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جهانی از اعداد 
هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید





 احتماال سوال اصلی برای فعال بخش خصوصی که خواننده کتاب جهانی از اعداد شده، این است 
که کتابی مملو از اعداد، جداول و آمارهای اقتصادی چه گره ای از مشکالت روزانه او باز می کند؟ 
برای پاسخ به این سوال باید قدری تامل کنید. آنچه پیش روی شماست، اطالعاتی دقیق، کاربردی و 
محتوایی درباره ی تمام اقتصادهای جهان و از جمله ایران است. نویسندگان اکونومیست برای جمع 
آوری این داده های آماری بیش از 25 سال زمان صرف کرده اند و امروز موفق شده اند پرفروش ترین 
کتاب جهان را منتشر کنند. اما همه ی اینها پاسخ به سوال اصلی نیست. شاید بهتر باشد متن کتاب 

را مرور کنیم تا به جواب برسیم. 

نگاه اول: آنچه نیاز شما را پاسخ می دهد  
سرمایه گذاران جهانی زمانی که قصد حضور در کشورهای دیگر را دارند، تنها به آمارهای اقتصادی 
اکتفا نمی کنند و با سرک کشیدن در تمامی شاخص ها به اطالعاتی دقیق از وضعیت کشور هدف 
دست پیدا می کنند. کتاب جهانی از اعداد روایت می کند، تنها 35 درصد مردم موناکو کمتر از 60 سال 
دارند و از آن بدتر اینکه ژاپن- این اقتصاد پیشرفته و توسعه یافته ی جهان- با مردمی مواجه است که 
تنها سن 32 درصد آنها کمتر از 60 سال است. پایتخت همین کشور، متراکم ترین شهر جهان است 
و 38 میلیون نفر را در دل خود جایی داده و به این ترتیب پیرترین و شلوغ ترین شهر جهان همه در 

یک کشور جمع شده  است. 
همه ی اینها هم شاید برای تصمیم گیری سرمایه گذاران کافی نباشد و بنابراین رجوع به آمار 
روستانشینان تحلیل ها را کارآمدتر می کند. هندی ها با 879 میلیون نفر ، چین با 608 میلیون نفر ، 
پاکستان با 118 میلیون نفر و اندونزی با 116.5 میلیون نفر روستانشین، در این زمینه روستایی ترین 
جوامع جهان هستند. آمارهای دیگر تایید می کند در این کشورها قیمت نیروی کار ارزان است و به 
همین دلیل هند، چین و اندونزی با سرعت رشد می کنند و البته پاکستان را باید شکست خورده 

در بهره مندی از این مزیت قلمداد کرد و نظریه ی نیروی کار ارزان، توسعه ی بیشتر را باطل دانست. 
نویسندگان کتاب جهانی از اعداد اعتقاد دارند این اطالعات همچنان می تواند با آمارهای دیگر 
تکمیل شود. نمونه ی واضح آن اشاره به تعداد برج های عظیم در شهرهای توسعه یافته است. براساس 
آنچه در این کتاب آمده، رابطه ای منطقی میان تعداد شرکت ها و برج های بلندمرتبه در شهرهای توسعه 
یافته وجود دارد. کشورهایی با بیشترین و بلندترین برج ها، وابستگی بیشتری به نظام اقتصادی شرکتی 

و متکی به بخش خصوصی دارند و حتی در رتبه ی آزادی اقتصادی نیز شرایط شان قابل توجه است. 

اطالعاتی که هر فعال اقتصادی 
باید بداند 

9 نکته درباره ی کتاب جهانی از اعداد 
مسعود خوانساری/ رئیس اتاق تهران و مدیرمسول ماهنامه ی آینده نگر 
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برهمین اساس بهتر است بدانید بلندترین ساختمان های جهان در دوبی، نیویورک، تایپه، شانگهای، 
هنگ کنگ و کواالالمپور قرار دارند. بنابراین هم باید بلندترین برج جهان در شرکتی ترین اقتصاد جهان 

باشد که چنین نیز هست. 
تمامی آنچه بیان شد، ذهنیت دقیقی از وضعیت شهرها و کشورهای جهان را در نگاه سرمایه گذار 
شکل می دهد. براساس آنچه این کتاب مشخص کرده، جست وجو برای نیروی کار جوان در موناکو و 
ژاپن همان اندازه سخت است که یافتن نیروی کار با تجربه در چاد و نیجر. اطالعات بخش اول کتاب 
جهانی از اعداد تصویر روشنی از بازارهای سرمایه گذاری، ریسک های احتمالی و خطاهای بزرگ را به 

فعاالن بخش خصوصی ارائه می دهند. 

نگاه دوم: مهاجران اقتصاد جهان را بهم می زنند؟ 
دهه 70 شمسی برای ایران با مفهوم مهاجرت نیروی کار و دهه ی 80 و حتی 90 با ماجرای فرار 
نیروی های متخصص همراه بود. برهمین اساس است که امروز با وجود جمعیت بیکار قابل توجه 
اقتصاد ایران، همچنان یافتن نیروی کار متخصص در هر زمینه ای به سادگی ممکن نیست. اما این 
تنها بحران ما نیست. افغانستان ساالنه بیش از 2 میلیون و 556 هزار نفر از نیروهای خود را از دست 
می دهد و سوریه هم تنها طی سه سال بیش از 2 میلیون و 468 نفر از مردمش را وادار به کوچ کرده  
است.  ایران با ساالنه 75 هزار مهاجر در رتبه ی آخر جدولی جایی می گیرد که وضعیت کشورها در 

شاخص مهاجرت را نشان می دهد. 
این اطالعات نمایان می سازد مفهوم مهاجرت برای تمامی کشورهای توسعه نیافته و درگیر توسعه 
به دردسری پیچیده تبدیل شده و البته آنهایی که توپ و تانک در خیابان هایشان پارک کرده اند، 
وضعیت بدتری دارند و گروهی مانند ایران که چرخ کارخانه هایشان از کار افتاده، شرایط نسبتا بهتری 

دارند.  

نگاه سوم: رفاه و آزادی 
بزرگترین مشکل اقتصاد ایران برای جذب سرمایه گذاران خارجی به دو شاخص مربوط است. 
فضای کسب و کار و شاخص آزادی اقتصادی افشا می کند هنوز اقتصاد ایران برای توده ی بزرگی از 
سرمایه گذاران خارجی مطلوب نیست. شاخص آزادی اقتصادی نشان می دهد، دولت ها چقدر تمایل 
به دخالت در اقتصاد کشورشان دارند. نمره ی بین 80 تا 100 شرایط آزاد را تداعی می کند و نمره ی 
صفر تا 49.9 نشان دهنده، وضعیت بحرانی دخالت دولت در اقتصاد است. در حال حاضر هنگ کنگ 
با نمره ی 89.6 در صدر جدول آزادترین اقتصاد جهان ایستاده است. سنگاپور با نمره ی 89.4 دوم، 
نیوزیلند با نمره ی82.1 سوم، استرالیا با نمره ی 81.4 چهارم و سوئیس با نمره 80.5 پنجم است. در 
این بررسی ها هیچ نشانی از ایران نیست و حداقل تا کشور بیست و پنجم جهان جایی برای ما خالی 
نشده و این یعنی اقتصاد ایران نه در دسته ی آزادترین ها، که در میان اقتصادهای اسیر دولت ها جایی 

دارد. همین آمارها به سرمایه گذاران کمک می کند تا کشور مقصد خود را انتخاب کنند. 

نگاه چهارم: جهان به کدام سمت می رود؟ 
14.47 درصد صادرات جهان از حوزه ی یورو انجام می شود. امریکا هم 11.43 درصد صادرات 
جهان را به نام خود زده و البته چینی ها 10.39 درصد صادرات در جهان را در انحصار دارند. و 
البته سهم ایران از کل صادرات در جهان تنها 43 صدم درصد است. این لیست با اطالعات دیگری 
تکمیل می شود و البته سهم واقعی کشورها از اقتصاد جهان را بدون توجه به ادعاهای رویاپردازانه ی 

حاکمانشان نشان می دهد.
براین اساس 12.4 درصد بزرگترین معامالت صادراتی جهان در چین انجام می شود. 8.6 درصد 
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بزرگترین معامالت جهان برای امریکا، 8 درصد برای آلمان، 3.6 درصد برای ژاپن و بازهم 3.6 درصد 
برای هلند است. 12.7 درصد از معامالت وارداتی بزرگ جهان را نیز امریکایی ها انجام می دهند. در 
این دو حوزه ی خاص بازهم نامی از اقتصاد ایران نیست. نکته ی قابل توجه این است که این آمارها با 
احتساب نفت محاسبه شده و مشخص می شود برخالف باورهای عوامانه، اقتصاد ایران جایگاه تعیین 

کننده ای از اقتصاد جهانی ندارد. 

نگاه پنجم: دموکراسی در جهان به چه کار می آید؟ 
در کتاب قبلی ای که اتاق تهران از موسسه ی اکونومیست منتشرکرده  بود، یک فصل به موضوع 
دموکراسی و آینده ی اقتصادهای جهان اختصاص داشت. نویسنده ی اکونومیست یادآوری می کرد تا 
سال 2050 جهان بیش از آنکه تشنه ی دموکراسی باشد، شیفته ی عدالت خواهد شد. اینجا در کتاب  
جهانی از اعداد بازهم به همان مفهوم بازگشته شده است. آیا دموکراسی ها در جهان رو به زوال هستند؟ 
اساسا چرا شرایط اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان برای ما باید جذاب باشند؟ این کتاب با اعداد 
به این سوال پاسخ داده است. نروژ، سوئیس، سوئد، فنالند، دانمارک، هلند، نیوزیلند، آلمان و ایرلند 
برترین کشورهای جهان از نظر دموکراسی به حساب می آیند. اما امریکا بزرگترین اقتصاد جهان در 
رده شانزدهم همین رده بندی قرار دارد و میان 5 کشور اول جدول هیج نشانی از اقتصادهای بزرگ 
جهان نیست. چینی ها نیز حتی تا رده ی بیستم این جدول، هیچ جایگاهی ندارند. شاخص دموکراسی 
نمایان می سازد، ارتباط عمیقی میان رفاه و دموکراسی در کشورها وجود دارد ولی رابطه ی مشخصی 
میان پیشرفت اقتصادی )به معنای صنعتی و با شاخص قدرت خرید( و دموکراسی به چشم نمی خورد. 

کشورهای توسعه یافته روی محور عدالت بیش از دموکراسی سرمایه گذاری کرده اند.

نگاه ششم: با چشم باز تجارت کنید
کتاب جهانی از اعداد یک راهنمای تمام عیار برای تجارت است. اگر قصد صادرات کاال به کشوری 
داشته باشید یا اینکه نیت به واردات کاالی خاص بکنید، باید مقصد و مبداء خود را بشناسید. مردم کدام 
کشورها به اندازه ی کافی پول برای خرید کاالی شما دارند؟ یا اینکه کدام کشورها جنسی برای صادرات 
تولید می کنند؟ کتاب جهانی از اعداد تایید می کند بیشترین تولید کارخانه ای در جهان به چین با 
تولید ساالنه 2.941 میلیارد دالر، امریکا با تولید ساالنه 1.966 میلیارد دالر، ژاپن با تولید ساالنه 
1.073 میلیارد دالر و آلمان با تولید ساالنه 754 میلیون دالر اختصاص دارد. در هیچ کدام از این دو 
فهرست نامی از ایران در میان 52 کشور اول جهان وجود ندارد. داده های این بخش از کتاب برای تجار 
می تواند نقش راهبردی داشته  باشد و آنها را به کشورهای صادرکننده و بازارهای هدف واقعی آشنا کند. 

نگاه هفتم: چرا دنیا پیشرفت می کند ولی ما نه؟ 
سوال بسیار ساده ای ذهن فعاالن اقتصادی ایران را اشغال کرده  است. چرا سرمایه گذران خارجی 
با آغوش باز به ایران نمی آیند؟ کتاب جهانی از اعداد پاسخ روشنی به این سوال می دهد. این کتاب به 
دقت هزینه های کسب و کار در تمامی کشورهای جهان را بررسی کرده است. مهترین شاخص پس از 
آزادی اقتصادی و سهولت کسب و کار در هر کشوری به هزینه های جاری تحمیل شده به سرمایه گذار 
مربوط است. اکونومیست شاخص »اجاره ی دفتر/ با احتساب مالیات و هزینه های عملیاتی دیگر« را 
برای محاسبه شرایط انتخاب کرده است. براین اساس اجاره ی ساالنه ی هر فوت )30 سانتی متر مربع( 
دفتر در لندن 273.63 دالر هزینه دارد. همین میزان متراژ در هنگ کنک 250.61 دالر هزینه دربر 
دارد. این اعداد برای اجاره ی همین متراژ در پکن 197.75 دالر، مسکو 165 دالر، دهلی نو 158.47 
دالر، لندن 152.67 دالر، توکیو 136.46 دالر و شانگهای 127.89 دالر است. شاخص بعدی که 
شرایط کشورها برای کار را با دقت نشان می دهد، هزینه ی استخدام است. هزینه ی هر ساعت دستمزد 
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در نروژ 65.86 دالر است و این کشور را به گران ترین در جهان تبدیل کرده  است. اعداد دیگری 
نشان می دهند کشورهایی که هزینه های باالیی دارند در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق نبوده اند. 
اقتصادها هرچقدر ارزان تر و آزادتر می شوند، سرمایه های خارجی بیشتری را جذب می کنند و البته که 
ما در میان این شاخص ها هیچ جایگاهی نداریم. فضای کسب و کار سخت، هزینه های باال و درآمدهای 

پایین اقتصاد ایران را خیلی هم جذاب نمی کند. 

نگاه هشتم: بهره مندی بیشتر زندگی بهتر 
کتاب جهانی از اعداد شاخصی به نام »بیشترین گردشگران پول خرج کن« جهان ابداع کرده و 
براین اساس نشان داده که چینی ها ساالنه 128.6 میلیون دالر در سفرهای توریستی خود خرج 
می کنند. امریکایی ها ساالنه 104.7 میلیون دالر، آلمانی ها ساالنه 91.4 میلیون دالر و انگلیسی ها 
ساالنه 57.6 میلیون دالر هزینه ی سفرهایشان می کنند. امریکا با ساالنه 139.5 میلیون دالر، اسپانیا 
با ساالنه 60.4 میلیون دالر و فرانسه با ساالنه 56.1 میلیون دالر بیشترین درآمد توریسم را بدست 

می آورند.
 در حال حاضر برآیند بهترین وضعیت زندگی برای ساکنان موناکوست. امید به زندگی در این 
کشور به عدد 89.6 سال رسیده و البته ساکنان سیرالئون هم با امید به زندگی 46.8 سال در بدترین 
شرایط قرار دارند. 40 درصد جمعیت قطر، 35.5 درصد جمعیت کویت، 32.8 درصد جمعیت امارات 
و 32.6 درصد جمعیت امریکا به چاقی مبتال هستند. شهروندان بلژیکی 3هزار و 793 کالری در روز 
دریافت می کنند و باالترین عدد را در این شاخص به خود اختصاص داده اند. مردم اتریش ساالنه 3 هزار 
و 784 کالری در روز در اختیار دارند و شهروندان ترکیه روزانه 3 هزار و 680 کالری دریافت می کنند. 
البته شهروندان ساکنان زامبیا تنها روزانه یک هزار و 930 کالری دریافت می کنند و بدترین شرایط 
را در جهان دارند. این آمارها در کنار اطالعات دیگری مانند نرخ ازدواج و طالق در کشورهای جهان و 
هزینه های زندگی به تفکیک کشورها نشان می دهد وضعیت اقتصادی مردم جهان چگونه است. برای 
تحلیل دقیق تر وضعیت زندگی مردم جهان، کتاب جهانی از اعداد آمارهایی در مورد میزان هزینه ی 
سرگرمی در کشورها، هزینه ی رفتن به سینما و حتی هزینه ای را که مردم کشورها برای صرف 

نوشیدنی خرج می کنند را در دل خود جایی داده است. 

نگاه نهم: درخشان ترین اطالعات برای شما 
این فصل  به بررسی وضعیت 68 کشور جهان اختصاص دارد. در  درخشان ترین فصل کتاب، 
اطالعات کلیدی هر کشور در دو صفحه جمع آوری شده  است. شاخص های مربوط به جمعیت، سرانه ی 
درآمد،  میزان سواد، نوع دین، تراز تجاری، رشد اقتصادی، تورم، امور مالی، نرخ های برابری ارز، بهداشت 
و درمان و وضعیت عمومی جامعه در این فصل به تفکیک کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. 
موسسه ی اکونومیست برای تدوین این بخش از کتاب 25 سال زمان صرف کرده و تنها برای افزوده 
شدن 8 کشور جدید به این لیست بیش از 10 سال مطالعه صورت گرفته است. این فصل از کتاب 

دقیق ترین اطالعات آماری و تحلیلی را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. 
اما بازهم این کتاب به چه کار ما می آید؟ 

کتابی که در دست دارید، تالش می کند رابطه ی میان اعداد و وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی 
کشورها را نشان دهد. این کتاب دانشنامه یا مرجع اطالعات عمومی نیست، ولی به شما نشان می دهد 
چرا کشورهای اسکاندیناوی دنبال رشد اقتصادی های باال نیستند و به کدام دلیل همچنان جمعیت 
چین روستایی مانده  است؟ کتاب جهانی از عداد مرجعی برای تحلیل و آینده پژوهی و از همه مهمتر 

تحلیل است. این کتاب قصد تفسیر جهان را ندارد و تنها آن را تحلیل می کند.
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خوشآمد
بســیار خرســندم کــه بیســت وپنجمین نســخه ی ســاالنه ی جهانــی	از	اعــداد قطــع جیبی 

اکونومیســت را معرفــی می کنــم. 
از ســال 1991 کــه اولین نســخه منتشــر شــد جهــان دســتخوش تغییرات عمــده جمعیتی، 
اقتصــادی و فنــاوری شــده اســت. مــا دیگــر تک برگ هایــی بــا فهرســتی از داده هــای پیچیــده 
را چــاپ نمی کنیــم و آنهــا را بــرای انتشــار بــه اداره ی پســت نمی فرســتیم. اکنــون صفحه هــای 
ــن کار،  ــه ای ــم و در نتیج ــذاری می کنی ــری بارگ ــی اب ــای دیجیتال ــان را در فض ــزرگ خودم ب

می توانیــم اطالعــات را بــا ناشــران و همکارانمــان در سراســر جهــان بــه اشــتراک بگذاریــم. 
در ربع قــرن گذشــته، ایــن کتــاب بــا گذشــت زمــان تکامــل پیــدا کــرده اســت. مــا اکنــون 
اینترنــت، تلفــن همــراه و انرژی هــای تجدیدپذیــر را پذیرفته ایــم. ایــن کتــاب خوبی هــا – مثــل 
کاهــش مــرگ ناشــی از زایمــان- و بدی هایــی- از جملــه افزایــش چاقــی و دیابــت- را دنبــال 
کــرده اســت. در حیــن ایــن کار، رتبه بندی هــا تــا پوشــش 183 کشــور و نماگــر کشــورها از 60 
بــه 67 کشــور افزایــش یافتــه و نماگــر منطقــه ی یــورو و کل جهــان نیــز بــه آن افــزوده شــده 
اســت. جهــان از نــگاه اعــداد قطــع جیبــی بیش ازگذشــته جزئیــات فراهــم کــرده، تصویــری 
بیــش از همیشــه متغیــر از دنیایــی کــه در آن زندگــی می کنیــم ســاخته و منبعــی اساســی 

بــرای خواننــدگان کنجــکاو مــا در سراســر جهــان اســت. 

زانی	مینتون	بدوس1
سردبیر		اکونومیست

جهــان از نــگاه اعــداد قطــع جیبــی داده هایــی را در دو بخــش دربــاره جهــان ارایــه و تحلیــل 
ــت: کرده اس

رتبه	بنــدی	جهانــی کارایــی 183 کشــور جهــان را بــا گســتره ای از شــاخص ها ارزیابــی 
کــرده و بــه آنهــا رتبــه ای اختصــاص داده اســت. ایــن کشــورها آنهایــی هســتند کــه )در ســال 
ــا تولیــد  ــا اخیــرا داشــته اند ی ــوده ی 2013( دســت کم یــک میلیــون نفــر جمعیــت داشــته ب
ناخالــص داخلی شــان دســت کم 3 میلیــارد دالر بــوده اســت؛ ایــن کشــورها در صفحــات 250 
تــا 253 فهرســت شــده اند. رتبه بنــدی جدیــد امســال دارای عناوینــی بــا تنــوع زیــاد شــامل 
نرخ هــای NEET )فــردی خــارج از چرخــه آمــوزش رســمی، اشــتغال یــا در حــال تعلیــم یــک 

مهــارت2(، هزینه هــای اشــتغال، بنــادر، قماربــازی و برنــدگان جــام جهانــی فوتبــال اســت. 

نماگــر کشــورها بــه جزئیــات 67 کشــور بــزرگ بــه اضافــه منطقــه ی یــورو و کل جهــان 
ــده اند.  ــه از صفحــه ی 109 فهرســت ش ــه ک ــی انداخت نگاه

بــرای تجلیــل از بیســت وپنجمین ســالگردمان، نســخه ی ســال 2016 جهانــی	از	اعــداد	
ــژه ی »بیســت وپنج ســال حضــور« کــه  ــک گــزارش وی قطــع جیبــی اکونومیســت شــامل ی
نگاهــی انداختــه بــه ایــن کــه چطــور جهــان از اولیــن نســخه ای کــه در ســال 1991 انتشــار 
دادیــم تغییــر کــرده اســت. ایــن بخــش نــه تنهــا تغییــر در داده هــا را منعکــس می کنــد، بلکــه 

ــد.  ــر کرده ان ــن اســت کــه چطــور شــاخص خودشــان تغیی انعکاس دهنــده ی ای

1- Zanny Minton Beddoes

2 - not in education, employment or training
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نکته	ها
میــزان و کیفیــت آمــار در دســترس از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت. کامــال 
دقــت شــده تــا تعاریــف گســترده ای کــه داده هــا بــر اســاس آن قــرار گرفته انــد مشــخص شــود 
و مــواردی کــه کیفیــت یــا مشــکالت فنــی داده هــا بــه قــدری بــوده کــه احتمــال تاثیــر جــدی 

آنهــا بــر تفســیر اعــداد وجــود داشــته معیــن شــود. 
ــی  ــاری بین الملل ــف آم ــا تعاری ــن حــال، اعــداد کشــورهای خاصــی ممکــن اســت ب ــا ای ب
اســتاندارد متفــاوت باشــند. اصطــالح »کشــور« نیــز ممکــن اســت بــه مناطــق اســتحفاظی یــا 

ــای اقتصــادی اشــاره داشــته باشــد.  هویت ه
تعاریــف آمــار در صفحــات مربــوط به خــود در بخــش واژه نامــه در صفحــات 249-248 آمده 
اســت. اعــداد ممکــن اســت جمــع کل یــا نســبت بــر حســب درصد نداشــته باشــند؛ چــون گرد 
شــده اند، یــا در مــواردی کــه مربــوط بــه تولیــد ناخالــص داخلــی اســت از نظــر آمــاری تعدیــل 
ــرخ تبدیــل ارزهــا در  ــر اســاس ن ــه دالر آمریــکا ب شــده باشــند. جمــع پول هــا نیــز عمومــا ب

زمانــی کــه آمــار بــه آنهــا اشــاره کــرده  تبدیــل شــده اســت.

چند	تعریف	از	کشورها
ــرس  ــای قب ــه یوگســالوی ســابق اســت. داده ه ــوری مقدونی ــام رســمی جمه ــه ن مقدونی
طبیعتــا تنهــا بــه بخــش یونانــی قبــرس اشــاره دارد. داده هــای چیــن شــامل هنگ کنــگ یــا 
ماکائــو3 نمی شــود. داده هــای ســودان عمومــا مربــوط بــه قبــل از زمانــی اســت کــه در ژوئیــه 
2011 بــه دو کشــور ســودان و ســودان جنوبــی تبدیــل شــد. بــرای جمــع آوری آمار کشــورهایی 
مثــل مراکــش، نواحــی مــورد مناقشــه محســوب نشــده اند. کنگــو- کینشــازا4 بــه جمهــوری 
دموکراتیــک کنگــو اشــاره دارد کــه قبــال زئیــر شــناخته می شــد. کنگــو- بازاویــل5 بــه کنگــوی 
دیگــر اشــاره دارد. جزایــر آنتیــل6 پادشــاهی هلنــد در ســال 2011 منحــل شــد امــا در برخــی 
داده هــا باقــی مانــده اســت؛ جزایــر کاراســائو7 بایــد بــه پادشــاهی هلنــد اضافــه شــود، امــا هنــوز 
ــه 28 کشــور عضــو آن  ــا ب ــه ی اروپ ــاره اش وجــود دارد. داده هــای اتحادی داده هــای کمــی درب
ــه ی  ــت. منطق ــده اس ــات آم ــا توضیح ــز آن ب ــاره دارد و ج ــه ی 2008 اش ــخ اول ژانوی در تاری
ــی یــورو هماهنــگ  ــا واحــد پول ــه 18 عضــو آن کــه در 31 دســامبر 2014 ب ــورو معمــوال ب ی
شــده بودنــد اشــاره دارد: آلمــان، اتریش، اســپانیا، اســتونی، اســلوواکی، اســلوونی، ایتالیــا، ایرلند، 
بلژیــک، پرتغــال، فرانســه، فنالنــد، قبرس، لتونــی، لوکزامبــورگ، مالت، هلنــد و یونــان. )لیتوانی 
در اول ژانویــه 2015 بــه یــورو پیوســت.( در زمــان چــاپ ایــن کتــاب، نبــود اطمینــان دربــاره ی 
آینــده ی یونــان به عنــوان بخشــی از منطقــه ی یــورو باقــی بــود. بــرای اطالعــات بیشــتر درباره ی 

اتحادیــه  ی اروپــا و منطقــه ی یــورو صفحــات 249 - 248 واژه نامــه را ببینیــد.

پایه	ی	آماری
مولفه هــای تمامــا مهــم چنیــن کتاب هایــی قابلیــت مــورد اعتمــاد بــودن بــرای مقایســه 
بیــن کشــور را دارنــد. بــا ایــن کــه بــه دالیــل ذکرشــده در بــاال هرگــز امــکان کامــل ایــن کار 
وجــود نــدارد، بهتریــن روشــی کــه ایــن کتــاب نیــز آن را بــه کار گرفــت ایــن اســت کــه داده 
یــک ســال یــا دوره ی زمانــی مشــابه بــا یکدیگــر مقایســه شــوند و تــا جایــی کــه ممکــن اســت 
3 - Macao

4- Congo-Kinshasa

5 - Congo-Bazzaville

6- Antilles

7- Curaҫoa
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از داده هــای واقعــی و نــه تخمینــی اســتفاده شــود. در برخــی مــوارد، تنهــا اعضــای ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصــادی مــورد ارزیابــی قــرار گرفته انــد. جایــی کــه داده هــای یــک کشــور 
ــاب  ــن نســخه از کت ــرای ای ــات ب ــد حــذف شــده اند. تحقیق ــدازه تاریخ گذشــته بوده ان بیش ازان
در ســال 2015 بــا اســتفاده از آخریــن منابــع در دسترســی انجــام شــد کــه بــر پایــه ای قابــل 

مقایســه در ســطح بین المللــی ارایــه شــده بودنــد. 
ــاز  ــامبر 2013 ب ــه در 31 دس ــالدی پایان یافت ــال می ــه س ــورها ب ــر کش ــا در نماگ داده ه
ــرخ  ــه زندگــی و ن ــد ب ــه جــز آن مشــخص شــده باشــد. امی ــواردی ک ــد؛ مگــر در م می گردن
ــرای ســال  ــاروری ب ــرخ ب ــه ی میانگین هــای تخمینــی 20-2015 اســت؛ ن ــر پای ــر ب مرگ ومی
2013، نــرخ تولــد خــام بــرای ســال 2014 و داده هــای انــرژی بــرای 12-2011 و مذهــب بــرای 
ــی و  ــای مصرف ــوزش، کااله ــالمت و آم ــتغال، س ــالق، اش ــای ازدواج و ط ــت؛ داده ه 2010 اس

ــر اســت.  ــداد در دســترس ســال های اخی ــه اع ــوط ب ــات مرب خدم

تعاریف	دیگر
داده هایــی کــه در نماگــر کشــورها نشــان داده شــده اند ممکــن اســت همان هایــی نباشــند 
ــا  ــش آنه ــال پوش ــا س ــف ی ــون تعاری ــده اند؛ چ ــان داده  ش ــی نش ــدی جهان ــه در رتبه بن ک

ــد. ــاوت باش ــد متف می توان
آمــار صــادرات و واردات اصلــی معمــوال بــر پایــه ی آمــار گمرکــی اســت. ایــن آمــار عمومــا با 
تعاریــف متفاوتــی ترکیــب شــده اند تــا اعــداد صــادرات و وارداِت نشان داده شــده در بخــش تــراز 

پرداخــت، قابل مشــاهده باشــند. 
داده هــای مصــرف انــرژی همیشــه قابــل اعتمــاد نیســتند؛ بــه ویــژه بــرای کشــورهای بزرگ 
تولیدکننــده ی نفــت. بنابرایــن داده هــای مصــرف ســرانه ممکــن اســت باالتــر از واقعیــت باشــد. 
ــر  ــد؛ اگ ــر باش ــرف باالت ــد از مص ــد و واردات می توان ــد باش ــتر از تولی ــد بیش ــادرات می توان ص
عملیــات ترانزیــت، باعــث تغییــر داده هــای تجــاری شــود، یــا نفــت بــرای تصفیــه یــا صــادرات 

دوبــاره وارد شــده باشــد.

عبارات	مخفف	و	قراردادی
)همچنین واژه نامه صفحات 249-248 را ببینید(
میلیارد )یک هزار میلیون(  bn

اتحادیه ی اروپا  EU

تولید ناخالص داخلی  GDP

GNI  تولید ناخالص ملی

هکتار  ha

کیلوگرم  kg

کیلومتر  km

میلیون  m
برابری قدرت خرید  PPP

معادل نفت بر حسب تُن  TOE

تریلیون )یک هزار میلیارد(  tr n
خارج از دسترس  …



در 25 ســال گذشــته، جمعیــت کــره ی زمیــن رشــد کــرده و توزیــع امکانــات در آن حالــت 
برابــر فاصلــه گرفتــه اســت. کشــورهای در حال توســعه رونــق را تجربــه کرده انــد؛ در حالــی کــه 
کشــورهای توســعه یافته بــا رکــود مواجــه بوده انــد. بیــن ســال های 1988 )ســال پایــه بــرای 
داده هــا در اولیــن نســخه ی جهانــی از اعداد قطــع جیبی، منتشرشــده در 1991( و 2013 )ســال 
پایــه بــرای ایــن نســخه( هندوســتان 418 میلیــون نفر بــه جمعیت خــود افــزوده اســت. در این 

مــدت، آلمــان و ژاپــن کمتــر از 9 میلیــون نفــر را بــه خــود اضافــه کرده انــد. 
ــوده اســت کــه آشــکارترین  ــن اتفــاق، جهــان شــاهد شهرنشــینی شــدید ب ــداد ای در امت
ــی، یکــی  ــره ی جنوب ــوده اســت. در ســال 1988، ســئول، پایتخــت ک ــد ب ــن و هن آن در چی
از بزرگ تریــن شــهرها بــا جمعیــت 10 میلیــون نفــر بــود. امــروز، ایــن شــهر حتــی در جمــع 
30 شــهر جهــان بــا بیشــترین جمعیــت هــم نیســت. بزرگ تریــن شــهر جهــان هنــوز توکیــو، 
اکنــون بــا جمعیتــی تقریبــا چهــار برابــر ســئول، اســت. در ســال 2015، شــش شــهر در چیــن 
ــرای رتبه بنــدی کامــل، صفحــه ی  ــد. )ب ــر از ســئول بودن و پنــج شــهر در هندوســتان بزرگ ت

21 را ببینیــد.(

ــاروری بــه  ــد، نــرخ تولــد و نــرخ ب ــه دلیــل ایــن کــه کشــورهای فقیرتــر توســعه یافته ان ب
طــور منظــم کاهــش یافتــه اســت. بــرای مثــال، در کنیــا میانگیــن تعــداد فرزنــدان متولدشــده 
از هــر زن از 8.1 فرزنــد در اواخــر دهــه 1980 بــه 4.3 در 2013 رســیده اســت )صفحــه ی 19 را 
ببینیــد(. بــا ایــن حــال، در بســیاری از کشــورهای جهــان ثروتمنــد ایــن آمار شــروع بــه افزایش 

کــرده اســت.
ازآنجــا کــه مراقبت هــای بهداشــتی، رژیــم غذایــی و تغذیــه بهبــود یافتــه، امیــد بــه زندگــی 
افزایــش داشــته اســت. در 1988 ژاپــن باالتریــن کشــور در جــدول بــا میانگیــن امید بــه زندگی 78 
ســال بــود. 25 ســال بعــد از آن موقــع، مکزیــک، لبنــان، کوبــا، جمهــوری چــک و ده ها کشــور دیگر 
نیــز بهبــود یافتــه و بــه ایــن رقــم رســیده اند. اکنــون موناکــو باالتریــن رتبــه بــا امیــد بــه زندگــی 
قابــل توجــه 89 ســال را داراســت )صفحــه ی 80 را ببینیــد(. در آن ســر طیــف، ســیرالئونی ها اکنون 
انتظــار دارنــد کــه تــا 47 ســالگی عمــر کنند؛ شــش ســال بیشــتر از آمــار ســال 1988. در نتیجه ی 
چنیــن پیشــرفت هایی، درصــد افــرادی کــه بــه ســن بــاالی 65 ســال می رســند افزایــش یافتــه 
ــه  ــه رو می شــد ک ــا 20 درصــد جمعیتــش روب ــد ب ــچ کشــوری نبای اســت. در دهــه ی 1980، هی
بــاالی 65 ســال ســن داشــتند. اکنــون ژاپــن، آلمــان و ایتالیــا با چنیــن مســئله ای مواجهند. بــا این 
حــال، کشــورهای آفریقایــی همچنــان جوان تریــن جمعیــت جهــان را دارا هســتند. در اواخــر دهه ی 
1980، 40 تــا 50 درصــد افــراد در بیشــتر قســمت های ایــن قــاره زیــر 15 ســال ســن داشــتند. در 

بزرگ	ترین	شهرهای	جهان
جمعیت در تجمع شهری، میلیون نفر

1988
31.6 1	 توکیو، ژاپن 
18.1 اوزاکا، ژاپن  	2
16.0 3	 نیویورک، آمریکا 
15.1 مکزیکو سیتی، مکزیک  	4
14.2 سائو پائولو، برزیل  	5
11.6 بمبئی، هند  	6
10.6 لس آنجلس، آمریکا  	7
10.5 کلکته، هند  	8
10.3 بوینس آیرس، آرژانتین  	9
10.0 سئول، کره ی جنوبی  	10

2015
38.0 توکیو، ژاپن  	1
25.7 دهلی، هند  	2
23.7 شانگهای، چین  	3
21.1 سائو پائولو، برزیل  	4
21.0 بمبئی، هند  	5
21.0 مکزیکو سیتی، مکزیک    
20.4 پکن، چین  	7
20.2 اوزاکا، ژاپن  	8
18.8 قاهره، مصر  	9
18.6 نیویورک، آمریکا  	10
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ســال 2013، ایــن وضعیــت همچنــان باقــی اســت )صفحــه ی20 را ببینید(.
بــا وجــود پیشــرفت بهداشــت، همه گیــری ایــدز در ایــن دوره ی زمانــی بــر آفریقــا چیــره 
شــده اســت. 25 ســال قبــل، کنگــو- برازویــل از هــر 100 هــزار نفــر 66 مــورد ایــدز را گــزارش 
می کــرد کــه باالتریــن آمــار در قــاره ی آفریقــا بــود. اکنــون 22 کشــور آفریقایــی بیــش از 100 
مــورد مــرگ از هــر 100 هــزار نفــر را گــزارش می کننــد )صفحــه ی 85 را ببینیــد(. حتــی ایــن 

نــرخ نســبت بــه اواســط دهــه 2000 بــه طــور قابــل توجهــی پاییــن آمــده اســت.
ــراد بیش ازپیــش  ــه مــرگ تغییــر کــرده اســت چراکــه ســبک زندگــی اف مــوارد منجــر ب
راحــت شــده اســت. در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، افــراد بــه طــور میانگیــن روزانــه 
حــدود 3 هــزار کالــری در دســترس خــود بــرای مصــرف دارنــد )صفحــه ی 87 را ببینیــد(. در 
نتیجــه، دیابــت و چاقــی کــه بــه ترتیــب تــا ســال 2005 و 2006 در جهانــی	از	اعــداد قطــع 
جیبــی ثبــت نشــده، اکنــون شــایع اســت )صفحــه ی 84 را ببینیــد(. در یــک مــورد مثبت تــر، 
سیگارکشــیدن در دنیــای ثروتمنــد بــه طــور پیوســته کاهــش یافتــه اســت. یونانی هــا کــه قبال 
ــه چهــار و  ــه نصــف یعنــی ب ــد میــزان ســیگار کشــیدن خــود را ب آتش به آتــش دود می کردن

نیــم نــخ در روز بــرای هــر نفــر رســانده اند )صفحــه ی 100 را ببینیــد(.
ــدازه یک ســوم  ــه ان ــرخ ازدواج کاهــش یافتــه و در ایــاالت متحــده ب در جهــان ثروتمنــد ن
نســبت بــه 25 ســال قبــل میــزان پیوندهــای زناشــویی افــت کــرده اســت. میــزان طــالق نیــز 
کاهــش یافتــه و در ایــاالت متحــده دوپنجــم کــم شــده اســت )صفحــه ی 89-88 را ببینیــد(. 
بــه طــور جهانــی، هــر ســال زنــان جــوان بیشــتر از مــردان جــوان از دانشــگاه ها فارغ التحصیــل 
می شــوند. و ایــن افزایــش تمرکــز بــر شــغل، میانگیــن ســن ازدواج را افزایــش داده اســت. در 
انگلســتان میانگیــن ســن عروس هــا اکنــون 32 ســال اســت کــه باالتــر از 24 ســال در 1987 

اســت.
شــاید تکان دهنده تریــن عقب گردهــا در 25 ســال گذشــته مربــوط بــه قــاره آمریــکا باشــد. 
در 1986، تنهــا دو کشــور در جهــان شــاخص قتــل باالتــر از 20 نفــر بــه ازای هــر 100 هــزار نفر 
جمعیــت را داشــتند؛ فیلیپیــن بــا شــاخص 38.7 و لســوتو بــا شــاخص 36.4. اکنون 13 کشــور 

تنهــا در قــاره ی آمریــکا بــه ایــن انــدازه رســیده اند. )صفحــه ی 101 را ببینیــد(.

قتل
جنایت در هر 100 هزار نفر جمعیت

1986
38.7 فیلیپین  	1
36.4 لسوتو  	2
18.9 سریالنکا  	3
18.0 جامائیکا  	4
15.6 گویان  	5
13.2 لبنان  	6
12.6 زیمباوه  	7
12.4 تایلند  	8
12.2 باهاما  	9
11.0 بوتسوانا   10

2012 یا بعد از آن
91.0 هندوراس  	1
53.6 ونزوئال  	2
52.6 جزایر ویرجین )آمریکا(  	3
41.5 السالوادور  	4
39.1 جامائیکا  	5
38.0 لسوتو  	6
34.6 گواتماال  	7
30.7 کلمبیا  	8
30.7 آفریقای جنوبی    
29.7 باهاما   10
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صحنــه ی اقتصــاد در بیســت وپنج ســال گذشــته زیــر ســایه ی ظهــور چیــن بــوده اســت. 
ایــن کشــور بــا میانگیــن رشــد اقتصــادی ســاالنه 9.7 درصــد اکنــون بزرگ تریــن اقتصــاد جهان 
اســت. )تنهــا یــک کشــور بــه رشــد ســاالنه ی 10 درصــد در تمــام ایــن دوره ی رســیده اســت؛ 

گینــه ی اســتوایی بــا رشــد 18 درصــد.(

ســرانه ی تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن هشــت برابــر رشــد کــرده و بــه 6،807 دالر رســیده 
اســت. ایــن رقــم شــاید بــا ســرانه ی 173 هــزار دالری موناکــو رقابــت نکنــد )صفحــه ی 28 را 
ببینیــد( امــا در ایــن ســال ها توانســته تقریبــا 600 میلیــون از جمعیــت خــود را از زیــر خط فقر 
)1.25 دالر در روز بــا قیمت هــای 2005( بــه بــاالی آن بکشــاند. چیــن همچنیــن بــا فاصلــه بــه 

بزرگ تریــن بــازار مصــرف جهــان تبدیــل شــده اســت )صفحــات 57-52 را ببینیــد(.
ــن  ــود و در ســال 2010 از ای ــکا ب تولیــد صنعتــی چیــن در ســال 1988 یک هشــتم آمری
کشــور پیشــی گرفــت. در نتیجــه، ســهم چیــن در صــادرات جهانــی از 1.4 درصــد بــه 10.4 
درصــد رســید کــه فقــط کمتــر از آمریــکا و منطقــه ی یــورو اســت )صفحــه ی 34 را ببینیــد(. 
بــه لطــف تکامــل ســریع کاالهــای مصرفــی، تقریبا تمــام مــواردی کــه در ســال 1988 برای 
اولیــن نســخه رتبه بنــدی شــده بودنــد جایگزیــن شــده اند. جهــان از نــگاه اعــداد قطــع جیبــی 
دیگــر آمــار ســهم نوارهــای کاســت ویدیویــی، ماکروویــو و ماشــین ظرف شــویی را محاســبه 
نمی کنــد. ایــن کتــاب اکنــون میــزان مالکیــت تلفــن همــراه، فــروش رایانــه و تعــداد مشــترکان 

ــد را رتبه بنــدی می کنــد )صفحــات 93-92 را ببینیــد(. اینترنــت پهن بان
از بســیاری جهــات، جهانــی کــه مــا در ســال 1988 ثبــت کــرده بودیــم بــه نظــر ســاده تر 
و معصوم تــر می رســید. هانــس کریســتین اندرســون1 و انیــد بلیتــون2 نویســندگانی با بیشــتری 
میــزان ترجمــه  ی  آثارشــان در سراســر جهــان بودنــد و رتبه بنــدی ای بــرای بــارداری نوجوانــان، 
قماربــازی، زندانیــان، ســرقت و پناهندگــی وجود نداشــت )به ترتیــب، صفحــات 18، 100، 101 
و 25 را ببینیــد(. علــت ایــن اتفــاق تــا حــدی بــه دلیــل آن بــوده کــه امــروزه داده هــای بیشــتر 
ــا بدتــر، یــک حقیقــت  و بهتــری در دســترس اســت. و بعــد از همــه ایــن تغییــرات، بهتــر ی
اســتوار وجــود دارد: فرانســه هنــوز بیشــترین گردشــگر را در تمــام جهــان داراســت )صفحــه ی 

77 را ببینیــد(.
1 - Hans Christian Andersen

2 - Enid Blayton

بزرگ	ترین	اقتصادها
بر حسب میلیارد دالر، با احتساب قیمت های 2013

1988
9،612 آمریکا  	1
5،630 ژاپن  	2
2،379 آلمان غربی  	3
1،869 فرانسه  	4
1،631 ایتالیا  	5
1،627 انگلستان  	6
1،148 شوروی  	7

961 کانادا  	8
697 برزیل  	9
666 اسپانیا   10

2013
16،768 آمریکا  	1
9،240 چین  	2
4،920 ژاپن  	3
3،730 آلمان  	4
2،806 فرانسه  	5
2.678 انگلستان  	6
2،246 برزیل  	7
2،149 ایتالیا  	8
2،097 روسیه  	9
1،875 هند   10
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کشورها:	حقایق	طبیعی
کشورها:	بزرگ	ترین	ها1

)1000(کیلومتر مربع
947 تانزانیا   31  17،098 روسیه  	1
924 نیجریه   32  9،985 کانادا  	2
912 ونزوئال   33  9،834 ایاالت متحد امریکا  	3
824 نامیبیا   34  9،597 چین  	4
802 موزامبیک   35  8،515 برزیل  	5
796 پاکستان   36  7،692 استرالیا  	6
784 ترکیه   37  3،287 هند  	7
756 شیلی   38  2،780 آرژانتین  	8
753 زامبیا   39  2،725 قزاقستان  	9
677 میانمار   40  2،382 الجزایر  	10
653 افغانستان   41  2،345 کنگو  	11
644 سودان جنوبی   42  2،207 عربستان سعودی  	12
638 سومالی   43  2،166 گرینلند  	13
 623 جمهوری آفریقای مرکزی   44  1،964 مکزیک  	14
604 اوکراین   45  1،911 اندونزی  	15
592 کنیا   46  1،879 سودان  	16
587 ماداگاسکار   47  1،760 لیبی  	17
582 بوتسوانا   48  1،629 ایران  	18
552 فرانسه   49  1،564 مغولستان  	19
528 یمن   50  1،285 پرو  	20
513 تایلند   51  1،284 چاد  	21
506 اسپانیا   52  1،267 نیجر  	22
488 ترکمنستان   53  1،247 آنگوال  	23
476 کامرون   54  1،240 مالی  	24
463 پاپوآ گینه ی نو   55  1،221 آفریقای جنوبی  	25
450 سوئد   56  1،142 کلمبیا  	26
447 مراکش   57  1،104 اتیوپی  	27
447 ازبکستان    1،099 بولیوی  	28
435 عراق   59  1،031 موریتانی  	29
407 پاراگوئه   60  1،002 مصر  	30

کوه	ها:	بلندترین	ها2
ارتفاع )متر( مکان  نام   

8،848 چین-نپال  اورست  	1
8،611 چین-جامو و کشمیر  کی2 )گادوین آستن(  	2
8،586 هند-نپال  کانگچنجونگا  	3
8،516 چین-نپال  لهوتسه  	4
8،463 چین-نپال  ماکالو  	5
8،201 چین-نپال  چو ایو  	6
8،167 نپال  دهاالگیری  	7
8،163 نپال  ماناسلو  	8
8،126 چین-جامو و کشمیر  نانگا پاربات  	9
8،091 نپال  آناپورنا1  	10
8،068 چین-جامو و کشمیر  گاشربرام1  	11
8،047 چین-جامو و کشمیر  برود پیک  	12
8،035 چین-جامو و کشمیر  گاشربرام2  	13
8،012 چین  شیشاپانگما  	14

2- با در نظر گرفتن قله های جداگانه ای که هر کدام بخشی از یک رشته کوه مشابه هستند 1 -  با در نظر گرفتن آب های شیرین  



15 کشورها:حقایقطبیعی

رودخانه	ها:	طویل	ترین	ها
طول )کیلومتر( مکان  نام   

6،695 آفریقا  نیل  	1
6،516 آفریقای جنوبی  آمازون  	2
6،380 آسیا  یانگ تسه  	3
5،959 امریکای شمالی  میسیسیپی  	4
5،568 آسیا  اُب-ایرتیس  	5
5،550 آسیا  ینی سئی-آنگارا-سلنگا  	6
5،464 آسیا  خوانگ خه )رود زرد(  	7
4،667 آفریقا  کنگو  	8
4،500 امریکای جنوبی  ریو دال پالتا  	9
4،440 آسیا  ایرتیش  	10

صحراها:	بزرگ	ترین	ها	)غیر	قطبی(
محدوده )000کیلومتر مربع( مکان  نام   

8،600 آفریقای شمالی  صحرای بزرگ آفریقا  	1
2،300 جنوب غرب آسیا  صحرای عرب  	2
1،300 مغولستان-چین  بیابان گبی  	3

673 آرژانتین  پاتاگونیا  	4
520 خاورمیانه  بیابان سوریه  	5
492 جنوب غرب امریکا  گریت بیسین  	6
422 غرب و جنوب استرالیا  بیابان گریت ویکتوریا  	7
395 استرالیای غربی  شنزار بزرگ  	8

دریاچه	ها:	بزرگ	ترین
محدوده )000کیلومتر مربع( مکان  نام   

371 آسیای میانه  دریای خزر  	1
82 کانادا/ایاالت متحد امریکا  دریاچه ی سوپریور  	2
69 شرق آفریقا  دریاچه ی ویکتوریا  	3
60 کانادا/ایاالت متحد امریکا  دریاچه ی هیوران  	4
58 ایاالت متحد امریکا  دریاچه ی میشیگان  	5
33 شرق آفریقا  دریاچه ی تانگانیکا  	6
31 روسیه  دریاچه ی بایکال  	7
31 کانادا  دریاچه ی گریت بیر   

جزیره	ها:	بزرگ	ترین
محدوده )000کیلومتر مربع( مکان  نام   

2،176 شمال اقیانوس اطلس  گرین لند  	1
 809 جنوب غرب اقیانوس آرام  گینه ی نو  	2
746 غرب اقیانوس آرام  بورنئو  	3
587 اقانوس هند  ماداگاسکار  	4
 507 شمال اقیانوس اطلس  جزیره ی بافین  	5
474 شمال شرق اقیانوس هند  سوماترا  	6
227 دریای ژاپن-اقیانوس آرام  هونشو  	7
218 شمال غرب اروپا  بریتانیای کبیر  	8

یادداشــت: بــرآورد طــول رودخانه هــا بــا توجــه بــه مســائلی نظیــر پهنــای آن در دلتــا، متفــاوت اســت. صحــرا عموماً بر اســاس متوســط 
ســاالنه ارزش بــارش برابــر بــا 250 میلی متــر یــا کمتــر، تعریــف می شــود. اســترالیا بیــش از آنکــه بــه عنــوان یــک جزیــره تعریف شــود 

بــه عنــوان یــک قــاره شــناخته شده اســت. 
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جمعیت:	اندازه	و	رشد
بزرگ	ترین	جمعیت	ها

میلیون، 2013 
35.2 کانادا   37  1.385.6 چین  	1
33.8 عراق   38  1.252.1 هند  	2
33.0 مراکش   39  320.1 ایاالت متحد امریکا  	3
30.6 افغانستان   40  249.9 اندونزی  	4
30.4 پرو   41  200.4 برزیل  	5
30.4 ونزوئال    182.1 پاکستان  	6
29.7 مالزی   43  173.6 نیجریه  	7
28.9 ازبکستان   44  156.6 بنگالدش  	8
28.8 عربستان سعودی   45  142.8 روسیه  	9
27.8 نپال   46  127.1 ژاپن  	10
25.9 غنا   47  122.3 مکزیک  	11
 25.8 موزامبیک   48  98.4 فیلیپین  	12
24.9 کره ی شمالی   49  94.1 اتیوپی  	13
24.4 یمن   50  91.7 ویتنام  	14
23.3 استرالیا   51  82.7 آلمان  	15
23.3 تایوان    82.1 مصر  	16
22.9 ماداگاسکار   53  77.4 ایران  	17
22.3 کامرون   54  74.9 ترکیه  	18
 21.9 سوریه   55  67.5 جمهوری دموکراتیک کنگو  	19
21.7 رومانی   56  67.0 تایلند  	20
21.5 آنگوال   57  64.3 فرانسه  	21
 21.3 سری النکا   58  63.1 بریتانیا  	22
20.3 ساحل عاج   59  61.0 ایتالیا  	23
17.8 نیجر   60  53.3 میانمار  	24
17.6 شیلی   61  52.8 آفریقای جنوبی  	25
 16.9 بورکینافاسو   62  49.3 کره ی جنوبی  	26
16.8 هلند   63  49.3 تانزانیا   
16.4 قزاقستان   64  48.3 کلمبیا  	28
16.4 ماالوی    46.9 اسپانیا  	29
15.7 اکوادور   66  45.2 اوکراین  	30
15.5 گواتماال   67  44.4 کنیا  	31
15.3 مالی   68  41.4 آرژانتین  	32
15.1 کامبوج   69  39.2 الجزایر  	33
14.5 زامبیا   70  38.2 لهستان  	34
14.1 سنگال   71  38.0 سودان  	35

 37،6 اوگاندا  	36

بزرگ	ترین	جمعیت	ها
میلیون، 2050

156 مکزیک   11  1.620 هند  	1
155 جمهوری دموکراتیک کنگو   12  1.385 چین  	2
 129 تانزانیا   13  440 نیجریه  	3
122 مصر   14  401 ایاالت متحد امریکا  	4
121 روسیه   15  321 اندونزی  	5
108 ژاپن   16  271 پاکستان  	6
104 اوگاندا   17  231 برزیل  	7
104 ویتنام    202 بنگالدش  	8
101 ایران   19  188 اتیوپی  	9
97 کنیا   20  157 فیلیپین  	10

یادداشت: جمعیت ها، کارگران مهاجر را نیز در برمی گیرند. 
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جمعیت	هایی	با	سریع	ترین	رشد	
درصد متوسط تغییرات ساالنه،2015-20

2.6 سودان جنوبی    3.9 نیجر  	1
2.6 زیمبابوه    3.2 مالی  	2
2.5 بنین   24  3.2 اوگاندا   
2.4 کامرون   25  3.2 زامبیا   
2.4 کنگو برازاویل    3.1 گامبیا  	5
2.4 اتیوپی    3.0 آنگوال  	6
2.4 گینه    3.0 بوروندی   
2.4 لیبریا    2.9 چاد  	8
2.4 موزامبیک    2.9 سوریه   
2.4 توگو    2.9 تانزانیا   
2.4 کرانه ی باختری غزه    2.8 ماالوی  	11
2.3 گینه ی بیسائو   33  2.8 سومالی   
2.3 کویت    2.7 بورکینافاسو  	13
2.3 موریتانی    2.7 اریتره   
2.3 سودان    2.7 کنیا   
2.2 افغانستان   37  2.7 نیجریه   
2.2 گابون    2.7 سنگال   
2.2 ساحل عاج    2.6 جمهوری دموکراتیک کنگو  	18
2.2 تاجیکستان    2.6 گینه ی استوایی   
2.1 یمن   41  2.6 عراق   
2.0 امارات متحد عربی   42  2.6 رواندا   

جمعیت	هایی	با	آرام	ترین	رشد
درصد متوسط تغییرات ساالنه،2015-20 

0.0 ترینیداد و توباگو    -0.8 بلغارستان  	1
0.0 جزایر ویرجین )امریکا(    -0.7 لبنان  	2
0.1 ایتالیا   29  -0.7 مولداوی   
0.1 اسلوونی    -0.7 اوکراین   
0.1 تایلند    -0.6 لتونی  	5
0.2 برمودا   32  -0.6 صربستان   
0.2 مالت    -0.5 بالروس  	7
0.2 مارتینیک    -0.5 گرجستان   
0.2 هلند    -0.4 کرواسی  	9
0.3 آلبانی   36  -0.4 لیتوانی   
0.3 بلژیک    -0.3 استونی  	11
0.3 جمهوری چک    -0.3 رومانی   
0.3 فنالند    -0.3 روسیه   
0.3 موریس    -0.2 بوسنی و هرزگوین  	14
0.3 اسپانیا    -0.2 کوبا   
0.3 اوروگوئه    -0.2 آلمان   
0.4 اتریش   43  -0.2 مجارستان   
0.4 چین    -0.2 ژاپن   
0.4 دانمارک    -0.1 یونان  	19
0.4 گوادلوپ    -0.1 مونته نگرو   
0.4 کره ی جنوبی    -0.1 پرتغال   
0.5 باربادوس   48  0.0 ارمنستان  	22
0.5 جزیره های مانش    0.0 جمهوری مقدونیه   
0.5 فرانسه    0.0 لهستان   
0.5 جامائیکا    0.0 پورتوریکو   
0.5 کره ی شمالی    0.0 اسلواکی   
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جمعیت:	موضوعات	مربوط	به	تولیدمثل	و	جنسیت

نرخ	تولد	خام
تولد در ازای هر 1000 نفر جمعیت، 2014

کمترین بیشترین  
6 موناکو   1  50 نیجر  	1
8 آندورا   2  48 چاد  	2
8 بوسنی و هرزگوین    47 جمهوری آفریقای مرکزی  	3
8 آلمان    46 آنگوال  	4
8 هنگ کنگ    46 جمهوری دموکراتیک کنگو   
8 ژاپن    45 بوروندی  	6
8 پرتغال    45 زامبیا   
8 تایوان    44 سومالی  	8
9 اتریش   9  43 بورکینافاسو  	9
9 بلغارستان    43 موزامبیک   
9 یونان    43 اوگاندا   
9 مجارستان    42 مالی  	12
9 ایتالیا    41 گامبیا  	13
 9 کره ی جنوبی    40 ماالوی  	14
9 صربستان    40 سنگال   
9 سنگاپور    40 تانزانیا   
9 اسپانیا    39 کامرون  	17

 39 نیجریه   
 38 کنگو برازاویل  	19
 38 گینه   
 38 گینه ی بیسائو   
 38 سیرالئون   

بیشترین	تولد
بر اساس گروه سنی مادر، 000، 2005-10

سن45-49 سن 15-19   
651 نیجریه   1  13.940 هند  	1
557 هند   2  4.707 نیجریه  	2
256 پاکستان   3  3.413 بنگالدش  	3
197 چین    4  3.155 برزیل  	4
186 جمهوری دموکراتیک کنگو   5  2.676 اندونزی  	5
172 اندونزی   6  2.418 چین  	6
167 اتیوپی   7  2.109 ایاالت متحد امریکا  	7
119 کنیا   8  2.043 جمهوری دموکراتیک کنگو  	8
82 سودان   9  2.001 اتیوپی  	9
79 موزامبیک   10  1.941 مکزیک  	10
68 مراکش   11  1.461 تانزانیا  	11
64 فیلیپین   12  1.422 پاکستان  	12
61 برزیل   13  1.292 اوگاندا  	13
59 اوگاندا   14  1.246 فیلیپین  	14
55 افغانستان   15  1.064 کنیا  	15
55 نیجر    956 موازمبیک  	16
55 سومالی    935 سودان  	17
53 تانزانیا   18  926 مصر  	18
52 عربستان سعودی   19  923 آنگوال  	19
50 آفریقای جنوبی    20  824 افغانستان  	20
49 یمن   21  782 کلمبیا  	21
48 بنگالدش   22  754 روسیه  	22
43 سودان جنوبی   23  753 نیجر  	23
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نرخ	باروری
متوسط تعداد کودکان در ازای هر زن، 2013

کمترین بیشترین  
1.1 آندورا   1  7.6 نیجر  	1
1.1 هنگ کنگ    7.0 سودان جنوبی  	2
1.1 تایوان    6.6 چاد  	3
1.2 ماکائو   4  6.6 جمهوری دموکراتیک کنگو   
1.2 مولداوی    6.6 سومالی   
1.2 لهستان    6.2 آنگوال  	6
1.2 پرتغال    6.2 جمهوری آفریقای مرکزی   
1.2 سنگاپور    6.1 بوروندی  	8
1.2 کره ی جنوبی    6.1 مالی   
1.3 بوسنی و هرزگوین   10  6.0 زامبیا  	10
1.3 یونان    5.9 بورکینافاسو  	11
1.3 مجارستان    5.9 اوگاندا   
1.3 رومانی    5.7 موازمبیک  	13
1.3 اسلواکی    5.7 تیمورلست   
1.3 اسپانیا    5.6 گامبیا  	15
1.4 اتریش   16  5.6 نیجریه   
1.4 آلمان    5.5 ماالوی  	17
1.4 ایتالیا    5.3 سنگال  	18
1.4 ژاپن    5.3 تانزانیا   
1.4 مالت    5.2 سودان  	20
1.4 موریس    5.1 افغانستان  	21
1.4 موناکو    5.1 کامرون   
1.4 صربستان    5.1 گینه   

نرخ	جنسیت
یک مرد در ازای 100 زن، 2010

کمترین بیشترین  
84.1 لتونی   1  312.2 قطر  	1
85.6 مارتینیک   2  240.2 امارات متحد عربی  	2
85.7 لیتوانی   3  165.7 بحرین  	3
85.7 اوکراین    148.5 کویت  	4
85.9 روسیه   5  142.1 عمان  	5
86.4 استونی   6  129.7 عربستان سعودی  	6
86.9 بالروس   7  115.8 بوتان  	7
88.1 هنگ کنگ   8  107.4 چین  	8
89.2 گرجستان   9  107.2 هند  	9
89.3 گوادلوپ   10  105.8 ارمنستان  	10
90.2 مولداوی   11  105.6 پاکستان  	11
90.5 مجارستان   12  105.2 گینه ی استوایی  	12
90.6 السالوادور   13  105.0 پلی نزی فرانسه  	13
91.5 جزایر ویرجین )امریکا(   14  104.6 اردن  	14
92.2 ماکائو   15  104.5 ساحل عاج  	15
92.5 پورتوریکو   16  104.3 قبرس  	16
93.1 قزاقستان   17  104.3 فیجی   
93.2 کرواسی   18  104.1 پاپوآ گینه ی نو  	18
93.3 اوروگوئه   19  104.1 سوریه   
93.4 لهستان   20  104.0 لبنان  	20
93.6 فرانسه   21  103.8 لیبی  	21

103.4 نیجریه  	22
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جمعیت:	سن
سن	متوسط1

کمترین، 2013 بیشترین، 2013  
15.0 نیجر   1  50.5 موناکو  	1
15.8 چاد   2  45.9 ژاپن  	2
15.8 اوگاندا    45.5 آلمان  	3
16.3 آنگوال   4  44.3 ایتالیا  	4
16.3 مالی    43.0 بلغارستان  	5
16.3 سومالی    42.8 یونان  	6
16.5 افغانستان   7  42.7 اتریش  	7
16.6 تیمورلست   8  42.6 برمودا  	8
16.6 زامبیا    42.6 کرواسی   
17.0 گامبیا   10  42.4 هنگ کنگ  	10
17.1 بورکینافاسو   11  42.4 اسلوونی   
17.2 ماالوی   12  42.3 فنالند  	12
17.3 موزامبیک   13  42.2 پرتغال  	13
17.4 جمهوری دموکراتیک کنگو   14  42.1 لیختن اشتاین  	14
17.5 تانزانیا   15  42.0 جزیره های مانش  	15
17.6 بوروندی   16  42.0 سوئیس   
17.8 نیجریه   17  41.8 آندورا  	17
18.1 سنگال   18  41.8 هلند   
18.2 اتیوپی   19  41.7 مارتینیک  	19
18.2 روآندا    41.6 بلژیک  	20
18.3 کامرون   21  41.5 لتونی  	21

 41.4 اسپانیا  	22
 41.1 دانمارک  	23

جوان	ترین	مردم پیرترین	مردم  
درصد جمعیت بین 0-14، 2013 درصد جمعیت 60سال به باال، 2013  

50.1 نیجر   1  35.9 موناکو  	1
48.4 چاد   2  32.3 ژاپن  	2
48.4 اوگاندا    27.2 ایتالیا  	3
47.5 آنگوال   4  27.1 آلمان  	4
47.4 مالی   5  26.4 بلغارستان  	5
47.2 سومالی   6  26.3 فنالند  	6
46.6 افغانستان   7  25.7 یونان  	7
45.9 گامبیا   8  25.5 سوئد  	8
45.8 تیمورلست   9  25.1 کرواسی  	9
45.5 بورکینافاسو   10  24.7 پرتغال  	10
45.4 موازمبیک   11  24.3 لتونی  	11
45.3 ماالوی   12  24.1 دانمارک  	12
45.0 جمهوری دموراتیک کنگو   13  24.1 استونی   
44.9 تانزانیا   14  24.1 فرانسه   
44.6 بوروندی   15  24.0 بلژیک  	15
44.4 نیجریه   16  23.9 مجارستان  	16
43.5 سنگال   17  23.8 اسلوونی  	17
43.2 اریتره   18  23.7 اتریش  	18
43.0 کامرون   19  23.7 جمهوری چک   
42.9 لیبریا   20  23.5 مالت  	20
42.9 روآندا    23.4 هلند  	21
42.8 بنین   22  23.4 سوئیس   
42.7 اتیوپی   23  23.2 بریتانیا  	23

1- سنی که تعداد افراد در هر دو سر طیف آن، برابر باشند.
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زندگی	شهری

1- تراکم شهری. داده ها ممکن است هر سال نسبت به سال بعد بر اساس ارزیابی ها و مرزبندی های جدید تغییر کند. 

بزرگ	ترین	شهرها1
جمعیت، میلیون، 2015

7.3 هنگ کنگ    38.0 توکیو، ژاپن  	1
7.0 فوشان، چین   48  25.7 دهلی، هند  	2
6.8 کواالالمپور، مالزی   49  23.7 شانگهای، چین  	3
6.6 بغداد، عراق   50  21.1 سائوپائولو، برزیل  	4
6.5 سانتیاگو، شیلی   51  21.0 مکزیکوسیتی، مکزیک  	5
6.4 هانگژو، چین   52  21.0 بمبئی، هند   
6.4 ریاض، عربستان سعودی    20.4 پکن، چین  	7
6.3 شن یانگ، چین   54  20.2 اوساکا، ژاپن  	8
6.2 مارید، اسپانیا   55  18.8 قاهره، مصر  	9
6.0 تورنتو، کانادا   56  18.6 نیویورک، ایاالت متحد امریکا  	10
6.0 شیان، چین    17.6 داکا، بنگالدش  	11
5.8 میامی، ایاالت متحد امریکا   58  16.6 کراچی، پاکستان  	12
5.7 بلوهوریزونته، برزیل   59  15.2 بوئنوس آیرس، آرژانتین  	13
5.7 داالس، ایاالت متحد امریکا    14.9 کلکته، هند  	14
5.7 پونا، هند    14.2 استانبول، ترکیه  	15
5.7 سورات، هند    13.3 چانکینگ، چین  	16
5.6 هوستون، ایاالت متحد امریکا   63  13.1 الگوس، نیجریه  	17
5.6 فیالدلفیا، ایاالت متحد امریکا    12.9 مانیال، فیلیپین  	18
5.6 سنگاپور    12.9 ریودژانیرو، برزیل   
5.5 هاربین، چین   66  12.5 گوانگجو، چین  	20
5.5 کیتاکیوشو، ژاپن    12.3 لس آنجلس، ایاالت متحد امریکا  	21
5.5 لوآندا، آنگوال    12.2 موسکو، روسیه  	22
5.5 سوژو، چین    11.6 کینشازا، جمهوری دموکراتیک کنگو  	23
5.3 بارسلونا، اسپانیا   70  11.2 تیانجین، چین  	24
5.1 آتالنتا، ایاالت متحد امریکا   71  10.8 پاریس، فرانسه  	25
5.1 دارالسالم، تانزانیا    10.7 شنژن، چین  	26
5.1 خارطوم، سودان    10.3 جاکارتا، اندونزی  	27
5.0 سن پترزبورگ، روسیه   74  10.3 لندن، بریتانیا   
5.0 واشنگتن دی سی، ایاالت متحد امریکا    10.1 بنگلور، هند  	29
4.9 آبیجان، ساحل عاج   76  9.9 چنای، هند  	30
4.8 اسکندریه، مصر   77  9.9 لیما، پرو   
4.8 گواداالخارا، مکزیک    9.8 بوگوتا، کلمبیا  	32
4.8 یانگون، میانمار    9.8 سئول، کره ی جنوبی   
4.7 آنکارا، ترکیه   80  9.4 ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی  	34
4.6 کابل، افغانستان   81  9.4 ناگویا، ژاپن   
4.6 چینگدائو، چین    9.3 بانکوک، تایلند  	36
4.5 چیتاگونگ، بنگالدش   83  8.9 حیدرآباد، هند  	37
4.5 دالیان، چین    8.7 شیکاگو، ایاالت متحد امریکا  	38
4.5 مونتری، مکزیک    8.7 الهور، پاکستان   
4.5 سیدنی، استرالیا    8.4 تهران، ایران  	40
4.4 شیامن، چین   87  7.9 ووهان، چین  	41
4.4 ژنگژو، چین    7.6 چنگدو، چین  	42
4.2 بوستون، ایاالت متحد امریکا   89  7.4 دانگوان، چین  	43
4.2 برازیلیا، برزیل    7.4 نانجینگ، چین   
4.2 ملبورن، استرالیا    7.3 احمدآباد، هند  	45
4.1 جده، عربستان سعودی   92  7.3 هوشی مین، ویتنام   
4.1 فینیکس، ایاالت متحد امریکا      
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رشد	شهری
100شهر بزرگ تر، درصد تغییر، 2015-2020

آرام ترین سریع ترین  
-0.2 کیتاکیوشو، ژاپن   1  5.5 دارالسالم، تانزانیا  	1
0.1 سئول، کره ی جنوبی   2  5.4 شیامن، چین  	2
0.1 سن پترزبورگ، روسیه    4.6 سوژو، چین  	3
0.2 لس آنجلس، ایاالت متحد امریکا   4  4.3 لوآندا، آنگوال  	4
0.2 ناگویا، ژاپن    4.2 کابل، افغانستان  	5
0.2 نیویورک، ایاالت متحد امریکا    4.2 الگوس، نیجریه   
0.2 توکیو، ژاپن    4.0 کینشازا، جمهوری دموکراتیک کنگو  	7
0.3 بوستون، ایاالت متحد امریکا   8  4.0 نایروبی، کنیا   
0.3 شیکاگو، ایاالت متحد امریکا    3.9 گوانگجو، چین  	9
0.3 اوساکا، ژاپن    3.8 سورات، هند  	10
0.4 فیالدلفیا، ایاالت متحد امریکا   11  3.5 داکا، بنگالدش  	11
0.5 مسکو، روسیه   12  3.5 هانگژو، چین   
0.6 هنگ کنگ   13  3.4 آبیجان، ساحل عاج  	13
0.6 سانتیاگو، شیلی    3.4 پکن، چین   

تک	شهر	برجسته
باالترین درصد مقیم در یک شهر، 2015

36.0 بوئنوس آیرس، آرژانتین   14  100.0 هنگ کنگ  	1
34.9 ایروان، ارمنستان   15  100.0 ماکائو   
33.5 آسونسیون، پاراگوئه   16  100.0 سنگاپور   
31.8 لیما، پرو    17  77.5 شهر کویت، کویت  	4
30.6 ریگا، لتونی   18  66.9 سن خوان، پورتوریکو  	5
30.6 تالین، استونی    49.8 مونته ویدئو، اوروگوئه  	6
30.5 دوحه، قطر   20  47.1 اوالن باتور، مغولستان  	7
30.2 منامه، بحرین   21  45.6 تل آویو، اسرائیل  	8
30.0 توکیو، ژاپن   22  44.1 بیروت، لبنان  	9
29.2 آوکلند، نیوزیلند   23  41.9 پاناما سیتی، پاناما  	10
28.8 الریان، قطر   24  40.4 برازاویل، کنگو برازاویل  	11
28.1 مونروویا، لیبریا   25  40.4 لیبرویل، گابون   
27.7 سانتو دمینگو، جمهوری دومینیکن   26  36.3 سانتیاگو، شیلی  	13

رشد	شهری
متوسط درصد ساالنه، 2010-15

پایین ترین باالترین 
-1.2 ترینیداد و توباگو   1  8.5 عمان  	1
-0.7 لتونی    2  8.4 روآندا  	2
-0.7 مولداوی     6.0 قطر  	3
-0.5 لیتوانی    4  5.9 بورکینافاسو  	4
-0.4 استونی    5  5.7 بوروندی  	5
-0.3 بلغارستان    6  5.4 تانزانیا  	6
-0.3 صربستان     5.4 اوگاندا   
-0.3 اسلواکی     5.1 اریتره  	8
-0.3 اوکراین     5.1 مالی   
-0.2 پورتوریکو    10  5.1 نیجر   

5.1 سودان جنوبی   
5.0 آنگوال  	12
4.9 اتیوپی  	13
4.9 الئوس   
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جمعیت	شهری
درصد، 2015

پایین ترین باالترین   
8.4 ترینیداد و توباگو   1  100.0 برمودا  	1

12.1 بوروندی   2  100.0 هنگ کنگ   
13.0 پاپوآ گینه ی نو   3  100.0 ماکائو   
14.3 لیختن اشتاین   4  100.0 موناکو   
16.1 اوگاندا   5  100.0 سنگاپور   
16.3 ماالوی  	6  99.2 قطر  	6
18.4 سری النکا   7  98.4 گوادلوپ  	7
18.6 نپال   8  98.3 کویت  	8
18.7 نیجر   9  97.9 بلژیک  	9
18.8 سودان جنوبی   10  95.4 مالت  	10
19.5 اتیوپی   11  95.3 اروگوئه  	11
20.7 کامبوج   12  95.3 جزایر ویرجین   
21.3 سوازیلند   13  95.0 ریونیون  	13

بزرگ	ترین	جمعیت	شهری
میلیون، 2015

52.7 بریتانیا   15  779.5 چین  	1
51.7 فرانسه   16  419.9 هند  	2
45.2 فیلیپین   17  265.4 ایاالت متحد امریکا  	3
42.2 ایتالیا   18  174.5 برزیل  	4
41.0 کره ی جنوبی   19  137.4 اندونزی  	5
38.7 آرژانتین   20  118.6 ژاپن  	6
37.9 کلمبیا   21  105.2 روسیه  	7
37.6 اسپانیا   22  99.2 مکزیک  	8
36.5 مصر   23  87.7 نیجریه  	9
34.7 آفریقای جنوبی   24  72.9 پاکستان  	10
34.0 تایلند   25  62.2 آلمان  	11
31.4 ویتنام   26  58.3 ایران  	12
31.1 اوکراین   27  56.3 ترکیه  	13
30.3 جمهوری دموکراتیک کنگو   28  55.0 بنگالدش  	14

بزرگ	ترین	جمعیت	روستایی
میلیون، 2015

32.5 میانمار   17  879.7 هند  	1
32.4 اوگاندا   18  608.2 چین  	2
29.1 برزیل   19  118.4 پاکستان  	3
27.6 افغانستان   20  116.5 اندونزی  	4
26.6 نپال   21  110.2 بنگالدش  	5
25.0 مکزیک   22  86.2 نیجریه  	6
24.8 سودان   23  75.4 اتیوپی  	7
23.6 ایران   24  61.4 ویتنام  	8
20.8 آلمان   25  54.0 ایاالت متحد امریکا  	9
19.2 ترکیه   26  50.9 فیلیپین  	10
18.9 ایتالیا   27  49.2 مصر  	11
18.6 آفریقای جنوبی   28  47.8 جمهوری دموکراتیک کنگو  	12
18.5 ازبکستان   29  45.6 تایلند  	13
18.4 سری النکا   30  37.4 تانزانیا  	14
18.3 یمن   31  36.2 روسیه  	15
17.7 موزامبیک   32  34.5 کنیا  	16
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زیست	پذیری	شهر1
100=ایده آل، 0=تحمل ناپذیر، 2014

بدترین  بهترین   
30.5 دمشق، سوریه   1  97.7 ملبورن، استرالیا  	1
38.7 داکا، بنگالدش   2  97.4 وین، اتریش  	2
38.9 الگوس، نیجریه   3  97.3 ونکوور، کانادا  	3
38.9 پورت مورسبی، پاپوآ گینه ی نو    97.2 تورنتو، کانادا  	4
40.9 الجزایر، الجزایر   5  96.6 آدالید، استرالیا  	5
40.9 کراچی، پاکستان    96.6 کلگری، کانادا   
42.6 حراره، زیمبابوه   7  96.1 سیدنی، استرالیا  	7
44.0 دواال، کامرون   8  96.0 هلسینکی، فنالند  	8
44.2 طرابلس، لیبی   9  95.9 پرت، استرالیا  	9
44.9 آبیجان، ساحل عاج   10  95.7 آوکلند، نیوزیلند  	10

بلندترین	ساختمان	ها2
                             متر

413.4 برج امیر)پرنسس(، دوبی   14  828.0 برج خلیفه، دوبی  	1
412.6 برج الحمرا، کویت   15  601.0 برج ساعت رویال مکه، مکه  	2
412.0 مرکز دارایی بین المللی، هنگ کنگ   16  541.3 مرکز تجارت جهانی یک، نیویورک  	3
392.4 23مارینا، دوبی   17  508.0 تایپه 101، تایپه  	4
390.2 سیتیک پالزا، گوانگجو   18  492.0 مرکز مالی جهان، شانگهای  	5
384.0 شان هینگ اسکوئر، شنزن   19  484.0 مرکز تجاری بین المللی، هنگ کنگ  	6
381.2 برج محمدبن راشد، ابوظبی   20 برج های دوقلوی پتروناس، کواالالمپور 451.9  	7
381.0 ساختمان امپایر استیت، نیویورک   21  450.0 برج زیفنگ، نانجینگ  	8
380.5 االیت رزیدنس، دوبی   22  442.1 برج ویلیس، شیکاگو  	9
373.9 سنترال پالزا، هنگ کنگ   23  441.8 کینگ کی100، شنزن  	10
376.4 برج بانک چین، هنگ کنگ   24  438.6 مرکز بین المللی مالی، گوانگجو  	11

 423.2 برج و هتل بین المللی ترامپ، شیکاگو  	12
 420.5 برج جین مائو، شانگهای  	13

بلندترین	ساختمان	ها	در	اروپا
                              متر
338.8 برج مرکوری سیتی، مسکو  	1
306.0 برج شارد، لندن  	2
301.8 سیتی آو کپیتالز، مسکو  	3
268.4 برج نابرژانایا، مسکو  	4
264.1 قصر پیروزی، مسکو  	5
261.0 برج سافیر، استانبول   6
259.0 برج کامرزبانک، فرانکفورت   7
257.2 برج کپیتال سیتی، سن پترزبورگ   8
256.5 برج مس توّرم، فرانکفورت   9
249.0 تور دو کریستال، مادرید   10

1- شاخص زیست پذیری اکونومیست بر اساس چند عامل از جمله ثبات، بهداشت و سالمت، فرهنگ، تحصیل و زیرساخت در نظر گرفته 
شده است. 

2- ساختمان های تمام شده.
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پناهجویان

1- بر اساس اطالعات به دست آمده از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. افرادی که در موقعیتی مشابه پناهندگی قرار دارند 
2- کوزوو را نیز شامل می شود. نیز دراین فهرست آورده شده اند.  

پناهندگان1،	کشور	مبدا
2013 ،1000

252.9 جمهوری آفریقای مرکزی   11  2،556.6 افغانستان  	1
195.1 چین   12  2،468.4 سوریه  	2
152.9 مالی   13  1،121.7 سومالی  	3
123.1 سری النکا   14  649.3 سودان  	4
114.5 سودان جنوبی   15  499.6 جمهوری دموکراتیک کنگو  	5

96.0 کرانه ی باختری و غزه   16  479.6 میانمار  	6
85.7 ساحل عاج   17  401.4 عراق  	7
83.9 روآندا   18  396.6 کلمبیا  	8
77.1 اتیوپی   19  314.1 ویتنام  	9
75.0 ایران   20  308.0 اریتره  	10

کشورهایی	با	بیشترین	جمعیت	پناهندگان
2013 ،1000

246.3 عراق   11  1،616.5 پاکستان  	1
241.3 یمن   12  857.4 ایران  	2
232.5 فرانسه   13  856.5 لبنان  	3
231.1 بنگالدش   14  641.9 اردن  	4
230.1 مصر   15  609.9 ترکیه  	5
229.6 سودان جنوبی   16  534.9 کنیا  	6
220.6 اوگاندا   17  434.5 چاد  	7
204.3 ونزوئال   18  433.9 اتیوپی  	8
188.4 هند   19  301.0 چین  	9
187.6 آلمان   20  263.6 ایاالت متحد امریکا  	10

مبدأ	تقاضای	پناهندگی	به	کشورهای	صنعتی
2013 ،1000

14.9 نیجریه   11  56.4 سوریه  	1
11.3 آلبانی   12  39.8 روسیه  	2
10.6 سری النکا   13  38.7 افغانستان  	3
9.8 مصر   14  38.2 عراق  	4
9.7 بنگالدش   15  34.7 صربستان2  	5
9.4 مکزیک   16  26.3 پاکستان  	6
9.1 گرجستان   17  23.9 ایران  	7
8.8 الجزایر   18  23.1 سومالی  	8
8.5 جمهوری دموکراتیک کنگو   19  21.8 اریتره  	9
7.7 مقدونیه   20  20.2 چین  	10

تقاضای	پناهندگی	در	کشورهای	صنعتی
2013 ،1000

19.4 سوئیس   9  109.6 آلمان  	1
18.6 مجارستان   10  88.4 ایاالت متحد امریکا  	2
17.5 اتریش   11  60.1 فرانسه  	3
14.4 هلند   12  54.3 سوئد  	4
14.0 لهستان   13  44.8 ترکیه  	5
12.5 بلژیک   14  29.2 بریتانیا  	6
11.5 نروژ   15  27.8 ایتالیا  	7
10.4 کانادا   16  24.3 استرالیا  	8
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اقتصاد	جهان

بزرگ	ترین	اقتصادها
تولید ناخالص داخلی، میلیارد دالر، 2013

526 لهستان   23  16،768 ایاالت متحد امریکا   1
525 بلژیک   24  9،240 چین   2
522 نیجریه   25  4،920 ژاپن   3
513 نروژ   26  3،730 آلمان   4
511 تایوان   27  2،806 فرانسه1   5
438 ونزوئال   28  2،678 بریتانیا   6
428 اتریش   29  2،246 برزیل   7
402 امارات متحد عربی   30  2،149 ایتالیا   8
387 تایلند   31  2،097 روسیه   9
378 کلمبیا   32  1،875 هند   10
369 ایران   33  1،827 کانادا   11
366 آفریقای جنوبی   34  1،560 استرالیا   12
336 دانمارک   35  1،393 اسپانیا   13
313 مالزی   36  1،305 کره ی جنوبی   14
298 سنگاپور   37  1،261 مکزیک   15
291 اسرائیل   38  868 اندونزی   16
277 شیلی   39  854 هلند   17
274 هنگ کنگ   40  822 ترکیه   18
272 مصر   41  748 عربستان سعودی   19
272 فیلیپین    685 سوئیس   20
267 فنالند   43  610 آرژانتین   21
242 یونان   44  580 سوئد   22

بزرگ	ترین	اقتصادها	بر	اساس	قدرت	خرید
تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید(، میلیارد دالر، 2013 

912 لهستان   24  16،768 ایاالت متحد امریکا   1
910 مصر   25  16،162 چین   2
838 پاکستان   26  6،784 هند   3
776 هلند   27  4،613 ژاپن   4
694 مالزی   28  3،623 روسیه   5
684 آفریقای جنوبی   29  3،539 آلمان   6
643 فیلیپین   30  3،013 برزیل   7
600 کلمبیا   31  2،475 فرانسه   8
553 ونزوئال   32  2،453 بریتانیا   9
551 امارات متحد عربی2   33  2،389 اندونزی   10
522 الجزایر   34  2،125 ایتالیا   11
500 عراق   35  2،003 مکزیک   12
475 ویتنام   36  1،660 کره ی جنوبی   13
465 بلژیک   37  1،546 عربستان سعودی   14
462 بنگالدش   38  1،543 اسپانیا   15
461 سوئیس   39  1،503 کانادا   16
429 سوئد   40  1،407 ترکیه   17
425 سنگاپور   41  1،207 ایران   18
400 اوکراین   42  1،021 تایوان   19
395 ازبکستان   43  999 استرالیا   20
387 شیلی   44  973 نیجریه   21
382 اتریش   45  965 تایلند   22
382 هنگ کنگ    930 آرژانتین   23

1- بخش های آنسوی مرز را نیز شامل می شود.
2012 -2



27 اقتصادجهان

تولید	ناخالص	داخلی	منطقه	ای
میلیارد دالر، 2014         درصد رشد ساالنه 2009-14

3.9 جهان   77،302 جهان  
1.8 اقتصادهای پیشرفته   47،044 اقتصادهای پیشرفته 
1.8 گروه7   35،624 گروه7  
0.6 حوزه ی یورو )18(   13،391 حوزه ی یورو )18( 
7.6 سایر کشورهای آسیایی   14،922 سایر کشورهای آسیایی 
3.6 امریکای التین و حوزه ی کارائیب   5،800 امریکای التین و حوزه ی کارائیب 
3.3 سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مستقل همسود   4،414 سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مستقل همسود 
3.8 خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان   3،453 خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان 
5.2 آفریقای سیاه   1،670 آفریقای سیاه 

قدرت	خرید	منطقه	ای
دالر در ازای هر نفر، 2014 تولید ناخالص داخلی، درصد از کل، 2014   

15،200 جهان    100.0 جهان  
44،590 اقتصادهای پیشرفته   43.1 اقتصادهای پیشرفته 
46،250 گروه7     32.2 گروه7  
39،360 حوزه ی یورو )18(   12.1 حوزه ی یورو )18( 
9،200 سایر کشورهای آسیایی   29.5 سایر کشورهای آسیایی 
15،490 امریکای التین و حوزه ی کارائیب   8.7 امریکای التین و حوزه ی کارائیب 
18،910 سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مستقل همسود   8.0 سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مستقل همسود 
12،900 خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان   7.6 خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان 
3،720 آفریقای سیاه   3.1 آفریقای سیاه 

جمعیت	منطقه	ای
تعداد اقتصادها، 2014 درصد از کل )7.2میلیارد(، 2014   

189 جهان   100.0 جهان  
37 اقتصادهای پیشرفته   14.7 اقتصادهای پیشرفته 
7 گروه7   10.6 گروه7  
18 حوزه ی یورو )18(   4.7 حوزه ی یورو )18( 
29 سایر کشورهای آسیایی   48.8 سایر کشورهای آسیایی 
32 امریکای التین و حوزه ی کارائیب   8.5 امریکای التین و حوزه ی کارائیب 
24 سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مستقل همسود   6.4 سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مستقل همسود 
22 خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان  خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان 9.0 
45 آفریقای سیاه   12.6 آفریقای سیاه 

تجارت	بین	المللی	منطقه	ای
صادرات کاال و خدمات        تراز حساب جاری

میلیارد دالر، 2014 درصد از کل، 2014   
367 جهان   100.0 جهان  
170 اقتصادهای پیشرفته   62.0 اقتصادهای پیشرفته 
-291 گروه7   33.4 گروه7  
313 حوزه ی یورو )18(   25.3 حوزه ی یورو )18( 
195 سایر کشورهای آسیایی   17.2 سایر کشورهای آسیایی 
-165 امریکای التین و حوزه ی کارائیب   5.2 امریکای التین و حوزه ی کارائیب 
0 سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مستقل همسود   7.0 سایر کشورهای اروپایی و کشورهای مستقل همسود 
221 خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان   6.6 خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان 
-55 آفریقای سیاه   2.0 آفریقای سیاه 



رتبه بندی جهانی28

استانداردهای	زندگی
باالترین	تولید	ناخالص	داخلی	در	ازای	هر	نفر

دالر، 2013 
38،124 هنگ کنگ   31  173،377 موناکو  	1
37،862 نیوکالدونیا   32  152،933 لیختن اشتاین  	2
36،051 اسرائیل   33  110،665 لوکزامبورگ  	3
35،686 ایتالیا   34  100،898 نروژ  	4
30،038 گوادلوپ   35  93،714 قطر  	5
30،037 مارتینیک   36  91،376 ماکائو  	6
29،882 اسپانیا   37  85،302 برمودا  	7
28،700 گوام1   38  84،748 سوئیس  	8
28،529 پورتوریکو   39  67،463 استرالیا  	9
26،908 ریونیون2   40  60،381 سوئد  	10
25،977 کره ی جنوبی   41  59،819 دانمارک  	11
25،962 عربستان سعودی   42  56،608 جزیره های مانش  	12
25،249 قبرس   43  55،182 سنگاپور  	13
24،689 بحرین   44  53،042 ایاالت متحد امریکا  	14
23،295 اسلوونی   45  52،197 کویت  	15
23،162 پلی نزی فرانسه   46  51،964 کانادا  	16
22،775 مالت   47  50،793 هلند  	17
22،312 باهاما   48  50،511 اتریش  	18
21،966 یونان   49  50،478 ایرلند  	19
21،929 عمان   50  49،151 فنالند  	20
21،874 تایوان   51  47،349 ایسلند  	21
21،738 پرتغال   52  46،930 بلژیک  	22
20،649 گویان فرانسه3   53  46،251 آلمان  	23
20،582 گینه ی استوایی   54  43،049 امارات متحد عربی  	24
19،858 جمهوری چک   55  42،560 فرانسه  	25
18،877 استونی   56  41،824 نیوزیلند  	26
18،373 ترینیداد و توباگو   57  41،781 بریتانیا  	27
18،049 اسلواکی   58  41،015 آندورا  	28
16،351 اوروگوئه   59  38،634 ژاپن  	29
15،732 شیلی   60  38،563 برونئی  	30

پایین	ترین	تولید	ناخالص	داخلی	در	ازای	هر	نفر
دالر، 2013

639 روآندا   17  133 سومالی  	1
657 اوگاندا   18  226 ماالوی  	2
665 افغانستان   19  267 بوروندی  	3
679 سیرالئون   20  333 جمهوری آفریقای مرکزی  	4
694 نپال   21  415 نیجر  	5
715 مالی   22  454 لیبریا  	6
761 بورکینافاسو   23  463 ماداگاسکار  	7
805 بنین   24  484 جمهوری دموکراتیک کنگو  	8
820 هائیتی   25  489 گامبیا  	9
913 تانزانیا   26  505 اتیوپی  	10
953 زیمبابوه   27  523 گینه  	11
958 بنگالدش   28  544 اریتره  	12

1،007 کامبوج   29  564 گینه ی بیسائو  	13
1،037 تاجیکستان   30  605 موزامبیک  	14
1،045 سودان جنوبی   31  621 کره ی شمالی  	15
1،047 سنگال   32  636 توگو  	16

2011 -2   2011 -2 1- تقریبی، 2011  



29 استانداردهایزندگی

2011-6  2010-5  2010-4  2011 -3  2012 -2  2009 -1
 2011-12  2012-11  2011-10  2012-9  2012-8  2011-7

2010-13

باالترین	قدرت	خرید
تولید ناخالص داخلی در ازای هر نفر )برابری قدرت خرید( )ایاالت متحد امریکا=100(، 2013

68.3 ژاپن   35  268.8 ماکائو  	1
66.5 ایتالیا   36  257.8 قطر  	2
65.5 نیوزیلند   37  171.7 لوکزامبورگ  	3
65.5 پورتوریکو    168.5 لیختن اشتاین1  	4
63.7 گینه ی استوایی   39  158.1 کویت2  	5
62.4 اسپانیا   40  148.5 سنگاپور  	6
62.3 کره ی جنوبی   41  148.4 موناکو  	7
61.3 اسرائیل   42  135.3 برونئی  	8
57.4 ترینیداد و توباگو   43  121.4 نروژ  	9
54.9 مالت   44  112.8 امارات متحد عربی3  	10
54.7 جمهوری چک   45  107.4 سوئیس  	11
54.4 اسلوونی   46  106.7 جزایر مانش  	12
54.1 گوآم4   47  101.1 عربستان سعودی  	13
53.2 قبرس   48  100.3 هنگ کنگ  	14
52.4 پرتغال   49  100.0 برمودا5  	15
50.4 گوآدلوپ6   50  100.0 ایاالت متحد امریکا   
50.4 مارتینیک7    87.0 هلند  	17
50.0 اسلواکی   52  86.1 ایرلند  	18
49.2 پلی نزی فرانسه9   53  85.5 عمان8  	19
48.7 استونی   54  85.0 اتریش  	20
48.4 یونان   55  84.2 سوئد  	21
48.0 لیتوانی   56  82.7 بحرین  	22
47.6 روسیه   57  82.7 آلمان   
45.2 ریونیون10   58  82.5 دانمارک  	24
44.7 لهستان   59  82.3 تایوان  	25
44.0 مجارستان   60  81.4 استرالیا  	26
44.0 مالزی    80.6 کانادا  	27
43.9 باهاما   62  78.9 ایسلند  	28
43.8 قزاقستان   63  78.4 بلژیک  	29
42.5 لتونی   64  74.9 فنالند  	30
42.2 آرژانتین   65  73.1 نیوکالدونیا11  	31
41.4 شیلی   66  72.1 بریتانیا  	32
40.3 کرواسی   67  70.8 فرانسه  	33
39.7 لیبی   68  70.1 آندورا12  	34

پایین	ترین	قدرت	خرید
تولید ناخالص داخلی در ازای هر نفر )برابری قدرت خرید( )ایاالت متحد امریکا=100(، 2013

2.65 گینه ی بیسائو   13  1.13 سومالی13  	1
2.67 ماداگاسکار   14  1.14 جمهوری آفریقای مرکزی  	2
2.78 روآندا   15  1.45 بوروندی  	3
2.91 سیرالئون   16  1.47 ماالوی  	4
3.10 مالی   17  1.53 جمهوری دموکراتیک کنگو  	5
3.13 گامبیا   18  1.66 لیبریا  	6
3.16 اوگاندا   19  1.73 نیجر  	7
3.18 بورکینافاسو   20  2.08 موزامبیک  	8
3.21 هائیتی   21  2.25 اریتره  	9
3.38 بنین   22  2.36 گینه  	10
3.39 کره ی شمالی   23  2.60 اتیوپی  	11
3.45 زیمبابوه   24  2.62 توگو  	12



رتبه بندی جهانی30

کیفیت	زندگی
شاخص	توسعه	ی	انسانی1

باالترین، 2013
85.1 قطر   31  94.4 نروژ  	1
84.5 قبرس   32  93.3 استرالیا  	2
84.0 استونی   33  91.7 سوئیس  	3
83.6 عربستان سعودی   34  91.5 هلند  	4
83.4 لیتوانیا   35  91.4 ایاالت متحد امریکا  	5
83.4 لهستان    91.1 آلمان  	6
83.0 آندورا   37  91.0 نیوزیلند  	7
83.0 اسلواکی    90.2 کانادا  	8
82.9 مالت   39  90.1 سنگاپور  	9
82.7 امارات متحد عربی   40  90.0 دانمارک  	10
82.2 شیلی   41  89.9 ایرلند  	11
82.2 پرتغال    89.8 سوئد  	12
81.8 مجارستان   43  89.5 ایسلند  	13
81.5 بحرین   44  89.2 بریتانیا  	14
81.5 کوبا    89.1 هنگ کنگ  	15
81.4 کویت   46  89.1 کره ی جنوبی   
81.2 کرواسی   47  89.0 ژاپن  	17
81.0 لتونی   48  88.9 لیختن اشتاین  	18
80.8 آرژانتین   49  88.8 اسرائیل  	19
79.0 اوروگوئه   50  88.4 فرانسه  	20
78.9 باهاما   51  88.1 اتریش  	21
78.9 مونته نگرو    88.1 بلژیک   
78.6 بالروس   53  88.1 لوکزامبورگ   
78.5 رومانی   54  87.9 فنالند  	24
78.4 لیبی   55  87.4 اسلوونی  	25
78.3 عمان   56  87.2 ایتالیا  	26
77.8 روسیه   57  86.9 اسپانیا  	27
77.7 بلغارستان   58  86.1 جمهوری چک  	28
77.6 باربادوس   59  85.3 یونان  	29
77.3 مالزی   60  85.2 برونئی  	30

شاخص	توسعه	ی	انسانی
پایین ترین، 2013 

41.2 لیبریا   13  33.7 نیجر  	1
41.4 ماالوی   14  33.8 جمهوری دموکراتیک کنگو  	2
43.5 اتیوپی   15  34.1 جمهوری آفریقای مرکزی  	3
44.1 گامبیا   16  37.2 چاد  	4
45.2 ساحل عاج   17  37.4 سیرالئون  	5
46.8 افغانستان   18  38.1 اریتره  	6
47.1 هائیتی   19  38.8 بورکینافاسو  	7
47.3 سودان   20  38.9 بوروندی  	8
47.3 توگو    39.2 گینه  	9
47.6 بنین   22  39.3 موزامبیک  	10
48.4 اوگاندا   23  39.6 گینه ی بیسائو  	11
48.5 سنگال   24  40.7 مالی  	12

1- تولیــد ناخالــص داخلــی یــا تولیــد ناخالــص داخلــی در ازای هــر نفــر بــه عنــوان معیــاری بــرای ســنجش توســعه ی هــر کشــور در نظر گرفته می شــود 
امــا کاربــرد آن بســیار محــدود اســت؛ چــرا کــه تنهــا بــه رشــد اقتصــادی اشــاره دارد. برنامــه ی توســعه ی ســازمان ملــل میانگیــن آمــار و ارقــام در زمینه ی 
تحصیــالت و امیــد بــه زندگــی را بــا ســطح درآمدهــا ترکیــب می کنــد )ضریــب جینــی در ازای هــر نفــر، بــر اســاس برابــری قــدرت خریــد بــه دالر امریکا 
ارزش گــذاری می شــود(. شــاخص توســعه ی انســانی )HDI( کــه اینجــا نشــان داده شــده، از صفــر تــا 100 مقیاس بنــدی شده اســت. کشــورهایی کــه نمــره 
80 بــه بــاال دارنــد بــه لحــاظ توســعه ی انســانی »بســیار پیشــرفته« بــه شــمار می آینــد، اعــداد 79 تــا 70 نیــز »پیشــرفته« هســتند، کشــورهایی کــه بین 

69 تا 55 قرار دارند »متوسط« ارزیابی می شوند و آن دسته که زیر 55 هستند »خیلی ضعیف« محسوب می شوند. 



31 کیفیتزندگی

شاخص	توسعه	ی	اجتماعی1
باالترین، 2015

84.5 اتریش   13  88.4 نروژ  	1
84.0 آلمان   14  88.4 سوئد  	2
83.2 ژاپن   15  88.0 سوئیس  	3
82.9 ایاالت متحد امریکا   16  87.6 ایسلند  	4
82.8 بلژیک   17  87.1 نیوزیلند  	5
81.9 پرتغال   18  86.9 کانادا  	6
81.6 اسلوونی   19  86.8 فنالند  	7
81.2 اسپانیا   20  86.6 دانمارک  	8
80.8 فرانسه   21  86.5 هلند  	9
80.6 جمهوری چک   22  86.4 استرالیا  	10
80.5 استونی   23  84.7 ایرلند  	11
79.2 اوروگوئه   24  84.7 بریتانیا   

ضریب	جینی2
پایین ترین، 2003-12 باالترین، 2003-12  

25.0 سوئد   1  63.9 نامیبیا  	1
25.6 اوکراین   2  63.1 آفریقای جنوبی  	2
25.8 نروژ   3  59.2 هائیتی  	3
26.0 اسلواکی  	4  57.5 زامبیا  	4
26.5 بالروس   5  57.0 هندوراس  	5
26.9 فنالند   6  56.3 بولیوی  	6
27.4 رومانی   7  56.3 جمهوری آفریقای مرکزی   
27.8 افغانستان   8  55.9 کلمبیا  	8
28.2 بلغارستان   9  55.9 گوآتماال   
28.3 آلمان   10  54.7 برزیل  	10
28.6 مونته نگرو   11  52.9 سورینام  	11
29.0 قزاقستان   12  52.5 لسوتو  	12
29.2 اتریش   13  52.4 پاراگوئه  	13

شاخص	آزادی	اقتصادی3
باالترین، 2015

75.1 تایوان   14  89.6 هنگ کنگ  	1
74.7 لیتوانی   15  89.4 سنگاپور  	2
73.8 آلمان   16  82.1 نیوزیلند  	3
73.7 هلند   17  81.4 استرالیا  	4
73.4 بحرین   18  80.5 سوئیس  	5
73.4 فنالند    79.1 کانادا  	6
73.3 ژاپن   20  78.5 شیلی  	7
73.2 لوکزامبورگ   21  76.8 استونی  	8
73.0 گرجستان   22  76.6 ایرلند  	9
72.7 سوئد   23  76.4 موریس  	10
72.5 جمهوری چک   24  76.3 دانمارک  	11
72.4 امارات متحد عربی   25  76.2 ایاالت متحد امریکا  	12
72.0 ایسلند   25  75.8 بریتانیا  	13

1- این شاخص کشورها را به لحاظ نیازهای اولیه ی انسانی، رفاه و فرصت های در اختیار آن ها رتبه بندی می کند. 100 برابر با حداکثر است. 
این شاخص از سوی موسسه ی پیشرفت اجتماعی در ایاالت متحد امریکا منتشر شده است.
2- هرچه میزان این ضریب کمتر باشد، درآمد خانوار به صورت برابرتری توزیع شده است.

3- این شاخص کشورها را از این لحاظ بررسی می کند که دخالت دولت های آن ها تا چه میزان موجب اختالل در فعالیت های اقتصادی 
افراد در آن کشور می شود. این شاخص از سوی بنیاد هریتج منتشر می شود. نمره ی 100 تا 80 )آزاد(، 49.9 تا 0 )اقتصاد کامالً بسته(
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رشد	اقتصادی
باالترین	رشد	اقتصادی

درصد میانگین افزایش ساالنه ی تولید ناخالص داخلی واقعی، 2003-13
14.1 قطر  	1
13.6 ماکائو  	2
12.4 آذربایجان  	3
11.5 ترکمنستان  	4
10.9 اتیوپی  	5
10.6 آنگوال  	6
10.2 چین  	7
10.1 عراق  	8
9.9 مغولستان  	9
8.7 افغانستان  	10
8.7 میانمار   
8.6 پاناما  	12
8.1 ازبکستان  	13
7.9 کامبوج  	14
7.8 الئوس  	15
7.8 روآندا   
7.8 زامبیا   
7.7 چاد  	18
7.7 هند   
7.7 سیرالئون   
7.6 نیجریه  	21
7.5 تیمورلست  	22
7.4 غنا  	23
7.4 موزامبیک   
7.2 لیبریا  	25
7.2 تاجیکستان   
7.0 اوگاندا  	27

6.9 قزاقستان  	28
6.7 موناکو1  	29
6.5 بالروس  	30
6.5 سری النکا   
6.5 سنگاپور   
6.4 پرو  	33
6.4 تانزانیا   
6.4 ویتنام   
6.3 جمهوری دموکراتیک کنگو  	36
6.2 گینه ی استوایی  	37
6.1 بنگالدش  	38
6.0 بورکینافاسو  	39
6.0 عربستان سعودی   
5.9 آرژانتین  	41
5.9 ارمنستان   
5.9 اندونزی   
5.9 گرجستان   
5.8 کوبا  	45
5.8 پاپوآ گینه ی نو   
5.7 ونزوئال  	47
5.6 اردن  	48
5.6 موریتانی2   
5.5 ماالوی  	50
5.5 اوروگوئه   
5.4 فیلیپین  	52
5.4 سوریه   
5.2 بحرین3  	54

پایین	ترین	رشد	اقتصادی
درصد میانگین تغییر ساالنه ی تولید ناخالص داخلی واقعی، 2003-13

-8.4 سودان جنوبی4  	1
-1.6 جمهوری آفریقای مرکزی  	2
-1.6 یونان   
-1.4 پورتوریکو  	4
-0.5 لیبی  	5
-0.3 برمودا5  	6
-0.3 ایتالیا   
-0.2 پرتغال  	8
0.2 جامائیکا  	9
0.4 زیمبابوه  	10
0.5 دانمارک  	11
0.6 باهاما  	12
0.7 برونئی  	13
0.7 کرواسی   
0.8 ژاپن  	15
0.8 کره ی شمالی6   
0.8 اسپانیا   
0.9 حوزه ی یورو  	18
1.0 باربادوس  	19

1.0 فنالند   
1.0 مجارستان   
1.1 فرانسه  	22
1.1 هلند   
1.2 آلمان  	24
1.2 بریتانیا   
1.3 قبرس  	26
1.3 ایرلند   
1.4 بلژیک  	28
1.4 هائیتی   
1.4 اسلوونی   
1.5 اتریش  	31
1.6 نروژ  	32
1.7 اریتره  	33
1.7 ایاالت متحد امریکا   
1.8 ال سالوادور  	35
1.9 سوئد  	36
2.0 کانادا  	37
2.0 نیوزیلند   

2003-10-6  2003-12-5  2008-13 -4  2002-10 -3  3 2003-11 -2  2003-08  -1



33 رشداقتصادی

باالترین	رشد	اقتصادی
درصد میانگین افزایش ساالنه ی تولید ناخالص داخلی واقعی، 1993-2003

27.6 گینه ی استوایی  	1
18.7 بوسنی و هرزگوین1  	2
14.1 لیبریا  	3
9.4 چین  	4
9.4 میانمار   
7.7 ایرلند  	6
7.5 کامبوج  	7
7.4 ارمنستان  	8
7.3 موزامبیک  	9

7.2 ویتنام  	10
6.9 آنگوال  	11
6.8 استونی2  	12
6.8 اوگاندا   
6.4 آلبانی  	14
6.4 الئوس   
6.1 هند  	16
6.0 بورکینافاسو  	17

پایین	ترین	رشد	اقتصادی
درصد میانگین افزایش ساالنه ی تولید ناخالص داخلی واقعی، 1993-2003

-3.4 عراق3  	1
-3.0 مولداوی  	2
-2.6 اوکراین  	3
-1.6 جمهوری دموکراتیک کنگو  	4
-1.4 بوروندی  	5
-0.9 ونزوئال  	6
-0.7 تاجیکستان  	7
-0.6 زیمبابوه  	8
-0.5 کره ی شمالی  	9
0.0 گینه ی بیسائو  	10

0.3 پاپوآ گینه ی نو  	11
0.3 ترکمنستان   
0.4 جامائیکا4  	13
0.6 مونته نگرو5  	14
0.7 روسیه  	15
0.8 آرژانتین  	16
0.9 ژاپن  	17
0.9 اوروگوئه   
1.1 قرقیزستان  	19
1.1 مقدونیه   

باالترین	رشد	خدمات
درصد میانگین افزایش ساالنه ی به معنای حقیقی بدون احتساب توّرم، 2005-13

20.6 لیبریا6  	1
18.6 نیجریه  	2
16.5 قطر  	3
14.4 ماکائو7  	4
14.3 غنا  	5
13.8 آذربایجان  	6
13.4 آنگوال  	7
13.3 افغانستان  	8
13.1 یمن  	9

11.9 چین  	10
11.8 مغولستان  	11
10.8 اتیوپی  	12
9.9 ازبکستان  	13
9.1 گینه ی استوایی  	14
8.9 تیمورلست8  	15
8.7 اوگاندا  	16
8.6 ارمنستان  	17
8.6 تاجیکستان   

پایین	ترین	رشد	خدمات
درصد میانگین تغییرات ساالنه ی به معنای حقیقی بدون احتساب توّرم، 2005-13

-15.7 پورتوریکو  	1
-1.6 یونان  	2
-0.8 لتونی9  	3
-0.2 باهاما  	4
-0.2 برمودا10   
-0.2 ایتالیا   
0.1 جامائیکا11  	7
0.2 پرتغال  	8
0.4 کرواسی  	9

0.4 مجارستان   
0.6 دانمارک  	11
0.8 سورینام  	12
0.9 باربادوس12  	13
0.9 ژاپن13   
1.0 آلمان  	15
1.1 فرانسه  	16
1.1 هلند   

  2005-12 -6  2005-12 -5   1993-2001-4   1997-2003-3   1995-2003 -2   1994-2003-1
  2005-12 -12   2005-12 -11   2005-12 -10   2005-10 -9   2005-12 -8   2005-12 -7

2005-12 -13
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مکان	های	معامله
بزرگ	ترین	صادرکنندگان

درصد مجموع صادرات جهان )کاال، خدمات و درآمد(، 2013
14.47 حوزه ی یورو )17(  	1
11.43 ایاالت متحد امریکا  	2
10.39 چین  	3
7.15 آلمان  	4
4.03 ژاپن  	5
3.68 فرانسه  	6
3.55 بریتانیا  	7
3.14 کره ی جنوبی  	8
2.88 هلند  	9
2.68 ایتالیا  	10
2.57 کانادا  	11
2.33 روسیه  	12
2.25 هند  	13
2.01 سوئیس  	14
1.96 اسپانیا  	15
1.95 مکزیک  	16
1.91 بلژیک  	17
1.62 امارات متحد عربی  	18
1.56 تایوان  	19
1.39 استرالیا  	20
1.35 عربستان سعودی  	21

1.33 سنگاپور  	22
1.30 برزیل  	23
1.26 تایلند  	24
1.13 ترکیه  	25
1.11 مالزی  	26
1.10 لهستان  	27
1.04 سوئد  	28
0.98 اتریش  	29
0.95 اندونزی  	30
0.75 ایرلند  	31
0.74 نروژ  	32
0.72 جمهوری چک  	33
0.70 دانمارک  	34
0.69 هنگ کنگ  	35
0.66 ویتنام  	36
0.54 آفریقای جنوبی  	37
0.52 مجارستان  	38
0.45 فنالند  	39
0.45 قطر   
0.43 ایران  	41
0.43 اسلواکی   

بیشترین	وابسته	ها	به	معامالت	تجاری
معامله به درصد تولید ناخالص داخلی، 2013

84.6 اسلواکی  	1
78.3 امارات متحد عربی  	2
74.6 ویتنام  	3
71.0 لیتوانی  	4
70.3 مجارستان  	5
69.0 گینه ی استوایی  	6
68.5 موریتانی  	7
67.3 سنگاپور  	8
64.8 مالزی  	9
63.8 استونی  	10
63.6 جمهوری چک  	11
62.2 بلژیک  	12
60.7 هلند  	13
59.0 اسلوونی  	14
58.5 لسوتو  	15
57.4 تایلند  	16
57.1 پورتوریکو  	17
57.1 بلغارستان  	18
56.0 تایوان  	19
55.4 عمان  	20
54.7 ماالوی  	21
54.3 جمهوری کنگو  	22

کمترین	وابسته	ها	به	معامالت	تجاری
معامله1 به درصد تولید ناخالص داخلی، 2013

9.4 برمودا  	1
10.5 سوریه  	2
10.7 برزیل  	3
11.6 ایاالت متحد امریکا  	4
11.9 سودان  	5
12.5 آرژانتین  	6
13.0 جمهوری آفریقای مرکزی  	7
13.0 ماکائو  	8
14.1 بوروندی  	9
14.3 پاکستان  	10
14.7 میانمار  	11
14.9 کوبا  	12
15.0 ژاپن  	13
15.1 پلی نزی فرانسه  	14
15.2 نیجریه  	15
15.5 کلمبیا  	16
15.7 اتیوپی  	17
15.8 اوگاندا  	18
16.0 مصر  	19
16.2 استرالیا  	20
16.2 ونزوئال   

1- متوسط واردات به اضافه صادرات کاالها



35 مکانهایمعامله

بزرگ	ترین	معامالت	تجاری	کاالها1
درصد از جهان، 2014

صادرات
12.4 چین  	1

8.6 ایاالت متحد امریکا  	2
8.0 آلمان  	3
3.6 ژاپن  	4
3.6 هلند   
3.1 فرانسه  	6
3.0 کره ی جنوبی  	7
2.8 ایتالیا  	8
2.7 بریتانیا  	9
2.6 روسیه  	10
2.5 بلژیک  	11
2.5 کانادا   
2.1 مکزیک  	13
1.9 عربستان سعودی2  	14
1.9 امارات متحد عربی2   
1.7 هند  	16
1.7 اسپانیا   
1.7 تایوان   
1.3 استرالیا  	19
1.3 سوئیس   

واردات
12.7 ایاالت متحد امریکا  	1
10.3 چین  	2

6.4 آلمان  	3
4.3 ژاپن  	4
3.6 فرانسه  	5
3.6 بریتانیا   
3.1 هلند  	7
2.8 کره ی جنوبی  	8
2.5 کانادا  	9
2.5 ایتالیا   
2.4 بلژیک  	11
2.4 هند   
2.2 مکزیک  	13
1.9 اسپانیا  	14
1.6 روسیه  	15
1.4 تایوان  	16
1.4 امارات متحد عربی2   
1.3 برزیل  	18
1.3 ترکیه   
1.2 استرالیا2  	20
1.2 تایلند   

بزرگ	ترین	سودکنندگان	از	درآمدهای	خدماتی
درصد از کل درآمدهای خدماتی صادرات جهان، 2013

19.31 حوزه ی یورو )17(  	1
17.65 ایاالت متحد امریکا  	2
6.47 آلمان  	3
6.35 بریتانیا  	4
5.54 فرانسه  	5
4.82 چین  	6
4.33 لوکزامبورگ  	7
4.30 ژاپن  	8
3.02 هنگ کنگ  	9
2.84 سوئیس  	10
2.72 هلند  	11
2.35 سنگاپور  	12
2.34 اسپانیا  	13
2.31 ایرلند  	14
2.25 ایتالیا  	15
2.13 بلژیک  	16
1.96 کانادا  	17
1.92 هند  	18
1.64 سوئد  	19
1.61 کره ی جنوبی  	20
1.35 روسیه  	21
1.24 دانمارک  	22
1.22 اتریش  	23

1.20 استرالیا  	24
1.08 نروژ  	25
0.92 تایوان  	26
0.80 تایلند  	27
0.73 لهستان  	28
0.68 ماکائو  	29
0.66 مالزی  	30
0.62 ترکیه  	31
0.59 برزیل  	32
0.53 فنالند  	33
0.50 یونان  	34
0.50 اسرائیل   
0.47 امارات متحد عربی  	36
0.46 مجارستان  	37
0.44 پرتغال  	38
0.44 عربستان سعودی   
0.38 مکزیک  	40
0.38 فیلیپین   
0.37 جمهوری چک  	42
0.37 اوکراین   
0.31 اندونزی  	44
0.30 مالت  	45
0.28 آفریقای جنوبی  	46

2- تقریبی 1- تنها کشورهای متعلق به فرد 
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تراز	پرداختی:	حساب	جاری
بزرگ	ترین	مازاد

میلیون دالر، 2013

305.393 حوزه ی یورو )17(  	1
251.791 آلمان  	2
182.807 چین  	3
132.640 عربستان سعودی  	4
87.089 هلند  	5
81.148 کره ی جنوبی  	6
73.153 سوئیس  	7
69.783 کویت  	8
64.682 امارات متحد عربی  	9
62.418 قطر  	10
55.257 تایوان  	11
54.084 سنگاپور  	12
50.962 نروژ  	13
42.090 سوئد  	14
34.801 روسیه  	15
34.068 ژاپن  	16
27.963 ایران  	17
24.023 دانمارک  	18
22.363 ماکائو  	19
22.054 عراق  	20
20.148 نیجریه  	21
20.122 ایتالیا  	22
14.438 ایرلند  	23
12.232 آذربایجان  	24
11.732 مالزی  	25

11.384 فیلیپین  	26
10.668 اسپانیا  	27
9.471 ویتنام  	28
8.348 آنگوال  	29
6.893 اسرائیل  	30
5.558 برونئی  	31
5.497 اوروگوئه  	32
5.327 ونزوئال  	33
5.117 عمان  	34
4.439 اتریش  	35
4.153 هنگ کنگ  	36
2.947 لوکزامبورگ  	37
2.746 تیمورلست1  	38
2.688 اسلوونی  	39
2.572 ترینیداد و توباگو  	40
2.566 گابون2  	41
2.560 بحرین  	42
2.366 بنگالدش  	43
2.026 اسلواکی  	44
1.769 بوتسوانا  	45
1.437 کوبا3  	46
1.409 یونان  	47
1.173 بولیوی  	48
1.160 پرتغال  	49
1.151 نپال  	50

بزرگ	ترین	کسری	ها
میلیون دالر، 2013

-400.253 ایاالت متحد امریکا  	1
-114.210 بریتانیا  	2
-81.108 برزیل  	3
-64.658 ترکیه  	4
-54.665 کانادا  	5
-50.227 استرالیا  	6
-49.226 هند  	7
-40.213 فرانسه  	8
-29.682 مکزیک  	9
-29.102 اندونزی  	10
-21.194 آفریقای جنوبی  	11
-16.518 اوکراین  	12
-12.330 کلمبیا  	13
-10.983 لبنان  	14
-10.125 شیلی  	15

-9.126 پرو  	16
-7.844 مراکش  	17
-7.567 بالروس  	18
-6.988 لهستان  	19
-6.706 افغانستان  	20
-6.390 مصر  	21

-5.932 نیوزیلند  	22
-5.892 موزامبیک  	23
-5.685 غنا  	24
-4.920 پاناما  	25
-4.788 کنیا  	26
-4.750 پاپوآ گینه ی نو  	27
-4.703 تانزانیا  	28
-4.696 آرژانتین  	29
-4.481 سودان  	30
-4.328 پاکستان  	31
-3.879 تونس  	32
-3.432 زیمبابوه  	33
-3.359 اردن  	34
-3.192 مغولستان  	35
-2.924 اوروگوئه  	36
-2.863 جمهوری دموکراتیک کنگو  	37
-2.821 اتیوپی  	38
-2.790 صربستان  	39
-2.678 تایلند  	40
-2.627 سری النکا  	41
-2.522 کاستاریکا  	42

2011 -3 2- تقریبی   2012 -1



37 ترازپرداختی:حسابجاری

بزرگ	ترین	مازاد	به	درصد	از	تولید	ناخالص	داخلی
2013

216.3 تیمورلست1  	1
43.2 ماکائو  	2
39.7 کویت  	3
34.5 برونئی  	4
30.7 قطر  	5
18.2 سنگاپور  	6
17.7 عربستان سعودی  	7
16.6 آذربایجان  	8
16.1 امارات متحد عربی  	9
15.0 برمودا  	10
13.3 گابون1  	11
12.0 بوتسوانا  	12
10.8 تایوان  	13
10.7 سوئیس  	14
10.4 ترینیداد و توباگو  	15
10.2 هلند  	16
9.9 نروژ  	17
9.6 عراق  	18
7.8 بحرین  	19
7.6 ایران  	20
7.3 سوئد  	21
7.2 دانمارک  	22
6.7 آنگوال  	23
6.7 آلمان   
6.4 گامبیا1  	25

6.4 عمان   
6.3 سوازیلند  	27
6.2 ایرلند  	28
6.2 کره ی جنوبی   
6.0 نپال  	30
5.8 ایسلند  	31
5.6 اسلوونی  	32
5.5 ویتنام  	33
4.9 لوکزامبورگ  	34
4.2 فیلیپین  	35
4.1 مجارستان  	36
3.9 نیجریه  	37
3.8 بولیوی  	38
3.7 مالزی  	39
3.1 مالت  	40
2.6 پلی نزی فرانسه  	41
2.4 اسرائیل  	42
2.1 کوبا2  	43
2.1 پاراگویه   
2.1 اسلواکی   
2.0 چین  	46
1.8 بلغارستان  	47
1.7 روسیه  	48
1.6 بنگالدش  	49

بزرگ	ترین	کسری	ها	به	درصد	از	تولید	ناخالص	داخلی
2013

-37.7 موزامبیک  	1
-33.0 افغانستان  	2
-30.8 پاپوآ گینه ی نو  	3
-30.3 موریتانی  	4
-27.7 مغولستان  	5
-27.5 لیبریا  	6
-25.4 زیمبابوه  	7
-24.8 لبنان  	8
-23.3 قرقیزستان  	9
-20.3 غزه و کرانه ی باختری1  	10
-19.2 باهاس  	11
-18.9 گینه  	12
-17.9 کالدونیای جدید  	13
-15.5 نیجر  	14
-14.7 مونته نگرو  	15
-14.5 فیجی  	16
-13.1 توگو  	17
-12.1 گینه ی استوایی  	18
-11.8 غنا  	19
-11.5 پاناما  	20
-10.8 تانزانیا  	21

-10.7 آلبانی  	22
-10.7 نیکاراگوئه   
-10.6 بالروس  	24
-10.5 کامبوج  	25
-10.5 سنگال   
-10.4 بورکینافاسو  	27
-10.3 باربادوس  	28
-10.0 اردن  	29
-9.9 موریس  	30
-9.3 بوروندی  	31
-9.3 سیرالئون   
-9.3 اوکراین   
-9.2 جامائیکا  	34
-8.9 هندوراس  	35
-8.8 جمهوری دموکراتیک کنگو  	36
-8.7 کنیا  	37
-8.3 چاد1  	38
-8.3 تونس   
-8.1 بنین  	40
-8.1 اوگاندا   
-8.0 ارمنستان  	42

2011 -2  2012 -1
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ذخایر	رسمی1

میلیون دالر، پایان سال 2014
3،900،039 چین  	1
1،260،680 ژاپن  	2

745،742 حوزه ی یورو )17(  	3
744،441 عربستان سعودی  	4
545،787 سوئیس  	5
436،096 تایوان  	6
434،416 ایاالت متحد امریکا  	7
386،216 روسیه  	8
363،570 برزیل  	9
362،835 کره ی جنوبی  	10
328،517 هنگ کنگ  	11
325،081 هند  	12
261،583 سنگاپور  	13
195،682 مکزیک  	14
193،485 آلمان  	15

186،351 الجزایر  	16
157،163 تایلند  	17
143،977 فرانسه  	18
142،757 ایتالیا  	19
127،422 ترکیه  	20
115،959 مالزی  	21
111،863 اندونزی  	22
107،728 بریتانیا  	23
100،452 لهستان  	24

93،615 لیبی  	25
86،101 اسرائیل  	26
79،629 فیلیپین  	27
78،424 امارات متحد عربی  	28
77،820 عراق2  	29
75،392 دانمارک  	30

ذخایر	رسمی	طال
به قیمت بازار، میلیون دالر، تا پایان سال 2014

346،720 حوزه ی یورو )17(  	1
261،499 ایاالت متحد امریکا  	2
108،805 آلمان  	3
78،829 ایتالیا  	4
78،300 فرانسه  	5
38،844 روسیه  	6
33،890 چین  	7
33،437 سوئیس  	8
24،602 ژاپن  	9
19،691 هلند  	10
17،932 هند  	11
17،011 ترکیه  	12
12،298 پرتغال  	13

10،382 عربستان سعودی  	14
9،975 بریتانیا  	15
9،222 لبنان  	16
9،053 اسپانیا  	17
9،002 اتریش  	18
7،312 بلژیک  	19
6،279 فیلیپین  	20
6،166 قزاقستان  	21
5،583 الجزایر  	22
4،900 تایلند  	23
4،096 سنگاپور  	24
4،042 سوئد  	25
4،025 آفریقای جنوبی  	26

پول	پرداختی	کارگران
ریزش داخلی، میلیون دالر، 2013

69،970 هند  	1
59،491 چین  	2
26،700 فیلیپین  	3
23،336 فرانسه  	4
23،022 مکزیک  	5
20،890 نیجریه  	6
17،833 مصر  	7
15،204 آلمان  	8
14،626 پاکستان  	9
13،857 بنگالدش  	10
11،105 بلژیک  	11
11،000 ویتنام  	12

9،667 اوکراین  	13
9،584 اسپانیا  	14
7،615 اندونزی  	15

7،551 لبنان  	16
7،471 ایتالیا  	17
6،984 لهستان  	18
6،882 مراکش  	19
6،751 روسیه  	20
6،633 ازبکستان  	21
6،623 ایاالت متحد امریکا  	22
6،425 کره ی جنوبی  	23
6،422 سری النکا  	24
5،690 تایلند  	25
5،552 نپال  	26
5،371 گواتماال  	27
4،486 جمهوری دومینیکن  	28
4،372 پرتغال  	29
4،119 کلمبیا  	30

2013 -2 1- ذخایر ارزی، سبد ارزی صندوق بین المللی پول 
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نرخ	ارز

1- قدرت برابری خرید: قیمت های محلی در 41 کشور فهرست بندی شده و توسط قیمت ارز ایاالت متحد امریکا تقسیم بندی شده  است 
4 - متوسط قیمت ها در حوزه ی یورو 3-متوسط پنج شهر  2-مهاراجه مک  )4.79دالر، متوسط چهار شهر(.  

6- دالر در ازای هر پوند 5- دالر در ازای هر یورو  

شاخص	بیگ	مِک	اکونومیست

کشورهایی با بیشترین کاهِش ارزِش ارز، ژانویه 2015
-75  15.82  3.97  1.20  19.00 اوکراین  	1
-72  65.23  18.58  1.36  89.00 روسیه  	2
-61  61.62  24.27  1.89  116.25 هند2  	3
-56  3.62  1.59  2.11  7.63 مالزی  	4
-54  11.48  5.32  2.22  25.50 آفریقای جنوبی  	5
-53  12،480.00  5،833.00  2.24  27،939.00 اندونزی  	6
-52  7.35  3.53  2.30  16.93 مصر  	7
-49  7.75  3.92  2.43  18.80 هنگ کنگ  	8
-48  3.71  1.92  2.48  9.20 لهستان  	9
-48  31.49  16.49  2.51  79.00 تایوان   
-47  52.10  27.56  2.53  132.00 ونزوئال  	11
-45  131.88  73.07  2.65  350.00 سری النکا  	12
-42  6.21  3.59  2.77  17.20 چین3  	13
-41  21،380.00  12،526.10  2.81  60،000.00 ویتنام  	14
-39  24.13  14.71  2.92  70.45 جمهوری چک  	15
-39  3.76  2.30  2.93 عربستان سعودی 11.00   
-38  100.74  62.63  2.98  300.00 پاکستان  	17
-37  32.61  20.67  3.04  99.00 تایلند  	18
-34  271.39  179.54  3.17  860.00 مجارستان  	19
-34  117.77  77.24  3.14  370.00 ژاپن   
-32  8.61  5.85  3.25  28.00 آرژانتین  	21
-31  3.01  2.09  3.32  10.00 پرو  	22
-30  627.49  438.41  3.35  2،100.00 شیلی  	23
-30  2،364.98  1،649.27  3.34  7،900.00 کلمبیا   
-30  14.63  10.23  3.35  49.00 مکزیک   
-26  1.33  0.98  3.53  4.70 سنگاپور  	26
-26  3.67  2.71  3.54  13.00 امارات   
-23  44.41  34.03  3.67  163.00 فیلیپین  	28
-21  1،083.30  855.95  3.78  4،100.00 کره ی جنوبی  	29
-17  2.33  1.93  3.96  9.25 ترکیه  	30
-16  536.09  448.85  4.01  2،150.00 کاستاریکا  	31
-11  1.165  1.305  4.26  3.68 حوزه ی یورو4  	32
-10  1.23  1.11  4.32  5.30 استرالیا  	33
-9  1.516  1.666  4.37  2.89 بریتانیا  	34
-7  3.93  3.65  4.45  17.50 اسرائیل  	35
-6  1.31  1.23  4.49  5.90 نیوزیلند  	36

کشورهایی با بیشترین افزایش ارزش ارز، ژانویه 2015
57  0.86  1.36  7.54  6.50 سوئیس  	1
31  7.62  10.02  6.30  48.00 نروژ  	2
12  6.42  7.20  5.38  34.50 دانمارک  	3
9  2.59  2.82  5.21  13.50 برزیل  	4
4  8.19  8.50  4.97  40.70 سوئد  	5

قدرت برابری قیمت های بیگ مک
خرید1 تقریبی 

دالر به دالر به ارز محلی

نرخ ارز 
حقیقی 

دالر

ارزش کمتر 
یا بیشتر
در برابر 

دالر)درصد(
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مالیه	ی	عمومی

بدهی	دولت
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2014

230.0 ژاپن  	1
182.3 یونان  	2
146.9 ایتالیا  	3
142.4 پرتغال  	4
130.8 اسپانیا  	5
119.2 بلژیک  	6
116.6 ایرلند  	7
114.1 فرانسه  	8
109.7 ایاالت متحد امریکا  	9
108.2 حوزه ی یورو )17(  	10
103.4 اتریش  	11

96.7 مجارستان  	12
95.9 بریتانیا  	13
93.9 کانادا  	14
86.7 ایسلند  	15

82.9 اسلوونی  	16
79.0 آلمان  	17
77.8 هلند  	18
68.6 اسرائیل  	19
68.4 فنالند  	20
60.1 اسلواکی  	21
58.9 دانمارک  	22
55.7 لهستان  	23
51.9 جمهوری چک  	24
46.5 سوئد  	25
42.6 سوئیس  	26
41.1 نیوزیلند  	27
36.7 کره ی جنوبی  	28
36.2 استرالیا  	29
35.1 نروژ  	30

هزینه	های	دولتی
درصد از تولید ناخالص داخی، 2014

58.3 فنالند  	1
57.3 فرانسه  	2
56.2 دانمارک  	3
54.6 سوئد  	4
54.1 بلژیک  	5
51.8 اتریش  	6
51.1 ایتالیا  	7
50.1 پرتغال  	8
49.4 مجارستان  	9
49.1 حوزه ی یورو )15(  	10
48.6 اسلوونی  	11
47.5 یونان  	12
47.0 هلند  	13
46.0 نروژ  	14
44.6 ایسلند  	15

44.1 آلمان  	16
44.0 لوکزامبورگ  	17
43.9 بریتانیا  	18
43.4 اسپانیا  	19
42.2 ژاپن  	20
41.9 نیوزیلند  	21
41.6 جمهوری چک  	22
41.4 اسرائیل  	23
41.3 لهستان  	24
40.8 اسلواکی  	25
39.8 کانادا  	26
38.7 استونی  	27
38.4 ایرلند  	28
38.4 ایاالت متحد امریکا   
37.1 استرالیا  	30

درآمد	مالیاتی
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2013

48.6 دانمارک  	1
45.0 فرانسه  	2
44.6 بلژیک  	3
44.0 فنالند  	4
42.8 سوئد  	5
42.6 ایتالیا  	6
44.5 اتریش  	7
40.8 نروژ  	8
39.3 لوکزامبورگ  	9
38.9 مجارستان  	10
36.8 اسلوونی  	11
36.7 آلمان  	12
36.3 هلند1  	13

35.5 ایسلند  	14
34.1 جمهوری چک  	15
33.5 یونان  	16
33.4 پرتغال  	17
32.9 بریتانیا  	18
32.6 اسپانیا  	19
32.1 نیوزیلند  	20
32.1 لهستان1   
31.8 استونی  	22
30.6 کانادا  	23
30.5 اسرائیل  	24
29.6 اسلواکی  	25
29.5 ژاپن1  	26

2012 -1
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دموکراسی

شاخص	دموکراسی
دموکراتیک ترین ها=100، 2014

بیشترین
87.8 نروژ  	1
85.9 سوئیس  	2
85.8 سوئد  	3
85.5 فنالند  	4
84.8 دانمارک  	5
82.6 هلند  	6
81.3 نیوزیلند  	7
81.0 آلمان  	8
80.1 ایرلند  	9
79.8 بلژیک  	10
79.4 اتریش  	11
78.9 استرالیا  	12
78.4 بریتانیا  	13
78.2 کانادا  	14
77.7 فرانسه  	15
76.9 ایاالت متحد امریکا  	16
74.6 هنگ کنگ  	17
74.3 اسپانیا  	18
73.9 پرتغال  	19
73.9 اسلوونی   

کمترین
28.3 سوریه  	1
29.6 یمن  	2
34.0 ساحل عاج  	3
35.9 پاکستان  	4
38.3 توگو  	5
38.7 بحرین  	6
39.2 چین  	7
39.3 مصر  	8
39.9 نیجریه  	9
40.4 گینه  	10
41.0 بوروندی  	11
41.7 اوگاندا  	12
42.9 مراکش  	13
43.0 بورکینافاسو  	14
44.0 موزامبیک  	15
44.4 روسیه  	16
44.4 زامبیا   
45.2 ماداگاسکار  	18
45.5 ونزوئال  	19
45.7 قرقیزستان  	20

صندلی	های	مجلس
مجلس عوام، تعداد صندلی ها در ازای هر 100هزار نفر جمعیت، آوریل 2015

بیشترین
69.2 لیختن اشتاین  	1
65.1 موناکو  	2
35.9 آندورا  	3
19.8 ایسلند  	4
16.5 مالت  	5
14.4 گینه ی استوایی  	6
13.1 مونته نگرو  	7
11.8 لوکزامبورگ  	8
10.7 باربادوس  	9
10.5 باهاما  	10

کمترین
0.05 هند  	1
0.14 ایاالت متحد امریکا  	2
0.19 پاکستان  	3
0.20 میانمار  	4
0.22 چین  	5
0.23 بنگالدش  	6
0.23 اندونزی   
0.23 نیجریه   
0.26 برزیل  	9
0.30 تایلند  	10

زنان	در	مجلس
مجلس عوام، درصد زنان در ازای کل صندلی ها، آوریل 2015

63.8 روآندا  	1
53.1 بولیوی  	2
48.9 کوبا  	3
43.6 سوئد  	4
42.7 سنگال  	5
42.5 فنالند  	6
41.6 اکوادور  	7
41.5 آفریقای جنوبی  	8
41.3 ایسلند  	9
41.3 نامیبیا   
41.1 اسپانیا  	11

39.6 موزامبیک  	12
39.6 نروژ   
39.3 بلژیک  	14
39.1 نیکاراگوئه  	15
38.5 تیمورلست  	16
38.0 دانمارک  	17
38.0 مکزیک   
37.3 هلند  	19
36.8 آنگوال  	20
36.7 اسلوونی  	21
36.5 آلمان  	22
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توّرم

تورّم	قیمت	مصرف	کننده
باالترین، 2014، درصد

62.2 ونزوئال1  	1
36.9 سودان1  	2
23.8 ماالوی  	3
18.1 بالروس  	4
15.5 غنا1  	5
10.2 ایران   
15.0 جمهوری آفریقای مرکزی  	7
12.9 مغولستان  	8
12.3 اریتره  	9
12.1 اوکراین  	10
10.6 آرژانتین2  	11
10.1 مصر  	12
9.9 لیبریا1  	13
9.7 گینه  	14
9.0 نپال  	15
8.9 ترکیه  	16
8.9 اوروگوئه   
8.6 پاکستان  	18
8.4 ازبکستان1  	19
8.3 سیرالئون  	20
8.2 یمن1  	21
8.1 نیجریه  	22

2011-14-3  2013-2 1- تقریبی 

پایین ترین، 2014، درصد
-1.6 بلغارستان  	1
-1.4 یونان  	2
-1.0 بنین1  	3
-1.0 گینه ی بیسائو1   
-0.9 بوسنی و هرزگوین1  	5
-0.9 نیجر   
-0.7 مونته نگرو  	7
-0.7 سودان جنوبی   
-0.5 سنگال1  	9
-0.3 بورکینافاسو  	10
-0.3 قبرس   
-0.3 مجارستان1   
-0.2 برونئی1  	13
-0.2 کرواسی   
-0.2 پرتغال   
-0.2 اسپانیا   
-0.2 سوئد   
-0.2 زیمبابوه   
-0.1 مقدونیه  	19
-0.1 اسلواکی   

0 لهستان1  	21
0 سوئیس   

پایین ترین متوسط ساالنه ی مصرف کننده
توّرم قیمت، 14-2009، درصد

0 سوئیس  	1
0.1 برونئی1  	2
0.4 ژاپن  	3
0.4 نیجر   
0.5 ایرلند  	5
1.0 سوئد  	6
1.1 مراکش1  	7
1.2 بورکینافاسو  	8
1.2 لتونی1   
1.2 سنگال1   
1.2 امارات متحد عربی   
1.3 تایوان  	12
1.4 بوسنی و هرزگوین  	13
1.4 یونان   
1.5 بلغارستان  	15
1.5 قطر   
1.6 باهاما1  	17
1.6 فرانسه   
1.6 آلمان   
1.6 گینه ی بیسائو1   
1.6 پرتغال   
1.6 اسلوونی   

باالترین متوسط ساالنه ی مصرف کننده
توّرم قیمت، 14-2009، درصد

34.9 ونزوئال1  	1
29.7 بالروس  	2
27.6 سودان1  	3
22.6 ایران  	4
17.4 ماالوی  	5
15.7 اتیوپی  	6
14.7 گینه  	7
13.6 سیرالئون  	8
12.9 سودان جنوبی3  	9
12.6 اریتره1  	10
11.9 یمن1  	11
10.8 آنگوال  	12
10.8 مغولستان   
10.8 ازبکستان1   
10.6 نیجریه  	15
10.1 پاکستان  	16
9.9 تانزانیا  	17
9.7 مصر  	18
9.7 غنا1   
9.4 ویتنام1  	20
9.3 نپال  	21
9.2 بوروندی1  	22
9.1 اوگاندا  	23



43 توّرم

1-یا آخرین آمار

قیمت	کاالها
پایان 2014، درصد تغییر نسبت به یک سال پیش

35.8 قهوه  	1
28.2 گوشت گاو )استرالیا(  	2
23.2 گوشت گاو )ایاالت متحد امریکا(  	3
7.8 کاکائو  	4
6.3 نیکل  	5
5.2 برنج  	6
4.2 گوشت گوساله  	7
4.0 آلومینیوم  	8
2.6 روی  	9
2.2 پشم )نیوزیلند(  	10
2.0 پوست  	11

-0.2 طال  	12
-0.5 گندم  	13
-1.6 روغن نارگیل  	14
-3.7 ذرت  	15
-6.6 پشم )استرالیا(  	16
-6.8 الوار  	17
-9.5 شکر  	18

-13.8 چای  	19
-14.4 مس  	20
-15.3 روغن سویا  	21
-15.6 کنجاله ی سویا  	22
-15.8 قلع  	23
-17.8 چرم  	24
-20.9 دانه های سویا  	25
-21.9 پنبه  	26

14-2009، درصد تغییر
88.5 گوشت گاو )ایاالت متحد امریکا(  	1
86.0 گوشت گاو )استرالیا(  	2
66.8 پوست  	3
66.6 پشم )نیوزیلند(  	4
63.9 الوار  	5
62.8 روغن نارگیل  	6
25.8 گوشت گوساله  	7
20.5 پشم )استرالیا(  	8
18.1 قهوه  	9
17.3 کنجاله ی سویا  	10
14.6 قلع  	11
11.3 گندم  	12
9.0 طال  	13
0.0 دانه ی سویا  	14

-2.5 ذرت  	15
-11.1 روغن پالم  	16
-11.4 پنبه  	17
-11.8 کاکائو  	18
-12.4 مس  	19
-14.7 روی  	20
-16.6 روغن سویا  	21
-18.3 آلومینیوم  	22
-21.6 نیکل  	23
-23.3 چرم  	24
-30.0 الستیک  	25
-30.8 برنج  	26

شاخص	های	قیمت	مسکِن	اکونومیست
سه ماهه ی نخست سال 2015

درصد تغییر نسبت به یک سال پیش
16.2 ایرلند  	1
16.0 ترکیه  	2
11.9 هنگ کنگ  	3
9.7 آفریقای جنوبی  	4
8.6 سوئد  	5
7.9 بریتانیا  	6
7.4 برزیل  	7
7.1 هند  	8
7.0 استرالیا  	9
5.2 کانادا  	10
5.1 مکزیک  	11
5.0 اسرائیل  	12
4.6 آلمان  	13
4.0 ایاالت متحد امریکا  	14
2.2 هلند  	15
2.1 کره ی جنوبی  	16
1.6 روسیه  	17
0.8 بلژیک  	18
0.6 ژاپن  	19
0.5 سوئیس  	20

سه ماهه ی نخست سال 2009 
تا سه ماهه ی نخست سال 20151، درصِد تغییر

155.7 برزیل  	1
154.0 هنگ کنگ  	2

69.5 اسرائیل  	3
64.1 یونان  	4
45.4 سنگاپور  	5
39.5 آفریقای جنوبی  	6
38.5 استرالیا  	7
34.9 کانادا  	8
32.9 آلمان  	9
28.8 بریتانیا  	10
26.9 مکزیک  	11
26.8 سوئد  	12
22.7 سوئیس  	13
20.3 چین  	14
14.7 بلژیک  	15
13.6 کره ی جنوبی  	16
12.7 ایاالت متحد امریکا  	17
4.1 فرانسه  	18
3.3 ژاپن  	19
0.8 روسیه  	20
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بدهی

1- بدهی خارجی نوعی از بدهی است که متعلق به ساکنان نیست و با ارز خارجی قابل پرداخت است؛ این ارقام میزان بدهی دولت و 
بخش های عمومی را مشخص می کند. کشورهای توسعه یافته که پیش تر به ثبات رسیده اند از فهرست خارج شده اند.

بیشترین	بدهی	خارجی1
میلیارد دالر، 2013

874.5 چین  	1
726.7 روسیه  	2
482.5 برزیل  	3
443.0 مکزیک  	4
427.6 هند  	5
422.6 کره ی جنوبی  	6
388.2 ترکیه  	7
361.2 لهستان  	8
259.1 اندونزی  	9
213.1 مالزی  	10
172.0 هنگ کنگ  	11
170.1 تایوان  	12
168.8 امارات متحد عربی  	13
155.7 عربستان سعودی  	14
149.3 قطر  	15
149.1 مجارستان  	16
148.5 قزاقستان  	17
147.7 اوکراین  	18
139.8 آفریقای جنوبی  	19
136.3 آرژانتین  	20
135.4 تایلند  	21
134.0 رومانی  	22
130.7 شیلی  	23
118.8 ونزوئال  	24
114.4 جمهوری چک  	25

95.4 اسرائیل  	26
92.0 کلمبیا  	27
65.5 ویتنام  	28
62.9 کرواسی  	29
60.6 فیلیپین  	30
59.5 عراق  	31
56.7 پرو  	32
56.5 پاکستان  	33
53.0 بلغارستان  	34
45.6 سودان  	35
44.4 مصر  	36
41.0 لتونی  	37
39.3 مراکش  	38
39.1 بالروس  	39
36.4 صربستان  	40
36.3 کویت  	41
32.2 لبنان  	42
31.0 لیتوانی  	43
28.3 سنگاپور  	44
27.8 بنگالدش  	45
25.8 تونس  	46
25.2 سری النکا  	47
24.7 کوبا  	48
24.0 آنگوال  	49
24.0 اردن   

بزرگ	ترین	حجم	بدهی	خارجی
مجموع بدهی خارجی به درصد از تولید ناخالص داخلی، 2013

337.0 زیمبابوه  	1
164.3 مغولستان  	2
141.3 پاپوآ گینه ی نو  	3
133.0 لتونی  	4
111.7 مجارستان  	5
108.8 کرواسی  	6
97.3 بلغارستان  	7
96.6 جامائیکا  	8
94.2 قرقیزستان  	9
91.5 موریس  	10
89.5 نیکاراگوئه  	11
85.7 استونی  	12
84.8 گرجستان  	13
83.2 ارمنستان  	14
83.1 بوتان  	15
83.0 مولداوی  	16
81.5 موریتانی  	17
81.5 اوکراین   
81.4 بالکان  	19
80.0 صربستان  	20

77.0 الئوس  	21
73.5 قطر  	22
71.4 اردن  	23
69.9 رومانی  	24
69.8 لهستان  	25
68.6 سودان  	26
68.2 لبنان  	27
68.1 مالزی  	28
66.7 لیتوانی  	29
66.4 قزاقستان  	30
64.4 مقدونیه  	31
62.6 هنگ کنگ  	32
58.6 گامبیا  	33
58.3 بوسنی و هرزگوین  	34
58.1 آلبانی  	35
55.1 ال سالوادور  	36
55.0 تونس  	37
54.8 جمهوری چک  	38
53.5 بالروس  	39
52.3 بحرین  	40



45 بدهی

1 بدهی خدمات مجموع سود و پرداختی )مستهلک( است که در بدهی خارجی قرار دارد. نرخ بدهی خدمات در حقیقت بدهی خدمات به 
عنوان درصدی از صادرات کاالها، خدمات غیر عامل، درآمد اولیه و پرداختی کارگران است. 

2012 -3 2- کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 

باالترین	بدهی	خارجی
به درصد صادرات کاال و خدمات، 2013

452.2 سودان  	1
358.0 مغولستان  	2
356.8 جمهوری آفریقای مرکزی  	3
277.6 بوروندی  	4
271.1 الئوس  	5
227.6 کرواسی  	6
225.9 زیمبابوه  	7
212.2 یونان  	8
205.8 لتونی  	9
205.6 جامائیکا  	10
181.1 ترکیه  	11
167.4 اتیوپی  	12
163.9 برزیل  	13
162.7 صربستان  	14

159.7 رومانی  	15
159.2 قزاقستان  	16
159.1 نیکاراگوئه  	17
155.7 نیجر  	18
150.7 تانزانیا  	19
143.5 اوکراین  	20
140.9 ارمنستان  	21
139.8 آلبانی  	22
139.0 سوریه  	23
137.2 شیلی  	24
137.0 آرژانتین  	25
137.0 لهستان   
136.0 مقدونیه  	27
135.6 گرجستان  	28

باالترین	نرخ	بدهی	خدمات1
متوسط، درصد، 2013

79.8 زیمبابوه  	1
75.3 پاپوآ گینه ی نو  	2
40.8 موریس  	3
38.1 اوکراین  	4
37.8 صربستان  	5
36.9 رومانی  	6
33.4 لتونی  	7
33.1 قزاقستان  	8
32.6 ارمنستان  	9
30.7 کرواسی  	10
30.3 مجارستان  	11
28.7 نامیبیا  	12
28.7 ترکیه   
28.3 برزیل  	14

27.2 سودان  	15
26.6 مغولستان  	16
21.2 ونزوئال  	17
21.1 شیلی  	18
18.7 اندونزی  	19
18.6 لیتوانی  	20
18.0 جامائیکا  	21
17.6 گرجستان  	22
17.4 پاکستان  	23
17.4 لهستان   
16.6 کوبا  	25
16.4 کاستاریکا  	26
16.4 اوروگوئه   
15.5 مقدونیه  	28

بدهی	داخلی2
درصد از درآمد قابل تصرف خالص، 2013

310.2 دانمارک  	1
281.8 هلند  	2
213.7 نروژ3  	3
213.2 ایرلند  	4
201.1 استرالیا  	5
186.4 سوئیس  	6
169.2 سوئد  	7
165.6 کانادا  	8
163.8 کره ی جنوبی3  	9
154.0 بریتانیا  	10
153.4 لوکزامبورگ3  	11
146.1 پرتغال  	12

131.9 اسپانیا  	13
129.2 ژاپن  	14
122.8 فنالند  	15
114.1 ایاالت متحد امریکا  	16
112.4 یونان  	17
105.8 بلژیک  	18
104.2 فرانسه  	19
93.9 آلمان  	20
90.9 ایتالیا  	21
89.2 اتریش  	22
85.1 استونی  	23
69.4 جمهوری چک  	24
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کمک	های	اقتصادی
بزرگ	ترین	دریافت	کنندگان	کمک	های	دوجانبه	و	چندجانبه

میلیون دالر، 2013
5،506 مصر  	1
5،266 افغانستان  	2
4،085 ویتنام  	3
3،935 میانمار  	4
3،826 اتیوپی  	5
3،627 سوریه  	6
3،430 تانزانیا  	7
3،236 کنیا  	8
2،741 ترکیه  	9
2،669 بنگالدش  	10
2،610 غزه و کرانه ی باختری  	11
2،572 جمهوری دموکراتیک کنگو  	12
2،529 نیجریه  	13
2،436 هند  	14
2،314 موزامبیک  	15
2،174 پاکستان  	16
1،966 مراکش  	17
1،693 اوگاندا  	18
1،541 عراق  	19
1،447 سودان جنوبی  	20
1،408 اردن  	21
1،391 مالی  	22
1،331 غنا  	23

1،293 آفریقای جنوبی  	24
1،262 ساحل عاج  	25
1،171 هائیتی  	26
1،163 سودان  	27
1،150 برزیل  	28
1،142 نامیبیا  	29
1،126 ماالوی  	30
1،081 روآندا  	31
1،040 بورکینافاسو  	32
1،004 یمن  	33

992 سومالی  	34
983 سنگال  	35
871 نپال  	36
852 کلمبیا  	37
811 زیمبابوه  	38
805 کامبوج  	39
801 اوکراین  	40
783 صربستان  	41
773 نیجر  	42
737 کامرون  	43
714 تونس  	44
699 بولیوی  	45
656 پاپوآ گینه ی نو  	46

بزرگ	ترین	دریافت	کنندگان	کمک	های	دوجانبه	و	چندجانبه
دالر در ازای هر نفر، 2013

626.1 غزه و کرانه ی باختری  	1
292.2 کوزوو  	2
218.9 تیمور لست  	3
218.0 اردن  	4
204.9 مونته نگرو  	5
172.4 افغانستان  	6
158.8 سوریه  	7
154.3 لسوتو  	8
150.9 مغولستان  	9
145.8 گرجستان  	10
143.6 بوسنی و هرزگوین  	11
140.2 لبنان  	12
128.1 سودان جنوبی  	13
124.4 لیبریا  	14
119.4 مقدونیه  	15
114.4 موریس  	16
113.6 نامیبیا  	17
113.5 هائیتی  	18
109.3 صربستان  	19
107.6 آلبانی  	20
105.2 مولداوی  	21
103.2 فیجی  	22
98.4 ارمنستان  	23
94.5 سومالی  	24

93.8 قرقیزستان  	25
92.8 سوازیلند  	26
91.8 روآندا  	27
90.9 مالی  	28
89.6 موزامبیک  	29
89.6 پاپوآ گینه ی نو   
81.7 نیکاراگوئه  	31
78.6 زامبیا  	32
77.5 هندوراس  	33
74.9 موریتانی  	34
73.9 میانمار  	35
73.0 کنیا  	36
72.8 سیرالئون  	37
69.6 تانزانیا  	38
69.5 سنگال  	39
68.8 ماالوی  	40
67.1 مصر  	41
65.6 تونس  	42
65.5 بولیوی  	43
63.2 بنین  	44
62.2 الئوس  	45
62.1 ساحل عاج  	46
61.4 بورکینافاسو  	47
60.8 گینه ی بیسائو  	48



47 کمکهایاقتصادی
بزرگ	ترین	اهداکنندگان	دوجانبه	و	چندجانبه1

میلیون دالر، 2013
31،545 ایاالت متحد امریکا  	1
17،881 بریتانیا  	2
14،059 آلمان  	3
11،786 ژاپن  	4
11،376 فرانسه  	5
5،831 سوئد  	6
5،683 عربستان سعودی  	7
5،581 نروژ  	8
5،435 هلند  	9
5،402 امارات متحد عربی  	10
4،911 کانادا  	11
4،851 استرالیا  	12
3،276 ترکیه  	13
3،253 ایتالیا  	14

3،198 سوئیس  	15
2،928 دانمارک  	16
2،281 بلژیک  	17
2،199 اسپانیا  	18
1،744 کره ی جنوبی  	19
1،435 فنالند  	20
1،172 اتریش  	21

822 ایرلند  	22
610 روسیه  	23
484 پرتغال  	24
474 لهستان  	25
461 نیوزیلند  	26
431 لوکزامبورگ  	27
305 یونان  	28

بزرگ	ترین	اعطاکنندگان	دوجانبه	و	چندجانبه
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2013

1.25 امارات متحد عربی  	1
1.07 نروژ  	2
1.02 سوئد  	3
1.00 لوکزامبورگ  	4
0.85 دانمارک  	5
0.74 عربستان سعودی  	6
0.72 بریتانیا  	7
0.67 هلند  	8
0.55 فنالند  	9
0.47 سوئیس  	10
0.45 بلژیک  	11
0.45 ایرلند   
0.42 ترکیه  	13

0.41 فرانسه  	14
0.38 آلمان  	15
0.34 استرالیا  	16
0.28 اتریش  	17
0.27 کانادا  	18
0.26 ایسلند  	19
0.26 نیوزیلند   
0.23 ژاپن  	21
0.23 پرتغال   
0.21 مالت1  	23
0.19 ایاالت متحد امریکا  	24
0.16 ایتالیا  	25
0.16 اسپانیا   

بزرگ	ترین	تغییرات	برای	کمک
میلیون دالر، 2010-13

افزایش
4،908 مصر  	1
3،580 میانمار  	2
3،492 سوریه  	3
1،693 ترکیه  	4
1،608 کنیا  	5
1،447 سودان جنوبی  	6
1،254 بنگالدش  	7
1،145 ویتنام  	8

974 مراکش  	9
697 برزیل  	10
623 پرو  	11
494 سومالی  	12
472 تانزانیا  	13
468 نیجریه  	14
453 اردن  	15

کاهش
-1،894 هائیتی  	1
-1،339 اندونزی  	2
-1،297 چین  	3
-1،161 افغانستان  	4
-1،161 جمهوری کنگو   

-914 جمهوری دموکراتیک کنگو  	6
-896 سودان  	7
-883 لیبریا  	8
-839 پاکستان  	9
-650 عراق  	10
-371 هند  	11
-362 غنا  	12
-341 فیلیپین  	13
-222 آذربایجان  	14
-166 نیکاراگوئه  	15

2012 -1 1- چین ارائه دهنده کمک ها نیز است اما میزان آن فاش نمی شود. 
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صنعت	و	خدمات
بزرگ	ترین	تولید	صنعتی

میلیارد دالر، 2013
4،056 چین  	1
3،185 ایاالت متحد امریکا  	2
1،512 ژاپن1  	3
1،030 آلمان  	4

655 روسیه  	5
532 هند  	6
504 تایوان  	7
499 فرانسه  	8
481 بریتانیا  	9
476 برزیل  	10
459 کره ی جنوبی  	11
453 عربستان سعودی  	12
450 ایتالیا  	13
423 مکزیک  	14
420 کانادا2  	15
397 اندونزی  	16
392 استرالیا  	17
297 اسپانیا  	18
237 امارات متحد عربی  	19
194 ترکیه  	20
191 ونزوئال2  	21
187 نروژ  	22

171 سوئیس  	23
170 هلند  	24
165 تایلند  	25
155 لهستان  	26
147 آرژانتین  	27
141 قطر  	28
132 سوئد  	29
129 کلمبیا  	30
127 مالزی  	31
115 عراق  	32
113 نیجریه  	33
108 اتریش  	34
106 بلژیک  	35
102 مصر  	36
98 پورتوریکو  	37
98 آفریقای جنوبی   
93 الجزایر  	39
89 شیلی  	40
85 فیلیپین  	41
80 قزاقستان  	42
72 آنگوال  	43
72 رومانی   

بزرگ	ترین	رشد	تولید	صنعتی
درصد میانگین افزایش ساالنه به قیمت حقیقی، 2005-13

24.3 لیبریا3  	1
19.4 تیمور لست  	2
14.2 الئوس  	3
13.9 آذربایجان  	4
13.5 اتیوپی  	5
12.6 قطر  	6
11.5 پاناما  	7
11.0 غنا  	8
10.8 چین  	9
10.0 روآندا  	10

9.8 جمهوری دموکراتیک کنگو  	11
9.7 توگو  	12
8.7 نیجر  	13
8.5 بنگالدش  	14
8.4 کامبوج  	15
8.4 زامبیا   
8.1 سری النکا  	17
8.1 اوگاندا   
8.0 تانزانیا  	19
7.9 ماالوی  	20

پایین	ترین	رشد	تولید	صنعتی
درصد میانگین تغییر ساالنه به قیمت حقیقی، 2005-13

-7.5 یونان  	1
-5.8 برمودا3  	2
-3.5 باربادوس3  	3
-3.2 مولداوی  	4
-3.1 اسپانیا  	5
-2.9 جامائیکا3  	6
-2.8 ایرلند  	7
-2.4 لتونی4  	8
-2.3 کرواسی  	9
-2.0 برونئی  	10

-2.0 پرتغال   
-1.9 ایتالیا  	12
-1.4 دانمارک  	13
-1.4 بریتانیا   
-1.3 اریتره5  	15
-1.3 نروژ   
-1.2 لوکزامبورگ  	17
-1.1 فنالند  	18
-1.1 پورتوریکو   

2005-09 -5  2005-10 -4  2005-12 -3  2010 -2  2012 -1



49 صنعتوخدمات

بزرگ	ترین	تولید	کارخانه	ای
میلیارد دالر، 2013

2،941 چین  	1
1،966 ایاالت متحد امریکا1  	2
1،073 ژاپن  	3

754 آلمان  	4
370 کره ی جنوبی  	5
299 هند  	6
287 ایتالیا  	7
286 فرانسه  	8
268 روسیه  	9
250 برزیل  	10
231 بریتانیا  	11
216 مکزیک  	12
206 اندونزی  	13
162 کانادا  	14
154 ونزوئال  	15
128 تایلند  	16
126 ترکیه  	17
124 سوئیس  	18
121 تایوان  	19
104 استرالیا  	20

93 هلند  	21
88 لهستان  	22
84 سوئد  	23
79 آرژانتین  	24
76 عربستان سعودی  	25
75 مالزی  	26
71 اتریش  	27
67 بلرژیک  	28
55 فیلیپین  	29
53 سنگاپور  	30
48 پورتوریکو  	31
47 جمهوری چک  	32
47 نیجریه   
43 کلمبیا  	34
43 آفریقای جنوبی   
41 مصر  	36
41 ایرلند   
40 دانمارک  	38
38 فنالند  	39
34 امارات متحد عربی  	40

بزرگ	ترین	تولید	خدمات
میلیارد دالر، 2013

11،796 ایاالت متحد امریکا1  	1
4،323 ژاپن1  	2
4،259 چین  	3
2،595 آلمان  	4
1،977 فرانسه  	5
1،888 بریتانیا  	6
1،439 ایتالیا  	7
1،321 برزیل  	8
1،079 روسیه  	9
1،075 کانادا2  	10
1،033 استرالیا  	11

940 اسپانیا  	12
889 هند  	13
749 مکزیک  	14
704 کره ی جنوبی  	15
583 هلند  	16
487 سوئیس  	17
461 ترکیه  	18
372 سوئد  	19
360 بلژیک  	20
346 اندونزی  	21
334 آرژانتین  	22
331 تایوان  	23
296 لهستان  	24
294 نیجریه  	25
281 عربستان سعودی  	26

268 اتریش  	27
264 نروژ  	28
246 هنگ کنگ  	29
223 آفریقای جنوبی  	30
219 دانمارک  	31
210 سنگاپور  	32
196 کلمبیا  	33
176 یونان  	34
176 تایلند   
162 فنالند  	36
162 امارات متحد عربی   
158 ایرلند  	38
157 مالزی  	39
157 فیلیپین   
155 شیلی  	41
154 ونزوئال3  	42
153 پرتغال  	43
126 قزاقستان  	44
121 مصر  	45
120 پاکستان  	46
114 جمهوری چک  	47
105 عراق  	48
97 اوکراین  	49
84 رومانی  	50
81 الجزایر  	51
80 بنگالدش  	52

2010 -3  2010 -2  2012 -1
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کشاورزی
بیشترین	تولید	کشاورزی

میلیارد دالر، 2013
925 چین  	1
311 هند  	2
199 ایاالت متحد امریکا1  	3
125 اندونزی  	4
109 برزیل  	5
108 نیجریه  	6
72 ژاپن1  	7
71 روسیه  	8
61 ترکیه  	9
56 پاکستان  	10
46 تایلند  	11
45 ایتالیا  	12
43 فرانسه  	13
42 مکزیک  	14
38 مصر  	15

36 آرژانتین  	16
36 استرالیا   
35 اسپانیا  	18
32 ویتنام  	19
31 فیلیپین  	20
29 آلمان  	21
29 مالزی   
28 کره ی جنوبی  	23
23 بنگالدش  	24
23 کانادا2   
21 الجزایر  	26
21 کلمبیا   
21 ونزوئال2   
20 اتیوپی  	29
18 سودان  	30

بیشترین	وابستگی	اقتصادی	به	کشاورزی
درصد از تولید ناخالص داخلِی کشاورزی، 2013

59.5 سیرالئون  	1
54.3 جمهوری آفریقای مرکزی1  	2
51.5 چاد  	3
45.0 اتیوپی  	4
43.7 گینه ی بیسائو  	5
42.3 مالی1  	6
39.8 بوروندی  	7
38.8 لیبریا1  	8
37.2 نیجر  	9
36.5 بنین  	10
35.1 نپال  	11
33.8 تانزانیا  	12
33.5 کامبوج  	13
33.4 روآندا  	14

30.8 توگو3  	15
29.5 کنیا  	16
29.0 موزامبیک  	17
28.1 سودان  	18
27.4 تاجیکستان  	19
27.0 ماالوی  	20
26.5 الئوس  	21
26.4 ماداگاسکار  	22
25.3 اوگاندا  	23
25.1 پاکستان  	24
24.0 افغانستان  	25
22.9 بورکینافاسو  	26
22.9 کامرون   
22.4 کره ی شمالی  	28

کمترین	وابستگی	اقتصادی	به	کشاورزی
درصد از تولید ناخالص داخلِی کشاورزی، 2013

0.0 ماکائو  	1
0.0 سنگاپور   
0.1 هنگ کنگ  	3
0.1 قطر   
0.3 لوکزامبورگ  	5
0.4 کویت  	6
0.6 ترینیداد و توباگو  	7
0.7 برونئی  	8
0.7 سوئیس   
0.7 امارات متحد عربی   
0.7 بریتانیا   
0.8 بلژیک  	12
0.8 برمودا   

0.8 پورتوریکو   
0.9 آلمان  	15
1.2 ژاپن  	16
1.3 عمان  	17
1.3 ایاالت متحد امریکا   
1.4 اتریش  	19
1.4 دانمارک   
1.4 سوئد   
1.4 تایوان   
1.5 باربادوس  	23
1.5 کانادا   
1.5 نروژ   
1.6 ایرلند  	26

2011 -3  2010 -2  2012 -1



51 کشاورزی

باالترین	رشد	در	کشاورزی
درصد میانگین افزایش ساالنه بدون احتساب توّرم، 2005-13

11.1 آنگوال  	1
9.2 قطر  	2
9.1 لیبریا1  	3
8.1 تاجیکستان  	4
7.7 پورتوریکو  	5
7.5 اتیوپی  	6
6.8 مراکش  	7
6.7 جمهوری آفریقای مرکزی1  	8
6.7 پاراگوئه   

6.6 اسلواکی  	10
6.4 استونی  	11
6.2 سودان1  	12
6.2 ازبکستان   
6.0 مالی1  	14
5.9 موزامبیک  	15
5.8 سیرالئون  	16
5.6 نیجریه  	17
5.3 مغولستان  	18

کمترین	رشد	کشاورزی
درصد میانگین تغییر ساالنه بدون احتساب توّرم، 2005-13

-5.0 امارات متحد عربی  	1
-4.2 جمهوری چک  	2
-4.1 یونان  	3
-3.7 نامیبیا  	4
-3.5 باهاما  	5
-3.5 هنگ کنگ   
-3.4 زیمبابوه  	7
-3.2 بلغارستان  	8

-3.0 مولداوی  	9
-2.9 مجارستان  	10
-2.6 کرواسی  	11
-2.4 لوکزامبورگ  	12
-2.3 مالت  	13
-2.1 باربادوس1  	14
-2.1 صربستان1   
-2.0 رومانی1  	16

بزرگ	ترین	تولیدکنندگان
1000تن، 2013

غالت
551،147 چین  	1
436،554 ایاالت متحد امریکا  	2
293،940 هند  	3
101،073 برزیل  	4
90،379 روسیه  	5

89،792 اندونزی  	6
67،518 فرانسه  	7
66،372 کانادا  	8
63،129 اوکراین  	9
55،009 بنگالدش  	10

2005-12 -1

گوشت
83،462 چین  	1
42،642 ایاالت متحد امریکا  	2
26،011 برزیل  	3
8،544 روسیه  	4
8،201 آلمان  	5

6،215 هند  	6
6،122 مکزیک  	7
5،560 فرانسه  	8
5،424 اسپانیا  	9
5،210 آرژانتین  	10

میوه
151،838 چین  	1

82،632 هند  	2
37،774 برزیل  	3
26،986 ایاالت متحد امریکا  	4
17،699 اسپانیا  	5

17،553 مکزیک  	6
16،371 ایتالیا  	7
16،003 اندونزی  	8
15،887 فیلیپین  	9
15،341 ترکیه  	10

سبزیجات
580،702 چین  	1
121،015 هند  	2
34،280 ایاالت متحد امریکا  	3
28،281 ترکیه  	4

23،652 ایران  	5
19،591 مصر  	6
15،485 روسیه  	7
14،976 ویتنام  	8
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کاالها
گندم

10	تولیدکننده ی اول، 2013-14
1000تن

143،060 اتحادیه ی اروپا28  	1
121،926 چین  	2
93،510 هند  	3
58،105 ایاالت متحد امریکا  	4
52،091 روسیه  	5
37،530 کانادا  	6
26،929 استرالیا  	7
24،000 پاکستان  	8
22،278 اوکراین  	9
18،750 ترکیه  	10

10مصرف کننده ی اول، 2013-14
1000تن

123،330 چین  	1
114،600 اتحادیه ی اروپا28  	2
93،740 هند  	3
34،550 روسیه  	4
34،230 ایاالت متحد امریکا  	5
23،930 پاکستان  	6
18،890 مصر  	7
18،330 ترکیه  	8
17،720 ایران  	9
11،900 اوکراین  	10

برنج
10	تولیدکننده ی اول، 2013-14

1000تن
142،530 چین  	1
106،540 هند  	2
36،300 اندونزی  	3
34،390 بنگالدش  	4
28،161 ویتنام  	5
20،460 تایلند  	6
11،957 میانمار  	7
11،858 فیلیپین  	8
8،300 برزیل  	9
7،832 ژاپن  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2013-14
1000تن

146،300 چین  	1
99،180 هند  	2
38،500 اندونزی  	3
34،900 بنگالدش  	4
22،000 ویتنام  	5
12،850 فیلیپین  	6
10،875 تایلند  	7
10،450 میانمار  	8
8،250 ژاپن  	9
7،900 برزیل  	10

شکر
10	تولیدکننده ی اول، 2013-14

1000تن
37،500 برزیل  	1
22،970 هند  	2
15،910 اتحادیه ی اروپا28  	3
13،130 چین  	4
9،790 تایلند  	5
7،410 ایاالت متحد امریکا  	6
6،580 مکزیک  	7
5،210 پاکستان  	8
4،430 روسیه  	9
4،220 استرالیا  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2013-14
1000تن

22،580 هند  	1
18،520 اتحادیه ی اروپا28  	2
14،630 چین  	3
11،870 برزیل  	4
10،280 ایاالت متحد امریکا  	5
5،840 اندونزی  	6
5،630 روسیه  	7
4،610 پاکستان  	8
4،220 مکزیک  	9
3،080 مصر  	10

دانه	های	درشت
5	تولیدکننده ی اول، 2013-14

1000تن
367،507 ایاالت متحد امریکا  	1
226،260 چین  	2
157،672 اتحادیه ی اروپا28  	3
82،790 برزیل  	4
42،880 هند  	5

5	مصرف کننده ی اول، 2013-14
1000تن

305،349 ایاالت متحد امریکا  	1
222،065 چین  	2
159،454 اتحادیه ی اروپا28  	3

58،649 برزیل  	4
40،650 مکزیک  	5
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چای
10	تولیدکننده ی  اول، 2013

1000تن
1،924 چین  	1
1،209 هند  	2

432 کنیا  	3
340 سری النکار  	4
214 ویتنام  	5
212 ترکیه  	6
160 ایران  	7
148 اندونزی  	8
105 آرژانتین  	9
85 ژاپن  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2013
1000تن

1.614 چین  	1
1.001 هند  	2

228 ترکیه  	3
159 روسیه  	4
127 پاکستان  	5
127 ایاالت متحد امریکا   
119 ژاپن  	7
116 بریتانیا  	8
99 مصر  	9
83 ایران  	10

قهوه
10	تولیدکننده ی اول، 2013-14

1000تن
2،949 برزیل  	1
1،650 ویتنام  	2

727 کلمبیا  	3
700 اندونزی  	4
392 اتیوپی  	5
305 هند  	6
274 هندوراس  	7
260 پرو  	8
235 مکزیک  	9
220 اوگاندا  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2013
1000تن

2،512 اتحادیه ی اروپا28  	1
1،405 ایاالت متحد امریکا  	2
1،209 برزیل  	3

446 ژاپن  	4
243 اندونزی  	5
227 روسیه  	6
211 کانادا  	7
208 اتیوپی  	8
141 مکزیک  	9
131 فیلیپین  	10

کاکائو
10	تولیدکننده ی اول، 2013-14

1000تن
1،746 ساحل عاج  	1

897 غنا  	2
375 اندونزی  	3
248 نیجریه  	4
228 برزیل  	5
220 اکوادور  	6
211 کامرون  	7

76 پرو  	8
70 جمهوری دومینیکن  	9
49 کلمبیا  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2012-13
1000تن

775 ایاالت متحد امریکا  	1
330 آلمان  	2
225 بریتانیا  	3
220 فرانسه  	4
207 روسیه  	5
198 برزیل  	6
166 ژاپن  	7
108 اسپانیا  	8
91 کانادا  	9
87 ایتالیا  	10
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مس

10	تولیدکننده ی  اول، 2013
1000تن

5،776 شیلی  	1
1،707 چین  	2
1،376 پرو  	3
1،240 ایاالت متحد امریکا  	4

996 استرالیا  	5
839 زامبیا  	6
817 جمهوری دموکراتیک کنگو  	7
720 روسیه  	8
632 کانادا  	9
538 قزاقستان  	10

10	مصرف کننده  ی اول، 2013
1000تن

9،830 چین  	1
1،826 ایاالت متحد امریکا  	2
1،136 آلمان  	3

996 ژاپن  	4
کره ی جنوبی722  	5

552 ایتالیا  	6
484 روسیه  	7
453 ترکیه  	8
437 تایوان  	9
432 برزیل  	10

چرم
10	تولیدکننده ی اول، 2013

1000تن
3،048 چین  	1

711 استرالیا  	2
343 ایاالت متحد امریکا  	3
266 پرو  	4
253 مکزیک  	5
143 روسیه  	6
106 هند  	7
82 بولیوی  	8
78 ترکیه  	9
74 لهستان  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2013
1000تن

4،467 چین  	1
1،750 ایاالت متحد امریکا  	2

498 کره ی جنوبی  	3
428 هند  	4
392 آلمان  	5
274 بریتانیا  	6
257 اسپانیا  	7
255 ژاپن  	8
235 ایتالیا  	9
234 برزیل  	10

روی
10	تولیدکننده ی اول، 2013

1000تن
5،391 چین  	1
1،523 استرالیا  	2
1،351 پرو  	3

817 هند  	4
788 ایاالت متحد امریکا  	5
643 مکزیک  	6
426 کانادا  	7
407 بولیوی  	8
361 قزاقستان  	9
327 ایرلند  	10

10	مصرف کننده ی  اول، 2013
1000تن

5،995 چین  	1
939 ایاالت متحد امریکا  	2
640 هند  	3
578 کره ی جنوبی  	4
498 ژاپن  	5
479 آلمان  	6
265 روسیه  	7
249 برزیل  	8
245 ایتالیا  	9
234 ترکیه  	10

قلع
5	تولیدکننده اول، 2013

1000تن
149.0 چین  	1
84.0 اندونزی  	2
23.7 پرو  	3
19.3 بولیوی  	4
13.8 برزیل  	5

5	مصرف کننده ی اول، 2013
1000تن

168.2 چین  	1
29.2 ایاالت متحد امریکا  	2
28.3 ژاپن  	3
18.0 آلمان  	4
14.5 کره ی جنوبی  	5
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نیکل	

10	تولیدکننده ی1 اول، 2013
1000تن

811.5 اندونزی  	1
315.6 فیلیپین  	2
241.8 روسیه  	3
234.0 استرالیا  	4
223.3 کانادا  	5
150.4 کالدونیای جدید  	6
98.4 چین  	7
74.4 برزیل  	8
62.0 کوبا  	9
51.2 آفریقای جنوبی  	10

10	مصرف کننده ی2 اول، 2013-14
1000تن

909.2 چین  	1
158.7 ژاپن  	2
122.6 ایاالت متحد امریکا  	3
107.3 کره ی جنوبی  	4

66.1 آلمان  	5
59.4 ایتالیا  	6
52.7 تایوان  	7
37.0 هند  	8
35.2 آفریقای جنوبی  	9
31.8 اسپانیا  	10

آلومینیوم
10	تولیدکننده ی3 اول، 2013

1000تن
22،046 چین  	1
3،724 روسیه  	2
2،967 کانادا  	3
1،948 ایاالت متحد امریکا  	4
1،848 امارات متحد عربی  	5
1،778 استرالیا  	6
1،571 هند  	7
1،304 برزیل  	8
1،155 نروژ  	9

913 بحرین  	10

10	مصرف کننده ی4 اول، 2013
1000تن

21،955 چین  	1
4،632 ایاالت متحد امریکا  	2
2،083 آلمان  	3
1،772 ژاپن  	4
1،534 هند  	5
1،241 کره ی جنوبی  	6

988 برزیل  	7
867 ترکیه  	8
835 امارات متحد عربی  	9
709 ایتالیا  	10

فلزات	گرانبها
طال1

10	تولیدکننده ی اول، 2013
تن

428.2 چین  	1
267.2 استرالیا  	2
230.0 ایاالت متحد امریکا  	3
208.8 روسیه  	4
169.0 آفریقای جنوبی  	5
151.3 پرو  	6
124.7 کانادا  	7
119.8 مکزیک  	8
94.8 غنا  	9
79.6 برزیل  	10

نقره1
10	تولیدکننده ی اول، 2013

تن
5،821 مکزیک  	1
3،674 پرو  	2
3،673 چین  	3
1،840 استرالیا  	4
1،412 روسیه  	5
1،403 لهستان  	6
1،287 بولیوی  	7
1،174 شیلی  	8
1،050 ایاالت متحد امریکا  	9

964 قزاقستان  	10

4- مصرف پاالیشی اولیه 3- تولید پاالیشی اولیه  2-مصرف پاالیشی  1-  تولیدات معدنی 

پالتین
سه تولیدکننده اول، 2013

تن
128.1 آفریقای جنوبی  	1
24.3 روسیه  	2
9.8 ایاالت متحد امریکا/کانادا  	3

پاالدیوم
سه تولیدکننده اول، 2013

تن
84.0 روسیه  	1
73.1 آفریقای جنوبی  	2
28.9 ایاالت متحد امریکا/کانادا  	3
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الستیک	)طبیعی	و	مصنوعی	یا	شیمیایی(	
10	تولیدکننده ی اول، 2013

1000تن
4،955 چین  	1
4،309 تایلند  	2
3،292 اندونزی  	3
2،531 اتحادیه ی اروپا28  	4
2،234 ایاالت متحد امریکا  	5
1،673 ژاپن  	6
1،493 کره ی جنوبی  	7
1،482 روسیه  	8

949 ویتنام  	9
928 مالزی  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2013
1000تن

9،652 چین  	1
3،417 اتحادیه ی اروپا28  	2
2،611 ایاالت متحد امریکا  	3
1،664 ژاپن  	4
1،433 هند  	5

965 تایلند  	6
935 برزیل  	7
826 آلمان  	8
813 اندونزی  	9
765 مالزی  	10

پشم	خام
12	تولیدکننده اول، 2013،  1000تن

471 چین  	1
361 استرالیا  	2
165 نیوزیلند  	3
68 بریتانیا  	4
62 ایران  	5
56 مراکش  	6

55 روسیه  	7
51 ترکیه  	8
47 هند  	9
45 آرژانتین  	10
41 پاکستان  	11
40 آفریقای جنوبی  	12

پنبه
10	تولیدکننده ی اول، 2013-14

1000تن
6،929 چین  	1
6،770 هند  	2
2،811 ایاالت متحد امریکا  	3
2،076 پاکستان  	4
1،705 برزیل  	5

940 ازبکستان  	6
890 استرالیا  	7
760 ترکیه  	8
329 ترکمستان  	9
302 آرژانتین  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2013-14
1000تن

7،531 چین  	1
5،042 هند  	2
2،271 پاکستان  	3
1،400 ترکیه  	4

900 بنگالدش  	5
871 برزیل  	6
773 ایاالت متحد امریکا  	7
694 ویتنام  	8
683 اندونزی  	9
412 مکزیک  	10

دانه	های	روغنی	اصلی
5	تولیدکننده ی اول، 2013-14

1000تن
98.540 ایاالت متحد امریکا  	1
89.313 برزیل  	2
56.498 آرژانتین  	3
49.260 چین  	4
33،630 هند  	5

5	مصرف کننده ی اول، 2013-14
1000تن

124،372 چین  	1
58،915 ایاالت متحد امریکا  	2
50،135 اتحادیه ی اروپا28  	3
41،733 برزیل  	4
40،529 آرژانتین  	5
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نفت
10	تولیدکننده ی اول، 2014

1000بشکه در روز
11،644 ایاالت متحد امریکا  	1
11،505 عربستان سعودی1  	2
10،838 روسیه  	3
4،292 کانادا  	4
4،246 چین  	5
3،712 امارات متحد عربی1  	6
3،614 ایران1  	7
3،285 عراق1  	8
3،123 کویت1  	9
2،784 مکزیک  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2014
1000بشکه در روز

19،035 ایاالت متحد امریکا  	1
11،056 چین  	2
4،298 ژاپن  	3
3،846 هند  	4
3،229 برزیل  	5
3،196 روسیه  	6
3،185 عربستان سعودی  	7
2،456 کره ی جنوبی  	8
2،371 کانادا  	9
2،371 آلمان   

گاز	طبیعی
10	تولیدکننده ی اول، 2014

میلیارد متر مکعب
728.3 ایاالت متحد امریکا  	1
578.7 روسیه  	2
177،2 قطر  	3
172.6 ایران  	4
162.0 کانادا  	5
134.5 چین  	6
108.8 نروژ  	7
108.2 عربستان سعودی  	8
83.3 الجزایر1  	9
73.4 اندونزی1  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2014
میلیارد متر مکعب

759.4 ایاالت متحد امریکا  	1
409.2 روسیه  	2
185.5 چین  	3
170.2 ایران  	4
112.5 ژاپن  	5
108.2 عربستان سعودی  	6
104.2 کانادا  	7
85.8 مکزیک  	8
70.9 آلمان  	9
69.3 امارات متحد عربی1  	10

زغال		سنگ
10	تولیدکننده ی اول، 2014
معادل یک میلیون تن نفت

1،844.6 چین  	1
507.8 ایاالت متحد امریکا  	2
281.7 اندونزی  	3
280.8 استرالیا  	4
243.5 هند  	5
170.9 روسیه  	6
147.7 آفریقای جنوبی  	7

57.6 کلمبیا  	8
55.3 قزاقستان  	9
55.0 لهستان  	10

10	مصرف کننده ی اول، 2014
معادل یک میلیون تن نفت

1،962.4 چین  	1
453.4 ایاالت متحد امریکا  	2
360.2 هند  	3
126.5 ژاپن  	4
89.4 آفریقای جنوبی  	5
85.2 روسیه  	6
84.8 کره ی جنوبی  	7
77.4 آلمان  	8
60.8 اندونزی  	9
52.9 لهستان  	10

ذخایر	نفتی
بیشترین ذخایر اثبات شده، پایان 2014

درصد از کل جهان
17.5 ونزوئال  	1
15.7 عربستان سعودی  	2
10.2 کانادا  	3
9.3 ایران  	4

8.8 عراق  	5
6.1 روسیه  	6
6.0 کویت  	7
5.8 امارات متحد عربی  	8

1-  عضو اوپک
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انرژی
بزرگ	ترین	تولیدکنندگان

معادل یک میلیون تن نفت، 2012
2،545 چین  	1
1،980 ایاالت متحد امریکا  	2
1،328 روسیه  	3

692 عربستان سعودی  	4
478 کانادا  	5
407 اندونزی  	6
397 هند  	7
341 ایران  	8
323 استرالیا  	9
247 قطر  	10
244 برزیل  	11
239 نروژ  	12
218 مکزیک  	13
214 امارات متحد عربی  	14
181 ونزوئال  	15

180 الجزایر  	16
167 نیجریه  	17
163 کویت  	18
161 عراق  	19
157 آفریقای جنوبی  	20
156 قزاقستان  	21
134 کلمبیا  	22
127 فرانسه  	23
122 بریتانیا  	24
120 آلمان  	25
98 آنگوال  	26
95 مصر  	27
95 مالزی   
88 لیبی  	29
82 اوکراین  	30

بزرگ	ترین	مصرف	کنندگان
معادل میلیون تن نفت، 2012

2،647 چین  	1
2،376 ایاالت متحد امریکا  	2

788 روسیه  	3
598 هند  	4
508 ژاپن  	5
337 آلمان  	6
334 کانادا  	7
302 برزیل  	8
288 کره ی جنوبی  	9
267 فرانسه  	10
241 ایران  	11
233 عربستان سعودی  	12
216 بریتانیا  	13
194 مکزیک  	14
179 ایتالیا  	15

161 اندونزی  	16
151 اسپانیا  	17
150 استرالیا  	18
142 آفریقای جنوبی  	19
129 تایلند  	20
126 ترکیه  	21
126 اوکراین   
121 تایوان  	23
101 هلند  	24
98 لهستان  	25
96 امارات متحد عربی  	26
92 آرژانتین  	27
89 مصر  	28
84 ونزوئال  	29

بهره	وری	)کارآمدی(	انرژی1
تولید ناخالص داخلی در ازای هر واحد مصرف انرژی، 2011

کارآمدترین
23.8 هنگ کنگ  	1
18.9 کوبا  	2
17.0 سوئیس  	3
16.9 کلمبیا  	4
16.2 سری النکا  	5
15.6 ایرلند  	6
15.5 جمهوری دومینیکن  	7
15.0 پاناما  	8
15.0 پرو   
14.2 جمهوری کنگو  	10
14.0 گابون  	11

ناکارآمدترین
1.8 ترینیداد و توباگو  	1
1.9 جمهوری دموکراتیک کنگو  	2
2.2 ایسلند  	3
 2.3 ترکمنستان  	4
2.3 زیمبابوه   
2.4 موزامبیک  	6
2.7 ازبکستان  	7
3.0 توگو  	8
3.0 اوکراین   
3.1 اتیوپی  	10
4.3 بنین  	11

1-  2011، برابری قدرت خرید به دالر در ازای هر کیلوگرم معادل نفت خام
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واردات	خالِص	انرژی	
درصد مصرف تجاری انرژی، 2012 یا آخرین آمار

باالترین
100 هنگ کنگ  	1
97 لبنان  	2
97 لوکزامبورگ   
97 سنگاپور   
96 قبرس  	5
96 اردن   
96 مولداوی   
96 مراکش   
94 ژاپن  	9
94 مالت   
90 ایرلند  	11
89 جمهوری دومینیکن  	12

کمترین
-905 جمهوری کنگو  	1
-615 گابون  	2
-579 آنگوال  	3
-577 نروژ  	4
-535 قطر  	5
-435 مغولستان  	6
-388 برونئی  	7
-377 آذربایجان  	8
-375 کویت  	9
-281 کلمبیا  	10
-253 عراق  	11
-248 الجزایر  	12

بیشترین	مصرف	در	ازای	هر	نفر
معادل کیلوگرم نفت خام، 2012

55،448 جزایر ویرجین )ایاالت متحد امریکا(  	1
21،808 قطر  	2
17،053 ترینیداد و توباگو  	3
16،166 ایسلند  	4
14،615 سنگاپور  	5
12،151 کویت  	6
11،075 بحرین  	7
10،383 امارات متحد عربی  	8

9،681 نروژ  	9
9،606 کانادا  	10
9،200 برونئی  	11

8،927 لوکزامبورگ	 	12
8،232 عربستان سعودی   	13
7،746 عمان   	14
7،571 ایاالت متحد امریکا   	15
6،590 استرالیا   	16
6،035 هلند   	17
5،821 بلژیک   	18
5،786 سوئد   	19
5،759 کره ی جنوبی   	20
5،640 فنالند   	21
5،504 روسیه   	22

منابع	برق
درصد از کل، 2012 یا آخرین آمار

نفت
99.4 بنین  	1
99.4 اریتره   
99.4 مالت   
96.4 قبرس  	4
95.1 لبنان  	5

گاز
100.0 بحرین  	1
100.0 قطر   
100.0 ترکمنستان   
99.7 ترینیداد و توباگو  	4
99.0 برونئی  	5

زغال سنگ

100.0 بوتسوانا  	1
97.8 کوزوو  	2
95.1 مغولستان  	3

93.8 آفریقای جنوبی  	4
85.3 استونی  	5

برق آبی
100.0 آلبانی  	1
100.0 پاراگوئه   
99.9 موزامبیک  	3
99.9 نپال   
99.7 زامبیا  	5

انرژی هسته ای
76.6 فرانسه  	1
54.7 اسلواکی  	2
52.1 بلژیک  	3
46.3 اوکراین  	4
45.9 مجارستان  	5

انرژی
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کارگران	جهان
مشارکت	نیروی	کار

درصد جمعیتی که به سن کار1رسیده اند و مشغول به کار یا در جست وجوی کار هستند، 2014 یا آخرین آمار.
باالترین

89.1 تانزانیا  	1
88.5 ماداگاسکار  	2
86.7 گینه ی استوایی  	3
86.7 قطر   
86.5 زیمبابوه  	5
85.9 روآندا  	6
84.8 اریتره  	7
84.2 موزامبیک  	8
83.7 اتیوپی  	9
83.4 بورکینافاسو  	10
83.3 نپال  	11
83.0 ماالوی  	12
82.6 بوروندی  	13
82.5 کامبوج  	14
81.0 توگو  	15
79.9 امارات متحد عربی  	16
79.3 زامبیا  	17
78.7 جمهوری آفریقای مرکزی  	18
78.6 میانمار  	19
78.0 کره ی شمالی  	20
77.7 الئوس  	21
77.5 اوگاندا  	22
77.4 گامبیا  	23
76.7 بوتسوانا  	24
76.5 سنگال  	25
76.2 پرو  	26
76.2 ویتنام   
74.1 باهاما  	28

پایین ترین
33.4 غزه و ساحل جنوبی  	1
37.9 تیمور لست  	2
40.7 مولداوی  	3
41.6 اردن  	4
42.3 عراق  	5
42.6 پورتوریکو  	6
43.6 سوریه  	7
43.9 الجزایر  	8
45.1 ایران  	9
45.3 بوسنی و هرزگوین  	10
47.6 لبنان  	11
47.6 تونس   
47.9 افغانستان  	13
48.8 یمن  	14
49.1 مصر  	15
49.1 ایتالیا   
50.0 مونته نگرو  	17
50.5 مراکش  	18
50.5 ترکیه   
50.9 عربستان سعودی  	20
51.3 کرواسی  	21
51.9 مجارستان  	22
52.0 مالت  	23
52.1 آفریقای جنوبی  	24
52.3 مارتینیک  	25
52.4 صربستان  	26
53.0 لیبی  	27
53.2 یونان  	28

بیشترین	نیروی	کار	مرد
باالترین درصد مردان در نیروی کار

2013
88.8 قطر  	1
87.8 سوریه  	2
87.6 عربستان سعودی  	3
86.6 عمان  	4
85.4 امارات متحد عربی  	5
84.3 افغانستان  	6
84.1 الجزایر  	7
84.1 عراق   
83.7 اردن  	9
83.1 ایران  	10
82.5 بحرین  	11
80.7 یمن  	12
80.4 مصر  	13
78.8 پاکستان  	14
77.2 لبنان  	15
76.0 کویت  	16

بیشترین	نیروی	کار	زن
باالترین درصد زنان در نیروی کار

2013
52.4 موزامبیک  	1
52.4 روآندا   
51.2 نپال  	3
51.1 بوروندی  	4
50.9 لیتوانی  	5
50.8 توگو  	6
50.7 مارتینیک  	7
50.5 ماالوی  	8
50.4 لتونی  	9
50.1 الئوس  	10
50.0 کامبوج  	11
49.9 مولداوی  	12
49.9 سیرالئون   
49.8 غنا  	14
49.8 اوکراین   
49.7 استونی  	16

1-   15سال به باال
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باالترین	نرخ	بیکاری
درصد از نیروی کار1، 2013 یا آخرین آمار

29.7 نامیبیا  	1
29.0 مقدونیه  	2
29.0 ریونیون   
28.5 نیجریه  	4
27.5 بوسنی و هرزگوین  	5
27.5 یونان   
26.2 گوادلوپ  	7
26.1 اسپانیا  	8
24.9 آفریقای جنوبی  	9
24.4 لسوتو  	10
24.1 غزه و کرانه ی باختری  	11
22.8 مارتینیک  	12
22.1 صربستان  	13
21.3 گینه ی فرانسه  	14
19.5 مونته نگرو  	15
17.3 کرواسی  	16
16.2 ارمنستان  	17
16.2 باهاما   
16.2 پرتغال   
15.9 قبرس  	20
15.8 تونس  	21
15.6 آلبانی  	22
15.2 جامائیکا  	23
15.0 جمهوری دومینیکن  	24

14.6 گرجستان  	25
14.3 پورتوریکو  	26
14.2 اسلواکی  	27
13.2 مصر  	28
13.0 ایرلند  	29
12.9 بلغارستان  	30
12.6 اردن  	31
12.2 ایتالیا  	32
11.9 لتونی  	33
11.8 لیتوانی  	34
11.7 باربادوس  	35
11.5 گوآم  	36
10.4 ایران  	37
10.3 لهستان  	38
10.2 مجارستان  	39
10.1 اسلوونی  	40
9.9 فرانسه  	41
9.8 الجزایر  	42
9.7 ترکیه  	43
9.3 کاستاریکا  	44
9.2 مراکش  	45
8.9 کلمبیا  	46
8.7 ترکیه  	47
8.6 استونی  	48

باالترین	نرخ	بیکاری	جوانان
درصد از نیروی کار بین سنین 15 تا 24 سال، 2013 یا آخرین آمار

60.4 بوسنی و هرزگوین  	1
58.4 یونان  	2
57.3 اسپانیا  	3
55.1 مارتینیک  	4
54.4 ریونیون  	5
53.8 گوادلوپ  	6
53.6 آفریقای جنوبی  	7
52.2 مقدونیه  	8
51.5 کرواسی  	9
51.2 لیبی  	10
48.9 صربستان  	11
42.9 موریتانی  	12
42.4 سوازیلند  	13
41.3 مونته نگرو  	14
39.7 ایتالیا  	15
38.9 مصر  	16
37.8 پرتغال  	17
36.9 قبرس  	18
35.5 جامائیکا  	18
35.2 گابون  	20
34.1 بوتسوانا  	21
34.1 عراق   

34.1 نامیبیا   
33.7 اردن  	24
33.5 اسلواکی  	25
33.2 لسوتو  	26
33.1 ارمنستان  	27
31.2 تونس  	28
31.0 گرجستان  	29
29.9 جمهوری دومینیکن  	30
29.8 سوریه  	31
29.8 یمن   
29.7 بلیز  	33
29.7 بلغارستان   
29.7 ایران   
28.9 باهاما  	36
28.7 آلبانی  	37
28.7 عربستان سعودی   
27.9 بحرین  	39
27.3 پورتوریکو  	40
27.2 لهستان  	41
27.0 باربادوس  	42
27.0 مجارستان   
26.7 ایرلند  	44

1-  بر اساس تعریف سازمان بین المللی کار
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NEET	شاخص
فردی خارج از چرخه ی آموزش رسمی، اشتغال یا در حال تعلیم یک مهارت1، 2013 یا بعدتر، درصد از کل

32.1 1						مقدونیه  
2						السالوادور   30.4
30.0 3						اردن  
29.0 4						مصر  
29.0 									لیبریا  
28.3 6						زامبیا  
27.4 7						ارمنستان  
25.3 8						بنین  
24.7 9						بلغارستان  
23.9 10						ایتالیا  
21.3 11						ایرلند  
19.1 12						رومانی  
18.8 13						کرواسی  
18.7 14						اوکراین  

17.9 15						پرو  
17.6 16						ماالوی  
17.3 17						قبرس  
17.1 18						لتونی  
15.7 19						روسیه  
15.3 20						استونی  
15.0 21						فرانسه  
13.9 22						لیتوانی  
14.2 23						انگلستان2  
11.9 24						مالت  
11.1 25						ویتنام  
10.9 26						توگو  
8.7 27						کامبوج  
6.2 28						هلند  

کف	دستمزد
نسبت از میانه ی دستمزد کارگران تمام وقت، 2013

0.69 1						ترکیه  
0.68 2						شیلی  
0.63 3						فرانسه  
0.61 4						اسلوونی  
0.60 5						نیوزیلند  
0.58 6						اسرائیل  
0.56 7						پرتغال  
0.54 8						اتریش  
0.54 									مجارستان  
0.52 10						لیتوانی  
0.50 11						بلژیک  
0.50 										لهستان  
0.50 										رومانی  
0.48 14						ایرلند  

0.48 										لتونی  
0.47 16						هلند  
0.47 										انگلستان  
0.46 18						اسلواکی  
0.45 19						یونان  
0.44 20						کانادا  
0.41 21						لوکزامبورگ 
0.41 										اسپانیا  
0.40 23						کره ی جنوبی 
0.39 24						استونی  
0.39 										ژاپن  
0.37 26						مکزیک  
0.37 										ایاالت متحد امریکا  
0.36 28						جمهوری چک 

میانگین		ساعات	کاری
هر فرد کارگر در هر هفته، 2013

49.0 1						ترکیه  
46.8 2						پاراگوئه  
43.3 3						آلبانی  
43.2 4						آفریقای جنوبی 
43.0 5						جمهوری دومینیکن 
41.7 6						مقدونیه  
41.4 7						رومانی  
40.1 8						کرواسی  
39.7 9						بلغارستان  
39.7 									لهستان  
39.2 11						لتونی  

39.0 12						ایسلند  
39.0 										لیتوانی  
38.9 14						اسلوونی  
38.8 15						جمهوری چک 
38.8 										استونی  
38.8 										پرتغال  
38.8 										اسلوواکی  
38.6 19						قبرس  
38.6 										مجارستان  
38.5 21						یونان  
37.9 22						لوکزامبورگ 

1 - سن 29-15 سال        2- سن 24-16 سال
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هزینه	های	کسب	وکار	و	سرمایه	گذاری	مستقیم	خارجی

اجاره	ی	دفتر	کار
اجاره، مالیات، هزینه های عملیاتی، دالر در هر فوت مربع در هر سال، فصل سوم 2014

273.63 1						لندن )ایست اند(، انگلستان 
250.61 2						هنگ کنگ )مرکزی( 
197.75 3						پکن )خیابان فایننس(، چین 

4						پکن )منطقه ی تجاری مرکزی(، چین
189.39   
165.05 5						 مسکو، روسیه 

6						دهلی نو )کناوت پاالس، منطقه تجاری مرکزی(،
158.47        هند  
153.65 7						هنگ کنگ )کولون غربی( 
152.67 8						لندن )شهر(، انگلستان 

9						توکیو )مارونوچی اوتماچی(،
136.46        ژاپن 

127.89 10						شانگهای )پودنگ(، چین 
120.65 11						نیویورک )مرکز منهتن(، آمریکا 
114.00 12						سانفرانسیسکو )مرکز(، آمریکا 
113.95 13						پاریس، فرانسه 
112.91 14						سنگاپور 
112.14 15						شانگهای )پوکسی(، چین 

16						بمبئی )مجتمع باندرا کورال(،
130.52         هند 

17						سئول )منطقه ی مرکزی تجاری(،
102.55          کره ی جنوبی 
101.34 18						ریو دو ژانیرو، برزیل 

هزینه	های	استخدام
هزینه ی هر ساعت دستمزد در تولید1، دالر، 2013

65.86 نروژ   	1
62.23 سوییس   	2
54.88 بلژیک   	3
51.10 سوئد   	4
51.07 دانمارک   	5
48.95 آلمان   	6
47.09 استرالیا   	7
44.57 فنالند   	8
44.37 اتریش   	9
42.85 فرانسه   	10

42.26 هلند   	11
41.98 ایرلند   	12
36.92 ایتالیا   	13
36.34 آمریکا   	14
36.33 کانادا   	15
31.00 انگلستان   	16
29.13 ژاپن   	17
28.09 اسپانیا   	18
25.85 نیوزیلند   	19
23.95 سنگاپور   	20

سرمایه	گذاری	مستقیم	خارجی2
جریان سرمایه به داخل، میلیون دالر، 2013

187،528 1										ایاالت متحد امریکا 
123،911 چین   	2
79،262 روسیه   	3
76،633 4								هنگ کنگ  
64،045 برزیل   	5
63،772 6								سنگاپور  
62،325 7							کانادا  
49،826 استرالیا   	8
39،167 اسپانیا   	9
38،286 مکزیک   	10
37،101 11						انگلستان  
35،520 ایرلند   	12
30،075 13							لوکزامبورگ  
28،199 هند   	14
26،721 آلمان   	15
24،389 هلند   	16
20،258 شیلی   	17
18،444 اندونزی   	18

جریان سرمایه به خارج، میلیون دالر، 2013

338،302 1									ایاالت متحد امریکا 
135،749 ژاپن   	2
101،000 چین   	3
94،907 روسیه   	4
91،530 5							هنگ کنگ  
59،961 سوییس   	6
57،550 آلمان   	7
42،636 کانادا   	8
37،432 هلند   	9
33،281 سوئد   	10
31،663 ایتالیا   	11
29،172 12							کره ی جنوبی 
26،967 13						سنگاپور  
26،035 اسپانیا   	14
22،852 ایرلند   	15
21،626 16						لوکزامبورگ 
19،440 17							انگلستان  
17،913 نروژ   	18

1 - شامل پرداخت مستقیم، کسر بابت بیمه ی تامین اجتماعی و مالیات مربوط به کارگر
2 - سرمایه گذاری در شرکت های یک کشور خارجی
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خالقیت	و	پژوهش	در	کسب	وکار؟؟؟؟؟؟؟؟

فعالیت	کارآفرینانه
درصد جمعیت 64-18 سال در مراحل آغازی کارآفرینی1یا مالک- مدیر یک کسب وکار جدید

باالترین، 2014
39.9 نیجریه2  	1
39.9 زامبیا2  		
37.4 کامرون  	3
35.5 اوگاندا  	4
33.3 نامیبیا1  	5
32.8 بوتسوانا  	6
32.6 اکوادور  	7
28.8 پرو  	8
28.1 ماالوی  	9
27.4 بولیوی2  	10
26.8 شیلی  	11
25.8 غنا2  	12
24.0 یمن3  	13
23.3 تایلند  	14
21.7 									بورکینا فاسو  	15
21.5 آنگوال  	16
20.4 گواتماال  	17
19.5 السالوادور  	18
19.3 جامائیکا  	19
19.0 مکزیک  	20
18.6 کلمبیا  	21
18.4 فیلیپین  	22
17.6 نیوزیلند4  	23
17.5 					جمهوری دومینیکن3  	24

پایین ترین، 2014
2.1 سورینام  	1
3.6 							هنگ کنگ3  	2
3.8 ژاپن  	3
4.4 ایتالیا  	4
4.7 روسیه  	5
4.8 تونس5  	6
4.9 الجزایر2  	7
4.9 						صربستان3  		
5.3 فرانسه  	9
5.3 آلمان  		
5.4 بلژیک  	11
5.5 				دانمارک  	12
5.5 اسپانیا  		
5.6 فنالند  	14
5.7 نروژ  	15
5.9 مالزی  	16
6.2 								امارات متحد عربی6  	17
6.3 اسلوونی  	18
6.5 ایرلند  	19
6.6 هند  	20
6.6 مقدونیه2  		
6.7 سوئد  	22
6.9 کره ی جنوبی2  						23
7.0 							آفریقای جنوبی   	24

Gمغزها	فرار
باالترین، 2014

1.7 میانمار  	1
1.8 بلغارستان  	2
1.8 صربستان  		
1.8 ونزوئال  	4
1.9 مولداوی  	5
1.9 یمن  		
2.0 بروندی  	7
2.1 کرواسی  	8
2.2 هائیتی  	9
2.2 قرقیزستان  		
2.3 الجزایر  	11
2.3 لبنان  		
2.3 موریتانی  		
2.3 اوکراین  		
2.4 چاد  	15
2.4 اسلوواکی  		

پایین ترین، 2014
5.8 سوییس  	1
5.8 قطر  		
5.7 ایاالت متحد امریکا  	3
5.6 فنالند  	4
5.6 نروژ  		
5.5 امارات متحد عربی  								6
5.3 هنگ کنگ  	7
5.2 سنگاپور  	8
5.1 آلمان  	9
5.1 مالزی  		
5.0 لوکزامبورگ   	11
5.0 انگلستان  											
4.8 کانادا  	13
4.8 شیلی  		
4.8 کاستاریکا  		
4.8 هلند  		
4.8 سوئد  		
4.7 بحرین  	18

1 - فردی که شرکت جدیدی را تاسیس کرده و هنوز بیش از سه ماه دستمزدها را پرداخت نکرده است.
2011 -6         2012 -5         2005 -4         2009 -3         2013 -2

G. نمره: 1= 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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مخارج	تحقیق	و	توسعه
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2013

4.20 اسرائیل  	1
4.15 کره ی جنوبی  	2
3.47 ژاپن  	3
3.31 فنالند  	4
3.30 سوئد  	5
3.06 دانمارک  	6
2.99 تایوان  	7
2.96 سوییس1  	8
2.94 آلمان  	9
2.81 اتریش  	10
2.81 آمریکا1  	11
2.59 اسلوونی  	12
2.37 ونزوئال2  	13
2.28 بلژیک  	14
2.23 فرانسه  	15
2.18 استرالیا3  	16
2.08 چین  	17
2.00 سنگاپور  	18
1.98 هلند  	19
1.91 جمهوری چک  	20
1.88 ایسلند  	21
1.74 استونی  	22
1.66 نروژ  	23
1.64 ایرلند1  	24
1.63 انگلستان  	25
1.62 کانادا  	26

میلیاد دالر، 2013
453.5 ایاالت متحد امریکا1   	1
191.2 چین  	2
170.9 ژاپن  	3
109.5 آلمان  	4

62.6 فرانسه  	5
54.2 کره ی جنوبی  	6
43.5 انگلستان  	7
32.7 استرالیا3  	8
30.0 برزیل3  	9
29.9 کانادا  	10
26.8 ایتالیا  	11
23.6 روسیه  	12
19.7 سوییس1  	13
19.1 سوئد  	14
17.3 اسپانیا  	15
17.0 هند1  	16
16.9 هلند  	17
15.3 تایوان  	18
12.2 اسرائیل  	19
12.0 اتریش  	20
12.0 بلژیک  	21
10.3 دانمارک  	22
8.9 فنالند  	23
8.7 نروژ  	24
7.8 ترکیه  	25
7.8 ونزوئال2  	26

حق	اختراع
تعداد حق اختراع پذیرفته شده از سوی کشور مبدأ 

متقاضی، میانگین 2011-13
329،496 ژاپن  	1
225،040 آمریکا  	2
141،571 چین  	3
111،208 کره ی جنوبی  	4
77،161 آلمان  	5
68،199 تایوان4  	6
39،459 فرانسه  	7
23،315 روسیه  	8
19،848 انگلستان  	9
19،161 سوییس  	10
17،142 ایتالیا  	11
15،942 هلند  	12
12،016 کانادا  	13
11،809 سوئد  	14
6،135 فنالند  	15
5،915 بلژیک  	16
5،884 استرالیا  	17
5،382 اسپانیا  	18

تعداد حق اختراع اجراشده از سوی کشور مبدأ متقاضی، 
به ازای هر 100 هزار نفر، 2013

2،001 ژاپن  	1
1،633 سوییس  	2
1،507 کره ی جنوبی  	3
1،372 تایوان1  	4
1،214 لوکزامبورگ  	5

849 سوئد  	6
841 فنالند  	7
578 آمریکا  	8
572 آلمان  	9
543 هلند  	10
521 دانمارک  	11
480 استرالیا  	12
467 فرانسه  	13
431 نروژ  	14
399 اسرائیل  	15
301 بلژیک  	16
273 کانادا  	17
247 سنگاپور  	18

4- میانگین 2010-12  2011 -3  2009 -2  2012 - 1
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کسب	وکار	و	بانک

بزرگ	ترین	شرکت	های	غیرمالی
بر حسب ارزش بازار، میلیارد دالر، انتهای دسامبر 2014

647.4 آمریکا   اپل    	1
391.5 آمریکا   اگزون موبیل     	2
382.9 آمریکا   مایکروسافت     	3
358.4 آمریکا   گوگل     	4
305.4 چین   پتروچاینا    	5
292.7 آمریکا   جانسون اند جانسون    	6
276.8 آمریکا   وال مارت     	7
256.2 چین   علی بابا    	8
253.8 آمریکا   جنرال الکتریک     	9
251.5 سوییس   نوارتیس    	10
246.1 آمریکا   پراکتر اند گمبل     	11
238.0 چین   چاینا موبایل    	12
236.7 سوییس   نستله    	13
233.9 سوییس   روچه    	14
218.2 آمریکا   فیس بوک     	15
216.0 انگلستان/ هلند   رویال داچ شل    	16
215.6 ژاپن   تویوتا موتورز    	17
212.1 آمریکا   شورون     	18
197.5 آمریکا   اوراکل     	19
196.3 آمریکا   پفیزر     	20
194.1 آمریکا   وریزون کامیونیکیشن    	21
184.9 آمریکا   کوکاکوال     	22
182.7 بلژیک   آنهایزر- بوش    	23
178.8 کره ی جنوبی   سامسونگ الکترونیکس   	24

بزرگ	ترین	شرکت	های	غیرمالی
بر حسب سود خالص، میلیارد دالر، 2014

76.7 انگلستان   ودافون     	1
39.5 آمریکا   اپل     	2
34.3 آمریکا   اگزون موبیل    	3
29.9 روسیه   گازپروم    	4
23.8 کره ی جنوبی   سامسونگ الکتریکس   	5
21.5 چین   پتروچاینا    	6
21.4 آمریکا   مایکروسافت    	7
29.7 آمریکا   شورون     	8
19.1 ژاپن   تویوتا موتورز   	9
19.0 چین   چاینا موبایل   	10
17.3 آمریکا   جانسون اند جانسون    	11
17.1 آمریکا   ای تی اند تی   	12
16.9 آمریکا   وریزون کامیونیکیشن    	13
16.1 انگلستان/ هلند   رویال داچ شل   	14
15.8 آمریکا   وال مارت     	15
14.7 آلمان   فولکس واگن   	16
13.8 استرالیا/ انگلستان   بی اچ پی بیلیتون   	17
13.3 آمریکا   جنرال الکتریک    	18
13.1 آمریکا   گوگل     	19
12.7 آمریکا   آی بی ام     	20
12.1 فرانسه   توتال    	21
11.9 سوییس   روچه    	22
11.5 روسیه   روس نفت    	23
11.1 چین   سینوپک    	24



67 کسبوکاروبانک

بزرگ	ترین	بانک	ها
بر حسب ارزش بازار، میلیارد دالر، انتهای دسامبر 2014

284.4 آمریکا   ولز فارگو    	1
271.0 چین   بانک صنعتی و تجارتی چین   	2
233.9 آمریکا   جی پی مورگان چیس   	3
207.9 چین   بانک سازندگی چین   	4
191.3 چین   بانک کشاورزی چین   	5
188.1 آمریکا   بانک آمریکا   	6
182.2 انگلستان      HSBC 	7
178.1 چین   بانک چین   	8
163.9 آمریکا   سیتی گروپ   	9
113.4 استرالیا   بانک ثروت مشترک استرالیا   	10
106.5 اسپانیا   بانکو استاندارد   	11
99.6 کانادا   بانک سلطنتی کانادا   	12
88.2 کانادا     TD گروه بانکی 	13
84.5 استرالیا   وستپک بانکینگ   	14
84.4 انگلستان   گروه بانکی لویدز   	15

بر حسب دارایی، میلیارد دالر، انتهای دسامبر 2014
3،283 چین   بانک صنعتی و تجاریتی چین  	1
2،729 انگلستان      HSBC 	2
2،727 چین   بانک سازندگی چین   	3
2،610 فرانسه   بی ان پی پاریبا   	4
 2،600 چین   بانک کشاورزی چین   	5
2،527 آمریکا   جی پی مورگان چیس   	6
2،513 چین   بانک چین   	7
2،412 ژاپن   میتسوبیشی یو اف جی   	8
2،215 انگلستان   بارکلیز    	9
2،124 آمریکا   بانک آمریکا   	10
1،995 فرانسه   کردیت اگریکول   	11
1،883 آمریکا   سیتی گروپ   	12
1،710 ژاپن   میزوهو فاینانس   	13
1،697 بانک سلطنتی   اسکاتلند   	14
1،637 آمریکا   ولز فارگو    	15

بزرگ	ترین	صندوق	های	ثروت	ملی
بر حسب دارایی، میلیارد دالر، 2015

882 صندوق بازنشستگی دولتی، نروژ    	1
773 سازمان سرمایه گذاری ابوظبی، امارات متحد عربی   	2
757 هلندینگ خارجی سما، عربستان سعودی    	3
652 شرکت سرمایه گذاری چین     	4
568 شرکت سرمایه گذاری سیف،چین    	5
548 سازمان سرمایه گذاری کویت     	6
400 سبد سرمایه گذاری سازمان پولی هنگ کنگ    	7
320 شرکت سرمایه گذاری دولت سنگاپور    	8
256 سازمان سرمایه گذاری قطر     	9
236 صندوق تامین اجتماعی ملی چین    	10
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بازار	سهام

بزرگ	ترین	بازارهای	سرمایه
میلیارد دالر، انتهای 2014

19،351 									بورس نیویورک  	1
6،979   OMX نزدک 	2
4،378 3								گروه بورس ژاپن- توکیو 
4،013 4										گروه بورس لندن 
3،933 5									بورس شانگهای 
3،319 6									یورونکست  
3،233 7									بورس هنگ کنگ 
2،094   TMX گروه									8
2،072 9									بورس شنژن 
1،739 10									دویچه بورس 
1،558 11										بورس بمبئی- هند 
1،521 12										بورس ملی هند 
1،495 13										SIX بورس سوییس 
1،289 14										بورس استرالیا1 
1،213 15									بورس کره2 

16										نزدک OMX بورس 
1،197 													اسکاندیناوی3 
993 17								BME بورس اسپانیا 
934 18								بورس ژوهانسبورگ 
851 19									شرکت بورس تایوان 
844 20									بورس سائوپائولو 

753 21									بورس سنگاپور 
483 22										بورس سعودی- تداول 
480 23									بورس مکزیک 
459 24									بورس مالزی 
430 25									بورس تایلند 
422 26										بورس اندونزی 
386 27									بورس مسکو 
262 28										بورس فیلیپین 
233 29										بورس سانتیاگو 
220 30									بورس استانبول 
219 31									بورس اسلو 
201 32										بورس تل آویو 
186 33									بورس قطر 
169 34									بورس ورشو 
147 35									بورس کلمبیا 
143 36									بورس ایرلند 
117 37									بورس تهران 
114 38										بورس ابوظبی 
97 39									بورس وین 
88 40									بازار مالی دوبی 

سود	و	زیاد	بازار	سهام
بر حسب دالر، درصد تغییرات بین 31 دسامبر 2013 تا 29 دسامبر 2014

بیشترین سود
45.9  )SSEA( چین									1
31.4  )KSE( پاکستان									2
28.3  )30 Case( مصر									3
25.6  )BSE( هند									4
19.4  )MERV( آرژانتین									5
18.5  )JSX( اندونزی									6
15.1  )BIST( ترکیه									7
15.1  )NAScopm( آمریکا												
15.0  )SET( تایلند									9
13.1  )500 S&P( آمریکا									10
12.9 11									چین )SSEB، بر حسب دالر( 
8.8  )DJIA( آمریکا									12
6.5  )OMXCB( دانمارک									13
3.6  )Tadawul( عربستان سعودی									14
1.9  )Hang Seng( هنگ کنگ									15
1.5  )STI( سنگاپور									16
1.2  )TWI( تایوان									17
0.2  )20 BEL( بلژیک									18

بیشترین زیان
-44.9  )RTS( روسیه									1
-37.7  )Athex Comp( یونان									2
-28.2  )IGBC( کلمبیا									3
-25.8  )BUX( مجارستان									4
-24.5  )ATX( اتریش									5
-16.4  )PX( جمهوری چک									6
-15.6  )OSEAX( نروژ									7
-14.8  )WIG( لهستان									8
-13.8  )BVSP( برزیل									9
-11.3  )KLSE( مالزی									10
-11.2  )40 CAC( فرانسه									11
-10.8  )FTSE/MIB( ایتالیا									12
-10.2  )IGPA( شیلی									13
-9.9  )IPC( مکزیک									14
-9.4  )50 EURO STOXX( منطقه ی یورو									15
-9.2  )100 FTSE Euro( منطقه ی یورو									16
-9.0  )OMXS30( سوئد									17
-8.1  )DAX( آلمان									18
-7.9  )KOSPI( کره ی جنوبی									19
-7.9  )Madrid SE( اسپانیا														

1- شامل صندوق های سرمایه گذاری
Kosdaq 2- شامل

3- بازارهای بورس کپنهاگ، هلسینکی، ایسلند، تالین، لیگا و ویلنیوس.

GlobalQuote و Main Board، Catalist -5
6- داخلی و خارجی

Catalist و Main Board -7
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ارزش	معامله	شده
میلیارد دالر، 2014

31،044  OMX نزدک							1
18،234 2							بورس نیویورک 
13،163 3							بازارهای جهانی BATS- آمریکا 
6،877 4							BATS Chi-x اروپا 
6،076 5							بورس شانگهای 
5،912 6							بورس شنژن 
5،365 7							گروه بورس ژاپن- توکیو 
4،021 8							گروه بورس لندن 
2،938 یورونکست   	9
1،630 10							بورس هنگ کنگ 
1،464 11							دویچه بورس 
1،349   TMX گروه							12
1،326 13							بورس کره2  
1،321 14							BME بورس اسپانیا 
852 15							بورس استرالیا3 
846 16							SIX بورس سوییس 
767 17							نزدیک OMX بورس اسکاندیناوی4 

694 18							شرکت بورس تایوان 
648 19							بورس سائوپائولو 
612 20							بورس ملی هند 
572 21							بورس سعودی- تداول 
370 22							بورس استانبول 
350 23							بورس ژوهانسبورگ 
321 24							بورس تایلند 
296 25							بورس مسکو 
201 26							بورس تایپه  
201 													بورس سنگاپور5 
151 28							بورس مالزی 
142 29							بورس اسلو  
142 												بورس مکزیک 
121 31							بورس بمبئی- هند 
117 32							بورس اندونزی 
105 33							بازار مالی دوبی 
68 34							بورس روشو 

تعداد	شرکت	های	فهرست	شده6
انتهای 2014

5،542 بورس بمبئی- هند  	1
3،761   TMX گروه 	2
3،470 گروه بورس ژاپن- توکیو  	3
3،452 BME بورس اسپانیا  	4
2،782   OMX نزدک 	5
2،752 گروه بورس لندن  	6
2،466 بورس نیویورک  	7
2،073 بورس استرالیا3  	8
1،864 بورس کره  	9
1،752 بورس هنگ کنگ  	10
1،708 بورس ملی هند  	11
1،618 بورس شنژن  	12
1،055 یورونکست   	13

995 بورس شانگهای  	14
905 بورس مالزی  	15
902 بورس ورشو  	16
880 شرکت بورس تایوان  	17
787 نزدک OMX بورس اسکاندیناوی4  	18
775 بورس سنگاپور7  	19
685 بورس تایپه  	20

670 دویچه بورس  	21
613 بورس تایلند  	22
506 بورس اندونزی  	23
473 بورس تل آویو  	24
380 بورس ژوهانسبورگ  	25
363 بورس سائوپائولو  	26
315 بورس تهران  	27
307 بورس سانتیاگو  	28
305 بورس هوشی مینه  	29
294 بورس کلمبیا  	30
276 SIX بورس سوییس  	31
274 بورس داکا  	32
263 بورس لیما  	33
263 بورس فیلیپین  	
257 بورس مسکو  	35
247 بورس مصر  	36
244 بورس آتن  	37
236 بورس عمان  	38
227 بورس استانبول  	39

توجه:	اعداد به دلیل قواعد گزارش دهی و محاسبه، قابل مقایسه نیستند. 
1- شامل توافقات الکترونیکی و مذاکره شده.

Kosdaq 2- شامل
3-  شامل صندوق های سرمایه گذاری.

4-  بازارهای بورس کپنهاگ، هلسینکی، ایسلند، تالین، لیگا و ویلنیوس.
5- مین بورد، کاتالیست و گلوبال کوت

6-داخلی و خارجی
7-مین بورد، کاتالیست
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حمل	ونقل:	جاده	ای	و	خودرویی

طول	شبکه	راه	ها
کیلومتر، 2013 یا بعدتر

6،623،177 آمریکا   	1
4،934،622 هند   	2
218،4،356 چین   	3
1،588،352 برزیل   	4
1،481،114 روسیه   	5
1،409،003 کانادا   	6
1،218،008 ژاپن   	7
1،069،033 فرانسه   	8

900،083 استرالیا   	9
849،417 آفریقای جنوبی  	10
666،949 اسپانیا   	11
643،424 آلمان   	12
587،840 سوئد   	13
508،000 اندونزی   	14
492،599 ایتالیا   	15
420،540 انگلستان   	16
412،685 لهستان   	17
388،666 ترکیه   	18
378،923 مکزیک   	19
286،536 ایران   	20
264،790 پاکستان   	21
253،790 عربستان سعودی  	22
229،915 آرژانتین   	23
229،210 رومانی   	24
221،033 ویتنام   	25

216،046 کلمبیا   	26
202،333 مالزی   	27
201،486 مجارستان  	28
197،515 فیلیپین   	29
197،277 نیجریه   	30
194،503 تایلند   	31
169،000 اوکراین   	32
157،051 پرو   	33
156،302 بلژیک   	34
145،438 مصر   	35
140،231 هلند   	36
130،611 جمهوری چک  	37
124،119 اتریش   	38
117،255 الجزایر   	39
116،960 یونان   	40
114،093 سریالنکا   	41
109،515 غنا   	42
105،845 کره ی جنوبی  	43
98،897 بالروس   	44
96،873 قزاقستان   	45
96،156 ونزوئال   	46
96،002 ایرلند   	47
94،546 نیوزیلند   	48
94،401 نروژ   	49
86،472 تانزانیا   	50

متراکم	ترین	شبکه	راه	ها
کیلومتر راه در هر کیلومتر مربع، 2013 یا بعدتر

38.1 موناکو  	1
24.3 ماکائو  	2
9.8 مالت  	3
8.3 برمودا  	4
6.0 بحرین  	5
5.4 سنگاپور  	6
5.1 بلژیک  	7
3.7 باربادوس  	8
3.4 هلند  	9
3.2 ژاپن  	10
3.0 پورتوریکو  	11
2.5 لیختنشتاین   	12
2.2 مجارستان  	13
2.0 فرانسه  	14
2.0 جامائیکا  		
2.0 لوکزامبورگ  		
1.9 گوام  	17
1.9 هنگ کنگ  		
1.9 اسلوونی  		
1.8 آلمان  	20
1.7 جمهوری چک  	21
1.7 دانمارک  		
1.7 سریالنکا  		

1.7 سوییس  		
1.7 انگلستان  		
1.6 ایتالیا  	26
1.5 اتریش  	27
1.5 هند  		
1.4 قبرس  	29
1.4 ایرلند  		
1.3 استونی  	31
1.3 	لیتوانی  		
1.3 	لهستان  		
1.3 	اسپانیا  		
1.3 سوئد  		
1.2 تایوان  	36
1.1 لتونی  	37
1.1 موریس  		
1.1 کره ی جنوبی  		
1.0 پرتغال  	40
1.0 رومانی  		
0.9 یونان  	42
0.9 اسرائیل  		
0.9 قطر  		
0.9 اسلوواکی  		
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شلوغ	ترین	شبکه	راه	ها
تعداد وسایل نقلیه در هر کیلومتر مربع شبکه راه ها، 2013 یا بعدتر

427.3 1						موناکو  
314.6 2						هنگ کنگ  
245.4 3						سنگاپور  
238.0 4						ماکائو  
223.4 5						کویت  
182.2 6							کره ی جنوبی 
168.4 7						تایوان  
161.2 8						اردن  
141.0 اسرائیل   							9
130.2 السالوادور   	10
115.6 11						بحرین  
111.8 12						موریس  
102.9 13						گوام  
99.6 14						گواتماال  
97.0 15						مالت  
93.5 16						پورتوریکو  
93.2 17						مکزیک  
86.2 18						ایتالیا  
85.4 19						سوئد  
85.2 20						انگلستان  
84.3 21						قطر  
83.9 22						باربادوس  
79.5 23							بلغارستان  
77.3 24						لیختنشتاین  
75.5 25						تونس  

75.3 26							لوکزامبورگ 
73.3 27						ارمنستان  
72.2 28						آلمان  
71.0 29						هندوراس  
69.5 30						پرتغال  
65.7 31							جمهوری دومینیکن 
65.5 32						سوییس  
64.2 33						هلند  
62.4 34						کرواسی  
60.8 35							عربستان سعودی 
60.1 36						برونئی  
60.1 تایلند   		
59.3 38						برمودا  
56.9 39						مالزی  
55.6 40						یونان  
55.1 41						لهستان  
53.9 42						مراکش  
51.4 43						ونزوئال  
49.7 44						اسلوواکی  
49.2 45						مولداوی  
48.5 46						اوکراین  
47.7 47						فیجی  
47.3 48						باهاما  
46.6 49						شیلی  
46.4 50						فنالند  

طوالنی	ترین	فواصل	طی	شده
میانگین فاصله ی طی شده هر خودرو در هر سال، کیلومتر، 2012

28،908 			شیلی   	1
23،927 2							هند  
22،381 3						پرو  
21،925 			اکوادور   	4
21،058 5								آذربایجان  
19،885 آمریکا   	6
18،647 				سنگاپور   	7
18،412 				پاکستان   	8
18،251 بلژیک   	9
17،798 ایرلند   	10
17،792 ایران   	11
17،276 	روسیه   	12
17،029 			استونی   	13

17،0919 				اسلوونی   	14
16،320 تونس   	15
16،276 اتریش   	16
16،125 					اسرائیل   	17
15،808 سوئد   	18
15،621 کانادا   	19
15،370 دانمارک   	20

15،178 فنالند   	21
15،148 22					قزاقستان  
14،986 			مراکش   	23
14،973 	پرتغال   	24
14،557 25					اندونزی  
14،243 				ایسلند   	26
14،170 	چین   	27
13،829 نروژ   	28
13،799 29						سوییس  
13،794 آلمان   	30
13،761 31					مولداوی  
13،691 	لتونی   	32
13،397 33						جمهوری چک 
13،391 			فرانسه   	34
13،117 35					استرالیا  
13،095 36						نیوزیلند  
13،053 هلند   	37
12،849 ژاپن   	38
12،824 39				کرواسی  
12،798 40						هنگ کنگ  
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باالترین	مالکیت	خودرو
تعداد خودرو در هر هزار نفر، 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
	

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

894 موناکو   
757 لیختنشتاین  
709 لوکزامبورگ  
698 ایسلند  
636 نیوزیلند  
628 پورتوریکو  
625 مالت  
615 ایتالیا  
578 لیتوانی  
572 فنالند  
546 استرالیا  
539 اتریش  
527 سوییس  
524 آلمان  
510 اسلوونی  
507 لهستان  
499 انگلستان  
497 بلژیک  
494 فرانسه  
491 نروژ  
475 اسپانیا  
473 هلند  
464 یونان  
463 سوئد  
459 استونی  

456 کانادا  
432 جمهوری چک  
431 قبرس  
429 پرتغال  
417 برونئی  
405 ایرلند  
402 آمریکا  
398 باربادوس  
395 دانمارک  
390 بلغارستان  
381 کویت  
381 ترینیداد و توباگو  
376 گوام  
352 عربستان سعودی  
350 مالزی  
348 کرواسی  
331 اسلوواکی  
329 لبنان  
319 برمودا  
307 ژاپن  
305 بالروس  
303 بحرین  
300 کره ی جنوبی  
298 مجارستان  
295 اسرائیل  

پایین	ترین	مالکیت	خودرو
تعداد خودرو در هر هزار نفر، 2013

1
	
3
	
	
	
	
8
	
10
11
	
	

14
	
	
	

18
19
	

21
	

23

	
25
26
27
28
	
	
	

32
33
34
35
36
	
	

39
40
	

42
	

44
45
46

1 اتیوپی  
1 سومالی  
2 بنگالدش  
2 بروندی  
2 چاد  
2 الئوس  
2 لیبریا  
3 رواندا  
3 اوگاندا  
4 کنگو- کینشازا  
5 گامبیا  
5 نپال  
5 سیرا لئون  
6 گینه  
6 میانمار  
6 نیجر  
6 گینه نو  
7 اریتره  
8 بورکینا فاسو  
8 فیلیپین  

10 مالی  
10 تانزانای  
11 موزامبیک  

11 پاکستان  
12 کامرون  
13 ماالوی  
15 کنیا  
16 سواحل ایوری  
16 نیکاراگوئه  
16 سنگال  
16 یمن  
17 هند  
18 غنا  
19 زامبیا  
20 ویتنام  
21 بنین  
21 کنگو- برازویل  
21 کوبا  
23 سریالنکا  
26 بولیوی  
26 کامبوج  
27 افغانستان  
27 عراق  
29 گینه ی بیسائو  
31 تاجیکستان  
 35 سوریه  
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خودروی	فروخته	شده
ثبت خودروی جدید، هزار عدد، 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
	

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

17،928 چین  
7،585 ایاالت متحد آمریکا 
4،562 ژاپن  
2،952 آلمان  
2،764 برزیل  
2،649 روسیه  
2،554 هند  
2،265 انگلستان  
1،790 فرانسه  
1،305 ایتالیا  
1،244 کره ی جنوبی  

880 اندونزی  
756 کانادا  
723 اسپانیا  
698 مکزیک  
692 ایران  
684 آرژانتین  
665 ترکیه  
664 تایلند  
577 مالزی  
570 عربستان سعودی  
566 استرالیا  
486 بلژیک  
451 آفریقای جنوبی  
417 هلند  

319 اتریش  
308 سوییس  
290 لهستان  
287 شیلی  
270 سوئد  
239 کلمبیا  
223 الجزایر  
220 مصر  
213 اوکراین  
212 تایوان  
207 امارات متحد عربی  
200 اسرائیل  
182 دانمارک  
165 جمهوری چک  
154 قزاقستان  
142 نروژ  
140 عمان  
139 پرو  
125 کویت  
121 پاکستان  
108 مراکش  
106 پرتغال  
103 فنالند  
82 نیوزیلند  
78 عراق  

تولید	وسیله	نقلیه
تعداد تولیدشده، هزار عدد، 2013

خودرو
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

18،084 چین  
8،189 ژاپن  
5،440 آلمان  
4،369 ایاالت متحد آمریکا 
4،123 کره ی جنوبی  
3،156 هند  
2،723 برزیل  
1،920 روسیه  
1،772 مکزیک  
1،755 اسپانیا  
1،510 انگلستان  
1،458 فرانسه  
1،128 جمهوری چک  
1،071 تایلند  

975 اسلوواکی  

965 کانادا  
925 اندونزی  
634 ترکیه  
631 ایران  
544 مالزی  
507 آرژانتین  
475 لهستان  
466 بلغارستا ن  
411 رومانی  
388 ایتالیا  
291 تایوان  
265 آفریقای جنوبی  
247 ازبکستان  
220 مجارستان  
171 استرالیا  

خودروی سبک
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

6،698 آمریکا  
4،033 چین  
1،441 ژاپن  
1،415 کانادا  
1،386 تایلند  

1،283 مکزیک  
989 برزیل  
743 هند  
492 ترکیه  
409 اسپانیا  
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حمل	ونقل:	هوایی	و	ریلی

بیشترین	سفر	هوایی
مسافر حمل شده، میلیون، 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

743.1 ایاالت متحد آمریکا 
352.8 چین  
118.3 انگلستان  
105.9 ژاپن  
105.0 آلمان  
95.9 برزیل  
95.6 ایرلند  
85.1 اندونزی  
75.3 هند  
74.4 ترکیه  
71.5 کانادا  
70.9 استرالیا  
69.2 امارات متحد عربی  
66.7 فرانسه  
66.0 روسیه  

46.3 مالزی  
45.8 اسپانیا  
41.4 کره ی جنوبی  
40.7 تایلند  
38.8 مکزیک  
34.2 هنگ کنگ  
33.2 هلند  
30.6 سنگاپور  
29.3 فیلیپین  
28.3 عربستان سعودی  
27.0 سوییس  
25.2 ایتالیا  
23.3 کلمبیا  
18.9 ایران  
18.7 قطر  

میانگین روزانه ی جابه جایی وسیله ی هوایی، پرواز و فرود، 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2،409 شیکاگو، اوهر  
2،319 آتالنتا، هارتزفیلد  
1،846 داالس، اف تی ورث  
1،735 لس آنجلس، بین المللی 
1،583 پکن، کپیتال  
1،560 دنور، بین المللی  
1،498 شارلوت/ داگالس، بین المللی 
1،433 لس آنجلس، بین المللی مک کارن 
1،384 هوستون، بین المللی جرج بوش 
1،296 لندن، هیترو  
1،294 فرانکفورت، اصلی  
1،293 پاریس، شارل دوگل 
1،231 آمستردام، اسخیپول 

1،188 تورنتو، بین المللی پیرسون 
1،185 استانبول، آتاترک  
1،183 سن فرانسیسکو  
1،179 فوئنیکس، بین المللی اسکای هاربر 
1،151 فیالدلفیا، بین المللی 
1،150 تکیو، هاندا  
1،146 مینیاپولیس، سنت پل 
1،139 نیویورک، جان اف کندی 
1،117 گوانگجو بایون، بین المللی 
1،113 مکزیکوسیتی، بین المللی 
1،098 میامی  
1،096 دیترویت، مترو  

شلوغ	ترین	فرودگاه	ها

1
2
3
4
5
6
7
8
	
10
11
12
13
14
15

96.6 آتالنتا، هارتزفیلد  
86.0 پکن، کپیتال  
73.5 لندن، هیترو  
73.2 توکیو، هاندا  
71.0 دوبی، بین المللی  
70.7 شیکاگو، اوهر  
70.7 لس آنجلس، بین المللی 
63.5 داالس، اف تی ورث  
63.5 پاریس، شارل دوگل 
63.2 هنگ کنگ، بین المللی 
59.6 فرانکفورت، اصلی  
57.1 استانبول، آتاترک  
56.4 جاکارتا، سوئکامو-هاتا 
55.1 آمستردام، اسخیپول 
54.7 گوانگجو بایون، بین المللی 

کل محموله، میلیون تن، 2014کل مسافران، میلیون، 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
	
10
11
12
	

14
	

4.42 هنگ کنگ، بین المللی 
4.26 ممفیس، بین المللی 
3.20 شانگهای، بین المللی پودنگ 
2.56 سئول، اینچئون  
2.50 انکوریج، بین المللی  
2.36 دوبی، بین المللی  
2.29 لوییس ویل، استنفورد فیلد 
2.13 فرانکفورت، اصلی  
2.13 توکیو، ناریتا  
2.10 تایوان، بین المللی تائویوان 
2.00 میامی، بین المللی  
1.88 پاریس، شارل دوگل 
1.88 سنگاپور، چانگی  
1.84 پکن، کپیتال  
1.84 لس آنجلس، بین المللی 



75 حملونقل:هواییوریلی

طوالنی	ترین	شبکه	ی	ریلی
هزار کیلومتر، 2013 یا بعدتر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
	

30
31
32
33
	

35
36
	

38
39
40

228.2 ایاالت متحد آمریکا 
84.2 روسیه  
66.3 چین  
64.5 هند  
64.3 کانادا  
40.3 آفریقای جنوبی  
33.4 آلمان  
32.8 استرالیا  
30.0 فرانسه  
29.8 برزیل  
26.7 مکزیک  
25.0 آرژانتین  
21.6 اوکراین  
20.1 ژاپن  
19.0 لهستان  
17.1 ایتالیا  
17.0 اسپانیا  
16.4 انگلستان  
14.0 قزاقستان  
10.8 رومانی  

9.8 سوئد  
9.7 ترکیه  
9.5 جمهوری چک  
8.4 ایران  
7.9 مجارستان  
7.8 پاکستان  
5.9 فنالند  
5.5 باربادوس  
5.5 شیلی  
5.3 تایلند  
5.2 مصر  
5.0 اتریش  
4.7 الجزایر  
4.7 اندونزی  
4.3 سودان  
4.2 نروژ  
4.2 ازبکستان  
4.0 بلغارستان  
3.8 صربستان  
3.7 کره ی جنوبی  

بیشترین	تعداد	مسافران	ریلی
کیلومتر برای هر نفر در هر سال، 2013 یا بعدتر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2،307 سوییس  
1،912 ژاپن  
1،301 فرانسه  
1،280 اتریش  
1،190 دانمارک  
1،095 قزاقستان  
1،074 اوکراین  
1،063 انگلستان  
1،030 مغولستان  
1،019 هلند  
1،012 روسیه  
1،004 بلژیک  

977 آلمان  
947 بالروس  
902 اسلوواکی  
826 تایوان  
809 هند  
758 لوکزامبورگ  
751 فنالند  
659 جمهوری چک  
644 سوئد  
643 ایتالیا  
593 چین  
580 مجارستان  

بیشترین	باربری	ریلی
میلیون تن- کیلومتر در هر سال، 2013 یا بعدتر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2،524،585 ایاالت متحد آمریکا 
2،518،310 چین 
2،222،388 روسیه 
625،723 هند 
352،535 کانادا 
267،700 برزیل 
237،722 اوکراین 
235،846 قزاقستان 
113،342 آفریقای جنوبی 
104،259 آلمان 
69،185 مکزیک 
59،649 استرالیا 

43،818 بالروس 
33،256 لهستان 
31،616 فرانسه 
23،561 مغولستان 
22،604 ایران 
22،482 ازبکستان 
20،255 ژاپن 
15،143 اتریش 
14،991 لتونی 
14،072 اسلوواکی 
13،344 لیتوانی 
12،111 آرژانتین 
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حمل	ونقل:	دریایی
ناوگان	کشتی	های	تجاری

تعداد کشتی، بر حسب کشور محل اقامت، ژانویه ی 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5،405 چین 
4،022 ژاپن 
3،826 یونان 
3،699 آلمان 
2،120 سنگاپور 
1،927 ایاالت متحد آمریکا 
1،864 نروژ 
1،734 روسیه 
1،598 اندونزی 
1،568 کره ی جنوبی 

1،547 ترکیه 
1،234 هلند 
1،233 انگلستان 
955 دانمارک 
862 تایوان 
859 ویتنام 
851 ایتالیا 
753 هند 
716 امارات متحد عربی 
610 هنگ کنگ 

ساخت	کشتی
تحویل داده شده1، هزار عدد، 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

36،633 چین  
26،121 کره ی جنوبی  
22،628 ژاپن  
2،861 فیلیپین  

651 تایوان  
526 ویتنام  
408 برزیل  
316 ایاالت متحد آمریکا 
290 رومانی  
171 ترکیه  

168 نروژ  
127 هند  
118 هلند  
117 آلمان  

86 اندونزی  
63 روسیه  
55 سنگاپور  
54 لهستان  
42 مالزی  
39 ایتالیا  

شلوغ	ترین	بنادر
2013 ،1TEU ارزش محموله، میلیون

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

33.62 شانگهای، چین 
21.60 سنگاپور 
23.28 شنژن، چین 
22.35 هنگ کنگ 
17.69 بوسان، کره ی جنوبی 
17.33 نینگبو-ژوئوشان، چین 
15.52 قینگ دائو، چین 
15.31 بندر گوانگجو، چین 

13.64 جبل علی، دوبی، امارات متحد عربی 
13.01 تیانجین، چین 
11.62 روتردام، هلند 
10.86 دالیان، چین 
10.35 پورت کلنگ، مالزی 
9.94 کائوهسیونگ، تایوان 
9.30 هامبورگ، آلمان 
8.59 آنتورپ، بلژیک 

ثبت سفارش، درصد از کل جهان بر حسب تُناژ ناخالص2، بر حسب کشور مالک، مه 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
	

18
	

20

44.95 چین 
27.67 کره ی جنوبی 
19.05 ژاپن 
2.33 فیلیپین 
2.07 برزیل 
1.15 رومانی 
0.66 ویتنام 
0.60 تایوان 
0.39 ایاالت متحد آمریکا 
0.25 کرواسی 

0.15 ایران 
0.10 هلند 
0.09 نروژ 
0.08 آرژانتین 
0.07 آلمان 
0.06 روسیه 
0.06 ترکیه 
0.05 بنگالدش 
0.05 اندونزی 
0.03 ایتالیا 

1 - کشتی های تجاری دریایی با وزن ناخالص 100 تن به باال         2- کشتی های حمل بار دریایی                   3 - واحدهای 20 فوتی



77 گردشگری

گردشگری
بیشترین	گردشگر	ورودی
تعداد ورودی، هزار نفر، 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

84،726 فرانسه  
69،768 ایاالت متحد آمریکا 
60،661 اسپانیا  
55،686 چین  
47،704 ایتالیا  
37،795 ترکیه  
31،545 آلمان  
31،169 انگلستان  
30،792 روسیه  
26،547 تایلند  
25،715 مالزی  
25،661 هنگ کنگ  
24،813 اتریش  
24،761 اوکراین  
24،151 مکزیک  
17،920 یونان  
16،590 کانادا  
15،800 لهستان  
14،268 ماکائو  
13،380 عربستان سعودی  

12،783 هلند  
12،176 کره ی جنوبی  
11،899 سنگاپور  
10،955 کرواسی  
10،675 مجارستان  
10،364 ژاپن  
10،046 مراکش  
9،537 آفریقای جنوبی  
9،174 مصر  
9،163 بحرین  
9،004 جمهوری چک  
8،967 سوییس  
8،802 اندونزی  
8،557 دانمارک  
8،260 ایرلند  
8،097 پرتغال  
8،019 رومانی  
8،016 تایوان  
7،684 بلژیک  
7،572 ویتنام  

بیشترین	گردشگر	پول	خرج	کن
میلیون دالر، 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
	

20
21
22
23
24

128.6 چین 
104.7 ایاالت متحد آمریکا 
91.4 آلمان 
57.6 انگلستان 
53.5 روسیه 
42.9 فرانسه 
35.2 کانادا 
28.6 استرالیا 
27.0 ایتالیا 
25.0 برزیل 
24.2 سنگاپور 
21.9 بلژیک 

21.8 ژاپن 
21.6 کره ی جنوبی 
21.2 هنگ کنگ 
20.1 هلند 
18.5 نروژ 
17.7 عربستان سعودی 
17.7 امارات متحد عربی 
17.6 سوئد 
16.4 اسپانیا 
16.1 سوییس 
12.3 تایوان 
12.2 مالزی 

بیشترین	دریافت	پول	از	گردشگران
میلیون دالر، 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
	

20
21
22
23
24

139.5 ایاالت متحد آمریکا 
60.4 اسپانیا 
56.1 فرانسه 
51.7 چین 
51.6 ماکائو 
43.9 ایتالیا 
42.1 تایلند 
41.2 آلمان 
40.6 انگلستان 
38.9 هنگ کنگ 
31.0 استرالیا 
28.0 ترکیه 

20.1 اتریش 
19.0 سنگاپور 
18.4 هند 
17.7 کانادا 
16.5 سوییس 
15.9 یونان 
15.6 هلند 
14.9 ژاپن 
14.3 کره ی جنوبی 
13.8 مکزیک 
13.5 بلژیک 
12.7 تایوان 
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آموزش

ــداد  ــد تع ــب درص ــا در قال ــق ثبت نام ه ــداد دقی ــده تع ــام نشان داده ش ــص ثبت ن ــب ناخال ــال های 14-2010. ضری ــترس س ــار در دس ــن آم ــه:	آخری توج
کــودکان در گــروه ســنی ابتدایــی رســمی اســت. ایــن درصــد وقتــی کــه کــودکان بیــرون از گــروه ســنی ابتدایــی تحــت پوشــش تحصیــالت ابتدایــی قــرار 
ــدارک  ــد از دبیرســتان متشــکل از دوره هــای غیرمشــمول م ــی شــامل تمــام ســطوح بع ــوزش عال 1-آم می گیرند ممکن است از 100 فراتر رود. 

دانشــگاهی، دوره هــای مشــمول مــدارک دانشــگاهی و دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی اســت.

ثبت	نام	ابتدایی
تعداد ثبت نام شوندگان به صورت درصدی از گروه سنی مرتبط

1
2
3
4
5
	
	
	
9
10
11
	

13
	

15

165 گابن  
145 ماداگاسکار  
141 ماالوی  
140 آنگوال  
134 بروندی  
134 رواندا  
134 سیرالئون  
134 توگو  
133 نپال  
128 چین  
125 کامبوج  
125 تیمور شرقی  
124 آرژانتین  
124 بنین  
121 الئوس  

باالترین
1
2
3
4
5
	
7
8
9
	
11
12
13
14

42 اریتره  
70 سودان  
71 نیجر  
74 سوریه  
84 مالی  
84 سنگال  
85 نیجریه  
86 سودان جنوبی  
87 بورکینا فاسو  
87 گامبیا  
88 برمودا  
89 مقدونیه  
89 ترکمنستان  
90 پورتو ریکو  
90 تانزانیا  

پایین ترین

باالترین	ثبت	نام	دبیرستان
تعداد ثبت نام شوندگان به صورت درصدی از گروه سنی مرتبط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
	
11

	
13
14
	

16
	

18
	
	

21
	

136 استرالیا  
131 اسپانیا  
130 هلند  
125 دانمارک  
120 نیوزیلند  
119 ایرلند  
116 عربستان سعودی  
113 پرتغال  
112 ایسلند  
112 قطر  
111 نروژ  

111 آفریقای جنوبی  
110 فرانسه  
109 کاستاریکا  
109 یونان  
108 فنالند  
108 لیختنشتاین  
107 آرژانتین  
107 بلژیک  
107 استونی  
106 برونئی  
106 لیتوانی  

باالترین	ثبت	نام	آموزش	عالی1
تعداد ثبت نام شوندگان به صورت درصدی از گروه سنی مرتبط

1
2
3
	
5
6
	
8
	
10

11
	
	

14
15
	

17
18
	
	

117 یونان  
98 کره ی جنوبی  
94 فنالند  
94 ایاالت متحد آمریکا 
93 بالروس  
86 استرالیا  
86 اسلوونی  
85 پورتوریکو  
85 اسپانیا  
81 ایسلند  

80 آرژانتین  
80 دانمارک  
80 نیوزیلند  
79 اوکراین  
77 استونی  
77 هلند  
76 روسیه  
74 شیلی  
74 لیتوانی  
74 نروژ  



79 آموزش

1 - بر پایه ی داوری اعضای هیات علمی، داوری کارکنان، نسبت دانشجو به هیات علمی، نقاط قوت تحقیقات و معیارهای بین المللی
2 - آخرین آمار سال های 2010-14

کمترین	باسواد
درصد جمعیت بزرگ سال

15.5 نیجر   1
25.3 گینه   2
31.7 افغانستان   3
33.6 مالی   4
36.8 جمهوری آفریقای مرکزی   5
37.3 چاد   6
41.0 ساحل ایوری   7
44.5 سیرالئون   8
52.0 گامبیا   9
52.1 سنگال   10
54.7 پاکستان   11
56.7 گینه ی بیسائو   12
57.4 نپال   13
58.3 تیمور شرقی   14

58.8 بنگالدش   15
60.4 توگو   16
61.3 ماالوی   17
62.9 پاپوآ گینه ی نو   18
65.9 رواندا   19
66.4 یمن   20
67.1 مراکش   21
67.8 تانزانیا   22
70.5 اریتره   23
70.6 آنگوال   24
71.3 کامرون   25
71.5 غنا   26
73.2 اوگاندا   27
73.4 سودان   28

بهترین	دانشگاه	ها1
2014

هاروارد، آمریکا  1
استنفورد، آمریکا  2

انستیتو فناوری ماسوچوست )ام آی تی(، آمریکا  3
کالیفرنیا، برکلی، آمریکا  4

کمبریج، انگلستان  5
پرینستون، آمریکا  6

انسیتو فناوری کالیفرنیا، آمریکا  7
کلمبیا، آمریکا  8

شیکاگو، آمریکا  9
آکسفورد، انگلستان  10

ییل، آمریکا  11
کالیفرنیا، لس آنجلس، آمریکا  12

کرنل، آمریکا  13
کالیفرنیا، سن دیگو، آمریکا  14

واشنگتن، آمریکا  15
پنسیلوانیا، آمریکا  16

جانز هاپکینز، بالتیمور، آمریکا  17
کالیفرنیا، سانفرانسیسکو، آمریکا  18

موسسه فدرال فناوری زوریخ سوییس  19
کالج لندن، انگلستان  20

توکیو، ژاپن  21
امپریال کالج لندن، انگلستان  22
میشیگان- آن آربور، آمریکا  23

هزینه	برای	آموزش
درصد از تولید ناخالص داخلی2

باالترین
12.8 کوبا   1
9.4 تیمور شرقی   2
8.7 دانمارک   3
8.5 نامیبیا   4
8.3 مولداوی   5
8.2 غنا   6
7.8 مالت   7
7.8 سوازیلند    
7.6 تایلند   9
7.4 ایسلند   10
7.4 نیوزیلند    
7.2 قبرس   12
6.9 کاستاریکا   13

پایین ترین
0.7 سودان جنوبی   1
0.8 میانمار   2
1.2 جمهوری آفریقای مرکزی   3
1.6 کنگو- کینشازا   4
1.6 موناکو   5
1.7 سریالنکا   6
2.0 گرجستان   7
2.0 زیمباوه    
2.3 ارمنستان   9
2.3 چاد    
2.4 آذربایجان   11
2.5 گینه   12
2.5 پاکستان    
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امید	به	زندگی

باالترین	امید	به	زندگی
سال، 2015-20

89.6 1	         موناکو1 
84.3 ژاپن  	2
84.2 هنگ کنگ  	3
83.2 سوییس  	4
83.1 استرالیا  	5
83.1 ایتالیا    
83.1 سنگاپور    
82.8 اسپانیا  	8
82.7 9	         آندورا1 
82.7 ایسلند    
82.6 کره ی جنوبی  	11
82.5 فرانسه  	12
82.5 اسرائیل    
82.4 مارتینیک  	14
82.4 سوئد    
82.1 کانادا  	16
82.1 نروژ    
81.9 گوادالوپ  	18
81.8 اتریش  	19
81.8 نیوزیلند    
81.7 21	        لیختنشتاین1 
81.7 هلند    
81.5 یونان  	23
81.5 ایرلند    

81.4 آلمان  	25
81.3 بلژیک  	26
81.3 لبنان    
81.3 لوکرامبورگ    
81.3 ماکائو    
81.2 فنالند  	30
81.2 انگلستان    
81.1 جزایر ویرجین  	32
81.0 33	        برمودا1 
81.0 جزایر شانل    
81.0 شیلی    
80.9 کاستاریکا  	36
80.8 پرتغال  	37
80.7 ریونیون  	38
80.6 قبرس  	39
80.5 مالت  	40
80.3 اسلوونی  	41
80.1 کوبا  	42
80.0 دانمارک  	43
80.0 گوام    
79.8 45	       تایوان1 
79.6 پورتوریکو  	46
79.6 آمریکا    
79.4 برونئی  	48

باالترین	امید	به	زندگی	مردان
سال، 2015-20

85.7 1	       موناکو1 
81.2 هنگ کنگ  	2
80.9 استرالیا  	3
80.9 ایسلند    
80.8 ژاپن  	5
80.8 سوییس    
80.6 اسرائیل  	7
80.6 سنگاپور    

80.5 9	       آندورا1 
80.4 سوئد  	10
80.3 ایتالیا  	11
80.0 کانادا  	12
80.0 نیوزیلند    
80.0 نروژ    
79.8 هلند  	15

باالترین	امید	به	زندگی	زنان
سال، 2015-20

93.6 1	        موناکو1 
87.7 ژاپن  	2
87.2 هنگ کنگ  	3
86.0 اسپانیا  	4
85.9 فرانسه  	5
85.9 کره ی جنوبی    
85.7 ایتالیا  	7
85.6 سوییس  	8
85.5 مارتینیک  	9
85.5 سنگاپور    

85.4 استرالیا  	11
85.0 گوادالوپ  	12
84.9 13	      آندورا1 
84.5 ایسلند  	14
84.5 سوئد    
84.4 فنالند  	16
84.4           لیختنشتاین1 
84.3 18								برمودا1 

1 - تخمین 2014



81 امیدبهزندگی

پایین	ترین	امید	به	زندگی
سال، 2015-20

46.8 سیرالئون  	1
48.7 سوازیلند  	2
50.4 لسوتو  	3
50.5 بستوانا  	4
51.3 کنگو- کینشازا  	5
51.8 موزامبیک  	6
52.4 ساحل ایوری  	7
52.8 جمهوری آفریقای مرکزی  	8
53.1 چاد  	9
53.7 آنگوال  	10
54.2 نیجریه  	11
55.0 گینه ی استوایی  	12
55.4 گینه ی بیسائو  	13
55.9 بروندی  	14
56.5 سومالی  	15
56.8 مالی  	16
56.9 ماالوی  	17
57.0 کامرون  	18
57.3 گینه  	19
57.7 آفریقای جنوبی  	20
57.7 سودان جنوبی    
57.9 توگو  	22
58.1 بورکینا فاسو  	23
59.8 گامبیا  	24
60.1 بنین  	25

60.4 کنگو- برازاویل  	26
60.5 نیجر  	27
60.8 اوگاندا  	28
61.3 زامبیا  	29
61.9 غنا  	30
62.1 لیبریا  	31
62.2 موریتانی  	32
62.5 زیمباوه  	33
62.6 افغانستان  	34
62.9 سودان  	35
63.1 کنیا  	36
63.1 پاپوآ گینه ی نو    
63.1 تانزانیا    
63.9 یمن  	39
64.2 سنگال  	40
64.3 هائیتی  	41
64.9 گابن  	42
65.1 اریتره  	43
65.3 نامیبیا  	44
65.9 اتیوپی  	45
65.9 میانمار    
66.0 رواندا  	47
66.1 ترکمنستان  	48
66.5 ماداگاسکار  	49

پایین	ترین	امید	به	زندگی	مردان
سال، 2015-20

46.5 سیرالئون  	1
49.5 کنگو- کینشازا  	2
49.5 سوازیلند    
50.3 لسوتو  	4
50.7 جمهوری آفریقای مرکزی  	5
51.2 بوتسوانا  	6
51.2 موزامبیک    
51.6 ساحل ایوری  	8
52.2 آنگوال  	9
52.2 چاد    

53.6 گینه ی استوایی  	11
53.8 بروندی  	12
53.8 گینه ی بیسائو    
53.9 نیجریه  	14
54.9 سومالی  	15
55.7 آفریقای جنوبی  	16
55.9 کامرون  	17
56.5 گینه  	18
56.5 سودان جنوبی    
56.6 ماالوی  	20

پایین	ترین	امید	به	زندگی	زنان
سال، 2015-20

47.0 سیرالئون  	1
47.7 سوازیلند  	2
49.4 بوتسوانا  	3
50.2 لسوتو  	4
52.3 موزامبیک  	5
53.2 کنگو- کینشازا  	6
53.4 ساحل ایوری  	7
54.0 چاد  	8
54.6 نیجریه  	9

54.9 جمهوری آفریقای مرکزی  	10
55.2 آنگوال  	11
56.5 گینه ی استوایی  	12
56.8 مالی  	13
56.9 گینه ی بیسائو  	14
57.1 ماالوی  	15
58.0 بروندی  	16
58.1 گینه  	17
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نرخ	مرگ	ومیر	و	فوت	نوزادان

باالترین	نرخ	مرگ	ومیر
تعداد فوت در هر هزار نفر، 2015-20

17.0 اوکراین  	1
16.2 سیرالئون  	2
16.1 بلغارستان  	3
16.0 لتونی  	4
15.6 روسیه  	5
15.5 بالروس  	6
15.4 بوتسوانا  	7
14.9 سوازیلند  	8
14.7 لسوتو  	9
14.4 کنگو- کینشازا  	10
14.4 مولداوی    
14.1 لیتوانی  	12
13.9 استونی  	13
13.6 مجارستان  	14
13.3 جمهوری آفریقای مرکزی  	15
13.2 آفریقای جنوبی  	16
13.1 ساحل ایوری  	17
13.1 موزامبیک    
12.8 چاد  	19
12.8 کرواسی    
12.8 رومانی    
12.7 صربستان  	22
12.6 آنگوال  	23
12.1 گینه ی استوایی  	24
12.0 نیجریه  	25
11.8 گرجستان  	26
11.8 گینه ی بیسائو    
11.6 بروندی  	28
11.6 مالی    
11.5 آلمان  	30
11.2 سومالی  	31
11.0 مونته نگرو  	32
10.9 بوسنی و هرزگوین  	33
10.9 یونان    
10.8 لهستان  	35
10.7 جمهوری چک  	36
10.7 گینه    
10.7 ژاپن    
10.6 کامرون  	39
10.6 اسلوواکی    
10.5 ایتالیا  	41
10.5 ماالوی    
10.5 پرتغال    
10.5 سودان جنوبی    
10.4 ترینیداد و توباگو  	45
10.3 اسلوونی  	46
10.1 بلژیک  	47
10.1 دانمارک    

10.0 فنالند  	49
10.0 قزاقستان    
10.0 مقدونیه    
9.9 بورکینا فاسو  	52
9.8 توگو  	53
9.6 نیجر  	54
9.5 اتریش  	55
9.5 کره ی جنوبی    
9.4 سوئد  	57
9.3 کنگو- برازاویل  	58
9.3 انگلستان    
9.3 اوروگوئه    
9.2 جزایر شانل  	61
9.1 ارمنستان  	62
9.1 بنین    
9.1 فرانسه    
9.1 گامبیا    
9.1 مالت    
9.0 باربادوس  	67
9.0              موناکو1 
9.0 هلند    
9.0 اسپانیا    
8.7 میانمار  	71
8.5 غنا  	72
8.5 موریس    
8.5 زامبیا    
8.4 موریتانی  	75
8.4 اوگاندا    
8.4 آمریکا    
8.3 گابن  	78
8.3 هائیتی    
8.3 سوییس    
8.3 تایلند    
8.2 کوبا  	82
8.2 مارتینیک    
8.2 پورتو ریکو    
8.2 جزایر ویرجین )آمریکا(    
8.1 86								برمودا1 
8.1 لیبریا    
8.1 نروژ    
8.1 زیمباوه    
8.0 هند  	90
8.0 سودان    
7.8 کانادا  	92
7.8 لوکزامبورگ    
7.8 تانزانیا    
7.8 ترکمنستان    

توجه:	نرخ مرگ ومیر و هم نرخ فوت نوزادان، در کشورهایی که همه ی آمار فوت به صورت رسمی ثبت نمی شود ممکن است کمتر برآورد شده باشد. 
1 - تخمین 2014



83 نرخمرگومیروفوتنوزادان

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

106.8 سیرالئون  	1
102.1 کنگو- کینشازا  	2
87.7 آنگوال  	3
86.8 چاد  	4
گینه ی بیسائو  86.1 	5
83.5 جمهوری آفریقای مرکزی  	6
80.1 بروندی  	7
78.2 ماالوی  	8
77.1 گینه ی استوایی  	9
76.2 مالی  	10
70.9 سومالی  	11
67.5 سدان جنوبی  	12
67.1 گینه  	13
67.1 موریتانی    
65.3 کامرون  	15
65.3 نیجریه    
65.1 ساحل ایوری  	17
64.3 بنین  	18
64.3 موزامبیک    
61.6 بورکینا فاسو  	20
59.7 توگو  	21
59.1 افغانستان  	22

58.7 پاکستان  	23
57.9 سوازیلند  	24
56.5 کنگو- برازاوین  	25
56.4 زامبیا  	26
52.1 لیبریا  	27
51.7 تاجیکستان  	28
51.7 یمن    
51.5 گامبیا  	30
51.3 سودان  	31
50.2 اوگاندا  	32
50.1 لسوتو  	33
47.5 غنا  	34
56.3 کنیا  	35
45.4 میانمار  	36
45.3 نیجر  	37
45.3 پاپوآ گینه ی نو    
45.3 سنگال    
43.3 ترکمنستان  	40
42.9 تانزانیا  	41
42.6 رواندا  	42
42.5 اتیوپی  	43
40.4 ازبکستان  	44

پایین	ترین	نرخ	مرگ	ومیر
تعداد فوت در هر هزار نفر، 21015-20

1.1 امارات متحد عربی  	1
1.4 قطر  	2
2.4 بحرین  	3
2.6 عمان  	4
2.8 کویت  	5
3.3 عربستان سعودی  	6
3.5 برونئی  	7
3.5 غزه و کرانه باختری    
3.7 گویان فرانسه  	9
3.8 اردن  	10
3.9 سوریه  	11
4.3 لیبی  	12
4.4 کاستاریکا  	13
4.5 هندوراس  	14
4.5 نیکاراگوئه    
4.6 لبنان  	16
4.7 مکزیک  	17
4.9 اکوادور  	18
4.9 گوام    
4.9 گواتماال    
4.9 عراق    
4.9 ماکائو    
4.9 مالزی    

پایین	ترین	نرخ	فوت	نوزادان
تعداد فوت در هر هزار تولد، 2015-20

1.5 سنگاپور  	1
1.6 ایسلند  	2
1.7 هنگ کنگ  	3
1.8 لوکزامبورگ  	4
1.8              موناکو1 
1.9 ژاپن  	6
2.1 فنالند  	7
2.1 سوئد    
2.3 ایتالیا  	9
2.3 نروژ    
2.4 جمهوری چک  	11
2.4 ایرلند    
2.4 پرتغال    
2.5 آلبانی  	14
2.5              برمودا1 
2.5 اسلوونی    
2.6 کره ی جنوبی  	17
2.7 اتریش  	18
2.7 آلمان    
2.8 بلژیک  	20
2.8 فرانسه    
2.8 اسپانیا    
2.9 اسرائیل  	23

1 - تخمین 2014
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مرگ	ومیر	و	بیماری

توجه:	آمار همه ی کشورها در دسترس نیست. تعداد موارد تشخیص داده شده و گزارش شده بستگی به کیفیت مدیریت ها و فعالیت های پزشکی دارد و می تواند 
در شماری از کشورها کمتر از حد واقع گزارش شده باشد. 

1- با فرض این که هر کشور و منطقه، وضعیت سنی یکسانی دارد )از وضعیت سنی جمعیت جهان استفاده شده است(.

دیابت
درصد جمعیت 79-20 سال

 تخمین 2014 با سن استانداردشده1
24.4 پلی نزی فرانسه  	1
23.9 عربستان سعودی  	2
23.1 کویت  	3
21.9 بحرین  	4
21.2 موریس  	5
20.1 گوام  	6
20.1 کالدونیای جدید    
19.8 قطر  	8
19.0 امارات متحد عربی  	9
17.9 سودان  	10
17.6 مالزی  	11
16.6 مصر  	12
15.4 ریونیون  	13
14.9 لبنان  	14
14.8 ترکیه  	15
14.5 عمان  	16

ماالریا
فوت در هر 100 هزار نفر

2012
136 چاد  	1
116 جمهوری آفریقای مرکزی  	2
110 نیجر  	3
108 نیجریه  	4
108 سیرالئون    
105 کنگو- کینشازا  	6
104 کنگو- برازاوین  	7
103 گینه  	8
101 بورکینا فاسو  	9
99 آنگوال  	10
95 گینه ی بیسائو  	11
87 مالی  	12
83 توگو  	13
82 گامبیا  	14
79 بنین  	15
78 زامبیا  	16

سرطان
فوت در هر 100 هزار نفر

تخمین 2012 با سن استانداردشده1
161.0 مغولستان  	1
152.1 مجارستان  	2
150.3 ارمنستان  	3
147.8 صربستان  	4
144.8 اروگوئه  	5
142.7 زیمباوه  	6
141.6 مقدونیه  	7
140.2 قزاقستان  	8
139.0 مونته نگرو  	9
136.7 کرواسی  	10
135.3 کنیا  	11
134.4 پلی نزی فرانسه  	12
134.2 اوگاندا  	13
131.0 لهستان  	14
129.7 تیمور شرقی  	15
129.0 لیتوانی  	16
128.8 لتونی  	17
128.8 ترکیه    
127.3 کالدونیای جدید  	19
127.1 رومانی  	20
125.8 اسلوواکی  	21
125.5 کره ی شمالی  	22
125.4 اسلوونی  	23
125.1 پاپوآ گینه ی نو  	24

سل
مبتال در هر 100 هزار نفر

2012 
1،304 سیرالئون  	1
907 سوازیلند  	2
857 آفریقای جنوبی  	3
794 موریتانی  	4
764 کامبوج  	5
758 تیمور شرقی  	6
688 نامیبیا  	7
581 سومالی  	8
576 کنگو- کینشازا  	9
563 گابن  	10
553 موزامبیک  	11
541 پاپوآ گینه ی نو  	12
530 کنگو- برازاویل  	13
520 جمهوری آفریقای مرکزی  	14
514 الئوس  	15
511 کره ی شمالی  	16
495 لیبریا  	17
490 گامبیا  	18
489 میانمار  	19
474 آنگوال  	20
461 فیلیپین  	21
442 ماداگاسکار  	22
434 بنگالدش  	23
433 زیمباوه  	24



85 مرگومیروبیماری

1 - دیفتری، کزاز و سیاه سرفه

ایمن	سازی	دربرابر	سرخک
کمترین درصد کودکان 23-12 سال، درصد، 2013

25 جمهوری آفریقای مرکزی  	1
30 سودان جنوبی  	2
42 گینه ی استوایی  	3
46 سومالی  	4
59 چاد  	5
59 نیجریه    
61 پاکستان  	7
61 سوریه    
62 اتیوپی  	9
62 گینه    
63 بنین  	11
63 عراق  	12
63 ماداگاسکار    
65 کنگو- برازاویل  	14
65 هائیتی    
66 آفریقای جنوبی  	16
67 نیجر  	17
69 گینه ی بیسائو  	18

ایمن	سازی	دربرابر	بیماری	های	سه	گانه1
فوت در هر 100 هزار جمعیت، 2012

3 گینه ی استوایی  	1
23 جمهوری آفریقای مرکزی  	2
41 سوریه  	3
42 سومالی  	4
45 سودان جنوبی  	5
48 چاد  	6
58 نیجریه  	7
59 ویتنام  	8
63 گینه  	9
65 آفریقای جنوبی  	10
68 هائیتی  	11
68 عراق  	12
68 پاپوآ گینه ی نو  	13
69 بنین  	14
69 کنگو- برازاویل  	15
70 نیجر  	16
71 افغانستان  	17

اچ	آی	وی/	ایدز
شیوع در بزرگ ساالن 49-15 سال، درصد، 2013

27.4 سوازیلند  	1
22.9 لسوتو  	2
21.9 بوتسوانا  	3
19.1 آفریقای جنوبی  	4
15.0 زیمباوه  	5
14.3 نامیبیا  	6
12.5 زامبیا  	7
10.8 موزامبیک  	8
10.3 مولداوی  	9
7.4 اوگاندا  	10
6.0 کنیا  	11
5.0 تانزانیا  	12
4.3 کامرون  	13
3.9 گابن  	14
3.8 جمهوری آفریقای مرکزی  	15
3.7 گینه ی بیسائو  	16
3.2 باهاما  	17
3.2 نیجریه    
2.9 رواندا  	19
2.7 ساحل ایوری  	20
2.5 چاد  	21
2.5 کنگو- برازاویل    
2.4 آنگوال  	23
2.3 توگو  	24
2.2 سودان جنوبی  	25

ایدز
فوت در هر 100 هزار  نفر، 2012

755 لسوتو  	1
449 آفریقای جنوبی  	2
443 سوازیلند  	3
305 موزامبیک  	4
288 زیمباوه  	5
287 ماالوی  	6
282 بوتسوانا  	7
219 نامیبیا  	8
215 زامبیا  	9
194 گینه ی استوایی  	10
174 اوگاندا  	11
167 تانزانیا  	12
159 کامرون  	13
157 ساحل ایوری  	14
143 گابن  	15
142 نیجریه  	16
136 گینه ی بیسائو  	17
134 باهاما  	18
133 کنیا  	19
119 کنگو- برازاویل  	20
119 سودان جنوبی    
116 چاد  	22
108 توگو  	23
73 هائیتی  	24
60 آنگوال  	25



رتبه بندی جهانی86

سالمت

باالترین	هزینه	درمان
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2013

17.1 ایاالت متحد آمریکا  	1
12.9 هلند  	2
11.8 موداوی  	3
11.8 سیرالئون    
11.7 فرانسه  	5
11.5 لسوتو  	6
11.5 سوییس    
11.3 آلمان  	8
11.2 بلژیک  	9
11.1 رواندا  	10
11.0 اتریش  	11
10.9 کانادا  	12
10.6 دانمارک  	13
10.6 صربستان    
10.3 ژاپن  	15
10.0 لیبریا  	16
9.9 کاستاریکا  	17
9.8 یونان  	18
9.8 آنگوال    
9.7 برزیل  	20
9.7 نیوزیلند    
9.7 پرتغال    
9.7 سوئد    
9.6 بوسنی و هرزگوین  	24
9.6 نروژ    

پایین	ترین	هزینه	درمان
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2013

1.3 تیمور شرقی  	1
1.8 میانمار  	2
2.0 الئوس  	3
2.0 ترکمنستان    
2.2 قطر  	5
2.2 سودان جنوبی    
2.5 برونئی  	7
2.6 عمان  	8
2.8 پاکستان  	9
2.9 کویت  	10
3.0 اریتره  	11
3.1 اندونزی  	12
3.2 عربستان سعودی  	13
3.2 سریالنکا    
3.2 امارات متحد عربی    
3.3 سوریه  	16
3.4 ونزوئال  	17
3.5 کنگو- کینشازا  	18
3.5 گینه ی استوایی    
3.6 چاد  	20
3.7 بنگالدش  	21
3.8 آنگوال  	22
3.8 گابن    
3.8 موریتانی    
3.9 جمهوری آفریقای مرکزی  	25
3.9 نیجریه    

باالترین	جمعیت	به	ازای	هر	پزشک
2013 یا بعدتر1

71،429 لیبریا  	1
52،632 ماالوی  	2
52،632 نیجر    
45،455 اتیوپی  	4
45،455 سیرالئون    
32،258 تانزانیا  	6
28،571 سومالی  	7
26،316 گامبیا  	8
25،000 موزامبیک  	9
22،222 گینه ی بیسائو  	10
21،277 بورکینا فاسو  	11
18،868 توگو  	12
17،857 رواندا  	13
17،241 پاپوآ گینه ی نو  	14
16،949 بنین  	15
16،949 سنگال    
13،699 تیمور شرقی  	17
12،048 مالی  	18
12،048 زیمباوه    
10،526 کنگو- برازاویل  	20

پایین	ترین	جمعیت	به	ازای	هر	پزشک
2013 یا بعدتر1

129 قطر  	1
140 موناکو  	2
149 کوبا  	3
162 یونان  	4
202 اسپانیا  	5
205 بلژیک  	6
207 اتریش  	7
232 روسیه  	8
234 گرجستان  	9
234 نروژ    
243 لیتوانی  	11
244 پرتغال  	12
247 سوییس  	13
255 بالروس  	14
255 سوئد    
256 آندورا  	16
257 آلمان  	17
259 آرژانتین  	18
259 بلغارستان    
266 ایتالیا  	20

2010-13 - 1



87 سالمت

1 - به معنی افراد دارای شاخص توده بدنی 30 یا بیشتر- صفحه ی 248 را ببینید.

چاقی1
درصد جمعیت بزرگ سال 18 سال و باالتر، 2014

مرد
40.0 قطر  	1
35.5 کویت  	2
33.8 امارات متحد عربی  	3
32.6 ایاالت متحد آمریکا  	4
30.8 فیجی  	5
30.5 بحرین  	6
29.9 عربستان سعودی  	7
29.7 باهاما  	8
28.5 آندورا  	9
28.4 استرالیا  	10
27.7 نیوزیلند  	11
27.2 عمان  	12
26.9 انگلستان  	13
26.8 کانادا  	14
26.6 لیبی  	15
26.6 لوکزامبورگ    
26.3 لبنان  	17
26.2 جمهوری چک  	18
25.9 ایرلند  	19
24.6 مالت  	20
24.6 نروژ    
24.6 اسلواکی    
24.6 اسلوونی    
24.4 باربادوس  	24

زن
49.7 قطر  	1
45.9 کویت  	2
45.1 امارات متحد عربی  	3
42.8 بحرین  	4
42.5 باهاما  	5
42.3 فیجی  	6
41.4 عربستان سعودی  	7
39.5 لیبی  	8
38.6 اردن  	9
38.2 باربادوس  	10
38.0 ترینیداد و توباگو  	11
37.7 لبنان  	12
37.7 عمان    
37.5 مصر  	14
37.3 آفریقای جنوبی  	15
35.8 ترکیه  	16
35.7 جامائیکا  	17
34.7 آمریکا  	18
33.8 تونس  	19
33.4 پاپوآ گینه ی نو  	20
33.1 مکزیک  	21
30.8 نیوزیلند  	22
30.5 آندورا  	23
29.2 انگلستان  	24

تامین	غذا
میانگین روزانه برای هر نفر، 2013 یا بعدتر

باالترین کالری در دسترس
3،793 بلژیک  	1
3،784 اتریش  	2
3،680 ترکیه  	3
3،639 ایاالت متحد آمریکا  	4
3،619 اسرائیل  	5
3،591 ایرلند  	6
3،568 لوکزامبورگ  	7
3،568 مونته نگرو    
3،557 مصر  	9
3،539 آلمان  	10
3،539 ایتالیا    
3،524 فرانسه  	12
3،487 سوییس  	13
3،485 لهستان  	14
3،484 نروژ  	15
3،471 کویت  	16
3،463 لیتوانی  	17
3،456 پرتغال  	18
3،433 یونان  	19
3،419 کانادا  	20

پایین ترین کالری در دسترس
1،930 زامبیا  	1
2،052 ماداگاسکار  	2
2،083 تیمور شرقی  	3
2،086 نامیبیا  	4
2،090 افغانستان  	5
2،091 هائیتی  	6
2،094 کره ی شمالی  	7
2،101 تاجیکستان  	8
2،110 چاد  	9
2،110 زیمباوه   
2،131 اتیوپی  	11
2،148 رواندا  	12
2،195 کنگو- کینشازا  	13
2،206 کنیا  	14
2،208 تانزانیا  	15
2،223 یمن  	16
2،251 لیبریا  	17
2،254 بولیوی  	18
2،275 سوازیلند  	19
2،279 اوگاندا  	20
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ازدواج	و	طالق

باالترین	نرخ	ازدواج
تعداد ازدواج در هر هزار نفر، آمار در دسترس 2013 یا بعدتر

12.4 تاجیکستان  	1
11.2 مصر  	2
10.9 ایران  	3
10.3 اردن  	4
10.3 قرقیزستان    
10.1 ازبکستان  	6
9.9 گوام  	7
9.8 باهاما  	8
9.7 قزاقستان  	9
9.6 برمودا  	10
9.6 چین    
9.4 غزه و کرانه باختری  	12
8.5 آذربایجان  	13
8.5 روسیه    
8.3 موریس  	15
8.2 آلبانی  	16
8.1 بالروس  	17
7.9 ترکیه  	18
7.7 هنگ کنگ  	19
7.5 جامائیکا  	20
7.3 قبرس  	21

7.0 ماکائو  	22
6.9 لیتوانی  	23
6.8 گرجستان  	24
6.8 مقدونیه    
6.8 مولداوی    
6.8 سنگاپور    
6.8 ایاالت متحد آمریکا    
6.7 مالت  	29
6.6 اسرائیل  	30
6.5 کره ی جنوبی  	31
6.4 کویت  	32
6.3 پلی نزی فرانسه  	33
6.2 مونته نگرو  	34
6.1 اوکراین  	35
6.0 ارمنستان  	36
5.7 لتونی  	37
5.6 گواتماال  	38
5.5 39										جزایر شانل1 
5.5 کاستاریکا    
5.5 کوبا    
5.4 استرالیا  	42

پایین	ترین	نرخ	ازدواج
تعداد ازدواج در هر هزار نفر، آمار در دسترس 2013 یا بعدتر

1.9 قطر  	1
2.5 گینه ی فرانسه  	2
2.8 پرو  	3
2.8 اروگوئه    
2.9 بلغارستان  	5
3.1 آرژانتین  	6
3.2 لوکزامبورگ  	7
3.2 مارتینیک    
3.3 پرتغال  	9
3.4 کالدونیای جدید  	10
3.4 اسلوونی    
3.5 گوادالوپ  	12
3.5 ایتالیا    
3.5 اسپانیا    
3.5 ونزوئال    
3.6 بلژیک  	16
3.6 مجارستان    
3.7 آندورا  	18
3.7 پاناما    
3.8 شیلی  	20

3.8 فرانسه    
4.2 هلند  	22
4.3 جمهوری چک  	23
4.3 جمهوری دومینیکن    
4.4 کانادا  	25
4.5 استونی  	26
4.5 یونان    
4.5 ایرلند    
4.5 انگلستان    
4.6 اتریش  	30
4.6 ایسلند    
4.6 نیوزیلند    
4.7 آلمان  	33
4.8 بوسنی و هرزگوین  	34
4.8 کرواسی    
4.8 صربستان    
4.8 اسلوواکی    
4.9 نروژ  	38
5.0 لیختنشتاین  	39
5.0 مکزیک    

توجه:	داده ها بر پایه ی آخرین آمار در دسترس )پیش از 2008( هستند و بنابراین از ساختار سنی جمعیت آن موقع تاثیر پذیرفته اند، نرخ ازدواج تنها به 
ازدواج های ثبت شده ارجاع داده شده است و بنابراین اطالعات عرف پیرامون ثبت و کفایت اداری آن را منعکس می کند.

1- فقط جرنسی و گارنسی



89 ازدواجوطالق

باالترین	نرخ	طالق
تعداد ازدواج در هر هزار نفر، آمار در دسترس 2013 یا بعدتر

4.6 گوام  	1
4.5 روسیه  	2
4.1 بالروس  	3
3.5 لتونی  	4
3.5 لیتوانی    
3.0 مولداوی  	6
2.9 کوبا  	7
2.8 کاستاریکا  	8
2.8 دانمارک    
2.8 ایاالت متحد آمریکا    
2.7 قزاقستان  	11
2.6 اردن  	12
2.5 بلژیک  	13
2.5 جمهوری چک    
2.5 سوئد    
2.4 استونی  	16
2.4 فنالند    
2.4 لیختنشتاین    
2.4 پرتغال    
2.3 برمودا  	20
2.3 قبرس    
2.3 کره ی جنوبی    

2.2 استرالیا  	23
2.2 آلمان    
2.2 مجارستان    
2.2 اسپانیا    
2.2 سوییس    
2.1 کانادا  	28
2.1 هلند    
2.1 انگلستان    
2.0 اتریش  	31
2.0 فرانسه    
2.0 ایران    
2.0 کویت    
2.0 لوکزامبورگ    
2.0 ماکائو    
2.0 نیوزیلند    
2.0 نروژ    
2.0 اسلوواکی    
1.9 مصر  	40
1.9 سنگاپور    
1.8 چین  	42
1.8 جمهوری دومینیکن    
1.8 ژاپن    

پایین	ترین	نرخ	طالق
تعداد ازدواج در هر هزار نفر، آمار در دسترس 2013 یا بعدتر

0.1 شیلی  	1
0.3 گواتماال  	2
0.4 پرو  	3
0.6 بوسنی و هرزگوین  	4
0.6 ایرلند    
0.6 ازبکستان    
0.8 مونته نگرو  	7
0.8 قطر    
0.9 ایتالیا  	9
0.9 جامائیکا    
0.9 مقدونیه    
0.9 مکزیک    
0.9 تاجیکستان    
1.0 ارمنستان  	14
1.0 صربستان    
1.1 مالت  	16
1.1 پاناما    
1.1 اوکراین    

1.2 آذربایجان  	19
1.2 باهاما    
1.2 یونان    
1.2 مغولستان    
1.2 کالدونیای جدید    
1.2 اسلوونی    
1.3 آلبانی  	25
1.3 کرواسی    
1.5 رومانی  	27
1.5 غزه و کرانه باختری    
1.6 بلغارستان  	29
1.6 گرجستان    
1.6 ایسلند    
1.6 قرقیزستان    
1.6 موریس    
1.6 ترکیه    
1.7 اسرائیل  	35
1.7 لهستان    
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خانوار،	هزینه	ی	زندگی	و	بخشش	
تعداد	خانوار

باالترین، میلیون، 2013
438.9 چین  	1
257.8 هند  	2
122.5 ایاالت متحد آمریکا  	3

63.3 اندونزی  	4
60.3 برزیل  	5
55.7 روسیه  	6
52.7 ژاپن  	7
41.0 آلمان  	8
35.8 بنگالدش  	9
35.7 نیجریه  	10
31.1 پاکستان  	11
29.8 مکزیک  	12
28.8 فرانسه  	13
26.8 انگلستان  	14
26.2 ایتالیا  	15
25.3 ویتنام  	16
22.6 ایران  	17
21.9 مصر  	18
21.8 فیلیپین  	19
21.7 تایلند  	20

20.3 ترکیه  	21
20.0 اتیوپی  	22
18.5 اسپانیا  	23
18.2 کره ی جنوبی  	24
17.8 اوکراین   	25
14.9 آفریقای جنوبی  	26
13.6 کانادا  	27
13.6 لهستان    
12.9 آرژانتین  	29
12.8 کلمبیا  	30
10.2 کنیا  	31
8.5 استرالیا  	32
7.6 هلند  	33
7.6 پرو    
7.6 تایوان    
7.5 ونزوئال  	36
7.1 رومانی  	37
6.9 مالزی  	38
6.9 مراکش    
6.6 الجزایر  	40

میانگین	اندازه	ی	خانوار

بزرگ ترین، 2013 یا بعدتر
9.6 سنگال  	1
8.8 گینه  	2
8.6 آنگوال  	3
8.3 گامبیا  	4
8.0 چاد  	5
8.0 گینه ی استوایی    
7.9 گابن  	7
7.8 موریتانی  	8
7.0 عمان  	9
6.9 گینه ی بیسائو  	10
6.8 کنگو- کینشازا  	11
6.8 کویت    
6.8 پاکستان    
6.7 یمن  	14
6.5 عراق  	15
6.4 تاجیکستان  	16
6.4 ترکمنستان    
6.2 لیبی  	18
5.9 بحرین  	19
5.9 عربستان سعودی    

کوچک ترین، 2013 یا بعدتر
2.0 آلمان  	1
2.1 دانمارک  	2
2.1 فنالند    
2.2 استونی  	4
2.2 فرانسه    
2.2 هلند    
2.2 نروژ    
2.2 سوییس    
2.3 اتریش  	9
2.3 بلژیک    
2.3 ایتالیا    
2.3 لتونی    
2.3 سوئد    
2.4 بالروس  	14
2.4 برمودا    
2.4 بلغارستان    
2.4 جمهور چک    
2.4 مجارستان    
2.4 ژاپن    
2.4 لیتوانی    
2.4 اسلوواکی    
2.4 اسلوونی    
2.4 انگلستان    

1 - داده ها بر پایه آخرین آمار در دسترس )پیش  از 2008( هستند و بنابراین از ساختار سنی جمعیت آن موقع تاثیر پذیرفته اند، نرخ ازدواج تنها به 
ازدواج های ثبت شده ارجاع داده شده است و بنابراین اطالعات عرف پیرامون ثبت و کفایت اداری آن را منعکس می کند.

2 - فقط جرنسی و گارنسی



91 خانوار،هزینهزندگیوبخشش
هزینه	زندگی1

دسامبر 2014، آمریکا = 100
باالترین 

129 سنگاپور  	1
126 فرانسه  	2
124 نروژ  	3
120 استرالیا  	4
116 سوییس  	5
115 دانمارک  	6
113 هنگ کنگ  	7
113 کره ی جنوبی    
109 فنالند  	9
109 ژاپن    
105 انگلستان  	11
105 نیوزیلند    
103 اتریش  	13
103 اسرائیل    
103 کالدونیای جدید    
100 ایرلند  	16
100 ایاالت متحد آمریکا    
95 اسپانیا  	18
94 ایتالیا  	19
93 بلژیک  	20
93 سوئد  	21
92 کانادا  	22
91 آلمان  	23
91 ایسلند    
87 هلند  	25

پایین ترین
44 پاکستان  	1
45 ونزوئال  	2
48 هند  	3
49 ایران  	4
49 سوریه    
51 نپال  	6
52 الجزایر  	7
54 رومانی  	8
54 اوکراین    
55 قزاقستان  	10
55 پاناما    
55 عربستان سعودی    
58 عمان  	13
59 سریالنکا  	14
60 کویت  	15
60 نیجریه    
60 زامبیا    
61 پاراگوئه  	18
61 قطر    
61 آفریقای جنوبی    
62 ازبکستان  	21
63 بحرین  	22
63 مصر    
63 مجارستان    
64 صربستان  	25

شاخص	جهانی	بخشش2
باالترین بخشنده ها، درصد از جمعیت، 2014

64 میانمار  	1
64 ایاالت متحد آمریکا    
60 کانادا  	3
60 ایرلند    
58 نیوزیلند  	5
56 استرالیا  	6
55 مالزی  	7
55 انگلستان    
54 سریالنکا  	9
54 ترینیداد و توباگو    
53 هلند  	11
51 اندونزی  	12
50 ایسلند  	13
49 کنیا  	14
49 مالت    

48 اتریش  	16
47 دانمارک  	17
46 ایتالیا  	18
45 جامائیکا  	19
44 نیجریه  	20
44 تایلند    
43 قبرس  	22
43 فنالند    
43 گواتماال    
43 ترکمنستان    
42 جمهوری دومینیکن  	26
42 آلمان    
42 ازبکستان    
41 فیلیپین  	29
41 سوریه    

1 - شاخص هزینه ی زندگی نشان داده شده به وسیله س واحد اطالعات اکونومیست برای استفاده شرکت هایی محاسبه شده که در پی تعیین میزان پرداختی به 
کارمندان مقیم در کشوری خارجی هستند؛ این شاخص بیشتر مقایسه ی هزینه ی نگه داشتن یک سبک زندگی بین المللی عادی در یک کشور است تا مقایسه 
قدرت خرید شهروند یک کشور. این شاخص بر پایه ی هزینه های شهری عادی ای است که مدیران بین المللی و خانواده آنها در خارج از کشور با آن روبه رو 
می شوند. قیمت ها برای محصوالت بین المللی با کیفیت قابل مقایسه است که در یک سوپر مارکت یا فروشگاه زنجیره ای یافت می  شود. قیمت های بازارهای محلی 
و بازارهای مکاره در این محاسبات استفاده نمی شوند؛ مگر این که کاالی در دسترس کیفیت خاصی داشته باشد و منطقه خرید آن برای مدیر اجرایی و اعضای 

خانواده اش امن باشد. قیمت های شهر نیویورک به عنوان پایه در نظر گرفته می شوند، بنابراین آمریکا = 100. 
2 - سه معیار برای ارزیابی بخشش مورد استفاده قرار می گیرد: در ماه های قبل از نظرسنجی آیا افراد پولی برای کارهای خیریه اهدا کرده اند؟ وقتی برای کسانی 

که نیازمند بوده اند صرف کرده اند؟ یا به یک غریبه کمک کرده اند؟
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تلفن،	رایانه	و	اینترنت
تلفن

خط تلفن برای هر صد نفر، 2013
123.8 موناکو  	1
110.2 برمودا  	2
71.3 جزایر ویرجین )انگلستان(  	3
71.2 تایوان  	4
63.1 هنگ کنگ  	5
61.6 کره ی جنوبی  	6
60.8 فرانسه  	7
58.9 آلمان  	8
56.9 سوییس  	9
53.9 مالت  	10
52.9 انگلستان  	11
52.3 باربادوس  	12
51.0 ایسلند  	13
50.5 لوکزامبورگ  	14
49.6 لیختنشتاین  	15

48.7 آندورا  	16
48.1 کانادا  	17
48.0 ژاپن  	18
47.9 یونان  	19
47.8 بالروس  	20
47.7 اسلوونی  	21
44.3 استرالیا  	22
44.0 ایرلند  	23
42.7 پرتغال  	24
42.5 هلند  	25
42.2 ایاالت متحد آمریکا  	26
41.4 بلژیک  	27
41.3 اسپانیا  	28
41.1 نیوزیلند  	29

تلفن	همراه
تعداد اشتراک برای هر صد نفر، 2013

304.1 ماکائو  	1
237.4 هنگ کنگ  	2
228.4 لتونی  	3
214.8 گابن  	4
190.3 کویت  	5
184.7 قزاقستان  	6
184.2 عربستان سعودی  	7
181.2 مالی  	8
171.9 امارات متحد عربی  	9
171.6 فنالند  	10
165.9 بحرین  	11
165.0 لیبی  	12
163.0 پاناما  	13
162.5 آرژانتین  	14
161.1 سورینام  	15
160.6 بوتسوانا  	16
160.0 مونته نگرو  	17

159.7 استونی  	18
158.8 ایتالیا  	19
156.2 اتریش  	20
155.9 سنگاپور  	21
154.7 عمان  	22
154.6 اروگوئه  	23
152.8 روسیه  	24
152.6 قطر  	25
151.3 لیتوانی  	26
149.1 لهستان  	27
148.6 لوکزامبورگ  	28
146.0 کاستاریکا  	29
145.6 آفریقای جنوبی  	30
145.2 بلغارستان  	31
144.9 ترینیداد و توباگو  	32
144.7 مالزی  	33
144.3 برمودا  	34

رایانه
هر واحد فروخته شده به ازای هر هزار نفر، 2013

336.6 هنگ کنگ  	1
322.5 ایاالت متحد آمریکا  	2
297.0 نروژ  	3
296.5 استرالیا  	4
278.2 امارات متحد عربی  	5
232.7 دانمارک  	6
205.9 کانادا  	7
192.7 سوئد  	8
188.0 فرانسه  	9
184.0 انگلستان  	10
180.3 سوییس  	11
170.5 هلند  	12
167.8 اتریش  	13

165.6 سنگاپور  	14
159.4 تایوان  	15
150.7 آلمان  	16
146.9 شیلی  	17
140.7 نیوزیلند  	18
134.4 اسپانیا  	19
132.7 بلژیک  	20
127.4 مالزی  	21
125.9 عربستان سعودی  	22
123.6 اسرائیل  	23
109.3 فنالند  	24
105.2 پرتغال  	25
105.1 روسیه  	26
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کاربران	اینترنت
در هر صد نفر، 2013

96.6 ایسلند  	1
95.3 برمودا  	2
95.1 نروژ  	3
94.8 سوئد  	4
94.6 دانمارک  	5
94.0 آندورا  	6
94.0 هلند    
93.8 لیختنشتاین  	8
93.8 لوکزامبورگ    
91.5 فنالند  	10
90.7 موناکو  	11
90.0 بحرین  	12
89.8 انگلستان  	13
88.0 امارات متحد عربی  	14
86.7 سوییس  	15
86.3 ژاپن  	16
85.8 کانادا  	17
85.3 قطر  	18
84.8 کره ی جنوبی  	19
84.2 آمریکا  	20
84.0 آلمان  	21
83.0 استرالیا  	22
82.8 نیوزیلند  	23
82.2 بلژیک  	24
81.9 فرانسه  	25

80.6 اتریش  	26
80.0 استونی  	27
80.0 تایوان    
78.3 ایرلند  	29
77.9 اسلوواکی  	30
75.5 کویت  	31
75.2 لتونی  	32
75.0 باربادوس  	33
74.2 هنگ کنگ  	34
74.1 جمهوری چک  	35
73.9 پورتو ریکو  	36
73.0 سنگاپور  	37
72.7 اسلوونی  	38
72.6 مجارستان  	39
72.0 باهاما  	40
71.6 اسپانیا  	41
70.8 اسرائیل  	42
70.5 لبنان  	43
68.5 لیتوانی  	44
67.9 بوسنی و هرزگوین  	45
67.0 مالزی  	46
66.8 کرواسی  	47
66.5 شیلی  	48
66.5 عمان    
65.8 ماکائو  	50

اینترنت	پهن	باند
مشترکان پهن باند ثابت در هر صد نفر، 2013

61.4 برمودا  	1
44.7 موناکو  	2
42.5 سوییس  	3
40.7 لیختنشتاین  	4
40.2 دانمارک  	5
40.1 هلند  	6
38.8 فرانسه  	7
38.1 نروژ  	8
38.0 کره ی جنوبی  	9
35.8 انگلستان  	10
35.2 ایسلند  	11
35.0 آندورا  	12
34.6 آلمان  	13
34.4 بلژیک  	14
33.3 لوکزامبورگ  	15
33.2 کانادا  	16
32.8 مالت  	17
32.6 سوئد  	18
30.8 فنالند  	19
30.8 هنگ کنگ    
29.8 بالروس  	21
29.3 ایاالت متحد آمریکا  	22

29.2 نیوزیلند  	23
28.9 ژاپن  	24
26.8 ماکائو  	25
26.5 استونی  	26
26.2 یونان  	27
26.1 اتریش  	28
26.0 سنگاپور  	29
25.9 اسرائیل  	30
25.8 اسپانیا  	31
25.0 استرالیا  	32
25.0 اسلوونی    
24.9 مجارستان  	34
24.2 ایرلند  	35
24.2 تایوان    
23.8 باربادوس  	37
23.8 پرتغال    
23.5 لتونی  	39
22.3 ایتالیا  	40
22.0 لیتوانی  	41
21.5 کرواسی  	42
21.1 اروگوئه  	43
19.9 قبرس  	44
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هنر	و	سرگرمی

فروش	موسیقی
جمع کل شامل دانلودها، میلیون دالر، 2014

4،898 ایاالت متحد آمریکا  	1
2،628 ژاپن  	2
1،405 آلمان  	3
1،335 انگلستان  	4

843 فرانسه  	5
376 استرالیا  	6
343 کانادا  	7
266 کره ی جنوبی  	8
247 برزیل  	9
235 ایتالیا  	10
205 هلند  	11
189 سوئد  	12
181 اسپانیا  	13
130 مکزیک  	14
120 نروژ  	15
115 اتریش  	16
111 بلژیک  	17
108 سوییس  	18
105 چین  	19
100 هند  	20
98 دانمارک  	21
79 لهستان  	22
73 روسیه  	23
70 آفریقای جنوبی  	24
65 فنالند  	25
64 آرژانتین  	26
58 تایوان  	27
52 نیوزیلند  	28
48 ترکیه  	29
43 تایلند  	30

هزینه خرید به دالر برای هر نفر، 2014
23.5 نروژ  	1
21.0 انگلستان  	2
20.7 ژاپن  	3
19.5 سوئد  	4
17.5 دانمارک  	5
17.3 آلمان  	6
16.7 استرالیا  	7
15.4 آمریکا  	8
14.0 اتریش  	9
13.4 سوییس  	10
12.7 فرانسه  	11
12.2 فنالند  	12
12.1 هلند  	13
11.8 نیوزیلند  	14
10.7 بلژیک  	15
9.8 کانادا  	16
8.5 ایرلند  	17
5.4 کره ی جنوبی  	18
5.1 هنگ کنگ  	19
3.8 ایتالیا  	20
3.8 اسپانیا    
2.5 تایوان  	22
2.4 سنگاپور  	23
2.1 یونان  	24
2.1 لهستان    
2.0 جمهوری چک  	26
1.8 کرواسی  	27
1.7 مجارستان  	28
1.5 آرژانتین  	29
1.5 اسلوواکی    

انتشار	کتاب
عناوین جدید در هر یک میلیون نفر، 2013

2،875 انگلستان  	1
1،831 اسلوونی  	2
1،831 تایوان    
1،626 اسپانیا  	4
1،547 گرجستان  	5
1،509 جمهوری چک  	6
1،275 نروژ  	7
1،176 استرالیا  	8
1،156 آلمان  	9
1،008 فرانسه  	10
1،002 11										ایتالیا1 

959 ایاالت متحد آمریکا  	12
920 مجارستان  	13
795 14										کره ی جنوبی1 

793 فنالند  	15
757 اتریش  	16
699 روسیه  	17
639 18									مالزی1 
614 آرژانتین  	19
613 ژاپن  	20
561 21									 ترکیه1 
479 22									نیوزیلند1 
353 لهستان  	23
325 چین  	24
229 کلمبیا  	25
200 مکزیک  	26
119 اندونزی  	27
104 برزیل  	28

2012 - 1
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سینماروها
کل سینمارفتن ها، میلیون، 2013

2،920.7 هند  	1
1،339.0 ایاالت متحد آمریکا  	2
487.1 چین  	3
 228.7 مکزیک  	4
193.6 فرانسه  	5
177.1 روسیه  	6
165.6 کره ی جنوبی  	7
165.5 انگلستان  	8
164.2 برزیل  	9
155.9 ژاپن  	10
129.7 آلمان  	11
106.7 ایتالیا  	12
84.2 استرالیا  	13
78.2 اسپانیا  	14
65.6 مالزی  	15
51.1 فیلیپین  	16
50.4 ترکیه  	17
46.9 آرژانتین  	18
45.1 کلمبیا  	19
43.0 اندونزی  	20
36.3 لهستان  	21
34.6 پرو  	22
32.1 ونزوئال  	23
30.8 هلند  	24
29.4 سنگاپور  	25
24.4 تایلند  	26
22.0 ایران  	27
21.4 آفریقای جنوبی  	28
21.2 شیلی  	29
20.9 بلژیک  	30

میانگین رفتن به سینما برای هر نفر، 2013
5.0 1												ایسلند1 
4.5 سنگاپور  	2
4.2 ایاالت متحد آمریکا  	3
3.6 استرالیا  	4
3.3 کره ی جنوبی  	5
3.2 ایرلند  	6
3.0 فرانسه  	7
2.6 8											لوکزامبورگ1 
2.6 انگلستان    
2.4 دانمارک  	10
2.4 نروژ    
2.3 هند  	12
2.2 مالزی  	13
2.0 استونی  	14
2.0            مالت1 
1.9 بلژیک  	16
1.9 مکزیک    
1.9 امارات متحد عربی    
1.8 اتریش  	19
1.8 ایتالیا    
1.8 هلند    
1.7 بالروس  	22
1.7 اسرائیل    
1.7 اسپانیا    
1.7 سوئد    
1.7 سوییس    
1.6 آلمان  	27
1.4 فنالند  	28

برترین	برندگان	اسکار
نامزد برای اسکار برنده اسکار     

12  11 1									بن هور )1959(  
14  11 		تایتانیک )1997(   	2
11  11           ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه )2003( 
11  10 4									داستان وست ساید )1961( 
9  9 5								ژی ژی )1958(  
9  9           آخرین امپراتور )1987(  

12  9           بیمار انگلیسی )1996(  
13  8 8										بربادرفته )1939(  
13  8           از این جا تا ابدیت )1953(  
12  8           بانوی زیبای من )1964(  
10  8          کاباره2 )1972(  
11  8          گاندی )1982(  
11  8          آمادئوس )1984(  
10  8           میلیونر زاغه نشین )2008(  

1 - 2012                2- برنده جایزه بهترین فیلم نشد.
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مطبوعات
نشریات	روزانه

تعداد نسخه برای هر هزار نفر، 2013
670 1													لوکزامبورگ1 
527 هنگ کنگ  	2
500 3												لیختنشتاین1 
417 4												کویت1 
370 ژاپن  	5
355 سوییس  	6
352 استرالیا  	7
323 8											ایسلند1 
323 نروژ    
305 فنالند  	10
269 سوئد  	11
260 سنگاپور  	12
250 13									مالت1 
246 کره ی جنوبی  	14
228 هلند  	15

214 آلمان  	16
191 دانمارک  	17
188 انگلستان  	18
160 کانادا  	19
159 20										مولداوی1 
155 بالروس  	21
153 تایوان  	22
147 مقدونیه  	23
143 استونی  	24
143 فرانسه    
143 ایاالت متحد آمریکا    
138 لتونی  	27
137 اسرائیل  	28
136 بلژیک  	29

آزادی	مطبوعات2
رتبه، 1= بهترین، 100= بدترین، 2014

آزادترین
7.52 فنالند  	1
7.75 نروژ  	2
8.24 دانمارک  	3
9.22 هلند  	4
9.47 سوئد  	5

10.06 نیوزیلند  	6
10.85 اتریش  	7
10.99 کانادا  	8
11.18 جامائیکا  	9
11.19 استونی  	10
11.20 ایرلند  	11
11.47 آلمان  	12
11.62 جمهوری چک  	13
11.66 اسلوواکی  	14
11.98 بلژیک  	15
12.26 کاستاریکا  	16
12.50 نامیبیا  	17
12.71 لهستان  	18
13.61 لوکزامبورگ  	19
13.85 سوییس  	20
13.87 ایسلند  	21
15.50 غنا  	22
15.94 اروگوئه  	23
16.52 قبرس  	24
17.03 استرالیا  	25
17.11 پرتغال  	26
17.67 لیختنشتاین  	27
18.12 لتونی  	28

محدودترین
84.86 اریتره  	1
83.25 کره ی شمالی  	2
80.83 ترکمنستان  	3
77.29 سوریه  	4
73.55 چین  	5
72.63 ویتنام  	6
72.34 سودان  	7
72.32 ایران  	8
72.31 سومالی  	9
71.25 الئوس  	10
70.21 کوبا  	11
66.36 یمن  	12
66.23 گینه ی استوایی  	13
61.14 ازبکستان  	14
60.28 سریالنکا  	15
59.41 عربستان سعودی  	16
58.69 بحرین  	17
58.41 آذربایجان  	18
56.57 رواندا  	19
53.46 قزاقستان  	20
50.46 پاکستان    
50.17 مصر  	22
47.98 بالروس  	23
47.76 عراق  	24
47.28 سوازیلند  	25
45.99 لیبی  	26
45.87 سنگاپور  	27
44.97 روسیه  	28

2 - بر پایه داده های مرگ و استفاده از خشونت علیه روزنامه نگاران، و حمله به سازمان های رسانه ای، به اضافه 87 سئوال درباره ی   2012 - 1
موضوعاتی مثل استقالل، انحصارها، وضعیت حقوقی و سانسور رسانه ها، که به وسیله ی روزنامه نگاران و کارشناسان رسانه ای پاسخ داده شده است.
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برندگان	جایزه	نوبل	1901	تا	2014

نکته:	جوایز بر حسب کشور اقامت در زمان گرفتن جایزه، وقتی که جوایز در یک زمینه ی مشابه به صورت گروهی تعلق گرفته، یک امتیاز به هر کشور داده 
شده است.          1- از 1969

صلح	)دو	یا	بیشتر(
19 آمریکا  	1
12 انگلستان  	2
9 فرانسه  	3
5 سوئد  	4
4 بلژیک  	5
4 آلمان    
3 اتریش  	7
3 نروژ    
3 آفریقای جنوبی    
3 سوییس    
2 آرژانتین  	11
2 مصر    
2 هند    
2 اسرائیل    
2 روسیه    

اقتصاد1
37 ایاالت متحد آمریکا  	1
9 انگلستان  	2
2 فرانسه  	3
 2 نروژ    
2 سوئد    
1 دانمارک  	6
1 آلمان    
1 اسرائیل    
1 هلند    
1 روسیه    

ادبیات	)سه	یا	بیشتر(
16 فرانسه  	1
12 ایاالت متحد آمریکا  	2
11 انگلستان  	3
8 آلمان  	4
7 سوئد  	5
5 ایتالیا  	6
5 اسپانیا    
3 نروژ  	8
3 لهستان    
3 روسیه    

پزشکی	)سه	یا	بیشتر(
55 ایاالت متحد آمریکا  	1
25 انگلستان  	2
15 آلمان  	3
8 فرانسه  	4
7 سوئد  	5
6 سوییس  	6
5 اتریش  	7
5 دانمارک    

فیزیک
53 ایاالت متحد آمریکا  	1
21 انگلستان  	2
19 آلمان  	3
10 فرانسه  	4

6 ژاپن  	5
6 هلند    
6 روسیه    
4 سوئد  	8
4 سوییس    
3 اتریش  	10
3 ایتالیا    
2 کانادا  	12
2 دانمارک    
1 استرالیا  	14
1 بلژیک    
1 چین    
1 هند    
1 ایرلند    
1 پاکستان    
1 لهستان    

شیمی
48 ایاالت متحد آمریکا  	1
23 انگلستان  	2
16 آلمان  	3
7 فرانسه  	4
6 سوییس  	5
5 ژاپن  	6
5 سوئد    
4 کانادا  	8
3 اسرائیل  	9
1 اتریش  	10
1 بلژیک    
1 جمهوری چک    
1 دانمارک    
1 فنالند    
1 ایتالیا    
1 هلند    
1 نروژ    
1 روسیه    
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مسابقات	ورزشی
برندگان	و	فینالیست	های	جام	های	جهانی

فوتبال مردان 
نایب قهرمان برنده    

2  5 برزیل  	1
4  4 آلمان  	2
2  4 ایتالیا  	3
3  2 آرژانتین  	4
0  2 اروگوئه  	5
1  1 فرانسه  	6
0  1 انگلستان  	7
0  1 اسپانیا    
3  0 هلند  	9
2  0 چکسلواکی  	10
2  0                         مجارستان1 
1  0 سوئد  	12

فوتبال زنان 
نایب قهرمان برنده    

1  2 آلمان  	1
1  2 ایاالت متحد آمریکا    
1  1 نروژ  	3
0  1 ژاپن  	4
1  0 برزیل  	5
1  0 سوئد    
1  0 چین    

کریکت مردان 
نایب قهرمان برنده    

2  5 استرالیا  	1
1  2 هند  	2
1  2 هند غربی    
2  1 سریالنکا  	4
1  2 پاکستان  	5
3  0 انگلیس  	6
1  0 نیوزیلند  	7

راگبی مردان
نایب قهرمان برنده    

1  2 استرالیا  	1
1  2 نیوزیلند    
0  2 آفریقای جنوبی  	3
2  1 انگلستان  	4
3  0 فرانسه  	5

تنیس مردان2 
نایب قهرمان برنده    

29  32 ایاالت متحد آمریکا  	1
20  28 استرالیا  	2
10  9 انگلستان  	3
8  9 فرانسه  	4
5  7 سوئد  	5
4  5 اسپانیا  	6
2  3 7																									جمهوری چک3 
2  3 آلمان    
3  2 روسیه  	9
6  1 ایتالیا  	10
0  1 کرواسی  	11

3- یک عنوان مربوط به چکسلواکی 2- جام دیویس   1- تا 1993  توجه:	تا تاریخ مه 2015  



99 مسابقاتورزشی

برندگان	بازی	های	المپیک
برونز نقره  طال  مدال، 2014 

9  11  13 روسیه  	1
10  5  11 نروژ  	2
5  10  10 کانادا  	3

12  7  9 ایاالت متحد آمریکا  	4
9  7  8 هلند  	5
5  6  8 آلمان  	6
2  3  6 سوییس  	7
1  0  5 بالروس  	8
5  8  4 اتریش  	9
7  4  4 فرانسه  	10
1  1  4 لهستان  	11
2  4  3 چین  	12
2  3  3 کره ی جنوبی  	13
6  7  2 سوئد  	14
2  4  2 جمهوری چک  	15
4  2  2 اسلوونی  	16
3  4  1 ژاپن  	17
1  3  1 فنالند  	18
2  1  1 انگلستان  	19
1  0  1 اوکراین  	20
0  0  1 اسلوواکی  	21
6  2  0 ایتالیا  	22
2  2  0 لتونی  	23
1  2  0 استرالیا  	24
0  1  0 کرواسی  	25

برونز نقره  طال  کل مدال ها، 1924-20014 
100  111  118 نروژ  	1
83  102  96 ایاالت متحد آمریکا  	2
58  84  86 آلمان  	3
59  57  78 4												اتحادجماهیر شوروی )1952-88( 
53  55  62 کانادا  	5
81  78  59 اتریش  	6
54  40  50 سوئد  	7
48  40  50 سوییس  	8
35  40  49 روسیه  	9
58  62  42 فنالند  	10
35  36  39 11											آلمان شرقی )1969-88( 
35  38  37 هلند  	12
43  34  37 ایتالیا  	13
45  31  31 فرانسه  	14
10  17  26 کره ی جنوبی  	15
29  22  12 چین  	16
13  15  11 17									آلمان غربی )1968-88( 
18  15  10 ژاپن  	18
12  4  10 انگلستان  	19
8  6  9 20										تیم متحد1)1992( 

1 - ایالت های شوروی سابق شامل ارمنستان، بالروس، قزاقستان، روسیه، اوکراین و ازبکستان



رتبه بندی جهانی100

عادت	های	بد

مشروبات	الکلی
خرده فروشی، لیتر برای هر نفر

2013 
145.4 جمهوری چک  	1
113.3 آلمان  	2
108.4 اتریش  	3
102.4 استونی  	4
98.7 لهستان  	5
95.6 رومانی  	6
94.3 ایرلند  	7
89.3 لیتوانی  	8
85.7 9												لوکزامبورگ1 
82.4 بلژیک  	10
81.4 فنالند  	11
81.1 اسلوونی  	12
79.5 استرالیا  	13
78.7 کرواسی  	14
77.2 لتونی  	15
76.8 ایاالت متحد آمریکا  	16
75.9 بلغارستان  	17
73.9 انگلستان  	18
73.6 اسلواکی  	19
72.8 مجارستان  	20
71.6 اسپانیا  	21
67.6 کانادا  	22
67.3 روسیه  	23
67.2 صربستان  	24

سیگار	کشیدن
میانگین مصرف ساالنه سیگار برای هر نفر در هر روز

2013
8.0 لبنان  	1
7.4 بالروس  	2
6.8 روسیه  	3
6.4 صربستان  	4
5.5 اسلونی  	5
5.4 جمهوری چک  	6
5.4 مقدونیه  	7
5.1 چین  	8
5.1 مولداوی  	9
4.9 کره ی جنوبی  	10
4.7 اوکراین  	11
4.6 بوسنی و هرزگوین  	12
4.5 یونان  	13
4.4 بلغارستان  	14
4.3 اتریش  	15
4.3 گرجستان  	16
4.3 کویت  	17
4.3 تایوان  	18
4.2 ژاپن  	19
3.9 استونی  	20
3.7 آذربایجان  	21
3.7 سوییس  	22
3.6 ارمنستان  	23
3.6 بلژیک  	24

3  - شامل ماکائو و هنگ کنگ 2 - داده ها بر اساس موسسه سرمایه قمار اچ2- مه 2015   2012 -  1

باخت	در	قمار2
جمع کل، میلیارد دالر، 2013

148.4 ایاالت متحد آمریکا  	1
99.1 2												چین3 
31.3 ژاپن  	3
23.2 ایتالیا  	4
22.9 انگلستان  	5
19.8 استرالیا  	6
14.4 آلمان  	7
13.5 کانادا  	8
12.8 فرانسه  	9
11.4 اسپانیا  	10
9.1 سنگاپور  	11
7.9 کره ی جنوبی  	12
3.1 آرژانتین  	13
3.0 هلند  	14
2.9 مالزی  	15
2.9 سوئد  	16
2.8 برزیل  	17
2.7 ترکیه  	18
2.6 آفریقای جنوبی  	19
2.4 فنالند  	20

باخت به ازای هر نفر، دالر، 2014
1،105 استرالیا   	1
1،065 سنگاپور  	2
614 آمریکا  	3
581 نیوزیلند  	4
554 فنالند  	5
488 ایرلند  	6
472 نروژ  	7
451 ایتالیا  	8
444 کانادا  	9
443 انگلستان  	10
372 سوئد  	11
338 سوییس  	12
327 دانمارک  	13
325 لوکزامبورگ  	14
313 اسپانیا  	15
292 ژاپن  	16
250 یونان  	17
245 فرانسه  	18
234 اتریش  	19
220 هلند  	20



101 جرایمومجازات

جرایم	و	مجازات

قتل
جنایت درهر 100 هزار نفر، 2012 یا بعدتر

91.0 هندوراس   	1
53.6 ونزوئال  	2
52.6 جزایر ویرجین )آمریکا(  	3
41.5 السالوادور  	4
39.1 جامائیکا  	5
38.0 لسوتو  	6
34.6 گواتماال  	7
30.7 کلمبیا  	8
30.7 آفریقای جنوبی    
29.7 باهاما  	10
28.3 ترینیداد و توباگو  	11
26.5 برزیل  	12
26.5 پورتو ریکو    
22.0 جمهوری دومینیکن  	14
21.5 مکزیک  	15
17.5 نامیبیا  	16
17.4 سوازیلند  	17
17.2 پاناما  	18
15.4 بوتسوانا  	19
14.4 سودان جنوبی  	20

سرقت
در هر 100هزار نفر، 2012 یا بعدتر

1،737 بلژیک  	1
975 آرژانتین  	2
618 مکزیک  	3
522 کاستاریکا  	4
493 برزیل  	5
488 نیکاراگوئه  	6
468 شیلی  	7
454 اروگوئه  	8
332 ترینیداد و توباگو  	9
264 پاناما  	10
255 پرو  	11
248 هندوراس  	12
224 پاراگوئه  	13
207 اسپانیا  	14
196 باربادوس  	15
194 فرانسه  	16
175 پرتغال  	17
173 کلمبیا  	18
137 بولیوی  	19
125 قزاقستان  	20

زندانی
کل زندانیان، 2015 یا بعدتر

2،217،000 ایاالت متحد آمریکا  	1
1،657،812 چین  	2

673،818 روسیه  	3
581،507 برزیل  	4
411،992 هند  	5
308،093 تایلند  	6
255،638 مکزیک  	7
225،624 ایران  	8
167،163 اندونزی  	9
165،033 ترکیه  	10
157،824 آفریقای جنوبی  	11
142،636 ویتنام  	12
116،760 کلمبیا  	13
110،925 فیلیپین  	14
94،953 انگلستان  	15
93،044 اتیوپی  	16
78،139 لهستان  	17
74،944 پاکستان  	18
72،816 مراکش  	19
71،913 پرو  	20
71،811 اوکراین  	21
71،606 بنگالدش  	22
66،761 فرانسه  	23
65،604 اسپانیا  	24
64،288 آرژانتین  	25
62،327 تایوان  	26
62،000 مصر  	27

تعداد زندانی در هر 100 هزار نفر، 2015 یا بعدتر
698 ایاالت متحد آمریکا  	1
542 جزایر ویرجین )آمریکا(  	2
522 ترکمنستان  	3
510 کوبا  	4
492 رواندا  	5
468 روسیه  	6
457 تایلند  	7
447 السالوادور  	8
422 گوام  	9
411 برمودا  	10
392 پاناما  	11
379 باهاما  	12
362 ترینیداد و توباگو  	13
352 کاستاریکا  	14
335 بالروس  	15
335 پورتو ریکو    
318 باربادوس  	17
315 لیتوانی  	18
290 ایران  	19
290 آفریقای جنوبی    
289 برزیل  	21
289 سوازیلند    
282 اروگوئه  	23
275 قزاقستان  	24
274 مغولستان  	25
266 تایوان  	26
264 لتونی  	27
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جنگ	و	صلح
هزینه	ی	دفاعی

درصد از تولید ناخالص داخلی، 2014
14.6 افغانستان  	1
12.0 عمان  	2
10.4 عربستان سعودی  	3
8.8 سودان جنوبی  	4
8.1 عراق  	5
7.1 6												لیبی1 
6.6 اسرائیل  	7
5.3 الجزایر  	8
5.2 آنگوال  	9
5.1 کنگو- برازاویل  	10
4.2 ارمنستان  	11
4.2 یمن    

3.9 بحرین  	13
3.9 ایران    
3.9 میانمار    
3.5 اردن  	16
3.4 برونئی  	17
3.4 کلمبیا    
3.4 مراکش    
3.4 نامیبیا    
3.4 روسیه    
3.4 سنگاپور    
3.3 آمریکا  	23
3.0 مالی  	24

هزینه	ی	دفاعی
میلیارد دالر، 2014

596.9 ایاالت متحد آمریکا  	1
129.4 2											چین2 
80.8 عربستان سعودی  	3
70.0 روسیه  	4
61.8 انگلستان  	5
53.1 فرانسه  	6
47.7 ژاپن  	7
45.2 هند  	8
43.9 آلمان  	9
34.4 کره ی جنوبی  	10
31.9 برزیل  	11
24.3 ایتالیا  	12
22.5 استرالیا  	13
20.1 اسرائیل  	14
18.9 عراق  	15

سرانه ی هزینه ی دفاعی، دالر، 2014
2،989 عمان  	1
2،956 عربستان سعودی  	2
2،575 اسرائیل  	3
1،822 آمریکا  	4
1،799 سنگاپور  	5
1،765 کویت  	6
1،356 برونئی  	7
1،355 نروژ  	8
1،016 بحرین  	9
1،000 استرالیا  	10
970 انگلستان  	11
864 دانمارک  	12
801 فرانسه  	13
776 لیبی  	14
725 سوئد  	15

نیروهای	نظامی
هزار نفر، 20153

ذخیره عادی  کشور   
510  2،333 چین  	1
855  1،433 ایاالت متحد آمریکا  	2

1،155  1،346 هند  	3
600  1،190 کره ی شمالی  	4

2،000  771 روسیه  	5
4،500  655 کره ی جنوبی  	6

0  644 پاکستان  	7
350  523 ایران  	8
379  511 ترکیه  	9

5،000  482 ویتنام  	10
479  439 مصر  	11

0  406 میانمار  	12
400  396 اندونزی  	13
200  361 تایلند  	14

1،340  318 برزیل  	15

ذخیره عادی  کشور   
34  279 کلمبیا  	16

1،657  290 تایوان  	17
0  277 عربستان  	18

87  267 مکزیک  	19
56  247 ژاپن  	20
0  244 سودان  	21

28  215 فرانسه  	22
150  196 مراکش  	23

0  185 سودان جنوبی  	24
45  182 آلمان  	25
0  179 افغانستان  	26
0  178 عراق  	27

465  177 اسرائیل  	28
18  176 ایتالیا  	29

6  161 سریالنکا  	30

3 - تخمینی 2 - صرفا بودجه رسمی بر حسب نرخ های مبادله ارز   2013 -  1



103 جنگوصلح

شاخص	صلح	جهانی1
بیشترین آرامش، 2015

1.148 ایسلند  	1
1.150 دانمارک  	2
1.198 اتریش  	3
1.221 نیوزیلند  	4
1.275 سوییس  	5
1.277 فنالند  	6
1.287 کانادا  	7
1.322 ژاپن  	8
1.329 استرالیا  	9
1.341 جمهوری چک  	10
1.344 پرتغال  	11
1.354 ایرلند  	12
1.360 سوئد  	13
1.368 بلژیک  	14
1.378 اسلوونی  	15
1.379 آلمان  	16
1.393 نروژ  	17
1.430 لهستان  	18
1.432 هلند  	19
1.451 اسپانیا  	20
1.463 مجارستان  	21
1.478 اسلواکی  	22
1.490 سنگاپور  	23
1.503 موریس  	24

کمترین آرامش، 2015
3.645 سوریه  	1
3.444 عراق  	2
3.427 افغانستان  	3
3.383 سودان جنوبی  	4
3.332 جمهوری آفریقای مرکزی  	5
3.307 سومالی  	6
3.295 سودان  	7
3.085 کنگو- کینشازا  	8
3.049 پاکستان  	9
2.977 کره ی شمالی  	10
2.954 روسیه  	11
2.910 نیجریه  	12
2.845 اوکراین  	13
2.819 لیبی  	14
2.781 اسرائیل  	15
2.751 یمن  	16
2.720 کلمبیا  	17
2.623 لبنان  	18
2.530 مکزیک  	19
2.504 هند  	20
2.493 ونزوئال  	21
2.462 فیلیپین  	22
2.429 چاد  	23
2.420 رواندا  	24

1 - 162 کشور را با استفاده از 22 شاخص رتبه بندی می کند که سطح ایمن بودن و امنیت در جامعه، اندازه درگیری های داخلی و بین المللی و درجه 
نظامی شدن در آن محاسبه شده است.

صادرکنندگان	تولیدات	نظامی
میلیون دالر، 2014

10،194 ایاالت متحد آمریکا  	1
5،971 روسیه  	2
1،978 فرانسه  	3
1،704 انگلستان  	4
1،200 آلمان  	5
1،110 اسپانیا  	6
1،083 چین  	7

824 اسرائیل  	8
786 ایتالیا  	9
664 اوکراین  	10
561 هلند  	11
394 سوئد  	12
350 سوییس  	13
274 ترکیه  	14
234 کانادا  	15
153 کره ی جنوبی  	16
127 نروژ  	17
114 اردن  	18
104 استرالیا  	19
84 فنالند  	20

واردکنندگان	تولیدات	نظامی
میلیون دالر، 2014

4،243 هند  	1
2،629 عربستان سعودی  	2
1،550 ترکیه  	3
1،357 چین  	4
1،200 اندونزی  	5
1،058 ویتنام  	6
1،039 تایوان  	7
1،031 امارات متحد عربی  	8

742 استرالیا  	9
738 عمان  	10
717 سنگاپور  	11
659 پاکستان  	12
640 آذربایجان  	13
627 عراق  	14
594 مراکش  	15
591 کویت  	16
581 آمریکا  	17
530 کره ی جنوبی  	18
461 الجزایر  	19
436 ژاپن  	20
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فضا

بودجه	ی	فضایی
میلیون دالر، 2013

39،332 ایاالت متحد آمریکا  	1
6،111 چین  	2
5،265 روسیه  	3
3،597 ژاپن  	4
2،713 فرانسه  	5
1،687 آلمان  	6
1،223 ایتالیا  	7
1،159 هند  	8

474 کانادا  	9
367 انگلستان  	10
318 کره ی جنوبی  	11
273 اسپانیا  	12
271 بلژیک  	13
197 سوییس  	14
183 برزیل  	15
162 سوئد  	16
140 آرژانتین  	17
134 نروژ  	18
121 هلند  	19
100 اسرائیل  	20
80 اتریش  	21
65 فنالند  	22
59 ترکیه  	23
52 دانمارک  	24
50 اندونزی  	25

درصد از تولید ناخالص داخلی، 2013
0.25 روسیه  	1
0.23 ایاالت متحد آمریکا  	2
0.10 فرانسه  	3
0.07 چین  	4
0.07 ژاپن    
0.06 هند  	6
0.06 ایتالیا    
0.05 بلژیک  	8
0.05 آلمان    
0.03 آرژانتین  	10
0.03 کانادا    
0.03 فنالند    
0.03 اسرائیل    
0.03 لوکزامبورگ    
0.03 نروژ    
0.03 سوئد    
0.03 سوییس    
0.02 اتریش  	18
0.02 دانمارک    
0.02 استونی    
0.02 هلند    
0.02 اسپانیا    
0.02 کره ی جنوبی    
0.01 ایرلند  	24
0.01 انگلستان    

بودجه عمرانی فضایی، درصد از تحقیق و توسعه عمرانی دولت، 2013 یا بعدتر
16.7 ایاالت متحد آمریکا  	1
10.4 فرانسه  	2
8.9 بلژیک  	3
8.8 ایتالیا  	4
7.9 کانادا  	5
6.5 ژاپن  	6
4.8 آلمان  	7
3.9 انگستان  	8

3.5 هلند  	9
3.5 اسپانیا  	10
2.9 تایوان  	11
2.8 استونی  	12
2.8 روسیه    
2.5 لهستان  	14
2.4 ایرلند  	15
2.4 کره ی جنوبی    

پرتاب	ها	به	مدار	زمین
2005-14 کل  غیر تجاری1   تجاری    2014

287  32   28  4 روسیه  	1
176  23   12  11 ایاالت متحد آمریکا  	2
122  16   16  0 چین  	3
70  11   5  6 اروپا  	4
28  4   4  0 ژاپن  	5
25  4   3  1 هند  	6
22  1   0  1 7											چندملیتی2 
3  1   1  0 اسرائیل  	8
6  0   0  0 ایران  	9
3  0   0  0 کره ی شمالی  	10
3  0   0  0 کره ی جنوبی    

2 - پرتاب از روی دریا 1 - پرتاب های دولتی و غیرانتفاعی 



105 محیطزیست

محیط	زیست
بزرگ ترین منتشرکنندگان دی اکسید کربن

میلیون تن، 2011

8،126.7 چین   1
5،483.2 ایاالت متحد آمریکا   2
1،752.7 هند   3
1،710.0 روسیه   4
1،200.3 ژاپن   5

784.4 آلمان   6
650.5 کره ی جنوبی   7
594.5 ایران   8
551.6 کانادا   9
551.4 عربستان سعودی   10
488.3 انگلستان   11
476.6 برزیل   12
471.5 آفریقای جنوبی   13
450.1 اندونزی   14
446.2 مکزیک   15
426.5 استرالیا   16
411.6 ایتالیا   17
374.3 فرانسه   18
318.2 اسپانیا   19
311.3 تایوان   20
308.1 لهستان   21
 298.1 اوکراین   22
294.9 ترکیه   23
293.4 تایلند   24
239.7 هلند   25

228.7 امارات متحد عربی   26
206.9 قزاقستان   27
205.4 سنگاپور   28
199.4 مصر   29
195.7 مالزی   30
194.6 آرژانتین   31
171.1 ونزوئال   32
142.0 پاکستان   33
140.1 بلژیک   34
135.1 ویتنام   35
122.1 الجزایر   36
120.0 عراق   37
117.1 ازبکستان   38
100.5 کویت   39
94.4 جمهوری چک   40
94.3 هنگ کنگ   41
92.1 یونان   42
89.5 رومانی   43
83.3 فیلیپین   44
83.1 نیجریه   45
81.5 قطر   46
78.5 شیلی   47
74.4 اسرائیل   48
70.6 کلمبیا   49
69.3 اتریش   50

بیشترین	انتشار	دی	اکسید	کربن	به	ازای	هر	نفر
تن، 2011

130.0 جزایر ویرجین )آمریکا(  	1
52.7 هلند  	2
44.4 آنتیل هلند  	3
44.1 قطر  	4
42.5 ترینیداد و توباگو  	5
39.2 سنگاپور  	6
38.7 کویت  	7
25.5 مونته نگرو  	8
24.9 بحرین  	9
23.1 لوکزامبورگ  	10
21.7 برونئی  	11
21.1 عربستان سعودی  	12
19.6 استرالیا  	13
18.4 مالت  	14
17.7 عمان  	15
17.6 ایاالت متحد آمریکا  	16
16.2 کانادا  	17
14.4 هلند  	18
13.4 بلژیک  	19
13.4 تایوان    
13.3 کره ی جنوبی  	21
13.2 هنگ کنگ  	22

12.7 گوام  	23
12.4 کالدونیای جدید  	24
12.0 قزاقستان  	25
12.0 روسیه    
11.6 باهاما  	27
11.5 ایسلند  	28
11.0 ترکمنستان  	29
10.7 گرینلند  	30
10.0 اسرائیل  	31
9.8 فنالند  	32
9.6 آلمان  	33
9.6 آفریقای جنوبی    
9.4 ژاپن  	35
9.3 جمهوری چک  	36
8.9 نروژ  	37
8.8 نیوزیلند  	38
8.6 برمودا  	39
8.6 یونان    
8.4 اتریش  	41
8.2 دانمارک  	42
8.0 لهستان  	43
8.0 اسلونی  	44
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آلوده	ترین	پایتخت	ها
میانگین ساالنه ی غلظت ذرات معلق1، میکروگرم در هر متر مکعب، 2012 یا بعدتر

286 دهلی، هند  	1
260 2											کابل، افغانستان2 
180 داکا، بنگالدش  	3
179 داکار، سنگال  	4
170 ابوظبی، امارات متحد عربی  	5
168 دوحه، قطر  	6
148 اوالن باتور، مغولستان  	7
135 قاهره، مصر  	8
126 امان، اردن  	9
121 پکن، چین  	10
114 کاتماندو، نپال  	11
98 آکرا، غنا  	12

93 مکزیکوسیتی، مکزیک  	13
91 تهران، ایران  	14
82 مسقط، عمان  	15
65 صوفیه، بلغارستان  	16
64 کلومبو، سریالنکا  	17
63 بیروت، لبنان  	18
63 لیما، پرو    
85 آنکارا، ترکیه  	20
85 هوشی مین سیتی، ویتنام    
49 مانیل، فیلیپین  	22
49 سئول، کره ی جنوبی  	23

منابع	انرژی	تجدیدپذیر3
درصد از تولید ناخالص داخلی، 2012

دانمارک47.6 												1
31.3 2											السالوادور4 
30.2 پرتغال  	3
29.7 ایسلند  	4
27.1 5										گواتماال4 
23.3 6										کنیا4 
22.5 اسپانیا  	7
22.4 8											نیکاراگوئه4 
20.0 نیوزیلند  	9
18.9 آلمان  	10
18.7 11										کاستاریکا4 
16.3 ایتالیا  	12
16.2 ایرلند  	13
16.0 فنالند  	14

14.9 15										لیتوانی4 
14.6 16										فیلیپین4 
12.4 17										ایتالیا4 
12.0 استونی  	18
12.0 هلند    
11.8 بلژیک  	20
10.8 سوئد  	21
10.0 انگلستان  	22
9.3 شیلی  	23
9.3 											 اوروگوئه4 
9.1 لهستان  	25
8.1 یونان  	26
7.9 27								انگلستان4 

کمترین	دسترسی	به	برق
درصد از جمعیت، 2010

1.5 سودان جنوبی  	1
3.5 چاد  	2
4.1 لیبریا  	3
5.3 برونئی  	4
8.7 ماالوی  	5
9.3 نیجر  	6
9.5 جمهوری آفریقای مرکزی  	7

10.8 رواندا  	8
12.1 سیرالئون  	9
13.1 بورکینا فاسو  	10
14.3 ماداگاسکار  	11
14.5 پاپوآ گینه ی نو  	12
14.6 اوگاندا  	13
14.8 تانزانیا  	14
15.0 موزامبیک  	15

15.2 کنگو- کینشازا  	16
16.6 مالی  	17
17.0 لسوتو  	18
18.2 موریتانی  	19
18.5 زامبیا  	20
20.0 گینه  	21
23.0 اتیوپی  	22
23.0 کنیا    
26.0 کره ی شمالی  	24
27.9 بنین  	25
27.9 توگو    
29.0 سودان  	27
29.1 گینه ی استوایی  	28
29.1 سومالی    
31.0 گامبیا  	30

2 - داده های ثبت شده در ایساف اچ کیو 1 - ذرات با بزرگ نمایی کمتر از 10 میکرون 
2011 - 4 3 - شامل انرژی های گرمایش زمین، زیستی، اما نه برقابی 
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جنگل	زدایی
بیشترین درصد کاهش سطح جنگل ها، 1990-2012
-61.0 توگو  	1
-52.3 نیجریه  	2
-44.1 موریتانی  	3
-41.7 بروندی  	4
-40.8 اوگاندا  	5
-39.4 نیجر  	6
-39.1 هندوراس  	7
-36.8 غنا  	8
-36.6 پاکستان  	9
-34.1 نیکاراگوئه  	10
-34.0 کره ی شمالی  	11
-32.5 زیمباوه  	12
-31.5 اکوادور  	13
-28.2 اتیوپی  	14
-27.9 سودان  	15

-26.9 16	 ارمنستان 
-26.2 السالوادور  	17
-25.5 تیمور شرقی  	18
-25.3 گواتماال  	19
-24.5 نپال  	20
-24.0 کامبوج  	21
-22.6 بنین  	22
-22.1 سریالنکا  	23
-21.5 اندونزی  	24
-21.4 تانزانیا  	25
-20.6 میانمار  	26
-20.4 سومالی  	27
-19.9 کامرون  	28
-19.2 بورکینا فاسو  	29
-19.0 بوتسوانا  	30

2011 - 1

بزرگ	ترین	جنگل	ها
کیلومتر مربع، 2012

8،092،100 روسیه  	1
5،151،332 برزیل  	2
3،101،340 کانادا  	3
3،047،876 ایاالت متحد آمریکا  	4
2،123،873 چین  	5
1،535،122 کنگو- کینشازا  	6
1،474،520 استرالیا  	7

930،620 اندونزی  	8
687،240 هند  	9
676،920 پرو  	10
644،916 مکزیک  	11
602،970 کلمبیا  	12
582،304 آنگوال  	13
565،808 بولیوی  	14
550،752 15									سودان1 
491،348 زامبیا  	16
456،998 ونزوئال  	17
385،992 موزامبیک  	18
326،212 تانزانیا  	19
311،538 میانمار  	20
289،204 آرژانتین  	21
284،416 پاپوآ گینه ی نو  	22
282،030 سوئد  	23
249،966 ژاپن  	24
225،450 جمهوری آفریقای مرکزی  	25
223،870 کنگو- برازاویل  	26
221،570 فنالند  	27
220،000 گابن  	28
202،824 مالزی  	29
194،760 کامرون  	30

بیشترین	جنگل	
درصد از وسعت سرزمین، 2012

94.6 سورینام  	1
85.4 گابن  	2
72.9 فنالند  	3
71.4 برونئی  	4
71.2 گینه ی بیسائو  	5
69.2 سوئد  	6
68.6 ژاپن  	7
67.7 کنگو- کینشازا  	8
67.6 الئوس  	9
66.1 زامبیا  	10
65.6 کنگو- برازاویل  	11
64.2 پورتو ریکو  	12
63.8 کره ی جنوبی  	13
62.8 پاپوآ گینه ی نو  	14
62.4 اسلوونی  	15
61.7 مالزی  	16
61.6 برزیل  	17
57.1 گینه ی استوایی  	18
56.9 جزایر ویرجین )آمریکا(  	19
55.9 فیجی  	20
55.7 کامبوج  	21
54.3 کلمبیا  	22
54.3 لتونی    
52.9 پرو  	24
52.2 بولیوی  	25
51.9 کاستاریکا  	26
51.8 استونی  	27
51.8 ونزوئال    
51.4 باهاما  	29
51.4 اندونزی    
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تعداد	گونه	های	در	معرض	خطر
2014

پستانداران
184 اندونزی  	1
114 ماداگاسکار  	2
101 مکزیک  	3
94 هند  	4
82 برزیل  	5
73 چین  	6
70 مالزی  	7
55 استرالیا  	8

55 تایلند    
54 کلمبیا  	10
54 پرو    
52 ویتنام  	12
45 اکوادور  	13
44 میانمار  	14
43 الئوس  	15
39 پاپوآ گینه ی نو  	16

بزرگ	ترین	زمین	ها	و	مناطق	آبی	حفاظت	شده	در	سطح	ملی1
درصد از مساحت کل سرزمین، 2012

54.9 اسلوونی  	1
49.5 ونزوئال  	2
49.0 آلمان  	3
42.6 نامیبیا  	4
41.9 هنگ کنگ  	5
39.7 لوکزامبورگ  	6
37.8 زامبیا  	7
37.2 بوتسوانا  	8
37.0 اکوادور  	9
36.1 اسلواکی  	10
35.4 بلغارستان  	11
34.8 لهستان  	12
32.5 نیکاراگوئه  	13
31.7 تانزانیا  	14
31.5 هلند  	15

30.5 کالدونیای جدید  	16
30.4 کنگو- برازاویل  	17
29.9 عربستان سعودی  	18
29.8 گواتماال  	19
29.6 برونئی  	20
28.7 فرانسه  	21
27.2 زیمباوه  	22
27.1 گینه ی بیسائو  	23
26.8 گینه  	24
26.3 سوییس  	25
26.0 برزیل  	26
25.5 بنین  	27
25.3 اسپانیا  	28
24.5 بلژیک  	29
24.2 سنگال  	30

1 - ذخایر علمی با دسترسی محدود، پارک های ملی، ذخایر طبیعی و مناظر حفاظت شده

ماهی ها
236 ایاالت متحد آمریکا  	1
213 هند  	2
175 تانزانیا  	3
154 مکزیک  	4
145 اندونزی  	5
126 ترکیه  	6
122 چین  	7
111 کامرون  	8
106 استرالیا  	9

102 ماالوی  	10
96 تایلند  	11
87 ماداگاسکار  	12
87 آفریقای جنوبی    
84 برزیل  	14
84 کنگو- کینشازا    
76 یونان  	16
74 فیلیپین  	17

گیاهان
1،842 اکوادور  	1

706 مالزی  	2
509 برزیل  	3
501 چین  	4
496 تانزانیا  	5
408 اندونزی  	6
380 کامرون  	7
374 ماداگاسکار  	8
371 مکزیک  	9

332 هند  	10
318 پرو  	11
287 سریالنکا  	12
277 ایاالت متحد آمریکا  	13
259 کالدونیای جدید  	14
245 کلمبیا  	15
232 فیلیپین  	16
214 اسپانیا  	17
212 جامائیکا  	18



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

استونی 	142
فنالند 	144
فرانسه 	146
آلمان 	148
یونان 	150

هنگ	کنگ 	152
مجارستان 	154

هند 	156
اندونزی 	158
ایران 	160
ایرلند 	162

اسرائیل 	164
ایتالیا 	166

ساحل	عاج 	168
ژاپن 	170
کنیا 	172
لتونی 	174

لیتوانی 	176
مالزی 	178

مکزیک 	180
مراکش 	182
هلند 	184

نیوزیلند 	186
نیجریه 	188
نروژ 	190

پاکستان 	192
پرو 	194

فیلیپین 	196
لهستان 	198
پرتغال 	200
رومانی 	202
روسیه 	204

عربستان	سعودی 	206
سنگاپور 	208
اسلواکی 	210
اسلوونی 	212

آفریقای	جنوبی 	214
کره	ی	جنوبی 	216

اسپانیا 	218
سوئد 	220

سوئیس 	222
تایوان 	224
تایلند 	226
ترکیه 	228

اوکراین 	230
امارات	متحد	عربی 	232

بریتانیا 	234
ایاالت	متحد	امریکا 	236

ونزوئال 	238
ویتنام 	240

زیمبابوه 	242
حوزه	ی	یورو 	244

جهان 	246

صفحه

پروفایل 
کشورها
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

الجزیره
دینار الجزایر

الجزایر

2.381741 کیلومتر مربع
3.2

39.2 میلیون نفر
16.5
1.5 درصد

27.8 درصد
7.4 درصد
102.3
71.7

69.6 سال
73.3 سال
...
2.9

70.7 درصد 

25
5.9

16.682  میلیارد دینار
210 میلیارد دالر
2.8 درصد

درصد از کل
11
48
...
42

179.9
55.9
1.452

2.9 درصد
4.7 درصد
0.35 درصد

دینار الجزایر به ازای هر دالر امریکا
SDR دینار الجزایر به ازای هر
دینار الجزایر به ازای هر یورو

87.90
127.36
106.72

2010=100
95.10
106.71

10.8
30.9
58.4

5.360 دالر

25.1
48.9

درصد از کل
35
19
43
33
-30

9.8
16.9

-248

13.8 درصد
13.4 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر

هیدورکربن
کاالهای واسطه

مواد خام
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای سرمایه ای
کاالهای مصرفی
کاالهای واسطه

مواد غذایی   
مجموع شامل دیگر موارد

مبدأ واردات عمده
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

الجزایر

آمریکا
کانادا

فرانسه
ایتالیا

چین
فرانسه
ایتالیا

اسپانیا

64.3
-54.9
9.5
7.5
-18.8
2.8
0.9
0.4
0.3
0.1

0.8
201.4
32.8
5.6
5.2
2.5
7.3
0.7

6.6
1.2
...
83.9

4.3
117
98
31

مسلمان
بدون مذهب

مسیحی
هندو

یهودی
غیره

6.6
5.6
...
...

97.9
1.8
0.2
>0.1
>0.1
>0.1

52
90

...
93.1
8.0

100.8
3.3
16.5

63.2
1.6
0.1
65.5

15.7
12.2
10.8
9.6
54.9

11.5
11.0
8.1
8.0

12.4
11.4
10.3
9.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

بوئنوس آیرس
 پزوی آرژانتین

آرژانتین

2.766.889 کیلومتر مربع
14.4

41.4میلیون نفر
15.0
0.8 درصد

24.2 درصد
15.1 درصد
95.8
80.8

73.6 سال
80.6سال
97.9
2.3

91.8 درصد 

19
7.7

3.340  میلیارد پزوی آرژانتین
610 میلیارد دالر
4.2 درصد

درصد از کل
7
28
15
65

77.9
91.6
2.230

10.6 درصد
10.2 درصد
21.83 درصد

پزو به ازای هر دالر امریکا
SDR پزو به ازای هر
پزو به ازای هر یورو

8.51
12.33
10.33

2010=100
...
...

0.7
23.6
75.7

14.720 دالر

42.2
44.1

درصد از کل
66
16
18
15
-15

6.6
11.4

4

30.5 درصد
29.5 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
محصوالت کشاورزی فرآوری شده

تولیدات کارخانه ای
کاالهای اولیه

سوخت
مجموع

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای واسطه
کاالهای سرمایه ای

سوخت
کاالهای مصرفی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدأ واردات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

آرژانتین

برزیل

چین
ایاالت متحد امریکا

شیلی

برزیل
ایاالت متحد امریکا

چین
آلمان

81.7
-70.5
11.1
17.2
-32.2
-0.9
-4.7
-0.8
-3.4
-13.7

-12.7
30.5
3.6
2.0
136.3
21.8
137.0
14.0

7.3
3.9
4.7
98.7

5.1
124
107
80

مسیحی
بدون مذهب

غیره
مسلمان
یهودی

هندو

12.9
3.2
3.1
...

85.2
12.2
1.1
1.0
0.5
>0.1

68

228
64.8
14.4
23.3

162.5
14.4
59.9

29.0
28.5
18.7
5.5
81.7 

20.0
12.2
11.3
7.5
74.0 

20.2
6.8
5.3
4.4

29.2
15.2
13.0
4.8
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

استرالیا

کانبرا
دالر استرالیا

7.682.300 کیلومتر مربع
6.1

23.3 میلیون نفر
3.0
1.2 درصد

19.1 درصد
19.8 درصد
99.1
93.3

80.9 سال
85.4 سال
...
1.9
89.4درصد

13
6.7

1.521  میلیارد  دالر استرالیا
1.560 میلیارد دالر
2.4 درصد

درصد از کل
2
27
7
71

323.1
149.8
6.590

2.5 درصد
2.6 درصد
2.50 درصد

دالر استرالیا به ازای هر دالر امریکا
SDR دالر استرالیا به ازای هر
دالر استرالیا به ازای هر یورو

1.22
1.77
1.47

2010=100
95.40
96.30

3.3
21.1
75.5

67.460 دالر

81.4
81.4

درصد از کل
55
18
28
20
-21

5.7
5.4

-135

3.8 درصد
7.1 درصد
9.8 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
مواد خام
سوخت

مواد غذایی
کاالهای کارخانه ای

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی

کاالهای متفرقه
کاالهای کارخانه ای

مجموع شامل دیگر موارد
مبدأ واردات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

استرالیا

چین
ژاپن

کره ی جنوبی

هندوستان

چین
ایاالت متحد امریکا

ژاپن
سنگاپور

254.2
-250.4
3.8
99.4
-151.1
-2.3
-50.2
-3.2
55.3

5.5
3.7
52.8
1.6
2.6
4.8
0.3

9.0
3.3
3.9
100

5.1
105
136
86

مسیحی
بدون مذهب

غیره
مسلمان

هندو
یهودی

8.5
2.7
5.4
2.2

67.3
24.2
4.2
2.4
1.4
0.5

120
575

24.9
33.7
44.3
106.8

25.0
83.0

98.2
65.2
26.1
14.0
240.1 

88.1
40.7
30.1
25.7
232.1 

3602
18.0
7.4
3.7

21.5
11.5
8.7
6.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

اتریش

وین
یورو

83.855 کیلومتر مربع
16.4

8.5 میلیون نفر
101.4
0.4 درصد

14.5 درصد
23.7 درصد
95
88.1

73.9 سال
84.3 سال
...
1.4

66.0 درصد 

9
9.5

323  میلیارد یورو
428 میلیارد دالر
0.4 درصد

درصد از کل
1
28
18
70

14.9
37.4
4.431

1.5 درصد
2.3 درصد
0.54 درصد

یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
100.30
102.10

4.9
26.2
68.9

50.510 دالر

85.0
71.2

درصد از کل
54
20
23
53
-50

4.9
4.4

62

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6  درصد
2.0 درصد
6.7 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
مواد خام

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
غذا، نوشیدنی و تنباکو

مجموع کل
مبدأ واردات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

اتریش

آلمان
ایتالیا

فرانسه
ایاالت متحد امریکا

اروپا

آلمان
ایتالیا

سوییس
جمهوری چک

اروپا

163.6
-166.1
-2.6
101.8
-89.7
-5.1
4.4
1.0
-5.7

0.5
-3.9
23.3
1.1
9.0
1.2
0.3

11.0
4.8
7.6
100

5.8
101
98
72

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره

یهودی
هندو

3.7
2.3
4.6
2.0

80.4
13.5
5.4
0.5
0.2
>0.1

103
547

38.6
54.3
39.3
156.2

26.1
80.6

67.8
22.2
12.3
5.5
171.7 

61.5
22.5
19.2
12.9
179.1 

30.1
6.5
4.7
4.3
70.1

41.8
6.4
4.8
4.2
76.6
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

بنگالدش

داکا
تاکا بنگالدش

143.998 کیلومتر مربع
59.0

156.6 میلیون نفر

1.1 درصد

30.0 درصد
7.0 درصد
103.2
55.8

71.5 سال
73.3 سال
58.8
2.2

34.3 درصد 

20
5.4

11.989  میلیارد  تاکا بنگالدش
150 میلیارد دالر
6.0 درصد

درصد از کل
16
28
17
56

21.3
27.3
177

7.0 درصد
8.3 درصد
8.27 درصد

تاکا به ازای هر دالر امریکا
SDR تاکا به ازای هر
تاکار به ازای هر یورو

77.95
112.93
94.64

2010=100
...
...

...

...

...

960 دالر

5.6
53.9

درصد از کل
74
5
28
20
-27

4.5
4.2

17

14.5 درصد
13.9 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
پوشاک

محصوالت کنفی
ماهی و محصوالت ماهی

چرم
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

سوخت
نخ و منسوجات

آهن و فوالد
پنبه

مجموع شامل دیگر موارد
مبدأ واردات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

بنگالدش

ایاالت متحد امریکا
آلمان

انگلستان
فرانسه

چین
هندوستان

مالزی
سنگاپور

28.6
-35.0
-6.4
3.1
-8.8
14.4
2.4
1.6
3.1
5.2

5.3
18.1
5.0
0.4
27.8
18.5
61.0
3.6

3.7
0.4
0.6
84.8

...
114
54
13

مسلمان
هندو
غیره

مسیحی
یهودی

بدون مذهب

35.8
4.3
...
...

89.8
9.1
0.9
0.2
>0.1
>0.1

66
22

...

...
0.7
74.4

1.0
6.5

17.6
0.7
0.5
0.5
25.8

4.6
3.5
2.5
2.2
36.0 

15.2
13.3
8.5
5.2

18.6
14.0
5.3
5.2



پروفایل کشورها120

سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

بروکسل
یورو

بلژیک

30.520 کیلومتر مربع
26.5

11.1 میلیون نفر
363.7
0.3 درصد

17.0 درصد
24.0 درصد
96.2
88.1

78.8 سال
83.7 سال
...
1.8

97.9 درصد 

11
10.1

395  میلیارد یورو
525 میلیارد دالر
0.4 درصد

درصد از کل
1
22
14
77

12.4
64.8
5.821

0.5 درصد
2.0 درصد
0.07- درصد

یورو به ازای هر دالر
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
99.80
98.20

1.2
21.7
77.1

46.930 دالر

78.4
68.8

درصد از کل
52
24
23
83
-81

8.4
7.7

71

5.6 درصد
2.0 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

سوخت های معدنی و روغن
مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مجموع شامل دیگر موارد
مبدأ واردات عمده

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

سوخت های معدنی و روغن
مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

بلژیک

آلمان
فرانسه
هلند

انگلستان
اروپا

هلند
آلمان

فرانسه
ایاالت متحد امریکا

اروپا

321.1
-331.3
-10.2
177.4
-155.8
-10.5
0.9
0.2
-1.1
-0.5

-3.8
26.9
0.7
7.3
2.3
0.5

11.2
4.9
6.5
100

6.5
103
107
71

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره

یهودی
هندو

4.8
2.3
3.6
2.5

64.2
29.2
5.9
0.6
0.3
>0.1

93
492

74.2
5.9
41.4
110.9

34.4
82.2

134.6
93.1
59.1
40.4
468.0 

103.0
98.0
82.2
34.9
452.0 

16.9
15.7
12.3
7.5
70.1

20.5
13.5
10.6
6.7
66.4
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

برازیلیا
 رئال

برزیل

8.511.965 کیلومتر مربع
8.7

200.4 میلیون نفر
23.5
0.7 درصد

24.1 درصد
11.2 درصد
97
74.4

71.6 سال
78.7 سال
91.3
1.8

85.7 درصد 

15
6.7

4.845  میلیارد  رئال
2.246 میلیارد دالر
3.1 درصد

درصد از کل
6
25
13
69

244.0
302.4
1.522

6.3 درصد
5.9 درصد
11.58 درصد

رئال به ازای هر دالر امریکا
SDR رئال به ازای هر
رئال به ازای هر یورو

2.66
3.85
3.23

2010=100
75.17
88.66

15.4
21.9
62.7

11.210 دالر

28.4
56.6

درصد از کل
63
22
18
13
-15

6.2
8.2

8

7.2 درصد
14.4 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
کاالهای اولیه

کاالهای کارخانه ای
کاالهای واسطه

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای واسطه و مواد خام
کاالهای سرمایه ای

کاالهای مصرفی
سوخت و روغن

مجموع
مبدأ واردات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

برزیل

چین
ایاالت متحد امریکا

آرژانتین
هلند

چین
ایاالت متحد امریکا

آرژانتین
هلند

242.0
-239.6
2.4
49.2
-136.1
3.4
-81.1
-3.6
74.2
-5.9

-14.3
358.8
11.5
2.2
482.5
20.2
163.9
28.3

9.7
1.9
2.3
97.5

5.8
...
...
...

مسیحی
بدون مذهب

غیره
هندو

یهودی
مسلمان

60.3
3.3
...
...

88.9
7.9
3.1
>0.1
>0.1
>0.1

79
226

11.3
16.9
22.5
135.3

10.1
51.6

113.0
92.9
30.5
239.7
 

106.5
51.7
41.0
40.6
239.7 

19.0
10.3
8.1
7.1

17.1
16.6
7.6
7.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

110.994 کیلومتر مربع
30.6

صوفیه
 لو بلغارستان

بلغارستان

7.2 میلیون نفر
71.3
0.8- درصد

13.7 درصد
26.4 درصد
94.9
77.7

70.5 سال
77.7 سال
98.4
1.5

73.9 درصد 

9
16.1

80.3  میلیارد لو بلغارستان
54.5 میلیارد دالر
0.2- درصد

درصد از کل
5
28
15
67

11.1
18.9
2.593

1.6- درصد
1.5 درصد
0.01 درصد

لو به ازای هر دالر امریکا
SDR لو به ازای هر
لو به ازای هر یورو

1.61
2.33
1.95

2010=100
105.66
100.92

6.4
31.3
62.2

7.500 دالر

29.7
66.8
درصد از کل

63
17
22
68
-69

12.9
11.8

36

11.4 درصد
7.3 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
دیگر فلزات

پوشاک و پاپوش
مواد شیمیایی، پالستیک و الستیک

آهن و فوالد
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

نفت خام و گاز طبیعی
مواد شیمیایی، پالستیک و الستیک

ماشین آالت و تجهیزات
منسوجات

مجموع کل
مبدأ واردات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

بلغارستان

آلمان
ایتالیا
ترکیه

رومانی
اروپا

روسیه
آلمان
ایتالیا

رومانی
اروپا

29.5
-32.6
-3.1
8.8
-7.8
3.1
1.0
1.8
-1.3
-0.8

-0.6
19.9
5.9
1.3
53.0
97.3
132.5
12.5
0.04
0.08

7.6
3.9
6.4
99.5

3.8
100
93
63

مسیحی
مسلمان

بدون مذهب
هندو

یهودی
غیره

3.0
2.4
2.9
1.6

82.1
13.7
4.2
>0.1
>0.1
>0.1

67
397

48.2
28.8
26.9
145.2

19.3
53.1

3.2
2.1
1.3
0.8
29.6 

5.8
2.7
2.4
1.5
32.8 

12.3
8.6
8.5
7.7
59.9

19.3
11.3
7.8
7.0
59.7
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 یائونده
CFA فرانک آفریقایی یا

کامرون

475.442 کیلومتر مربع
13.1

22.3 میلیون نفر
46.9
2.4 درصد

43.0 درصد
4.9 درصد
99.9
50.4

55.9 سال
58.2 سال
71.3
5.1

54.4 درصد 

39
10.6

14.608  میلیارد  فرانک آفریقایی
29.6 میلیارد دالر
3.9 درصد

درصد از کل
23
30
14
47

4.7
2.7
127

1.9 درصد
2.1 درصد
2.45 درصد

CFS به ازای هر دالر امریکا

SDR به ازای هر CFA

CFA به ازای هر یورو

540.28
782.77
655.95

2010=100
102.20
101.20

53.3
12.6
34.1

1.330 دالر

5.6
51.9

درصد از کل
77
12
20
21
-29

3.8
4.8

-22

9.0 درصد
8.9 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
سوخت

الوار
دانه و محصوالت کاکائو

پنبه
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

مواد خام و معدنی
کاالهای واسطه

کاالهای ساختنی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدأ واردات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

کامرون

اسپانیا
چین
هلند
ایتالیا

چین
فرانسه
بلژیک
ایتالیا

6.1
-6.2
-0.1
2.1
-3.5
0.3
-1.1
-3.8
1.2
-0.1

0.0
3.4
4.2
0.0
4.9
16.6
58.5
4.0

5.1
0.1
1.3
74.1

3.1
111
50
12

مسیحی
مسلمان

غیره
بدون مذهب

هندو
یهودی

4.4
4.8
...
...

70.3
18.3
6.0
5.3
>0.1
>0.1

66
13

...
2.4
2.8
70.4

0.1
6.4

2.1
0.6
0.4
0.1
6.1 

3.2
1.7
1.1

6.2 

18.5
10.0
8.4
6.4

23.2
14.1
10.8
5.6
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

اتاوا
دالر کانادا

کانادا

9.970.610 کیلومتر مربع
5.0

35.2 میلیون نفر
3.5
1.0 درصد

16.4 درصد
21.2 درصد
98.4
90.2

80.0 سال
84.2 سال
...
1.6

81.8 درصد 

11
7.8

1.881  میلیارد  دالر کانادا
1.827 میلیارد دالر
1.5 درصد

درصد از کل
2
28
...
70

478.5
333.8
9.606

1.9 درصد
1.8 درصد
1.01 درصد

دالر کانادا به ازای دالر امریکا
SDR دالر کانادا به ازای هر
دالر کانادا به ازای هر یورو

1.16
1.68
1.41

2010=100
91.60
90.40

2.0
22.0
77.0

51.960 دالر

80.6
79.1

درصد از کل
56
22
24
30
-32

7.1
7.1

-66

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

6.3 درصد
4.5 درصد
5.0 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
فرآورده های انرژی

وسایل نقلیه و یدکی موتوری
محصوالت معدنی و فلزی

کاالهای مصرفی
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای مصرفی
وسایل نقلیه و یدکی موتوری
تجهیزات برقی و الکترونیکی

فرآورده های انرژی
مجموع شامل دیگر موارد

مبدأ واردات عمده
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

کانادا

ایاالت متحد امریکا
چین

انگلستان
ژاپن
اروپا

ایاالت متحد امریکا
چین

مکزیک
آلمان
اروپا

465.4
-472.4
-7.0
162.9
-208.7
-1.8
-54.7
-3.0
58.7

4.8
3.4
71.9
1.3
0.1
4.9
0.3

10.9
2.1
2.7
99.8

5.3
98
103
...

مسیحی
بدون مذهب

غیره
مسلمان

هندو
یهودی

13.6
2.6
4.4
2.1

69.0
23.7
2.8
2.1
1.4
1.0

92
354

66.4
22.2
48.1

80.6
33.2
85.8

110.1
66.2
52.1
50.6
465.3 

94.7
82.5
54.9
42.5
472.3 

75.9
4.3
3.0
2.3
7.0

52.1
11.1
5.6
3.2
11.2
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

سانتیاگو
پزو شیلی

شیلی

756.945 کیلومتر مربع
1.8

17.6 میلیون نفر
23.3
0.8 درصد

21.1 درصد
14.2 درصد
97.9
82.2

78.3 سال
83.6 سال
...
1.9

89.5 درصد 

14
5.8

137.2  میلیارد  پزو  شیلی
277 میلیارد دالر
4.0 درصد

درصد از کل
3
35
11
61

8.2
35.5
2.031

4.4 درصد
2.8 درصد
3.00 درصد

پزو شیلی به ازای هر دالر امریکا
SDR پزو شیلی به ازای هر
پزو شیلی به ازای هر یورو

607.38
879.98
737.42

2010=100
93.90
93.80

10.2
23.4
66.4

15.730 دالر

41.4
78.5

درصد از کل
64
12
24
33
-33

6.0
8.0

70

13.9 درصد
11.8 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
مس

میوه تازه
محصوالت کاغذی

مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای واسطه
کاالهای مصرفی

کاالهای سرمایه ای

مجموع
مبدأ واردات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

شیلی

چین
ایاالت متحد امریکا

ژاپن
برزیل

کره ی جنوبی

ایاالت متحد امریکا
چین
برزیل

آرژانتین
آلمان

76.5
-74.7
1.8
20.7
-34.9
2.2
-10.1
-3.7
11.6
0.3

-0.6
41.1
4.5
0.0
130.7
47.2
137.2
21.1

7.7
1.0
2.1
98.8

4.6
101
89
74

مسیحی
بدون مذهب

غیره
یهودی

هندو
مسلمان

5.8
3.0
3.8
0.1

89.4
8.6
1.9
0.1
>0.1
>0.1

68
153

34.2
5.2
18.2
134.3

13.0
66.5

40.2
4.7
3.6
76.9

42.4
21.6
15.2

79.2 

24.8
12.7
9.9
5.8
5.5

21.5
20.9
6.8
5.3
4.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

پکن
یوآن

چین

9.560.900 کیلومتر مربع
11.3

1.385.6 میلیون نفر
144.9
0.4 درصد

18.0 درصد
13.9 درصد
107.4
71.9

74.8 سال
77.4 سال
95.1
1.6

55.6 درصد 

12
7.5

56.9  تریلیون یوآن
9.240 میلیارد دالر
8.9 درصد

درصد از کل
10
44
32
46

2.544.5
2.647.1
1.960

2.0 درصد
3.2 درصد
0.05 درصد

یوآن به ازای هر دالر امریکا
SDR یوآن به ازای هر
یوآن به ازای هر یورو

6.12
8.87
7.43

2010=100
121.57
127.37

34.8
29.5
35.7

6.810 دالر

22.4
52.7

درصد از کل
34
14
49
26
-24

4.0
4.3

11

9.6 درصد
15.2 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
کاالهای برقی

تجهیزات تله کام
ماشین آالت دفتری
پوشاک و زیرپوش

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت برقی
بنزین و فرآورده های نفتی

سنگ معدن و فلزات
ابزارآالت حرفه ای

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات  عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

چین

هنگ کنگ
ایاالت متحد امریکا

ژاپن
کره ی جنوبی

اروپا

کره ی جنوبی
ژاپن

تایوان
ایاالت متحد امریکا

اروپا

2.147
-1.796
352
401
561-
9-
183
2.0
326
431

493
3.880
19.8
34
875.5
9.2
33.8
1.5

5.6
1.9
3.8
91.9

...
128
89
27

بدون مذهب
غیره

بودایی
مسیحی
مسلمان
یهودی

438.9
3.1
9.6
1.8

52.2
22.7
18.2
5.1
1.8
>0.1

86
75

50.0
...
19.3
88.7

13.6
45.8

292.6
257.8
218.9
177.5
2،209.2 

356.8
260.8
171.3
88.0
1،951.7 

17.4
16.7
6.8
4.1
15.3

9.4
8.3
8.0
7.5
11.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

بوگوتا
 پزوی کلمبیا

کلمبیا

1.141.748 کیلومتر مربع
1.4

48.3 میلیون نفر
42.3
1.1 درصد

27.7 درصد
9.5 درصد
96.9
71.1

71.4 سال
78.6 سال
93.6
2.3

76.4 درصد 

19
5.7

707  تریلیون  پزوی کلمبیا
378 میلیارد دالر
4.2 درصد

درصد از کل
6
37
12
57

133.8
38.6
810

2.9 درصد
2.8 درصد
4.59 درصد

پزو کلمبیا به ازای هر دالر امریکا
SDR پزو کلمبیا به ازای هر
پزو کلمبیا به ازای هر یورو

2.393.00
3.466.00
2.905.34

2010=100
94.00
84.80

16.9
20.9
62.2

7.830دالر

23.4
71.7

درصد از کل
61
17
25
18
-20

8.9
12.1

-281

12.3 درصد
12.8 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
بنزین و فرآورده های نفتی

زغال سنگ
قهوه

نیکل
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای واسطه و مواد خام
کاالهای سرمایه ای

کاالهای مصرفی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

کلمبیا

ایاالت متحد امریکا
چین
پاناما

هندوستان

ایاالت متحد امریکا
چین

مکزیک
برزیل

60.3
-57.1
3.2
10.5
-30.6
4.6
-12.3
-3.3
18.8
6.9

6.2
43.2
5.9
0.3
92
24.2
122.8
13.4

6.8
1.5
1.5
91.2

4.9
115
93
48

مسیحی
بدون مذهب

غیره
هندو

یهودی
مسلمان

12.8
3.8
...
...

92.5
6.6
0.8
 >0.1
>0.1
>0.1

81
59

57.0
7.4
14.8
104.1

9.3
51.7

32.8
6.7
1.9
0.7
58.8 

24.2
18.8
12.1

59.4 

31.8
8.7
5.6
5.1

27.7
17.5
9.3
4.4
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

پراگ
کرونا

جمهوری چک

78.864 کیلومتر مربع
40.9

10.7 میلیون نفر
135.7
0.3 درصد

14.9 درصد
23.7 درصد
96.5
86.1

75.4 سال
81.3 سال
...
1.5

73.0 درصد 

10
10.7

4.086  میلیارد  کرونا
209 میلیارد دالر
0.5- درصد

درصد از کل
3
37
25
61

26.6
39.3
3.739

0.4 درصد
1.7 درصد
0.34 درصد

کرونا به ازای هر دالر امریکا
SDR کرونا به ازای هر
کرونا به ازای هر یورو

22.83
33.08
27.72

2010=100
92.02
91.13

3.1
38.1
58.8

19.860 دالر

54.7
72.5

درصد از کل
50
20
25
77
-71

7.0
7.1

25

9.6 درصد
4.0 درصد
5.2 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

تولیدات شبه کارخانه ای
مواد شیمیایی

مواد خام و سوخت
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
تولیدات شبه کارخانه ای

مواد شیمیایی
مواد خام و سوخت

مجموع کل
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

جمهوری چک

آلمان
اسلووکی
لهستان

انگلستان
اروپا

آلمان
لهستان
اسلواکی

چین
اروپا

137.0
-128.5
8.5
30.9
-40.0
-0.5
-1.1
-0.5
10.3
9.6

11.3
56.2
4.0
0.3
114.4
54.8
4.7
0.8
0.2
0.1

7.2
3.6
6.8
99.8

4.5
100
97
64

بدون مذهب
مسیحی

غیره
هندو

یهودی
مسلمان

4.4
2.4
4.3
2.5

76.4
23.3
0.2
>0.1
>0.1
>0.1

71
450

24.5
27.0
18.7

127.7
17.0
74.1

87.3
28.2
10.4
9.5
162.3 

58.8
25.8
16.5
15.4
144.3 

31.2
8.9
5.9
4.9
81.1

25.5
17.4
6.4
5.8
76.8
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 کپنهاگ
کرون دانمارک

دانمارک

43.075 کیلومتر مربع
57.0

5.6 میلیون نفر
130.0
0.4 درصد

17.6 درصد
24.1 درصد
98.4
90

78.0 سال
82.1 سال
...
1.7

87.7 درصد 

10
10.1

1.886  میلیارد کرون دانمارک
336 میلیارد دالر
0.7- درصد

درصد از کل
1
23
14
76

19.7
18.5
3.302

0.6 درصد
1.8 درصد
0.09 درصد

کرون دانمارک به ازای هر دالر امریکا
SDR کرون دانمارک به ازای هر
کرون دانمارک به ازای هر یورو

6.12
8.87
7.43

2010=100
100.00
98.60

2.6
19.7
77.5

59.820 دالر

82.5
76.3

درصد از کل
49
27
19
54
-49

7.0 
5.4

-17

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

2.9درصد
1.6- درصد
0.2- درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
مواد شیمایی و محصوالت مرتبط

سوخت های معدنی و روغن
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مواد شیمایی و محصوالت مرتبط
سوخت های معدنی و روغن

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

دانمارک

آلمان
سوئد

انگلستان
ایاالت متحد امریکا

اروپا

آلمان
سوئد
هلند
نروژ
اروپا

111.7
-99.8
11.9
103.1
-83.9
-7.1
24.0
7.2
-29.8

-0.6
-1.0
88.7
5.8
2.1
2.9
0.9

10.6
3.5
3.5
100

8.7
101
120
80

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
هندو
غیره

یهودی

2.6
2.1
5.1
2.8

83.5
11.8
4.1
0.4
0.2
>0.1

115
407

65.3
11.8
37.3
127.1

40.2
94.6

26.6
20.1
19.4
10.2
110.4 

28.7
13.0
11.9
9.8
96.6 

16.8
12.1
8.7
6.1
63.4

20.8
12.5
7.5
6.7
70.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

قاهره
 پوند مصر

مصر

1.000.250 کیلومتر مربع
2.8

82.1 میلیون نفر
82.1
1.5 درصد

31.1 درصد
8.7 درصد
100.9
68.2

69.7 سال
74.6 سال
73.9
3.5

43.1 درصد 

32
6.3

1.753 میلیارد پوند مصر
272 میلیارد دالر
3.2 درصد

درصد از کل
15
39
16
46

95.2
88.5
1.096

10.1 درصد
9.7 درصد
11.65 درصد

پوند مصر به ازای هر دالر امریکا
SDR پوند مصر به ازای هر
پوند مصر به ازای هر یورو

7.14
10.35
8.67

2010=100
...
...

29.2
23.5
47.1

3.310 دالر

20.9
55.2

درصد از کل
81
12
14
18
-25

13.2
10.3

-14

17.7 درصد
13.1 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
بنزین و فرآورده های نفتی

کاالی ساخته شده
کاالی واسطه
آهن و فوالد

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای واسطه
کاالهای مصرفی

سوخت
کاالهای سرمایه ای

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

مصر

ایتالیا
هندوستان

عربستان سعودی
لیبی

چین
آلمان

ایاالت متحد امریکا
کویت

26.8
-52.4
-25.5
22.0
-23.2
19.8
-7.0
-2.7
3.3
-5.8

-3.0
15.7
2.5
2.4
44.4
16.5
68.9
5.3

5.1
2.8
0.5
99.3

...
113
86
30

مسلمان
مسیحی

هندو
یهودی

بدون مذهب
غیره

21.9
3.8
11.2
1.9

94.9
5.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1

63
46

...
71.6
8.3
121.5

3.3
49.6

11.7
9.9
2.1
0.5
26.5 

16.5
12.5
11.8
9.0
55.8 

9.3
7.4
7.0
4.4

10.5
7.8
7.8
4.0



پروفایل کشورها142

سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 تالین
یورو

استونی

1.3 میلیون نفر
28.8
0.3- درصد

15.8 درصد
24.1 درصد
86.4
84

69.8 سال
80.1 سال
99.9
1.5

67.5 درصد 

11
6.7

18.7  میلیارد یورو
24.9 میلیارد دالر
0.1 درصد

درصد از کل
4
29
16
67

0.4
2.3
1.750

0.5 درصد
3.1 درصد
0.47 درصد

یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
...
...

4.7
31.1
64.1

18.880 دالر

48.7
76.8

درصد از کل
53
19
27
86
-85

8.6
10.1

12

45.200 کیلومتر مربع
14.9

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

506 درصد
2.0 درصد
0.3 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

الوار و فرآورده های چوبی
کاالهای معدنی

مواد غذایی
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات
مواد شیمیایی

کاالهای معدنی
مواد غذایی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

استونی

سوئد
فنالند
روسیه
لتونی
اروپا

فنالند
آلمان
لتونی
سوئد
اروپا

15.2
-16.6
-1.3
7.4
-6.6
0.2
-0.3
-1.2
0.2
0.0

0.0
0.3
0.2
0.0
21.3
85.7
94.0
10.3
0.03
0.1

5.7
3.2
5.3
99.1

5.2
98
107
77

بدون مذهب
مسیحی
مسلمان

هندو
یهودی

غیره

0.6
2.2
4.5
2.4

59.6
39.9
0.2
>0.1
>0.1
>0.1

...
489

47.1
16.6
33.1

159.7
26.5
80.0

4.6
1.8
1.7
1.7
16.3 

5.1
2.4
2.3
2.0
18.4 

16.8
16.1
11.5
10.4
70.9

15.0
10.5
9.4
8.4
82.6
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

هلسینکی
یورو

فنالند

338.145 کیلومتر مربع
7.4

5.4 میلیون نفر
16.0
0.3 درصد

16.4 درصد
26.3 درصد
96.3
87.9

78.1 سال
84.4 سال
...
1.8

84.2 درصد 

11
10.0

201  میلیارد یورو
267 میلیارد دالر
1.2- درصد

درصد از کل
3
27
17
70

12.3
30.5
5.640

1.2 درصد
2.3 درصد
0.08 درصد

یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
101.10
100.50

4.1
22.7
72.7

49.150 دالر

74.9
73.4

درصد از کل
55
25
21
38
-39

8.2
8.2

49

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
2.1 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
مواد خام

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

سوخت های معدنی و روغن
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

مواد خام
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

فنالند

سوئد
آلمان
روسیه
هلند
اروپا

روسیه
سوئد
آلمان
هلند
اروپا

78.6
-73.8
4.8
44.4
-48.9
-2.8
-2.5
-0.9
0.2

1.1
0.2
11.3
1.1
1.6
1.4
0.5

9.4
2.9
5.5
100

6.8
100
108
94

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
هندو

یهودی
غیره

2.6
2.1
5.3
2.4

81.6
17.6
0.8
>0.1
>0.1
>0.1

109
576

68.5
11.1
13.9

171.6
30.8
91.5

20.0
9.4
6.2
6.0
74.1 

21.5
16.2
8.5
5.5
74.0 

11.5
9.7
9.4
6.2
55.3

18.7
16.8
14.6
8.6
66.3



پروفایل کشورها146

سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

پایتخت
واحد پولی

 پاریس
یورو، فرانک اقیانوسیه

فرانسه

543.965 کیلومتر مربع
33.4

64.3 میلیون نفر
118.2
0.5 درصد

18.2 درصد
24.1 درصد
93.6
88.4

79.0 سال
85.9 سال
...
2

79.5 درصد 

12
9.1

2.114  میلیارد یورو
2.806 میلیارد دالر
0.3 درصد

درصد از کل
2
20
11
78

126.9
267.4
4.072

0.6 درصد
1.6 درصد
2.68 درصد

یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
98.40
95.60

2.9
21.7
74.9

42.560 دالر

70.8
62.5

درصد از کل
55
24
22
28
-30

9.9
9.0

47

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
15.7 درصد



147

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
سوخت های معدنی و روغن

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

فرانسه

آلمان
بلژیک
ایتالیا

انگلستان
اروپا

آلمان
بلژیک
ایتالیا
هلند
اروپا

580.8
-637.3
-56.5
460.3
-384.3
-60.0
-40.2
-1.4
19.6

-2.0
-39.4
145.2
1.7
78.3
11.3
0.4

11.7
3.2
6.4
100

5.7
107
110
58

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره

یهودی
هندو

28.8
2.2
3.8
2.0

63.0
28.0
7.5
1.0
0.5
>0.1

126
497

13.1
34.1
60.8
98.5

38.8
81.9

213.9
108.2
72.2
24.3
579.6 

217.0
108.6
93.0
56.5
660.8 

16.3
7.7
7.1
6.9
59.4

19.8
11.5
7.7
7.6
67.8



پروفایل کشورها148

سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

برلین
یورو

آلمان

357.868 کیلومتر مربع
34.0

82.7 میلیون نفر
231.1
0.2- درصد

13.1 درصد
27.1 درصد
96.1
91.1

79.1 سال
83.8 سال
...
1.4

75.3 درصد 

8
11.5

2.810  میلیارد یورو
3.730 میلیارد دالر
0.5 درصد

درصد از کل
1
31
22
68

120.1
336.6
4.186

0.8 درصد
1.6 درصد
0.70 درصد

یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
99.80
97.30

1.5
28.2
70.2

46.250 دالر

82.7
73.8

درصد از کل
56
19
19
46
-40

5.3
8.0

60

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
9.9 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
سوخت معدنی و روغن

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

آلمان

فرانسه
انگلستان

هلند
ایاالت متحد امریکا

اروپا

هلند
فرانسه
چین

بلژیک
اروپا

1.439
-1.163
276
521
-500
-55
242
6.5
-274

1
-50
199
1.4
109
14.3
0.4

11.3
3.9
8.2
100

5.0
100
101
62

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره

یهودی
هندو

41.0
2.0
4.7
2.2

68.7
24.7
5.8
0.5
0.3
>0.1

91
539

46.0
45.1
58.9
120.9

34.6
84.0

685.2
225.8
80.0
46.8
1،457.8 

392.5
176.1
152.0
85.4
1،196.1 

9.1
6.9
6.5
6.1
57.1

13.9
7.6
6.3
6.3
64.5
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 آتن
یورو

یونان

131.957 کیلومتر مربع
19.7

11.1 میلیون نفر
84.1
0.1- درصد

14.7 درصد
25.7 درصد
97.3
85.3

79.2 سال
83.7 سال
97.4
1.3

78.0 درصد 

9
10.9

182  میلیارد یورو
242 میلیارد دالر
5.9- درصد

درصد از کل
4
14
8
82

10.2
30.6
2.761

1.4- درصد
1.4 درصد
0.33 درصد

یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
99.30
91.90

13
16.7
70.3

21.970 دالر

48.4
54

درصد از کل
71
20
12
30
-33

27.3
12.7

61

5.6 درصد
2.0 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

سوخت های معدنی و روغن
ماشین آالت و نجهیزات حمل ونقل
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
مجموع شامل دیگر موارد

مبدا واردات عمده 
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
سوخت های معدنی و روغن

مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
ماشین آالت و نجهیزات حمل ونقل

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

یونان

ترکیه
ایتالیا
آلمان

بلغارستان
اروپا

روسیه
آلمان
ایتالیا
عراق
اروپا

29.6
-52.5
-22.9
45.9
-23.9
2.4
1.4
0.6
-6.8

-6.5
-1.5
5.8
0.9
3.6
0.2
0.1

9.8
6.2
4.8
100

...
102
109
117

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

4.2
2.6
4.5
1.2

88.1
6.1
5.3
0.3
0.1
>0.1

74
463

0.9
13.5
47.9

116.8
26.2
59.9

14.2
5.5
3.4
2.7
36.6 

22.4
9.3
8.5
7.4
62.3

11.8
9.1
6.7
5.4
46.6

14.0
9.8
8.1
7.8
47.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

هنگ کنگ
دالر هنگ کنگ

هنگ کنگ

1.075 کیلومتر مربع
...

7.2 میلیون نفر
6.697.7
0.6 درصد

11.7 درصد
20.1 درصد
88.1
89.1

81.2 سال
87.2 سال
...
1.1

100.0 درصد 

8
6.7

2.125  میلیارد دالر هنگ کنگ
274 میلیارد دالر
2.7 درصد

درصد از کل
0
7
1
93

0.0
30.3
4.239

4.4 درصد
4.1 درصد
0.13 درصد

دالر هنگ کنگ به ازای هر دالر امریکا
SDR دالر هنگ کنگ به ازای هر
دالر هنگ کنگ به ازای هر یورو

7.76
11.24
9.42

2010=100
....
....

0
11.6
88.4

38.120 دالر

100.3
89.6

درصد از کل
66
9
24
230
-229

3.4
5.0

100

13.6 درصد
10.7 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
کاالهای سرمایه ای

مواد خام و ساختنی
کاالهای مصرفی

مواد غذایی
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای سرمایه ای
مواد خام و ساختنی

کاالهای مصرفی
مواد غذایی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

هنگ کنگ

چین
ایاالت متحد امریکا

ژاپن
تایوان

چین
ژاپن

سنگاپور
تایوان

506.2
-534.1
-27.9
257.3
-222.6
-2.7
4.2
1.5
-3.7
7.5

-6.2
311.2
4.9
0.1
172.0
62.6
22.5
2.3

...

...

...

...

3.8
105
99
67

بدون مذهب
مسیحی

غیره
بودایی

مسلمان
هندو

2.4
3.0
7.7
...

56.1
14.3
14.2
13.2
1.8
0.4

113
68

94.4
0.1
63.1

237.4
30.8
74.2

186.3
150.3
108.5
5.5
459.3 

187.7
175.2
120.5
21.8
524.1 

54.0
9.3
3.8
2.3

47.8
7.0
6.4
5.4
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 بوداپست
فورینت مجارستان

مجارستان

93.030 کیلومتر مربع
48.6

10.0 میلیون نفر
107.5
0.2- درصد

14.7 درصد
23.9 درصد
90.5
81.8

71.2 سال
79.2 سال
99.4
1.3

71.2 درصد 

9
13.6

29.846  میلیارد فورینت مجارستان
133 میلیارد دالر
0.8- درصد

درصد از کل
4
30
23
65

9.3
23.8
2.395

0.3- درصد
3.2 درصد
1.59 درصد

فورینت به ازای هر دالر امریکا
SDR فورینت به ازای هر
فورینت به ازای هر یورو

259.13
375.43
314.61

2010=100
89.40
90.90

5.2
29.8
64.9

13.490 دالر

44.0
66.8

درصد از کل
53
20
20
89
-81

10.2
8.1

55

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

11.9 درصد
1.7 درصد
5.4 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
کاالهای کارخانه ای

سوخت و انرژی
مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

کاالهای کارخانه ای
مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مواد خام
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

مجارستان

آلمان
رومانی

اسلواکی
اتریش

اروپا

آلمان
روسیه
اتریش
چین
اروپا

96.1
-91.4
4.7
39.1
-37.6
-0.8
5.3
4.0
4.7
8.3

1.8
46.5
4.3
0.1
149.1
111.7
110.6
30.3
0.1
0.1

8
3.1
7.2
100

4.7
100
102
60

مسیحی
بدون مذهب

غیره
یهودی

هندو
مسلمان

4.1
2.4
3.6
2.2

81.0
18.6
0.2
0.1
>0.1
>0.1

63
307

56.4
28.5
29.9
116.4

24.9
72.6

57.8
34.6
8.8
3.3
107.8 

45.3
33.9
5.1
2.3
99.1 

26.0
5.7
5.6
5.4
77.8

25.3
8.5
6.8
6.7
71.7
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

دهلی نو
روپیه

هند

3.287.263 کیلومتر مربع
52.5

1.252.1 میلیون نفر
380.9
1.1 درصد

29.1 درصد
8.3 درصد
107.2
58.6

65.8 سال
69.3 سال
...
2.4

32.7 درصد 

22
6.3

113.5  میلیارد روپیه
1.875 میلیارد دالر
7.5 درصد

درصد از کل
18
31
17
51

396.9
597.9
483

6.0 درصد
9.0 درصد
10.25 درصد

روپیه به ازای هر دالر امریکا
SDR روپیه به ازای هر
روپیه به ازای هر یورو

63.33
91.76
76.89

2010=100
...
...

47.2
24.7
28.1

1.500 دالر

10.2
54.6

درصد از کل
59
11
33
25
-28

4.5
4.0

28

10.6 درصد
14.3 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

بنزین و فرآورده های نفتی
طال و نقره

کاالهای برقی
ماشین آالت

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
خدمات مهندسی

بنزین و فرآورده های نفتی
تولیدات کشاورزی

سنگ های قیمتی و جواهرآالت
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

هند

امارات متحد عربی
ایاالت متحد امریکا

چین
هنگ کنگ

چین
عربستان سعودی

امارات متحد عربی
ایاالت متحد امریکا

319.1
-433.8
-114.7
159.9
-159.3
64.8
-49.2
-2.6
60.1
10.9

-2.3
298.1
6.0
17.9
427.6
22.8
77.8
7.5

4.0
0.7
0.7
92.6

3.8
113
69
25

هندو
مسلمان

غیره
مسیحی
یهودی

بدون مذهب

257.8
4.8
...
...

79.5
14.4
3.6
2.5
>0.1
>0.1

48
22

62.5
17.1
2.3

70.8
1.2
15.1

67.9
64.0
42.9
42.5
318.4 

164.7
43.9
31.7
24.5
470.8 

10.0
12.2
4.6
4.1

10.9
7.7
7.1
5.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

جاکارتا
روپیه اندونزی

اندونزی

1.904.443 کیلومتر مربع
13.0

249.9 میلیون نفر
131.0
1.0 درصد

28.9 درصد
8.1 درصد
101.3
68.4

69.7 سال
73.9 سال
92.8
2.6

53.7 درصد 

20
6.3

9.084  تریلیون روپیه اندونزی
868 میلیارد دالر
5.8 درصد

درصد از کل
14
46
24
40

407.1
160.6
651

6.4 درصد
5.5 درصد
5.84 درصد

روپیه اندونزی به ازای هر دالر امریکا
SDR روپیه اندونزی به ازای هر
روپیه اندونزی به ازای هر یورو

12.440.00
18.023.00
15.103.40

2010=100
...
...

35.1
21.7
43.2

3.480 دالر

18.0
58.1

درصد از کل
59
9
34
24
-26

6.2
8.3

-89

12.8 درصد
14.3 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی
کاالهای کارخانه ای

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
مجموع شامل دیگر موارد

مبدا واردات عمده 
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
سوخت های معدنی

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد خام به غیر از سوخت ها

روغن حیوانی و گیاهی
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

اندونزی

ژاپن
چین

سنگاپور
ایاالت متحد امریکا

چین
سنگاپور

ژاپن
مالزی

182.1
-176.3
5.8
25.5
-64.7
4.2
-29.1
-3.4
22.0
-7.3

-13.4
99.4
5.0
2.5
259.1
28.5
120.4
18.7

3.1
0.2
0.9
84.9

3.6
109
83
32

مسلمان
مسیحی

هندو
غیره

یهودی
بدون مذهب

63.3
3.9
...
...

87.2
9.9
1.7
1.1
>0.1
>0.1

70
47

6.0
25.5
12.3

125.4
1.3
15.8

58.0
32.0
27.0
23.0
182.6 

59.7
44.8
27.1
23.1 
186.6

14.8
12.4
9.1
8.6

16.0
13.7
10.3
7.1
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

تهران
ریال

ایران

1.648.000 کیلومتر مربع
10.9

79.2 میلیون نفر
47.0
1.1 درصد

23.8 درصد
8.1 درصد
102.3
74.9

72.5 سال
77.3 سال
84.3
1.8

73.4 درصد 

19
5.1

6.793  تریلیون  ریال
369 میلیارد دالر
0.7 درصد

درصد از کل
9
40
12
53

341.1
241.1
3.155

15.5 درصد
22.6 درصد
...

ریال به ازای هر دالر امریکا
SDR ریال به ازای هر
ریال به ازای هر یورو

27.138.00
39.318.00
32.948.25

2010=100
41.71
101.28

21.2
32.2
46.5

4.760 دالر

29.4
41.8

درصد از کل
50
10
32
28
-20

10.4
12.0

-67

8.1 درصد
4.3 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد غذایی و حیوانات زنده

مواد شیمیایی
آهن و فوالد

محصوالت معدنی و سوخت
مجموع شامل دیگر موارد  49.4
درصد از کل مبدا واردات عمده    

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
نفت و گاز

کاالهای صنعتی به غیر از فرآورده های گازی و نفتی
محصوالت کشاورزی و سنتی

فلزات و سنگ معدن
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

ایران

چین
ترکیه

هندوستان
ژاپن

امارات متحد عربی
چین

هندوستان
کره ی جنوبی

93.0
-60.0
33.0
7.7
-14.5
0.6
28.0
7.6
25.8
52.4

...

...

...

...
7.6
1.5
7.4
0.4

6.7
0.9
0.1
95.9

3.7
119
86
55

مسلمان
مسیحی

غیره
بدون مذهب

هندو
یهودی

22.6
3.4
10.9
2.0

99.5
0.2
0.2
0.1
>0.1
>0.1

49
149

...
37.0
38.3
84.3

5.6
31.4

64.8
19.6
4.5
1.7
93.0 

15.5
10.6
7.3
3.6
1.6 

27.3
11.1
10.8
7.4

36.3
18.9
6.5
5.9

نکته: اطالعات مربوط به ایران توسط اکونومیست در سال 2015 تا 2016 جمع آوری شده و ممکن است طی این مدت تفاوتی میان اعداد اعالمی و آنچه در اقتصاد 
ایران رخ داده صورت پذیرفته باشد.
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

دوبلین
یورو

ایرلند

70.282 کیلومتر مربع
17.0

4.6 میلیون نفر
65.5
0.1 درصد

21.6 درصد
16.9 درصد
98.4
89.9

79.5 سال
83.5 سال
...
2

63.2 درصد 

15
6.4

175  میلیارد یورو
232 میلیارد دالر
0.8- درصد

درصد از کل
2
24
19
74

1.5
14.5
3.170

0.3 درصد
0.5 درصد
1.70 درصد

یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
93.54
87.76

4.7
18.3
76.9

50.480 دالر

86.1
76.6

درصد از کل
46
17
16
105
-84

13.0
7.8

90

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
5.0 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

سوخت معدنی و روغن
مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

مواد خام
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

ایرلند

ایاالت متحد امریکا
انگلستان

بلژیک
آلمان
اروپا

انگلستان
ایاالت متحد امریکا

آلمان
هلند
اروپا

116.1
-66.1
50.0
191.9
-255.6
-1.8
14.4
6.2
-17.7

-4.4
-0.1
1.6
0.1
0.2
0.8
0.5

8.9
2.7
2.9
99.9

6.2
104
119
71

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

1.7
2.7
4.5
0.6

92.0
6.2
1.1
0.4
0.2
>0.1

100
415

31.7
47.6
44.0

102.8
24.2
78.3

65.7
12.9
12.9
2.3
115.5 

15.8
14.1
9.0
8.9
66.5 

18.3
15.9
12.9
7.2
56.9

39.0
9.7
8.5
6.2
70.6
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

اورشلیم
شکل جدید اسرائیل

رژیم صهیونستی

20.770 کیلومتر مربع
13.6

7.7 میلیون نفر
370.7
1.4 درصد

27.4 درصد
15.3 درصد
97.6
88.8

80.6 سال
84.2 سال
97.8
3

92.1 درصد 

21
5.4

1.049   میلیارد شکل
291 میلیارد دالر
3.6 درصد

درصد از کل
2
27
20
69

2.4
26.1
3.299

0.5 درصد
2.0 درصد
0.25 درصد

شکل جدید به ازای هر دالر امریکا
SDR شکل جدید به ازای هر
شکل جدید به ازای هر یورو

3.89
5.63
4.72

2010=100
101.38
98.18

1.7
20.4
77.1

36.050  دالر

61.3
70.5

درصد از کل
57
22
20
33
-32

6.2
8.1

86

11.1 درصد
7.2 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

سوخت
الماس، ماشین آالت و تجهیزات

مواد شیمیایی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

الماس های صیقل داده شده
تجهیزات ارتباطی، دارویی و علمی

لوازم برقی
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

رژیم صهیونستی

ایاالت متحد امریکا
هنگ کنگ

انگلستان
بلژیک

ایاالت متحد امریکا
چین
آلمان

سوئیس

62.0
-71.3
-9.3
41.8
-34.7
9.1
6.9
2.4
-3.9
4.7

5.9
81.8
9.3
0.0
95.4
32.8
91.2
12.6
0.2
0.07

7.2
3.3
3.3
100

5.6
106
101
68

یهودی
مسلمان

بدون مذهب
مسیحی

غیره
هندو

2.3
3.5
6.6
1.7

75.6
18.6
3.1
2.0
0.6
>0.1

103
293

77.8
19.2
37.5

122.9
25.9
70.8

16.7
9.2
7.9
4.8
56.9 

14.6
8.3
5.7
4.6
71.1 

31.0
9.5
6.9
5.5

11.5
7.9
6.6
6.2
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

رم
یورو

ایتالیا

301.245 کیلومتر مربع
24.2

61.0 میلیون نفر
202.5
0.1 درصد

14.1 درصد
27.2 درصد
94.3
87.2

80.3 سال
85.7 سال
99.0
1.4

69.0 درصد 

9
10.5

1.619   میلیارد یورو
2.150  میلیارد دالر
1.6- درصد

درصد از کل
2
23
15
74

35.4
179.3
3.012

0.2 درصد
1.9 درصد
0.35 درصد

یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
100.00
98.60

3.7
27.8
68.5

35.690  دالر

66.5
61.7

درصد از کل
60
19
18
29
-26

12.2
8.7

79

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
5.2 درصد
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بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
سوخت معدنی و روغن

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

ایتالیا

آلمان
فرانسه

ایاالت متحد امریکا
سوئیس

آلمان
فرانسه
چین
هلند

503.5
-455.4
48.0
187.5
-191.4
-23.9
20.1
0.9
-12.4

2.0
-35.9
145.7
2.7
78.8
3.4
0.2

9.1
3.8
3.4
100

4.3
99
99
62

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

26.2
2.3
3.5
0.9

83.3
12.4
3.7
0.4
0.1
>0.1

94
619

1.1
29.0
34.6

159.8
22.3
58.5

176.8
62.4
39.0
24.5
518.1 

107.7
93.9
73.4
44.0
479.3 

12.4
10.8
6.6
5.1

14.8
8.5
6.3
5.7
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

آبیجان/یاموسوکرو
CFA فرانک آفریقایی یا

ساحل عاج

322.463 کیلومتر مربع
9.1

20.3 میلیون نفر
63.0
2.2 درصد

41.3 درصد
5.1 درصد
104.5
45.2

51.6 سال
53.4 سال
41.0
4.9

54.2 درصد 

37
13.1

15.346  میلیارد  فرانک آفریقایی
31.1 میلیارد دالر
3.9 درصد

درصد از کل
22
22
13
55

3.9
3.0
153

3.2 درصد
4.7 درصد
3.50 درصد

CFA به ازای هر دالر امریکا

SDR به ازای هر CFA

CFA به ازای هر یورو

540.28
782.77
655.95

2010=100
103.80
102.10

...

...

...

1.530 دالر

6.1
58.5

درصد از کل
75
8
17
45
-46

4.0
4.1

-6

12.4 درصد
12.6 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

تجهیزات سرمایه ای و مواد خام
مواد غذایی

سوخت و روغن

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
دانه های کاکائو و کره

فرآورده های نفتی
الوار
قهوه

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

ساحل عاج

هلند
ایاالت متحد امریکا

نیجریه
آلمان

فرانسه

نیجریه
فرانسه
چین

هندوستان
کلمبیا

12.0
-9.1
3.0
1.1
-4.1
-0.4
-0.4
-1.4
0.4
0.0

0.3
4.2
3.9
0.0
11.3
36.3
75.2
8.4

5.7
0.1
-
80.2

...
96
39
9

3.7
5.3
...
...
...

67
17

...

...
1.3

95.5
0.3
2.6

3.9
3.7
0.3
0.2
13.2 

4.4
2.9
2.2

12.7 

8.8
8.1
8.0
7.5
4.5

25.0
11.0
7.2
3.9
3.6
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

توکیو
ین

ژاپن

377.727 کیلومتر مربع
11.6

127.1 میلیون نفر
336.5
0.2- درصد

13.1 درصد
32.3 درصد
95
89

80.8 سال
87.7 سال
...
1.4

93.5 درصد 

8
10.7

480  تریلیون ین
4.920 میلیارد دالر
0.3 درصد

درصد از کل
1
26
18
73

39.2
507.7
3.980

2.7 درصد
0.4 درصد
0.07 درصد

ین به ازای هر دالر امریکا
SDR ین به ازای هر
ین به ازای هر یورو

120.64
174.78
146.47

2010=100
73.40
68.70

3.7
25.3
69.7

38.630 دالر

68.3
73.3

درصد از کل
61
21
21
16
-19

4.0
4.6

94

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

3.5 درصد
3.9- درصد
0.6 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ذخایر صنعتی
تجهیزات سرمایه ای

مواد غذایی و کاالهای مستقیم مصرفی
کاالهای با دوام مصرفی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
تجهیزات سرمایه ای

ذخایر صنعتی
کاالهای با دوام مصرفی
کاالهای ناپایدار مصرفی

مجموع شامل دیگر موارد
مقصد صادرات عمده

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

ژاپن

ایاالت متحد امریکا
چین

کره ی جنوبی
هنگ کنگ

تایلند

چین
ایاالت متحد امریکا

استرالیا
عربستان سعودی

امارات متحد عربی

694.9
-784.6
-89.6
357.7
-223.9
-10.1
34.1
0.7
47.6

38.8
-1.2
1.266.9
15.1
24.6
11.6
0.2

10.3
2.3
13.7
100

3.8
102
102
61

بدون مذهب
بودایی

غیره
مسیحی
مسلمان
یهودی

52.7
2.4
5.2
1.8

57.0
36.2
5.0
1.6
0.2
>0.1

109
472

52.7
42.3
48.0

117.6
28.9
86.3

363.4
187.9
112.3
4.4
714.9 

451.1
189.0
66.2
54.5
832.6 

18.8
18.1
7.9
5.2
5.0

21.7
8.6
6.1
6.0
5.1
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 نایروبی
شیلینگ کنیا

کنیا

582.646 کیلومتر مربع
9.8

44.4 میلیون نفر
76.2
2.5 درصد

42.2 درصد
4.3 درصد
99.6
53.5

61.1 سال
65.2 سال
...
4.3

25.6 درصد 

34
7.5

4.758  میلیارد   شیلینگ کنیا
55.2 میلیارد دالر
5.6 درصد

درصد از کل
30
20
12
51

1.5
6.0
138

6.9 درصد
8.0 درصد
8.58 درصد

شیلینگ کنیا به ازای هر دالر امریکا
SDR شیلینگ کنیا به ازای هر
شیلینگ کنیا به ازای هر یورو

90.50
131.12
109.88

2010=100
...
...

...

...

...

1.250 دالر

5.3
55.6

درصد از کل
81
14
20
18
-33

9.2
9.5

20

17.0 درصد
17.1 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ذخایر صنعتی
ماشین آالت و دیگر تجهیزات

تجهیزات حمل ونقل

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
چای

محصوالت باغبانی علمی
قهوه

فرآوده های ماهی
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

کنیا

اوگاندا
تانزانیا
هلند

انگلستان

هندوستان
چین

امارات متحد عربی
آفریقای جنوبی

6.2
-15.5
-9.3
5.0
-2.8
2.8
-4.3
-10.4
5.0
1.2

1.4
5.7
3.8
0.0
13.5
24.4
109.1
5.2

4.5
0.2
1.4
61.7

6.6
114
67
...

مسیحی
مسلمان

غیره
بدون مذهب

هندو
یهودی

10.2
4.3
...
...

84.8
9.7
3.0
2.5
0.1
>0.1

76
16

2.4
3.4
0.5

71.8
0.1
39.0

1.2
1.2
0.3
0.1
5.9 

4.7
2.8
1.8

15.5 

13.0
8.9
7.1
6.6

19.8
17.7
8.8
5.0



پروفایل کشورها174

سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 ریگا
یورو

لتونی

63.700 کیلومتر مربع
18.9

2.1 میلیون نفر
33.0
0.6- درصد

14.8 درصد
24.3 درصد
84.1
81

67.2 سال
77.9 سال
...
1.5

67.4 درصد 

10
16.0

16.4  میلیارد یورو
31.0 میلیارد دالر
0.9- درصد

درصد از کل
4
23
...
73

1.0
4.2
2.072

0.7 درصد
1.2 درصد
0.84 درصد

یورو به ازای هر دالر امریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
106.60
101.40

6.6
17.0
76.4

15.380 دالر

42.5
69.7

درصد از کل
62
15
26
59
-63

11.9
12.1

53

5.6 درصد
2.0 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات
تولیدات معدنی

فلزات
مواد شیمیایی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
چوب و فرآورده های چوبی

فلزات
تولیدات معدنی

تولیدات  شیمیایی
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

لتونی

انگلستان
آلمان

لیتوانی
سوئد
اروپا

آلمان
لیتوانی
روسیه
استونی

اروپا

13.0
-16.4
-3.4
6.8
-4.6
0.4
-0.7
-2.3
1.0
0.5

0.4
7.9
4.5
0.2
41.0
133.0
205.8
33.4
0.02
0.08

7.2
2.1
5.9
97.8

4.9
103
97
98

مسیحی
بدون مذهب

غیره
مسلمان

هندو
یهودی

0.9
2.3
5.7
3.5

55.8
43.8
0.2
0.1
>0.1
>0.1

...
314

42.1
12.7
20.6

228.4
23.5
75.2

2.6
2.0
1.8
1.7
13.4 

2.9
2.9
2.5
1.7
17.1 

17.2
17.2
12.7
7.5
66.40

20.2
12.0
9.7
8.3
80.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

ویلنیوس
یورو

لیتوانی

65.200 کیلومتر مربع
36.1

3.0 میلیون نفر
46.0
0.4- درصد

15.2 درصد
20.8 درصد
85.7
83.4

66.8 سال
78.6 سال
99.9
1.6

66.5 درصد 

10
14.1

120  میلیارد یورو
45.9 میلیارد دالر
0.3- درصد

درصد از کل
4
31
...
66

0.4
7.7
2.580

0.2 درصد
2.0 درصد
0.05 درصد

لیتاس به ازای هر دالر امریکا
SDR لیتاس به ازای هر
لیتاس به ازای هر یورو

2.84
4.11
3.45

2010=100
...
...

8.4
23.5
68.1

15.530 دالر

48.0
74.7

درصد از کل
64
19
19
77
-79

11.9
11.8

79

5.6 درصد
2.0 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

تجهیزات حمل ونقل
ماشین آالت و تجهیزات

مواد شیمیایی
تولیدات معدنی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
تولیدات معدنی

ماشین آالت و تجهیزات
مواد شیمیایی

تجهیزات حمل ونقل
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

لیتوانی

روسیه
لتونی

لهستان
آلمان
اروپا

روسیه
آلمان

لهستان
لتونی
اروپا

31.8
-33.4
-1.6
8.0
-7.6
1.9
0.7
1.5
-1.3
-0.6

-0.5
8.1
2.4
0.2
31.0
66.7
75.4
18.6
0.05
0.12

5.7
3.6
5.9
98.4

4.9
103
98
65

مسیحی
بدون مذهب

هندو
یهودی

مسلمان
غیره

1.2
2.4
6.9
3.5

89.8
10.0
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1

...
6.9

53.0
12.0
20.7

151.3
22.0
68.5

7.6
3.9
2.6
2.0
32.6 

10.8
4.7
3.4
3.0
34.8 

68.5
34.4
25.6
24.8
55.5

28.1
10.5
9.5
6.2
60.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

کواال المپور
رینگیت

مالزی

322.665 کیلومتر مربع
5.5

29.7 میلیون نفر
89.3
1.4 درصد

26.1 درصد
8.5 درصد
94.5
77.3

73.5 سال
78.2 سال
93.1
2.1

74.7 درصد 

17
4.9

987  میلیارد رینگیت
313 میلیارد دالر
4.3 درصد

درصد از کل
9
41
24
50

95.4
77.8
2.660

3.1 درصد
2.4 درصد
3.19 درصد

رینگت به ازای هر دالر امریکا
SDR رینگت به ازای هر
رینگت به ازای هر یورو

3.50
5.06
4.25

2010=100
98.70
98.60

12.6
28.4
59.0

10.540 دالر

44.0
70.8

درصد از کل
51
14
26
82
-72

3.1
3.3

-11

11.5 درصد
8.3 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت معدنی

تولیدات کارخانه ای
مواد شیمیایی

مجموع شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

سوخت معدنی
تولیدات کارخانه ای

مواد شیمیایی
مجموع شامل دیگر موارد

مقصد صادرات عمده
درصد از کل

مالزی

سنگاپور
چین
ژاپن

ایاالت متحد امریکا

چین
سنگاپور

ژاپن
ایاالت متحد امریکا

219.2
-186.7
32.5
54.8
-70.8
-4.8
11.7
3.7
-4.6
4.3

-4.9
134.9
6.3
1.2
213.1
68.1
77.4
3.5

4
1.2
1.9
99.6

5.9
-
71
37

مسلمان
بودایی

مسیحی
هندو
غیره

بدون مذهب

6.9
4.3
...
...

63.7
17.7
9.4
6.0
2.5
0.7

72
358

12.7
56.2
15.3

144.7
8.2
67.0

86.8
50.8
21.5
16.0
228.3 

87.8
33.3
27.1
18.8
205.9 

14.0
13.5
11.1
8.1

16.4
12.4
8.7
7.9



پروفایل کشورها180

سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

مکزیک

 مکزیکو سیتی
پزوی مکزیک

1.972.545 کیلومتر مربع
11.9

122.3 میلیون نفر
62.0
1.0 درصد

28.5 درصد
9.5 درصد
93.8
75.6

76.1 سال
80.6 سال
94.2
2.2

79.2 درصد 

19
4.7

16.104  میلیارد پزوی مکزیک
1.261 میلیارد دالر
1.9 درصد

درصد از کل
3
35
18
62

217.8
193.8
1.604

4.0 درصد
3.9 درصد
3.30 درصد

پزو مکزیک به ازای هر دالر امریکا
SDR پزو مکزیک به ازای هر
پزو مکزیک به ازای هر یورو

14.72
21.32
17.87

2010=100
90.11
97.99

13.5
24.2
62.3

10.310 دالر

30.9
66.4

درصد از کل
67
12
22
32
-32

4.9
3.8

-17

12.3 درصد
12.5 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

سوخت و روغن
کاالهای کارخانه ای
کاالهای سرمایه ای

کاالهای مصرفی
غذا، نوشیدنی و تنباکو

مجموع کل شامل دیگر موارد
درصد از کل مبدا واردات عمده   

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
پوشاک و منسوجات

سیم و کابل الکتریکی
کود و مواد شیمیایی

اسید فسفوریک
صخره فسفاتاز

مجموع کل شامل دیگر موارد
درصد از کل مقصد صادرات عمده  

مکزیک

ایاالت متحد امریکا
کانادا

اسپانیا
چین

ایاالت متحد امریکا
چین
ژاپن

کره ی جنوبی

380.7
-381.6
-0.9
31.4
-82.3
22.1
-29.7
-2.4
65.2
17.8

13.1
180.2
4.7
4.0
443.0
35.1
102.1
9.8

6.2
2.1
1.5
94.9

5.1
105
86
29

مسیحی
بدون مذهب

هندو
یهودی

مسلمان
غیره

39.8
3.9
5.0
0.9

95.1
4.7
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1

84
207

21.4
23.5
16.8

85.8
10.9
43.5

2.3
2.0
1.9
1.4
1.1
22.0

12.2
9.6
9.6
7.6
4.3
45.0

78.8
2.8
1.9
1.7

54.0
16.9
5.2
4.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

رباط
درهم مراکش

مراکش

446.550 کیلومتر مربع
18.0

33.0 میلیون نفر
73.9
1.1 درصد

27.9 درصد
7.8 درصد
96.7
61.7

70.0 سال
73.7 سال
67.1
2.6

60.2 درصد 

22
6.3

873  میلیارد درهم مراکش
104 میلیارد دالر
4.1 درصد

درصد از کل
17
29
15
55

0.6
15.7
482

0.4 درصد
1.1 درصد
2.64 درصد

درهم مراکش به ازای هر دالر
SDR درهم مراکش به ازای هر
درهم مراکش به ازای هر یورو

9.04
13.10
10.98

2010=100
103.10
98.70

39.2
21.4
39.3

3.090 دالر

13.6
60.1

درصد از کل
60
19
34
34
-47

9.2
10.5

96

4.6 درصد
1.7- درصد
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بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل
سوخت معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
غذا، نوشیدنی و تنباکو

مجموع کل شامل دیگر موارد
مبدا واردات عمده  

درصد از کل  

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

سوخت معدنی و روغن
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

غذا، نوشیدنی و تنباکو
مجموع کل شامل دیگر موارد

مبدا واردات عمده  
درصد از کل  

مراکش

فرانسه
اسپانیا
برزیل

ایاالت متحد امریکا

اسپانیا
فرانسه

اساالت متحده
چین

18.3
-39.9
-21.6
14.8
-9.8
7.9
-8.7
-8.4
3.1
-5.3

1.7
19.3
4.7
0.7
39.3
37.7
98.2
12.7

6.0
0.6
0.9
83.6

6.6
118
69
16

مسلمان
مسیحی

هندو
یهودی

بدون مذهب
غیره

6.9
4.7
...
...

99.9
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1

68
67

...
92.0
8.9

128.5
2.5
56.0

185.3
132.6
10.3
83.1
575.3

162.2
144.3
70.2
53.9
513.2

21.5
18.9
6.0
4.2

13.5
12.9
7.5
6.9
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

آمستردام
یورو

هلند

41.526 کیلومتر مربع
30.0

16.8 میلیون نفر
404.6
0.2 درصد

  17.1 درصد
23.4 درصد
98.1
91.5

79.8 سال
83.5 سال
...
1.7

90.5 درصد 

10
9.0

643  میلیارد یورو
854 میلیارد دالر
0.6- درصد

درصد از کل
2
22
12
76

68.9
101.1
6.035

0.3 درصد
1.8 درصد
2.00 درصد

یورو به ازای هر دالر آمریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
99.10
99.10

2.5
18.4
78.9

50.790 دالر

87.0
73.7

درصد از کل
45
26
18
83
-73

6.7
3.9

17

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
6.0 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی و روغن

غذا، نوشیدنی و توتون  
مجموع شامل دیگر موارد

مبادی  عمده ی واردات
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

سوخت های معدنی و روغن
مواد شیمیایی و تولیدات مرتبط

غذا، نوشیدنی و توتون
مجموع شامل دیگر موارد 

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

هلند

آلمان
بلژیک
فرانسه

انگلستان
28 کشور اتحادیه ی اروپا

آلمان
چین

بلژیک
انگلستان

28 کشور اتحادیه ی اروپا

550.9
-484.5
66.4
225.8
-186.5
-18.6
87.1
10.2
-76.4

-0.1
-8.5
46.3
0.8
19.7
5.4
0.7

12.9
2.9
4.7
100

5.9
106
130
77

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

7.6
2.2
4.2
2.1

50.6
42.1
6.0
0.6
0.5
0.2

87
469

69.3
7.2
42.5

113.7
40.1
94.0

185.3
132.6
103.1
83.1 
575.3

162.2
144.3
53.9

513.2 

29.4
15.0
10.0
9.8
75.7

16.5
13.8
9.7
7.5
46.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

ولینگتون
دالر نیوزیلند

نیوزیلند

270.534 کیلومتر مربع
2.2

4.5 میلیون نفر
16.6
0.9 درصد

20.2 درصد
19.3 درصد
96.5
91

80.0 سال
83.6 سال
...
2

86.3 درصد 

13
7.2

227  میلیارد دالر نیوزیلند
186 میلیارد دالر
1.3 درصد

درصد از کل
4
26
...
70

17.2
21.3
4.837

1.2 درصد
1.9 درصد
3.40 درصد

دالر نیوزیلند به ازای هر دالر آمریکا
SDR دالر نیوزیلند به ازای هر
دالر نیوزیلند به ازای هر یورو

1.28
1.85
1.55

2010=100
115.90
114.20

6.6
20.9
72.5

41.820 دالر

65.5
82.1

درصد از کل
58
19
22
30
-28

6.2
5.3

14

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

11.5 درصد
6.1 درصد
0.2 درصد
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بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی
سوخت های معدنی
تجهیزات حمل ونقل

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
محصوالت لبنی

گوشت
محصوالت جنگل بانی

پشم
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

نیوزیلند

چین
استرالیا
آمریکا
ژاپن

چین
استرالیا

ایاالت متحد امریکا
ژاپن

39.7
-38.7
1.1
19.2
-25.9
-0.4
-5.9
-3.2
-2.7

-0.8
-1.3
16.3
3.0
0.0
0.5
0.3

9.7
2.7
2.3
100

7.4
99
120
80

مسیحی
بدون مذهب

غیره
هندو

مسلمان
یهودی

1.5
2.9
4.6
2.0

57.0
36.6
2.8
2.1
1.2
0.2

105
543

5.9
40.7
41.1

105.8
29.2
82.8

11.0
4.3
4.1
0.6
39.4

7.8
6.7
5.6
39.6

20.8
19.0
8.5
5.9

17.5
13.3
9.4
6.4
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

آبوجا
نایرا نیجریه

نیجریه

923.768 کیلومتر مربع
38.4

173.6 میلیون نفر
187.9
 2.7درصد

44.4 درصد
4.5 درصد
103.4
50.4

53.9 سال
54.6 سال
51.1
5.6

47.8 درصد 

39
12.0

1.010  میلیارد نایرا نیجریه
522 میلیارد دالر
6.7 درصد

درصد از کل
21
22
9
57

167.3
22.6
134

8.1 درصد
10.6 درصد
10.80 درصد

نایرا به ازای هر دالر آمریکا
SDR نایرا به ازای هر
نایرا به ازای هر یورو

168.68
245.83
204.79

2010=100
98.10
130.80

...

...

...

3.010 دالر

10.6
55.6

درصد از کل
72
8
15
18
-13

28.5
9.1

-117

4.6 درصد
10.5 درصد
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بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
غذا و حیوانات زنده

کاالهای ساخته شده
مواد شیمیایی

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
نفت خام

گاز
کاکائو و کره کاکائو

الستیک
جمع شامل دیگر موارد
مقاصد عمده ی صادرات

درصد از کل

نیجریه

هندوستان
ایاالت متحد امریکا

برزیل
اسپانیا

چین
ایاالت متحد امریکا

هندوستان
فرانسه

95.7
-53.4
42.3
3.4
-47.2
21.9
20.4
7.8
-1.3
11.1

11.3
47.5
5.7
0.7
18.7
3.6
15.6
0.4

3.9
0.4
-
64

...
85
44
....

مسیحی
مسلمان

غیره
بدون مذهب

هندو
یهودی

35.7
4.8
...
...

49.3
48.8
1.4
0.4
>0.1
>0.1

60
16

1.9
...
5.3

73.3
0.0
38.0

81.1
9.4
0.1
95.1
95.1

14.1
8.2
7.4
5.9
58.2

12.3
11.5
10.1
7.2

21.0
11.3
4.6
3.5
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

اسلو
کرون نروژ

نروژ

323.878 کیلومتر مربع
2.2

5.1 میلیون نفر
15.4
1.0 درصد

18.6 درصد
21.6 درصد
99.9
94.4

80.0 سال
84.2 سال
...
1.8

89.2 درصد 

12
8.1

3.011  میلیارد کرون نروژ
513 میلیارد دالر
0.7 درصد

درصد از کل
2
41
7
58

239.2
48.6
9.681

2.0 درصد
1.7 درصد
1.63 درصد

کرون نروژ به ازای هر دالر آمریکا
SDR کرون نروژ به ازای هر
کرون نروژ به ازای هر یورو

7.43
10.77
9.02

2010=100
88.50
87.90

2.2
20.3
77.5

100.900 دالر

121.4
71.8

درصد از کل
41
22
26
39
-28

3.5
3.5

-577

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی

3.9 درصد
5.3 درصد
9.2 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
اشیای ساخته شده متفرقه

کاالهای ساخته شده
مواد شیمیایی و تولیدات معدنی

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
سوخت های معدنی و روغن

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
کاالهای ساخته شده
غذا و نوشیدنی الکلی

مجموع شامل دیگر موارد
مقاصد عمده ی صادرات

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

نروژ

انگلستان
هلند
آلمان

فرانسه
اروپا

سوئد
آلمان
چین

انگلستان
اروپا

153.5
-93.0
60.5
90.2
-92.0
-7.8
51.0
9.9
-42.2

3.1
6.4
58.3
3.8
0.0
5.6
1.1

9.6
4.3
3.3
100

6.6
99
111
74

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

2.3
2.2
4.9
2.0

84.7
10.1
3.7
0.9
0.5
>0.1

124
495

44.5
38.5
24.5

116.3
38.1
95.1

105.2
13.6
11.4
10.9
155.3

34.8
13.5
13.3
8.6
89.8

24.1
12.9
12.7
6.0
81.4

13.3
12.4
9.2
6.4
64.5
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

اسالم آباد
روپیه پاکستان

پاکستان

803.940 کیلومتر مربع
27.5

182.1 میلیون نفر
226.5
1.6 درصد

33.8 درصد
6.5 درصد
105.6
53.7

66.3 سال
68.3 سال
54.7
3.8

38.8 درصد 

28
6.8

22.489  میلیارد روپیه پاکستان
232 میلیارد دالر
2.8 درصد

درصد از کل
25
21
14
54

45.2
66.1
369

8.6 درصد
10.1 درصد
9.49 درصد

روپیه به ازای هر دالر آمریکا
SDR روپیه نیوزیلند به ازای هر

روپیه به ازای هر یورو

100.46
145.55
121.97

2010=100
89.60
116.00

43.7
21.5
33.2

1.280 دالر

8.7
55.6

درصد از کل
81
11
15
13
-20

6.2
6.2

23

15.7 درصد
13.8 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

تولیدات پتروشیمی
نفت خام

روغن پالم
تجهیزات مخابراتی

مجموع شامل دیگر مرد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
پارچه نخی

کاموای نخی و نخ
بافتنی

برنج
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصده عمده صادرات
درصد از کل

پاکستان

ایاالت متحد امریکا
چین

امارات متحد عربی
افغانستان

چین
عربستان سعودی

امارات متحد عربی
کویت

25.1
-41.2
-16.1
5.4
-12.4
18.7
-4.4
-1.9
2.4
-2.6

-6.0
7.7
1.7
2.1
56.5
24.3
124.9
17.4

2.8
0.8
0.6
91.4

2.5
92
38
10

مسلمان
هندو

مسیحی
یهودی

بدون مذهب
غیره

31.1
6.8
...
...

96.4
1.9
1.6
>0.1
>0.1
>0.1

44
11

1.3
15.4
3.5

70.1
0.6
10.9

2.8
2.3
2.1
2.1
25.1

9.9
6.1
2.0
1.3
44.7

14.1
11.6
9.7
8.5

27.1
14.3
14.1
14.1
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

لیما
نوئوو سول

پرو

1.285.216 کیلومتر مربع
3.2

30.4 میلیون نفر
23.6
1.2 درصد

28.8 درصد
9.3 درصد
100.5
73.7

73.5 سال
78.8 سال
93.8
2.4

78.6 درصد 

20
5.3

547  میلیارد نوئوو سول
202 میلیارد دالر
5.5 درصد

درصد از کل
7
37
...
56

25.3
27.3
911

3.2 درصد
2.9 درصد
3.80 درصد

نوئوو سول به ازای هر دالر آمریکا
SDR نوئوو سول به ازای هر
نوئوو سول به ازای هر یورو

2.99
4.32
3.63

2010=100
...
...

25.8
17.4
56.8

6.660 دالر

22.2
67.7

درصد از کل
61
11
28
24
-25

4.0
4.7

-14

14.2 درصد
13.6 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای واسطه ای
کاالهای سرمایه ای

کاالهای مصرفی
کاالهای دیگر

مجموع
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
مس
طال

گوشت ماهی
روی

مجموع شامل دیگر موارد
مقاصد عمده ی صادرات

درصد از کل

پرو

ایاالت متحد امریکا
چین
کانادا
ژاپن

ایاالت متحد امریکا
چین
برزیل

آرژانتین

42.2
-41.6
0.6
6.4
-19.5
3.3
-9.1
-4.5
10.0
1.7

1.6
65.8
12.9
1.1
56.7
28.0
108.2
13.0

5.3
1.1
1.5
86.8

3.3
102
94
41

مسیحی
بدون مذهب

غیره
هندو

یهودی
مسلمان

7.6
4.0
2.8
0.4

95.5
3.1
1.5
>0.1
>0.1
>0.1

70
57

32.5
0.2
11.3

98.1
5.2
39.2

9.8
8.1
1.4
1.7
42.5

19.6
13.7
7.7
0.2
42.4

17.5
17.0
6.7
5.0

26.2
16.1
5.6
5.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

مانیل
پزو فیلیپین

فیلیپین

300.000 کیلومتر مربع
18.6

98.4 میلیون نفر
328.0
1.6 درصد

34.1 درصد
6.4 درصد
100.5
66

66.0 سال
73.0 سال
...
3

44.4 درصد 

24
6.1

11.548  میلیارد پزو فیلیپین
272 میلیارد دالر
5.3 درصد

درصد از کل
11
31
20
58

12.5
32.7
338

4.2 درصد
3.8 درصد
2.56 درصد

پزو فیلیپین به ازای هر دالر آمریکا
SDR پزو فیلیپین به ازای هر
پزو فیلیپین به ازای هر یورو

44.62
64.64
54.17

2010=100
106.90
114.40

32.1
15.4
52.5

2.770 دالر

12.3
62.2

درصد از کل
73
11
20
28
-32

7.1
8.8

41

13.7 درصد
13.8 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای سرمایه ای
سوخت های معدنی

مواد شیمیایی
کاالهای ساخته شده

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

لباس
روغن نارگیل

محصوالت پتروشیمی
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

فیلیپین

ژاپن
ایاالت متحد امریکا

چین
هنگ کنگ

ایاالت متحد امریکا
چین
ژاپن

کره ی جنوبی

44.5
-62.2
-17.7
31.7
-23.7
21.1
11.4
4.2
-2.1
5.1

-0.6
83.2
11.6
6.2
60.6
22.3
59.3
5.7

4.4
...
1.0
91.8

3.4
106
85
28

مسیحی
مسلمان

غیره
بدون مذهب

هندو
یهودی

21.8
4.5
...
...

92.6
5.5
1.7
0.1
>0.1
>0.1

65
31

52.5
0.6
3.2

104.5
9.1
37.0

21.8
1.6
1.0
0.8
56.7

16.9
13.1
6.0
5.5
65.7

20.1
13.8
11.6
7.8

11.2
13.4
8.7
8.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

ورشو
زلوتی

لهستان

312.683 کیلومتر مربع
35.7

38.2 میلیون نفر
122.2
0.0 درصد

15.0 درصد
21.1 درصد
93.4
83.4

73.2 سال
81.1 سال
99.7
1.2

60.5 درصد 

10
10.8

1.662  میلیارد زلوتی
526 میلیارد دالر
2.9 درصد

درصد از کل
3
33
19
63

67.4
97.6
2.534

0.0 درصد
2.3 درصد
2.06 درصد

زاوتی به ازای هر دالر آمریکا
SDR زاوتی به ازای هر
زاوتی به ازای هر یورو

3.51
5.08
4.26

2010=100
96.5
95.8

12.6
30.4
57.0

13.650 دالر

44.7
68.6

درصد از کل
61
18
19
46
-44

10.3
13.5

26

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

8.3 درصد
7.2 درصد
...
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
کاالهای ساخته شده

مواد و محصوالت شیمیایی
مجموع شامل دیگر موارد

مبادی عمده ی واردات 
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیرات حمل ونقل

کاالهای ساخته شده
مواد غذایی و حیوانات زنده
مجموع شامل دیگر موارد
مقاصد عمده ی صادرات 

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

لهستان

آلمان
انگلستان

جمهوری چک
فرانسه

اروپا

آلمان
روسیه
هلند
چین
اروپا

197.8
-197.0
0.8
60.4
-67.7
-0.5
-7.0
-1.3
197.7
0.9

-2.7
106.2
4.8
3.3
361.2
69.8
137.0
17.4
0.5
0.1

6.7
2.2
6.5
...

4.9
101
98
73

مسیحی
بدون مذهب

هندو
یهودی

مسلمان
غیره

13.6
2.8
5.3
1.7

94.3
5.6
>0.1
>0.1
>0.1
>0.1

69
504

33.8
62.8
14.3

149.1
15.7
62.9

69.1
39.0
19.3
203.2

63.7
34.4
27.6
206.3

25.3
6.6
6.2
5.7
75.0

26.5
10.0
5.8
5.4
69.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

لیسبون
یورو

پرتغال

88.490 کیلومتر مربع
11.9

10.6 میلیون نفر
119.2
0.1- درصد

14.8 درصد
24.7 درصد
93.8
82.2

78.0 سال
83.6 سال
94.5
1.2

63.5 درصد 

8
10.5

171  میلیارد یورو
227 میلیارد دالر
1.7- درصد

درصد از کل
2
21
13
77

4.6
24.5
2.326

0.2- درصد
1.6 درصد
1.63 درصد

یورو به ازای هر دالر آمریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
99.00
97.90

10.5
25.6
63.9

21.740 دالر

52.4
65.3

درصد از کل
65
19
15
39
-38

16.2
8.7

78

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
11.3 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
غذا، نوشیدنی و توتون

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

غذا، نوشیدنی و توتون
مواد شیمیایی و تولیدات مرتبط

سوخت های معدنی و روغن
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

پرتغال

اسپانیا
آلمان

فرانسه
آنگوال
اروپا

اسپانیا
آلمان

فرانسه
ایتالیا
اروپا

63.0
-72.6
-9.6
36.4
-30.8
5.3
1.2
0.5
-5.4

-4.0
-5.1
17.6
2.0
12.3
0.5
0.2

9.7
4.1
3.4
99.8

5.3
106
113
69

مسیحی
بدون مذهب

غیره
مسلمان

هندو
یهودی

4.0
2.6
3.3
2.4

93.8
4.4
1.0
0.6
0.1
>0.1

74
427

56.1
20.1
42.7

113.0
23.8
62.1

15.5
6.5
6.4
5.5
62.8

17.4
14.6
10.0
10.0
75.6

23.7
11.6
11.6
6.4
70.3

32.2
11.4
6.7
5.1
72.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

بخارست
لئوی رومانی

رومانی

237.500 کیلومتر مربع
38.2

21.7 میلیون نفر
91.4
0.3- درصد

15.1 درصد
21.0 درصد
95.1
78.5

70.9 سال
78.0 سال
98.6
1.3

54.6 درصد 

10
12.8

631  میلیارد لئوی رومانی
190 میلیارد دالر
0.6- درصد

درصد از کل
6
43
...
50

27.3
36.5
1.821

1.1 درصد
4.0 درصد
0.55 درصد

لئوی رومانی به ازای هر دالر آمریکا
SDR لئوی رومانی به ازای هر
لئوی رومانی به ازای هر یورو

3.69
5.34
4.48

2010=100
95.80
100.00

29.0
28.6
42.4

9.490 دالر

35.8
66.6

درصد از کل
72
6
23
42
-43

7.3
7.1

23

8.3 درصد
6.6 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت، تجهیزات، شامل حمل ونقل
محصوالت شیمیایی

مواد معدنی، سوخت و روغن
منسوجات و محصوالت آن
مجموع شامل دیگر موارد

مبادی عمده ی واردات 
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت، تجهیزات، شامل حمل ونقل

منسوجات و پوشاک
فلزات و تولیدات پایه

مواد معدنی، سوخت و روغن
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

رومانی

آلمان
ایتالیا

فرانسه
ترکیه
اروپا

آلمان
ایتالیا

مجارستان
فرانسه

اروپا

58.3
-65.6
-7.3
18.6
-18.1
5.0
-1.8
-0.9
11.4
9.0

2.1
48.8
7.0
3.3
134.0
69.9
159.7
36.9
0.1
0.1

5.3
2.4
6.1
...

3.1
94
95
52

مسیحی
مسلمان

بدون مذهب
هندو

یهودی
غیره

7.1
2.8
5.1
1.5

9.5
0.3
0.1
>0.1
>0.1
>0.1

54
235

45.9
37.4
21.8

105.6
17.3
49.8

23.1
4.5
3.2
3.2
65.9

23.1
9.5
8.5
4.4
73.4

18.5
11.5
6.8
5.3
69.6

18.5
11.0
8.3
5.8
75.7
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

مسکو
روبل روسیه

روسیه

17.075.400 کیلومتر مربع
7.3

142.8 میلیون نفر
8.4
0.3- درصد

15.8 درصد
19.0 درصد
85.9
77.8

62.4 سال
75.0 سال
99.7
1.7

74.0 درصد 

13
15.6

66.755  میلیارد روبل روسیه
2.097 میلیارد دالر
1.0 درصد

درصد از کل
4
36
15
60

1.382.4
788.1
5.540

7.8 درصد
7.0 درصد
15.47 درصد

روبل به ازای هر دالر آمریکا
SDR روبل به ازای هر
روبل به ازای هر یورو

56.26
81.51
68.31

2010=100
64.20
75.80

9.7
27.9
62.3

14.610 دالر

47.6
52.1

درصد از کل
52
20
23
28
-22

5.5
7.4

-80

22.9 درصد
11.0 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات
مواد شیمیایی

غذا و محصوالت کشاورزی
فلزات

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
سوخت

سنگ معدنی و فلزات
ماشین آالت و تجهیزات

مواد شیمیایی
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

روسیه

هلند
آلمان
ایتالیا
چین

چین
آلمان

ایاالت متحد امریکا
اوکراین

523.3
-341.3
181.9
112.3
-250.3
-9.3
34.8
1.7
-46.6
-22.1

-28.1
509.7
10.3
33.3
726.7
35.0
113.5
11.5
0.6
0.03

6.5
4.3
...
97

...
101
95
76

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
یهودی

هندو
غیره

55.7
2.6
8.5
4.5

73.3
16.2
10.0
0.2
>0.1
>0.1

84
282

32.9
24.7
28.3

152.8
16.6
61.4

375.1
58.2
32.0
26.5
527.3

157.6
47.9
40.4
22.8
315.0

13.3
7.5
7.0
6.8

16.9
12.0
5.3
5.0



پروفایل کشورها206

سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 ریاض
ریال عربستان

عربستان سعودی

2.200.000 کیلومتر مربع
1.5

28.8 میلیون نفر
13.1
1.6 درصد

29.0 درصد
4.9 درصد
129.7
83.6

74.8 سال
78.5 سال
94.4
2.9

83.1 درصد 

22
3.3

2.795  میلیارد ریال عربستان
748 میلیارد دالر
4.9 درصد

درصد از کل
2
61
10
38

691.6
232.9
8.232

2.7 درصد
3.3 درصد
0.86 درصد

ریال عربستان به ازای هر دالر آمریکا
SDR ریال عربستان به ازای هر
ریال عربستان به ازای هر یورو

3.75
5.43
4.55

2010=100
109.10
112.00

4.7
24.6
70.7

25.960 دالر

101.1
62.1

درصد از کل
30
22
27
52
-31

5.6
5.3

-222

17.0 درصد
10.9 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد غذایی

تولیدات شیمیایی و فلزی
مجموع شامل دیگر موارد

مبادی عمده ی واردات 
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
نفت خام

محصوالت پتروشیمی تصفیه شده
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

عربستان سعودی

چین
ایاالت متحد امریکا

ژاپن
کره ی جنوبی

ایاالت متحد امریکا
چین

هندوستان
آلمان

376.0
-153.4
222.6
37.0
-88.3
-35.9
135.5
18.1
-57.7
69.1

64.1
737.8
36.6
10.4
155.7
20.9
37.7
2.7

3.2
2.5
2.1
97

...
106
116
58

مسلمان
مسیحی

هندو
غیره

بدون مذهب
یهودی

5.0
5.9
...
...

93.0
4.4
1.1
0.9
0.7
>0.1

55
403

0.3
99.5
17.1

184.2
7.4
60.5

278.1
42.1
376.0

74.1
23.3
14.0
167.7

13.9
13.8
13.0
9.8

12.9
12.7
8.0
7.3



پروفایل کشورها208

سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

سنگاپور
دالر سنگاپور

سنگاپور

639 کیلومتر مربع
0.9

5.4 میلیون نفر
8.450.7
1.5 درصد

16.1 درصد
5.8 درصد
97.4
90.1

80.6 سال
85.5 سال
96.4
1.2

100.0 درصد 

9
5.1

373  میلیارد دالر سنگاپور
298 میلیارد دالر
5.6 درصد

درصد از کل
0
25
19
75

0.2
77.6
14.615

1.0 درصد
3.2 درصد
0.25 درصد

دالر سنگاپور به ازای هر دالر آمریکا
SDR دالر سنگاپور به ازای هر
دالر سنگاپور به ازای هر یورو

1.32
1.91
1.60

2010=100
110.30
112.10

1.1
21.8
77.1

55.180 دالر

148.5
89.4

درصد از کل
38
10
29
191
-168

2.8
3.7

97

11.4 درصد
6.3 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی
کاالهای ساخته شده

اشیای ساخته شده متفرقه
مجموع شامل دیگر موارد

مبادی عمده ی واردات 
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
سوخت های معدنی

تولیدات و قطعات الکترونیکی
مواد و محصوالت شیمیایی

کاالهای ساخته شده
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

سنگاپور

مالزی
چین

هنگ کنگ
اندونزی

چین
مالزی

ایاالت متحد امریکا
کره ی جنوبی

441.7
-367.2
74.5
203.8
-217.4
-6.8
54.1
18.2
-36.1
18.1

11.9
277.8
5.7
4.1
28.3
9.4
4.4
0.7

4.6
2.0
2.0
100

2.9
...
...
...

بودایی
مسیحی

بدون مذهب
مسلمان

غیره
هندو

1.6
3.5
6.8
1.9

33.9
18.2
16.4
14.3
12.0
5.2

129
119

55.8
...
36.4

155.9
26.0
73.0

99.9
98.9
50.8
35.7
410.3

156.2
116.9
28.8
23.4
373.1

12.2
11.8
11.2
5.7

11.7
10.9
10.3
6.4



پروفایل کشورها210

سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

براتیسالوا
یورو

اسلواکی

49.035 کیلومتر مربع
29.0

5.5 میلیون نفر
112.2
0.0 درصد

15.1 درصد
19.2 درصد
94.6
83

72.2 سال
83.4 سال
...
1.3

53.6 درصد 

10
10.6

73.6  میلیارد یورو
97.7 میلیارد دالر
1.0 درصد

درصد از کل
4
33
20
63

6.3
17.4
3.225

0.1- درصد
2.0 درصد
1.18 درصد

یورو به ازای هر دالر آمریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
101.33
101.50

3.2
37.5
59.3

18.050 دالر

50.0
67.2

درصد از کل
57
18
21
93
-88

14.2
15.0

63

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
3.0 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
کاالهای واسطه ای و ساخته شده

سوخت
مواد شیمیایی

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

کاالهای واسطه ای و ساخته شده
اشیای ساخته شده و محصوالت متفرقه

مواد شیمیایی
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

اسلواکی

آلمان
جمهوری چک

لهستان
مجارستان

اروپا

آلمان
جمهوری چک

روسیه
مجارستان

اروپا

85.5
-79.8
5.7
10.9
-13.1
-1.4
2.0
2.1
3.3

0.1
-0.4
2.2
0.3
1.0
0.09
0.09

8.2
3.3
6.0
100

4.1
102
94
55

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

2.3
2.4
4.8
2.0

85.3
14.3
0.2
0.1
>0.1
>0.1

...
348

43.0
49.6
17.7

113.9
15.5
77.9

37.4
17.5
2.4
1.8
85.3

18.2
13.6
7.8
3.7
83.6

20.9
13.6
8.5
6.5
82.9

17.8
16.1
9.6
9.1
74.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 لیوبلیانا
یورو

اسلوونی

20.253 کیلومتر مربع
8.5

2.1 میلیون نفر
103.7
0.1 درصد

14.3 درصد
23.8 درصد
98.4
87.4

77.2 سال
84.3 سال
99.7
1.5

49.7 درصد 

10
10.3

36.1  میلیارد یورو
48.0 میلیارد دالر
2.0- درصد

درصد از کل
2
32
22
66

3.5
7.5
3.628

0.2 درصد
1.6 درصد
1.50 درصد

یورو به ازای هر دالر آمریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
...
...

8.3
30.8
60.3

23.300 دالر

54.4
60.3

درصد از کل
54
20
20
75
-69

10.1
6.7

50

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی

5.6 درصد
2.0 درصد
7.2 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
کاالهای ساخته شده

مواد شیمیایی
کاالهای ساخته شده متفرقه

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

کاالهای ساخته شده
مواد شیمیایی

کاالهای ساخته شده متفرقه
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

اسلوونی

آلمان
ایتالیا

استرالیا
کرواسی

اروپا

ایتالیا
آلمان

استرالیا
کرواسی

اروپا

28.8
-27.8
1.0
8.4
-6.4
-0.3
2.7
5.6
-3.7

0.0
0.0
0.9
0.3
0.1
0.06
0.13

9.2
2.5
4.6
99.6

5.7
99
98
86

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
هندو

یهودی
غیره

0.8
2.4
3.4
1.2

78.4
18.0
3.6
>0.1
>0.1
>0.1

...
521

70.7
9.1
47.7

110.2
25.0
72.7

9.7
5.9
4.8
2.8
28.9

7.7
5.2
4.1
2.5
28.6

22.7
13.6
9.8
7.2
74.8

16.2
19.4
11.8
5.4
70.1
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 پرتوریا
رند آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی

1.225.815 کیلومتر مربع
9.9

52.8 میلیون نفر
43.1
0.6 درصد

29.5 درصد
8.6 درصد
94.2
65.8

55.7 سال
59.3 سال
93.7
2.3

64.8 درصد 

20
13.2

3.534  میلیارد رند آفریقای جنوبی
366 میلیارد دالر
1.8 درصد

درصد از کل
2
30
13
68

157.4
142.0
2.712

6.1 درصد
5.3 درصد
5.65 درصد

رند به ازای هر دالر آمریکا
SDR رند به ازای هر
رند به ازای هر یورو

11.58
16.78
14.06

2010=100
68.50
78.00

4.6
28.5
66.9

6.890 دالر

24.3
62.6

درصد از کل
62
20
20
31
-33

24.9
24.7

-15

9.1 درصد
2.7 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

محصوالت پتروشیمی
تجهیزات و قطعات برای خودرو
روغن های نفتی و دیگر روغن ها

خودرو و دیگر محصوالت آن
مجموع شامل دیگر موارد

مبادی عمده ی واردات 
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
طال

پالتین
زغال سنگ

خودرو و دیگر محصوالت آن
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

آفریقای جنوبی

چین
ایاالت متحد امریکا

ژاپن
آلمان

چین
آلمان

عربستان سعودی
ایاالت متحد امریکا

96.5
-103.6
-7.1
23.5
-34.4
-3.2
-21.2
-5.8
14.0
0.5

-1.0
49.7
4.3
4.0
139.8
38.2
115.2
7.9

8.9
0.8
10.3
95.1

6.2
101
111
20

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
هندو
غیره

یهودی

14.9
3.5
...
...

81.2
14.9
1.7
1.1
0.9
0.1

61
121

...
8.9
7.3

145.6
3.1
48.9

9.6
7.9
6.7
3.4
95.7

15.5
5.7
5.0
3.6
103.4

12.3
7.6
5.9
4.7

17.6
11.9
8.8
7.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

سئول
وون کره جنوبی

کره جنوبی

99.274 کیلومتر مربع
15.6

49.3 میلیون نفر
496.6
0.4 درصد

14.9 درصد
17.1 درصد
99
89.1

79.2 سال
85.9 سال
...
1.2

82.5 درصد 

9
6.2

1.428  تریلیون وون کره جنوبی
1.305 میلیارد دالر
3.2 درصد

درصد از کل
2
39
31
59

39.0
288.0
5.759

0.4 درصد
3.1 درصد
1.99 درصد

وون به ازای هر دالر آمریکا
 SDR وون به ازای هر

وون به ازای هر یورو

1099.30
1592.70
1334.66

2010=100
...
...

6.6
17.0
76.4

25.980 دالر

62.3
71.5

درصد از کل
51
15
29
54
-49

3.1
3.5

82

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

8.5 درصد
5.8 درصد
...
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

سوخت های معدنی و روغن
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

کاالهای ساخته شده
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

کاالهای ساخته شده
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

سوخت های معدنی و روغن
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

کره جنوبی

چین
ایاالت متحد امریکا

ژاپن
هنگ کنگ

چین
ژاپن

ایاالت متحد امریکا
عربستان سعودی

618.2
-535.4
82.8
133.8
-131.3
-4.2
81.1
6.2
-63.8
16.3

18.0
345.7
6.2
3.4
422.6
32.4
56.2
6.8
1.7
0.1

7.2
2.1
...
100

4.9
103
97
98

بدون مذهب
مسیحی

بودایی
غیره

مسلمان
یهودی

18.2
2.8
6.5
2.3

46.4
29.4
22.9
1.0
0.2
>0.1

113
300

81.8
13.5
61.6

111.0
38.0
84.8

305.6
71.7
66.2
54.1
559.6

180.4
134.6
55.1
46.9
515.5

26.1
11.1
6.2
5.0

16.1
11.6
8.1
7.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

مادرید
یورو

اسپانیا

504.782 کیلومتر مربع
24.9

46.9 میلیون نفر
92.9
0.3 درصد

15.4 درصد
23.1 درصد
97.5
86.9

79.5 سال
86.0 سال
97.9
1.3

79.6 درصد 

9
9.0

1.049  میلیارد یورو
1.393 میلیارد دالر
1.5- درصد

درصد از کل
3
23
...
74

38.7
150.7
3.222

0.2- درصد
1.8 درصد
0.01 درصد

یورو به ازای هر دالر آمریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
98.90
96.80

4.4
20.7
74.9

29.880 دالر

62.4
67.6

درصد از کل
58
19
19
32
-28

26.1
14.9

74

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
10.7 دصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
غذا، نوشیدنی و توتون

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

غذا، نوشیدنی و توتون
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

سوخت های معدنی و روغن
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

اسپانیا

فرانسه
آلمان

پرتغال
ایتالیا
اروپا

آلمان
فرانسه
ایتالیا
چین
اروپا

311.4
-326.5
-15.1
194.5
-161.0
-7.8
10.7
0.8
-22.5

0.6
-4.3
46.3
1.1
9.1
2.4
0.1

8.9
4.9
3.1
100

5.1
103
131
85

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
یهودی

غیره
هندو

18.5
2.5
3.5
2.2

78.6
19.0
2.1
0.1
0.1
>0.1

95
472

13.9
12.7
41.3

106.9
25.8
71.6

99.8
43.8
41.8
29.8
311.1

86.4
74.9
49.1
32.2
332.4

16.5
10.4
7.4
7.0
62.9

12.5
11.9
6.2
5.7
55.3
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

استکهلم
کرون سوئد

سوئد

449.964 کیلومتر مربع
6.4

9.6 میلیون نفر
21.3
0.7 درصد

16.9 درصد
25.5 درصد
99.2
89.8

80.4 سال
84.5 سال
...
1.9

85.8 درصد 

12
9.4

3.776  میلیارد  کرون سوئد
580 میلیارد دالر
0.8 درصد

درصد از کل
1
26
16
73

38.6
55.1
5.786

0.2- درصد
1.0 درصد
1.00 درصد

کرون سوئد به ازای هر دالر آمریکا
 SDR کرون سوئد به ازای هر

کرون سوئد به ازای هر یورو

7.74
11.21
9.40

2010=100
101.70
96.70

2.1
19.5
77.9

60.380 دالر

84.2
72.7

درصد از کل
47
26
22
44
-39

8.0
6.9

29

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

4.4 درصد
2.9 درصد
13.1 دصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
غذ، نوشیدنی و توتون

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

سوخت های معدنی و روغن
مواد خام

مجموع شامل دیگر موارد
مقاصد عمده ی صادرات

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

سوئد

نروژ
آلمان
فنالند

دانمارک
اروپا

آلمان
دانمارک

نروژ
هلند
اروپا

180.9
-160.7
20.2
136.3
-104.5
-10.0
42.1
7.3
-7.7

14.9
13.1
65.4
3.0
4.0
5.8
1.0

9.7
3.9
2.7
100

6.8
102
98
70

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

4.2
2.3
5.3
2.5

67.2
27.0
4.6
0.8
0.2
0.1

93
470

57.5
20.1
40.6

124.4
32.6
94.8

62.7
19.5
13.9
11.1
167.5

56.3
22.6
18.1
15.9
160.6

10.1
9.9
7.1
6.8
57.7

17.5
8.1
8.1
7.5
68.9
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

سوئیس
فرانک سوئیس

سوئیس

41.293 کیلومتر مربع
10.2

8.1 میلیون نفر
196.2
1.0 درصد

14.8 درصد
23.4 درصد
97
91.7

80.8 سال
85.6 سال
...
1.5

73.9 درصد 

10
8.3

635  میلیارد فرانک سوئیس
685 میلیارد دالر
1.1 درصد

درصد از کل
1
26
19
74

15.8
31.9
3.984

0.0 درصد
0.0 درصد
2.00- درصد

فرانک سوییس به ازای هر دالر آمریکا
 SDR فرانک سوییس به ازای هر

فرانک سوییس به ازای هر یورو

0.99
1.43
1.20

2010=100
113.90
104.50

3.5
20.3
72.5

84.750 دالر

107.4
80.5

درصد از کل
54
11
23
72
-60

4.4
3.8

50

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

7.1 درصد
13.1 درصد
13.1 دصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

مواد شیمیایی
ماشین آالت، تجهیزات و محصوالت الکترونیکی

ابزار دقیق، ساعت و جواهرات
وسایل موتوری

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
مواد شیمیایی

ابزار دقیق، ساعت و جواهر
ماشین آالت، تجهیزات و محصوالت الکترونیکی

فلزات و محصوالت فلزی
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

سوئیس

آلمان
ایاالت متحد امریکا

ایتالیا
فرانسه

اروپا

آلمان
ایتالیا

فرانسه
ایاالت متحد امریکا

اروپا

373.5
-319.8
53.7
235.9
-197.2
-19.1
73.2
10.7
-90.1

14.0
4.9
536.2
12.4
33.4
3.2
0.5

11.5
4.0
5.0
100

5.3
103
96
56

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

3.7
2.2
5.3
2.2

81.3
11.9
5.5
0.6
0.4
0.3

116
538

52.4
16.0
56.9

136.8
42.5
86.7

78.3
48.9
35.9
13.0
217.1

45.2
32.6
20.7
17.1
191.8

19.5
12.4
7.5
7.5
54.9

29.5
10.6
8.7
6.4
72.9
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

تایپه
دالر جدید تایوان

تایوان

36.179 کیلومتر مربع
...

23.3 میلیون نفر
644.0
0.2 درصد

14.3 درصد
17.0 درصد
101
...

76.7 سال
83.2 سال
...
1.1

73.0 درصد 

8
7.0

15.221  میلیارد دالر جدید تایوان
511 میلیارد دالر
3.4 درصد

درصد از کل
2
30
25
68

12.5
121.0
5.214

1.2 درصد
1.3 درصد
...

دالر تایوان به ازای هر دالر آمریکا
 SDR دالر تایوان به ازای هر

دالر تایوان به ازای هر یورو

3.67
...
4.46

2010=100
...
...

...

...

...

21.870 دالر

82.3
75.1

درصد از کل
58
12
19
71
-62

4.2
4.6

...

6.4 درصد
5.1 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد معدنی

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
اشیا و فلزات پایه

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

اشیا و فلزات پایه
اشیای پالستیکی و الستیکی

مواد شیمیایی
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

تایوان

چین
هنگ کنگ

ایاالت متحد امریکا
سنگاپور

ژاپن
چین

ایاالت متحد امریکا
کره ی جنوبی

304.6
-267.6
37.0
76.8
-53.4
-3.0
57.4
11.2
41.2
93.6

7.4
434.0
16.2
13.6
170.1
33.3
44.7
5.0
0.3
0.06

...

...

...

...

...

...

...

...

غیره
بودایی

بدون مذهب
مسیحی

هندو
یهودی

7.6
3.0
...
...

60.5
21.3
12.7
5.5
>0.1
>0.1

79
268

84.6
0.4
71.2

127.5
24.5
80.0

143.8
27.6
24.8
21.3
288.0

83.2
73.2
30.5
21.7
269.1

28.4
13.7
11.3
6.9

16.0
15.8
9.4
5.9
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

 بانکوک
بات

تایلند

513.115 کیلومتر مربع
32.4

67.0 میلیون نفر
130.6
0.1 درصد

18.2 درصد
14.5 درصد
96.2
72.2

72.0 سال
78.6 سال
96.4
1.8

50.4 درصد 

12
8.3

11.899  میلیارد بات
387 میلیارد دالر
2.9 درصد

درصد از کل
12
43
33
45

65.6
128.8
1.928

1.9 درصد
2.8 درصد
1.96 درصد

بات به ازای هر دالر آمریکا
 SDR بات به ازای هر

بات به ازای هر یورو

32.96
47.76
40.02

2010=100
...
...

39.6
20.9
39.4

5.780 دالر

27.1
62.4

درصد از کل
54
14
29
74
-70

0.8
1.7

42

7.4 درصد
9.6 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت، تجهیزات و لوازم
سوخت و روغن

کاالهای ساخته شده
مواد شیمیایی

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت، تجهیزات و لوازم

کاالهای ساخته شده
غذا

مواد شیمیایی
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

تایلند

چین
ایاالت متحد امریکا

ژاپن
هنگ کنگ

ژاپن
چین

امارات متحد عربی
ایاالت متحد امریکا

225.4
-218.7
6.7
65.1
-86.1
10.5
-3.8
-1.0
-4.1
-5.1

-14.3
167.2
6.6
4.9
135.4
35.0
150.7
4.3
0.2
0.0

4.6
0.4
2.1
95.8

7.6
93
87
51

بودایی
مسلمان
مسیحی

بدون مذهب
هندو

یهودی

21.7
3.1
...
...

93.2
5.5
0.9
0.3
0.1
>0.1

81
104

9.9
4.9
9.0

140.1
7.4
28.9

86.2
29.1
26.8
24.0
224.9

86.2
52.0
40.6
23.6
249.7

11.9
10.1
9.7
5.8

16.4
15.1
7.0
5.9
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

امید به زندگی     مردان:
                          زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

آنکارا
 لیره ترک

ترکیه

779.452 کیلومتر مربع
26.7

74.9 میلیون نفر
96.1
0.9 درصد

25.7 درصد
10.8 درصد
96.6
75.9

73.3 سال
79.9 سال
94.9
2.1

73.4 درصد 

16
5.7

1.565  میلیارد  لیره ترک
822 میلیارد دالر
3.7 درصد

درصد از کل
8
27
18
64

34.5
126.3
1.707

8.9 درصد
8.1 درصد
9.00 درصد

لیره ترکیه به ازای هر دالر آمریکا
 SDR لیره ترکیه به ازای هر

لیره ترکیه به ازای هر یورو

2.32
3.36
2.82

2010=100
...
...

23.6
26
50.4

10.970 دالر

35.4
63.2

درصد از کل
71
15
21
26
-32

10.0
10.3

73

19.2 درصد
14.4 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

سوخت
مواد شیمیایی

تجهیزات مکانیکی
تجهیزات حمل ونقل

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
محصوالت کشاورزی
تجهیزات حمل ونقل

آهن و فوالد
منسوجات و لباس

مجموع شامل دیگر موارد
مقاصد عمده ی صادرات

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

کمک های اعطایی
درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

ترکیه

آلمان
عراق

انگلستان
ایتالیا
اروپا

روسیه
آلمان
چین

ایاالت متحد امریکا
اروپا

161.8
-241.7
-79.9
51.7
-37.8
1.4
-64.7
-7.9
72.6
10.8

11.9
131.1
5.6
16.7
388.2
47.2
181.1
28.7
3.3
0.4

5.6
1.7
2.5
99.7

...
100
86
69

مسلمان
بدون مذهب

مسیحی
غیره
هندو

یهودی

20.3
3.7
7.9
1.6

98.0
1.2
0.4
0.3
>0.1
>0.1

83
123

7.0
51.0
18.0

93.0
11.2
46.3

27.4
18.2
17.5
16.3
151.8 

35.7
33.5
23.4
19.4
251.7 

8.8
7.4
5.6
4.5
41.5

10.0
9.8
9.6
5.1
36.7
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

کی یف
گریونا

اوکراین

603.700 کیلومتر مربع
56.1

45.2 میلیون نفر
74.9
0.7- درصد

14.5 درصد
21.3 درصد
85.7
73.4

63.3 سال
74.8 سال
99.7
1.5

69.7 درصد 

11
17.0

1.455  میلیارد گریونا
177 میلیارد دالر
2.1- درصد

درصد از کل
10
27
14
63

81.8
126.2
2.767

12.1 درصد
5.8 درصد
24.55 درصد

گوبونا به ازای هر دالر آمریکا
 SDR گوبونا به ازای هر

گوبونا به ازای هر یورو

15.77
22.85
19.15

2010=100
64.20
72.30

17.2
20.7
62.1

3.900 دالر

16.6
46.9

درصد از کل
73
19
16
47
-55

7.9
8.3

32

13.2 درصد
14.4 درصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

سوخت
ماشین آالت و تجهیزات

مواد شیمیایی
غذا

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
فلزات غیرگران بها

غذا
ماشین آالت و تجهیزات

سوخت
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

22.1
12.8
11.9
10.3
68.5

30.0
20.0
8.0
6.3
82.6

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

روسیه
ترکیه
مصر
چین
اروپا

روسیه
چین
آلمان

بالروس
اروپا

59.1
-81.2
-22.1
30.4
-26.9
2.1
-16.5
-9.3
19.2
2.0

-4.1
20.4
2.3
1.4
147.7
81.5
143.5
38.1

7.8
3.5
9.0
98

6.7
105
99
79

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
یهودی
غیره 
هندو

17.8
2.6
6.1
1.1

83.8
14.7
1.2
0.1
0.1
>0.1

54
162

23.2
15.5
26.2

138.1
8.8
41.8

23.8
6.0
4.3
4.3
26.5

27.3
6.0
4.3
4.3
35.1

اوکراین
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

ابوظبی
درهم امارات

امارات متحد عربی

83.600 کیلومتر مربع
0.6

9.3 میلیون نفر
111.2
2.0 درصد

15.3 درصد
1.0 درصد
240.2
82.7

76.9 سال
78.9 سال
...
1.8

85.5 درصد 

15
1.1

1.478  میلیارد درهم امارات
402 میلیارد دالر
2.2 درصد

درصد از کل
1
59
9
40

213.6
95.6
10.383

2.3 درصد
1.2 درصد
...

درهم امارات به ازای هر دالر آمریکا
 SDR درهم امارات به ازای هر

درهم امارات به ازای هر یورو

3.67
5.32
4.46

2010=100
116.20
...

...

...

...

43.050 دالر

112.8
72.4

درصد از کل
50
7
23
98
-78

3.8
3.4

-188

15.1 درصد
9.3 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

سنگ ها و فلزات گران بها
ماشین آالت، وسایل تجهیزات الکتریکی

و دیگر تجهیزات حمل ونقل
فلزات پایه و محصوالت مرتبط

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
صادرات مجدد

نفت خام
گاز

مجموع شامل دیگر موارد
مقاصد عمده ی صادرات

درصد از کل

امارات متحد عربی

ژاپن
ایران

هندوستان
کره ی جنوبی

چین
هندوستان

ایاالت متحد امریکا
انگلستان

378.9
-241.7
137.2
25.4
-79.0
-18.9
64.7
16.1
-44.6
21.1

21.2
68.2
2.6
0.0
168.6
42.0
40.4
5.2

3.2
2.5
1.1
99.6

...
108
...
...

مسلمان
مسیحی

هندو
غیره

بدون مذهب
یهودی

1.7
5.0
...
...

76.9
12.6
6.6
2.8
1.1
>0.1

73
26

1.0
98.4
22.3

171.9
11.1
88.0

147.7
98.4
14.7
378.6

62.5
27.8

17.9
245.0

14.5
11.3
10.4
6.2

14.3
13.6
10.5
5.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

لندن
پوند استرلینگ

بریتانیا

242.534 کیلومتر مربع
25.7

63.1 میلیون نفر
260.2
0.5 درصد

17.6 درصد
23.2 درصد
96.8
89.2

79.4 سال
83.1 سال
...
1.9

82.6 درصد 

12
9.3

1.713  میلیارد پوند استرلینگ
2.679 میلیارد دالر
0.3 درصد

درصد از کل
1
20
10
79

122.5
215.7
3.386

1.5 درصد
2.9 درصد
0.40 درصد

پوند به ازای هر دالر آمریکا
 SDR پوند به ازای هر

پوند به ازای هر یورو

1.56
1.08
1.89

2010=100
108.20
115.40

1.2
18.9
78.9

41.780 دالر

72.1
75.8

درصد از کل
65
20
17
30
-32

7.5
6.1

39

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

...

...
3.9 دصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت های معدنی و روغن

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
غذا، نوشیدنی و توتون

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده  واردات 

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

سوخت های معدنی و روغن
غذا، نوشیدنی و توتون

مجموع شامل دیگر موارد
مقصاد عمده صادرات

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

بریتانیا

آلمان
ایاالت متحد امریکا

هلند
فرانسه

اروپا

آلمان
چین
هلند

فرانسه
اروپا

479.7
-655.9
-176.1
578.8
-480.4
-42.5
-120.2
-4.5
111.7

7.0
-0.8
104.4
1.1
10.0
17.9
0.7

9.1
2.8
2.9
100

6.0
109
95
62

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

26.8
2.4
4.5
2.1

71.1
21.3
4.4
1.4
1.3
0.5

109
500

14.4
41.7
52.9

124.6
35.8
89.8

166.9
76.1
61.7
28.9
479.6

218.9
86.7
75.1
60.4
655.6

9.3
9.1
7.8
6.6
43.5

13.2
8.1
8.1
5.7
52.2
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

واشینگتن، دی.سی
دالر آمریکا

ایاالت متحد امریکا

9.372.610 کیلومتر مربع
17.0

320.1 میلیون نفر
34.2
0.8 درصد

19.5 درصد
19.7 درصد
96.7
91.4

77.3 سال
81.9 سال
...
1.9

81.6 درصد 

13
8.4

16.768  میلیارد دالر آمریکا

1.2 درصد

درصد از کل
1
21
13
78

1.980.3
2.376.3
7.571

1.6 درصد
2.0 درصد
0.12 درصد

 SDR دالر آمریکا به ازای هر
دالر آمریکا به ازای هر یورو

1.45
1.21

2010=100
108.58
106.72

1.6
16.7
81.2

53.040 دالر

100
76.2

درصد از کل
68
15
20
13
-17

7.4
6.5

15

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

11.4 درصد
4.8 درصد
4.1 دصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

فراورده های صنعتی
کاالهای سرمایه ای به جز وسایل نقلیه
کاالهای مصرفی به جزو وسایل نقلیه

وسایل نقلیه و محصوالت آن
مجموع شامل دیگر موارد

مبادی عمده ی واردات 
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
کاالهای سرمایه ای به جز وسایل نقلیه

فراورده های صنعتی
کاالهای مصرفی به جز وسایل نقلیه

وسایل نقلیه و محصوالت آن
مجموع شامل دیگر موارد 

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

ایاالت متحدامریکا

کانادا
مکزیک

چین
ژاپن
اروپا

چین
کانادا

مکزیک
ژاپن
اروپا

1.593
-2.295
-702
1.468
-1.043
-124
-400
-2.4
367

-3
-126
449
1.6
262
30.9
0.2

17.1
2.5
2.9
99.2

5.2
98
94
94

مسیحی
بدون مذهب

غیره
یهودی

مسلمان
هندو

122.5
2.6
6.8
2.8

78.3
16.4
2.0
1.8
0.9
0.6

100
394

56.6
29.5
42.2

95.5
29.3
84.2

534.2
509.1
189.1
152.6
1،579.6

681.6
591.0
557.7
327.6
2،344.8

19.0
14.3
7.7
4.1
16.7

20.3
14.9
12.5
6.3
17.0
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

کاراکاس
بولیوار ونزوئال

ونزوئال

912.050 کیلومتر مربع
3.1

30.4 میلیون نفر
33.3
1.3 درصد

28.5 درصد
9.4 درصد
100.7
76.4

72.5 سال
78.4 سال
...
2.4

89.0 درصد 

20
5.5

2.651  میلیارد بولیوار ونزوئال
438 میلیارد دالر
1.2 درصد

درصد از کل
4
35
...
62

181.4
84.1
2.808

62.2 درصد
34.9 درصد
0.53 درصد

بولیوار به ازای هر دالر آمریکا
 SDR بولیوار به ازای هر

بولیوار به ازای هر یورو

6.28
9.11
7.62

2010=100
45.3
170.1

7.7
21.2
70.7

14.410 دالر

34.3
34.3

درصد از کل
59
12
27
26
-24

7.5
107

-186

57.4 درصد
51.7 درصد
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تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

کاالهای واسطه ای
کاالهای سرمایه ای

کاالهای مصرفی
مجموع شامل دیگر موارد

مبادی عمده ی واردات
درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
نفت 

غیرنفتی
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

ونزوئال

ایاالت متحد امریکا
هندوستان

چین
آنتیل هلند

ایاالت متحد امریکا
چین
برزیل

کلمبیا

89.0
-53.0
36.0
4.2
-33.6
-1.2
5.3
1.2
-6.3
-4.3

-9.2
20.3
2.8
11.8
118.8
33.4
127.4
21.2

3.4
-
0.9
...

6.9
102
93
...

مسیحی
بدون مذهب

مسلمان
غیره
هندو

یهودی

7.5
4.0
3.5
...

89.3
10.0
0.3
0.3
>0.1
>0.1

45
134

29.3
5.7
25.6

101.6
7.3
54.9

85.6
3.4
89.0

27.9
12.0
9.6
49.4

33.2
15.2
13.4
8.0

29.4
13.5
10.8
4.7
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

توّرم و امور مالی
توّرم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین توّرم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

هانوی
دانگ ویتنام

ویتنام

311.114 کیلومتر مربع
20.6

91.7 میلیون نفر
276.9
0.8 درصد

22.7 درصد
9.6 درصد
97.5
63.8

72.2 سال
80.9 سال
...
2.1
33.6

33.6 درصد 
17
5.9

3.584  تریلیون دانگ ویتنام
171 میلیارد دالر
5.7 درصد

درصد از کل
18
38
17
43

64.4
58.2
655

4.1 درصد
9.4 درصد
4.60 درصد

دانگ به ازای هر دالر آمریکا
 SDR دانگ به ازای هر

دانگ به ازای هر یورو

21.246.00
30.781.00
25.794.77

2010=100
...
...

47.4
21.1
31.5

1.910 دالر

10.0
51.7

درصد از کل
63
6
27
84
-80

2.0
2.3

-9

16.2 درصد
21.3 درصد
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تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
منسوجات و پوشاک

کفش
نفت خام

محصوالت شیالتی
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات
منسوجات

محصوالت پتروشیمی
فوالد

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات

درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

ویتنام

ایاالت متحد امریکا
ژاپن
چین

کره ی جنوبی
آلمان

چین
کره ی جنوبی

ژاپن
تایلند

سنگاپور

132.1
-123.4
8.7
10.8
-19.5
9.5
9.5
5.5
-8.9
0.6

0.3
25.9
2.2
...
65.5
38.4
43.2
3.3

6.0
1.2
2
95

6.3
105
...
25

غیره
بدون مذهب

بودایی
مسیحی
مسلمان
یهودی

25.3
3.6
...
...

45.6
29.6
16.4
8.2
0.2
>0.1

76
21

17.8
19.5
10.1

130.9
5.6
43.9

18.2
8.5
7.3
6.9
132.7

18.9
8.4
6.9
6.7
131.9

18.8
10.8
10.5
5.2
3.7

28.6
16.0
9.0
4.9
4.4
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

390.759کیلومتر مربع
10.3

هراره
دالر آمریکا

دالر زیمباوه به ازای هر دالر آمریکا
 SDR دالر زیمباوه به ازای هر

دالر زیمباوه به ازای هر یورو

...

...

...

2010=100
...
...

زیمبابوه

14.1 میلیون نفر
36.1
2.3 درصد

 39.5درصد
5.7 درصد
97.1
49.2

61.3 سال
63.6 سال
83.6
3.8

32.4 درصد 

33
8.1

13.5  میلیارد دالر آمریکا

9.1 درصد

درصد از کل
12
31
13
57

3.3
4.3
316

0.2- درصد
2.3 درصد
...

...

...

...

950 دالر

3.5
37.6

درصد از کل
94
20
13
29
-57

5.4
5.1

8

...

...



243

واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل
سوخت و انرژی

کاالهای ساخته شده
مواد شیمیایی

مجموع شامل دیگر موارد
مبادی عمده ی واردات

درصد از کل

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
پالتین

طال
توتون

آلیاژ آهن دار
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه
تراز کلی

تغییر در ذخایر
سطح ذخایر در انتهای دسامبر

تعداد ماه های واردات
دارایی رسمی طال، میلیون اُز

بدهی خارجی
درصد بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی

درصد بدهی خارجی از کل صادرات
نسبت پوشش بدهی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

زیمبابوه

چین
آفریقای  جنوبی

کینشازا کنگو
بوتسوانا

زامبیا

آفریقای جنوبی
زامبیا
چین

هندوستان
بوتسوانا

3.1
-4.6
-1.4
0.2
-0.6
1.2
0.6
4.3
1.7
3.4

-0.1
0.5
1.1
0.0
8.2
20.8
225.9
79.8

...
0.1
1.7
79.9

...
109
47
6

مسیحی
بدون مذهب

غیره
مسلمان

هندو
یهودی

3.1
4.5
...
...

87.0
7.9
4.2
0.9
>0.1
>0.1

...

...

...

...
2.2

96.4
0.7
18.5

0.9
0.7
0.4
0.3
3.1

0.5
0.4
0.3
0.2
4.8

19.9
11.2
10.2
9.1
3.4

50.9
9.3
8.5
3.6
3.2
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

نرخ های برابری ارز
دسامبر 2014انتهای 2014

نرخ موثر
نرخ موثر اسمی
نرخ موثر واقعی

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

2.578.704 کیلومتر مربع
24.5

-
یورو

منطقه ی یورو 

333.9 میلیون نفر
129.4
0.1 درصد

15.2 درصد
25.1 درصد
96.0
88.3

79.0 سال
84.7 سال
98.8
1.5

76.0 درصد 

10.0
10.1

9.896  میلیارد یورو
13.194 میلیارد دالر
0.5- درصد

درصد از کل
2
25
16
74

457.3
1.278.7
3.838

0.4 درصد
1.7 درصد
0.08 درصد

یورو به ازای هر دالر آمریکا
SDR یورو به ازای هر

0.82
1.19

2010=100
96.01
96.65

3.6
25
71.3

39.120 دالر

71.3
67.3

درصد از کل
56
21
19
43
-39

11.9
9.2

60

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول
نرخ پس انداز شخصی، 2014

5.6 درصد
2.0 درصد
7.9 دصد
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واردات عمده
ارزش کاال در گمرک بر حسب میلیارد دالر

سوخت های معدنی و روغن
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

دیگر کاالهای ساخته شده
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

غذا، نوشیدنی و توتون
مجموع شامل دیگر موارد

درصد از کل مبادی عمده ی واردات  

تجارت
صادرات عمده

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل

دیگر کاالهای ساخته شده
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

غذا، نوشیدنی و توتون
مجموع شامل دیگر موارد

مقاصد عمده ی صادرات
درصد از کل

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

منطقه ی یورو

ایاالت متحد امریکا
سوئیس

چین
روسیه
ترکیه
ژاپن

چین
روسیه

ایاالت متحد امریکا
سوئیس

نروژ
ژاپن

2.569
-2.346
223
1.605
-1.363
-160.2
305
2.3
-317

-10
-161
748
2.4
347
42.7
0.4

10.6
3.9
5.6
99.9

5.5
103
108
68

146.7
2.8
4.0
1.9

...
516

41.0
25.4
27.9

113.2
27.3
390.7

941.1
508.3
363.0
138.7
2،306.4 

664.6
577.0
507.2
209.7 
124.3
2،237.7

16.7
9.7
8.5
6.9
4.5
3.1

16.6
12.3
11.6
5.6
5.4
3.4
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سرزمین
درصد مساحت قابل کشت از کل سرزمین

پایتخت
واحد پولی

مردم
جمعیت

جمعیت در هر کیلومتر مربع
میانگین رشد ساالنه 

در جمعیت 20- 2015

جمعیت زیر 15 سال
جمعیت باالی 60 سال

تعداد مردان به ازای هر 100 زن
شاخص توسعه ی انسانی

امید به زندگی     مردان:
                         زنان:

باسوادی بزرگ ساالن
باروری )به ازای هر زن(

جمعیت شهرنشین 
از هر 1000 نفر جمعیت

نرخ ناخالص تولد
نرخ ناخالص مرگ ومیر

سرانه ی تولید ناخالص داخلی
سرانه ی تولید ناخالص داخلی در 

برابری قدرت خرید )آمریکا- 100(
شاخص آزادی اقتصادی

ترکیب تولید ناخالص داخلی

مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش عمومی

سرمایه گذاری
صادرات
واردات

انرژی
معادل نفت بر حسب میلیون تُن

تولید کل
مصرف کل

سرانه ی مصرف
معادل نفت بر حسب کیلوگرم

درصد واردات خالص انرژی
از مصرف انرژی 

تورم و امور مالی
تورم قیمت های مصرف کننده 2014

میانگین تورم ساالنه 2009-14
شاخص بازار پولی، دسامبر 2014

میانگین افزایش ساالنه 2009-14
)M1( پول محدود

شبه پول

ساختار اشتغال
درصد از کل

کشاورزی
صنعت
خدمات

درصد از نیروی کار
بیکاری 2013

میانگین شاخص ساالنه )نرخ 2000-13(

اقتصاد
تولید ناخالص داخلی

میانگین رشد ساالنه در تولید 
ناخالص داخلی واقعی 2008-13

منشأ تولید ناخالص داخلی

کشاورزی
صنعت، شامِل: 

تولید 
خدمات

148.698.382 کیلومتر مربع
10.8

-
-

7.162.0 میلیون نفر
48.2
1.0 درصد

26.2 درصد
11.7 درصد
101.6
70.2

68.8 سال
73.3 سال
84.3
2.5

54.0 درصد 

25
8.1

75.6  تریلیون دالر

3.3 درصد

درصد از کل
3
27
16
70

13.431.7
13.101.9
1.858

3.5 درصد
4.1 درصد
0.24 درصد

30.5
24.2
45.1

10.610 دالر

27.2
57.8

درصد از کل
60
18
22
30
-30

6.0
6.2

-3

8.5
4.9

جهان
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تجارت
صادرات جهان

ارزش کاالی تحویلی روی کشتی بر حسب میلیارد دالر
تولیدات
سوخت

غذا
سنگ ها و مواد معدنی

مواد خام کشاورزی
مجموع شامل دیگر موارد

درصد از کل مقاصد عمده ی صادرات 

تراز پرداخت ها، ذخایر و بدهی، میلیارد دالر
صادرات مشهود )تحویل روی کشتی(
واردات مشهود )تحویل روی کشتی(

تراز تجاری
جریان ورودی غیرمشهود

جریان خروجی غیرمشهود
انتقال خالص

تراز حساب جاری
درصد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی

تراز سرمایه

تراز کلی 
تغییر در ذخایر

سطح ذخایر در انتهای دسامبر
تعداد ماه های واردات

دارایی رسمی طال، میلیون اُز
کمک های اعطایی

درصد از تولید ناخالص داخلی

بهداشت و آموزش
هزینه های بهداشت و درمان، درصد از تولید ناخالص داخلی

دکتر به ازای هر هزار نفر
تخت بیمارستان به ازای هزار نفر

دسترسی به منابع بهبودیافته آب، درصد جمعیت

هزینه های آموزش، درصد از تولید ناخالص داخلی
ثبت نام، درصد:    ابتدایی

دبیرستان  
عالی  

جامعه
تعداد خانوار، میلیون

میانگین تعداد اعضای خانوار
ازدواج در هر هزار نفر
طالق در هر هزار نفر

مذهب، درصد از جمعیت

هزینه ی زندگی، دسامبر 2014
نیویورک-100  

خودرو در هر هزار نفر
دارندگان تلویزیون رنگی در هر هزار نفر، درصد:

تلویزیون کابلی  
تلویزیون ماهواره ای  

خط تلفن در هر صد نفر
اشتراک تلفن همراه 

در هر صد نفر
اشتراک اینترنت پرسرعت در هر صد نفر

کاربر اینترنت، درصد از جمعیت

جهان

ایاالت متحد امریکا
چین
آلمان
ژاپن

فرانسه
انگلستان

چین
ایاالت متحد امریکا

آلمان
ژاپن
هلند

فرانسه

18.158
-17.713
445
8.038
-7.954
-60
469
0.6
-253

0
260
13.361
6.2
1.024
...
...

10
1.5
...
89.3

4.8
108
73
32

مسیحی
مسلمان

بدون مذهب
هندو
غیره

یهودی

1.831.5
3.7
...
...

31.5
23.2
16.3
15.0
13.8
0.2

...
126

...

...
20

101
19.8
132.9

12،694
2،842
1،705
758
379 
18،947

12.5
10.4
6.3
4.5
3.6
3.3

12.1
8.7
7.5
3.9
3.6
3.1



واژه نامه
تراز پرداختی ها رکود معامله ی یک کشور 

در برابر سایر نقاط جهان. حساِب جارِی تراز 
پرداختی شامل تجارت آشکار )کاال(؛ »تجارت 

پنهان« )خدمات و درآمد(؛ پرداخت انتقال 
خصوصی )مثل پرداختِی آن دسته ای که خارج از 
کشور کار می کنند(؛ انتقال رسمی )مثل پرداختی 
به سازمان های بین المللی، کمک به قحطی زدگان( 
می شود. صادرات و وارداِت آشکار معموالً با تعاریِف 

رایِج آماری انداره گیری می شوند )آماری که در 
قوانین صادرات و واردات نشان داده می شود( و 

در نتیجه این آمار تطابق نخواهد داشت. حساب 
سرمایه شامل انتقالی های کوتاه مدت و درازمدتی 

می شود که به دارایی و بدهی کشور )نظیر وام ها و 
قرض ها( مرتبط است. حساب های جاری و سرمایه 

به اضافه گزینه های حذف و خطا مجموِع تراز را 
تشکیل می دهند. تغییرات در ذخایر شامل طال به 
قیمت بازار می شود و اغلب بدوِن عملیاتی که در 

تراز پرداختی صورت می گیرد نشان داده می شوند. 
شاخص بیگ مک یک شیوه جذاب برای در نظر 
گرفتِن نرخ ارز است. اگر قیمت یک مک دونالد در 

هر کشوری به دالر در برابر قیمت آن در ایاالت 
متحد امریکا بیشتر باشد، در نتیجه ارزش ارز آن 

کشور نسبت به دالر بیشتر است و بر عکس. 
شاخص توده ی بدن معیاری برای اندازه گیری 
میزان چاقی افراد –وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد 

به تواِن دو. شاخصی به اندازه 30 به باال، چاقِی 
مفرط را نشان می دهد؛ شاخص 25 تا 29.9 نیز 
اضافه وزن را نشان می دهد. دستور سنجش این 

شاخص برای مردان با زنان و همچنین در سنین 
مختلف به صورت متفاوتی صورت می گیرد. 

CFA انجمن آفریقایی فرانسوی که اعضای آن 

اغلب کشورهای آفریقایی هستند که زباِن آن ها 
فرانسوی است؛ این کشورها از یک ارز مشترک 

استفاده می کنند که ثبات آن را یورو تعیین 
می شود.

Cif/fob معیاری برای سنجش کاالهای تجاری 

است. واردات شامِل هزینه ی »حمل ونقل، بیمه 
و ترابری« )cif( می شود که از کشور صادرکننده 

به کشور واردکننده به آن کاال تعلق می گیرد. 
ارزش صادراتی این کاالها شامل چنین عناصری 

نمی شود و »بدون هزینه ی حمل تا روی 
وسیله نقلیه« )fob( حساب می شوند. آمار تراز 

پرداختی ها اغلب به گونه ای محاسبه می شوند که 

هم صادرات و هم واردات را در fob نشان بدهند. 
عناصر cif جزء عناصر پنهانی هستند. 

CIS شامل کشورهای مستقل همسود می َشود 

که گرجستان، ترکمنستان و اوکراین را در بر 
می گیرد. 

نرخ تولد تعداد تولدهایی که نوزاد زنده به دنیا 
می آید در ازای هر 1000نفر در یک سال. اگر اکثر 

جمعیت در سن باروری باشند، نرخ تولد نیز به 
طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 

نرخ مرگ ومیر تعداد مرگ ومیر در یک سال در 
ازای هر 1000نفر جمعیت که تحت تأثیر هرم 

سنی جمعیت یک کشور یا منطقه نیز قرار دارد. 
بدهی، خارجی بدهی هایی که یک کشور نسبت 

به سایر نقاط جهان دارد و می تواند آن را با ارز 
خارجی پرداخت کند. نرخ بدهی خدمات نوعی از 
بدهِی خدماتی )بازپرداختی های اساسی به اضافه 
سودهای پرداختی( است که به عنوان درصدی 

از درآمد کشورها برای صادرات کاال و خدمات در 
نظر گرفته می شود. 

بدهی، خانوار تمامِی بدهی هایی که شامل سود 
در آینده می شود. 

شاخص آزادی اقتصادی این رتبه بندی شامل 
داده هایی در زمینه ی کسب وکار و آزادی می شود 

که در کنار آن مسائلی مانند سیاست های 
تجاری، مالیات، نظام پولی، نظام بانکی، قوانین 

سرمایه گذاری خارجی، حقوق مالکیت، هزینه های 
دولتی، سیاست های قانون گذاری، سطح فساد، 

میزان کنترل دولتی و دستمزدها در نظر گرفته 
می شود. 

نرخ ارز مبادله ای موثر شاخص اسمی که 
کاهش ارزش یک ارز )ارقامی زیر 100( یا افزایش 

یک ارز )ارقام باالی 100( را نسبت به داده های 
مرجع اندازه گیری می کند و ارزش آن را نسبت 
به سبد ارزِی دیگر کشورها در تجارت مشخص 

می کند. نرخ ارز مبادله ای موثر تحرکات قیمت یا 
هزینه را به صورت نسبی نشان می دهد.

اتحادیه ی اروپا اعضای اتحادیه ی اروپا از این 
قرارند: اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، 

قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، 
فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، 

لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، 
پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد 

و بریتانیا.



حوزه ی یورو 19 عضو حوزه ی یورو از این قرارند: 
اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنالند، فرانسه، 
آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لوکزامبورگ، 
مالت، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا. 

کشور لیتوانی نیز در ژانویه 2015 به حوزه ملحق 
شد. ارز مشترک این کشورها، یورو است. 

نرخ باروری متوسط تعداد نوزادانی که هر زن در 
سن باروری خود به دنیا می آورد.

جی7 گروه هفت متشکل از کشورهای ایاالت 
متحد امریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، 

کانادا.
تولید ناخالص داخلی یا GDP مجموع تمام 

تولیدی های حاصل از فعالیِت اقتصادِی یک کشور 
را تولید ناخالص داخلی می گویند. جی ان پی 

)تولید ناخالص ملی( و جی ان آی )درآمد ناخالص 
ملی( شامل درآمد خالص حاصل از خارج مثل 

اجاره و سود می شود. 
نرخ پس اندازه خانوار پس انداز یک خانوار 

به عنوان درصدی از درآمد قابل تصرف را نرخ 
پس اندازه خانوار می گویند.

پوشش واردات تعداد ماه های واردات که توسط 
ذخایر صورت می گیرد؛ یعنی ذخایر تقسیم بر 

یک دوازدهم واردات ساالنه )آشکار و پنهان( 
توّرم نرخ ساالنه ی افزایش قیمت را توّرم 

می گویند. رایج ترین معیاری که اینجا مورد 
استفاده قرار می گیرد شاخِص افزایش قیمِت 

مصرف کننده است. 
امید به زندگی متوسط عمر کودکی که امروز 

متولد می شود و انتظار دارد زندگی کند.
سواد این معیار توسط یونسکو به عنوان توانایی 
خواندن و نوشتِن جمالِت ساده تعریف می شود 
اما این تعریف از کشوری به کشور دیگر متفاوت 

است. 
متوسِط سِن مردم پراکندگِی سنی را به دو نیمه 
مساوی تقسیم می کند. نیمی از جمعیت زیر آن و 

نیمی دیگر باالی آن قرار می گیرند. 
عرضه ی پول معیاری برای »پوِل« در دسترس 
که می توان با آن کاال و خدمات را دریافت کرد. 

تعاریف مختلفی وجود دارد. معیارهایی که 
اینجا مورد استفاده قرار گرفته بر اساس تعاریف 

صندوق بین المللی پول است و احتماالً با تعاریِف 
ملی متفاوت است. پولی که می تواند به عنوان 
ابزاری برای مبادله استفاده شود )M1( شامل 

پوِل نقِد در گردش و تقاضای سپرده )سپرده ی 
بانکی که می توان با تقاضا از بانک دریافت کرد( 

می شود. »شبه پول« )زمان، پس اندازه و اقراض ارز 
خارجی( به این بخش اضافه می شوند. 

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه یا 
OECD گروهی از »کشورهای ثروتمند« در سال 

1961 برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه ی 
روابط تجاری تأسیس شد. مقر این گروه با 34 

عضو در پاریس است. 
ذخایر دولتی ذخایر طال و ارز خارجی که در 

اختیار امور مالیه ی یک کشور قرار دارد و می تواند 
به کمک آن بدهی های خارجی را تنظیم کند. 

اوپک سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت خام 
که در سال 1960 تأسیس شد و مقر آن در وین 

قرار دارد. اوپک به طور مستقیم قیمت گذاری برای 
نفت و مسائل مربوط به تولید نفت در ارتباط است. 

اعضای این سازمان از این قرارند: الجزایر، آنگوال، 
اکوادور، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، 
عربستان سعودی، امارات متحد عربی و ونزوئال. 

برابری قدرت خرید یا PPP آمار برابری قدرت 
خرید برای تنظیم تفاوت های هزینه ی زندگی از 
طریق جابه جایی نرخ ارز معمولی با نرخ های برابر 
با استاندارد »سبد« کاال و خدمات مورد استفاده 
قرار می گیرد. از این نرخ ها برای به دست آوردن 
میزان تقریبی برابری قدرت خریِد تولید ناخالص 

داخلی در ازای هر نفر استفاده می شود. میزان 
تقریبی برابری قدرت خرید به کمک یک شاخص 

نشان داده می شوند که ایاالت متحد امریکا را به 
عنوان 100 نشان می دهد. 

ارزش حقیقی ارقامی که بدون احتساب توّرم در 
نظر گرفته می شوند.

SDR حق برداشِت مخصوص. ارز ذخیره که 

در سال 1970توسط صندوق بین المللی پول 
معرفی شد قرار بود جای طال و ارزهای ملی را 

در مناسبات بین المللی بگیرد. صندوق بین المللی 
پول از سبد ارزی خود برای امور حسابداری 

استفاده می کند و آن ها را در اختیار کشورهای 
عضو قرار می دهد. ارزش آن ها برابر دالر امریکا 
)به میزان 49.1درصد(، یورو )37.4درصد(، یِن 

ژاپن )9.4درصد( و پوند استرلینگ )11.3درصد( 
تعریف می شود. 
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16.5  652  1،950  20.3  30.6 افغانستان 
32.9  29  9،930  12.9  3.2 آلبانی 
26.9  2،382  13،320  210.2  39.2 الجزایر 
41.8  5  37،200  3.3  0.085 آندورا 
16.3  1،247  7،740  124.2  21.5 آنگوال 
31.3  2،780  22،400  609.9  41.4 آرژانتین 
32.7  30  7،780  10.4  3.0 ارمنستان 
37.2  7،741  43،200  1،560.4  23.3 استرالیا 
42.7  84  45،080  428.3  8.5 اتریش 
29.7  87  17،140  73.6  9.4 آذربایجان 
31.8  14  23،260  8.4  0.4 باهاماس 
30.1  0،8  43،850  32.9  1.3 بحرین 
25.1  144  2،950  150.0  156.6 بنگالدش 
36.9  0،4  15،570  4.2  0.3 باربادوس 
39.3  208  17،620  71.7  9.4 بالروس 
41.6  31  41،570  524.8  11.1 بلژیک 
18.4  115  1،790  8.3  10.3 بنین 
42.6  0.1  53،060  5.5  0.069 برمودا 
22.4  1،099  6،130  30.6  10.7 بولیوی 
39.5  51  9،540  17.9  3.8 بوسنی و هرزگوین 
22.5  582  15،750  14.8  2.0 بوتسوانا 
30.3  8،515  15،040  2،245.7  200.4 برزیل 
30.5  6  71،780  16.1  0.4 برونئی 
43.0  111  15،730  54.5  7.2 بلغارستان 
17.1  274  1،680  12.9  16.9 بورکینافاسو 
17.6  28  770  2.7  10.2 بوروندی 
24.4  181  3،040  15.2  15.1 کامبوج 
18.3  475  2،830  29.6  22.3 کامرون 
40.1  9،985  42،750  1،826.8  35.2 کانادا 
19.7  623  600  1.5  4.6 جمهوری آفریقای مرکزی 
15.8  1،284  2،090  13.5  12.8 چاد 
42.0  0.2  56،610  9.2  0.162 جزیره های مانش 
33.1  756  21،940  277.2  17.6 شیلی 
35.4  9،600  11،910  9،240.3  1،385.6 چین 
27.7  1،142  12،420  378.4  48.3 کلمبیا 
18.8  342  5،870  14.1  4.4 جمهوری کنگو 
17.4  2،345  810  32.7  67.5 جمهوری دموکراتیک کنگو 
29.7  51  13،880  49.6  4.9 کاستاریکا 
42.6  322  21،350  57.9  4.3 کرواسی 
40.1  57  18،800  68.2  11.3 کوبا 
35.2  110  28،220  21.9  1.1 قبرس 
40.3  9  29،020  208.8  10.7 جمهوری چک 
41.1  79  43،780  335.9  5.6 دانمارک 
25.8  43  12،190  61.2  10.4 جمهوری دومینیکن 
26.1  49  10،890  94.5  15.7 اکوادور 
25.2  256  11،090  272.0  82.1 مصر 
24.1  1،001  7،760  24.3  6.3 ال سالوادور 

فهرست کشورها
جمعیت

میلیون، 2013
تولید ناخالص 

داخلی
میلیارد دالر، 2013

تولید ناخالص داخلی 
در ازای هر نفر

برابری قدرت خرید به 
دال، 2013

محدوه
100کیلومتر 

مربع

متوسط 
سنی

سال،2013
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20.6  21  33،770  15.6  0.8 گینه ی استوایی 
18.4  28  1،200  3.4  6.3 اریتره 
40.9  118  25،820  24.9  1.3 استونی 
18.2  45  1،380  47.5  94.1 اتیوپی 
27.1  1،104  7،750  3.9  0.9 فیجی 
42.3  18  39،740  267.3  5.4 فنالند 
40.6  338  37،530  2،806.4  64.3 فرانسه 
24.9  549  18،390  5.0  0.2 گینه ی فرانسوی 
30.9  90  26،100  6.4  0.3 پلی نزی فرانسه 
20.7  4  19،260  19.3  1.7 گابون 
17.0  268  1،660  0.9  1.8 گامبیا 
37.6  11  7،160  16.1  4.3 گرجستان 
45.5  70  43،880  3،730.3  82.7 آلمان 
20.6  357  3،990  48.1  25.9 غنا 
42.8  239  25،670  242.2  11.1 یونان 
37.7  132  26،750  12.2  0.5 گوادلوپ 
29.8  2  28،700  4.6  0.2 گوام 
19.4  0.5  7،300  53.8  15.5 گواتماال 
18.6  109  1،250  6.1  11.7 گینه 
19.1  246  1،410  1.0  1.7 گینه ی بیسائو 
22.2  36  1،700  8.5  10.3 هائیتی 
21.9  28  4،590  18.6  8.1 هندوراس 
42.4  112  53،220  274.0  7.2 هنگ کنگ 
40.6  1  23،330  133.4  10.0 مجارستان 
35.5  93  41،860  15.3  0.3 ایسلند 
26.4  103  5،420  1،875.1  1،252.1 هند 
27.8  3،287  9،560  868.4  249.9 اندونزی 
28.5  1،905  15،590  368.9  77.4 ایران 
19.7  1،745  14،950  229.3  33.8 عراق 
35.3  435  45،680  232.1  4.6 ایرلند 
30.1  70  32،490  290.6  7.7 اسرائیل 
44.3  22  35،280  2،149.5  61.0 ایتالیا 
19.0  301  3،210  31.1  20.3 ساحل عاج 
27.7  11  8،890  14.4  2.8 جامائیکا 
45.9  378  36،220  4،919.6  127.1 ژاپن 
23.4  89  11،780  33.7  7.3 اردن 
29.4  2،725  23،210  231.9  16.4 قزاقستان 
18.8  580  2،790  55.2  44.4 کنیا 
27.4  11  8،880  7.1  1.8 کوزوو 
29.2  18  83،840  175.8  3.4 کویت 
24.6  200  3،210  7.2  5.5 قرقیزستان 
21.4  237  4،820  11.2  6.8 الئوس 
41.5  64  22،570  31.0  2.1 لتونی 
29.8  10  17،170  44.4  4.8 لبنان 
20.7  30  2،580  2.3  2.1 لسوتو 
18.5  111  880  2.0  4.3 لیبریا 
26.6  1،760  21،050  74.2  6.2 لیبی 

جمعیت
میلیون، 2013

تولید ناخالص 
داخلی

میلیارد دالر، 2013

تولید ناخالص داخلی 
در ازای هر نفر

برابری قدرت خرید به 
دال، 2013

محدوه
100کیلومتر 

مربع

متوسط 
سنی

سال،2013
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42.1  0.2  89،400  5.7  0.037 لیختن اشتاین 
39.3  65  25،450  45.9  3.0 لیتوانی 
39.0  3  91.050  60.1  0.5 لوکزامبورگ 
37.4  0.03  142،600  51.8  0.6 ماکائو 
37.1  206  11،610  10.2  2.1 مقدونیه 
18.4  587  1،410  10.6  22.9 ماداگاسکار 
17.2  118  780  3.7  16.4 ماالوی 
27.4  331  23،340  313.2  29.7 مالزی 
16.3  1،240  1،640  10.9  15.3 مالی 
40.9  0.3  29،130  9.6  0.4 مالت 
41.7  1  26،750  11.8  0.4 مارتینیک 
19.8  1،031  3،040  4.2  3.9 موریتانی 
34.6  2  17،710  11.9  1.2 موریس 
27.0  1،964  16،370  1،250.9  122.3 مکزیک 
35.8  34  4،670  8.0  3.5 مولداوی 
50.5  0.002  78،700  6.1  0.031 موناکو 
26.8  1،564  9،430  11.5  2.8 مغولستان 
37.1  14  14،130  4.4  0.6 مونته نگرو 
27.0  447  7،200  103.8  33.0 مراکش 
17.3  799  1،110  15.6  25.8 موزامبیک 
29.0  677  4،350  63.0  53.3 میانمار 
21.2  824  9،580  13.1  2.3 نامیبیا 
22.4  147  2،240  19.3  27.8 نپال 
41.8  42  46،160  853.5  16.8 هلند 
32.8  19  38،800  9.7  0.3 کالدونیای جدید 
37.0  268  34،730  185.8  4.5 نیوزیلند 
23.1  130  4،640  11.3  6.1 نیکاراگوئه 
15.0  1،267  920  7.4  17.8 نیجر 
17.8  924  5،600  521.8  173.6 نیجریه 
33.6  121  1،800  15.5  24.9 کره ی شمالی 
39.0  324  64،410  512.6  5.0 نروژ 
26.3  310  45،330  79.7  3.6 عمان 
22.5  796  4،600  232.3  182.1 پاکستان 
27.9  75  19،420  42.7  3.9 پاناما 
20.9  463  2،640  15.4  7.3 پاپوآ گینه ی نو 
23.9  407  8،090  29.0  6.8 پاراگوئه 
26.5  1،285  11،770  202.4  30.4 پرو 
23.0  300  6،540  272.1  98.4 فیلیپین 
38.8  313  23،690  525.9  38.2 لهستان 
42.2  92  27،800  227.3  10.6 پرتغال 
35.7  9  34،750  103.1  3.7 پورتوریکو 
31.7  12  136،730  203.2  2.2 قطر 
30.7  3  23،960  22.4  0.9 ریونیون 
39.4  238  18،970  189.6  21.7 رومانی 
38.3  17،098  25،250  2،096.8  142.8 روسیه 
18.2  26  1،470  7.5  11.8 روآندا 
27.5  2،150  53،640  748.5  28.8 عربستان سعودی 

جمعیت
میلیون، 2013

تولید ناخالص 
داخلی

میلیارد دالر، 2013

تولید ناخالص داخلی 
در ازای هر نفر

برابری قدرت خرید به 
دال، 2013

محدوه
100کیلومتر 

مربع

متوسط 
سنی

سال،2013
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18.1  197  2،240  14.8  14.1 سنگال 
38.7  88  13،020  45.5  7.2 صربستان 
19.1  72  1،540  4.1  6.1 سیرالئون 
38.1  0.7  78،760  297.9  5.4 سنگاپور 
38.2  49  26،500  97.7  5.5 اسلواکی 
42.4  20  28،860  48.0  2.1 اسلوونی 
16.3  638  600  1.4  10.5 سومالی 
26.0  1،219  12،870  366.1  52.8 آفریقای جنوبی 
39.4  100  33،060  1،304.6  49.3 کره ی جنوبی 
18.6  644  2،030  11.8  11.3 سودان جنوبی 
41.4  506  33،090  1،393.0  46.9 اسپانیا 
31.4  66  9،740  67.2  21.3 سری النکا 
19.2  1،879  3،370  66.6  38.0 سودان 
28.5  164  16،070  5.3  0.5 سورینام 
20.1  17  6،690  3.8  1.2 سوازیلند 
41.0  450  44،660  579.7  9.6 سوئد 
42.0  41  56،950  685.4  8.1 سوئیس 
22.4  185  5،100  35.2  21.9 سوریه 
38.7  36  43،680  511.3  23.3 تایوان 
21.7  143  2،510  8.5  8.2 تاجیکستان 
17.5  947  2،440  43.7  49.3 تانزانیا 
36.9  513  14،390  387.3  67.0 تایلند 
16.6  15  2،080  1.3  1.1 تیمورلست 
18.9  57  1،390  4.3  6.8 توگو 
33.3  5  30،450  24.6  1.3 ترینیداد و توباگو 
30.3  164  11،120  47.0  11.0 تونس 
29.4  284  18،780  822.1  74.9 ترکیه 
25.6  488  14،000  41.9  5.2 ترکمنستان 
15.8  242  1،670  24.7  37.6 اوگاندا 
39.7  604  8،790  177.4  45.2 اوکراین 
30.0  84  59،850  402.3  9.3 امارات متحد عربی 
40.2  244  38،260  2،678.5  63.1 بریتانیا 
37.4  9،832  53،040  16،768.1  320.1 ایاالت متحد امریکا 
34.4  176  19،590  55.7  3.4 اوروگوئه 
25.3  447  5،170  56.8  28.9 ازبکستان 
27.0  912  18،200  438.3  30.4 ونزوئال 
29.8  331  5،290  171.4  91.7 ویتنام 
40.2  0.4  14،500  1.6  0.1 جزایر ویرجین 
19.1  6  4،920  11.3  4.3 غزه و کرانه ی باختری 
19.1  528  3،960  36.0  24.4 یمن 
16.6  753  3،930  26.8  14.5 زامبیا 
19.5  391  1،830  13.5  14.1 زیمبابوه 
42.8  2،629  37،800  13،194.0  333.9 حوزه ی یورو )17( 

29.2  136،162  14،400  75،621.9  7،162.0 جهان 

جمعیت
میلیون، 2013

تولید ناخالص 
داخلی

میلیارد دالر، 2013

تولید ناخالص داخلی 
در ازای هر نفر

برابری قدرت خرید به 
دال، 2013

محدوه
100کیلومتر مربع

متوسط 
سنی

سال،2013



آکادمی علوم و هنرهای سینما
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 ی کنفرانس بورد

شورای آسمان خراش ها و اماکن زندگی

www.economist.com ،اکونومیست
واحد انتلیجنس اکونومیست، مطالعاِت 

هزینه ی زندگی؛ پیش بینی کشورها؛ گزارش 
کشورها

دانش نامه ی بریتانیکا
ERC group شرکت

موسسه یورومانیتور اینترنشنال
یورواستات، در کانون آمار

فیفا
وزارتخانه های اقتصاد

سازمان غذا و کشاورزی

رتبه بندی جهانی دموکراسی
دیدبان 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 ی بین المللی مطالعات سرطان
مرکز بین المللی مطالعات زندان

سازمان بین المللی هوانوردی کشوری )ایکائو(
سازمان بین المللی کاکائو، بولتن ماهانه ی 

آمار کاکائو
سازمان بین المللی قهوه

کمیته ی 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

اتحادیه بین المللی ارتباط از راه دور، 
ITU نمایه های

فدراسیون بین المللی تنیس

منابع



255 منابع

اتحادیه بین المللی راه های ریلی
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 ی رتبه سنجی شانگهای
دستور توسعه اجتماعی، شاخص توسعه 

اجتماعی
موسسه ی صندوق ذخیره ی ارزی

موسسه ی بین المللی مطالعات صلح استکهلم

کتاب داده های آماری تایوان
تایم، اطلس جهان

سازمان ملل، سال نامه ی 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 ی توسعه ی سازمان ملل، گزارش 
توسعه ی انسانی

موسسه ی آماری یونسکو
کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان

دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل
اداره آمار ایاالت متحد امریکا

دپارتمان کشاورزی ایاالت متحد امریکا
اداره اطالعات انرژی ایاالت متحد امریکا

اداره هوانوردی فدرال ایاالت متحد امریکا

Visionofhumanity.org

سازمان بهداشت جهانی، داده های ایمن سازی 
جهانی؛ آمار بهداشت و سالمت جهانی

بانک جهانی، گزارش doing business؛ 
توسعه ی امور مالی جهانی؛ داده های 

مهاجرت؛ شاخص توسعه ی جهان؛ گزارش 
توسعه ی جهان

مرکز جهانی آمار فلزات، آمار فلزاِت جهان
مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت جهانی

فدراسیون ارزی جهان
شورای کشتی رانی جهان

سازمان گردشگری جهانی، سال نامه ی آمار 
گردشگری

سازمان جهانی تجارت، گزارش ساالنه

دانشگاه ییل
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