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برخی اخبارمنتخب اقتصادی از کشورهای جهان در هفته دوم مهر 1398

 بانک توسعه آسیا ،رشد اقتصادی موردانتظار برای کشور ویتنام در سال  2019را  6.8درصد و برای سال 2020
برابر با  6.7درصد برآورد و پیشبینی کرده است .رشد مطلوب اقتصادی این کشور به استمرار رشد تقاضای
داخلی و جریان با ثبات سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت داده می شود .با توجه به امضای جدید موافقت
نامه تجارت آزاد ویتنام با اتحادیه اروپا ،انتظار می رود نتایج این توافق در بهبود تجارت این کشور نمایان شود.
بسیاری از بررسیها و مطالعات اقتصادی کارشناسان بین المللی رمز موفقیت این اقتصاد را به دلیل ساختار متنوع
تجاری ،جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،بخش صنعتی قوی و هزینه های رقابتی کار میدانند .احتمال
می رود بخش کشاورزی ویتنام با بروز خشکسالی در برخی مناطق با آسیب هایی مواجه شود و از رشد ارزش
افزوده این بخش کاسته شود.
 در سال  ،2018سهم بخش گردشگری امارات متحده عربی از تولیدناخالص داخلی این کشور حدود  11.1درصد
بوده است .پیش بینی می شود در سال  ،2019میزان مشارکت این بخش در رشد اقتصادی امارات تا میزان 3
درصد افزایش یابد و ساالنه حدود  3.9درصد هم رشد کند .سهم بخش گردشگری در بازار کار امارات ،در سال
 2018حدود  9.6درصد با ایجاد  611هزار فرصت شغلی بوده است .پیش بینی میشود که این رقم در سال
 2019حدود  2.8درصد افزایش یابد .همچنین پیش بینی شده که تا سال  2029حدود  753هزار فرصت شغلی
جدید در این صنعت ایجاد شود و سهم آن در بازار کار به  10.3درصد ارتقاء یابد .حدود  8.1درصد از کل
سرمایهگذاری انجام شده در امارات مرتبط با بخش گردشگری است.
 طی  30سال آینده کشور لیتوانی به حداقل  300هزار نفر مهاجر برای جبران افت نیروی کار به علت رشد طبیعی
منفی و پیر شدن جمعیت نیاز خواهد داشت .برای غلبه بر این مسئله و همچنین غلبه بر مهاجرت به سایر
کشورها ،الزم است مهاجر ورودی بیشتری جذب این کشور شود .صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که
از جمعیت این کشور تا سال  ،2050به میزان  17درصد کاسته خواهد شد که افت مزبور در جمعیت فعال از این
هم بدتر بوده و به  28درصد خواهد رسید.
 موسسه مشاوره  IHSمارکیت شاخص مدیران خرید برای کشور لهستان را در ماه سپتامبر  2019معادل 47.8
اعالم کرد که نسبت به رقم  48.8ماه آگوست همین سال ،افت دارد .از آنجایی که ارقام پایین تر از  50به منزله
تضعیف چشم انداز فعاالن اقتصادی نسبت به آینده است ،رقم ماه سپتامبر به معنی بدتر شدن تصویر آینده
فعالیت اقتصادی در این کشور است .برای یازدهمین ماه متوالی ،ایجاد کسب و کارهای جدید و میزان تولیدات
در سپتامبر با افت و موجودی کاالهای ساخته شده با افزایش همراه بود .کاهش اشتغال از دیگر اتفاقات در
اقتصاد لهستان طی ماههای گذشته است که بیشترین افت در سپتامبر اتفاق افتاد .در حوزه قیمت ،قیمت نهادهها
بهسرعت افزایش یافت در حالی که قیمت محصوالت نهایی ،تغییر چندانی نداشت.
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 بانک مرکزی استرالیا برای سومین بار طی سال  ،2019نرخ بهره را کاهش داد و به  0.75درصد رساند .این
اقدام با هدف رونقبخشی به اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری انجام شده است .هم اکنون نرخ بیکاری استرالیا 5.3
درصد است که دولت درنظر دارد از طریق کاهش نرخ بهره و افزایش سرعت رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری را به
 4.5درصد برساند .شایان ذکر است نرخ تورم این کشور در ماه جوالی معادل  1.6درصد اعالم شده است.
 بر سرعت افت تولیدات صنعتی منطقه یورو در ماه سپتامبر  2019افزوده شد .براساس گزارش موسسه IHS
مارکیت ،شاخص مدیران خرید این منطقه در این ماه به  45.7رسید که  1.3واحد کمتر از رقم آگوست بوده و
کمترین رقم از سال  2012تاکنون است .افت قابل توجه این شاخص و کمتر بودن آن از رقم  ،50عالمتی بر
افت چشم انداز آتی فعالیت های صنعتی در این منطقه است .کاهش شدید سفارشات جدید ناشی از افت تقاضای
داخلی و خارجی از عوامل کاهش شاخص مدیران خرید در ماه سپتامبر است .تعدیل نیروی کار هم در این ماه
شدت گرفت به نحوی که به باالترین نرخ کاهش اشتغال از آوریل  2013تاکنون رسید .استمرار نگرانیها در
رابطه با برگزیت و آثار منفی ناشی از تنش های تجارت میان چین و امریکا ،اطمینان فعاالن اقتصادی نسبت به
آینده را به کمترین سطح خود رسانده است .بیشترین منشاء افت تولیدات صنعتی منطقه یورو در کشور آلمان
اتفاق افتاده که بیشترین کاهش را از زمان بروز بحران های مالی در سال  2009تاکنون تجربه کرده است.
 صندوق بینالمللی پول طی هشدار به دولت یونان اعالم کرد که  15سال دیگر زمان میبرد تا سطح سرانه
درامد واقعی این کشور به سطح قبل از بروز بحران مالی جهان سال  2008-09برسد .رشد اقتصادی یونان برای
سال  2019و  2020معادل  2درصد پیش بینی شده است .دولت جدید که میراث نتایج انجام اصالحات سریع
اقتصادی دوره قبلی را کسب نموده ،برای تقویت توان رقابتی در منطقه یورو ،می باید همچنان نسبت به
جلوگیری از افزایش بدهی های دولت تالش نماید .در دولت قبل ،مسیر انجام اصالحات باز شد و اقدامات خوبی
در حوزه پاکسازی ترازنامه بانکها و خصوصی سازی صورت گرفت و دولت جدید هم برای جلوگیری از مواجه
شدن با چالش های بیرونی در حوزه های مالی و پولی ،باید ثبات بخشی و ادامه اصالحات بانکی را در اولویت
کاری خود قرار دهد.
 مصطفی کمال وزیر اقتصادی پاکستان اعالم کرد که رشد اقتصادی این کشور طی  5سال آینده ،دورقمی خواهد
شد .بعد از اتمام مگا پروژه ساخت پل پادما ( 25متر عرض و  10کیلومتر طول) حداقل رشد اقتصادی این کشور
یک واحد درصد افزایش خواهد یافت .اجرای مگا پروژههای بیشتر به حصول رشد اقتصادی باالتر کمک خواهد
کرد .در ماه ژوئن  ،2019دولت پاکستان ،بودجه سال مالی آینده  2019-20را با هدف نیل به رشد اقتصادی 8.2
درصدی ارائه داد .رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی  2018-19برابر با  8.13درصد بود که باالترین رقم در
تاریخ این ک شور است .طبق گزارش بانک توسعه آسیا ،رشد قوی مصرف بخش خصوصی ،سیاستهای پولی
پشتیبان رشد ،استمرار انجام اصالحات برای بهبود محیط کسب و کار و مخارج باال در حوزه زیرساخت به اقتصاد
این کشور کمک کرده تا رشد اقتصادی باالیی کسب کند.
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 طی رویدادی در روز سه شنبه  16مهر  ،1398مراسم روز نوآوری در شهر آنکارا با حضور مقامات دو کشور ترکیه
و ایتالیا و با هدف توسعه همکاریهای علمی و تکنولوژیکی دو کشور برگزار شد .قرار است دو بدنه شورای
تحقیقات علمی و فناوری ترکیه و شورای ملی تحقیقات ایتالیا ،نسبت به مشارکت در خصوص توسعه و تسهیم
دانش میان دو کشور در زمینه نواوری و تکنولوژی اقدام کنند .بدنبال همکاریهای قبلی این دو کشور تاکنون
 63پروژه مشترک طی سالهای  2002الی  2017انجام شده است .ترکیه اقدامات موثری در زمینه ارتقاء
اکوسیستم تکنولوژی ،ساخت پارکهای فناوری و طراحی مراکزی در همین ارتباط ،انجام داده است .تمرکز بر
نوآوری یکی از بایدها و اولویتهای اساسی دو کشور برای حفظ توان رقابتی و جهانی شدن بیشتر است.
زمینههای همکاری فناوری استراتژیک دو کشور شامل فضا ،خودرو و دفاعی خواهد بود.
 سازمان تجارت جهانی پیش بینی خود از رشد حجم تجارت برای سال  2019را به  1.2درصد و برای سال
 2020به  2.7درصد کاهش داد .این سازمان رشد اقتصادی جهان برای سالهای  2019و  2020را معادل 2.3
درصد پیش بینی کرده که نسبت به رقم قبلی  2.6درصد ،کمتر است .سازمان تجارت جهانی هشدار داده که
همچنان ریسکهای رو به پایین ،باالست و تحقق رشد تجارت در سال  2020بستگی زیادی به عادی سازی
روابط تجاری کشورها دارد .کندشدن رشد اقتصادی جهان تا حدی ناشی از افزایش تنشهای تجاری است ولی
در عین حال منعکس کننده چرخههای تجاری و عوامل ساختاری از جمله هدایت سیاستهای پولی در
اقتصادهای توسعه یافته و عدم قطعیت های ناشی از برگزیت در اتحادیه اروپاست .سازمان تجارت جهانی هشدار
داده که اعمال سیاستهای حمایت گرایانه ملی باعث خواهد شد تا از سودآوری تجارت کاسته شده و به بیثباتی
بازارها دامن زند .روبرتو آزودو رئیس سازمان از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی درخواست کرده تا به این
سازمان برای اصالح مقررات تجارت جهانی و استفاده از این مقررات در حل اختالفات بین کشورها ،کمک
نمایند.
 بدنبال دیدار مقامات بهداشتی اتحادیه اروپا و جمهوری کره ،بعد از  20سال ،صادرات مجدد محصوالت دامی
اروپا به کره جنوبی از سرگرفته شد .پیشبینی میشود که اولین مبادی تامین نیاز واردات جمهوری کره ،دو
کشور دانمارک و هلند باشند.
 نرخ بیکاری  28کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه اگوست  2019به  6.2درصد رسید که در مقایسه با رقم 6.3
درصد ماه گذشته همین سال و  6.7درصد ماه مشابه سال قبل ،بهبود یافته است .تعداد  15.4میلیون نفر زن و
مرد در کشورهای این اتحادیه ،در ماه آگوست بیکار بودند که در مقایسه با ماه قبل 111 ،هزار نفر از تعداد
بیکاران کاسته شده است .کمترین نرخ بیکاری در ماه آگوست متعلق به دو کشور چک ( 2.0درصد) و آلمان
( 3.1درصد) و بیشترین نرخ بیکاری متعلق به دو کشور یونان ( 17درصد) و اسپانیا ( 13.8درصد) بوده است.
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