 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی

 صندوق بین المللی پول2019  بر اساس گزارش اکتبر،2018-2024 شاخص های اقتصادی منتخب کشور چین طی سال های





























































































































































































واحد سنجش

متغیر

ردیف

درصد تغییر

تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت



میلیارد دالر

تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری



 دالر، برابری قدرت خرید،میلیارد دالر
بینالمللی

تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری



2011  دالر بینالمللی،برابری قدرت خرید

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت



دالر آمریکا

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری



 دالر بینالمللی،برابری قدرت خرید

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری



درصد

)تولیدناخالصداخلی بر اساس برابریقدرتخرید(سهمازجهان



یوان به ازای دالر بینالمللی

نرخ تبدیل برابری قدرت خرید



یوان به ازای هر دالر

نرخ برابری ارز



GDP درصدی از

کل سرمایهگذاری



GDP درصدی از

ناخالص پسانداز داخلی



درصد تغییر

)تورم (میانگین تغییرات



درصد تغییر

حجم واردات کاالها و خدمات



درصد تغییر

حجم صادرات کاالها و خدمات



درصد تغییر

حجم صادرات کاالها



سهم از کل نیروی کار

نرخ بیکاری



میلیون نفر

جمعیت



GDP درصدی از

درآمد عمومی دولت



GDP درصدی از

مصارف عمومی دولت



GDP درصدی از

بدهیهای عمومی دولت/خالص مطالبات



میلیارد دالر

تراز حساب جاری



GDP درصدی از

تراز حساب جاری



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نکات مهم:
 oپیشبینی استمرار افزایش سهم تولیدناخالصداخلی چین در اقتصاد جهان (دومین اقتصاد برتر جهان بعد از امریکا) از  16.3درصد در سال  2019به 18.8
درصد در سال 2024

1

 oاستمرار رشد سرانه تولیدناخالصداخلی و افزایش نزدیک به  5هزاردالری آن طی  5سال آینده
 oافت تدریجی نرخ رشد اقتصادی چین و خروج نرخ رشد اقتصادی آن از محدوده  6درصد و ورود آن به محدوده نرخ  5درصدی از سال  2020به بعد
 oاستمرار کاهش تدریجی سهم سرمایهگذاری و ناخالص پسانداز داخلی از تولیدناخالصداخلی تا سهم  40درصدی در سال  2024در راستای تغییر الگوی
رشد این کشور از رشد صادرات و سرمایهگذاری به سمت رشد مصرف و بخش خدمات
 oرشد جزئی تورم تا حداکثر نرخ  3درصد تا سال 2024
 oعدم تغییر نرخ بیکاری و استمرار نرخ پایین  3.8درصد طی  5سال آینده
 oتضعیف یوآن در برابر دالر در سال  2019و تقویت نسبتآً جزئی آن طی  5سال آینده
 oافت تراز حساب جاری از  148میلیارددالر در سال  2019به  139میلیارد دالر در سال  2020و افت بیشتر آن تا سطح  83میلیارددالر در سال 2024
 oافت  6درصدی تراز حساب جاری در سال  2020و استمرار آن در سالهای آینده
 oاستمرار افت نرخ رشد ساالنه جمعیت از  0.36درصد در سال  2019به  0.14درصد در سال 2024
 oانتظار افزایش مجدد نرخ رشد ساالنه حجم صادرات کاال از سال  2020به بعد
 oافزایش خالص بدهیهای عمومی دولت در سال  2019تا میزان منفی  6.1درصد تولیدناخالصداخلی و حفظ نسبی آن طی سالهای آینده

  1شایان ذکر است در همین بازه زمانی سهم امریکا در اقتصاد جهان از  24.7درصد به  23.1درصد کاهش مییابد و در مجموع سهم دو کشور امریکا و چین از اقتصاد جهان از  41.1درصددر سال  2019به  41.9درصد در سال  2024خواهد رسید.

