای هر 100 زن
19.1نرخ،	خالص	تولد62.4شاخص توسعه انسانی

7.3نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
2،088	تولید ناخالص داخلی

میلیارد	دالر
1،593	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

136	تریلیون	تولید ناخالص داخلی
روپیه

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

10.9

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

52.6شاخص آزادی اقتصادی6.7	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
59مصرف بخش خصوصی17کشاورزی

10مصرف بخش عمومی30صنایع، شامل:
33سرمایه گذاری17تولید

20صادرات53خدمات
22-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

3.5بیکاری 49.72015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 21.5صنعت

2005-15
3.8

28.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 354.6تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

34

622.5مصرف کل
637سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-5.52011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
3.3	درصدپول محدود (M1)8.4	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

10.8	درصدشبه پول6.00	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر67.95روپیه هند به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی91.35روپیه هند به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی71.50روپیه هند به ازای هر یورو



155 هند

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

82.9نفت و فراورده های آن60.6خدمات مهندسی
40.0کاالهای برقی39.5سنگ های قیمتی و جواهرآالت

35.3طال و نقره30.4نفت و فراورده های آن
29.5ماشین آالت26.4محصوالت کشاورزی

380.4مجموع شامل دیگر موارد262.0مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
16.2چین15.4ایاالت متحده امریکا
5.6عربستان سعودی11.6امارات متحده عربی

5.5سوئیس4.7هنگ کنگ
5.4ایاالت متحده امریکا3.7چین

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 28.2تغییر در ذخایر272.4صادرات کاال
)fob( 353.3سطح ذخایر در پایان دسامبر409.2-واردات کاال

8.0تعداد ماه های پوشِش واردات136.9-تراز تجاری
17.9دارایی رسمی طال، میلیون اونس170.8واردات خدمات

479.6بدهی خارجی120.5-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 64.2انتقال خالص

داخلی
23.0

93.7درصد بدهی خارجی از کل صادرات22.5-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
9.4نرخ بدهی خدمات1.1-

67.7تراز سرمایه
44.1موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 4.7

ناخالص داخلی
3.8

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.7پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

108

74دبیرستان0.7تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
26آموزش عالی94.1

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 268.6تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
47

17تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر4.9میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد: ...ازدواج در هر هزار نفر
62.5تلویزیون کابلی...طالق در هر هزار نفر

17.1تلویزیون ماهواره ایمذهب، درصد از جمعیت
2.0خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر79.5هندو

اشتراک تلفن همراه به ازای هر 14.4مسلمان
100نفر

78.1

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 3.6سایر
هر 100نفر

1.3

26.0کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت2.5مسیحی
0.1<یهودی

0.1<بدون مذهب
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اندونزی

جاکارتاپایتخت1،911،000سرزمین، کیلومتر مربع
روپیه	اندونزیواحد پولی13.0درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
67.4	سالامید به زندگی: مردان257.6جمعیت، میلیون نفر

71.7	سالزنان134.8جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
95.4سواد بزرگساالن1.1

2.2نرخ باروری )به ازای هر زن(44.8جمعیت 24-0، درصد
57.2جمعیت شهری، 2020، درصد3.1جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت101.4تعداد مردان به ازای هر 100 زن
18.5نرخ، خالص تولد68.9شاخص توسعه انسانی

7.2نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
861	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
3،343	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

11،531	تولید ناخالص داخلی
تریلیون	روپیه	

اندونزی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

19.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

61.9شاخص آزادی اقتصادی5.5	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
55مصرف بخش خصوصی14کشاورزی

10مصرف بخش عمومی40صنایع، شامل:
35سرمایه گذاری21تولید

21صادرات46خدمات
21-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.0بیکاری 32.92015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 22.2صنعت

2005-15
7.8

44.9خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 380،2تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

103

184.6مصرف کل
886سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-3.72011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
11.4	درصدپول محدود (M1)7.0	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

11.7	درصدشبه پول4.17	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر13،436روپیه اندونزی به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی18،062روپیه اندونزی به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی14،138روپیه اندونزی به ازای هر یورو



157 اندونزی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

98.0مواداولیه و مواد کمکی106.2کاالهای ساخته شده
24.9کاالهای سرمایه ای34.4معدنوسایرمحصوالتاینبخش

18.5کاالهای مصرفی5.8کاالهای کشاورزی
1.3صادرات طبقه بندی نشده 
142.7مجموع شامل دیگر موارد150.4مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
20.6چین12.0ژاپن

12.6سنگاپور10.8ایاالت متحده امریکا
9.3ژاپن10.0چین

6.0مالزی8.4سنگاپور

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.9-تغییر در ذخایر149.1صادرات کاال
)fob( 105.9سطح ذخایر در پایان دسامبر135.1-واردات کاال

6.4تعداد ماه های پوشِش واردات14.0تراز تجاری
2.5دارایی رسمی طال، میلیون اونس25.0واردات خدمات

308.5بدهی خارجی62.1-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 5.5انتقال خالص

داخلی
35.8

167.8درصد بدهی خارجی از کل صادرات17.5-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
30.3نرخ بدهی خدمات2.0-

16.9تراز سرمایه
1.1-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 2.8

ناخالص داخلی
3.3

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.2پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

106

82دبیرستان0.9تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
31آموزش عالی87.4

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 65.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
66

50تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.9میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد: ...ازدواج در هر هزار نفر
6.0تلویزیون کابلی...طالق در هر هزار نفر

25.5تلویزیون ماهواره ایمذهب، درصد از جمعیت
8.8خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر87.2مسلمان
132.3اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر9.9مسیحی

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 1.7هندو
هر 100نفر

1.1

22.0کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.1سایر
0.1<یهودی

0.1<بدون مذهب
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ایران

تهرانپایتخت1،745،000سرزمین، کیلومتر مربع
ریالواحد پولی9.0درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
74.7	سالامید به زندگی: مردان79.1جمعیت، میلیون نفر

77.1	سالزنان45.3جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
87.2سواد بزرگساالن1.1

1.8نرخ باروری )به ازای هر زن(39.5جمعیت 24-0، درصد
75.7جمعیت شهری، 2020، درصد3.2جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت101.4تعداد مردان به ازای هر 100 زن
15.6نرخ، خالص تولد77.4شاخص توسعه انسانی

4.6نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
4،732	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی374	میلیارد	دالرتولید ناخالص داخلی
11،096	تولید ناخالص داخلی

تریلیون	ریال
سرانه تولید ناخالص داخلی 

به برابری قدرت خرید 
)امریکا=100(

30.4

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

50.5شاخص آزادی اقتصادی0.1-	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
50مصرف بخش خصوصی11کشاورزی

12مصرف بخش عمومی33صنایع، شامل:
36سرمایه گذاری...تولید

20صادرات56خدمات
19-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

11.1بیکاری 18.02015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 32.5صنعت

2005-15
11.5

49.4خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 334.0تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-33

264.7مصرف کل
3،034سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-7.42011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
14.9	درصدپول محدود (M1)20.6	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

29.5	درصدشبه پول12.90	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر32،376ریال به ازای هر دالر امریکا
SDR 39.56نرخ موثر اسمی43،524ریال به ازای هر
109.43نرخ موثر واقعی34،067ریال به ازای هر یورو



159 ایران

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

14.1ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل 33.6نفت و گاز
8.2کاالهای سرمایه ای9.8پتروشیمی

6.2مواد شیمیایی1.5میوه های خشک و تازه
0.4فرش

52.4مجموع شامل دیگر موارد64.4مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
27.6امارات متحده عربی38.1چین
15.4چین14.8هند

6.2ترکیه14.5ترکیه
4.9کره جنوبی7.7ژاپن

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( تغییر در ذخایر64.6صادرات کاال...
)fob( سطح ذخایر در پایان دسامبر52.4-واردات کاال...

...تعداد ماه های پوشِش واردات12.2تراز تجاری
...دارایی رسمی طال، میلیون اونس12.3واردات خدمات

6.3بدهی خارجی160-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 0.5انتقال خالص

داخلی
1.5

8.1درصد بدهی خارجی از کل صادرات9.0تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
1.1نرخ بدهی خدمات2.4

2.5-تراز سرمایه
2.2موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 6.9

ناخالص داخلی
2.9

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان ...پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

109

89دبیرستان0.1تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
72آموزش عالی96.2

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 24.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
50

153تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:9.3ازدواج در هر هزار نفر
... تلویزیون کابلی2.1طالق در هر هزار نفر

37.0تلویزیون ماهواره ایمذهب، درصد از جمعیت
38.3خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر99.5مسلمان
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 0.2مسیحی

100نفر
93.4

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 0.2سایر
هر 100نفر

10.9

45.3کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.1بدون مذهب
0.1<هندو

0.1<یهودی
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ایرلند

دوبلینپایتخت69،797سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی15.4درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
79.5	سالامید به زندگی: مردان4.7جمعیت، میلیون نفر

83.5	سالزنان67.3جمعیت در هر کیلومتر مربع
...سواد بزرگساالن0.8میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-2015، درصد

2.0نرخ باروری )به ازای هر زن(32.9جمعیت 24-0، درصد
64.8جمعیت شهری، 2020، درصد8.6جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت99.6تعداد مردان به ازای هر 100 زن
13.3نرخ، خالص تولد92.3شاخص توسعه انسانی

6.6نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
283	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
60،303	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

256	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

115.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

76.7شاخص آزادی اقتصادی6.5	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
34مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

13مصرف بخش عمومی42صنایع، شامل:
22سرمایه گذاری37تولید

124صادرات57خدمات
92-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

9.4بیکاری 5.62015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 19.0صنعت

2005-15
9.9

75.0خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 0.1تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

84

14.1مصرف کل
2،766سرانه مصرف  معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.32011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1	درصدپول محدود (M1)2.8	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6	درصدشبه پول0.37-	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو  به ازای هر دالر امریکا
SDR 93.23نرخ موثر اسمی1.28یورو  به ازای هر

88.06نرخ موثر واقعی



161 ایرلند

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

30.2ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل71.2مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
15.3مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط18.4ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

8.4موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو12.3موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو
5.7سوخت های معدنی و روغن2.0مواد اولیه

77.7مجموع شامل دیگر موارد124.7مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
31.2بریتانیا23.8ایاالت متحده امریکا

14.5ایاالت متحده امریکا13.6بریتانیا
11.0فرانسه12.9بلژیک
9.0آلمان6.5آلمان

66.1اتحادیه اروپا )28(53.1اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.5تغییر در ذخایر216.9صادرات کاال
)fob( 2.2سطح ذخایر در پایان دسامبر94.3-واردات کاال

0.1تعداد ماه های پوشِش واردات122.6تراز تجاری
0.2دارایی رسمی طال، میلیون اونس203.2واردات خدمات

0.7کمک های اعطایی293.3-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 3.5-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.3

29.0تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
10.2

14.9-تراز سرمایه
11.8موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.8

ناخالص داخلی
53

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.7پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

102

127دبیرستان2.9تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
78آموزش عالی97.9

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 1.7تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
88

411تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.8میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد: 4.8ازدواج در هر هزار نفر
31.7تلویزیون کابلی0.6طالق در هر هزار نفر

47.6تلویزیون ماهواره ایمذهب، درصد از جمعیت
40.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر92.0مسیحی

103.7اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر6.2بدون مذهب
اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 1.1مسلمان

هر 100نفر
27.7

80.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت00.4سایر
0.2هندو

0.1<یهودی
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اسرائیل

اورشلیمپایتخت22،072سرزمین، کیلومتر مربع
نیوشکلواحد پولی13.9درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
81.3	سالامید به زندگی: مردان8.1جمعیت، میلیون نفر

84.6	سالزنان367.0جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن1.6

2.7نرخ باروری )به ازای هر زن(42.7جمعیت 24-0، درصد
52.7جمعیت شهری، 2020، درصد7.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت98.4تعداد مردان به ازای هر 100 زن
19.6نرخ، خالص تولد89.9شاخص توسعه انسانی

5.2نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
299	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
36،965	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1،164میلیارد	تولید ناخالص داخلی
نیوشکل

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

62.8

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

69.7شاخص آزادی اقتصادی3.5	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
55مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

22مصرف بخش عمومی27صنایع، شامل:
20سرمایه گذاری20تولید

31صادرات69خدمات
28-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.3بیکاری 1.02015کشاورزی
8.0میانگین نرخ ساالنه 15-17.42005صنعت
79.8خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 7.2تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

67

23.2مصرف کل
2،763سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.62011-	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
22.9	درصدپول محدود (M1)2.9	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

9.2	درصدشبه پول0.15	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر3.85نیوشکل به ازای هر دالر امریکا
SDR 115.8نرخ موثر اسمی5.17نیوشکل به ازای هر
107.3نرخ موثر واقعی4.05نیوشکل به ازای هر یورو



163 اسرائیل

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

مواد شیمیایی و فرآورده های 
شیمیایی

7.4سوخت14.0

6.3الماس8.2تجهیزات ارتباطاتی، دارویی و علمی
5.7ماشین آالت و تجهیزات7.2الماس صیقل داده شده

4.6مواد شیمیایی7.1قطعات الکترونیکی و کامپیوتر
61.3مجموع شامل دیگر موارد53.5مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
13.2ایاالت متحده امریکا33.9ایاالت متحده امریکا

9.4چین9.9هنگ کنگ
7.2سوئیس7.5بریتانیا
6.2آلمان6.1چین

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 4.5تغییر در ذخایر56.3صادرات کاال
)fob( 90.6سطح ذخایر در پایان دسامبر59.7-واردات کاال

11.2تعداد ماه های پوشِش واردات3.4-تراز تجاری
0.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس45.1واردات خدمات

89.1بدهی خارجی37.1-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 9.0انتقال خالص

داخلی
29.8

87.0درصد بدهی خارجی از کل صادرات13.6تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
16.8نرخ بدهی خدمات4.6

6.4-تراز سرمایه
7.3موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.8

ناخالص داخلی
5.9

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.3پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

104

102دبیرستان3.3تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
66آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 2.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
99

317تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.5میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:6.5ازدواج در هر هزار نفر

77.8تلویزیون کابلی
19.2تلویزیون ماهواره ای1.8طالق در هر هزار نفر

43.1خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 75.6یهودی

100نفر
133.5

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 18.6مسلمان
هر 100نفر

27.4

77.4کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت3.1بدون مذهب
2.0مسیحی

0.6سایر
0.1<هندو
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ایتالیا

رمپایتخت301،000سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی22.9درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
81.3	سالامید به زندگی: مردان59.8جمعیت، میلیون نفر

86.0	سالزنان198.7جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
99.0سواد بزرگساالن0.0

1.4نرخ باروری )به ازای هر زن(23.3جمعیت 24-0، درصد
69.8جمعیت شهری، 2020، درصد16.3جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت94.6تعداد مردان به ازای هر 100 زن
8.3نرخ، خالص تولد88.7شاخص توسعه انسانی

10.2نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
1،826	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
30،532	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1،645	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

65.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

62.5شاخص آزادی اقتصادی0.7-	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
61مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

19مصرف بخش عمومی24صنایع، شامل:
17سرمایه گذاری16تولید

30صادرات74خدمات
27-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

11.9بیکاری 3.82015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 26.6صنعت

2005-15
9.0

69.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 12.5تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

75

160.3مصرف کل
2،414سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.12011-	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1	درصدپول محدود (M1)3.3	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6	درصدشبه پول0.24-	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو  به ازای هر دالر امریکا
SDR 98.10نرخ موثر اسمی1.28یورو  به ازای هر

94.92نرخ موثر واقعی



165 ایتالیا

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

111.6ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل166.9ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل
65.4مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط55.9مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

52.3سوخت های معدنی و روغن37.1موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو
39.3موادغذایی، نوشیدنی و تنباکو15.7سوخت های معدنی و روغن

410.9مجموع شامل دیگر موارد457.0مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
15.5آلمان12.3آلمان

8.7فرانسه10.4فرانسه
7.6چین8.7ایاالت متحده امریکا

5.6هلند5.4بریتانیا
58.7اتحادیه اروپا )28(54.8اتحادیه اروپا )28(

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 12.2-تغییر در ذخایر449.3صادرات کاال
)fob( 130.6سطح ذخایر در پایان دسامبر391.4-واردات کاال

2.8تعداد ماه های پوشِش واردات57.9تراز تجاری
78.8دارایی رسمی طال، میلیون اونس157.0واردات خدمات

4.0کمک های اعطایی169.0-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 16.5-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.2

29.3تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
1.6

24.4-تراز سرمایه
0.6موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 9.2

ناخالص داخلی
4.2

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.8پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

102

103دبیرستان3.4تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
63آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 27.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
82

607تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.2میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.1ازدواج در هر هزار نفر

1.1تلویزیون کابلی
29.0تلویزیون ماهواره ای0.9طالق در هر هزار نفر

33.1خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 83.3مسیحی

100نفر
142.1

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 12.4بدون مذهب
هر 100نفر

24.4

65.6کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت3.7مسلمان
0.4سایر
0.1هندو

0.1<یهودی
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ساحل	عاج

یاموسوکروپایتخت322،463سرزمین، کیلومتر مربع
فرانک	آفریقاییواحد پولی9.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
52.0	سالامید به زندگی: مردان22.7جمعیت، میلیون نفر

53.7	سالزنان70.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
43.3سواد بزرگساالن2.4

3.5نرخ باروری )به ازای هر زن(62.8جمعیت 24-0، درصد
57.5جمعیت شهری، 2020، درصد1.7جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت103.5تعداد مردان به ازای هر 100 زن
36.2نرخ،	خالص	تولد47.4شاخص توسعه انسانی

12.8نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
33	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
1،443سرانه تولید ناخالص داخلی

19،368	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	فرانک	

آفریقایی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

6.3

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

63.0شاخص آزادی اقتصادی6.2	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
62مصرف بخش خصوصی23کشاورزی

14مصرف بخش عمومی29صنایع، شامل:
21سرمایه گذاری14تولید

39صادرات49خدمات
36-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

9.3بیکاری 48.32015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 6.2صنعت

2005-15
9.3

45.5خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 3.7تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

7

4.1مصرف کل
626سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.02011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
12.7	درصدپول محدود (M1)3.4	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

12.1	درصدشبه پول4.87	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر622.29فرانک آفریقایی به ازای هر دالر امریکا
SDR 100.28نرخ موثر اسمی856.56فرانک آفریقایی به ازای هر
96.29نرخ موثر واقعی654.80فرانک آفریقایی به ازای هر یورو



167 ساحل عاج

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

2.1سوخت و روغن5.1دانه و کرهکاکائو
2.0تجهیزات سرمایه ای1.9فراورده های نفتی

1.9خوار و بار1.6دانه و فرآورده های قهوه
1.8مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای0.8طال

9.8مجموع شامل دیگر موارد11.9مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
14.8نیجریه12.0هلند

13.5فرانسه8.1ایاالت متحده امریکا
12.6چین6.5بلژیک
4.3ایاالت متحده امریکا6.4فرانسه

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.2تغییر در ذخایر11.7صادرات کاال
)fob( 4.7سطح ذخایر در پایان دسامبر8.6-واردات کاال

4.5تعداد ماه های پوشِش واردات3.2تراز تجاری
0.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس1.0واردات خدمات

10.0بدهی خارجی4.0-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید 0.3-انتقال خالص

ناخالص داخلی
31.6

81.7درصد بدهی خارجی از کل صادرات0.2-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
6.7نرخ بدهی خدمات0.6-

0.7تراز سرمایه
0.4موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 5.1

ناخالص داخلی
4.7

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.1پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

94

44دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
9آموزش عالی81.9

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 3.7تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
59

20تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر6.1میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

...تلویزیون کابلی
...تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

1.3خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر ...مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 

100نفر
119.3

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 
هر 100نفر

0.5

21.0کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت
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ژاپن

توکیوپایتخت377،930سرزمین، کیلومتر مربع
ینواحد پولی11.6درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
80.8	سالامید به زندگی: مردان126.6جمعیت، میلیون نفر

87.3	سالزنان335.0جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.2-

1.4نرخ باروری )به ازای هر زن(22.4جمعیت 24-0، درصد
95.3جمعیت شهری، 2020، درصد18.9جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت94.7تعداد مردان به ازای هر 100 زن
8.1نرخ، خالص تولد90.3شاخص توسعه انسانی

10.9نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
4،382	تولید ناخالص داخلی

میلیارد	دالر
34،616	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

530	تریلیون	تولید ناخالص داخلی
ین

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

72.1

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

69.6شاخص آزادی اقتصادی0.6	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
57مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

20مصرف بخش عمومی30صنایع، شامل:
24سرمایه گذاری...تولید

18صادرات69خدمات
18-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

3.4بیکاری 3.62015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 25.5صنعت

2005-15
4.2

69.4خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 5.4تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

94

476.7مصرف کل
3،475سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.22011-	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
4.9	درصدپول محدود (M1)3.1	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

2.9	درصدشبه پول0.41-	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر116.80ین به ازای هر دالر امریکا
SDR 83.20نرخ موثر اسمی157.02ین به ازای هر
76.08نرخ موثر واقعی122.90ین به ازای هر یورو



169 ژاپن

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

299.0ذخایر صنعتی315.4تجهیزات سرمایه ای
179.1تجهیزات سرمایه ای150.8ذخایر صنعتی

58.1موادغذایی و کاالی مستقیم مصرفی104.5کاالهای بادوام مصرفی
48.9کاالهای بادوام مصرفی4.6کاالهای کم دوام مصرفی
648.1مجموع شامل دیگر موارد624.9مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
24.8چین20.2ایاالت متحده امریکا

10.5ایاالت متحده امریکا17.5چین
5.4استرالیا7.0کره جنوبی

4.1کره جنوبی5.9تایوان

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 27.6-تغییر در ذخایر622.0صادرات کاال
)fob( 1،233.1سطح ذخایر در پایان دسامبر629.4-واردات کاال

16.8تعداد ماه های پوشِش واردات7.3-تراز تجاری
24.6دارایی رسمی طال، میلیون اونس409.3واردات خدمات

9.2کمک های اعطایی251.6-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 16.3-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.2

134.1تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
3.1

175.7-تراز سرمایه
5.1موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 10.2

ناخالص داخلی
3.8

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.3پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

101

102دبیرستان13.7تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
63آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 53.0تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
110

478تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:5.1ازدواج در هر هزار نفر

52.7تلویزیون کابلی
42.3تلویزیون ماهواره ای1.7طالق در هر هزار نفر

50.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 57.0بدون مذهب

100نفر
126.5

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 36.2بودائیست
هر 100نفر

30.7

91.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت5.0سایر
1.6مسیحی
0.2مسلمان
0.1<یهودی
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کنیا

نایروبیپایتخت580،000سرزمین، کیلومتر مربع
شیلینک	کنیاواحد پولی10.2درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
61.1	سالامید به زندگی: مردان46.1جمعیت، میلیون نفر

65.5	سالزنان79.5جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
78.0سواد بزرگساالن2.5

3.3نرخ باروری )به ازای هر زن(61.4جمعیت 24-0، درصد
27.9جمعیت شهری، 2020، درصد1.6جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت99.9تعداد مردان به ازای هر 100 زن
32.8نرخ، خالص تولد55.5شاخص توسعه انسانی

7.6نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
64	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
1،380سرانه تولید ناخالص داخلی

6،224	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
شیلینگ	کنیا

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

5.5

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

53.5شاخص آزادی اقتصادی5.5	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
78مصرف بخش خصوصی33کشاورزی

14مصرف بخش عمومی20صنایع، شامل:
21سرمایه گذاری11تولید

16صادرات48خدمات
29-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

11.3بیکاری 2015...کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه ...صنعت

2005-15
11.8

...خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی ...تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

17

6.7مصرف کل
527سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-6.22011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
16.0	درصدپول محدود (M1)8.1	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

12.3	درصدشبه پول8.44	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر116.80شیلینگ کنیا  به ازای هر دالر امریکا
SDR 83.20نرخ موثر اسمی157.02شیلینگ کنیا  به ازای هر
76.08نرخ موثر واقعی122.90شیلینگ کنیا  به ازای هر یورو



171 کنیا

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

5.0ذخایر صنعتی1.3چای
3.2ماشین آالت و تجهیزات سرمایه ای دیگر1.2محصوالت باغی

2.0تجهیزات حمل و نقل 0.4قهوه
1.2مواد غذایی و نوشیدنی0.1فراورده های ماهی

15.6مجموع شامل دیگر موارد6.5مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
20.8هند11.4اوگاندا
11.9چین8.6تانزانیا

6.8امارات متحده عربی7.5ایاالت متحده امریکا
6.7بریتانیا7.1هلند

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 1.3تغییر در ذخایر6.2صادرات کاال
)fob( 7.9سطح ذخایر در پایان دسامبر17.6-واردات کاال

4.4تعداد ماه های پوشِش واردات11.4-تراز تجاری
0.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس5.1واردات خدمات

19.1بدهی خارجی3.8-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید 3.8انتقال خالص

ناخالص داخلی
30.2

155.6درصد بدهی خارجی از کل صادرات6.3-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
6.1نرخ بدهی خدمات10.0-

6.9تراز سرمایه
1.4موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 5.7

ناخالص داخلی
5.4

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.2پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

109

68دبیرستان1.4تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
...آموزش عالی63.2

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 10.5تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
6.9

17تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر4.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

2.4تلویزیون کابلی
3.4تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

0.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 84.8مسیحی

100نفر
80.7

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 9.7مسلمان
هر 100نفر

0.3

45.6کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت3.0سایر
2.5بدون مذهب

0.1هندو
0.1<یهودی
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مالزی

کواالالمپورپایتخت331،000سرزمین، کیلومتر مربع
دالر	مالزی/رینگیتواحد پولی2.9درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
73.0	سالامید به زندگی: مردان30.3جمعیت، میلیون نفر

77.7	سالزنان91.5جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
94.6سواد بزرگساالن1.3

2.6نرخ باروری )به ازای هر زن(43.2جمعیت 24-0، درصد
77.7جمعیت شهری، 2020، درصد3.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت98.2تعداد مردان به ازای هر 100 زن
16.6نرخ، خالص تولد78.9شاخص توسعه انسانی

5.2نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
296	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
9،778	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1،157	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
دالر	مالزی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

48.1

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

73.8شاخص آزادی اقتصادی5.3	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
54مصرف بخش خصوصی8کشاورزی

13مصرف بخش عمومی36صنایع، شامل:
25سرمایه گذاری23تولید

71صادرات55خدمات
63-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

3.1بیکاری 12.52015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 27.5صنعت

2005-15
3.2

60.0خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 95.2تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-6

87.0مصرف کل
3،000سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-2.12011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1	درصدپول محدود (M1)4.1	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

5.6	درصدشبه پول3.12	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر4.49دالر مالزی  به ازای هر دالر امریکا
SDR 81.98نرخ موثر اسمی6.03دالر مالزی  به ازای هر
84.58نرخ موثر واقعی4.72دالر مالزی  به ازای هر یورو



173 مالزی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

ماشین آالت و تجهیزات 83.5ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل
حمل و نقل

76.1

23.0تولیدات کارخانه ای32.9سوخت های معدنی
21.7سوخت های معدنی19.2تولیدات کارخانه ای

17.9مواد شیمیایی15.5مواد شیمیایی
176.0مجموع شامل دیگر موارد199.2مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
18.8چین14.0سنگاپور

12.0سنگاپور13.0چین
8.1ایاالت متحده امریکا9.5ژاپن

7.8ژاپن9.5ایاالت متحده امریکا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 20.7-تغییر در ذخایر175.7صادرات کاال
)fob( 95.3سطح ذخایر در پایان دسامبر147.7-واردات کاال

5.5تعداد ماه های پوشِش واردات28.1تراز تجاری
1.2دارایی رسمی طال، میلیون اونس47.3واردات خدمات

191.0بدهی خارجی60.7-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید 5.6-انتقال خالص

ناخالص داخلی
64.4

85.0درصد بدهی خارجی از کل صادرات9.0تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
6.0نرخ بدهی خدمات3.0

13.6-تراز سرمایه
0.3موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 4.2

ناخالص داخلی
5.0

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.2پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

102

78دبیرستان1.9تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
26آموزش عالی98.2

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 7.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
61

365تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر4.2میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

12.7تلویزیون کابلی
56.2تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

14.6خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 63.7مسلمان

100نفر
143.9

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 17.7بودائیست
هر 100نفر

10.0

71.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت9.4مسیحی
6.0هندو
2.5سایر

0.7بدون مذهب
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مکزیک

مکزیکو	سیتیپایتخت1،964،375سرزمین، کیلومتر مربع
پزو	مکزیکواحد پولی11.8درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
75.2	سالامید به زندگی: مردان127.0جمعیت، میلیون نفر

79.9	سالزنان64.7جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
94.5سواد بزرگساالن1.2

2.3نرخ باروری )به ازای هر زن(45.9جمعیت 24-0، درصد
80.6جمعیت شهری، 2020، درصد4.3جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت99.0تعداد مردان به ازای هر 100 زن
17.7نرخ، خالص تولد76.2شاخص توسعه انسانی

4.9نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
1،151	میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
9،063	دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

18،242	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	پزو	
مکزیک

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

31.4

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

63.6شاخص آزادی اقتصادی2.8	درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
67مصرف بخش خصوصی4کشاورزی

12مصرف بخش عمومی33صنایع، شامل:
23سرمایه گذاری18تولید

35صادرات64خدمات
37-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

4.3بیکاری 13.52015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 24.9صنعت

2005-15
4.5

61.1خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 195.9تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-11

187.9مصرف کل
1.499سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-2.82011	درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
13.2	درصدپول محدود (M1)5.3	درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

10.2	درصدشبه پول5.61	درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر20.73پزوی مکزیک به ازای هر دالر امریکا
SDR 66.1نرخ موثر اسمی27.87پزوی مکزیک به ازای هر
73.8نرخ موثر واقعی21.81پزوی مکزیک به ازای هر یورو



175 مکزیک

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

297.3کاالهای سرمایه ای340.0کاالهای ساخته شده
56.3کاالهای مصرفی23.2نفت و خام و فراورده های آن

41.7کاالهای سرمایه ای13.0محصوالت کشاورزی
4.5تولیدات معدنی

395.2مجموع شامل دیگر موارد380.6مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
50.1ایاالت متحده امریکا81.2ایاالت متحده امریکا

18.8چین2.8کانادا
4.7ژاپن1.3چین

3.9کره جنوبی 1.0کلمبیا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 18.1-تغییر در ذخایر381.0صادرات کاال
)fob( 177.6سطح ذخایر در پایان دسامبر395.6-واردات کاال

4.5تعداد ماه های پوشِش واردات14.5-تراز تجاری
3.9دارایی رسمی طال، میلیون اونس30.8واردات خدمات

426.3بدهی خارجی73.9-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید 24.3انتقال خالص

ناخالص داخلی
37.0

97.6درصد بدهی خارجی از کل صادرات33.3-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
12.4نرخ بدهی خدمات2.9-

35.2تراز سرمایه
15.4-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 6.3

ناخالص داخلی
5.2

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.1پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

103

91دبیرستان1.5تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
30آموزش عالی96.1

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 32.8تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
66

206تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.9میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.8ازدواج در هر هزار نفر

21.4تلویزیون کابلی
23.5تلویزیون ماهواره ای0.9طالق در هر هزار نفر

15.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 95.1مسیحی

100نفر
86.0

اشتراک اینترنت پرسرعت به 4.7بدون مذهب
ازای هر 100نفر

11.6

57.4کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.1<هندو
0.1<یهودی

0.1<مسلمان
0.1<سایر
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مراکش

رباطپایتخت447.400سرزمین، کیلومتر مربع
درهم	مراکشواحد پولی18.2درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
73.8سالامید به زندگی: مردان34.4جمعیت، میلیون نفر

76.0سالزنان76.9جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
71.7سواد بزرگساالن1.2

2.4نرخ باروری )به ازای هر زن(44.9جمعیت 24-0، درصد
62.6جمعیت شهری، 2020، درصد4.1جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت97.7تعداد مردان در ازای هر 100 زن
19.1نرخ، خالص تولد64.7شاخص توسعه انسانی

5.7نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
101میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
2.924دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

982میلیارد	تولید ناخالص داخلی
درهم	مراکش

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

14.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

61.5شاخص آزادی اقتصادی4.0درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
58مصرف بخش خصوصی14کشاورزی

19مصرف بخش عمومی29صنایع، شامل:
30سرمایه گذاری18تولید

34صادرات56خدمات
42-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

9.7بیکاری 37.22015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 17.7صنعت

2005-15
9.5

44.9خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 0.1تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

91

20.5مصرف کل
560سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.32011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
5.1درصدپول محدود (M1)3.3درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

4.8درصدشبه پول2.25درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر10.10درهم مراکش به ازای هر دالر امریکا
SDR 105.62نرخ موثر اسمی13.57درهم مراکش به ازای هر
100.95نرخ موثر واقعی10.63درهم مراکش به ازای هر یورو



177 مراکش

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

9.6کاالهای سرمایه ای2.3سیم و کابل الکتریکی
8.8کاالهای واسطه ای 2.1پوشاک و منسوجات
7.2کاالهای مصرفی1.9کود و مواد شیمیایی

6.8سوخت و روغن1.7اسید فسفریک
38.2مجموع شامل دیگر موارد  22.4مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
13.9اسپانیا22.1اسپانیا
12.4فرانسه19.7فرانسه

8.5چین4.9هند
6.5ایاالت متحده امریکا4.3ایاالت متحده امریکا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 2.5تغییر در ذخایر18.6صادرات کاال
)fob( 23.0سطح ذخایر در پایان دسامبر33.3-واردات کاال

6.3تعداد ماه های پوشِش واردات14.7-تراز تجاری
0.7دارایی رسمی طال، میلیون اونس15.2واردات خدمات

43.0بدهی خارجی10.3-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 7.6انتقال خالص

داخلی
42.6

105.6درصد بدهی خارجی از کل صادرات2.2-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
8.7نرخ بدهی خدمات2.1-

5.8تراز سرمایه
4.3موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 5.9

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.6پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

115

69دبیرستان0.9تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
28آموزش عالی85.4

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 7.5تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
57

72تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر4.6میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

...تلویزیون کابلی
92.0تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

6.5خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 99.9مسلمان

100نفر
126.9

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 0.1<مسیحی
هر 100نفر

3.4

57.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.1<هندو
0.1<یهودی

0.1<بدون مذهب
0.1<سایر
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هلند

آمستردامپایتخت37.354سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی31.0درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
80.3سالامید به زندگی: مردان16.9جمعیت، میلیون نفر

83.7سالزنان452.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.3

1.8نرخ باروری )به ازای هر زن(28.4جمعیت 24-0، درصد
92.8جمعیت شهری، 2020، درصد12.0جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت98.5تعداد مردان در ازای هر 100 زن
10.5نرخ، خالص تولد92.4شاخص توسعه انسانی

8.8نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
751میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
44.420دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

677میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

88.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

75.8شاخص آزادی اقتصادی0.8درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
45مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

25مصرف بخش عمومی20صنایع، شامل:
19سرمایه گذاری12تولید

82صادرات78خدمات
72-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.9بیکاری 2.12015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 15.2صنعت

2005-15
5.0

74.9خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 58.4تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

20

96.2مصرف کل
4.326سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.12011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1درصدپول محدود (M1)3.5درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6درصدشبه پول1.75درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR 97.35نرخ موثر اسمی1.28یورو به ازای هر

96.69نرخ موثر واقعی



179 هلند

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

171.3ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل183.2ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
82.3سوخت های معدنی و روغن95.7مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

67.5مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط74.3سوخت های معدنی و روغن
50.8مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو73.5مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

425.0مجموع شامل دیگر موارد474.1مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
17.8آلمان29.5آلمان
17.4چین13.4بلژیک
10.0بلژیک11.2بریتانیا
9.6ایاالت متحده امریکا10.1فرانسه

45.9اتحادیه اروپا 75.728اتحادیه اروپا 28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 4.8-تغییر در ذخایر474.1صادرات کاال
)fob( 38.2سطح ذخایر در پایان دسامبر389.6-واردات کاال

0.6تعداد ماه های پوشِش واردات84.5تراز تجاری
19.7دارایی رسمی طال، میلیون اونس400.2واردات خدمات

5.7کمک های اعطایی406.4-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 12.2-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.8

66.2تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
8.8

63.2-تراز سرمایه
0.5-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 10.9

ناخالص داخلی
5.6

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

104

132دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
79آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 7.7تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
75

488تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.2میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.9ازدواج در هر هزار نفر

69.3تلویزیون کابلی
7.2تلویزیون ماهواره ای2.1طالق در هر هزار نفر

41.3خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
123.5اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر50.6مسیحی

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 42.1بدون مذهب
هر 100نفر

41.7

93.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت6.0مسلمان
0.6سایر
0.5هندو

0.2یهودی
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نیوزیلند

ولینگتونپایتخت268.107سرزمین، کیلومتر مربع
دالر	نیوزیلندواحد پولی2.2درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
80.8سالامید به زندگی: مردان4.5جمعیت، میلیون نفر

84.0سالزنان16.8جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.9

2.0نرخ باروری )به ازای هر زن(34.1جمعیت 24-0، درصد
86.5جمعیت شهری، 2020، درصد9.8جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت95.6تعداد مردان در ازای هر 100 زن
12.9نرخ، خالص تولد91.5شاخص توسعه انسانی

6.9نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
173میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
38.501دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

247میلیارد	تولید ناخالص داخلی
دالر	نیوزیلند

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

66.6

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

83.7شاخص آزادی اقتصادی2.5درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
58مصرف بخش خصوصی4کشاورزی

19مصرف بخش عمومی26صنایع، شامل:
23سرمایه گذاری...تولید

28صادرات70خدمات
27-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.4بیکاری 6.12015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 21.9صنعت

2005-15
5.1

71.5خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 9.5تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

17

22.5مصرف کل
4.560سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.72011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.2درصدپول محدود (M1)3.1درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

6.3درصدشبه پول1.79درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر1.44دالر نیوزیلند  به ازای هر دالر امریکا
SDR 116.96نرخ موثر اسمی1.93دالر نیوزیلند  به ازای هر
114.34نرخ موثر واقعی1.52دالر نیوزیلند به ازای هر یورو



181 نیوزیلند

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

7.9ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی8.1محصوالت لبنی
6.4تجهیزات حمل ونقل4.8گوشت

3.7سوخت های معدنی2.5محصوالت جنگلی
36.6مجموع شامل دیگر موارد0.6پشم

34.4مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
19.5چین17.5چین

11.9استرالیا16.9استرالیا
11.7ایاالت متحده امریکا11.8ایاالت متحده امریکا

6.6ژاپن6.0ژاپن

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 1.2-تغییر در ذخایر34.4صادرات کاال
)fob( 14.7سطح ذخایر در پایان دسامبر35.8-واردات کاال

3.0تعداد ماه های پوشِش واردات1.4-تراز تجاری
0.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس19.7واردات خدمات

0.4کمک های اعطایی23.6-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 0.3-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.3

5.5-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
-3.2

1.9-تراز سرمایه
0.5-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 11.0

ناخالص داخلی
6.4

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان ...پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

99

118دبیرستان2.3تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
81آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 1.5تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
92

648تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.0میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.5ازدواج در هر هزار نفر

5.9تلویزیون کابلی
40.7تلویزیون ماهواره ای1.8طالق در هر هزار نفر

40.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 57.0مسیحی

100نفر
121.8

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 36.6بدون مذهب
هر 100نفر

31.6

88.2کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت2.8سایر
2.1هندو

1.2مسلمان
0.2یهودی



پروفایل کشورها182

نیجریه

آبوجاپایتخت923.768سرزمین، کیلومتر مربع
نایرا	نیجریهواحد پولی37.3درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
53.3سالامید به زندگی: مردان182.2جمعیت، میلیون نفر

54.0سالزنان197.2جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
59.6سواد بزرگساالن2.5

5.2نرخ باروری )به ازای هر زن(63.0جمعیت 24-0، درصد
51.7جمعیت شهری، 2020، درصد1.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت103.8تعداد مردان در ازای هر 100 زن
37.9نرخ، خالص تولد52.7شاخص توسعه انسانی

12.2نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
494میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
2.710دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

95.178	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	نایرا	

نیجریه

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

10.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

57.1شاخص آزادی اقتصادی4.7درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
78مصرف بخش خصوصی21کشاورزی

7مصرف بخش عمومی20صنایع، شامل:
15سرمایه گذاری10تولید

11صادرات59خدمات
11-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

4.3بیکاری 2015...کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه ...صنعت

2005-15
6.7

...خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 170.6تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-93

33.2مصرف کل
759سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-15.42011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
5.9درصدپول محدود (M1)9.9درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

9.4درصدشبه پول13.96درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر305.00نایرا نیجریه به ازای هر دالر امریکا
SDR 61.11نرخ موثر اسمی410.02نایرا نیجریه به ازای هر
101.61نرخ موثر واقعی320.94نایرا نیجریه ه ازای هر یورو



183 نیجریه

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

11.3ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل35.4نفت خام
6.4سوخت های معدنی6.8گاز

5.2مواد غذایی و حیوانات زنده0.9مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
4.8کاالهای ساخته شده 0.5محصوالت گیاهی

34.8مجموع	شامل	دیگر	موارد49.8مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
21.8چین40.5هند

12.2ایاالت متحده امریکا11.2برزیل
5.8بلژیک8.2هلند

4.4بریتانیا7.5اسپانیا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 6.2-تغییر در ذخایر46.9صادرات کاال
)fob( 31.3سطح ذخایر در پایان دسامبر53.4-واردات کاال

4.3تعداد ماه های پوشِش واردات6.6-تراز تجاری
0.7دارایی رسمی طال، میلیون اونس4.2واردات خدمات

29.0بدهی خارجی34.0-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 20.6انتقال خالص

داخلی
5.9

40.9درصد بدهی خارجی از کل صادرات15.8-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
2.1نرخ بدهی خدمات3.2-

7.0-تراز سرمایه
6.0-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 3.7

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.4پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

94

56دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
...آموزش عالی68.5

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 38.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
39

16تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر4.8میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

1.9تلویزیون کابلی
...تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

0.1خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 49.3مسیحی

100نفر
82.2

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 48.8مسلمان
هر 100نفر

0.0

47.4کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.4سایر
0.4بدون مذهب

0.1<هندو
0.1<یهودی



پروفایل کشورها184

نروژ

اسلوپایتخت385.000سرزمین، کیلومتر مربع
کرون	نروژواحد پولی2.2درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
80.2سالامید به زندگی: مردان5.2جمعیت، میلیون نفر

84.0سالزنان13.5جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن1.1

1.9نرخ باروری )به ازای هر زن(31.1جمعیت 24-0، درصد
81.7جمعیت شهری، 2020، درصد10.6جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت101.5تعداد مردان در ازای هر 100 زن
11.9نرخ، خالص تولد94.9شاخص توسعه انسانی

7.9نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
387میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
74.342دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

3.117میلیارد	تولید ناخالص داخلی
کرون	نروژ

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

122.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

74.0شاخص آزادی اقتصادی1.7درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
43مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

23مصرف بخش عمومی35صنایع، شامل:
28سرمایه گذاری8تولید

37صادرات64خدمات
32-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

4.3بیکاری 2.02015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 20.1صنعت

2005-15
3.7

77.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 195.3تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-583

47.8مصرف کل
5.596سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-3.22011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
17.4درصدپول محدود (M1)3.7درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

4.5درصدشبه پول0.50درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر8.62کرون نروژ به ازای هر دالر امریکا
SDR 86.05نرخ موثر اسمی11.59کرون نروژ به ازای هر
88.80نرخ موثر واقعی9.07کرون نروژ ه ازای هر یورو



185 نروژ

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

31.1ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل60.0سوخت های معدنی و روغن
12.2کاالهای ساخته شده متفرقه12.3ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

10.8کاالهای ساخته شده9.6مواد غذایی و نوشیدنی
7.4مواد شیمیایی و تولیدات معدنی9.6کاالهای ساخته شده

76.4مجموع شامل دیگر موارد103.9مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
11.5سوئد22.1بریتانیا
11.3آلمان17.8آلمان
10.4چین10.1هلند

6.7بریتانیا6.6فرانسه
60.9اتحادیه اروپا79.428اتحادیه اروپا 28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 7.3-تغییر در ذخایر103.4صادرات کاال
)fob( 57.5سطح ذخایر در پایان دسامبر75.4-واردات کاال

4.7تعداد ماه های پوشِش واردات27.9تراز تجاری
0.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس83.0واردات خدمات

4.3کمک های اعطایی70.3-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 6.9-انتقال خالص

ناخالص داخلی
1.1

33.7تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
8.7

17.3-تراز سرمایه
5.0-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 9.4

ناخالص داخلی
7.4

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 4.3پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

100

113دبیرستان3.3تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
77آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 2.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
99

498تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.6ازدواج در هر هزار نفر

44.5تلویزیون کابلی
38.5تلویزیون ماهواره ای1.9طالق در هر هزار نفر

18.4خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 84.7مسیحی

100نفر
111.1

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 10.1بدون مذهب
هر 100نفر

39.7

96.8کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت3.7مسلمان
0.9سایر
0.5هندو

0.1<یهودی
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پاکستان

اسالم	آبادپایتخت796.095سرزمین، کیلومتر مربع
روپیه	پاکستانواحد پولی39.5درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
65.8سالامید به زندگی: مردان188.9جمعیت، میلیون نفر

67.8سالزنان237.3جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
56.4سواد بزرگساالن2.0

2.8نرخ باروری )به ازای هر زن(54.9جمعیت 24-0، درصد
41.2جمعیت شهری، 2020، درصد2.8جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت105.6تعداد مردان در ازای هر 100 زن
27.6نرخ، خالص تولد55.0شاخص توسعه انسانی

7.2نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
271میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
1.435دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

27.493	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	روپیه	

پاکستان

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

8.8

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

52.8شاخص آزادی اقتصادی3.8درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
80مصرف بخش خصوصی25کشاورزی

11مصرف بخش عمومی20صنایع، شامل:
15سرمایه گذاری13تولید

11صادرات55خدمات
17-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.9بیکاری 43.52015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 22.5صنعت

2005-15
5.9

34.0خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 37.4تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

24

66.3مصرف کل
486سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-2.92011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
16.6درصدپول محدود (M1)8.7درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

13.6درصدشبه پول5.98درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر104.81روپیه به ازای هر دالر امریکا
SDR 95.05نرخ موثر اسمی140.90روپیه به ازای هر
127.49نرخ موثر واقعی110.29روپیه  ه ازای هر یورو



187 پاکستان

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

6.5تولیدات پتروشیمی2.2پارچه پنبه ای
3.7نفت خام2.1پوشاک بافتنی

1.8روغن پالم1.8برنج
1.4تجهیزات تله کام1.6نخ و الیاف پنبه ای

43.9مجموع شامل دیگر موارد21.9مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
25.1چین16.7ایاالت متحده امریکا

13.1امارات متحده عربی8.8چین
6.8عربستان سعودی7.9افغانستان

4.7اندونزی7.2بریتانیا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.7تغییر در ذخایر22.7صادرات کاال
)fob( 20.0سطح ذخایر در پایان دسامبر39.3-واردات کاال

4.5تعداد ماه های پوشِش واردات16.6-تراز تجاری
2.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس6.4واردات خدمات

65.5بدهی خارجی13.6-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 22.1انتقال خالص

داخلی
24.2

135.1درصد بدهی خارجی از کل صادرات1.6-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
7.7نرخ بدهی خدمات0.6-

6.0تراز سرمایه
3.9موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 2.6

ناخالص داخلی
2.7

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.8پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

93

45دبیرستان0.6تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
10آموزش عالی91.4

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 28.1تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
44

13تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر6.7میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

1.3تلویزیون کابلی
15.4تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

1.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 96.4مسلمان

100نفر
66.9

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 1.9هندو
هر 100نفر

1.0

18.0کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.6مسیحی
0.1<یهودی

0.1<بدون مذهب
0.1<سایر
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پرو

لیماپایتخت1.285.216سرزمین، کیلومتر مربع
نوئوو	سولواحد پولی3.2درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
72.9سالامید به زندگی: مردان31.4جمعیت، میلیون نفر

78.1سالزنان24.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
94.4سواد بزرگساالن1.2

2.2نرخ باروری )به ازای هر زن(45.7جمعیت 24-0، درصد
80.1جمعیت شهری، 2020، درصد4.5جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	99.8تعداد مردان در ازای هر 100 زن
جمعیت

18.7نرخ، خالص تولد74.0شاخص توسعه انسانی
5.6نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
192میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
6.127دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

613میلیارد	تولید ناخالص داخلی
نوئوو	سول

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

21.9

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

68.9شاخص آزادی اقتصادی4.8درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
65مصرف بخش خصوصی8کشاورزی

13مصرف بخش عمومی33صنایع، شامل:
24سرمایه گذاری15تولید

21صادرات59خدمات
24-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

4.4بیکاری 2015...کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 22.8صنعت

2005-15
5.2

76.1خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 22.9تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

0.15

26.4مصرف کل
768سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-3.62011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.6درصدپول محدود (M1)5.0درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

10.0درصدشبه پول4.37درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر3.36نوئوو سول  به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی4.51نوئوو سول  به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی3.54نوئوو سول   ه ازای هر یورو



189 پرو

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

15.9کاالهای واسطه ای 8.2مس
12.0کاالهای سرمایه ای6.7طال
8.8کاالهای مصرفی1.5روی

1.4پودر ماهی
37.4مجموع شامل دیگر موارد	34.2مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
24.4چین21.5چین

22.2ایاالت متحده امریکا14.8ایاالت متحده امریکا
5.4برزیل7.8سوئیس

4.8مکزیک6.8کانادا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.9-تغییر در ذخایر34.2صادرات کاال
)fob( 61.6سطح ذخایر در پایان دسامبر37.0-واردات کاال

13.8تعداد ماه های پوشِش واردات2.8-تراز تجاری
1.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس6.9واردات خدمات

65.9بدهی خارجی16.6-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 3.3انتقال خالص

داخلی
34.3

150.4درصد بدهی خارجی از کل صادرات9.2-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
10.8نرخ بدهی خدمات4.8-

10.1تراز سرمایه
0.8-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 5.5

ناخالص داخلی
3.9

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.1پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

102

96دبیرستان1.5تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
...آموزش عالی86.7

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 7.8تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
65

45تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر4.0میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.1ازدواج در هر هزار نفر

32.5تلویزیون کابلی
0.2تلویزیون ماهواره ای0.4طالق در هر هزار نفر

9.3خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 95.5مسیحی

100نفر
109.9

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 3.0بدون مذهب
هر 100نفر

6.4

40.9کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.5سایر
0.1<هندو

0.1<یهودی
0.1<مسلمان
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فیلیپین

مانیلپایتخت300.000سرزمین، کیلومتر مربع
پزو	فیلیپینواحد پولی18.7درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
65.4سالامید به زندگی: مردان100.7جمعیت، میلیون نفر

72.4سالزنان335.7جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
96.6سواد بزرگساالن1.5

3.1نرخ باروری )به ازای هر زن(51.5جمعیت 24-0، درصد
44.3جمعیت شهری، 2020، درصد2.6جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت101.9تعداد مردان در ازای هر 100 زن
22.7نرخ، خالص تولد68.2شاخص توسعه انسانی

6.8نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
292میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
2.904دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

3.307میلیارد	تولید ناخالص داخلی
پزوی	فیلیپین

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

13.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

65.6شاخص آزادی اقتصادی5.9درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
75مصرف بخش خصوصی10کشاورزی

11مصرف بخش عمومی31صنایع، شامل:
21سرمایه گذاری20تولید

28صادرات59خدمات
35-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.3بیکاری 29.22015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 16.2صنعت

2005-15
7.2

54.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 9.7تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

46

34.8مصرف کل
481سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-2.02011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
15.5درصدپول محدود (M1)4.7درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

14.0درصدشبه پول1.56درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر49.81پزو فیلیپین به ازای هر دالر امریکا
SDR 103.14نرخ موثر اسمی66.97پزو فیلیپین به ازای هر
112.11نرخ موثر واقعی52.41پزو فیلیپین به ازای هر یورو



191 فیلیپین

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

30.5مواد اولیه و کاالهای واسطه ای 28.6تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
19.6کاالهای سرمایه ای5.2ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

11.4کاالهای مصرفی3.7محصوالت کشاورزی
9.2سوخت های معدنی و روغن2.9تولیدات معدنی

74.8مجموع شامل دیگر موارد58.6مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
15.9چین21.1ژاپن

10.6ایاالت متحده امریکا15.0ایاالت متحده امریکا
9.4ژاپن10.9چین

7.7تایوان10.6هنگ کنگ

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 1.0تغییر در ذخایر43.2صادرات کاال
)fob( 80.6سطح ذخایر در پایان دسامبر66.5-واردات کاال

9.9تعداد ماه های پوشِش واردات23.3-تراز تجاری
6.3دارایی رسمی طال، میلیون اونس38.6واردات خدمات

77.7بدهی خارجی31.3-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 23.3انتقال خالص

داخلی
26.6

69.5درصد بدهی خارجی از کل صادرات7.3تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
7.2نرخ بدهی خدمات2.5

2.2-تراز سرمایه
2.6موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 4.7

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان ...پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

117

88دبیرستان1.0تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
36آموزش عالی91.8

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 22.9تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
63

31تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر4.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

52.5تلویزیون کابلی
0.6تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

3.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 92.6مسیحی

100نفر
116.0

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 5.5مسلمان
هر 100نفر

4.8

40.7کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.7سایر
0.1بدون مذهب

0.1<هندو
0.1<یهودی
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لهستان

ورشوپایتخت312.888سرزمین، کیلومتر مربع
زلوتیواحد پولی35.7درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
74.1سالامید به زندگی: مردان38.6جمعیت، میلیون نفر

81.8سالزنان123.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
99.8سواد بزرگساالن0.1-

1.3نرخ باروری )به ازای هر زن(26.5جمعیت 24-0، درصد
60.7جمعیت شهری، 2020، درصد10.2جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت93.7تعداد مردان در ازای هر 100 زن
9.5نرخ، خالص تولد85.5شاخص توسعه انسانی

10.4نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
477میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
12.359دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1.798میلیارد	تولید ناخالص داخلی
زلوتی	لهستان

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

46.8

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

68.3شاخص آزادی اقتصادی2.9درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
58مصرف بخش خصوصی3کشاورزی

18مصرف بخش عمومی34صنایع، شامل:
20سرمایه گذاری20تولید

50صادرات63خدمات
46-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

7.5بیکاری 11.52015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 30.4صنعت

2005-15
10.2

57.8خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 54.7تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

28

98.0مصرف کل
2.473سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.62011-درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
11.7درصدپول محدود (M1)3.0درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

7.5درصدشبه پول1.47درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر4.18زلوتی به ازای هر دالر امریکا
SDR 91.51نرخ موثر اسمی5.62زلوتی به ازای هر
88.18نرخ موثر واقعی4.40زلوتی به ازای هر یورو



193 لهستان

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

71.0ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل77.0ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
34.0کاالهای ساخته شده37.6کاالهای ساخته شده

27.4مواد شیمیایی و تولیدات معدنی21.4خوار و بار و حیوانات زنده
195.2مجموع شامل دیگر موارد199.4مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
27.8آلمان27.1آلمان

7.4چین6.7بریتانیا
7.2روسیه6.6جمهوری چک

5.9هلند5.5فرانسه
70.7اتحادیه اروپا79.328اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.5-تغییر در ذخایر191.0صادرات کاال
)fob( 94.9سطح ذخایر در پایان دسامبر188.6-واردات کاال

4.5تعداد ماه های پوشِش واردات2.5تراز تجاری
3.3دارایی رسمی طال، میلیون اونس57.5واردات خدمات

331.4بدهی خارجی62.0-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 1.0-انتقال خالص

داخلی
69.5

131.2درصد بدهی خارجی از کل صادرات2.9-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
12.2نرخ بدهی خدمات0.6-

10.9تراز سرمایه
1.1موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 6.4

ناخالص داخلی
4.9

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.2پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

101

109دبیرستان6.5تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
71آموزش عالی98.3

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 14.1تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
58

523تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.7میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:5.0ازدواج در هر هزار نفر

33.8تلویزیون کابلی
62.8تلویزیون ماهواره ای1.7طالق در هر هزار نفر

23.7خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 94.3مسیحی

100نفر
142.7

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 5.6بدون مذهب
هر 100نفر

19.0

68.0کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.1<هندو
0.1<یهودی

0.1<مسلمان
0.1<سایر



پروفایل کشورها194

پرتغال

لیسبونپایتخت92.225سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی12.4درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
78.8سالامید به زندگی: مردان10.3جمعیت، میلیون نفر

84.4سالزنان111.7جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
95.4سواد بزرگساالن0.4-

1.5نرخ باروری )به ازای هر زن(24.5جمعیت 24-0، درصد
66.1جمعیت شهری، 2020، درصد15.0جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت89.9تعداد مردان در ازای هر 100 زن
7.6نرخ، خالص تولد84.3شاخص توسعه انسانی

10.7نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
199میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
19.342دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

180میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

50.4

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

62.6شاخص آزادی اقتصادی0.9-درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
66مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

18مصرف بخش عمومی22صنایع، شامل:
15سرمایه گذاری14تولید

41صادرات75خدمات
40-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

12.4بیکاری 7.52015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 24.4صنعت

2005-15
11.1

68.1خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی ...تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

72

25.6مصرف کل
2.035سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.72011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1درصدپول محدود (M1)3.0درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6درصدشبه پول0.32درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو  به ازای هر دالر امریکا
SDR 98.14نرخ موثر اسمی1.28یورو  به ازای هر

97.21نرخ موثر واقعی



195 پرتغال

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

18.6ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل14.3ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
9.5مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط6.2مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

8.8مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو4.9مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
8.8سوخت های معدنی و روغن4.3سوخت های معدنی و روغن

66.9مجموع شامل دیگر موارد55.3مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
33.0اسپانیا25.0اسپانیا
12.9آلمان12.1فرانسه
7.4فرانسه11.8آلمان

5.4ایتالیا6.7بریتانیا
76.5اتحادیه اروپا 72.828اتحادیه اروپا 28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.3-تغییر در ذخایر54.5صادرات کاال
)fob( 19.4سطح ذخایر در پایان دسامبر64.7-واردات کاال

2.5تعداد ماه های پوشِش واردات10.3-تراز تجاری
12.3دارایی رسمی طال، میلیون اونس37.0واردات خدمات

0.3کمک های اعطایی28.3-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 1.7انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.2

0.1تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
0.1

11.0تراز سرمایه
10.8موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 9.5

ناخالص داخلی
5.3

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 4.1پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

109

116دبیرستان3.4تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
66آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 4.1تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
64

421تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.5میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.0ازدواج در هر هزار نفر

56.1تلویزیون کابلی
20.1تلویزیون ماهواره ای2.2طالق در هر هزار نفر

44.1خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 93.8مسیحی

100نفر
110.4

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 4.4بدون مذهب
هر 100نفر

29.6

68.6کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.0سایر
0.6مسلمان

0.1هندو
0.1<یهودی



پروفایل کشورها196

رومانی

بخارستپایتخت238.391سرزمین، کیلومتر مربع
لئوی	رومانیواحد پولی38.2درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
71.6سالامید به زندگی: مردان19.5جمعیت، میلیون نفر

78.7سالزنان81.8جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
98.8سواد بزرگساالن0.7-

1.3نرخ باروری )به ازای هر زن(26.0جمعیت 24-0، درصد
55.6جمعیت شهری، 2020، درصد11.8جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت93.9تعداد مردان در ازای هر 100 زن
9.0نرخ، خالص تولد80.2شاخص توسعه انسانی

13.7نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
178میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
9.104دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

711میلیارد	تولید ناخالص داخلی
لئوی	رومانی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

38.1

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

69.7شاخص آزادی اقتصادی2.4درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
61مصرف بخش خصوصی5کشاورزی

14مصرف بخش عمومی35صنایع، شامل:
26سرمایه گذاری24تولید

41صادرات60خدمات
42-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.8بیکاری 25.62015کشاورزی
6.8میانگین نرخ ساالنه 15-28.52005صنعت
46.0خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 21.3تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

17

33.2مصرف کل
1.592سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.52011-درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
16.0درصدپول محدود (M1)3.9درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

7.8درصدشبه پول2.43درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر4.30لئوی رومانی به ازای هر دالر امریکا
SDR 94.81نرخ موثر اسمی5.79لئوی رومانی به ازای هر
94.98نرخ موثر واقعی4.52لئوی رومانی به ازای هر یورو



197 رومانی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

26.3ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل26.9ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
7.0محصوالت شیمیایی5.2فلزات و تولیدات پایه
4.9مواد معدنی، سوخت و روغن4.4منسوجات و زیرپوش

4.7منسوجات و تولیدات2.7مواد معدنی، سوخت و روغن
69.9مجموع شامل دیگر موارد60.6مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
19.8آلمان19.7آلمان
10.9ایتالیا12.5ایتالیا

7.9مجارستان6.8فرانسه
5.6فرانسه5.4مجارستان

77.1اتحادیه اروپا73.728اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 4.5-تغییر در ذخایر54.5صادرات کاال
)fob( 38.7سطح ذخایر در پایان دسامبر63.1-واردات کاال

5.7تعداد ماه های پوشِش واردات8.6-تراز تجاری
3.3دارایی رسمی طال، میلیون اونس21.1واردات خدمات

96.0بدهی خارجی17.7-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 3.1انتقال خالص

داخلی
53.9

121.9درصد بدهی خارجی از کل صادرات2.2-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
30.1نرخ بدهی خدمات1.2-

2.7تراز سرمایه
0.9موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 5.6

ناخالص داخلی
2.9

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.4پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

90

92دبیرستان6.1تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
53آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 7.0تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
47

227تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.8میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:5.9ازدواج در هر هزار نفر

45.9تلویزیون کابلی
37.4تلویزیون ماهواره ای1.4طالق در هر هزار نفر

19.8خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 99.5مسیحی

100نفر
107.1

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 0.3مسلمان
هر 100نفر

19.8

55.8کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.1بدون مذهب
0.1<هندو

0.1<یهودی
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روسیه

مسکوپایتخت17.098.246سرزمین، کیلومتر مربع
روبل	روسیهواحد پولی7.5درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
64.7سالامید به زندگی: مردان143.5جمعیت، میلیون نفر

76.1سالزنان8.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
99.7سواد بزرگساالن0.1-

1.6نرخ باروری )به ازای هر زن(27.4جمعیت 24-0، درصد
74.6جمعیت شهری، 2020، درصد9.3جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت86.8تعداد مردان در ازای هر 100 زن
12.3نرخ، خالص تولد80.4شاخص توسعه انسانی

14.3نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
1.366میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
9.518دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

	83.233	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	روبل	

روسیه

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

46.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

57.1شاخص آزادی اقتصادی1.1درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
52مصرف بخش خصوصی5کشاورزی

19مصرف بخش عمومی33صنایع، شامل:
21سرمایه گذاری14تولید

30صادرات63خدمات
21-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.6بیکاری 6.72015کشاورزی
6.4میانگین نرخ ساالنه 15-27.22005صنعت
66.1خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 1.350.3تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-84

772.0مصرف کل
4.943سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-7.22011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
6.7درصدپول محدود (M1)9.4درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

12.3درصدشبه پول10.16درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر60.66روبل روسیه به ازای هر دالر امریکا
SDR 68.80نرخ موثر اسمی81.54روبل روسیه به ازای هر
90.83نرخ موثر واقعی63.83روبل روسیه به ازای هر یورو



199 روسیه

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

136.3ماشین آالت و تجهیزات350.8سوخت
46.5مواد شیمیایی52.3سنگ معدنی و فلزات

39.9مواد غذایی و محصوالت کشاورزی29.2مواد شیمیایی
20.5فلزات26.4ماشین آالت و تجهیزات

286.7مجموع شامل دیگر موارد497.8مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
19.1چین11.9هلند
11.2آلمان8.3چین
6.3ایاالت متحده امریکا7.4آلمان
5.1بالروس6.5ایتالیا

35.8اتحادیه اروپا39.828اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 18.2-تغییر در ذخایر341.5صادرات کاال
)fob( 368.0سطح ذخایر در پایان دسامبر193.0-واردات کاال

12.4تعداد ماه های پوشِش واردات148.5تراز تجاری
45.5دارایی رسمی طال، میلیون اونس89.0واردات خدمات

467.7بدهی خارجی162.8-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 5.7-انتقال خالص

داخلی
34.2

106.9درصد بدهی خارجی از کل صادرات68.9تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
23.0نرخ بدهی خدمات5.0

70.3-تراز سرمایه
1.7موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.1

ناخالص داخلی
4.3

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 4.3پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

99

101دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
79آموزش عالی96.9

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 56.5تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
90

304تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.5میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:8.5ازدواج در هر هزار نفر

32.9تلویزیون کابلی
24.7تلویزیون ماهواره ای4.5طالق در هر هزار نفر

25.0خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 73.3مسیحی

100نفر
160.0

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 16.2بدون مذهب
هر 100نفر

18.9

70.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت10.0مسلمان
0.2یهودی

0.1<هندو
0.1<سایر
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عربستان	سعودی

ریاضپایتخت2.150.000سرزمین، کیلومتر مربع
ریال	عربستانواحد پولی1.6درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
73.5سالامید به زندگی: مردان31.5جمعیت، میلیون نفر

76.3سالزنان14.7جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
94.8سواد بزرگساالن1.7

2.1نرخ باروری )به ازای هر زن(42.2جمعیت 24-0، درصد
84.1جمعیت شهری، 2020، درصد1.7جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت130.1تعداد مردان در ازای هر 100 زن
18.5نرخ، خالص تولد84.7شاخص توسعه انسانی

3.5نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
652میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
20.691دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

2.444میلیارد	تولید ناخالص داخلی
ریال	عربستان

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

96.5

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

64.4شاخص آزادی اقتصادی5.0درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
41مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

30مصرف بخش عمومی46صنایع، شامل:
35سرمایه گذاری12تولید

34صادرات52خدمات
39-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.6بیکاری 6.12015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 22.7صنعت

2005-15
5.7

71.2خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 689.7تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-192

255.2مصرف کل
6.913سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-4.02011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.5درصدپول محدود (M1)4.6درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

7.9درصدشبه پول0.87درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر3.75ریال عربستان به ازای هر دالر امریکا
SDR 123.53نرخ موثر اسمی5.04ریال عربستان به ازای هر
127.57نرخ موثر واقعی3.95ریال عربستان به ازای هر یورو



201 عربستان سعودی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

79.7ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل128.0نفت خام
24.5خوار و بار27.9فرآورده های پاالیش یافته نفتی

14.7محصوالت شیمیایی و فلزی
174.6مجموع شامل دیگر موارد203.5مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
14.5چین14.1چین
13.3ایاالت متحده امریکا11.7ژاپن

7.1آلمان10.3ایاالت متحده امریکا
5.9ژاپن9.9هند

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 117.5-تغییر در ذخایر203.5صادرات کاال
)fob( 627.0سطح ذخایر در پایان دسامبر159.3-واردات کاال

29.4تعداد ماه های پوشِش واردات44.3تراز تجاری
10.4دارایی رسمی طال، میلیون اونس40.1واردات خدمات

171.5بدهی خارجی96.3-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 44.7-انتقال خالص

داخلی
26.3

70.4درصد بدهی خارجی از کل صادرات56.7-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
5.4نرخ بدهی خدمات8.7-

43.9-تراز سرمایه
115.4-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 4.7

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.5پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

109

108دبیرستان2.1تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
63آموزش عالی97.0

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 5.0تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
54

140تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر6.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

0.3تلویزیون کابلی
99.5تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

12.5خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 93.0مسلمان

100نفر
176.6

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 4.4مسیحی
هر 100نفر

11.9

69.6کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.1هندو
0.9سایر

0.7بدون مذهب
0.1<یهودی
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سنگاپور

سنگاپورپایتخت718سرزمین، کیلومتر مربع
دالر	سنگاپورواحد پولی0.8درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
80.6سالامید به زندگی: مردان5.6جمعیت، میلیون نفر

86.7سالزنان7.799.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
96.8سواد بزرگساالن1.4

1.0نرخ باروری )به ازای هر زن(28.7جمعیت 24-0، درصد
100.0جمعیت شهری، 2020، درصد7.1جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت97.4تعداد مردان در ازای هر 100 زن
8.7نرخ، خالص تولد92.5شاخص توسعه انسانی

5.1نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
297میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
53.006دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

408	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
دالر	سنگاپور

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

151.9

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

88.6شاخص آزادی اقتصادی4.0درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
36مصرف بخش خصوصی0کشاورزی

10مصرف بخش عمومی26صنایع، شامل:
26سرمایه گذاری20تولید

176صادرات74خدمات
150-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

1.7بیکاری 1.02015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 16.3صنعت

2005-15
3.5

82.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی ...تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

99

82.3مصرف کل
5.122سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.32011-درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
5.8درصدپول محدود (M1)3.8درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

4.9درصدشبه پول0.46درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر1.45دالر سنگاپور به ازای هر دالر امریکا
SDR 109.86نرخ موثر اسمی1.94دالر سنگاپور به ازای هر
108.01نرخ موثر واقعی1.53دالر سنگاپور به ازای هر یورو



203 سنگاپور

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

141.5ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل59.5سوخت های معدنی
64.6سوخت معدنی48.5قطعات الکترونیکی

26.0قطعات ساخته شده متفرقه47.7مواد شیمیاییو فرآورده هایشیمیایی
20.5محصوالتکارخانه ای30.5محصوالتکارخانه ای

307.7مجموع شامل دیگر موارد357.8مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
13.7چین13.5چین

10.8مالزی11.3هنگ کنگ
10.8ایاالت متحده امریکا10.6مالزی

8.0تایوان8.1اندونزی

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 9.7-تغییر در ذخایر379.6صادرات کاال
)fob( 251.9سطح ذخایر در پایان دسامبر296.7-واردات کاال

5.7تعداد ماه های پوشِش واردات82.8تراز تجاری
4.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس211.5واردات خدمات

465.5بدهی خارجی230.6-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید 10.0-انتقال خالص

ناخالص داخلی
156.8

درصد بدهی خارجی از کل 53.8تراز حساب جاری
صادرات

78.7

درصد تراز حساب جاری از تولید 
ناخالص داخلی

7.3نرخ بدهی خدمات18.1

51.5-تراز سرمایه
1.1موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 4.9

ناخالص داخلی
2.9

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.0پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

...

...دبیرستان2.0تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
70آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 1.6تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
120

118تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.5میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:7.3ازدواج در هر هزار نفر

55.8تلویزیون کابلی
...تلویزیون ماهواره ای1.8طالق در هر هزار نفر

35.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 33.9بودایی

100نفر
146.5

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 18.2مسیحی
هر 100نفر

26.4

82.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت16.4بدون مذهب
14.3مسلمان

12.0سایر
5.2هندو
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اسلواکی

براتیسالواپایتخت49.035سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی29.0درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
73.0سالامید به زندگی: مردان5.4جمعیت، میلیون نفر

80.3سالزنان110.1جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت

 20-2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.0

1.4نرخ باروری )به ازای هر زن(27.0جمعیت 24-0، درصد
53.2جمعیت شهری، 2020، درصد9.0جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت94.1تعداد مردان در ازای هر 100 زن
10.4نرخ، خالص تولد84.5شاخص توسعه انسانی

10.2نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
87میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
16.169دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

79میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

53.7

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

65.7شاخص آزادی اقتصادی2.4درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
55مصرف بخش خصوصی4کشاورزی

19مصرف بخش عمومی35صنایع، شامل:
23سرمایه گذاری22تولید

93صادرات62خدمات
91-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

11.5بیکاری 3.22015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 36.1صنعت

2005-15
13.0

60.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 4.9تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

59

17.0مصرف کل
2.943سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.22011-درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1درصدپول محدود (M1)3.3درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6درصدشبه پول1.90درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR 99.91نرخ موثر اسمی1.28یورو به ازای هر

97.52نرخ موثر واقعی



205 اسلواکی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

34.6ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل44.4ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
6.4مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط3.6مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

5.8سوخت های معدنی و روغن2.8سوخت های معدنی و روغن
3.9مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو2.7مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

83.4مجموع شامل دیگر موارد75.3مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
16.9آلمان22.4آلمان

15.2جمهوری چک12.5جمهوری چک
8.1اتریش8.5لهستان
5.6لهستان6.0اتریش

78.7اتحادیه اروپا 85.528اتحادیه اروپا 28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.3تغییر در ذخایر73.3صادرات کاال
)fob( 2.9سطح ذخایر در پایان دسامبر71.0-واردات کاال

0.4تعداد ماه های پوشِش واردات2.2تراز تجاری
1.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس12.3واردات خدمات

0.09کمک های اعطایی13.0-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 1.4-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.1

0.2تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
0.2

2.4تراز سرمایه
0.3موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 8.1

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.3پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

101

92دبیرستان6.0تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
53آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 1.8تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
...

355تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.0میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.9ازدواج در هر هزار نفر

43.0تلویزیون کابلی
49.6تلویزیون ماهواره ای1.9طالق در هر هزار نفر

15.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
122.9اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر85.3مسیحی

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 14.3بدون مذهب
هر 100نفر

23.3

77.6کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.2مسلمان
0.1سایر
0.1<هندو

0.1<یهودی
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اسلوونی

لیوبلیاناپایتخت20.273سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی9.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
78.1سالامید به زندگی: مردان2.1جمعیت، میلیون نفر

83.9سالزنان103.6جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
99.7سواد بزرگساالن0.1

1.3نرخ باروری )به ازای هر زن(24.4جمعیت 24-0، درصد
49.8جمعیت شهری، 2020، درصد13.0جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت98.3تعداد مردان در ازای هر 100 زن
10.1نرخ، خالص تولد89.0شاخص توسعه انسانی

100نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
43میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
20.380دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

39میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

54.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

59.2شاخص آزادی اقتصادی0.4درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
52مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

19مصرف بخش عمومی33صنایع، شامل:
20سرمایه گذاری23تولید

78صادرات65خدمات
69-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

9.0بیکاری 7.02015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 31.6صنعت

2005-15
7.3

60.2خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 2.2تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

44

7.0مصرف کل
3.136سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.32011-درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1درصدپول محدود (M1)3.1درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6درصدشبه پول0.37-درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی1.28یورو به ازای هر...

...نرخ موثر واقعی



207 اسلوونی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

10.1ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل12.4ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
8.5تولیدات کارخانه ای9.9تولیدات کارخانه ای

4.2مواد شیمیایی5.0مواد شیمیایی
2.8سوخت های معدنی و روغن4.6تولیدات ساخته شده متفرقه

29.7مجموع شامل دیگر موارد32.0مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
16.5آلمان19.0آلمان
13.8ایتالیا10.6ایتالیا

10.2اتریش8.0اتریش
5.4چین6.7کرواسی

70.0اتحادیه اروپا76.028اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.2-تغییر در ذخایر26.7صادرات کاال
)fob( 0.9سطح ذخایر در پایان دسامبر25.0-واردات کاال

0.3تعداد ماه های پوشِش واردات1.7تراز تجاری
0.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس8.5واردات خدمات

0.06کمک های اعطایی7.3-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 0.6-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.2

2.2تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
5.2

1.7-تراز سرمایه
0.1-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 9.2

ناخالص داخلی
5.5

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.5پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

99

111دبیرستان4.6تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
83آموزش عالی99.5

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 0.9تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
...

513تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.3میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.2ازدواج در هر هزار نفر

70.7تلویزیون کابلی
9.1تلویزیون ماهواره ای1.2طالق در هر هزار نفر

36.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 78.4مسیحی

100نفر
113.2

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 18.0بدون مذهب
هر 100نفر

27.6

73.1کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت3.6مسلمان
0.1<هندو

0.1<یهودی
0.1<سایر
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افریقای	جنوبی

پرتوریاپایتخت1.219.000سرزمین، کیلومتر مربع
رند	افریقای	جنوبیواحد پولی10.3درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
55.7سالامید به زندگی: مردان54.5جمعیت، میلیون نفر

59.3سالزنان44.7جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
94.6سواد بزرگساالن0.8

2.3نرخ باروری )به ازای هر زن(48.6جمعیت 24-0، درصد
67.2جمعیت شهری، 2020، درصد3.2جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت96.8تعداد مردان در ازای هر 100 زن
19.8نرخ، خالص تولد66.6شاخص توسعه انسانی

12.6نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
315میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
5.775دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

4.014میلیارد	تولید ناخالص داخلی
رند	افریقای	

جنوبی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

23.8

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

62.3شاخص آزادی اقتصادی2.1درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
60مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

21مصرف بخش عمومی29صنایع، شامل:
21سرمایه گذاری13تولید

31صادرات69خدمات
32-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

25.2بیکاری 5.62015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 23.9صنعت

2005-15
24.0

70.5خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 137.8تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-14

142.0مصرف کل
2.714سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-6.42011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
11.10درصدپول محدود (M1)6.8درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

6.9درصدشبه پول7.61درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر13.68رند افریقای جنوبی به ازای هر دالر امریکا
SDR 63.48نرخ موثر اسمی18.40رند افریقای جنوبی به ازای هر
80.01نرخ موثر واقعی14.39رند افریقای جنوبی به ازای هر یورو



209 افریقای جنوبی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

21.3ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل16.6تولیدات معدنی
13.8تولیداتمعدنی14.8فلزات گران بها

8.9وسایل نقلیه، کشتی و هواپیما10.2وسایل نقلیه، کشتی و هواپیما
8.8مواد شیمیایی9.8فرآورده های آهن و فوالد
85.7مجموع شامل دیگر موارد81.5مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
19.4چین9.2چین

11.9آلمان7.6ایاالت متحده امریکا
7.5ایاالت متحده امریکا6.2آلمان
5.3هند4.8نامیبیا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 3.2-تغییر در ذخایر81.6صادرات کاال
)fob( 45.9سطح ذخایر در پایان دسامبر84.6-واردات کاال

4.8تعداد ماه های پوشِش واردات3.0-تراز تجاری
4.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس23.0واردات خدمات

137.9بدهی خارجی31.2-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 2.6-انتقال خالص

داخلی
43.8

131.3درصد بدهی خارجی از کل صادرات13.9-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
7.7نرخ بدهی خدمات4.4-

15.1تراز سرمایه
0.8-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید ناخالص 8.8

داخلی
6.1

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.8پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

100

92دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
19آموزش عالی93.2

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 15.3تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
51

120تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.6میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

...تلویزیون کابلی
8.9تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

7.7خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
164.5اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100نفر81.2مسیحی

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 14.9بدون مذهب
هر 100نفر

2.6

51.9کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.7مسلمان
1.1هندو
0.9سایر

0.1یهودی
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کره	جنوبی

سئولپایتخت100.266سرزمین، کیلومتر مربع
وون	کره	جنوبیواحد پولی15.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
79.5سالامید به زندگی: مردان50.3جمعیت، میلیون نفر

85.7سالزنان501.7جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.4

1.3نرخ باروری )به ازای هر زن(27.5جمعیت 24-0، درصد
83.1جمعیت شهری، 2020، درصد8.9جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت98.8تعداد مردان در ازای هر 100 زن
9.1نرخ، خالص تولد90.1شاخص توسعه انسانی

6.1نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
1.383میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
27.490دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1.564تریلیون	تولید ناخالص داخلی
وون	

کره	جنوبی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

65.8

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

74.3شاخص آزادی اقتصادی3.0درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
50مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

15مصرف بخش عمومی38صنایع، شامل:
29سرمایه گذاری30تولید

46صادرات60خدمات
39-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

3.6بیکاری 5.22015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 25.1صنعت

2005-15
3.4

69.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 37.6تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

82

280.6مصرف کل
5.323سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.02011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
12.5درصدپول محدود (M1)3.4درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

6.6درصدشبه پول1.23درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر1.208.50وون به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی1.624.62وون به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی1.271.64وون به ازای هر یورو



211 کره جنوبی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

145.4ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل310.6ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
103.4سوخت های معدنی و روغن67.2کاالهای ساخته شده

50.4کاالهای ساخته شده58.9مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
43.5مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط44.1قطعات ساخته شده متفرقه

436.1مجموع شامل دیگر موارد526.9مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
20.7چین26.0چین

10.5ژاپن13.3ایاالت متحده امریکا
10.1ایاالت متحده امریکا5.8هنگ کنگ

4.8آلمان5.3ویتنام

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 3.9تغییر در ذخایر542.9صادرات کاال
)fob( 366.7سطح ذخایر در پایان دسامبر420.6-واردات کاال

7.9تعداد ماه های پوشِش واردات122.3تراز تجاری
3.4دارایی رسمی طال، میلیون اونس121.6واردات خدمات

376.6بدهی خارجی132.9-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 5.0-انتقال خالص

داخلی
27.3

56.7درصد بدهی خارجی از کل صادرات105.9تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
6.4نرخ بدهی خدمات7.7

94.3-تراز سرمایه
12.1موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.4

ناخالص داخلی
4.6

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.1پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

99

98دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
95آموزش عالی97.6

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 18.7تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
108

318تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.7میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:5.9ازدواج در هر هزار نفر

81.8تلویزیون کابلی
13.5تلویزیون ماهواره ای2.1طالق در هر هزار نفر

58.1خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 46.4بدون مذهب

100نفر
118.5

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 29.4مسیحی
هر 100نفر

40.2

89.6کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت22.9بودایی
1.0سایر

0.2مسلمان
0.1<یهودی
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اسپانیا

مادرید	پایتخت505.992سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی24.5درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
80.5سالامید به زندگی: مردان46.1جمعیت، میلیون نفر

85.8سالزنان91.1جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
98.1سواد بزرگساالن0.0

1.5نرخ باروری )به ازای هر زن(24.3جمعیت 24-0، درصد
80.7جمعیت شهری، 2020، درصد13.7جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت96.3تعداد مردان در ازای هر 100 زن
8.6نرخ،	خالص	تولد88.4شاخص توسعه انسانی

9.1نرخ	خالص	مرگ	ومیر

اقتصاد
1.194میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
25.891دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1.076میلیارد	تولید ناخالص داخلی
یورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

62.4

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

63.6شاخص آزادی اقتصادی0.2-درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
58مصرف بخش خصوصی3کشاورزی

19مصرف بخش عمومی24صنایع، شامل:
20سرمایه گذاری14تولید

33صادرات74خدمات
31-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

22.1بیکاری 4.12015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 19.9صنعت

2005-15
17.6

76.0خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 15.4تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

69

136.9مصرف کل
2.465سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.32011-درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1درصدپول محدود (M1)2.9درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6درصدشبه پول0.24-درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو  به ازای هر دالر امریکا
SDR 97.94نرخ موثر اسمی1.28یورو  به ازای هر

92.59نرخ موثر واقعی



213 اسپانیا

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

98.6ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل96.1ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
46.9مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط42.2مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

42.8سوخت های معدنی و روغن38.3مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
30.9مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو18.8سوخت های معدنی و روغن

304.9مجموع شامل دیگر موارد227.1مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
14.8آلمان15.9فرانسه
12.1فرانسه11.1آلمان
7.2چین7.5ایتالیا

6.6ایتالیا7.5بریتانیا
60.7اتحادیه اروپا65.128اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 3.6تغییر در ذخایر277.4صادرات کاال
)fob( 54.0سطح ذخایر در پایان دسامبر301.5-واردات کاال

1.5تعداد ماه های پوشِش واردات24.1-تراز تجاری
9.1دارایی رسمی طال، میلیون اونس176.4واردات خدمات

1.4کمک های اعطایی124.0-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 12.1-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.1

16.2تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
1.4

14.4-تراز سرمایه
5.7موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 9.0

ناخالص داخلی
4.3

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 4.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

105

130دبیرستان3.1تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
90آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 18.8تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
80

468تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.5میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.4ازدواج در هر هزار نفر

13.9تلویزیون کابلی
12.7تلویزیون ماهواره ای2.2طالق در هر هزار نفر

41.5خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 78.6مسیحی

100نفر
108.2

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 19.0بدون مذهب
هر 100نفر

28.7

78.7کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت2.1مسلمان
0.1یهودی

0.1سایر
0.1<هندو
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سوئد

استکهلمپایتخت447.000سرزمین، کیلومتر مربع
کرون	سوئدواحد پولی6.4درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
81.1سالامید به زندگی: مردان9.8جمعیت، میلیون نفر

84.4سالزنان21.9جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.7

1.9نرخ باروری )به ازای هر زن(29.6جمعیت 24-0، درصد
86.6جمعیت شهری، 2020، درصد13.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت99.9تعداد مردان در ازای هر 100 زن
12.2نرخ، خالص تولد91.3شاخص توسعه انسانی

9.0نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
496میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
50.581دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

4.181میلیارد	تولید ناخالص داخلی
کرون	سوئد

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

86.6

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

74.9شاخص آزادی اقتصادی2.0درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
45مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

26مصرف بخش عمومی26صنایع، شامل:
24سرمایه گذاری17تولید

46صادرات72خدمات
41-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

7.4بیکاری 2.02015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 18.2صنعت

2005-15
7.6

79.2خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 15.7تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

28

52.8مصرف کل
5.132سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.12011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
9.2درصدپول محدود (M1)2.8درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6درصدشبه پول0.79-درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر9.06کرون سوئد به ازای هر دالر امریکا
SDR 96.58نرخ موثر اسمی12.18کرون سوئد به ازای هر
91.29نرخ موثر واقعی9.53کرون سوئد به ازای هر یورو



215 سوئد

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

53.4ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل55.1ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
16.2مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط17.9مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

14.7مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو9.2سوخت های معدنی و روغن
13.5سوخت های معدنی و روغن8.9مواد اولیه

138.3مجموع شامل دیگر موارد140.0مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
17.8آلمان10.3نروژ

8.1هلند10.2آلمان
7.8نروژ7.7ایاالت متحده امریکا

7.7دانمارک7.2بریتانیا
70.0اتحادیه اروپا 58.528اتحادیه اروپا 28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 4.5-تغییر در ذخایر152.1صادرات کاال
)fob( 58.1سطح ذخایر در پایان دسامبر138.5-واردات کاال

2.9تعداد ماه های پوشِش واردات13.5تراز تجاری
4.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس121.4واردات خدمات

7.1کمک های اعطایی103.4-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 8.2-انتقال خالص

ناخالص داخلی
1.4

23.3تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
4.7

10.1-تراز سرمایه
1.3موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 11.9

ناخالص داخلی
7.7

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

121

133دبیرستان2.7تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
62آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 5.1تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
80

478تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر1.9میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:5.5ازدواج در هر هزار نفر

57.5تلویزیون کابلی
20.1تلویزیون ماهواره ای2.7طالق در هر هزار نفر

36.7خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
67.2130.4مسیحی

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 27.0بدون مذهب
هر 100نفر

36.1

90.6کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت4.6مسلمان
0.8سایر
0.2هندو

0.1یهودی
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سوئیس

برنپایتخت41.285سرزمین، کیلومتر مربع
فرانک	سوئیسواحد پولی10.1درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
81.6سالامید به زندگی: مردان8.3جمعیت، میلیون نفر

85.5سالزنان201.0جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.8

1.6نرخ باروری )به ازای هر زن(26.2جمعیت 24-0، درصد
74.4جمعیت شهری، 2020، درصد12.7جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت98.1تعداد مردان در ازای هر 100 زن
10.5نرخ، خالص تولد93.9شاخص توسعه انسانی

8.0نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
671میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
80.802دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

645میلیارد	تولید ناخالص داخلی
فرانک	
سوئیس

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

103.9

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

81.5شاخص آزادی اقتصادی1.5درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
54مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

11مصرف بخش عمومی26صنایع، شامل:
23سرمایه گذاری18تولید

63صادرات74خدمات
51-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

4.6بیکاری 3.22015کشاورزی
4.2میانگین نرخ ساالنه 15-19.32005صنعت
74.9خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 6.8تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

47

30.9مصرف کل
3.060سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.42011-درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
4.2درصدپول محدود (M1)1.9درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6درصدشبه پول0.91-درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر1.02فرانک سوئیس به ازای هر دالر امریکا
SDR 124.67نرخ موثر اسمی1.37فرانک سوئیس به ازای هر
110.64نرخ موثر واقعی1.07فرانک سوئیس به ازای هر یورو



217 سوئیس

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

40.3مواد شیمیایی88.0مواد شیمیایی
29.6ماشین آالت، تجهیزات و وسایل الکترونیکی48.6ابزار دقیق، ساعت و جواهرآالت
ماشین آالت، تجهیزات و وسایل 

الکترونیکی
21.7ابزار دقیق، ساعت و جواهرآالت32.3

17.5وسایل موتوری12.3فلزات و محصوالت فلزی
172.8مجموع شامل دیگر موارد210.8مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
30.1آلمان19.6آلمان

18.6بریتانیا14.5ایاالت متحده امریکا
11.8ایاالت متحده امریکا11.9هنگ کنگ

11.3ایتالیا10.1هند
64.5اتحادیه اروپا43.428اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 56.6تغییر در ذخایر303.1صادرات کاال
)fob( 602.4سطح ذخایر در پایان دسامبر249.5-واردات کاال

15.0تعداد ماه های پوشِش واردات53.6تراز تجاری
33.4دارایی رسمی طال، میلیون اونس268.3واردات خدمات

3.6کمک های اعطایی231.2-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 13.3-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.5

77.4تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
11.5

12.7-تراز سرمایه
98.8موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 11.7

ناخالص داخلی
5.1

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 4.0پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

103

100دبیرستان5.0تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
57آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 3.7تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
107

535تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.2میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:5.1ازدواج در هر هزار نفر

82.4تلویزیون کابلی
16.0تلویزیون ماهواره ای2.1طالق در هر هزار نفر

50.3خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
136.5اشتراک تلفن همراه در ازای هر 100نفر81.3مسیحی

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 11.9بدون مذهب
هر 100نفر

45.1

87.5کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت5.5مسلمان
0.6سایر
0.4هندو

0.3یهودی
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تایوان

تایپهپایتخت36.179سرزمین، کیلومتر مربع
دالر	جدید	تایوانواحد پولی...درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
77.0سالامید به زندگی: مردان23.4جمعیت، میلیون نفر

83.5سالزنان646.8جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.2

1.1نرخ باروری )به ازای هر زن(26.9جمعیت 24-0، درصد
78.0جمعیت شهری، 2020، درصد8.5جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت99.0تعداد مردان در ازای هر 100 زن
8.0نرخ، خالص تولد...شاخص توسعه انسانی

7.3نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
525میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
22.446دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

	16.759	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	دالر	
جدید	تایوان

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

84.0

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

76.5شاخص آزادی اقتصادی2.5درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
51مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

14مصرف بخش عمومی35صنایع، شامل:
23سرمایه گذاری30تولید

63صادرات63خدمات
50-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

3.4بیکاری 4.92015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 35.9صنعت

2005-15
...

59.2خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 10.4تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

...

115.1مصرف کل
...سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.12011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
6.5درصدپول محدود (M1)3.0درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

4.9درصدشبه پول...شاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر32.43دالر تایوان به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی...دالر تایوان به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی34.12دالر تایوان به ازای هر یورو



219 تایوان

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

84.1ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی150.4ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی
41.6تولیدات معدنی25.5قطعات و فلزات پایه

25.6مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط21.1قطعات پالستیکی و الستیکی
19.2قطعات و فلزات پایه18.2مواد شیمیایی

236.4مجموع شامل دیگر موارد263.2مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
19.1چین27.9چین

16.4ژاپن14.9هنگ کنگ
12.3ایاالت متحده امریکا13.1ایاالت متحده امریکا

5.7کره جنوبی7.4ژاپن

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.1تغییر در ذخایر284.9صادرات کاال
)fob( 440.5سطح ذخایر در پایان دسامبر231.6-واردات کاال

18.1تعداد ماه های پوشِش واردات53.3تراز تجاری
13.6دارایی رسمی طال، میلیون اونس86.5واردات خدمات

159.0بدهی خارجی60.3-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 3.4-انتقال خالص

داخلی
30.3

39.0درصد بدهی خارجی از کل صادرات76.2تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
2.9نرخ بدهی خدمات14.5

68.0تراز سرمایه
151.1موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید ...

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان ...پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

...

...دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
...آموزش عالی...

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 7.8تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
75

274تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.0میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

84.6تلویزیون کابلی
0.4تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

59.7خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه در ازای هر 60.5سایر

100نفر
127.3

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 21.3بودایی
هر 100نفر

24.3

78.0کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت12.7بدون مذهب
5.5مسیحی

0.1<هندو
0.1<یهودی
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تایلند

بانکوکپایتخت513.120سرزمین، کیلومتر مربع
باتواحد پولی32.9درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
71.8سالامید به زندگی: مردان68.0جمعیت، میلیون نفر

78.5سالزنان132.5جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
94.0سواد بزرگساالن0.2

1.5نرخ باروری )به ازای هر زن(30.9جمعیت 24-0، درصد
55.8جمعیت شهری، 2020، درصد6.7جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت97.2تعداد مردان در ازای هر 100 زن
9.9نرخ، خالص تولد74.0شاخص توسعه انسانی

8.4نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
339میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
5.871دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

13.673	تولید ناخالص داخلی
میلیارد	بات	

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

29.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

66.2شاخص آزادی اقتصادی2.9درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
47مصرف بخش خصوصی9کشاورزی

17مصرف بخش عمومی36صنایع، شامل:
24سرمایه گذاری27تولید

69صادرات55خدمات
58-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

0.7بیکاری 32.32015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 23.7صنعت

2005-15
1.0

43.9خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 62.5تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

42

129.0مصرف کل
1.990سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.32011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
5.7درصدپول محدود (M1)3.5درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

6.2درصدشبه پول1.50درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر35.83بات به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی48.17بات  به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی37.70بات به ازای هر یورو



221 تایلند

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

76.2ماشین آالت، تجهیزات و لوازم94.4ماشین آالت، تجهیزات و لوازم
34.5کاالهای ساخته شده26.7مواد غذایی

30.1سوخت و روغن26.5کاالهای ساخته شده
21.6مواد شیمیایی20.5مواد شیمیایی

201.9مجموع شامل دیگر موارد211.0مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
20.3ژاپن11.2ایاالت متحده امریکا

15.4چین11.1چین
6.9ایاالت متحده امریکا9.4ژاپن

5.9مالزی5.5هنگ کنگ

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.7-تغییر در ذخایر214.1صادرات کاال
)fob( 156.5سطح ذخایر در پایان دسامبر187.2-واردات کاال

7.4تعداد ماه های پوشِش واردات26.8تراز تجاری
4.9دارایی رسمی طال، میلیون اونس66.7واردات خدمات

129.7بدهی خارجی68.0-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 6.7انتقال خالص

داخلی
32.8

45.2درصد بدهی خارجی از کل صادرات32.1تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
6.7نرخ بدهی خدمات8.1

17.1-تراز سرمایه
5.9موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 6.5

ناخالص داخلی
4.1

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.4پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

103

129دبیرستان2.1تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
49آموزش عالی97.8

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 22.5تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
77

125تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.0میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

9.9تلویزیون کابلی
4.9تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

7.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه در ازای هر 93.2بودایی

100نفر
152.7

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 5.5مسلمان
هر 100نفر

9.2

39.3کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.9مسیحی
0.3بدون مذهب

0.1هندو
0.1<یهودی
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ترکیه

آنکاراپایتخت785.000سرزمین، کیلومتر مربع
لیره	ترکیهواحد پولی26.9درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
73.0سالامید به زندگی: مردان78.7جمعیت، میلیون نفر

79.3سالزنان100.3جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
95.7سواد بزرگساالن0.9

2.1نرخ باروری )به ازای هر زن(42.3جمعیت 24-0، درصد
75.7جمعیت شهری، 2020، درصد4.9جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت96.7تعداد مردان در ازای هر 100 زن
15.7نرخ، خالص تولد76.7شاخص توسعه انسانی

5.8نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
859میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
10.915دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

2.338لیره	تولید ناخالص داخلی
ترکیه

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

43.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

65.2شاخص آزادی اقتصادی4.4درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
69مصرف بخش خصوصی9کشاورزی

16مصرف بخش عمومی27صنایع، شامل:
18سرمایه گذاری18تولید

28صادرات65خدمات
31-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

10.2بیکاری 20.42015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 27.2صنعت

2005-15
9.7

52.4خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 15.6تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

74

131.3مصرف کل
1.568سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-9.02011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
18.9درصدپول محدود (M1)8.4درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

15.3درصدشبه پول14.00درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر3.52لیره ترکیه  به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی4.74لیره ترکیه   به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی3.70لیره ترکیه  به ازای هر یورو



223 ترکیه

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

37.8سوخت26.3محصوالت کشاورزی
29.0مواد شیمیایی18.6تجهیزات حمل ونقل
24.4تجهیزات مکانیکی15.6منسوجات و پوشاک

21.8تجهیزات حمل ونقل13.6آهن و فوالد
207.2مجموع شامل دیگر موارد143.8مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
12.0چین9.3آلمان
10.3آلمان5.9عراق

9.8روسیه7.3بریتانیا
5.4ایاالت متحده امریکا4.8ایتالیا

38.0اتحادیه اروپا44.528اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 16.9-تغییر در ذخایر152.0صادرات کاال
)fob( 110.5سطح ذخایر در پایان دسامبر200.1-واردات کاال

5.6تعداد ماه های پوشِش واردات48.1-تراز تجاری
16.6دارایی رسمی طال، میلیون اونس51.4واردات خدمات

397.7بدهی خارجی36.8-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 1.4انتقال خالص

داخلی
46.4

195.0درصد بدهی خارجی از کل صادرات32.1-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
26.9نرخ بدهی خدمات3.7-

10.1تراز سرمایه
11.8-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 5.4

ناخالص داخلی
4.8

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.7پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

107

100دبیرستان2.5تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
86آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 21.2تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
72

130تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.7میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:7.8ازدواج در هر هزار نفر

7.0تلویزیون کابلی
51.0تلویزیون ماهواره ای1.7طالق در هر هزار نفر

15.0خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه در ازای هر 98.0مسلمان

100نفر
96.0

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 1.2بدون مذهب
هر 100نفر

12.4

53.7کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.4مسیحی
0.3سایر
0.1<هندو

0.1<یهودی
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اوکراین

کی	یفپایتخت603.500سرزمین، کیلومتر مربع
گریوناواحد پولی56.2درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
66.2سالامید به زندگی: مردان44.8جمعیت، میلیون نفر

76.1سالزنان74.2جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
99.8سواد بزرگساالن0.5-

1.5نرخ باروری )به ازای هر زن(25.8جمعیت 24-0، درصد
70.8جمعیت شهری، 2020، درصد11.3جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت86.3تعداد مردان در ازای هر 100 زن
10.7نرخ، خالص تولد74.3شاخص توسعه انسانی

15.7نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
2.030دالرسرانه تولید ناخالص داخلی91میلیارد	دالرتولید ناخالص داخلی

1.989	میلیارد	تولید ناخالص داخلی
گریونا

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

13.6

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

48.1شاخص آزادی اقتصادی2.3-درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
67مصرف بخش خصوصی14کشاورزی

20مصرف بخش عمومی26صنایع، شامل:
15سرمایه گذاری14تولید

53صادرات60خدمات
55-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

9.1بیکاری 15.32015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 24.7صنعت

2005-15
7.7

60.1خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 68.0تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

27

105.5مصرف کل
2.334سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-15.12011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
11.2درصدپول محدود (M1)13.4درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

10.0درصدشبه پول13.63درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر27.19گریونا به ازای هر دالر امریکا
SDR 44.97نرخ موثر اسمی36.55گریونا به ازای هر
76.01نرخ موثر واقعی28.61گریونا به ازای هر یورو



225 اوکراین

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

11.7سوخت14.6مواد غذایی و نوشیدنی
8.0ماشین آالت و تجهیزات9.5فلزات غیر گران بها

5.0مواد شیمیایی4.6ماشین آالت و تجهیزات
3.5مواد غذایی و نوشیدنی3.1سوخت

36.3مجموع شامل دیگر موارد37.9مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
19.3روسیه12.8روسیه
10.0آلمان7.3ترکیه
9.7چین6.3چین
6.3بالروس5.5مصر

40.9اتحادیه اروپا34.128اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.8تغییر در ذخایر35.4صادرات کاال
)fob( 13.3سطح ذخایر در پایان دسامبر38.9-واردات کاال

2.9تعداد ماه های پوشِش واردات3.5-تراز تجاری
0.9دارایی رسمی طال، میلیون اونس16.7واردات خدمات

122.8بدهی خارجی16.1-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 2.6انتقال خالص

داخلی
135.5

211.3درصد بدهی خارجی از کل صادرات0.2-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
56.9نرخ بدهی خدمات0.2-

1.2تراز سرمایه
0.8موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.1

ناخالص داخلی
5.9

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.5پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

104

99دبیرستان9.0تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
82آموزش عالی96.2

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 17.7تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
47

163تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.5میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:6.9ازدواج در هر هزار نفر

23.2تلویزیون کابلی
15.5تلویزیون ماهواره ای3.0طالق در هر هزار نفر

21.6خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه در ازای هر 83.8مسیحی

100نفر
144.0

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 14.7بدون مذهب
هر 100نفر

11.8

48.9کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.2مسلمان
0.1یهودی

0.1سایر
0.1<هندو
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امارات	متحده	عربی

ابوظبیپایتخت83.600سرزمین، کیلومتر مربع
درهم	اماراتواحد پولی0.4درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
76.9سالامید به زندگی: مردان9.2جمعیت، میلیون نفر

79.1سالزنان110.0جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
93.0سواد بزرگساالن1.4

2.4نرخ باروری )به ازای هر زن(26.6جمعیت 24-0، درصد
86.8جمعیت شهری، 2020، درصد0.5جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت274.0تعداد مردان در ازای هر 100 زن
10.0نرخ، خالص تولد84.0شاخص توسعه انسانی

1.8نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
370میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
40.250دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1.360میلیارد	تولید ناخالص داخلی
درهم	امارات

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

124.6

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

76.9شاخص آزادی اقتصادی4.7درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
45مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

13مصرف بخش عمومی48صنایع، شامل:
28سرمایه گذاری...تولید

97صادرات52خدمات
83-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

3.8بیکاری 2015...کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه ...صنعت

2005-15
3.8

...خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 229.5تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-184

106.5مصرف کل
7.756سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-3.62011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
11.5درصدپول محدود (M1)4.0درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

8.5درصدشبه پول...شاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر3.67درهم امارات به ازای هر دالر امریکا
SDR 129.72نرخ موثر اسمی4.94درهم امارات به ازای هر
...نرخ موثر واقعی3.86درهم امارات به ازای هر یورو



227 امارات متحده عربی

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

45.2سنگ ها و فلزات گران بها134.8صادرات مجدد
39.3ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی31.6نفت خام

وسایل نقلیه و دیگر تجهیزات 7.7گاز
حمل ونقل

28.8

13.2فلزات پایه و محصوالت مرتبط
263.4مجموع شامل دیگر موارد300.4مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
7.9چین13.3عمان
6.7ایاالت متحده امریکا10.8ژاپن
6.2هند9.4هند
4.1آلمان7.4ایران

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 15.5تغییر در ذخایر300.4صادرات کاال
)fob( 93.9سطح ذخایر در پایان دسامبر223.9-واردات کاال

3.7تعداد ماه های پوشِش واردات76.6تراز تجاری
0.2دارایی رسمی طال، میلیون اونس60.7واردات خدمات

203.3بدهی خارجی80.9-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 39.6-انتقال خالص

داخلی
54.9

53.6درصد بدهی خارجی از کل صادرات16.7تراز حساب جاری

درصد تراز حساب جاری از تولید 
ناخالص داخلی

5.3نرخ بدهی خدمات4.5

3.2-تراز سرمایه
15.3موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 3.6

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.5پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

116

...دبیرستان1.1تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
...آموزش عالی99.6

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 1.7تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
72

195تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر5.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

1.0تلویزیون کابلی
98.4تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

23.6خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه در ازای هر 76.9مسلمان

100نفر
187.3

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 12.6مسیحی
هر 100نفر

12.9

91.2کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت6.6هندو
2.8سایر

1.1بدون مذهب
0.1<یهودی
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بریتانیا

لندنپایتخت244.000سرزمین، کیلومتر مربع
پوندواحد پولی25.8درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
79.4سالامید به زندگی: مردان64.7جمعیت، میلیون نفر

83.1سالزنان265.2جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.6

1.9نرخ باروری )به ازای هر زن(30.1جمعیت 24-0، درصد
83.8جمعیت شهری، 2020، درصد12.1جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت97.2تعداد مردان در ازای هر 100 زن
12.4نرخ، خالص تولد90.9شاخص توسعه انسانی

9.1نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
2.863میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
44.255دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

1.873میلیارد	تولید ناخالص داخلی
پوند

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

74.5

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

76.4شاخص آزادی اقتصادی2.0درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
65مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

19مصرف بخش عمومی19صنایع، شامل:
17سرمایه گذاری10تولید

28صادرات80خدمات
29-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.3بیکاری 1.12015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 18.5صنعت

2005-15
6.5

79.7خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 99.9تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

40

200.8مصرف کل
2.777سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.72011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
...پول محدود (M1)3.7درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

5.1درصدشبه پول0.05درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.81پوند  به ازای هر دالر امریکا
SDR 97.97نرخ موثر اسمی1.09پوند  به ازای هر
105.96نرخ موثر واقعی0.85پوند  به ازای هر یورو



229 بریتانیا

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

237.4ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل163.7ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
76.9مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط79.8مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

59.5مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو33.2سوخت های معدنی و روغن
50.8سوخت های معدنی و روغن28.0مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

622.3مجموع شامل دیگر موارد439.4مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
14.9آلمان15.2ایاالت متحده امریکا

6.2چین10.6آلمان
9.3ایاالت متحده امریکا7.3سوئیس

7.6هلند9.8چین
53.6اتحادیه اروپا 44.428اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 21.9تغییر در ذخایر439.3صادرات کاال
)fob( 129.6سطح ذخایر در پایان دسامبر622.2-واردات کاال

1.4تعداد ماه های پوشِش واردات182.9-تراز تجاری
10.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس555.5واردات خدمات

18.6کمک های اعطایی457.6-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 37.7-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.7

122.6-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
-4.3

132.7تراز سرمایه
31.3موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 9.1

ناخالص داخلی
5.8

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.8پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

108

128دبیرستان2.9تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
57آموزش عالی100

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 27.2تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
89

514تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:4.5ازدواج در هر هزار نفر

14.4تلویزیون کابلی
41.7تلویزیون ماهواره ای2.0طالق در هر هزار نفر

52.0خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه در ازای هر 71.1مسیحی

100نفر
124.1

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 21.3مسلمان
هر 100نفر

38.6

92.0کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت4.4هندو
1.4سایر

1.3بدون مذهب
0.5یهودی
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ایاالت	متحده	امریکا

واشنگتن	دی	سیپایتخت9.832.000سرزمین، کیلومتر مربع
دالر	امریکاواحد پولی16.9درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
77.3سالامید به زندگی: مردان321.8جمعیت، میلیون نفر

81.9سالزنان32.7جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.7

1.9نرخ باروری )به ازای هر زن(32.6جمعیت 24-0، درصد
82.5جمعیت شهری، 2020، درصد9.8جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت98.3تعداد مردان در ازای هر 100 زن
12.6نرخ، خالص تولد92.0شاخص توسعه انسانی

8.4نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
18.037	تولید ناخالص داخلی

میلیارد	دالر	
امریکا

56.049دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

100.0

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

75.1شاخص آزادی اقتصادی2.1درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
68مصرف بخش خصوصی1کشاورزی

14مصرف بخش عمومی20صنایع، شامل:
20سرمایه گذاری12تولید

13صادرات80خدمات
15-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.3بیکاری 1.62015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 18.5صنعت

2005-15
6.8

79.9خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 2.050.5تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

9

2.451.1مصرف کل
6.949سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.22011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.9درصدپول محدود (M1)3.4درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

4.3درصدشبه پول0.52درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

SDR 100=2010نرخ موثر1.34دالر امریکا   به ازای هر
125.44نرخ موثر اسمی1.05دالر امریکا   به ازای هر یورو

123.11نرخ موثر واقعی



231 ایاالت متحده امریکا

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

کاالهای سرمایه ای به جز وسایل 
نقلیه

485.8ذخایر صنعتی539.4

کاالهای سرمایه ای به جزو وسایل 426.0ذخایر صنعتی
نقلیه

602.0

594.3کاالهای مصرفی به جز وسایل نقلیه197.7کاالهای مصرفی به جز وسایل نقلیه
349.2وسایل نقلیه و تولیدات آن151.9وسایل نقلیه و تولیدات آن
2.248.2مجموع شامل دیگر موارد1.502.6مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
21.4چین18.6کانادا

13.1کانادا15.7مکزیک
13.1مکزیک7.7چین
5.8ژاپن4.2ژاپن

18.9اتحادیه اروپا18.228اتحادیه اروپا28

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 50.7-تغییر در ذخایر1.510.3صادرات کاال
)fob( 383.7سطح ذخایر در پایان دسامبر2.272.9-واردات کاال

1.4تعداد ماه های پوشِش واردات762.6-تراز تجاری
261.5دارایی رسمی طال، میلیون اونس1.533.8واردات خدمات

31.0کمک های اعطایی1.089.2-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 145.0-انتقال خالص

ناخالص داخلی
0.2

463.0-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
-2.6

188.9تراز سرمایه
6.3-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 17.1

ناخالص داخلی
4.9

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 2.5پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

100

98دبیرستان2.9تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
86آموزش عالی99.2

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 124.5تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
100

375تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.6میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:6.8ازدواج در هر هزار نفر
56.6تلویزیون کابلی2.8طالق در هر هزار نفر

29.5تلویزیون ماهواره ایمذهب، درصد از جمعیت
38.4خط تلفن در ازای هر 100نفر78.3مسیحی

117.6اشتراک تلفن همراه در ازای هر 100نفر16.4بدون مذهب
اشتراک اینترنت پرسرعت در ازای 2.0سایر

هر 100نفر
31.0

74.5کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت1.8یهودی
0.9مسلمان

0.6هندو
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ونزوئال

کاراکاسپایتخت912.050سرزمین، کیلومتر مربع
بولیوار	ونزوئالواحد پولی2.9درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
70.9سالامید به زندگی: مردان31.1جمعیت، میلیون نفر

79.0سالزنان34.1جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
95.4سواد بزرگساالن1.3

2.3نرخ باروری )به ازای هر زن(45.8جمعیت 24-0، درصد
89.3جمعیت شهری، 2020، درصد3.9جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت99.1تعداد مردان در ازای هر 100 زن
18.5نرخ، خالص تولد76.7شاخص توسعه انسانی

5.7نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
260میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
8.363دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

6.025میلیارد	تولید ناخالص داخلی
بولیوار	ونزوئال

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

29.5

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

27.0شاخص آزادی اقتصادی0.1درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
75مصرف بخش خصوصی6کشاورزی

15مصرف بخش عمومی42صنایع، شامل:
25سرمایه گذاری14تولید

17صادرات53خدمات
31-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

6.8بیکاری 7.42015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 21.3صنعت

2005-15
8.0

71.1خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 169.5تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

...

82.7مصرف کل
...سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-4752011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
89.0درصدپول محدود (M1)46.9درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

61.3درصدشبه پول0.35درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر9.98بولیوار ونزوئال به ازای هر دالر امریکا
SDR 32.36نرخ موثر اسمی13.41بولیوار ونزوئال  به ازای هر
...نرخ موثر واقعی10.50بولیوار ونزوئال به ازای هر یورو



233 ونزوئال

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

25.9کاالهای واسطه ای)I(85.6نفت
11.1کاالهای سرمایه ای

8.9کاالهای مصرفی3.2غیر نفتی
49.4مجموع شامل دیگر موارد88.8مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
23.4ایاالت	متحده	امریکا35.4ایاالت متحده امریکا

19.5چین16.6هند
12.4برزیل12.9چین
7.5کلمبیا8.2هلند

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.8-تغییر در ذخایر37.2صادرات کاال
)fob( 15.6سطح ذخایر در پایان دسامبر36.5-واردات کاال

3.1تعداد ماه های پوشِش واردات0.8تراز تجاری
8.8دارایی رسمی طال، میلیون اونس2.4واردات خدمات

123.7بدهی خارجی23.4-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید 0.2-انتقال خالص

ناخالص داخلی
26

درصد بدهی خارجی از کل 20.4-تراز حساب جاری
صادرات

310.8

درصد تراز حساب جاری از تولید 
ناخالص داخلی

60.3نرخ بدهی خدمات7.8-

18.5تراز سرمایه
4.5-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 5.3

ناخالص داخلی
...

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان ...پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

100

90دبیرستان0.9تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
...آموزش عالی93.1

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 7.9تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
50

114تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.9میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.0ازدواج در هر هزار نفر

29.3تلویزیون کابلی
5.7تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

24.9خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه در ازای 89.3مسیحی

هر 100نفر
93.0

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 10.0بدون مذهب
هر 100نفر

8.2

61.9کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت0.3مسلمان
0.3سایر
0.1<هندو

0.1<یهودی
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ویتنام

هانویپایتخت330.967سرزمین، کیلومتر مربع
دانگ	ویتنامواحد پولی20.7درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
71.7سالامید به زندگی: مردان93.4جمعیت، میلیون نفر

80.8سالزنان282.2جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
94.5سواد بزرگساالن1.0

1.8نرخ باروری )به ازای هر زن(40.0جمعیت 24-0، درصد
36.8جمعیت شهری، 2020، درصد4.7جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت97.9تعداد مردان در ازای هر 100 زن
16.2نرخ، خالص تولد68.3شاخص توسعه انسانی

5.9نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
191میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
2.048دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

4.192تریلیون	تولید ناخالص داخلی
دانگ	ویتنام

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

10.6

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

52.4شاخص آزادی اقتصادی5.9درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
65مصرف بخش خصوصی19کشاورزی

6مصرف بخش عمومی37صنایع، شامل:
28سرمایه گذاری15تولید

90صادرات44خدمات
89-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

2.1بیکاری 43.62015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 23.1صنعت

2005-15
2.2

33.3خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 43.5تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

...

57.2مصرف کل
...سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-2.02011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
17.1درصدپول محدود (M1)6.4درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

18.9درصدشبه پول4.80درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر22.159.00دانگ ویتنام به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی29.789.01دانگ ویتنام به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی23.316.81دانگ ویتنام به ازای هر یورو
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تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

27.6ماشین آالت و تجهیزات30.2تلفن ثابت و تلفن همراه
23.2قطعات الکترونیکی و کامپیوتری22.8منسوجات و پوشاک

11.0تلفن ثابت و تلفن همراه15.6محصوالت الکترونیکی و کامپیوتری
10.2منسوجات12.0کفش

165.8مجموع شامل دیگر موارد162.0مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
28.1چین20.9ایاالت متحده امریکا

15.7کره جنوبی10.4چین
8.1ژاپن8.8ژاپن

6.0تایوان5.6کره جنوبی

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 5.9-تغییر در ذخایر162.1صادرات کاال
)fob( 28.3سطح ذخایر در پایان دسامبر154.7-واردات کاال

1.9تعداد ماه های پوشِش واردات7.4تراز تجاری
0.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس11.6واردات خدمات

77.8بدهی خارجی25.8-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 7.7انتقال خالص

داخلی
40.7

41.6درصد بدهی خارجی از کل صادرات0.9تراز حساب جاری

درصد تراز حساب جاری از تولید 
ناخالص داخلی

3.5نرخ بدهی خدمات0.5

1.6تراز سرمایه
6.0-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 7.1

ناخالص داخلی
5.7

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.2پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

109

...دبیرستان2.0تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
29آموزش عالی97.6

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 27.1تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
73

21تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.4میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

17.8تلویزیون کابلی
19.5تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

6.3خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
130.6اشتراک تلفن همراه در ازای هر 100نفر45.6سایر

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 29.6بدون مذهب
هر 100نفر

8.1

52.7کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت16.4بودایی
8.2مسیحی
0.2مسلمان
0.1<یهودی
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زیمبابوه

هرارهپایتخت390.757سرزمین، کیلومتر مربع
دالر	زیمبابوه	واحد پولی10.3درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
60.8سالامید به زندگی: مردان15.6جمعیت، میلیون نفر

64.0سالزنان37.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
86.9سواد بزرگساالن2.3

3.5نرخ باروری )به ازای هر زن(62.5جمعیت 24-0، درصد
32.2جمعیت شهری، 2020، درصد2.0جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت97.1تعداد مردان در ازای هر 100 زن
32.4نرخ، خالص تولد51.6شاخص توسعه انسانی

7.8نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
14میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
908دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

3.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

44.0شاخص آزادی اقتصادی6.3درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
86مصرف بخش خصوصی13کشاورزی

23مصرف بخش عمومی28صنایع، شامل:
14سرمایه گذاری11تولید

26صادرات59خدمات
50-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.1بیکاری 67.22015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 7.4صنعت

2005-15
5.4

25.4خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 3.2تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

...

4.0مصرف کل
...سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-1.62011-درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
...پول محدود (M1)2.8درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

...شبه پول...شاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر...دالر زیمبابوه به ازای هر دالر امریکا
SDR نرخ موثر اسمی...دالر زیمبابوه به ازای هر...
...نرخ موثر واقعی...دالر زیمبابوه به ازای هر یورو



237 زیمبابوه

تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

0.5ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل0.8طال
0.4سوخت و روغن0.8پالتین
0.3تولیدات کارخانه ای0.5تنباکو

0.2مواد شیمیایی0.4آلیاژ آهن دار
4.7مجموع شامل دیگر موارد3.4مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
46.1افریقای جنوبی70.8افریقای جنوبی

24.5زامبیا15.1موزامبیک
3.9چین5.4امارات متحده عربی

3.7بوتسوانا3.4زامبیا

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 0.1تغییر در ذخایر3.6صادرات کاال
)fob( 0.4سطح ذخایر در پایان دسامبر6.0-واردات کاال

0.7تعداد ماه های پوشِش واردات2.4-تراز تجاری
0.0دارایی رسمی طال، میلیون اونس0.6واردات خدمات

8.7بدهی خارجی1.9-صادرات خدمات
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص 2.1انتقال خالص

داخلی
60.6

154.6درصد بدهی خارجی از کل صادرات1.5-تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید 

ناخالص داخلی
10.9نرخ بدهی خدمات10.7-

1.3تراز سرمایه
0.2-موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 6.4

ناخالص داخلی
8.4

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 0.1پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

100

48دبیرستان1.7تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
8آموزش عالی76.9

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 3.1تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
...

54تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر5.0میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

...تلویزیون کابلی
...تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

2.2خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
اشتراک تلفن همراه در ازای هر 87.0مسیحی

100نفر
84.8

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 7.9بدون مذهب
هر 100نفر

1.1

16.4کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت4.2سایر
0.9مسلمان

0.1<هندو
0.1<یهودی
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حوزه	یورو

...پایتخت2.678.181سرزمین، کیلومتر مربع
یوروواحد پولی24.4درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
79.8سالامید به زندگی: مردان335.2جمعیت، میلیون نفر

84.8سالزنان125.2جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
...سواد بزرگساالن0.1

1.6نرخ باروری )به ازای هر زن(25.7جمعیت 24-0، درصد
76.9جمعیت شهری، 2020، درصد14.4جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت95.6تعداد مردان در ازای هر 100 زن
9.5نرخ، خالص تولد89.7شاخص توسعه انسانی

10.1نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
11.606میلیارد	تولید ناخالص داخلی

دالر
34.624دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

10.459	تولید ناخالص داخلی
میلیاردیورو

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

75.2

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

67.1شاخص آزادی اقتصادی0.7درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
55مصرف بخش خصوصی2کشاورزی

21مصرف بخش عمومی25صنایع، شامل:
20سرمایه گذاری17تولید

46صادرات72خدمات
42-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

10.8بیکاری 3.22015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 23.6صنعت

2005-15
9.8

72.5خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی ...تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

...

1.077.4مصرف کل
3.267سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین	افزایش	ساالنه	16-0.22011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
8.1درصدپول محدود (M1)3.3درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

3.6درصدشبه پول0.35-درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016

نرخ	برابری	ارز
دسامبر	2016پایان	2016

100=2010نرخ موثر0.95یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR 97.25نرخ موثر اسمی1.28یورو  به ازای هر

90.63نرخ موثر واقعی
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تجارت
واردات اصلیصادرات اصلی

cif	میلیارد	دالرfob	میلیارد	دالر

483.8ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل678.3ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
407.0سایر کاالهای ساخته شده363.2سایر کاالهای ساخته شده

296.1سوخت های معدنی و روغن284.1مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
مواد شیمیایی و محصوالت 102.0مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مرتبط
167.2

97.9مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو77.1سوخت های معدنی و روغن
1.558.5مجموع شامل دیگر موارد    1.612.6مجموع شامل دیگر موارد

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
20.3چین20.8ایاالت متحده امریکا

14.4ایاالت متحده امریکا9.5چین
7.9روسیه8.4سوئیس

5.9سوئیس4.4ترکیه

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 44.2-تغییر در ذخایر2.339.9صادرات کاال
)fob( 701.6سطح ذخایر در پایان دسامبر1.951.9-واردات کاال

2.5تعداد ماه های پوشِش واردات388.0تراز تجاری
346.9دارایی رسمی طال، میلیون اونس1.570.8واردات خدمات

کمک های اعطایی1.437.6-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 148.7-انتقال خالص

ناخالص داخلی
372.4تراز حساب جاری

درصد تراز حساب جاری از تولید 
ناخالص داخلی

3.2

303.4-تراز سرمایه
42.1موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 10.4

ناخالص داخلی
5.3

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 3.9پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

...

...دبیرستان5.6تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
...آموزش عالی99.9

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 152.2تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
...

516تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر2.2میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:3.5ازدواج در هر هزار نفر

41.0تلویزیون کابلی
25.4تلویزیون ماهواره ای1.8طالق در هر هزار نفر

خط تلفن ثابت به ازای هر 
100نفر 

31.0

اشتراک تلفن همراه در ازای 
هر 100نفر

123.8

اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 
هر 100نفر

37.2

78.3کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت
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جهان

...پایتختسرزمین، کیلومتر مربع                      129.733.173
...واحد پولی10.9درصد مساحت قابل کشت از کِل سرزمین

مردم
69.5سالامید به زندگی: مردان7.349.5جمعیت، میلیون نفر

73.9سالزنان49.4جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه در جمعیت 20-

2015، درصد
86.2سواد بزرگساالن1.1

2.5نرخ باروری )به ازای هر زن(42.3جمعیت 24-0، درصد
56.2جمعیت شهری، 2020، درصد5.3جمعیت 70ساله و باالتر، درصد

به	ازای	هر	1000نفر	جمعیت101.8تعداد مردان در ازای هر 100 زن
18.6نرخ، خالص تولد71.7شاخص توسعه انسانی

7.8نرخ خالص مرگ ومیر

اقتصاد
74.2تریلیون	تولید ناخالص داخلی

دالر
10.095دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

سرانه تولید ناخالص داخلی 
به برابری قدرت خرید 

)امریکا=100(

29.3

میانگین رشد ساالنه در تولید ناخالص 
داخلی 2010-15

58.4شاخص آزادی اقتصادی2.6درصد

درصد	از	کلترکیب	تولید	ناخالص	داخلیدرصد	از	کلمنشأ	تولید	ناخالص	داخلی
58مصرف بخش خصوصی4کشاورزی

17مصرف بخش عمومی28صنایع، شامل:
24سرمایه گذاری15تولید

30صادرات68خدمات
29-واردات

ساختار	اشتغال
درصد	از	نیروی	کاردرصد	از	کل

5.7بیکاری 19.82015کشاورزی
میانگین نرخ ساالنه 28.8صنعت

2005-15
5.9

51.4خدمات

انرژی
معادل	نفت	بر	حسب	میلیون	تُن

درصد واردات خالص انرژی 12.546.5تولید کل
نسبت به مصرف انرژی

-2.5

13.643.0مصرف کل
1.929سرانه مصرف معادل نفت )کیلوگرم(

تورم	و	امور	مالی
میانگین افزایش ساالنه 16-2.82011درصدتورم قیمت مصرف کننده 2016
پول محدود (M1)2.8درصدمیانگین تورم ساالنه 2011-16

شبه پول0.98درصدشاخص بازار پولی، دسامبر 2016
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تجارت
صادرات اصلی

fob	میلیارد	دالر

11.404.3تولیدات کارخانه ای
2.105.2سوخت

1.508.4مواد غذایی
729.3آهن آالت و مواد معدنی

248.6مواد اولیه کشاورزی
16.576.1مجموع شامل دیگر موارد   

درصد	از	کلمبادی	اصلی	وارداتدرصد	از	کلمقاصد	اصلِی	صادرات
13.9چین13.1ایاالت متحده امریکا

8.7ایاالت متحده امریکا8.7چین
7.9آلمان6.4آلمان

4.2ژاپن3.9بریتانیا
3.2فرانسه3.6ژاپن

تراز	پرداخت،	ذخایر	و	بدهی	ها،	میلیارد	دالر
)fob( 839-تغییر در ذخایر16.082صادرات کاال
)fob( 12.383سطح ذخایر در پایان دسامبر15.648-واردات کاال

6.2تعداد ماه های پوشِش واردات434تراز تجاری
1.053دارایی رسمی طال، میلیون اونس8.413واردات خدمات

کمک های اعطایی8.296-صادرات خدمات
درصد کمک های اعطایی از تولید 231-انتقال خالص

ناخالص داخلی
320تراز حساب جاری

درصد تراز حساب جاری از تولید 
ناخالص داخلی

0.4

...تراز سرمایه
...موازنه کلی

بهداشت	و	آموزش
هزینه بهداشت و درمان، درصد از 

تولید ناخالص داخلی
هزینه آموزش، درصد از تولید 1.0

ناخالص داخلی
4.7

ثبت نام ابتدایی )درصد از واجدان 1.5پزشک به ازای هر هزار نفر
شرایط سنی(

105

75دبیرستان...تخت بیمارستان به ازای هر هزار نفر
دسترسی به منابع آب سالم، درصد 

از جمعیت
35آموزش عالی91.0

جامعه
هزینه زندگی، دسامبر 2016 2.012.2تعداد خانوار، میلیون

نیویورک=100
...

132تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر3.7میانگین تعداد اعضای هر خانوار
خانوارهای دارای تلویزیون رنگی، درصد:...ازدواج در هر هزار نفر

...تلویزیون کابلی
...تلویزیون ماهواره ای...طالق در هر هزار نفر

12.6خط تلفن ثابت به ازای هر 100نفر مذهب، درصد از جمعیت
106.6اشتراک تلفن همراه در ازای هر 100نفر31.5مسیحی
اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای 23.2مسلمان

هر 100نفر
18.0

48.0کاربران اینترنتی، درصد از جمعیت16.3بدون مذهب
15.0هندو
13.8سایر

0.2یهودی



جغرافیا	و	مردم	نگاری

1. کدام کشور بزرگ ترین است )بر اساس مساحت سرزمین(؟
الف			برزیل												ب			چین												ج			ایاالت متحده امریکا												د			استرالیا

2. مساحت دریایِی فرانسه 20برابر مساحت زمینِی آن است، درست یا غلط؟
الف			درست												ب			غلط

3. بیش از نیمی از کوه های جهان که بلندتر از 8هزار متر هستند در نپال قرار دارند.
الف			درست												ب			غلط

4. کدام رودخانه طویل تر است؟
الف			یانگ تسه												ب			آمازون												ج			می سی سی پی

5. کدام صحرا پهناورتر است؟
الف			بیابان شام												ب			گریت بیسین												ج			پاتاگونیا

6. کدام یک دریاچه بزرگ تری است؟
الف			میشیگان												ب			سوپریور												ج			هورون

7. کدام یک از این ها جمعیتی زیر 50میلیون نفر دارد؟
الف			کلمبیا												ب			کره جنوبی												ج			تانزانیا												د			ترکیه

8. رشد جمعیت افغانستان از نیجریه بیشتر است.
الف			درست												ب			غلط

9. از این میان کدام یک بیشترین مجموع تولد را دارد؟
الف			آنگوال												ب			آلمان												ج			ژاپن												د			بریتانیا

10. نرخ باروری در اوکراین پایین تر از آلمان است.
الف			درست												ب			غلط

11. کدام یک از این کشورها باالترین میزان جمعیِت 70سال به باال را دارد؟
الف			اتریش												ب			ایتالیا												ج			ژاپن												د			اسپانیا

12. کدام شهر در امریکای التین بزرگ ترین جمعیت را دارد؟
الف			بوئنس آیرس												ب			لیما												ج			مکزیکوسیتی												د			سائوپائولو

13. از این بین، کدام یک سریع ترین رشد جمعیت شهری را دارد؟
الف			نیجریه												ب			روسیه												ج			اوگاندا												د			اوکراین

14. این کشور بزرگ ترین منبع مهاجران دنیاست.
الف			مکزیک												ب			هند												ج			افغانستان												د			بنگالدش

پرسش و آزمون رتبه بندی جهانی
دانش	خود	را	با	آزمون	رتبه	بندی	جهانی	محک	بزنید.	پاسخ	ها	را	می	توانید	در	کتاب	پیدا	کنید.
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اقتصاد	و	کسب	وکار

1. چه تعداد از اقتصادهایی که رشد سریعی در فاصله سال های 1995 تا 2005 داشتند در دهه بعد در همان 
وضعیت باقی ماندند؟

الف			یک												ب			سه												ج			پنج												د			هشت

2. کدام کشور در فاصله سال های 2007 تا 2015 بیشترین کاهش خدمات تولیدی را تجربه کرد؟
الف			باهاما												ب			یونان												ج			ایتالیا												د			ژاپن

3. کدام کشور کمترین امتیاز را از برنامه توسعه سازمان ملل بر اساس شاخص توسعه انسانی دارد؟
الف			یمن												ب			جمهوری افریقای مرکزی												ج			سودان جنوبی												د			افغانستان

4. ایسلند در شاخص توسعه انسانی رتبه نهم را دارد اما در نابرابری رتبه ای به ... می رسد. 
الف			پنجم												ب			ششم												ج			دوم												د			چهارم

5. کدام کشور غیرآسیایی بیشترین پول دریافتی را از کارگران خارجی دارد؟
الف			مکزیک												ب			مصر												ج			آلمان												د			فرانسه

6. کدام ارز در سال 2016 کمترین ارزش را در برابر دالر داشت؟
الف			هنگ کنگ												ب			چین												ج			هند

7. از این میان، کدام یک بیشترین بدهی خارجی را دارد؟
الف			اندونزی												ب			مالزی												ج			کره جنوبی												د			تایوان

8. کدام یک بیشترین بدهی خانوار را دارد؟
الف			فنالند												ب			ایرلند												ج			سوئد												د			بریتانیا

9. کدام کشور بیشترین کمک خارجی به ازای هر نفر را دریافت کرد؟
الف			اردن												ب			لبنان												ج			سوریه												د			غزه و کرانه باختری

10. اتیوپی در فاصله سال های 2007 تا 2015 بیشترین رشد تولید صنعتی را داشت.
الف			درست												ب			غلط

11. کدام کشور بیشتر به کشاورزی وابسته است؟
الف			مالی												ب			لیبریا												ج			چاد												د			کنیا

12. کدام کشور بیشترین میزان قهوه را تولید می کند؟
الف			برزیل												ب			کلمبیا												ج			ویتنام												د			اندونزی



244

13. یک پنجِم مصرِف روی در اتحادیه اروپا 28 مربوط به آلمان است. 
الف			درست												ب			غلط

14. کدام کشور بیشترین میزان انرژی را تولید می کند؟
الف			کانادا												ب			اندونزی												ج			استرالیا												د			هند

15. در واردات انرژی خالص ژاپن بزرگتر از عراق است. 
الف			درست												ب			غلط

16. کدام کشور بیشترین نرخ مشارکت نیروی کار را دارد؟
الف			قطر												ب			روآندا												ج			یونان												د			ایتالیا

17. تعداد زنان مشغول به کار در لتونی بیشتر از لیتوانی است. 
الف			درست												ب			غلط

18. متوسط هفته کاری در ... بیشتر است. 
الف			ترکیه												ب			پرو												ج			مصر												د			هنگ کنگ

19. تعداد کارگرانی که روزانه کمتر از 2دالر درآمد دارند در مالی بیشتر از زیمبابوه است. 
الف			درست												ب			غلط

20. بیش از نیمی از 20شهر گران جهان برای کرایه دفتر کار، در آسیا قرار دارند.
الف			درست												ب			غلط

21. کدام کشور باالترین جریان سرمایه گذارِی مستقیِم خارجی را دارد؟
الف			آلمان												ب			بریتانیا												ج			ایرلند												د			هلند

22. کدام کشور اروپایی همراه با ونزوئال بیشترین امتیاز را در فرار مغزها دارد؟
الف			رومانی												ب			مولداوی												ج			مقدونیه												د			صربستان

23. کدام کشور بیشترین درصد تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و توسعه می کند؟
الف			ایاالت متحده امریکا												ب			اسرائیل												ج			کره جنوبی												د			ژاپن

24. در رابطه با شاخص اختراع و ابتکار کدام کشور بیشترین امتیاز را دارد؟
الف			سوئد												ب			هنگ کنگ												ج			ایاالت متحده امریکا												د			سوئیس

25. ارزش بازار سرمایه آمازون بزرگ تر از مایکروسافت است. 
الف			درست												ب			غلط            
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1. کجا ثبت نام در مدرسه ابتدایی پایین ترین است؟
الف			سنگال												ب			مالی												ج			سوریه												د			سودان

2. کدام کشور پایین ترین نرخ سواد بزرگساالن را دارد؟
الف			چاد												ب			افغانستان												ج			نیجریه												د			بنین

3. کدام کشور پایین ترین نرخ ازدواج را دارد؟
الف			ایسلند												ب			کویت												ج			هلند												د			قطر

4. کدام کشور باالترین نرخ طالق را دارد؟
الف			کوبا												ب			دانمارک												ج			روسیه												د			ایاالت متحده امریکا

5. متوسط سن ازدواج در هند به سال چقدر است؟
الف			16.7												ب			17.8												ج			18.2												د			19.5

6. بزرگ ترین متوسط اندازه خانوار مربوط به کجاست؟
الف			عراق												ب			لیبی												ج			پاکستان												د			عمان

7. هزینه زندگی در نروژ باالتر از فرانسه است.
الف			درست												ب			غلط

8. کدام کشور بخشنده ترین است؟
الف			ایاالت متحده امریکا												ب			میانمار												ج			سوئد												د			سری النکا

9. استفاده از خودرو در 20 سال گذشته در این کشور بیشترین رشد را داشته است:
الف			آرژانتین												ب			بالروس												ج			کانادا												د			کویت

10. آلمان ناوگان دریایی تجارِی بزرگ تری نسبت به ایاالت متحده امریکا دارد.
الف			درست												ب			غلط

11. کدام کشور در سال 2015 بیشترین حادثه تروریستی را تجربه کرده است؟
الف			سوریه												ب			لیبی												ج			هند												د			مصر

12. کدام کشور بیشترین میزان کربن را به ازای هر نفر منتشر می کند؟
الف			لهستان												ب			قطر												ج			روسیه												د			ایاالت متحده امریکا

13. کدام یک از این کشورها بیشترین اراضی جنگلی را دارد؟
الف			بولیوی												ب			کلمبیا												ج			مکزیک												د			پرو

14. کدام کشور بیشترین تعداد سد را دارد؟
الف			چین												ب			هند												ج			اسپانیا												د			ایاالت متحده امریکا

15. بریتانیا رتبه بهتری در زمینه محیط زیست نسبت به دانمارک دارد. 
الف			درست												ب			غلط

سیاست	و	جامعه
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1. کدام یک از این کشورها باالترین نرخ امید به زندگی را دارد؟
الف			آندورا												ب			فنالند												ج			هنگ کنگ												د			اسرائیل

2. مردم در ایاالت متحده امریکا بیشتر از مردِم جزایر ویرجیِن امریکا عمر می کنند. 
الف			درست												ب			غلط

3. نرخ امید به زندگی زنان در سوازیلند کمتر از مردان است. 
الف			درست												ب			غلط

4. کدام یک از این کشورها باالترین نرخ مرگ ومیر را دارد؟
الف			بالروس												ب			مجارستان												ج			رومانی												د			روسیه

5. کدام کشور باالترین نرخ مرگ ومیر نوزادان را دارد؟
الف			آنگوال												ب			بوروندی												ج			چاد												د			مالی

6. شیوع دیابت در ... بیشتر است.
الف			قطر												ب			کویت												ج			موریس												د			مالزی

7. کدام کشور باالترین میزان وقوع بیماری های قلبی و عروقی را دارد؟
الف			بالروس												ب			گرجستان												ج			روسیه												د			اوکراین

8. کدام کشور بیشترین میزان مرگ ومیر بر اثر بیماری های تنفسی را دارد؟
الف			بنگالدش												ب			چین												ج			هند												د			پاکستان

9. اچ آی وی/ایدز در کدام کشور رایج تر است؟
الف			بوتسوانا												ب			لسوتو												ج			افریقای جنوبی												د			سوازیلند

10. نرخ مرگ ومیر به خاطر ایدز در زیمبابوه بیشتر از افریقای جنوبی است.
الف			درست												ب			غلط

11. هزینه بهداشت و درمان در سودان جنوبی پایین تر از جمهوری دموکراتیک کنگو است. 
الف			درست												ب			غلط

12. چاقی در کجا بیشترین رشد را داشته است؟ 
الف			ایاالت متحده امریکا												ب			افریقای جنوبی												ج			عمان												د			مصر

13. کدام کشور بیشترین میزان کمبود مواد غذایی را دارد؟
الف			هائیتی												ب			کره شمالی												ج			زیمبابوه												د			اتیوپی

سالمت	و	رفاه
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1. تعداد خطوط ثابت تلفن به ازای هر نفر در آلمان بیشتر از فرانسه است. 
الف			درست												ب			غلط

2. کدام کشور بیشترین تعداد کتاب جدید را به ازای هر نفر منتشر می کند؟
الف			اسپانیا												ب			فرانسه												ج			دانمارک												د			ایتالیا

3. کدام یک بیشترین تعداد کسانی را دارند که به سینما می روند؟
الف			برزیل												ب			ژاپن												ج			روسیه												د			کره جنوبی

4. فرانسوی ها بیشتر از بریتانیایی ها به سینما می روند. 
الف			درست												ب			غلط

5. کدام کشور کمتر مطبوعات آزاد را دارد؟
الف			چین												ب			اریتره												ج			کره شمالی												د			عربستان سعودی

6. کدام کشور بیشترین برنده جایزه نوبل را داشته است؟
الف			کانادا												ب			روسیه												ج			سوئد												د			فرانسه

7. جام دیویس در تنیس بیشتر به دست ورزشکاران ... رسیده است. 
الف			آلمان												ب			آرژانتین												ج			فرانسه												د			سوئد

8. کدام کشور مدال طالی بیشتری در بازی های المپیک تابستانی کسب کرده است؟
الف			ایاالت متحده امریکا												ب			چین												ج			اتحاد جماهیر شوروی												د			آلمان شرقی

9. کدام کشور بیشترین الکل را به ازای هر نفر مصرف می کند؟
الف			اتریش												ب			جمهوری چک												ج			آلمان												د			لهستان

10. امریکایی ها نسبت به چینی ها خرج بیشتری برای توریست می کنند. 
الف			درست												ب			غلط

11. کدام یک بیشترین تعداد سیگاری ها را دارد؟
الف			بالروس												ب			چین												ج			لبنان												د			روسیه

12. کدام یک شاهد بیشترین ورودی توریست بوده است؟
الف			آلمان												ب			روسیه												ج			ترکیه												د			بریتانیا

13. استرالیا بیشترین ضرر را بابت باخت در قمار داشته است. 
الف			درست												ب			غلط

14. تیراژ روزنامه در ایاالت متحده امریکا بیشتر از ژاپن است. 
الف			درست												ب			غلط

فرهنگ	و	سرگرمی



واژه نامه
تــراز	پرداخت	هــا مقــدار معاملــه یــک کشــور در برابــر ســایر نقــاط جهــان. حســاِب جــارِی تــراز پرداختــی 
شــامل: تجــارت آشــکار )کاال(؛ »تجــارت پنهــان« )خدمــات و درآمــد(؛ پرداخــت انتقــال خصوصی )مثــل پرداختِی 
آن دســته ای کــه خــارج از کشــور کار می کننــد(؛ انتقــال رســمی )مثــل پرداختــی بــه ســازمان های بین المللــی، 
ــاری انداره گیــری  ــِج آم ــِف رای ــا تعاری ــه قحطــی زدگان( می شــود. صــادرات و وارداِت آشــکار معمــوالً ب کمــک ب
می شــوند )آمــاری کــه در قوانیــن صــادرات و واردات نشــان داده می شــود( و در نتیجــه ایــن آمــار تطابــق نخواهــد 
داشــت. حســاب ســرمایه شــامل انتقالی هــای کوتاه مــدت و درازمدتــی می شــود کــه بــه دارایــی و بدهــی کشــور 
)نظیــر وام هــا و قرض هــا( مرتبــط اســت. حســاب های جــاری و ســرمایه بــه اضافــه گزینه هــای حــذف و خطــا 
ــدوِن  ــب ب ــود و اغل ــازار می ش ــت ب ــه قیم ــال ب ــامل ط ــر ش ــرات در ذخای ــد. تغیی ــکیل می دهن ــراز کل را تش ت

عملیاتــی کــه در تــراز پرداختــی صــورت می گیــرد نشــان داده می شــوند. 
ــک  ــرخ ارز اســت. اگــر قیمــت دالری ی ــِن ن ــرای در نظــر گرفت ــردی ب شــاخص	بیگ	مــک یــک شــیوه کارب
ســاندویچ مک دونالــد در کشــوری در برابــر قیمــت آن در ایــاالت متحــده امریــکا بیشــتر باشــد، در نتیجــه ارزش 

ارز آن کشــور نســبت بــه دالر گرانتــر اســت و بــر عکــس. 
تقســیم  کیلوگــرم  بــه  وزن  افــراد-  چاقــی  میــزان  اندازه گیــری  بــرای  معیــاری  شاخص توده بدن 
بــر قــد بــه تــواِن دو. شــاخصی بــه انــدازه 30 بــه بــاال، چاقــِی مفــرط را نشــان می دهــد؛ شــاخص 25 تــا 29.9 
نیــز اضافــه وزن را نشــان می دهــد. دســتور ســنجش ایــن شــاخص بــرای مــردان بــا زنــان و همچنیــن در ســنین 

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــورت متفاوت ــه ص ــف ب مختل
CFA انجمــن آفریقایــی فرانســوی کــه اعضــای آن اغلــب کشــورهای آفریقایــی هســتند کــه زبــاِن آن ها فرانســوی 

اســت؛ ایــن کشــورها از یــک ارز مشــترک اســتفاده می کننــد کــه ثبــات آن را یــورو تعییــن می کنــد.
Cif/fob معیــاری بــرای ســنجش کاالهــای تجــاری اســت. واردات شــامِل هزینــه »حمل ونقــل، بیمــه و ترابــری« 

ــی  ــرد. ارزش صادرات ــق می گی ــه آن کاال تعل ــده ب ــه کشــور واردکنن ــده ب ــه از کشــور صادرکنن )cif( می شــود ک
ایــن کاالهــا شــامل چنیــن عناصــری نمی شــود و »بــدون هزینــه حمــل تــا روی وســیله نقلیــه« )fob( حســاب 
می شــوند. آمــار تــراز پرداختی هــا اغلــب بــه گونــه ای محاســبه می شــوند کــه هــم صــادرات و هــم واردات را در 

fob نشــان بدهنــد. عناصــر cif هزینــه هــای نامشــهود را هــم شــامل می شــود. 

CIS شامل کشورهای مستقل همسود می َشود که گرجستان، ترکمنستان و اوکراین را در بر می گیرد. 

ــه دنیــا می آیــد در ازای هــر 1000نفــر در یــک ســال. اگــر  ــده ب ــوزاد زن ــد	تعــداد تولدهایــی کــه ن ــرخ	تول ن
اکثــر جمعیــت در ســن بــاروری باشــند، نــرخ تولــد نیــز بــه طــور قابــل مالحظــه ای افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 
ــر تعــداد مرگ ومیــر در یــک ســال در ازای هــر 1000نفــر جمعیــت کــه تحــت تأثیــر هــرم  ــرخ	مرگ	ومی ن

ســنی جمعیــت یــک کشــور یــا منطقــه نیــز قــرار دارد. 
آن  بایــد  و  دارد  جهــان  نقــاط  ســایر  بــه  کشــور  یــک  کــه  اســت  بدهی هایــی  بدهی،	خارجی 
را بــا ارز خارجــی پرداخــت کنــد. نــرخ بدهــی خدمــات نوعــی از بدهــِی خدماتــی )بازپرداختی هــای اساســی بــه 
اضافــه ســودهای پرداختــی( اســت کــه بــه عنــوان درصــدی از درآمــد کشــورها بــرای صــادرات کاال و خدمــات در 

ــود.  ــه می ش ــر گرفت نظ
بدهی	خانوار تمامِی بدهی هایی است که شامل سود در آینده می شود. 

ــه  ــه کســب وکار و آزادی می شــود ک ــی در زمین ــدی شــامل داده های ــن رتبه بن ــادی ای ــاخص	آزادی	اقتص ش
در کنــار آن مســائلی ماننــد سیاســت های تجــاری، مالیــات، نظــام پولــی، نظــام بانکــی، قوانیــن ســرمایه گذاری 
ــرل  ــزان کنت ــاد، می ــطح فس ــذاری، س ــت های قانون گ ــی، سیاس ــای دولت ــت، هزینه ه ــوق مالکی ــی، حق خارج

ــه می شــود.  ــی و دســتمزدها در نظــر گرفت دولت
نــرخ	ارز	مبادلــه	ای	موثــر شــاخص اســمی کــه کاهــش ارزش یــک ارز )ارقامــی زیــر 100( یــا افزایــش یــک 
ــبد  ــه س ــد و ارزش آن را نســبت ب ــری می کن ــع اندازه گی ــای مرج ــه داده ه ــاالی 100( را نســبت ب ــام ب ارز )ارق
ارزِی دیگــر کشــورها در تجــارت مشــخص می کنــد. نــرخ ارز مبادلــه ای موثــر تحــرکات قیمــت یــا هزینــه را بــه 

صــورت نســبی نشــان می دهــد.
اتحادیــه	اروپــا اعضــای اتحادیــه اروپــا از ایــن قرارند: اتریــش، بلژیــک، بلغارســتان، کرواســی، قبــرس، جمهوری 
ــی،  ــی، لیتوان ــا، لتون ــد، ایتالی ــتان، ایرلن ــان، مجارس ــان، یون ــه، آلم ــد، فرانس ــتونی، فنالن ــارک، اس ــک، دانم چ

لوکزامبــورگ، مالــت، هلنــد، لهســتان، پرتغــال، رومانــی، اســلواکی، اســلوونی، اســپانیا، ســوئد و بریتانیــا.
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حــوزه	یــورو 19 عضــور حــوزه یــورو از ایــن قرارنــد: اتریــش، بلژیــک، قبــرس، اســتونی، فنالنــد، فرانســه، آلمان، 
یونــان، ایرلنــد، ایتالیــا، لتونــی، لیتوانــی، لوکزامبــورگ، مالــت، هلنــد، پرتغــال، اســلواکی، اســلوونی و اســپانیا. ارز 

مشــترک ایــن کشــورها، یــورو اســت. 
نرخ	باروری متوسط تعداد نوزادانی که هر زن در سن باروری خود به دنیا می آورد.

جــی7 گــروه هفــت متشــکل از کشــورهای: ایــاالت متحــده امریــکا، ژاپــن، آلمــان، بریتانیــا، فرانســه، ایتالیــا، 
کانــادا اســت.

ــا	GDP مجمــوع تمــام تولیدی هــای حاصــل از فعالیــِت اقتصــادِی یــک کشــور  ــی	ی ــص	داخل تولیــد	ناخال
را تولیــد ناخالــص داخلــی می گوینــد. جی ان پــی )تولیــد ناخالــص ملــی( و جــی ان آی )درآمــد ناخالــص ملــی( 

شــامل درآمــد خالــص حاصــل از خــارج مثــل اجــاره و ســود می شــود. 
ــر  ــیم ب ــر تقس ــی ذخای ــرد، یعن ــورت می گی ــر ص ــط ذخای ــه توس ــای واردات ک ــداد ماه ه تع پوشش	واردات 

یک دوازدهــم واردات ســاالنه )کاال و خدمــات( 
ــورم می گوینــد. رایج تریــن معیــاری کــه اینجــا مــورد اســتفاده قــرار  ــرخ ســاالنه افزایــش قیمــت را ت ــورم ن ت

ــت.  ــده اس ــِت مصرف کنن ــش قیم ــاخِص افزای ــرد ش می گی
زندگــی  دارد  انتظــار  و  می شــود  متولــد  امــروز  کــه  کودکــی  عمــر  متوســط  امید	به	زندگی 

کنــد.
ســواد ایــن معیــار توســط یونســکو بــه عنــوان توانایــی خوانــد و نوشــتِن جمــالِت ســاده تعریــف می شــود؛ امــا 

ایــن تعریــف از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت. 
متوســِط	ســن پراکندگــِی ســنی را بــه دو نیمــه مســاوی تقســیم می کنــد. نیمــی از جمعیــت زیــر آن و نیمــی 

دیگــر بــاالی آن قــرار می گیرنــد. 
عرضــه	پــول معیــاری بــرای »پــوِل« در دســترس کــه می تــوان بــا آن کاال و خدمــات را دریافــت کــرد. تعاریــف 
مختلفــی وجــود دارد. معیارهایــی کــه اینجــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــر اســاس تعاریــف صنــدوق بین المللی 
پــول اســت و احتمــاالً بــا تعاریــِف ملــی متفــاوت اســت. پولــی کــه می توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای مبادلــه 
اســتفاده شــود )M1( شــامل پــوِل نقــِد در گــردش و تقاضــای ســپرده )ســپرده بانکــی کــه می تــوان بــا تقاضــا از 
بانــک دریافــت کــرد( می شــود. »شــبه پــول« )زمــان، پس انــداز و اقــراض ارز خارجــی( بــه ایــن بخــش اضافــه 

می شــوند. 
ــرای  ــا	OECD گروهــی از »کشــورهای ثروتمنــد« در ســال 1961 ب ســازمان	همکاری	هــای	اقتصــادی	و	توســعه	ی
افزایــش رشــد اقتصــادی و توســعه روابــط تجــاری جهــان تأســیس شــد. مقــر ایــن گــروه بــا 35 عضــو در پاریــس اســت. 
ذخایــر	دولتــی ذخایــر طــال و ارز خارجــی کــه در اختیــار امــور مالیــه یــک کشــور قــرار دارد و می توانــد بــه 

کمــک آن بدهی هــای خارجــی را تنظیــم کنــد. 
اوپــک ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت خــام کــه در ســال 1960 تأســیس شــد و مقــر آن در ویــن قــرار 
دارد. اوپــک بــه طــور مســتقیم قیمت گــذاری بــرای نفــت و مســائل مربــوط بــه تولیــد نفــت در ارتبــاط اســت. 
اعضــای ایــن ســازمان از ایــن قرارنــد: الجزایــر، آنگــوال، اکــوادور، گینــه اســتوایی، گابــن، ایــران، عــراق، کویــت، 

لیبــی، نیجریــه، قطــر، عربســتان ســعودی، امــارات متحــده عربــی و ونزوئــال. 
ــرای تنظیــم تفاوت هــای هزینــه زندگــی از  ــری قــدرت خریــد ب ــا	PPP آمــار براب ــد	ی ــدرت	خری ــری	ق براب
طریــق جابه جایــی نــرخ ارز معمولــی بــا نرخ هــای برابــر بــا اســتاندارد »ســبد« کاال و خدمــات مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. از ایــن نرخ هــا بــرای بــه دســت آوردن میــزان تقریبــی برابــری قــدرت خریــِد تولیــد ناخالــص داخلــی 
در ازای هــر نفــر اســتفاده می شــود. میــزان تقریبــی برابــری قــدرت خریــد بــه کمــک یــک شــاخص نشــان داده 

می شــوند کــه ایــاالت متحــده امریــکا را بــه عنــوان 100 نشــان می دهــد. 
قیمت	ثابت ارقامی که بدون احتساب تورم در نظر گرفته می شوند.

SDR حــق برداشــِت مخصــوص. ارز ذخیــره کــه در ســال 1970توســط صنــدوق بین المللــی پــول معرفــی شــد 

قــرار بــود جــای طــال و ارزهــای ملــی را در مناســبات بین المللــی بگیــرد. صنــدوق بین المللــی پــول از ســبد ارزی 
ــرار می دهــد. ارزش  ــار کشــورهای عضــو ق ــا را در اختی ــد و آن ه ــور حســابداری اســتفاده می کن ــرای ام خــود ب
آن هــا برابــر دالر امریــکا )بــه میــزان 41.73درصــد(، یــورو )30.93درصــد(، یــوان چیــن )10.92 درصــد( و پونــد 

اســترلینگ )8.09درصــد( تعریــف می شــود.
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تولید	ناخالص	جمعیت
داخلی

سرانه	تولید	
ناخالص	داخلی

میانگین	سنیمساحت

میلیون نفر
2015/

میلیارد دالر/ 
2015

برابری قدرت 
خرید/دالر/ 2015

1000 کیلومتر 
مربع

سال / 2015

32.519.71،90865317.5افغانستان
2.911.411،2422934.3آلبانی
39.7164.814،6142،38227.6الجزایر
0.072.845،1860.041.6آندورا
25.0103.07،3931،24716.1آنگوال

43.4631.620،3462،78030.8آرژانتین
3.010.58،4653034.6ارمنستان

24.01،229.747،6527،74137.5استرالیا
8.6377.247،1868443.2اتریش

9.850.817،3258730.9آذربایجان
0.48.922،3131432.4باهاما

1.431.145،829130.3بحرین
161.0206.73،60314825.6بنگالدش
0.34.415،5230.038.5باربادوس
9.556.318،31120839.6بالروس
11.3455.343،9613141.5بلژیک
10.98.32،05311518.6بنین

0.065.956،8070.039.0برمودا
10.733.26،9701،09924.1بولیوی

3.816.310،7025141.5بوسنی و هرزگوین
2.314.415،31458224.2بوتسوانا

207.81،801.515،4778،51631.3برزیل
0.412.982،913630.6برونئی

7.150.219،43311143.5بلغارستان
18.111.11،69827417.0بورکینافاسو

11.23.06992817.6بوروندی
15.617.83،48518123.9کامبوج
23.328.43،12147518.5کامرون

35.91،552.845،6019،98540.6کانادا
جمهوری آفریقای 

مرکزی
4.91.661462320.0

14.011.02،1831،28416.0چاد
0.29.257،5000.042.6جزایر مانش

17.9242.523،82375634.4شیلی
1،376.011،226.214،3149،56337.0چین

48.2291.513،8341،14230.0کلمبیا
4.68.66،56834218.7جمهوری کنگو

جمهوری دموکراتیک 
کنگو

77.338.58112،34516.9

4.855.515،9065131.4کاستاریکا
4.248.721،7045742.8کرواسی

11.487.122،35711041.2کوبا
1.219.623،728935.9قبرس

10.5185.232،1937941.5جمهوری چک
5.7301.346،8904341.6دانمارک

10.568.214،2764926.1جمهوری دومینیکن
16.1100.211،50625626.6اکوادور

91.5332.111،7121،00124.7مصر
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تولید	ناخالص	جمعیت
داخلی

سرانه	تولید	
ناخالص	داخلی

میانگین	سنیمساحت

میلیون نفر
2015/

میلیارد دالر/ 
2015

برابری قدرت 
خرید/دالر/ 2015

1000 کیلومتر 
مربع

سال / 2015

6.125.98،6572126.7السالوادور
0.813.843،4882820.5گینه استوایی

5.34.71،64711818.6اریتره
1.322.528،7424541.7استونی
99.464.71،6321،10418.6اتیوپی
0.94.48،9241827.6فیجی
5.5232.540،95333842.5فنالند
64.42،420.241،39554941.2فرانسه

0.35.016،6678424.5گینه فرانسوی
0.35.123،833431.5پلی نزی فرانسه

1.714.420،35426821.4گابون
2.00.91،6511116.8گامبیا

4.014.08،9307037.5گرجستان
80.73،365.347،83335746.2آلمان

27.437.44،21223920.6غنا
11.0195.025،96413243.6یونان

0.51225،532239.4گوادولوپ
0.25.724،410130.1گوام

16.336.87،74310921.2گواتماال
12.66.71،19124618.5گینه

1.81.01،5013619.4گینه بیسائو
0.83.27،22121524.7گویان

10.78.71،7602823.0هائیتی
8.120.75،07811223.4هندوراس

7.3309.456،983143.2هنگ کنگ
9.9121.726،4199341.3مجارستان

0.316.850،70010336.0ایسلند
1،311.12،088.26،1043،28726.6هند

257.6861.111،0631،91128.4اندونزی
79.1374.317،0351،74529.5ایران
36.4179.815،94143519.3عراق
4.7283.464،8447036.9ایرلند

8.1299.435،2172230.3اسرائیل
59.81،825.836،55930145.9ایتالیا

22.732.83،55132218.4ساحل عاج
2.814.28،8161129.1جامائیکا

126.64،382.440،43237846.5ژاپن
7.637.610،8958922.5اردن

17.6184.425،0372،72529.3قزاقستان
46.163.63،08558018.9کنیا

1.96.43،3901124.0کوزوو
3.9114.175،0151831.0کویت

5.96.73،46720025.1قرقیزستان
6.812.65،55123721.9الئوس
2.027.024،5046442.9لتونی
5.950.814،1061028.5لبنان
2.12.43،1873021.0لسوتو
4.52.083511118.6لیبریا



تولید	ناخالص	جمعیت
داخلی

سرانه	تولید	ناخالص	
داخلی

میانگین	سنیمحدوده

میلیارد دالر، میلیون، 2015
2015

برابری قدرت خرید به 
دالر، 2015

سال، 1002015کیلومتر مربع

6.329.89.0831.76027.5لیبی
0.046.480.0000.242.0لیختن اشتاین

2.941.423.6366543.1لیتوانی
0.656.894.815339.2لوکزامبورگ

0.646.2107.192037.9ماکائو
2.110.113.8912637.5مقدونیه

24.29.71.46858718.7ماداگاسکار
17.26.41.18611817.2ماالوی
30.3296.326.97833128.5مالزی
0.43.215.0140.326.4مالدیو
17.613.12.281.24316.2مالی
0.410.340.6500.341.5مالت

0.412.031.579146.1مارتینیک
4.14.83.8931.03119.8موریتانی
1.311.518.976235.2موریس
127.01.151.017.5921.96427.4مکزیک
4.16.54.3793435.6مولداوی

0.046.0169.750056.0موناکو
3.011.712.0541.56427.3مغولستان
0.64.016.6521437.6مونته نگرو

34.4100.67.96744728.0مراکش
28.014.81.19179917.1موزامبیک

53.950.55.24967727.9میانمار
2.511.510.24082421.2نامیبیا

28.521.32.46314723.1نپال
16.9750.749.7324242.7هلند

0.38.929.2111933.1نیوکالدونیا
4.5173.337.34626838.0نیوزیلند

6.112.75.18513025.2نیکاراگوئه
19.97.29551.26714.8نیجر

182.2493.86.00492417.9نیجریه
25.216.31.58712133.9کره شمالی

5.2386.668.47338539.1نروژ
4.569.839.32931029.0عمان

188.9271.14.93179622.5پاکستان
3.952.122.4037528.7پاناما

7.621.23.54946321.2پاپوآ گینه نو
6.627.39.25340724.9پاراگوئه

31.4192.412.2901.28527.5پرو
100.7292.57.38730024.2فیلیپین
38.6477.126.21331339.6لهستان
10.3199.228.2239244.0پرتغال

3.7102.935.578936.3پورتوریکو
2.2164.6143.8171230.7قطر

0.922.124.444334.3ریونیون
19.5177.521.33223842.1رومانی
143.51.365.926.20017.09838.7روسیه

فهرست کشورها 
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تولید	ناخالص	جمعیت
داخلی

سرانه	تولید	
ناخالص	داخلی

میانگین	سنیمحدوده

میلیارد دالر، میلیون، 2015
2015

برابری قدرت خرید 
به دالر، 2015

100کیلومتر
 مربع

سال، 2015

11.68.31.8312619.2روآندا
31.5651.854.1052.15028.3عربستان سعودی

15.113.72.43519718.0سنگال
8.937.210.9798840.6صربستان
6.54.51.5587218.5سیرالئون
5.6296.885.128140.0سنگاپور
5.487.330.0944939.1اسلواکی
2.142.830.3712043.1اسلوونی
10.85.941063816.5سومالی

54.5314.713.3541.21925.7افریقای جنوبی
50.31.382.836.90710040.6کره جنوبی

12.412.51.91364418.6سودان جنوبی
46.11.193.634.98550643.2اسپانیا

20.781.211.9146632.3سری النکا
40.281.44.1951.87919.4سودان

0.54.917.39616429.0سورینام
1.33.98.4411720.5سوازیلند

9.8495.748.56144741.0سوئد
8.3670.758.2164142.3سوئیس
18.528.43.01618520.8سوریه
23.4525.247.0493637.5تایوان

8.57.92.82714122.5تاجیکستان
53.545.62.59394717.3تانزانیا
68.0399.216.38051338.3تایلند

1.22.94.5891518.5تیمور شرقی
7.34.21.4995718.7توگو

1.423.632.359533.8ترینیداد و توباگو
11.342.211.29216431.2تونس
78.7859.024.23978529.8ترکیه

5.436.016.43848826.4ترکمنستان
39.025.12.05524215.9اوگاندا

44.890.97.60160440.3اوکراین
9.2370.369.8588433.3امارات متحده عربی

64.72.863.341.74124440.0بریتانیا
321.818.036.756.0499.83238.0ایاالت متحده امریکا

3.453.121.44117634.9اوروگوئه
29.965.46.29944726.3ازبکستان

31.1260.116.52591227.4ونزوئال
93.4191.35.92533130.4ویتنام

0.13.837.9200.441.0جزایر ویرجین
4.713.42.850619.3غزه و کرانه باختری

26.837.72.82452819.3یمن
16.221.23.83875316.9زامبیا

15.614.21.79839118.9زیمبابوه
335.211.606.040.5802.75943.8حوزه یوره )19(

7.349.574.196.015.630129.73329.6جهان



آکادمی موشن پیکچرز
AFM پژوهش های

انجمن بین المللی فرودگاه ها، گزارش جهانی ترافیک 
فرودگاهی

تحلیل های آواسنت آنالتیک

بلومبرگ
بی پی، مروری بر آمار انرژی جهان

CAF امریکا، نمایه جهانی دهش

CBRE، دفتر جهانی هزینه های زندگی

بانک های مرکزی
آژانس های اعتبارسنجی مرکزی، کتاب حقایق جهان

مطالعات کالرکسون، ورلد فلیت رجیستر
گزارش شرکت ها

موسسه کنفرانس بورد
شورای آسمان خراش ها و اماکن زندگی

www.economist.com ،اکونومیست
واحد اطالعات اکونومیست، مطالعاِت هزینه زندگی؛ 

پیش بینی کشورها؛ گزارش کشورها
دایره المعارف بریتانیکا

ERC group شرکت
موسسه یورومانیتور اینترنشنال

یورواستات، در کانون آمار

فیفا
وزارتخانه های اقتصاد

سازمان غذا و کشاورزی

رتبه بندی جهانی دموکراسی
دیده بان جهانی کارآفرینی

gambling capital H2
بنیاد هریتج، شاخص آزادِی اقتصادی

IFPI

IMD، سالنامه رقابتی جهان

صندوق بین المللی پول، آمار صندوق بین المللی پول؛ 
چشم انداز اقتصاد جهانی

موسسه بین المللی مطالعات سرطان
مرکز بین المللی مطالعات زندان

سازمان بین المللی هوانوردی کشوری )ایکائو(
سازمان بین المللی کاکائو، بولتن ماهانه آمار کاکائو

سازمان بین المللی قهوه
کمیته مشورتی بین المللی پنبه، بولتن مارس

شورای بین المللی کریکت
فدراسیون بین المللی دیابت، اطلس دیابت

شورای بین المللی غالت و دانه ها
موسسه بین المللی مطالعات راهبردی، تراز نظامی

سازمان بین المللی کار
سازمان بین المللی تولیدکنندگان وسائل خودکار

موسسه بین المللی ناشران
گروه بین المللی مطالعات الستیک، بولتن آمار الستیک

سازمان بین المللی شکر، بولتن آمار
ITU اتحادیه بین المللی ارتباط از راه دور، نمایه های

فدراسیون بین المللی تنیس
اتحادیه بین المللی راه های ریلی

منابع
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اتحادیه بین المجالسی

جانسون متی

مک دونالد

دفتر ملی آمار
بنیاد نوبل

OECD، گزارش کمیته همیاری توسعه؛ چشم انداز 

اقتصادی؛ دولت در یک نگاه؛ OECD.Stat؛ آمار درآمدها
Olympic.org

مرکز تحقیقات پیو، چشم انداز مذهبی جهان
اداره مرجع جمعیت

گزارشگران بدوِن مرز، شاخص آزادی مطبوعات
جام جهانی راگبی

مشاوره رتبه سنجی شانگهای
دستور توسعه اجتماعی، شاخص توسعه اجتماعی

موسسه صندوق ذخیره ارزی
موسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم

کتاب داده های آماری تایوان
تایم، اطلس جهان

سازمان ملل، سالنامه جمعیت شناسی؛ حساب ملی؛ 
گزارش وضعیت جمعیت جهان؛ داده های مرجع 

جمعیت جهان؛ چشم انداز جمعیت جهان؛ چشم اندازه 

شهری سازی جهان
UNCTAD، مروری بر ماریتایم ترانسپورت؛ گزارش 

سرمایه گذاری جهانی
UNCTAD/WTO مرکز تجارت جهانی

برنامه توسعه سازمان ملل، گزارش توسعه انسانی
موسسه آماری یونسکو

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان
دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل

اداره آمار ایاالت متحده امریکا
دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده امریکا
اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده امریکا

اداره هوانوردی فدرال ایاالت متحده امریکا

Visionofhumanity.org

سازمان بهداشت جهانی، داده های ایمن سازی جهانی؛ 
آمار بهداشت و سالمت جهانی

بانک جهانی، گزارش doing business؛ توسعه امور 
مالی جهانی؛ داده های مهاجرت؛ شاخص توسعه جهان؛ 

گزارش توسعه جهان
مرکز جهانی آمار فلزات، آمار فلزاِت جهان

مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت جهانی
فدراسیون ارزی جهان

شورای کشتی رانی جهان
سازمان گردشگری جهانی، سالنامه آمار گردشگری

سازمان جهانی تجارت، گزارش ساالنه

دانشگاه ییل
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