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برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به  22آذر 1398
 طبق برآوردهای اولیه انجام شده در گزارشی تحت عنوان وضعیت اجتماعی-اقتصادی روسیه طی نه ماهه نخست
 ،2019میزان تولیدناخالصداخلی روسیه در فصل سوم این سال معادل  28تریلیون روبل بوده که نسبت به فصل
مشابه سال  ،2018حدود  1.7درصد رشد کرده است .باالترین رشد در این فصل در بخش و فعالیتهای شامل صنعت
ساخت با نرخ رشد  2.5درصد ،بخش معدن با نرخ رشد  2درصد ،فعالیت عمده و خردهفروشی با نرخ رشد  2.2درصد
و فعالیت مالی و بیمه با نرخ رشد  7.9درصد ،حاصل شده است .ارزش افزوده بخش کشاورزی و ماهیگیری روسیه
هم در فصل سوم  2019حدود  2.6درصد افزایش یافته و بخش نفت و گاز هم  2.0درصد رشد داشته است.
 طی هفته منتهی به  7دسامبر  ،2019تعداد بیکاران امریکایی که متقاضی دریافت منافع بیکاری بودند به  252هزارنفر
رسید که نسبت به هفته قبل آن 49 ،هزارنفر افزایش داشت که باالترین رقم از  30سپتامبر  2017تاکنون است.
بیشترین افزایش مربوط به ایالت کالیفرنیا با رقم  12.4هزارنفر ،نیویورک با رقم  11.1هزارنفر ،تگزاس با رقم 9.9
هزارنفر و پنسیلوانیا با رقم  8هزارنفر بوده که در مقابل ایالتهای اوکالهما و آرکانزاس و ورمونت با افت تعداد بیکاران،
مواجه شده است.
 تجارت خارجی کشور مغولستان طی یازده ماه نخست  2019با رشد  6.6درصد به رقم  12.6میلیارددالر رسید .طی
این بازه زمانی ،صادرات این کشور به  7میلیارددالر و واردات آن به  5.6میلیارد دالر رسید که به ترتیب از نرخ رشد
 8درصد و  4.0درصد برخوردار بود .باالترین رشد صادرات مربوط به صادرات محصوالت معدنی بهویژه ذغالسنگ و
طال بود .شایان ذکر است  80درصد از صادرات این کشور را محصوالت معدنی تشکیل میدهد .در مدت موردبررسی،
مقاصد و مبادی تجارت این کشور بالغ بر  152کشور بوده است.
 صرفنظر از تنشهای تجاری و نوسانات در تجارت منطقهای و جهانی ،بانک توسعه آسیا برآورد خود را از رشد
اقتصادی ویتنام از  6.8درصد به  6.9درصد تغییر داد .همچنین این بانک ،نرخ رشد اقتصادی ویتنام را برای سال
 2020از  6.7درصد به  6.8درصد بهبود داد .این در حالی است که این بانک براورد و پیشبینی خود را از نرخ رشد
اقتصادی کشورهای آسیایی در حال توسعه برای دو سال  2019و  2020به  5.2درصد کاهش داد در حالی که قبل
از این ،نرخ رشد را برای سال  2019حدود  5.4درصد برآورد و برای سال  2020معادل  5.5درصد پیشبینی کرده
بود .با توجه به رشد باالتر از انتظار اقتصاد ویتنام ،این کشور به عنوان سالمترین و پویاترین اقتصاد در منطقه و
جهان ،شناخته شده است.


با توجه به صادرات قوی و همچنین وضعیت مساعد بازار کار ،شاخص انتظارات فعاالن از اقتصاد آلمان در دسامبر
 2019به باالترین رقم خود طی  22ماه گذشته رسید .طبق گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا مستقر در شهر
زوریخ  ،ZEWشاخص مزبور از منفی  2.1در نوامبر  2019به  10.7در دسامبر افزایش یافت که باالتر از رقم 3.5
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پیشبینی شده قبلی برای این ماه بود .آخیم ونباخ مدیر این مرکز تحقیقاتی ضمن اعالم شگفتی خود از رشد این
شاخص ،از بهبود وضعیت صادرات و مصرف بخشخصوصی در این اقتصاد ،ابراز امیدواری کرد .وی دالیل بهبود
شاخص مزبور را افزایش بیش از انتظار مازاد تراز تجاری آلمان در ماه اکتبر ،رشد قوی اقتصاد اروپا در فصل سوم
 2019به همراه بازار کار باثبات آلمان ،اعالم کرد .با این حال ،ونباخ به علت وضعیت نامطلوب تولید صنعتی و وضعیت
سفارشات دریافتی در این بخش ،وضعیت قتصاد آلمان را شکننده دانست.
 مازاد تجارت آلمان در اکتبر  2019به  21.5میلیارد یورو رسید که علت آن رشد  1.9درصدی صادرات و در مقابل افت
 0.6درصدی واردات بود .در این ماه صادرات آلمان  119.5میلیاردیورو و واردات آن معادل  98میلیاردیورو گزارش
شده است .صادرات آلمان به مقاصد خارج از منطقه یورو بالغ بر  49.5میلیارد یورو بود که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل 4.6 ،درصد رشد کرده و واردات آن از کشورهای غیراروپایی هم حدود  19.6میلیاردیورو بوده که  0.7درصد
افت کرده است.
 تورم مصرفکننده اقتصاد چین در نوامبر  2019به باالترین رقم خود از اوایل سال  2012رسید .تورم دوازده ماهه
منتهی به این ماه  4.5درصد اعالم شده در حالی که در ماه اکتبر  3.8درصد بود .وفق دادههای مرکز ملی آمار این
کشور ،اختالل ایجاد شده در تامین گوشت خوک ،علت اصلی رشد شاخص بهای کاالها و خدمات بوده است .رشد
ساالنه بهای موادغذایی در نوامبر معادل  19.1درصد و رشد بهای گوشت خوک به  110.2درصد رسیده است .گزارش
دیگری از همین مرکز اعالم کرده که بهای تولیدکنندگان برای پنجمین ماه متوالی در نوامبر  ،2019کاهش یافته
است.
 کسری تراز تجاری انگلیس در اکتبر  2019بالغ بر  5.2میلیارد پوند انگلیس اعالم شده که باالترین رقم از آوریل
همین سال تاکنون است .واردات انگلیس در این مدت  6.2درصد رشد کرد در حالی که صادرات فقط  0.8درصد
افزایش داشت .در این ماه ،ارزش واردات انگلیس در ماه اکتبر  2019معادل  64.1میلیارد پوندانگلیس و صادرات،
 58.9میلیارد پوند بوده است .قابل توجه است که واردات انگلیس در این ماه از کشورهای اروپایی  4.4درصد و از
کشورهای غیراروپایی حدود  12.7درصد افزایش داشته که در میان فهرست صادرکنندگان به انگلیس ،کشورهایی
مانند چین با نرخ رشد  15.9درصدی ،ترکیه  19.8درصدی ،هند  39.5درصدی و امریکا  5.9درصدی هم قرار دارند.
 بانک سرمایهگذاری اروپا تخصیص وامی به ارزش  8.1میلیاردیورو را برای تامین مالی اقدامات قابل انجام در اروپا و
سایر نقاط جهان با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی ،توسعه پایدار و سرمایهگذاری در زمینه سالمت و تحصیل را تصویب
کرد .این وام برای پروژههای کوچک و بزرگ در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ،توسعه خودروهای برقی و
افزایش کارایی مصرف انرژی در منازل مصرف خواهد شد .سایر مصارف این وام برای ایجاد زیرساخت در رابطه با
منابع آب و جادههای روستایی در کشورهای درحالتوسعه که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرند ،تخصیص
خواهد یافت .همچنین به بنیاد بیلگیتس و همسرش ملیندا و بنیاد ماالریای اروپا برای انجام تحقیقات بیشتر برای
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کنترل بهتر بیماری ماالریا ،کمک مالی خواهد شد .ضمناً حدود  3.8میلیاردیورو برای فعالیتهای بخش خصوصی در
زمینه کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی کربن اختصاص خواهد یافت .تقویت برنامههای ایمنسازی یونیسف
برای خرید و تامین واکسهای موردنیاز برای کشورهای درحال توسعه هم بخشی از مصارف این منابع درنظر گرفته
شده است.
 همچنان یکسوم از بنگاههای استرالیایی هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند .بر اساس گزارش اداره مالیات استرالیا در
رابطه با شفافسازی مالیات شرکتی 32 ،درصد از  2200کمپانی این کشور در سال مالی  2017-18مالیاتی پرداخت
نکردهاند .کل درامد مالیاتی حاصل از شرکتها(مالیات بر درامد) در استرالیا بالغ بر  52.3میلیارد دالر استرالیا معادل با
 36میلیارددالر امریکاست که رقم قابل توجهی است .وفق قوانین جدید سختگیرانه این کشور برای جلوگیری از
فرارمالیاتی بهخصوص بنگاههای فراملیتی 7 ،میلیارددالر استرالیا به رقم درآمد مالیاتی شرکتها ،افزوده شده است .اداره
مالیات استرالیا در نظر دارد تا انطباق بنگاهها با قانون جدید مالیاتی را از  92درصد فعلی به  94درصد بهبود دهد.
 میزان سرمایهگذاری مستقیم چین در کشور مصر طی نه ماه نخست  2019با رشد  66درصدی به  75میلیون دالر
رسید .در بخش شرقی شهر قاهره ،پایتخت مصر ،درنظر است زیرساختهای جدیدی ایجاد شود که این کار با همکاری
چین در حال انجام است .نماینده بخش امور تجاری در سفارت چین در مصر اعالم کرد که چین در زمینههای متنوعی
از جمله تولید تجهیزات الکتریکی ،ساخت دوچرخه ( )Konkaو محصوالت کشاورزی ،در کشور مصر سرمایهگذاری
کرده است .برخی بنگاههای چینی فعال در زمینه تولید فوالد ،دارو ،محصوالت نساجی ،انرژیهای نو ،جمعآوری زباله
و تصفیه فاضالب ،عالقهمند به سرمایه گذاری در مصر هستند .وفق اظهار دیپلمات چین ،کشور مصر تالش زیادی
برای ایجاد محیط مساعد کسبوکار برای جذب سرمایهگذاران خارجی از طریق معرفی یکسری سیاستهای جدید
جذاب-سرمایهگذاری ،انجام داده است .شایان ذکر است تجارت فیمابین چین و مصر طی نه ماهه نخست  2019بالغ
بر  10.6میلیارددالر بوده و چین شریک اصلی تجاری کشور مصر است .تیانجین یکی از توسعهدهندههای مهم
صنعتی چین ،اخیراً در زمینی به مساحت  7.2هکتار در منطقه اقتصادی کانال سوئز مصر ،منطقه صنعتی را ایجاد کرده
است که سرمایهگذاران گوناگون در بخش تجاری و صنعتی جذب آن خواهند شد.
 ارزش صادرات محصوالت کشاورزی برزیل در ماه نوامبر  2019بالغ بر  8.2میلیارددالر بود که نسبت به ماه مشابه
سال  ،2018حدود  1درصد افزایش داشته است .میزان صادرات کشاورزی برزیل در همین مدت  6درصد ،رشد کرده
ولی میانگین قیمت این محصوالت 4.7 ،درصد افت کرده است .بیشترین صادرات کشاورزی برزیل مربوط به صادرات
گوشت با رقم  1.6میلیارددالر با رشد  22درصدی است که باالترین رقم صادرات ،به مقصد چین با رقم  686میلیون
دالر ،بوده است .طی این مدت ،صادرات محصوالت ذرت ،پنبه و آب پرتقال برزیل هم از رشد بین  12تا  174درصد
برخوردار بوده است .کل صادرات محصوالت کشاورزی برزیل از ژانویه تا نوامبر  2019بیش از  89میلیارددالر بوده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.7 ،درصد کاهش یافته است.
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 وزارت کشاورزی ،آبیاری و دامداری افغانستان اعالم کرد که این کشور در تولید برنج به میزان  66درصد خودکفا شده
است .در سالجاری حدود  386هزارتن برنج در این کشور تولید شده که نسبت به سال قبل ،افزایش داشته است.
افزایش مزبور به دلیل استفاده از بذرهای بهبودیافته ،استفاده از ماشینآالت مدرن ،وضعیت هوایی مطلوب و کمک
فنی دولت به کشاورزان ،بوده است .میزان سطح زیرکشت برنج در  18استان از  34استان این کشور ،از  116هزار
هکتار به 128هزارهکتار افزایش یافته است .افغانستان ساالنه حدود  588هزارتن برنج وارد میکرده که به علت
خودکفایی حاصل شده ،از نیاز به واردات به میزان  65میلیون دالر کاسته شده است.
 تجارت محصوالت کشاورزی بین چین و افریقا طی سالهای  2000تا  ،2018ده برابر شده است .در سال  2000رقم
تجارت چین و افریقا حدود  650میلیون دالر بود که در سال  2018به  6.9میلیارددالر رسیده که به معنی متوسط
رشد ساالنه  14درصدی است .بخش کشاورزی چین و کشورهای افریقایی همکاری عملی را بر اساس منافع دوسویه
در زمینه تجارت ،سرمایهگذاری ،آموزش فنی و تبادل نیرویکار ،تنظیم کردهاند .تا پایان سال  2018انباشت
سرمایهگذاری چین در کشورهای افریقایی به حدود  2.4میلیارددالر رسیده که  115پروژه کشاورزی را هم در
برمیگیرد .ساالنه نزدیک به  10هزار تکنیسین ،کشاورز و دانشجوی افریقایی در چین در حال آموزش هستند.
 مطالعه جدید منتشر شده توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( )OECDتحت عنوان گزارش ،PISA 2018
که کیفیت ،برابری و کارایی نظامهای آموزشی را ارزیابی میکند ،نشان میدهد که از هر  4دانشآموز در کشورهای
عضو این سازمان ،یک نفر فاقد مهارت الزم در زمینه انجام تکالیف خواندنی هستند که علت اصلی آن توسعه روزافزون
تمایل افراد برای استفاده از دنیای دیجیتال برای رفع مسائل است .این مطالعه نتایج حاصل از آزمون  600هزار
دانشآموز در گروه سنی  15ساله در  79کشور را در زمینه خواندن ،علوم و ریاضیات ،منتشر کرده که حاکی از بهبود
کم کشورها بهخصوص اقتصادهای توسعه یافته در عملکرد ارتقاء سطح مهارت دانشآموزان طی دهه گذشته است
در حالی که در همین مدت مخارج صرفشده 15 ،درصد رشد داشته است .بیجینگ ،شانگهای ،جیانگسو و شیجیانگ
در چین و سنگاپور امتیاز بهتری نسبت به سایر کشورها در زمینه مهارت خواندن دارند .در میان کشورهای عضو این
سازمان ،کشورهای استونی ،کانادا  ،فنالند و ایرلند وضعیت به مراتب بهتری دارند .این گزارش به اهمیت وجود نظام
آموزشی درست برای افراد جوان به منظور توانمندکردن آنها برای رویارویی با چالشهای جدید بازارکار پرداخته و
عنوان کرده که هر دالر صرف هزینه در زمینه آموزش ،منافع قابل توجهی را در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی
و ایجاد آیندهای فراگیر توام با کامیابی برای همه در بر خواهد داشت.
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