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انقباض بخش صنعت ساخت اتریش در ماه نوامبر  ،2019ادامه یافت .بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید
صنعت این کشور ،میزان تولیدات صنعتی به همراه تعداد سفارشات جدید و اشتغال در نوامبر افت کرد .همچنین
برای پنجمین ماه متوالی ،بهای کاالهای صنعتی در این ماه مجدداً کاهش یافت که علت آن افزایش رقابت و
کاهش هزینه نهادههای تولید ،عنوان شده است .شاخص مدیران خرید بخش صنعت ساخت اتریش در نوامبر
 46گزارش شده که اگرچه نسبت به رقم  45.5ماه اکتبر ،جزئی بهبود داشته ولی کمتر بودن آن از عدد  50به
منزله افت تولید است .تضعیف تولید در حوزه خودرو و شرایط کسادی کل اقتصاد از عوامل اصلی نامطلوب بودن
شاخص مدیران خرید صنعت بوده است.
صندوق بینالمللی پول در تحقیق جدیدی رابطه بین بهرهوری و فرار مالیاتی را بررسی کرده است .عدم انطباق
مالیاتی توسط بنگاهها در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور  ،نگرانی بخش عمومی را افزایش داده
است .تضعیف پویایی درامد مالیاتی تاثیر منفی بر عدالت نظام مالیاتی دارد ضمن اینکه مانعی برای توسعه هم
محسوب میشود .دو محور در رابطه با فرار مالیاتی قابل بررسی است؛ اول اینکه فرار مالیاتی در اقتصادهای فقیر
بیشتر است و دوم اینکه فرار مالیاتی در بنگاههایی که بهرهوری کمتری دارند ،بیشتر است .نتایج این تحقیق
نشان می دهد که فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی ،ایجاد اختالل در رقابت و عدم توسعه یافتگی
اقتصاد میشود .همچنین در پاسخدهی به این سوال که آیا بهرهوری باعث کاهش فرار مالیاتی میشود ،مشخص
میکند که ارتقاء بهرهوری در بنگاه می تواند به کاهش فرار مالیاتی کمک کند.
مطالعه اخیر توسط کارشناسان صندوق بینالمللی پول در خصوص رابطه میان عملکرد صادراتی و ارتقاء کیفیت
با استفاده از یک مدل تجارت ریکاردو و دادههای  6اقتصاد با رشد باال در منطقه آسیا شامل چین ،هند ،اندونزی،
مالزی ،جمهوری کره و تایلند در بازه زمانی  1970-2010حاکی از این است که عامل اصلی شکلگیری معجزه
رشد در این اقتصادها ،رشد سریع صادرات بوده است .رشد باالی صادرات ،تحریک قوی تقاضا ،ارائه مشوقهایی
برای بهبود فناوری و دسترسی به واردات ،باعث رشد سریع صادرات در این اقتصادها شده است .بهعالوه افزایش
توام تنوع و کیفیت محصوالت تولیدی در این کشورها باعث شد تا مزیت رقابتی ایجاد شده ضمن اینکه پوشش
درامدی را نیز بهبود دهد و در نهایت باعث رشد قابل توجه صادرات شود.
اتحادیه اروپا ،طی اقدامی  28میلیون یورو (حدود  31میلیون دالر) را برای پشتیبانی از انجام سه برنامه چندمنظوره
در آسیای مرکزی که با هدف تقویت تجارت ،حاکمیت قانون و رشد سرمایهگذاری و اقتصاد در این منطقه انجام
میشود ،را تخصیص داد .این برنامه از سال  2020و همگام با استراتژی جدید اروپا برای منطقه آسیای مرکزی،
آغاز خواهد شد .توسعه همکاری منطقهای ،به کشورهای این منطقه (قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان،
ترکمنستان و ازبکستان) اجازه خواهد داد تا ضمن مدیریت بهتر استقاللاشان ،نگرانیهای مرتبط با
آسیبپذیریها را رفع ،پتانسیل رشد اقتصادی را آشکار و تاثیر بر امور بینالمللی را با حفظ هویت و استقالل
تقویت کنند.
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مطالعه جدید انجام شده توسط فدرال رزرو امریکا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برای کاالهای چینی وارداتی
به امریکا ،نشان میدهد که شرکتهای چینی به منظور غلبه بر افزایش تعرفههای امریکا ،بهای کاالهای خود
را کاهش ندادهاند در نتیجه افزایش تعرفه عمالً باعث این شده تا مصرفکنندگان و بنگاههای امریکایی بهای
بیشتری برای کاالهای وارداتی چینی پرداخت کنند .درآمد اصل از اعمال تعرفه بر واردات در امریکا در فصل
سوم  2019حدود  40میلیارددالر بیشتر از درامد تعرفه فصل دوم سال  ،2018قبل از اعمال تعرفه اضافه برای
کاالهای چینی ،بوده است .بنظر میرسد بهای کاالهای وارداتی از چین تحت تاثیر افزایش تعرفهها قرار نگرفته
و بهای کاالهای چینی بین ژوئن  2018تا سپتامبر  ،2019فقط  2درصد افت داشته است .کسری تراز تجاری
امریکا در ماه اکتبر  2019بهبود یافت و به  66.5میلیارددالر رسید که افزایش اخیر تعرفه ،موجب آن شده است.
روبرت کاپالن رئیس بانک فدرال رزرو داالس ،اعالم کرد که انتظار میرود رشد اقتصادی امریکا در فصل چهارم
 2019ضعیف باشد که علت آن کاهش موجودی توسط کسبوکارها به علت عدمقطعیت تجاری ،عنوان شده
است.
رشد اقتصادی سوئیس در فصل سوم  ،2019به  0.4درصد رسید که نسبت به فصل قبل ،حدود  0.1واحد درصد
افزایش داشته است و پیش بینی می شود در فصل پایانی  2019به  0.2درصد برسد .شتاب رشد اقتصادی این
کشور در فصل سوم ،عمدتاً به دلیل صادرات بیشتر محصوالت شیمیایی و دارویی بوده است .پس از گذران یک
فصل ضعیف ،سرمایه گذاری در نرم افزار و تجهیزات 0.7 ،درصد و سرمایه گذاری در ساخت و ساز 0.2 ،درصد
رشدکرد .در این فصل ،صادرات کاال و خدمات به ترتیب  0.7درصد و  1.1درصد و واردات کاال و خدمات به
ترتیب  1.1درصد و  0.9درصد افزایش یافت .به عقیده شارلوت دو مونتپلیه ،1اقتصاددان  ،INGافزایش
تنشهای تجاری بین ایاالت متحده امریکا و چین یا نبرد تجاری بین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده میتواند
تأثیر بسزایی در اقتصاد سوئیس داشته باشد .همچنین ،آشفتگی در بازارهای مالی می تواند ارزش فرانک سوئیس
را افزایش دهد و منجر به کاهش صادرات این کشور شود.
نتایج نظرسنجی کمیسیون اروپا نشان میدهد در نوامبر  ،2019اعتماد اقتصادی منطقه یورو ،بیش از حد انتظار
افزایش یافته است .شاخص انتظارات اقتصادی این منطقه از  100.8در اکتبر  2019به  101.3در نوامبر همین
سال رسیده است.
شاخص اطمینان مصرف کننده نیز در این منطقه ،از  -7.6در اکتبر به  -7.2در نوامبر رسیده است .بهبود این
شاخص به معنای انتظارات مثبت اغلب خانوارها از وضعیت عمومی اقتصاد و شرایط مالی آتی آنها است .شاخص
اطمینان در میان خرده فروشان نیز از  -0.9به  -0.2رسیده است .بهبود نسبی در شاخص انتظارات اقتصادی
ناشی از دیدگاه مثبتتر نسبت به شرایط کسب و کار است.
با صعود  1.5واحدی شاخص ماهانه منتشر شده توسط موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان و رسیدن آن به امتیاز
 91.5در ماه نوامبر ،چشم انداز اقتصاد آلمان روشنتر شده است .بر اساس اطالعات موسسه تحقیقات اقتصادی
آلمان ،با توجه به کاهش تولید اقتصادی در فصل سوم سال ،احتمال افزایش  0.1درصدی تولید در فصل پایانی
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سال وجود دارد .با افزایش تدریجی ثبات بخش صنعت آلمان ،ریسک انتقال اثرات آن به سایر بخشهای
اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت .خانوارهای آلمانی همچنان از افزایش درآمد ،بهره خواهند برد .هم سطح
دستمزدها و هم سطح اشتغال در آلمان افزایش خواهد یافت؛ اگرچه سرعت افزایش آن نسبت به قبل آهستهتر
خواهد بود .مصرف همچنان در این کشور رشد خواهد کرد که به معنای تقویت بخشهای مرتبط با مصرف
است .با این وجود ،تمام شاخصهای اقتصادی تصویر مثبتی از صادرات صنعتی آلمان ارائه نمیدهند .انتظارات
نسبت به صادرات بخش صنعت در آلمان از  -1.4به  -1.7در ماه نوامبر کاهش یافته است .بر اساس اظهارات
رییس این موسسه ،اقتصاد جهانی ضعیف است و تکانههای آن برای صادرات آلمان نسبتاً کم است.
 اگرچه اقتصاد بنگالدش در سالهای اخیر به سرعت در حال رشد بوده ،ولی براساس گزارش جدید دولت ،این
کشور در زمینه ایجاد اشتغال ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و کسب درآمد بر اساس برنامههای پیشبینی شده،
موفق نبوده است .بر اساس گزارشی که کمیسیون برنامهریزی دولت ارائه کرده ،این کشور در سه زمینه؛ عدم
افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی ،عدم افزایش نسبت درآمد مالیات به تولیدناخالصداخلی و سرعت پایین
ایجاد اشتغال ،با چالش روبهرو است .همچنین ،دولت در افزایش بودجه آموزش ،بهداشت و حمایت اجتماعی
برای افراد فقیر و آسیب پذیر ،ناتوان بوده است .بخش قابل توجهی از نیروی کار تحصیلکرده بنگالدش همچنان
بدون شغل هستند که علت آن عدم رشد الزم بخش صنعت ساخت و خدمات مدرن در این کشور است .اصالحات
نهادی هم به کندی انجام میشود .مهمترین بخش چالشبرانگیز در اقتصاد بنگالدش ،بخش مالی است که
اصالح آن از اولویت ویژهای برخوردار است.
 سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی  OECDدر گزارشی به موضوع ضرورت توسعه همکاری برای اقدام در
برابر تغییرات اقلیمی پرداخته است .بر اساس این گزارش ،طی سالهای  2013الی  ،2017فقط  20درصد از کل
تامین مالی انجام شده توسط کمیته توسعه این سازمان برای مقابله با تغییرات اقلیمی ،اختصاص یافته و این
رقم برای آژانسهای بینالمللی و بانکهای توسعهای حدود  40درصد بوده است .توصیه شده است که
اقتصادهای پیشرفته که از حیث اقتصادی وضعیت بهتری دارند ،کمکهای داوطلبی خود را در این زمینه افزایش
و در مقابل هرنوع کمک برای افزایش بهرهبرداری از سوختهای فسیلی را به صفر برسانند.
 میانگین نرخ بیکاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،در ماه اکتبر  2019برابر با  6.3درصد اعالم شد که نسبت
به ماه مشابه سال گذشته ،معادل  0.4واحد درصد کاهش و نسبت به ماه قبل همین سال ،تغییری نداشت .نرخ
بیکاری اکتبر سالجاری ،کمترین نرخ از ژانویه  2000تاکنون است .در مقایسه با اکتبر  2018تعداد بیکاران
اتحادیه اروپا 939 ،هزار نفر کاهش یافته است .کمترین نرخ بیکاری در اکتبر  2019متعلق به کشور چک با نرخ
 2.2درصد و باالترین نرخ بیکاری هم متعلق به کشور یونان با نرخ  16.7درصد است.
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