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برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به  29آذر 1398
 سیمون باپتیست مدیر واحد اطالعاتی اکونومیست ،اعالم کرد که با توجه به ظاهرشدن عالئم افت رشد اقتصادی جهان،
ماهیت رشد اقتصادی جهان در حال تغییر است و تضمینی برای تحقق رشد اقتصادی پیشبینی شده ،وجود ندارد .طبق
نظر وی رشد اقتصادی جهان طی دهه آینده ،نصف رقم دهه گذشته خواهد بود .در گزارش اکتبر صندوق بینالمللی پول
رشد اقتصادی جهان برای سال  2019حدود  3درصد برآورد شده که کمترین رقم از زمان بروز بحرانهای مالی 2008/09
است و دلیل اصلی افت مزبور ،تنشهای تجاری فیمابین دو کشور امریکا و چین است .وفق نظر باپتیست ،طی ده سال
اخیر برخی کشورها با نرخ رشد اقتصادی کم تری در مقایسه با دهه قبل مواجه شدند از جمله یونان ،ایران و لیبی و در
این مدت کشورهای اوکراین و ایتالیا تقریباً تغییری نداشتند .این اقتصاددان ضمن اشاره به افت رشد اقتصادی چین ،عنوان
میکند که منبعد اقتصاد جهان میباید به افت مزبور  ،عادت کند .وی پیشبینی میکند که سریعترین رشد اقتصادی در
دهه پیشرو متعلق به اقتصادهای افریقایی باستثنای نیجریه ،جنوب و جنوب-شرقی آسیا خواهد بود که کشورهای
بنگالدش ،فیلیپین و کنیا ،رشد قوی را در دهه اتی خواهند داشت .در همین راستا ،کشورهایی هم با افزایش کهنسالی و
افت جمعیت از جمله ژاپن ،ایتالیا و پرتغال همراه خواهند بود و اقتصادهای نوظهوری مانند چین ،روسیه و تایلند با تقویت
پول ملی ضمن افزایش نیاز به مراقبت در حوزه سالمت ،مواجه میشوند .استمرار عدم ثبات سیاسی همراه با افزایش سواد
و کاهش هزینه ارتباطات باعث تحول از منظر سیاسی در بازارهای نوظهور خواهد شد .به نظر این اقتصاددان ،جهان در
آینده شاهد ثبات واگرایی بین امریکا و چین با توجه به تشدید رفتار لجوجانه دو طرف طی  18ماه جنگ تجاری گذشته،
خواهد بود و دو طرف ،بنگاهها و هم سایر کشورها را در موقعیت خطرناکی قرار خواهند داد.
 میزان تجارت غیرنفتی اماراتمتحدهعربی طی ژانویه تا سپتامبر  2019به حدود  42.5میلیارددالر رسید که نسبت به مدت
مشابه سال  ،2018حدود  8.8درصد کاهش یافته است .علت کاهش مزبور افت توام صادرات غیرنفتی به میزان 14.8
درصد و افت واردات به میزان  12.7درصد اعالم شده است .با وجود کاهش تجارت غیرنفتی ،صادرات مجدد امارات در
همین بازه زمانی حدود  9درصد رشد داشته است .بزرگترین شریک تجارت غیرنفتی امارات ،کشور عربستانسعودی با
رقم  1.25میلیارددالر است که بعد از آن کشورهای فرانسه با رقم  627میلیون دالر و امریکا با رقم  265میلیون دالر قرار
میگیرند.


کشور آرژانتین چهارمین تولیدکننده بزرگ لیمو و اولین تولیدکننده محصوالت فرآوری شده آن در جهان است77.5 .
درصد از این محصوالت در استان توکومن در این کشور تولید میشود .طبق موافقتنامه جدید تبادل شده بین وزارت
کشاورزی آرژانتین و رئیس گمرک چین در رابطه با مقررات مرتبط با بهداشت نباتی ،بعد از  15سال ،صادرات این محصول
آرژانتین به کشور چین از سرگرفته شد و مقامات آرژانتین ابراز امیدواری کردند که توسعه تجارت با چین باعث انگیزهدهی
به تولیدکنندگان این کشور برای تالش در زمینه افزایش ارزشافزوده محصوالت تولیدی آنها خواهد شد.
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 وزارت کشاورزی برزیل اعالم کرد که صادرات محصوالت کشاورزی و دامی این کشور در ماه نوامبر  2019به 8.2
میلیارددالر رسید .در این ماه رشد وزنی صادرات نسبت به نوامبر  2018حدود  6درصد بوده که به دلیل افت  4.7درصدی
میانگین قیمت ،رشد ارزشی صادرات حدود  1درصد بوده است .صادرات گوشت برزیل در این مدت  1.56میلیارددالر
بوده که رشد  22درصدی داشته و بیشترین صادرات آن به کشور چین با رقم  686میلیون دالر انجام شده است .صادرات
ذرت دامی و پنبه برزیل هم به ترتیب  13.7درصد و  12.3درصد افزایش داشته است .کل صادرات محصوالت کشاورزی
برزیل از ابتدای ژانویه تا پایان نوامبر  2019بالغ بر  89میلیارددالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال  ،2018حدود
 3.7درصد افت داشته است.
 مازاد تجارت کاالیی منطقه یورو در ماه اکتبر  2019به  28میلیاردیورو رسید که در مقایسه با ماه مشابه  2018که حدود
 13.2میلیارد یورو بود ،رشد کرده است .از ژانویه تا اکتبر  ،2019صادرات کاالیی منطقه یورو به کشورهای غیراروپایی
حدود  960میلیاردیورو گزارش شده که نسبت به مدت مشابه  2018از رشد  3.1درصدی برخوردار بوده است .در این مدت
واردات کاالیی این منطقه اقتصادی از کشورهای غیراروپایی هم با افزایش  2درصدی به حدود  777میلیاردیورو رسیده
است .در مجموع مازاد تجارت کاالیی منطقه یورو طی ژانویه تا اکتبر  2019به  183میلیارد یورو رسیده که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل ،حدود  22.7میلیاردیورو ،بهبود یافته است.
 شاخص مدیران خرید برای کشور انگلیس در ماه دسامبر  2019برابر با  48.5اعالم شد که نسبت به رقم  49.3ماه نوامبر
همین سال ،کاهش یافته است .شاخص مزبور میزان تغییر ماهانه برخی متغیرهای کسبوکارها از جمله میزان تولید،
سفارشات جدید و یا تغییر نیروی کار را میسنجد و تصویری از چشمانداز کوتاهمدت فعاالن اقتصادی را نشان میدهد.
رقم  50این شاخص مشخص کننده عدم تغییر نسبت به ماه قبل و بیشتر یا کمتر بودن آن به ترتیب به معنی بهبود یا
تضعیف در مقایسه با ماه قبل است .لذا رقم شاخص دسامبر ،حاکی از وضعیت نامناسب کسبوکار در انگلیس و تضعیف
آن نسبت به ماه گذشته میالدی است .افت این شاخص که سریعترین کاهش از جوالی  2016تاکنون بوده ،ناشی از
افت تولید در بخش خدمات و افت شدید تولید و سفارشات جدید در بخش صنعت ساخت انگلیس ،عنوان شده است.
 طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان و بازرگانان خودرو در انگلیس ،میزان تولید خودرو طی یازده ماه نخست  2019در این
کشور به حدود  1.2میلیون دستگاه رسیده که نسبت به یازده ماه سال  ،2018حدود  14.5درصد افت داشته است .میزان
تولید خودرو انگلیس در نوامبر  2019هم حدود  107.8هزاردستگاه اعالم شده که نرخ افت آن  16.5درصد بوده است.
مایک هاوس ،مدیراجرایی انجمن تولیدکنندگان و تجار خودرو در انگلیس عنوان کرد که سال  2020بعد از ترک انگلیس
از اتحادیه اروپا به تغییر رابطه این کشور با کشورهای این اتحادیه و سال  2021به نحوه همکاریهای آتی با این اتحادیه،
صرف خواهد شد و در این میان تولیدکنندگان خودرو در انگلیس درصدد یافتن روابط نزدیکتری با برخی از کشورهای
این اتحادیه با هدف استمراردهی به جریان مونتاژ بعضی از تولیدات خود هستند .تولیدات خودرو در انگلیس ،صادراتمحور
است و انجمن خودروسازان انگلیس تمایل دارد تا از طریق دولت جدید این کشور ،تبادالت تجاری قوی را با اتحادیه اروپا
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با تاکید بر حذف تعرفهها و پرهیز از برقراری موانع تجاری ،دارا باشد که این موضوع برای صنعت خودرو انگلیس ،به معنی
ارتقاء سطح استانداردهاست.
 نظام سالمت مسکو در حال تحول است .طبق اظهارت شهردار این شهر ،درنظر است پاراکلینیک های جدید و مراکز
مقابله با سرطان در این شهر ایجاد و بیمارستان های قدیمی بازسازی شوند .با رویکرد توجه به نوآوریهای اخیر در زمینه
ایجاد پاراکلینیک با درنظرگرفتن تقاضا در مناطق صنعتی و همچنین ایجاد مطلوبیت بهتر هم برای بیماران و هم پزشکان،
این واحدها با ارائه خدمات متنوع در طبقات گوناگون راهاندازی خواهند شد .مرکز جدید مقابله با بیماری سرطان هم با
هدف کاهش زمان تشخیص ،بهبود دقت و تسریع در آغاز درمان در این شهر ایجاد میشود .تعداد این مراکز  6واحد با
تجهیزات بهروز و مدرن خواهد بود.
 تولیدکنندگان نفت در کشور بالروس از لحاظ فنی قادر هستند تا  24میلیون تن نفت خام را تصفیه کنند .بالروس و
روسیه موافقتنامهای را امضا کردند که بر اساس آن ،در سال  2020میزان  24میلیون تن نفت از طریق روسیه ،تامین و
در بالروس تصفیه شود .مقامات بالروسی ضمن اعالم توان فنی برای تصفیه نفت مزبور ،وجود زیرساخت الزم برای این
کار را نیز تائید کردند .در همین ارتباط خطوط ریلی بالروس در همکاری با تصفیهکنندگان نفت ،آمادگی خود را برای
تامین کل نیاز محصوالت نفتی طرف روسی ،اعالم کردند.
 بر اساس اعالم انجمن ملی صادرکنندگان آبمیوه برزیل ،میزان صادرات آبمیوه این کشور طی جوالی تا نوامبر  2019به
 921میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 ،درصد رشد کرده است .انتظار میرود میزان تولید مرکبات
برزیل در سال زراعی  2019/2020به  385میلیون جعبه برسد که باالترین میزان تولید این کشور طی ده سال اخیر است.
بزرگترین خریدار آب پرتقال برزیل ،اتحادیه اروپاست که صادرات به این اتحادیه طی مدت مورد بررسی 59 ،درصد رشد
داشته است .دومین خریدار بزرگ محصوالت مرکبات برزیل ،امریکاست که صادرات به این کشور هم  36درصد افزایش
داشته است .در این مدت ،صادرات آبمیوه به ژاپن و چین هم به ترتیب  86درصد و  97درصد رشد کرده است .صادرات
آب پرتقال برزیل به امارات هم طی بازه مورد بررسی به  3.7میلیون دالر رسیده که بر اساس اعالم اتاق بازرگانی مشترک
برزیل با کشورهای عربی 22.6 ،درصد کاهش ارزشی و  20.6درصد افت وزنی داشته و به  1.8میلیون تن رسیده است.
 در نمایشگاه زمستانی محصوالت گرمسیری کشاورزی چین ،بیش از  2700بنگاه و  570هزار نفر بازدیدکننده ،حضور
یافتند .بخشی از این نمایشگاه  5روزه به منطقه یک کمربند-یک جاده ،اختصاص یافته بود .حدود هزار محصول از بیش
از  30کشور در این بخش عرضه و به نمایش گذاشته شدند .در این نمایشگاه غرفههایی هم برای عرضه محصوالت
مناطق فقیر چین در نظرگرفته شده بود و یکی از دستاوردهای نمایشگاه ،انعقاد قرارداد  2.2میلیارد یوآنی در این حوزه
بود .طبق برنامه دولت چین ،قرار است در هاینان یکی از استانهای جنوبی چین که به دلیل تولید محصوالت گرمسیری
شهرت دارد ،منطقه آزمایشی تجارت آزاد ایجاد شود تا تجارت این محصوالت در منطقه مزبور ،ارتقاء یابد.
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