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 اقتصاد برتر جهان  بیست

 ترین کشورها در جهان بندی ثروتمندرتبه

 
 
 ب سیلور ل  ک

 2020مارس  18بروزرسانی در 

اسد   بر گردان: مهران میر

 کشورها براساس تولید ناخالص داخل 

  به راحت   اقتصادهای برتر این ، جالب است بدانید که کند. با این حالیم دچار تالطم، اقتصادهای مختلف جهان را اقتصادی  یمراحل مختلف چرخه

  . حضور دارند  فهرستتای آن هنوز در این  17،  1980اقتصاد برترجهان از سال  20ی . در مقایسهدهند از دست نیمکه در اختیار دارند را  هانی موقعیت 

 یکسان باقیمان این بدان معتی است که فقط سه ورودی جدید است. 
ً
دهد که این  ین تجزیه و تحلیل نشان یم، ا اند دهعالوه بر بازیگران کلیدی که تقریبا

یت ثروت جهانی را در دست دارند. تولید ناخالص داخیل اسیم    10اقتصادها موتور رشد هستند و اکثر
ً
٪ اقتصاد جهان را به خود 66اقتصاد برتر تقریبا

   20، در حایل که دهد اختصاص یم 
ً
 دهند. هم ، کمث  از یک چهارم اقتصاد جهان را تشکیل یم روی ه ندما کشور باق    173.  1ت ٪ اس 79اقتصاد برتر تقریبا

ی الملیل پول بر اساس برونداد چشم فهرست این   صندوق بی 
 .تنظیم شده است 2019اکتثر  در ، انداز اقتصاد جهانی

 های فعیل ، دالر آمریکا تولید ناخالص داخیل ، قیمت = (Nominal GDP)  تولید ناخالص داخیل اسیم •

،  ، برابری قدرت خرید های فعیل، قیمتتولید ناخالص داخیل   =  (GDP based on PPP) برابری قدرت خرید  مبتتی بر اخیلاخالص دتولید ن •

ی   الملیل دالرهای بی 

 ، دالر آمریکا ، قیمت های فعیلرسانه تولید ناخالص داخیل •

 درصدبه  از کل جهان ،   برابری قدرت خرید   مبتتی بر تولید ناخالص داخیل   •

 د. یک چهارم کل اقتصاد جهانی را تشکیل یم ده کمث  از   «کشور برتر  20» گروه کشور خارج از    173تصاد جهانی  اقسهم 

 

 پول یالملل نیمنبع: صندوق ب
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 ایاالت متحد  -  1

 تریلیون دالر  21.44:  (ی قدرت خریدبرابر ) تولید ناخالص داخل ایاالت متحد  -تریلیون دالر  21.44: تولید ناخالص داخل اسیم ایاالت متحد 

ین اقتصاد جهان حفظ کرده است. وسعت اقتصاد ایاالت متحد  1871از سال  ایاالت متحد    20.58مقدار  2018در سال  موقعیت خود را به عنوان بزرگث 

لقب گرفته است. دلیل این امر   دیعنوان یک ابرقدرت اقتصا تریلیون دالر برسد. آمریکا به  22.32به  2020شود در سال تریلیون دالر بوده و پیش بیتی یم

 یک چهارم اقتصاد جهانی را تشکیل یم
ً
فتهدهد که از زیرساخت آن است که اقتصادش تقریبا  .است ، فناوری و منابع طبییع فراوان برخوردار های پیشر

 اقتصاد از نظر برابری قدرت خرید ارزیانر یم 
ی واگذار یم ه ر برتر خود را بی آمریکا رتبه  ، ایاالت متحد شود وقت    2019کند. در سال قیب نزدیک خود چی 

ی تریلیون دالر بود  PPP )) ،21.44از نظر تولید ناخالص داخیل  اقتصاد ایاالت متحد  ی شد. انتظار  تریلیون دالر اندازه 27.31، در حایل که اقتصاد چی  گث 

ی دو اقتصاد از نظر تولید ناخالص داخیل اسیم تا سال یم   24.88به  2023تا سال   شود که اقتصاد ایاالت متحد بیتی یم کمث  شود. پیش   2023رود شکاف بی 

ی با   تریلیون دالر آمریکا را دنبال کند.  19.41تریلیون دالر برسد و چی 

 

 

 چیر   -  2

  :  ر تریلیون دال  27.31   : (ی قدرت خرید برابر )  تولید ناخالص داخل چیر   -تریلیون دالر  14.14تولید ناخالص داخل چیر 

ی یط چند دهه ریزی شده مرکزی را برای تبدیل شدن به یک قطب  برنامه  ی یک اقتصاد بسته هاینعا گذشته رشد تصاعدی را تجربه کرده است و م  یچی 

ی اغلب با توجه به پایگاه عظیم تولید و صادرات تولیدی و صادران  در جهان با این   شود. شناخته یم «کارخانه جهان»، به عنوان از رس راه برداشت. چی 

کاهش یافته است. در    ، نقش خدمات به تدری    ج افزایش یافته و نقش تولید به عنوان سهیم در تولید ناخالص داخیل بطور نستر ها ، با گذشت سالحال

ی اقتصاد بزرگ با تولید ناخالص داخیل 1980سال  ی هفتمی  تریلیون   2.86یکا آمر  متحد  ، در حایل که اقتصاد ایاالت میلیارد دالر بود  305.35 برابر با  ، چی 
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، رسعت رشد کند شده  های اخث  ٪ است. در سال10، غول آسیا شاهد رشد اقتصادی ساالنه متوسط  1978دالر بود. از زمان آغاز اصالحات بازار در سال 

 .، اگرچه در مقایسه با كشورهای همطراز خود همچنان باال است است

ی الملیل پول در سال   به  2023کند که تا سال بیتی یمی را پیش درصد 5.8رشد  2020صندوق بی 
ً
، اختالف در  ها یابد. با گذشت سال٪ کاهش یم 5.6تقریبا

ی و ایاالت متحد  یاندازه ی از نظر اسیم 2018آمریکا به رسعت در حال کاهش است. در سال  اقتصاد چی    تریلیون دالر  13.37، تولید ناخالص داخیل چی 

ی تریلیون د  7.21 یعتی  ،بود    2023تریلیون دالر کاهش یابد و تا سال  7.05این فاصله به  2020شود در سال بیتی یمآمریکا. پیش از ایاالت متحد  تر الر پایی 

ین اقتصاد است و تولید ناخالص داخیلد برابری قدرت خری رسد. از نظر تولید ناخالص داخیل درتریلیون دالر یم 5.47اختالف این رقم به  ی بزرگث   ، چی 

ی 2023تریلیون دالر است. تا سال  25.27 (برابری قدرت خرید) تریلیون دالر خواهد بود. جمعیت    36.99(برابری قدرت خرید) ، تولید ناخالص داخیل چی 

ی رسانه تولید ناخالص داخیل خود را به    .دهددالر )مقام هفدهم( کاهش یم 100. 10عظیم چی 

 

 ژاپن  -    3

 تریلیون دالر  5.75  : (ی قدرت خریدبرابر )ن اخل ژاپلص دتولید ناخا  -تریلیون دالر  5.15تولید ناخالص داخل اسیم ژاپن: 

ی اقتصاد بزرگ جهان است که تولید ناخالص داخیل آن در سال  اقتصاد ژاپن را   2008تریلیون دالر عبور کرد. بحران مایل سال  5ازمرز  2019ژاپن سومی 

 بوده است. بحران جهانی باعث  لرزاند و از آن زمان تاکنون برای اقتصاد 
ی

رکود اقتصادی شد و به دنبال آن تقاضای داخیل ضعیف و   این کشور چالش بزرگ

 شد که از نظر اقتصادی و اجتمایع کشور را شدیدعظیم عمویمبدیه 
ی

 . هنگایم که اقتصاد در حال بهبودی بود، ژاپن دچار زلزله بزرگ
ً
تحت تأثث  قرار داد.   ا

اق  را شکسته است ، رشد اقت  در حایل که اقتصاد  ی استصادی همچنا مارپیچ افث   .ن پایی 

هانی را ایجاد خواهد کرد، که توسط یک سیاست پویل از  محرک  2020های المپیک گذاری در جریان بازی اقتصاد این کشور با حفظ جریان قوی رسمایه

ی  درت خرید ری قبراب تولید ناخالص داخیل از نظر وقت  شود. بانک ژاپن حمایت یم  طریق  . تولید ناخالص  رسد چهارم یم ی به رتبه ژاپن  ،شود اندازه گث 

 .( استام24دالر )جایگاه  40/850  ، در حایل که تولید ناخالص داخیل رسانه آن تریلیون دالر است 5/75  2019در سال  (برابری قدرت خرید) داخیل

 

 آلمان  -    4

 ریلیون دالر ت  4/44  : (ی قدرت خریدبرابر ) د ناخالص داخل آلمانتولی -الر تریلیون د  3/86تولید ناخالص داخل آلمان:  

ین اقتصاد اروپا بلکه قویآلمان نه تنها  ی اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخیل اسیم است کشور این   ترین در مقیاس جهانی است. بزرگث  ، با  چهارمی 

تریلیون دالر است ، در حایل که تولید   4/44الص داخیل این کشور از نظر برابری قدرت خرید اخن اندازه تولید تریلیون دالر.  4تولید ناخالص داخیل 

ی اقتصاد بزرگ از نظر اسیم در سال 46/560 ناخالص داخیل رسانه آن    تولید ناخالص داخیل با  1980دالر )جایگاه هجدهم( است. آلمان سومی 

 .میلیارد دالر بود 850/47

به ترتیب   2017و   2016سال در  این کشور اقتصاد  صدمه دیده است.  2008ست که بعد از بحران مایل سال ادرات کاالی رسمایه ا این کشور وابسته به ص

ی ٪ رشد داشته است. با این حال2/5٪ و 2/2 ان در سال الملیل پول یم، صندوق بی  ی ٪ کاهش یافته  0/5٪ و 1/5به ترتیب به  2019و  2018گوید این مث 

اتژیک خود در سناریوی کنونی جهانی  رای تقویت قدرت تولیدی خود است. آلمان ب ت کشور به عنوان  را با هدف تثبی 4.0صنعت  برنامهیعتی ، ، ابتکار اسث 

و و ارائه دهنده راه فتهحل بازار پیشر  .راه اندازی کرده است، تولید   یهای پیشر

 

 هند  -  5

 تریلیون دالر   10/51:  (ی قدرت خریدبرابر ) ل هند تولید ناخالص داخ -تریلیون دالر   2/94تولید ناخالص داخل اسیم هند:  
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تریلیون دالر است. هند با   2/94دالری در جهان و به طور کیل در رتبه پنجم با تولید ناخالص داخیل اسیم  ترین رشد اقتصادی تریلیون رسی    ع دارای هند 

ی اقتصاد بزر  2019غلبه بر انگلیس و فرانسه در سال  تولید ناخالص داخیل از نظر   از لحاظ  وقت  کهتبدیل شده است. این کشور  2019گ سال به پنجمی 

د در رده سوم  قرار یم، تریلیون دالر  11/33شود با رت خرید مقایسه برابری قد  ، جمعیت  آید به میان یممحاسبه تولید ناخالص داخیل رسانه  وقت   ویل. گث 

میلیارد دالر بود که در   189/438فقط  1980دهد. اقتصاد هند در سال دالر کاهش یم 2/170یم خود را به رسانه تولید ناخالص داخیل اس  ،باالی هند 

ی  نظر  طبق گرفت. یم قرار در فهرست جهانی  ام 13رتبه  ی ابتکار عمل مبادله ارز به دلیل  - شود نرخ رشد هند بیتی یم، پیشالملیل پولصندوق بی    کنار گذاشی 

 . افزایش یابد  2019٪ در سال  7/5به    2018٪ در سال  7/3از   -مالیات کاالها و خدمات اهشو اجرای سیاست ک

ومندی ، بخش تولید و خدمات در طول زمان ، کرد. با این حال  راه خود را آغاز  کشاورزی ل به عنوان یک کشور  هند پس از استقال پدیدار شده است.   نث 

صنعت   را به خود اختصاص داده است. تولید هند ٪ اشتغال 28و  ٪ اقتصاد 60بیش از  رد و ا ترین رشد را در جهان درسی    ع هند  امروزه بخش خدمات

 مانده  اقتصاد ییک از بخش های مهم همچنان 
 
گرچه سهم بخش  .  کند ی الزم را دریافت یمتکانه ، « هند یه ساخت»، مانند و از طریق ابتکارات دولت   باق

   محدودیت  رهون م غرنر هنوز به مراتب باال است. قدرت اقتصادی کشورهای ه با ر مقایس ، اما ددرصد كاهش یافته  17به حدود  كشاورزی
ی

وابستیک

 .طبقه متوسط است  رشد مطلوب و   ت  جمعیب ترکی انداز ،  ، نرخ باالی پسان  صادر 

 

 نگلستان ا  - 6

 تریلیون دالر   3/04: (ی قدرت خرید ر اببر ) تولید ناخالص داخل بریتانیا -تریلیون دالر  2/83تولید ناخالص داخل اسیم بریتانیا: 

ی اقتصاد بزرگ جهان است. بریتانیا تریلیون دالری  2/83انگلیس با تولید ناخالص داخیل    قدرت برابری خرید بر اساس  تولید ناخالص داخیل از نظر ششمی 

قرار   ام 23دالر است در رتبه  42/558ه لید ناخالص داخیل رسانه کلغزد. این کشور از نظر تو در قیاس با دیگران به رتبه نهم یم  تریلیون دالر  3/04برابر با 

با تولید   2023شود تا سال بیتی یم، اما پیش تریلیون دالر باق  بماند  2/83معادل   2019تولید ناخالص داخیل اسیم آن در طول سال  شود بیتی یم دارد. پیش

 .سدم بر هفت   یتریلیون دالر به رتبه  3/27  برابر با  ناخالص داخیل

  2008، شاهد کاهش تولید در پنج فصل متوایل از آوریل  این وجود شاهد روند صعودی بوده است. با  فصل، اقتصاد بریتانیا در هر  2008تا   1992از سال 

ی سه ماهه اول سال ٪ کاهش یافته 6در این مدت این کشور اقتصاد  ، های دفث  آمار میلمطابق با دادهبودیم.  ( و  2009اهه دوم سال و سه م 2008)بی 

 ل طول کشید تا به رشد خود در سطح قبل از رکود اقتصادی برگردد.  سا  5رسانجام 

ی بخش برجسته و به دنبال آن  صنعت  تولید  ، ٪ تولید ناخالص داخیل75بیش از  با  خدمات استبخش اد بریتانیا در درجه اول اقتصمحرک  بعنوان دومی 

، حت  با  شود ر تولید یم٪ از نیازهای غذانی بریتانیا در داخل کشو 60ندارد ،  انگلستاندر تولید ناخالص داخیل  ی ا گرچه کشاورزی سهم عمده.  کشاورزی

وی کار 2که کمث  از وجود این  .در این بخش شاغل است ٪ از نث 

 

 فرانسه - 7

 تریلیون دالر  2/96: (رت خریدقدی برابر ) تولید ناخالص داخل فرانسه -تریلیون دالر  2/71تولید ناخالص داخل فرانسه: 

ی اقتصاد بزرگ ، پربازدیدترین کشور جهانفرانسه ی اقتصاد بزرگ جهان، سومی  تریلیون دالر است. تولید   2/71و تولید ناخالص داخیل اسیم  اروپا و هفتمی 

ر تولید ناخالص داخیل رسانه آن  ور که د، همانطتریلیون دالر است. این کشور  2/96از نظر برابری قدرت خرید حدود  این کشور ناخالص داخیل 

 باالنی برخوردار استاست، کس دالر منع   42/877.56
ی

ده ی، در نتیجه آن، رشد اقتصادی جاری های . در سالاز زندگ ای را بر  بیکاری كه فشارهای گسث 

 ،  اندازی مجدد اقتصاد وارد كردهدولت برای راه
 
ان 2016و  2015، 2014ر طول سالهای . بانک جهانی نرخ بیکاری را دند شده استک ی ثبت   ٪ 10 به مث 

 .٪ کاهش یافته است9/681  ، این نرخ به2017کرده است. در طول سال  

 یک سوم از کل اراضی کشاورزی  بسیار مهم است  این کشور ، که برای اقتصاد عالوه بر جهانگردی
ً
، فرانسه یک تولید کننده برتر کشاورزی است و تقریبا

ی صادر کن  اتحادیه اروپا  ی تولید کننده بزرگ کشاورزی در جهان و دومی  کشاورزی پس از    هایفرآوردهنده را به خود اختصاص داده است. فرانسه ششمی 
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   2/3، حدود 2017، خودرو و صنایع تسلیحان  است. اقتصاد یط سال صنایع شیمیانی  ی سلطه زیر در درجه اول  صنعت   است. بخش تولید  ایاالت متحد 

ی مطابق پیش  2019و   2018شود که در طول سال و تصور یم کرده است   درصد رشد   .د رشد کرده باشددرص 1/7و   1/8الملیل پول بیتی صندوق بی 
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 تریلیون دالر  2/40:  (ی قدرت خریدبرابر ) تولید ناخالص داخل ایتالیا  -تریلیون دالر  1/99تولید ناخالص داخل اسیم ایتالیا: 

ی اقتصاد بزرگ جهان است. پیشتریلیون دالر  2/07داخیل اسیم ناخالص  با تولید    2/26به  2023سال شود اقتصاد این کشور تا بیتی یم ، ایتالیا هشتمی 

ش یابد. از نظر تولید ناخالص داخیل آن   تریلیون دالر است و تولید ناخالص داخیل رسانه 2/40، اقتصاد آن (دقدرت خری یبرابر ) تریلیون دالر گسث 

ر همچنان دو  با هرج و مرج عمیق سیایس و اقتصادی روبرو شده است. نرخ بیکاری این کشو  -یورو یمنطقه  یعضو برجسته -. ایتالیا دالر  34260/34

 مانده است٪ تولید ناخالص داخیل  132در حدود  کماکان ، در حایل که بدیه عمویم این کشور  رقیم است
 
 .باق

فت و بازسازی اقتصادی یمایه ، صادرات و رسممثبت وجهاز  ٪ و  0/9برابر  2017و  2016شوند. اقتصاد به ترتیب در سال گذاری تجاری موجب پیشر

 .٪ رسیده باشد1به  2019٪ و در  1/2به  2018ته است. تصور یم شود رشد آن در سال  ٪ رشد داش 1/5
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 تریلیون دالر  3/37  : (ی قدرت خریدبرابر ) برزیل ید ناخالص داخل تول -تریلیون دالر 1/85تولید ناخالص داخل اسیم برزیل: 

ین و پرجمعیت  ی است. با تولید ناخبرزیل بزرگث  ی اقتصاد بزرگ جهان است. ملت   تریلیون دالر  1/87الص داخیل اسیم ترین کشور آمریکای التی  ، برزیل نهمی 

ی م شده بود بر موج مواد خا که سوار  ، که باعث کاهش  سیایسثبان  نر فساد و مانند ، عالوه بر مشکالت داخیل العاده موادخاموقف ی چرخه ، با پایان یافی 

 .ای شدده، دچار مشکالت عدیگذاری و فضای کسب و کار شد رسمایه 

سال   در  یل برز  ویلدرصد بود.  2/8حدود  2013-2011های رشد در سال .% درصد رشد کرد4/5طور متوسط  ، این کشور به  2010–2006های سالدر 

ی  صندوق . داشت٪ 3/5رشد  2017٪ در سال 1 رشد  به از بازگشت پیش، برزیل  2016٪ در حال رشد بود. در سال 0.1، به سخت  با 2014 الملیل  بی 

 و آفریقای جنونر ، هند به همراه روسیه ٪ رسیده باشد. برزیل 2/5به  2019بیتی کرد که رشد اقتصادی تا سال پیشپول 
ی  (BRICS) بریکس از بخشر  ، چی 

 .دالر دارد 8967/66  ه برابر با تریلیون دالر و تولید ناخالص داخیل رسان   3/37الغ بر  ب   (قدرت خریدبرابری )  . این کشور تولید ناخالص داخیلاست
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 یلیون دالر تر  1/84  : (ی قدرت خریدبرابر )کانادا   تولید ناخالص داخل  -تریلیون دالر  1/73اسیم کانادا:  تولید ناخالص داخل 

را حفظ کرده است. تولید ناخالص داخیل اسیم کانادا در   این جایگاهد و از آن زمان ر را کسب ک  ام10رتبه  و گرفت   روسیه را  جایگاه 2015کانادا در سال 

این  به دست آورد.  2023تا سال  تریلیون دالر  2/13تریلیون دالر و  1/74 مبلغ   2019شد در سال بیتی یم ت و پیش تریلیون دالر اس  1/71حال حاضی 

 بری قدرت خرید برا  ، در حایل که تولید ناخالص داخیل آن از نظر جهانی قرار دارد ام  20دالر در رتبه  46260/71تولید ناخالص داخیل رسانه کشور با 

ل یم  ام17که آن را به جایگاه  است تریلیون دالر  1/84 ی   .دهدتثی

ان بیکاری خود را محدود کرده  ی  بیشث  این کشور مث 
ً
ی   و احتماال ، تولید  دهد را تشکیل یم . در حایل که خدمات بخش عمده ای از اقتصاد داد اهش خواهد کنث 

شد اقتصادی آینده آن بسیار مهم  . کانادا توجه زیادی به تولید دارد که برای ر کند را تولید یم٪ از صادرات کاال 68سنگ بنای اصیل اقتصاد است و  صنعت  

  2019و  2018شد یط بیتی یم است و پیشرشد قابل مالحظه ای  2016در سال  ٪1/4که نسبت به داشته  ٪ 3رشد  2017در سال  این کشور است. 

 .داشته باشددرصدی    2رشد  



 نگرش    ...  بیست اقتصاد برتر جهان 
 

 روسیه  - 11

 تریلیون دالر  4/21  : (ی قدرت خریدبرابر )روسیه   ناخالص داخل تولید  -تریلیون دالر  1/64تولید ناخالص داخل روسیه: 

ی از نظر روسیه ین کشور روی زمی 
ی ، بزرگث  ی اقتصاد بزرگ جهان است که تولید ناخالص داخیل اسیم آن وسعت رسزمی  تریلیون دالر است.   1/64، یازدهمی 

 ،  تریلیون دالر  4/21  بری قدرت خرید بالغ بر برا  ناخالص داخیل بر اساسبا تولید  روسیه 
 
 . یم کند   یطبه رتبه ششم رده بندی را نردبان ترق

ن کشور یک بخش صنعت  و کشاورزی ویران شده به همراه اصول اولیه یک اقتصاد ، زیرا ای بود  روسیه بود برای  دوره اقتصادی ناخوشایندی 1990دهه 

 .بود مواد خام، این رشد نایسر از رونق  حال٪ بوده است. با این 7با رسعت  ی، روسیه شاهد رشددر جریان دهه بعد ریزی شده را به ارث برد.  برنامه 

 اقتصاد روسیه به نفت در طول بحران جهانی مایل 
ی

ها  در معرض دید قرار گرفت. با اعمال تحریم  2014و رسانجام دوباره در سال  2009-2008وابستیک

رو به رشد   2017ال درصدی در س 1/5با رشد ویل ، داشت  درصدی  0/2 ضی با انق  2016در سال روسیه بدتر شد. اقتصاد این کشور ، اوضاع توسط غرب

ی   .دبیتی کر پیش   2019و   2018٪ رشد را در سال 1/5٪ و 1/7الملیل پول  نهاد. صندوق بی 
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  :  تریلیون دالر  2/14  : (ی قدرت خریدبرابر )کره جنوب   تولید ناخالص داخل  -تریلیون دالر   1/63تولید ناخالص داخل کره جنوب 

کتاقتصاد کره جنونر که ب ی اقتصاد بزرگ جهان است که تولید  سامسونگ و هیوندای مشهور استند مان (کنگلومرات) ای های خوشها رسر ، دوازدهمی 

فت خارق 1/62ص داخیل اسیم آن ناخال که توانسته است خود را به عنوان یک  العاده ای داشته  تریلیون دالر است. این کشور یط دو دهه گذشته پیشر

فته و صنعت     .بنمایاندکشور با فناوری پیشر

 با اقتصاد جهانی ، کره جنونر رشد اقتصادی باورنکردنی و همیط چهار دهه گذشته 
ی

نشان داده است تا به یک اقتصاد صنعت  تبدیل شود.  خود  از آمیختیک

قرار دارد. تولید   ام29دالر در رتبه  31345/62 کشورهای فقث  جهان بود که هم اکنون با   حد ، تولید ناخالص داخیل رسانه آن در 1960در طول دهه 

که با تجارت    گذاشت  ها باشگاه تریلیون دالری پا به  2004تریلیون دالر است. کره جنونر در سال  2/14این کشور  ی قدرت خرید(برابر ) ناخالص داخیل 

ی   را ارائه یم. این کشور ییک از صادرکنندگان برتر جهان است و فرصت عمیل شد الملیل و صنعت  شدن بی 
ی

که باعث سهولت    ،دهد های رسمایه گذاری بزرگ

 .بندی مشاغل شده است انجام رتبه

 

 اسپانیا - 13

 تریلیون دالر  1/86 : ( ی قدرت خرید برابر )اسپانیا  تولید ناخالص داخل  -تریلیون دالر  1/4اسپانیا تولید ناخالص داخل:  

ی اقتصاد بزرگ جهان است. پس از ،تریلیون دالری اسپانیا  1/4اقتصاد  دهمی  ی ی اقتصاد بزرگ در منطقه یورو است. این کشور  اسپانیا چهارم ت،برگزی  سث  ی 

( بوده است و در حال  2013تا سه ماهه سوم سال  2008اقتصادی )سه ماهه دوم سال  ، شاهد یک دوره طوالنی رکود میلیون نفر جمعیت 46/6با 

  .گری و صادرات و در کنار احیای مرصف داخیل استبازگشت به حالت عادی با تکیه بر رکورد گردش

ی کشور پر گران به این کشور با هجوم بسیار زیاد گردش و سپانیا جایگزین انگلستان شد ا  ، به  اقتصادی  یها د جهان تبدیل شد. از نظر بخش بازدی، به دومی 

صادرکننده   درصد کاهش یافته است. این کشور همچنان 3، اما با گذشت زمان سهم این بخش به حدود نقش مهیم ایفا کردهاسپانیا طور سنت  کشاورزی 

اب است. برخی از بخش عمده روغن زیتون  .  ، مواد شیمیانی و های برجسته صنعت  عبارتند از خودر ، گوشت خوک و رسر ی آالت صنعت  ، داروسازی و ماشی 

 .٪ کاهش یابد2/2٪ و 2/8به ترتیب   2019و   2018شد که در سال بیتی یم٪ داشته و پیش3/1رشد    2017این اقتصاد در سال 
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الیا:   تریلیون دالر  1/32  : (ی قدرت خریدبرابر ) الیا اسیر  تولید ناخالص داخل  -تریلیون دالر 1/38تولید ناخالص داخل اسیم اسیر

ی اقتصاد بزرگ با تولید ناخالص داخیل اسیم  الیا چهاردهمی 
،  بیکاری کم  بر  در یط دو دهه گذشته با تکیهاین کشور تریلیون دالر است. اقتصاد  1/42اسث 

ی و تورم ب ی رسزمیتی    سالیممسث  ، در سیستم مایل پایدار  بخش خدمات قوی و ، صادرات قوی، اندکدیه عمویم پایی  الیا همچنی 
رشد کرده است. اسث 

ی    .انرژی و مواد غذانی است یعمده صادر کننده  رسشار از منابع طبییع و همچنی 

٪ از جمعیت  75در حایل که بخش خدمات آن که  . ٪ سهم دارند 26٪ و 4ترتیب حدود ، کشاورزی و صنعت به یهای مختلف اقتصاد از نظر بخش

د یمبه کار شاغل کشور را  ی زده یم دهد را به خود اختصاص یم٪ تولید ناخالص داخیل 70، گث  الیا تا سال . تخمی    1/7نزدیک به  2023شود اقتصاد اسث 

ی مدت نزدیک به تریلیون دالر است 1/32، که در حال حاضی برابری قدرت خرید  تریلیون دالر باشد و تولید ناخالص داخیل آن بر اساس   1/65، در همی 

الیا با توجه به تولید ناخالص داخیل رسانه    . رسید تریلیون دالر خواهد  د. یم   جهانی قرار در رده یازدهم  2018دالر در سال  56351/58اسث   گث 
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 تریلیون دالر  2/58   : (ی قدرت خریدبرابر )  مکزیک تولید ناخالص داخل  -تریلیون دالر  1/27تولید ناخالص داخل اسیم مکزیک: 

ی اقتصاد بزرگ در آمریکای ال مکزیک  ی ، دومی  ی اقتصاد بزرگ جهان است که تولید ناخالص داخیل اسیم تی  ، در حایل که  تریلیون دالر دارد 1/22 ، پانزدهمی 

،  به ترتیب به  2023تا سال  ها که این مبلغ رود ون دالر است. انتظار یمتریلی 2/57 معادل یدبرابری قدرت خر  تولید ناخالص داخیل آن از نظر 

ی اقتصاد بزرگ با تولید ناخالص داخیل اسیم 1980ر سال برسند. د تریلیون دالر 3/18تریلیون دالر و    1/50رهای ا دمق میلیارد   228/6، مکزیک دهمی 

 .دالر بود

ش یافته2٪ و 2/9 به مقدار   2017و  2016در یط سال های این کشور  اقتصاد  ی  ٪ گسث  الملیل پول برای دو سال آینده به ترتیب  است.  صندوق بی 

، در حایل كه صنعت و خدمات آن  ٪ بوده است4اقتصاد مکزیك یط دو دهه گذشته كمث  از  کند. سهم كشاورزی در بیتی یم٪ رشد را پیش2/7٪ و 2/3

ونیک از جمله ص ٪ در تولید نقش داشته63٪ و 33حدود  ، در حایل که خدمات مایل و  شوند نایع توسعه یافته محسوب یم اند. خودرو ، نفت و الکث 

 .ای در بخش خدمات دارندگری نقش برجستهگردش
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 تریلیون دالر  3/5   : (ی قدرت خریدبرابر )  اندونزی تولید ناخالص داخل  -تریلیون دالر  1/11تولید ناخالص داخل اندونزی:  

ق   ین اقتصاد در جنوب رسر ی اقتصاد اندونزی بزرگث  فت   ی بزرگ در نقشه آسیا و شانزدهمی  جهانی است. اقتصاد اندونزی یط دو دهه گذشته پیشر

ی   .داشته است  یرشد چشمگث  این کشور  کنون   ، از آن زمان تا اینوجود بود. با  1997. اندونزی قربانی بحران مایل آسیا در سال داشته استچشمگث 

فت عظیم  از  تریلیون دالر است. بانک جهانی  1/02است که تولید ناخالص داخیل اسیم آن  ها اکنون بخشر از کلوپ تریلیون دالری اندونزی اقتصاد  پیشر

ی فقر در زمینه کاهش  اندونزی  انب 1999نرخ فقر از سال کاهش دن  به نیمه رسان»کند: یاد یم چنی  ی . تولید ناخالص داخیل  «2016٪ در سال  10/9 ه مث 

ی کشور پرجمعیتدالر است. اندونزی 857با رقم    2000دالر به مراتب باالتر از سال  3/871قم رسانه این کشور با ر  ی اقتصاد بزرگ  جهان  ، چهارمی  ، هفتمی 

٪ به تولید ناخالص  14، کشاورزی حدود  یاقتصاد  ی ها تریلیون دالر از نظر برابری قدرت خرید است. در میان بخش  3/5ناخالص داخیل است که با تولید 

  کند ک یم داخیل کم
ً
 .افزایند٪ به بازده تولید یم43، در حایل که صنعت و خدمات هر یک تقریبا
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 میلیارد دالر  969/23  : (ی قدرت خرید برابر )هلند  تولید ناخالص داخل  -میلیارد دالر  902/36تولید ناخالص داخل اسیم هلند: 

ی اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا هلند   ی اقتصاد بزرگ جهان است. در سال ، ، ششمی  ی اقتصاد بزرگ جهان  1980هفدهمی  تولید ناخالص   با هلند دوازدهمی 

 (قدرت خریدبرابری )  میلیارد دالر و تولید ناخالص داخیل 912/90دارای تولید ناخالص داخیل اسیم  ، این کشور میلیارد دالر بود. امروز  189/49داخیل 

دهم قرار دارد  دالر  53106/38با تولید ناخالص داخیل رسانه اس درآمد رسانه  براسهلند  میلیارد دالر است.    969/23  الغ بر ب ی  . در رده سث 

ی ، مواد شیمیانی نند فرآوری مواد غذانی گری پررونق و صنایع استوار ما ، گردشمنابع طبییع فراوان بر  متیکاقتصاد   و پاالیش نفت  آالت، ماشی 
 
.  استبرق

د  تواند از بخش کشاورزیهلند یم  ه و بسیار مولد خود بهره بثر ی ی صادرکنندگان برتر کشاورزی در سطح جهان قرار   این کشور ، که این امر بسیار مکانث  را در بی 

غم یم ی رس  چکمساحت کو دهد. هلند علث   .، نقش مهیم در تجارت جهانی دارداشزمی 
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تریلیون   1/86  : (ی قدرت خرید برابر )عربستان سعودی  تولید ناخالص داخل  -ارد دالر میلی 779/29 تولید ناخالص داخل اسیم عربستان سعودی: 

 دالر 

 اقتصاد 
ً
ین   عربستانیر نفت  اثبات شده جهان را در اختیار دارد. ٪ از ذخا 18مبتتی بر نفت است. این کشور حدود عربستان سعودی عمدتا به عنوان بزرگث 

. عربستان سعودی  آورد دست یمبه  های نفت و گاز بخش  اش را از درصد از درآمد صادران   70درصد تولید ناخالص داخیل و  50حدود ، صادرکننده نفت 

 .، طال و مس استسنگ آهن ، رسشار از منابع طبییع دیگر مانند گاز طبییع 

  ،2017در سال عربستان . مایاند درصدی ن 1/7بازیانر خود را با رشد  2016پس از شوک نفت  در سال  کشور   این  اقتصاد 
ی

مواجه شد   با کشی بودجه بزرگ

نفت  خود به منظور تنوع بخشخود ، کشی بودجه که با فروش اوراق بهادار  ان کرد. این کشور به دنبال تقویت اقتصاد غث  و مقابله  ش یدن به اقتصادرا جثر

برابری   ، در حایل که تولید ناخالص داخیل آن بر اساسمیلیارد دالر بود  782/48، تولید ناخالص داخیل اسیم آن 2018با مشکل بیکاری است. در سال 

، در سال  روبرو بوده  درصدی 0/9در سطح  یبا  کاهش رشد 2017اقتصاد این کشور که در سال  ،رفته تریلیون دالر بود. انتظار یم  1/86 قدرت خرید

 داشته باشد.  یدرصد  1/9 رشدی   2019و  2018

 

 ترکیه - 19

  تریلیون دالر 2/29  : (ی قدرت خریدبرابر )ترکیه   تولید ناخالص داخل  -میلیارد دالر  743/71 تولید ناخالص داخل اسیم ترکیه: 

ی اقتصاد بزرگ جهانمیلیارد دالری خود  766/43ترکیه با اقتصاد  ٪  41٪ به 18، سهم طبقه متوسط ترکیه از است. براساس اعالم بانک جهانی  ، نوزدهمی 

ی سالهای    .به گروه درآمد متوسط باال پیوست 2000است، و این کشور در اواخر دهه   افزایش یافته 2010تا   1993از جمعیت بی 

در همان   از نظر برابری قدرت خرید که تولید ناخالص داخیل، در حایل  بپیوندد  ها به باشگاه تریلیون دالری  2023تا سال   این کشور  شود اقتصاد بیتی یم پیش

ی سالهای   2/78سال به    .درصد بود  4/5ولید ناخالص داخیل ساالنه ترکیه  ، متوسط رشد ت2012تا   1960تریلیون دالر خواهد رسید. بی 

شاهد ثبات   ترکیه. اقتصاد بوده استخدمات صنعت و هم هم محرک آن ، که رو به رشد بوده یبا رسعت چشمگث   2000از دهه  این کشور اقتصاد 

ان اشتغال و درآمد آن شاهد افزایش . اقتصاد کالن و مایل بوده است ی ی حال مث  درصدی را به ثبت   7/4 یرشد 2017بوده است. اقتصاد در سال  در همی 

درصد   4/2به ، افزایش تورم و بیکاری زش ارز ، کاهش ار های خارخر به خاطر افزایش بدیه 2018شد در سال بیتی یم رسانده است. با این وجود پیش 

 .سقوط کند

 



 نگرش    ...  بیست اقتصاد برتر جهان 
 

 سوئیس  - 20

  دالر میلیارد  548/48 : (ی قدرت خرید برابر )سوئیس   تولید ناخالص داخل  -میلیارد دالر  715/36تولید ناخالص داخل اسیم سوئیس: 

ی اقتصاد بز  ،در جهان است  بازار اقتصادهای سوئیس ییک از پایدارترین  . این کشور  میلیارد دالر  703/75رگ جهان با تولید ناخالص داخیل اسیم بیستمی 

 بسیار باالنی را 
ی

از   پس فقط  است و گر آن نمایشدالر  82950/28 ر بالغ ب تولید ناخالص داخیل رسانه، که دهد ارائه یم مردم خود  به سطح زندگ

 .لوکزامبورگ قرار دارد

ومندی برخوردار استبخش مایل ونق و گری پرر صنعت گردشاز سوئیس  ی از دیرباز نث  ، به خصوص صنعت ساعت  صنعتارای د. سوئیس همچنی 

وی کار ماهر و بیکاری 1است. کشاورزی فقط در حدود دیواری و ساعت مچی و داروسازی    اندگ ٪ در تولید ناخالص داخیل نقش دارد. کشور دارای نث 

ی های اخث  برد. در سالهای سالم و نرخ مالیات مطلوب بهره یم، زیرساخت دار ٪( است. اقتصاد این کشور از سیستم سیایس پای3) تا   1، نرخ رشد آن بی 

 .بوده است٪ در حال تغیث  1/ 5

 

 
1  The World Bank. "GDP (Current US$). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD " Accessed Sept. 19, 
2019. 
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