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برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی  11الی  14آبان 1398


منطقه آسیای جنوبی با میانگین سنی کمتر از  27سال ،جوانترین منطقه در آسیا محسوب میشود .با توجه به
روندهای تغییر جمعیتی این منطقه ،پیشبینی میشود تا سال  2030بیش از  150میلیون نفر به جمعیت این منطقه
افزوده شود و به  1195میلیون نفر برسد که  130میلیون نفر از افزایش جمعیت مزبور ،فقط متعلق به کشور هند
خواهد بود .وجود نیروی کار باالی جوان یکی از نقاط قوت منطقه آسیای جنوبی است که اگر توسط استراتژی
رشد با کیفیت و رشد اشتغال پشتیبانی شود ،میتواند به اهرمی برای ارتقاء کلیه بخشهای اقتصادی و ایجاد توازن
بهتر ،تبدیل شود .صندوق بینالمللی پول در مقاله تحقیقاتی جدید خود توجه سیاستگذاران این منطقه را به لزوم
تالش بیشتر برای افزایش درآمدها و کاهش کسری بودجه ،ضمن آزادسازی تجارت و جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و سرمایهگذاری در منابع انسانی ،جلب کرده است .انتظار میرود در صورت استمرار سیاستهای
فعلی ،حدود  28درصد و در صورت اجرای توصیههای سیاستی صندوق برای اعمال اصالحات ،حدود یک سوم از
رشد اقتصادی جهان در سال  2040توسط این منطقه تامین گردد .همچنین نتایج بررسیهای صندوق بینالمللی
پول حاکی از این است که در صورت انجام اصالحات توصیه شده در کشورهای این منطقه ،نرخ رشد بلندمدت از
 6درصد فعلی به  6.5درصد ارتقاء خواهد یافت.

 موسسه مشاوره مدیریتی مککنزی در یکی از گزارشات اخیر خود به اهمیت لزوم توجه کسبوکارها به

تحوالت در عرصه دیجیتال پرداخته است .در این گزارش از اکوسیستمهای دیجیتال به پلتفرمهای آنالین که
می تواند باعث ایجاد یکپارچگی و در عین تغییر پویایی صنعت و تحول کسبوکارها شود ،یاد شده و عنوان شده
است که تا سال  2025حدود  32درصد از فعالیت کسبوکارها در جهان در قالب اکوسیستم دیجیتالی و مابقی در
قالب اکوسیستمهای سنتی انجام خواهد شد .نظرسنجی انجام شده از تجارب بنگاههای برتر و موفق نشان میدهد
که دو استراتژی در استفاده از اکوسیستم دیجیتال شامل دیجیتالیکردن فعالیتهای اصلی بنگاه و توسعه
کسبوکارهای جدید دیجیتالی ،دنبال میشود .در این میان استفاده از نیروهای جدید متخصص با مهارت باال در
حوزه دیجیتال ،همزمان با ارتقاء سطح دانش و مهارتهای نیروهای موجود ،از اقداماتی است که توسط این بنگاهها
در حال انجام است.
 هلدینگ علیبابا در چین اعالم کرد که درآمد این شرکت در فصل سوم  2019حدود  16.5میلیارددالر بوده که
در مقایسه با فصل مشابه سال قبل رشد  40درصدی داشته است .همچنین طی یک سال منتهی به ژوئن 2019
تعداد مشتریان در بازار خرده فروشی چین این شرکت ،با  19میلیون افزایش به حدود  693میلیون نفر رسیده
است.
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 دولت فلسطین و اسرائیل مشکالت اخیر پیشآمده در رابطه با تجارت فیمابین را رفع کردند و دولت فلسطین
ممنوعیت واردات گوسفند و گوساله از اسرائیل را لغو کرد .این اقدام بعد از مالقات مقامات رسمی فلسطین و
وزرات کشاورزی اسرائیل انجام شد .دولت فلسطین یک کمیته استثنائات را ایجاد کرد که به درخواستهای واردات
دام از اسرائیل رسیدگی و مجوزهای مربوط را صادر میکند .در مقابل دولت اسرائیل زمینه را برای واردات
محصوالت کشاورزی فلسطین از جمله میوه و سبزیجات به این کشور تسهیل خواهد کرد.
 بخش بازرسی کیفی بهداشتی دولت بوسنی و هرزگوین ،مانع از واردات  21تن نارنگی از ترکیه به علت استفاده
بیرویه از سموم کشاورزی در آنها ،شد .در حین تست میزان بقایای سموم در نمونهای از محموله نارنگی وارداتی
ترکیه ،مشخص شد که میزان آفتکش فنوالریت در محموله مزبور بیش از حد مجاز است .شایان ذکر است
استفاده بیش از حد مجاز از این آفتکش منجر به ایجاد عوارضی در پوست و چشم(در صورت تماس میوه) و یا
خوردن آن ،خواهد شد .ضمناً کشورهای ویتنام و تایلند هم استفاده از علفکش گالیفوزیت را به علت خطرناک
بودن آن برای سالمتی انسان و احتمال سرطانزایی آن ،ممنوع کردهاند.
 میزان ورشکستگی کشاورزان امریکایی در سپتامبر  2019افزایش یافت که به دالیل توام شرایط نامساعد
آبوهوایی و هم جنگ تجاری میان امریکا و چین ،رخ داده است .بر اساس گزارش اخیر فدراسیون کشاورزان
امریکا ،بخش کشاورزی این کشور به شدت متکی به کمکهای تجاری و برنامههای دولت فدرال برای بهبود
درآمد کشاورزان است .بر اساس آمار مراکز قضایی امریکا ،طی دوازده ماه منتهی به سپتامبر  2019تعداد 580
کشاورز امریکایی درخواست ورشکستگی را تکمیل کردهاند که باالترین رقم از سال  2011تاکنون است و نسبت
به سال گذشته 24 ،درصد افزایش داشته است .بیشترین فرمهای تکمیل شده مربوط به ایالتهای ویسکانسین،
جورجیا ،نربسکا و کانزاس است .از زمان آغاز جنگ تجاری امریکا و چین 15 ،ماه میگذرد و در پیشنویس توافق
اولیه اخیر در نظر است موضوع خدمات مالی و مالکیت معنوی و خرید حداقل  50میلیارددالر از محصوالت
کشاورزی امریکایی توسط چین ،لحاظ شود که ممکن است باعث تخفیف ورشکستگی کشاورزان این کشور گردد.
 طبق آمار اخیر وزارت تجارت ،صنعت و انرژی جمهوری کره ،برای یازدهمین ماه متوالی صادرات این کشور
در ماه اکتبر  2019کاهش یافت .واردات کاالیی کره در این ماه حدود  41.4میلیارد دالر (با  14.6درصد کاهش)
و صادرات آن  46.8میلیارددالر (با  14.7درصد کاهش) اعالم شده است .در مدت مورد بررسی ،صادرات چیپس
خازن کشور کره با توجه به بهای کم آن 32.1 ،درصد کاهش و صادرات محصوالت پتروشیمی این کشور هم
به علت استمرار منازعات تجاری و کاهش بهای نفت خام ،با افت  22.6درصدی همراه شد .همچنین به علت
افت تقاضای چین ،صادرات ماشین آالت کره ،حدود  12درصد کاهش داشت.
 روز یکشنبه  2آبان ،عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو بزرگترین شرکت نفتی عربستان در بازار بورس این
کشور شروع شد .رقم دقیقی در مورد میزان و مدت زمان عرضه سهام مشخص نشده ولی خبرگزاری رویترز
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میزان عرضه را حدود  1تا  2درصد و به ارزش  20تا  40میلیارددالر برآورد کرده است .در نظر است سهام مزبور
در دو قالب؛ برای نهادها و برای اشخاص داخلی ،عرضه شود .قیمت خرید سهام و میزان سهم قابل فروش بعد
از اتمام مهلت ثبت نام اولیه مشخص خواهد شد .در همین ارتباط و در خالل اجالس سرمایه گذاری آینده که
دو هفته گذشته در ریاض برگزار شد ،صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه و صندوق سرمایهگذاری چین-
روسیه ،تمایل خود را برای خریداری سهام آرامکو اعالم کردند.
 اداره ملی محصوالت پزشکی چین به تازگی عرضه داروی داخلی تولید شده در بازار برای مقابله با بیماری

آلزایمر را تائید کرد .این دارو با نام تجاری  ،GV-971توسط دانشگاه اقیانوس چین با همکاری انستیتو پزشکی
تحت نظر آکادمی علوم این کشور و یک شرکت دارویی و در نتیجه یک کار تحقیقاتی  22ساله ،تولید شده
است .تعداد  1199نفر چینی در سه فاز و طی مدت  36هفته ،تحت آزمون کلینکی این دارو ،قرار گرفتند که
نتایج حاکی از بهبود تشخیص بیماران آلزایمری با شدت بیماری کم تا متوسط بوده است .قابل توجه است که
بیماری آلزایمر یک اختالل برگشتناپذیر در فعالیت مغز است که از طریق تخریب برخی سلولهای مغز باعث
افت تدریجی حافظه ،کاهش توانایی اندیشیدن و انجام امور ساده میشود .حدود  48میلیون نفر از مردم جهان،
مبتال به این بیماری هستند و انتظار می رود با افزایش جمعیت بزرگساالن ،تعداد مبتالیان به آلزایمر هم افزایش
یابد.
 یک استارتآپ آلمانی تحت عنوان  Volocopterکه اولین وسیله پرواز عمودی الکتریکی را در سال 2011
تولید کرد ،به تازگی نسخه جدیدی از این وسیله با نام  Volocityکه با هدف کاربری تاکسی هوایی شهری
طراحی شده ،را ساخته است .این تاکسی هوایی قابلیت انتقال دونفر را با طی مسافت  35کیلومتر و با سرعت
 110کیلومتر در ساعت دارد .شایان ذکر است که از  Volocopterدر اجالس مجمع جهانی اقتصاد  2019به
عنوان یکی از پیشگامان تکنولوژی ،یاد شده است.
 وزارت صنعت ویتنام پیشبینی کرد که از سال  2020سرمایهگذاری در کریدور اقتصادی شرقی این کشور در
 12رشته صنعتی اولویتدار آغاز خواهد شد و قبل از این اتفاق 5 ،مگاپروژه هم با ارزش  23میلیارددالر در این
کریدور شروع بهکار خواهد کرد .پروژههای در جریان اقدام فعلی شامل ایجاد بندرساحلی و ایجاد خط ریلی
سریعالسیر که تعدادی از فرودگاهها را به هم متصل میکند ،هستند .سوریا وزیر صنعت ویتنام عنوان کرده که
برای جذب سرمایهگذاران خارجی ،در نظر است برنامههایی در قالب  RoadShowدر برخی کشورها از جمله
چین و ژاپن به صورت سفر و یا ارتباط مجازی ،اجرا شود .در این برنامه ،تیمی از متخصصان اطالعات مالی
متنوعی از جمله چشمانداز سرمایهگذاری و یا میزان رشد آن را از طریق اسالید و یا اسناد مرتبط ارائه داده و به
سواالت سرمایهگذاران هم پاسخ میدهند تا از این طریق توجه سرمایهگذاران را به پروژههای موردنظر ،جلب
نمایند .همچنین در چشمانداز سرمایهگذاری ویتنام توجه ویژهای هم به بنگاههای کوچک و متوسط در حوزههای
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کشاورزی ،اقتصاد خالق و دیجیتال شده و حدود  100میلیون دالر تسهیالت ترجیحی برای این بنگاهها در نظر
گرفته شده است .در سال  2017به تعداد  10.6هزار بنگاه کوچک و متوسط حدود  533میلیون دالر وام پرداخت
شد.


برای سومین ماه متوالی ،در اکتبر  ، 2019سالمت صنعت ساخت برزیل تقویت شده و نشانههایی از رشد
تولید به چشم میخورد .واحدهای صنعتی برزیل در ماههای اخیر اقدام به خرید نهادههای بیشتر برای تولید
کردند ،اگرچه تغییر زیادی در تعداد نیروی کار در این واحدها ،اتفاق نیفتاد .همچنین شاخص مدیران خرید برزیل
برای بخش صنعت ساخت از  53.4در ماه سپتامبر به  52.2در ماه اکتبر  2019کاهش یافت ولی همچنان باالتر
بودن رقم شاخص از رقم  50به معنی بهبود شرایط در این بخش است .علت اصلی تقویت بخش صنعت این
کشور ،بهبود تقاضای داخلی است که توانسته افت فروش خارجی به ویژه به کشورهای آرزانتین و پاراگوئه( برای
دومین ماه متوالی) را جبران کند.

 از  14دسامبر سال  ،2019واردات اغلب گیاهان به اروپا مشمول رعایت مقررات بهداشت گیاهی اتحادیه
اروپا خواهد شد .شایان ذکر است که مقررات مزبور در دسامبر سال  2016تدوین و وضع شده بود که اجرای آن
به دسامبر  2019موکول شده است .برخی از محصوالت مانند موز ،خرما ،دوریان ،آناناس و نارگیل از این مقررات
مستثنی شدهاند .مقررات جدید با هدف به روزرسانی رژیم سالمت گیاهان ،بهکارگیری ابزارهای موثرتر برای
حفاظت از منطقه اتحادیه و گیاهان آن صورت گرفته است .همچنین از طریق اعمال مقررات جدید ،ایمنی
تجارت و تخفیف آثار تغییرات اقلیمی بر سالمت محصوالت کشاورزی هم تضمین شده و ذینفعان گوناگون از
این مقررات بهره خواهند گرفت.
 گزارش پایداری مالی جهان منتشر توسط صندوق بینالمللی پول در اکتبر  ،2019تصویر ناخوشایندی از بازار
مالی جهان ارائه داده است .افزایش آسیبپذیری اقتصادها در قالب افزایش بارمالی ناشی از رشد بدهی بنگاهها،
افزایش سهم داراییهای با ریسکپذیری باال و نقدشوندگی پایین توسط نهادهای سرمایهگذاری و اتکای بیشتر
بر قرضگرفتن از منابع خارجی توسط اقتصادهای نوظهور و پیشرو ،باعث شده تا شاخصهای مربوط به پایداری
مالی اقتصادها تضعیف شوند .اگرچه برخی از شاخصهای آسیبپذیری نظام مالی جهان هنوز در سطحی کمتر
از مقطع بروز بحران مالی جهان در سال  2008است ،ولی اقتصادها میباید از طریق تقویت کنترل و اعمال
نظارتهای سختگیرانهتر و استفاده از چارچوبها و روشهای احتیاطی مدیریت بدهی و همچنین رفع
ریسکهای نهفته در فعالیت نهادهای سرمایهگذاری با کمک ارتقاء شفافیت ،نسبت به افزایش مقاومت و بهبود
کارکرد نظام مالی ،تالش کنند.
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