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برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به  2اسفند 1398
 صندوق بینالمللی پول در یکی از مطالعات اخیر خود به موضوع اثرات رونق و رکود اعتباری بر فعالیت بخش
ساختمان در اقتصادهای پیشرفته و در حال نوظهور پرداخته است .وفق یافتههای این گزارش ،بده-بستانی میان
اثرات رشد سریع اعتبارات یا رونق اعتباری بر بهبود سریع عملکرد اقتصادی و بروز بحرانهای مالی در آینده وجود
دارد .اثرپذیری مثبت (منفی) متغیرهای تولید و اشتغال در بخش ساختمان از شرایط دوره رونق (رکود) اعتباری،
بیشتر(کمتر) از سایر بخشهای اقتصادی است .این مطالعه با لزوم تمایز قائل شدن بین رونق اعتباری خوب و بد
و تفاوت عملکرد بخش ساختمان در زمان رونق اعتباری بد با دیگر بخشهای اقتصادی ،بر ضرورت اعمال نظارت
و کنترل بیشتر بر نحوه تحصیص منابع در دورههای انبساط اعتباری در این بخش با هدف سالمسازی تخصیصها
و جلوگیری از بروز بحران مالی ضمن رصد تحوالت قیمتی بهویژه قیمت ساختمان ،تاکید میکند.
 نرخ تورم منطقه یورو در ژانویه  2020برابر با  1.4درصد اعالم شد که  0.1واحددرصد نسبت به ماه قبل ،افزایش
و  0.1واحددرصد نسبت به ماه مشابه سال قبل ،کاهش داشت .کمترین نرخ تورم ساالنه منتهی به ژانویه 2020
متعلق به اقتصادهای ایتالیا ( 0.4درصد) ،قبرس ( 0.7درصد) و دانمارک و پرتغال ( 0.8درصد) است .باالترین نرخ
تورم ساالنه هم متعلق به اقتصادهای مجارستان( 4.7درصد) ،رومانی( 3.9درصد) ،جمهوری چک و لهستان (3.8
درصد) است .عوامل دخیل در افزایش نرخ تورم ماه ژانویه  ،2020افزایش بهای خدمات با میزان مشارکت 0.68
واحددرصد ،مواد خوراکی،آشامیدنی و دخانیات با سهم  0.4واحددرصد ،انرژی با سهم  0.19واحددرصد و کاالهای
صنعتی غیرانرژی با سهم  0.08واحددرصد هستند.
 وزرای مالی  20اقتصاد  G20مشتمل بر اقتصادهای پیشرفته و در حال نوظهور در هفته گذشته در شهر ریاض
عربستانسعودی گرد هم آمدند .در این نشست در رابطه با تامین مالی اقتصادهای جهان ،صندوق بینالمللی پول
عنوان کرد که  0.5واحددرصد از رشد اقتصادی جهان در سال  ،2019ناشی از تسهیل پولی بوده است .تعداد 49
بانک مرکزی کشورهای جهان 71 ،بار نرخ بهره بانکی را کاهش دادند .با وجود اقدامات مزبور ،هنوز رشد اقتصادی
جهان به وضعیت باثباتی نرسیده و عدم قطعیتها به علت ادغام و یا عقبنشینی برخی از آنها ،به وضعیت جدیدی
رسیده است .انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی چین در فصل نخست  ،2020به شدت افت کند ولی پیشبینی
میشود از رشد کل امسال این کشور ،مقدار کمی کاسته شود .سرریز شیوع کرونا به سایر کشورها در حد کم و
موقتی خواهد بود و بیشتر تحت تاثیر محدودیتها در زنجیرههای تامین ،توریسم و سفر ،قرار خواهند گرفت.
همچنین صندوق بینالمللی پول برآورد کرده است که با توجه به استمرار مسائل ناشی از تغییرات اقلیمی ،رشد
اقتصادی جهان حدود  0.4واحد درصد و رشد اقتصادی کشورهای نوظهور در حدود  0.2واحد درصد کاهش خواهد
یافت.
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 تولیدات صنعتی نیویورک امریکا در ماه فوریه  2020رشد قابل توجهی را تجربه کرده است .شاخص شرایط
کسبوکار در این منطقه از  4.8در ماه ژانویه  2020به  12.9در ماه فوریه همین سال ،بهبود قابل توجهی یافت
که علت اصلی ان رشد خوب تولیدات صنعتی بود .به دلیل موفقیت بیش از انتظار در حوزه صنعت امریکا ،سفارشات
جدید افزایش یافت و شاخص آن با  16واحد افزایش به  22.1و شاخص حملونقل محمولهها هم به  18.9رسید.
 عمان طی کنسرسیومی با شرکت توتال فرانسه و شرکت  PTTتایلند ،استخراج و تولید گاز در منطقه مرکزی را
در برنامه خود قرار داده است .قرار است در فضایی به مساحت  9.5هزارکیلومتر با نام بالک ،12استخراج و تولید
گاز با سهم  80درصدی توتال و سهم  20درصدی شرکت تایلندی ،آغاز شود.
 برای اولین بار میزان تولید نفت خام در کشور برزیل در ماه ژانویه  2020به  4.04میلیون بشکه در روز ،افزایش
یافت که نسبت به تولید  3.97میلیون بشکهای در ماه دسامبر  ،2019حدود  17درصد رشد داشته است .در این
ماه تولید گاز در برزیل هم با رشد  0.7درصدی به  138.7میلیون مترمکعب رسید .با وجود کاهش  2درصدی
تولید نفت خام در ماه ژانویه ،همچنان مهمترین منطقه تولید نفت در برزیل میدان لوالست و عامل افزایش تولید
اخیر ناشی از افزایش  7.2درصدی تولید در بوزیوس است.
 بانک مرکزی برزیل با هدف تسهیل تبادالت مالی ،از ماه نوامبر  ،2020سیستم پرداخت مستمر را اجرا خواهد کرد.
پلتفرم جدید با نام  PIXاجازه انتقال  24ساعته پول طی  7روز هفته از طریق موبایل ،اینترنت بانک و یا دستگاههای
 ATMرا فراهم خواهد کرد.
 بدنبال سفر کارشناسان صندوق بینالمللی پول در راستای انجام ماموریت مربوط به ماده  ،4گزارشی در خصوص
پیشرفتهای قابل توجه پاکستان طی  5ماه اخیر در راستای اجرای اصالحات اقتصادی برای سالمسازی
سیاست های اقتصادی ،ارائه شد .در این گزارش به ایجاد ثبات و استمرار بهبود تدریجی در اقتصاد این کشور و
همچنین کاهش کسری حسابجاری پاکستان ،اشاره شده است.
 درآمد مالیات بر ارزش افزوده در کشور بحرین در سال  2019با رشد چشمگیری مواجه شد .در حالی که در بودجه
این کشور رقم  150میلیون دینار بحرین برای درآ مد این مالیات در نظرگرفته شده بود ،عملکرد در پایان سال با
 100میلیون دینار بیشتر برابر با  250میلیون دینار ،اعالم شد .وزیر اقتصاد بحرین ،افزایش  70درصدی مزبور را
به عنوان عالمتی بر قدرت باالی اقتصاد این کشور ،عنوان کرده است.
 رشد اقتصادی مصر در سال  2019به باالترین رقم خود طی  11سال اخیر رسید و این کشور باالترین رشد
اقتصادی را در منطقه خاورمیانه طی سه سال اخیر کسب کرد .یکی از علل اصلی بهبود وضعیت اقتصاد مصر،
اجرای موفق برنامه اصالحات اقتصادی در این کشور از سال  2016به بعد است .نرخ رشد اقتصادی مصر در سال
مالی  2018-2019به  5.6درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد کمتر از  5درصد سال  ،2008-2009بهبود یافته
است .در سال  ،2009رتبه اقتصاد مصر از حیث رشد اقتصادی در میان اقتصادهای خاورمیانه ،پنجم بود که در
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سالهای  2018و  2019به رتبه اول دست یافته و انتظار میرود این رویه تا سال  2020با پیشبینی نرخ رشد
اقتصادی  6درصد ،ادامه یابد.
 نرخ رشد اقتصادی مالزی در سال  2019حدود  4.3درصد اعالم شده که در مقایسه با برخی از همسایگان این
کشور ،وضعیت بهتری داشته است .رشد اقتصادی سنگاپور در این سال 0.7 ،درصد بود که کمترین رقم طی دهه
اخیر است .در مقابل رشد اقتصادی کشورهای فیلیپین و اندونزی در سال  2019به ترتیب  5.9درصد و 5.02
درصد ،اعالم شده که بیشتر از مالزی است .انتظار میرود به علت پیامدهای شیوع ویروس کرونا ،برخی از
فعالیتهای اقتصادی مالزی مانند حوزه توریسم ،حملونقل و صنایع ساخت تحت تاثیر قرار گرفته و از رشد آنها،
کاسته شود.
 طبق گزارشی از سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی  ،OECDحجم واقعی بدهیهای شرکتی در پایان سال
 2019به  13.5تریلیون دالر رسید که علت آن رویآوردن به سیاستهای انبساطی در اکثر کشورها بوده است.
در این سال ،بنگاههای غیرمالی مبلغ  2.1تریلیون دالر را در قالب اوراق بدهی استفاده کردند .با وجود رشد
بدهیها ،کیفیت بدهی شرکتی طی سالهای اخیر تنزل داشته است .در سال  2019بیش از  51درصد از کل اوراق
سرمایهگذاری جدید دارای گرید  BBBبودند در حالی که این رقم در سالهای  2000الی  ،2007فقط  39درصد
بود .بیمه باالی اوراق با گرید مزبور ،اوراق بنگاهی بازار نوظهور و گرید اوراق غیرسرمایهگذاری ،باعث کاهش
کیفیت اوراق بدهی شده است .در سال  2019فقط  30درصد از اوراق غیرشرکتی دارای گرید  Aو یا باالتر از آن
بودند که اکثر آنها هم متعلق به بنگاههای اقتصادهای پیشرفته ،بوده است.
 شاخص ترکیبی ستانده کل اقتصاد امریکا در ماه فوریه  2020برابر با  49.6اعالم شد که کمترین رقم طی  76ماه
گذشته است ضمن اینکه نسبت به رقم  53.3ماه ژانویه هم 3.7 ،واحد افت داشته است .شاخص مدیران خرید
صنعت ساخت امریکا هم در فوریه برابر با  50.8بود که کمترین رقم طی  6ماه گذشته است ضمن اینکه شاخص
ترکیبی ستانده این بخش در این ماه  50.6بوده که کمترین رقم طی  7ماه گذشته است .علت افتهای مزبور به
تضعیف عملکرد بخش خدمات و همچنین کاهش سفارشات جدید در بخش صنعت ساخت نسبت داده میشود.
برخالف امریکا ،شاخص ترکیبی ستانده در اتحادیه اروپا در فوریه  2020برابر با  51.6اعالم شد که باالترین رقم
طی  6ماه اخیر است .بخش صنعت ساخت اروپا هم در این ماه کمی بهبود یافت ولی همچنان ارقام شاخص
مدیران خرید در این بخش کمتر از  50است .رشد بخش خدمات ،عامل مسلط در بهبود شاخص ترکیبی تولیدات
در اتحادیه اروپاست.
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