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برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به  13دی 1398
 در مقایسه با فصل زمستان  ،2017-18گردشگران تعداد  18.9میلیون شب اضافهتری را در هتلها و مراکز اقامتی اروپا در
فصل زمستان  2018-19گذراندند .طی این مدت ،تعداد اقامت شبانه گردشگران زمستانی در کشور رومانی با  8.6درصد
افزایش ،در کروتیا با  7.4درصد و در لهستان با  7.3درصد افزایش همراه بود .بیشترین کاهش گردشگران هم مربوط به دو
کشور یونان با  8.3درصد و مالت با  3.5درصد ،بوده است .مهمترین مقصد گردشگران خارج از اروپا به این منطقه در حین
سال  ،2018-19کشور اسپانیا بوده که سهم  20درصدی در کل تعداد شبهای اقامت توسط گردشگران غیراروپایی را داراست.
بعد از اسپانیا ،ایتالیا و انگلیس هریک با سهم  12درصدی ،اتریش با سهم  10درصد و آلمان و فرانسه هریک با سهم 9
درصدی ،پنج کشور مقصد مهم برای گردشگران غیراروپایی هستند که در مجموع 72 ،درصد از کل شبهای اقامت در اروپا
را شامل میشوند.
 وزیر برق و انرژیهای تجدیدپذیر مصر اعالم کرد که شبکه برق مشترک مصر و سودان در  12ژانویه  2020با ظرفیت اولیه
 50مگاوات ،شروع بکار خواهد کرد .خط انتقال این شبکه مسافتی حدود هزارکیلومتر را با ولتاژ  220کیلوولت ،پوشش خواهد
داد .برنامه آتی وزارت برق مصر ،افزایش توان شبکه تا بیش از  50مگاوات فعلی است .هزینه ایجاد شبکه مزبور بالغ بر 31.7
میلیون دالر بوده و دولت مصر درنظر دارد طی  4سال آینده  30ایستگاه جدید نیرو هم بسازد .وفق اظهارات وزیر برق مصر
پیشرفت بدست آمده فوق ناشی از همکاری و تعامل خوب رهبران سیاسی ،وزرای انرژی ،نفت و مالی و نیروهای نظامی دو
کشور است.
 پاکسان به صندوق بینالمللی پول اطمینان داد که تا پایان سال مالی  ،2020خصوصی سازی دو واحد  LNGرا کامل خواهد
کرد .در همین راستا ارزیابی و کنترل دستگاههای بخشعمومی هم انجام خواهد شد .دولت پاکستان کارشناسان بینالمللی را
برای ارزیابی خطوط هوایی بینالمللی پاکستان و واحدهای فوالدی ،بکار گرفته و همچنین از کمک فنی صندوق بینالمللی
پول برای تدوین قانون جدید شرکتهای دولتی ،استفاده کرده است .طبقه بندی شرکتهای دولتی برای فروش به بخش
خصوصی ،خاتمه فعالیت و یا حفظ مالکیت آنها توسط دولت از جمله اقداماتی است که توسط کار مشترک وزارت مالی و
صندوق مزبور ،انجام خواهد شد.
 22 ایالت از  26ایالت امریکا از اول ژانویه سال  2020اقدام به افزایش دستمزدها کردهاند .باالترین حداقل دستمزد متعلق به
سیاتل با رقم  16دالر برای هر ساعت کار برای کارفرمایان بزرگ و  15دالر برای هر ساعت کار برای کارفرمایان کوچک
است .حداقل دستمزد در نیویورک برای همه کارفرمایان  15دالر در هر ساعت است .ایالت کالیفرنیا از اول ژانویه ،2020
حداقل دستمزد را به میزان یک دالر برای هر ساعت افزایش داده و به  12دالر برای کارفرمایان با  25نفر نیروی کار و کمتر
و  13دالر در هر ساعت برای کارفرمایان با تعداد نیروی کار بیشتر از  25نفر ،رسانده است .باالترین نرخ حداقل دستمزد
مربوط به واشنتگن با میزان  13.5دالر در هر ساعت است .کمترین حداقل دستمزد هم مربوط به دو ایالت جورجیا و وایومینگ
با رقم  5.15دالر در ساعت است.
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 کشور آلمان درنظر دارد تا سال  2022فعالیت کلیه راکتورهای هستهای خود را متوقف کند .دو راکتور در فلنزبورگ آلمان که
بیش از  35سال تامین برق را عهدهدار بودند ،مصادف با سال نو  ،2020متوقف شدند .دولت آلمان طی سالهای گذشته با
افزایش نیروگاههای تولید برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر به تدریج از تعداد نیروگاههای هستهای خود کاسته است .در
شرایط فعلی حدود  35درصد از تامین انرژی در آلمان توسط ذغالسنگ تامین میشود که درنظر است تا سال  2038تعداد
 84واحد مصرف کننده ذغالسنگ هم از مدار خارج شوند .ایتالیا و انگلیس هم برنامه خروج واحدهای مصرف کننده ذغال
سنگ خود را برای سال  ،2025تنظیم کردهاند.
 فدرال رزرو امریکا اخیراً گزارش تحلیلی را در رابطه با اثرات افزایش تعرفهها بر اقتصاد امریکا منتشر کرده است .بر اساس این
گزارش افزایش تعرفهها در نتیجه جنگ تجاری میان امریکا و چین ،باعث شده تا از اشتغال بخش صنعت ساخت کاسته و در
مقابل قیمت های نسبی تولیدکننده ،افزایش یابد .بر اساس این گزارش اگرچه ممکن است افزایش تعرفه در برخی صنایع
منجر به بهبود توان رقابتپذیری آنها شده باشد ولی در مجموع افزایش تعرفهها ،منجر به افزایش تولید در بخش صنعت
امریکا نشده است .صنایعی که بیشترین آسیب را از افزایش تعرفهها بردهاند شامل صنایع تولید آلومینیم و فوالد ،تولیدکنندگان
خودرو ،لوازم خانگی ،تجهیزات کامپیوتری ،محصوالت چرمی ،حشرهکشها و تجهیزات صوتی و تصویری هستند.
 دانشگاه میشیگان ،چشمانداز رشد اقتصادی امریکا برای سال  2020را رشدی کم و آرام توصیف کرد .اقتصاد امریکا به دلیل
نرخ پایین بیکاری و رشد باالی مصرف ،در سالهای اخیر رشد خوبی را داشته است .با این حال وفق گزارش این دانشگاه،
انتظار میرود از سرعت رشد اقتصادی امریکا در سالهای آینده کاسته شده و از  2.3درصد سال  2019به  1.7درصد طی
سالهای  2020تا  2021برسد .طبق این گزارش ،تعدیل اخیر فدرال رزرو مانع از افت شدیدتر سرعت رشد اقتصادی امریکا
شده است .نرخ بهره اوراق دولت فدرال در دو سال آینده نوسان خواهد داشت به نحوی که تا پایان سال  ،2021نرخ بازدهی
اوراق با سررسید سه ماهه 1.6 ،درصد و نرخ بازدهی اوراق ده ساله به  2درصد خواهد رسید .نرخ بیکاری  3.6درصدی در سال
 2019به  3.5درصد در سال  2020و  3.4درصد در سال  ،2021کاهش خواهد یافت و میزان اشتغال ایجاد شده طی دو سال
آینده بین  1.6تا  1.9میلیون نفر متغیر خواهد بود .با کاهش سرعت رشد اقتصادی ،رشد درآمد قابل تصرف واقعی طی سالهای
 2019الی  2021به  2.7درصد کاهش یافته و رشد مصرف هم در سال  2020حدود  2.4درصد خواهد بود که در سال 2021
به  2.1درصد خواهد رسید .میزان فروش خودرو سبک که در پایان سال  2019به  17میلیون دستگاه رسید ،در سال 2020
الی  2021هم  150هزارواحد دیگر کاهش خواهد یافت.
 رشد اقتصادی مغولستان در سال  2019حدود  7.3درصد اعالم شد .وفق اظهارت رئیس جمهور این کشور ،سال  2019سال
بزرگی برای اقتصاد این کشور بوده و منجر به موفقیتهای قابل توجهی شده است .برای نخستین بار تعداد دامهای این کشور
به رقم باالی  70میلیون راس در سال  2019رسیده است .همچنین میزان تولیدات گندم و سیبزمینی هم از رشد قابل
توجهی برخوردار بوده است.
 بانک مرکزی برزیل رشد اقتصادی این کشور در سال  2020را حدود  2.3درصد اعالم کرده که از رشد  1.2درصدی سال
 2019باالتر خواهد بود .نرخ بهره بانکی در برزیل حدود  4.5درصد است که در سال  2020هم ثابت خواهد بود .نرخ تورم
برزیل هم در سال  2019حدود  4درصد بود که انتظار میرود در سال  2020به  3.6درصد کاهش یابد .نرخ برابری رئال رزیل
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در برابر یک دالر امریکا ،حدود  4.1بود که انتظار میرود در سال  2020به  4.08رئال بهبود یابد .پیشبینی میشود تراز
تجاری مثبت این کشور که در سال  2019حدود  44.5میلیارددالر بود در سال  2020به  39.4میلیارددالر برسد.
 بنگاههای کوچک و متوسط آلمان نسبت به وضعیت عمومی اقتصادی این کشور در سال  ،2020بدبین هستند .بر اساس
نظرسنجی انجمن بنگاههای کوچک و متوسط آلمان ( ،)BVMWبیش از  70درصد از بنگاهها در رابطه با اقتصاد این کشور
و خطر بروز رکود ،نگران هستند .این انجمن ضمن ابراز تردید فعاالن اقتصادی از عدم انجام اقدامی توسط دولتمردان برای
تقویت رشد اقتصادی ،از دولت خواست تا در راستای بهبود محیط کسبوکار از سیاست انفعالی پرهیز کند .اولویت سیاست
اقتصادی در شرایط فعلی ،کاهش بارمالیاتی ،بهبود بوروکراسی و کمک به حفظ شرایط رقابتی در اقتصاد آلمان است .برخی
نهادهای اقتصادی در آلمان هم انتظار بهبود قابل توجهی برای اقتصاد این کشور تا قبل از سال  2021را ندارند .دو موسسه
مشاور اقتصادی  ،انستیتو مونیخ و انستیتوکیل آلمان رشد اقتصادی این کشور برای سال  2020را  1.1درصد و برای سال
 2021برابر با  1.5درصد پیشبینی کردهاند.
 اردوغان رئیس جمهور ترکیه در روز جمعه  27دسامبر  2019نمونه خودروی برقی ساخت این کشور را رونمایی کرد .قرار است
تولید انبوه این خودرو از سه سال آینده شروع شود .تولید این نوع خودرو در کنسرسیومی از  5خودروساز ترکیه و تحت عنوان
 ،TOGGانجام خواهد شد .ترکیه صنعت تولید خودرو قابل توجهی دارد ولی اکثر آنها از طریق سرمایهگذاری خارجی ایجاد
شدهاند 175 .هزار دستگاه از این خودرو برقی در کارخانهای در شهر بورسا در جنوب ترکیه تولید خواهد شد .اردوغان در مراسم
رونمایی این طرح ،عنوان کرد که ترکیه نه تنها بازاری برای جذب و استقرار فناوریهای نوین است بلکه کشوری است که
محصوالت متنوعی در آنجا تولید شده و به سایر کشورهای جهان هم صادر میشود.
 دولت انگلیس تامین  3میلیارد پوند برای کمک به کشاورزان بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب کرد .در سال
 ،2020انگلیس از برنامه پرداخت مستقیم به کشاورزان تحت عنوان  CAPکه از کشاورزان اروپا از طریق یارانه حمایت
می کند ،خارج خواهد شد .بعد از خروج از این برنامه در نظر است برنامه جدیدی مبتنی بر تامین مالی عمومی برای کاالهای
عمومی ،جایگزین شود .تزریق نقدی ،منابع الزم را برای سال  2020و در همان سطح سال  ،2019تامین خواهد کرد و پرداخت
یارانه تا سال  2023ادامه خواهد یافت .در نتیجه این اقدام دولت انگلیس  2.85میلیارد پوند را برای حمایت کشاورزان طی دو
سال آینده و در قالب پرداخت مستقیم ،تخصیص خواهد داد.
 بانک مرکزی چین اعالم کرد که جریان نقدی بانکها را به میزان  800میلیارد یوآن (معادل  115میلیارددالر) با هدف
حفظ ذخایر الزم ،کاهش داده است .این بانک در نظر دارد تا از تاریخ  6ژانویه سال  ،2020نسبت ذخایرموردنیاز یا نرخ
 RRRرا  50واحد کاهش دهد .این امر موجب کاهش سطح مزبور برای بانکهای بزرگ تا  12.5درصد و در مقابل
هدایت منابع آزادشده به سمت بانکهای کوچک و متوسط با هدف تامین مالی بنگاههای کوچک داخلی خواهد شد.
 شاخص مدیران خرید ایتالیا از رقم  47.6در ماه اکتبر به  46.2در ماه نوامبر  2019رسید .این عدد کمترین رقم برای
شاخص مدیران خرید از آوریل  2013تاکنون است .دلیل افت مزبور ،کاهش سفارشات خرید در بخش صنعت ساخت
( ) 45.8و افت میزان تولیدات و اشتغال صنعتی است .ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ منطقه اروپاست ،طی هفت فصل
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قبلی منتهی به زمستان  ،2019در حالت کسادی قرار داشته و اقتصاددانان نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال 2019
را حدود  0.2درصد برآورد میکنند.
 رشد بخش صنعت یونان در ماه دسامبر  ،2019ادامه یافت و با وجود کاسته شدن جزئی از سرعت رشد سفارشات جدید،
رشد تولیدات ادامه یافت .به دنبال افزایش تقاضا و بهبود سطح انتظارات فعاالن اقتصادی ،بنگاهها اقدام به جذب بیشتر
نیروی کار کردند و در نتیجه رشد اشتغال هم به باالترین رقم خود طی هشت ماه گذشته رسید .شاخص مدیران خرید
بخش صنعت ساخت یونان در ماه دسامبر برابر با  53.9اعالم شده که کمی از رقم  54.1ماه نوامبر کمتر است ولی به
علت باالتر بودن شاخص از رقم  ،50همچنان موید حاکم بودن شرایط رونق در این بخش است.
 وزارت کشاورزی امریکا برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی این کشور به کشورهای افریقایی و جلب مشتریانی
از کشورهای مراکش ،الجزایر ،لیبی و تونس ،هیاتی متشکل از مقامات دولتی و صادرکنندگان بخش خصوصی را در ماه
مارس  2020به شهر کازابالنکای مراکش ،اعزام مینماید .طی  6ماه گذشته ،این دومین اقدام دولت امریکاست که
برای تقویت روابط تجاری با افریقا صورت میگیرد .موافقت تجارت آزاد میان امریکا و مراکش ،فرصت خوبی را برای
تجارت کاالهای فیمابین ایجاد کرده است .بر اساس گزارش بانک جهانی ،مراکش دومین کشور برتر در منطقه خاورمیانه
و شمال افریقا از حیث سهولت انجام کسبوکار است .در سال  ،2018مراکش  595میلیون دالر محصوالت کشاورزی
از امریکا وارد کرده است.
 سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ،OECD،راهنمایی را برای کشورها در زمینه مبارزه با فساد ارائه کرده است .این
سازمان بعد از بررسی و ارزیابی نحوه تخصیص منابع در صندوقهای ساختاری و سرمایهگذاری اروپا ،دریافته است که
تقلب و رشوه ،مانع از اثربخشی این صندوقها شده و همین امر بر کاهش اعتماد عمومی در رابطه با کارآمدی این
صندوقها در راستای ایجاد مشاغل و توسعه اجتماعی -اقتصادی ،افزوده است.طبق دادههای مربوط به موارد تشخیص
داده شده ،ساالنه حدود  390میلیون یورو از منابع این صندوقها مشمول تخصیص غیربهینه میشود .سازمان ،OECD
 5راهکار را برای دورنگه داشتن صندوقهای اروپایی از فساد ،شامل؛ توسعه مکانیسمی بین کشورها برای پایش و
پیگیری فساد ،حفظ و تقویت فعالیتهای نظارتی و کنترلی مبتنی بر ریسک ،استفاده از تجریه و تحلیلهای اماری برای
اطالعیابی از مصادیق و اقدامات ،ارتقاء حکمرانی ریسک از طریق تنظیم و اجرای سیاستهای ضد رشوه و تقلب و
پایش مقررات و ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت ریسک تقلب ،معرفی کرده است.
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