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برخی اخبار منتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به  4بهمن 1398
 اقتصاد قزاقستان در سال  2019حدود  4.5درصد رشد کرد که بیش از  85درصد از رشد مزبور از بخش غیرنفتی شامل
ساختمان ،تجارت و حمل و نقل تامین شده است .رشد صنعت ساخت این کشور در سال  2019حدود  4.4درصد اعالم
شده که صنایع ساخت ماشین آالت ،صنایع دارویی و صنایع سبک محرک این رشد هستند .ارزش افزوده معدن قزاقستان
در سال  3.7 2019درصد رشد کرد که علت آن افزایش  16درصدی میزان سنگ معدن استخراجی بود .تورم قزاقستان
کنترل شده و در کریدور  4.6الی  5.4درصد قرار دارد .در سال  2019میانگین درآمد واقعی مردم 5.5 ،درصد افزایش
یافت .بازار کار این کشور همچنان باثبات است و در سال  2019حدود  423هزار شغل جدید ایجاد شد که  279هزار
نفر از آن در قالب مشاغل دائمی بود .تجارت خارجی قزاقستان در سال  2019بالغ بر  97میلیارددالر بود که نسبت به
سال  2018حدود  2.3درصد رشد کرد .میزان تولید بنگاههای کوچک و متوسط قزاقستان هم در سال  2019حدود 9
درصد رشد کرد و سهم این بنگاهها در اقتصاد این کشور به  29.5درصد رسید.
 برای سیزدهمین ماه متوالی ،صادرات ژاپن در ماه دسامبر  2019کاهش یافت که علت آن افت صادرات خودرو به امریکا،
کاهش صادرات اقالم ساختمانی و ماشین آالت معدنی بود .وزارت فاینانس ژاپن اعالم کرد که صادرات دسامبر این کشور
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل  6.3درصد و در مقایسه با ماه قبل همین سال  7.9درصد افت داشته است .مهمترین
شریک تجاری ژاپن ،کشور چین است که صادرات به این کشور در دسامبر سال  2019حدود  0.8درصد رشد کرد که به
دلیل افزایش صادرات قطعات الکترونیکی ،خودرو و پالستیک بود .دومین شریک تجاری ژاپن ،امریکاست که صادرات به
این کشور در ماه دسامبر  2019در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 14.9 ،درصد کاهش یافت و علت اصلی افت مزبور،
کاهش صادرات خودرو ،قطعات خودرو و موتور هواپیما بود .بیش از  50درصد از صادرات ژاپن به کشورهای آسیایی است
که در ماه دسامبر صادرات به این منطقه هم افت  3.6درصدی داشت.
 با کاهش عدم قطعیتها در انگلیس ،بخش خصوصی این کشور به رشد برگشت که عامل آن افزایش تقاضاهای جدید
بود .شاخص ترکیبی تولید در ژانویه  2020به  52.4رسید که در مقایسه با رقم  49.3ماه دسامبر  ،2019بهبود قابل توجهی
داشته است .برای اولین بار بعد از آگوست  2019است که رقم شاخص از  50بیشتر میشود .نرخ رشد اقتصادی برآوردی
برای فصل نخست  2020بر اساس داده ژانویه این سال 0.2 ،درصد اعالم شده که عالمتی بر رونقگیری مجدد اقتصاد
انگلیس است .با توجه به تقویت سیاست مالی که در نظر است در بودجه انگلیس در مارس  ،2020پیش بینی شود و
همچنین بهبود شاخصهای اقتصادی در ماه ژانویه ،برخی کارشناسان اعالم کردهاند که دیگر نیازی به کاهش نرخ بهره
نیست.
 در پایان فصل سوم  2019میانگین نسبت بدهی به تولیدناخالصداخلی منطقه یورو (19کشور) برابر با  86.1درصد شد که
در مقایسه با رقم  86.4درصد فصل دوم همین سال ،بهبود یافت .این نسبت برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا(28
کشور) در فصل سوم  2019برابر با  80.1درصد بود که در مقایسه با فصل دوم همین سال 0.3 ،واحددرصد کاهش یافت.
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ترکیب بدهیهای دولت در اقتصادهای اتحادیه اروپا مشتمل بر  81.6درصد اوراق بدهی 13.6 ،درصد وامها و  4.8درصد
ارز و سپردههاست .میزان قروض کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سایر اعضا نیز در پایان فصل سوم  2019برابر با 1.4
درصد اعالم شده است.
 بانک سرمایهگذاری اروپا موافقت کرد تا پشتیبانی خود را از سرمایهگذاری اولویتدار جدید در کشور یونان ،ادامه دهد.
یونان در نظر دارد تا در زمینه افزایش کارایی انرژی ،مقابله با تغییرات اقلیمی ،بهبود رقابتپذیری بنگاههای کوچک و
متوسط ،شتابدهی به تحقیق و نوآوری ،حمایت از سالمت ،تحصیل و فرهنگ و بهروزرسانی اقدامات شهری ،فعالیتها
و اقداماتی را انجام دهد .برنامه سرمایهگذاری  18.6میلیارد یورویی در قالب همکاری مشترک در بازه زمانی  2014الی
 ،2020به خوبی از بنگاههای کوچک و متوسط یونان ،حمایت کرده و این اطمینان حاصل شده که تاخیری در زمینه انجام
پروژه های اولویت دار برای تامین توسعه پایدار و احیای اقتصادی ،وجود نداشته است.
 کشور اماراتمتحدهعربی در اجالس داووس  2020از اقدام جدید این کشور تحت عنوان گذرنامه حملونقل جهانی ،با
هدف توسعه تجارت جنوب-جنوب (تجارت بین کشورهای درحال توسعه) ،رونمایی کرد .طی این اقدام در نظر است
ارتباط بین کشورها از طریق تسهیم کارشناس و توسعه مستقیم فرآیند تجارت در میان کشورهای مشارکتکننده ،و با
همکاری برخی نهادهای کارشناسی در دوبی ،تقویت شود .پایلوت آزمایشی این طرح در ماه جوالی  2019اجرا شد که
باعث افزایش  10درصدی تجارت بین کشورهای شرکتکننده در آن گردید .گذرنامه حملونقل جهانی به منظور مقابله
با موانع غیرفنی تجارت و عدم کارایی حملونقل که باعث محدودشدن رشد تجارت میان کشورهای در حال توسعه شده،
طراحی شده است .در شرایط فعلی ارزش ساالنه تجارت جنوب-جنوب حدود  4.28تریلیون دالر براورد میشود که بیش
از نیمی از کل صادرات کشورهای در حال توسعه در سال  2018است.
 در صورتی که فعالیتها در صنعت مراقبت سالمت به صورت مکانیزه انجام شود 33 ،درصد از مخارج این صنعت یعنی
معادل  13.3میلیارددالر صرفهجویی خواهد شد .فعالیتهای با قابلیت مکانیزه شدن شامل مواردی از جمله تائید بیمهنامه
بیمار ،تقسیم هزینهها ،رسیدگی به شکایات و فرایند پرداختهاست .برآورد میشود در نتیجه مکانیزهکردن امور9.9 ،
میلیارددالر صرفهجویی در حوزه تامین تامین کنندگان خدمات پزشکی و  3.4میلیارددالر در حوزه صنعت دندانپزشکی،
حاصل شود .ساالنه  350میلیارددالر در حوزه مراقبت سالمت در کشور امریکا ،هزینه میشود که  12درصد از آن ناشی
از بروکراسی پیچیده است.
 بر اساس گزارش جدید کمیسیون اروپا ،در سال  2018سهم منابع انرژیتجدیدپذیر در مصرف نهایی ناخالص انرژی در
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به  18درصد رسید که نسبت به سال  ،2017برابر با  0.5واحددرصد بهبود یافت .سهم مزبور
در مقایسه با رقم  8.5درصد در سال  ،2004تقریباً بیش از دوبرابر افزایش یافته است .هدفگذاری اتحادیه اروپا برای سهم
انرژیهای تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی برای سال  2020برابر با  20درصد و برای سال  2030برابر با  32درصد
تعیین شده است .در میان کشورهای عضو این اتحادیه 12 ،کشور از قبل به هدف سال  2020یا باالتر از آن رسیدهاند
که شامل کشورهای بلغارستان ،جمهوری چک ،دانمارک ،استونی ،یونان ،ایتالیا ،لتونی ،التویا ،قبرس ،فنالند و سوئد
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هستند .سوئد باالترین سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی را با رقم  54.6درصد داراست که بعد از آن
فنالند با رقم  41.2درصد قرار دارد .کمترین این سهم نیز متعلق به کشور هلند با سهم  7.4درصد از کل مصرف انرژی
است که بعد از ان کشور مالت با رقم  8درصد ،لوکزامبورگ با رقم  9.1درصد و بلژیک با رقم  9.4درصد قرار میگیرند.
 صادرات تخته چندالی برزیل در سال  2019به  89هزارمترمکعب رسید که نسبت به سال  2018حدود  45درصد افزایش
داشت .مهمترین بازارهای صادراتی تخته چندالی برزیل کشورهای امریکا ،ایرلند ،انگلیس ،مکزیک و کانادا هستند که
در مجموع  80درصد از کل صادرات این محصول برزیل را پوشش میدهند .صادرات روکش برزیل هم در سال 2019
بالغ بر  25هزارمترمکعب بود که  5بازار اصلی آن شامل جمهوری کره ،امریکا ،مالزی ،فیلیپین و چین با مجموع سهم
 70درصد از کل هستند.
 طبق گزارش جدید منتشر شده توسط موسسه مککینزی ،قرن آسیا ،فرا رسیده است .امروزه 42 ،درصد از
تولیدناخالصداخلی جهان بر اساس قدرت برابری خرید ،از طریق منطقه آسیا تامین میشود و پیشبینی شده است این
سهم در سال  2040به بیش از  50درصد خواهد رسید .سهم منطقه آسیا در مصرف جهانی هم از  23درصد در سال
 2000به  28درصد در سال  2017رسیده و این پتانسیل وجود دارد که این رقم در سال  2040به  40درصد هم برسد.
 43درصد از  5هزار بنگاههای بزرگ برتر جهان ،آسیایی هستند که ساالنه  19تریلیون دالر درآمد را به اقتصاد جهان
تزریق میکنند .از هر  2دالر سرمایهگذاری جدید در دهه گذشته ،یک دالر در آسیا انجام شده است .نکته مهم این
گزارش ،تاکید بر این موضوع است که انباشت سرمایهگذاری در این منطقه منجر به کسب منافع و سودآوری بیشتر
اقتصادی ،نشده است .در بازه زمانی  2005الی  2007منافع اقتصادی حاصل از  5000بنگاه بزرگ جهان معادل 726
میلیارددالر بوده که این رقم در بازه زمانی  2015الی  2017با چرخشی حیرتانگیز به زیان  34میلیارددالری تبدیل شده
که منشاء افت سودآوری مزبور بنگاههای آسیایی و اروپایی هستند .سودآوری  152میلیارددالری بنگاههای آسیایی در بازه
زمانی  2005الی  2007به زیان  207میلیارددالری در دوره  2015-17تغییر ماهیت داده است .نوسانات و چرخهها در
بخش مواد و انرژی ،تامین مالی اروپا و تخصیص سرمایه به بخشهای تخریبکننده ارزش در چین ،در این اتفاق دخیل
هستند ..تنها منطقهای که در دوره  2015-17همچنان منفعت اقتصادی تولید کرده ،منطقه امریکای شمالی و با رقم 245
میلیارددالر است .پتاسیل  440میلیارددالری برای ایجاد منفعت اقتصادی در منطقه آسیا وجود دارد که آشکارسازی آن از
دو طریق؛ اول ،سودآور کردن بنگاههای مشکلدار و دوم ،توجه به پتانسیل نهفته در بنگاههای با توان سوداوری باال،
امکان پذیر است .قابل توجه است که در فاصله سالهای  2015الی  2017حوزههای مواد و انرژی ،خدمات داخلی و
کاالهای سرمایهای در آسیا زیانآور و حوزههای محرک فناوری ،مصرف و خدمات مالی سوداور بودند .در همین بازه،
حوزه محرک فناوری در امریکا  220میلیارد دالر و حوزه کاالهای سرمایهای  32میلیارد دالر و حوزه مصرف 78
میلیارددالر ،منفعت تولید کردند.
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