اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

برخی اخبار اقتصادی از سایر کشورهای جهان
 از اول اکتبر ( 9112دوم مهر) امریکا نرخ تعرفه بر کاالهای وارداتی چین به این کشور به ارزش  951میلیارد دالر را
از  95درصد فعلی به  01درصد افزایش خواهد داد ،همچنین از اول سپتامبر همین سال نرخ تعرفه بر  011میلیارددالر
کاالی وارداتی از چین از  11درصد به  15درصد افزایش مییابد.
 روز جمعه اول شهریور  ،1021موسسه خدمات سرمایهگذاری  ،Moody'sبه دلیل ضعیف شدن رشد اقتصادی
جهان و افت صادرات کشورهای منطقه آسیا ،،نرخ رشد اقتصادی کشور هند را برای سال  9112از  8.1درصد به
 8.9درصد کاهش داد.
 پیشبینی میشود در سال مالی جدید امریکا که از اول اکتبر  9112برابر با دوم مهر  1021آغاز میشود ،کسری
بودجه این کشور به بیش از یک تریلیون دالر برسد .بخش بودجه کنگره امریکا ،افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها
و یا استفاده توام از این دو روش را برای کاهش کسری بودجه ،پیشنهاد کرده است.
 برای اولین بار بعد از  11سال ،بانک مرکزی برزیل تصمیم به فروش دالر از محل ذخایر ارزی خود در بازارهای این
کشور با هدف کاهش نوسانات نرخ ارز و تامین ارز موردنیاز فعالیتهای اقتصادی کرده است و پیشبینی میشود تا
پایان ماه آگوست میزان تزریق دالر بانک مرکزی به حدود  4میلیارد دالر برسد.
 بر اساس اعالم خزانهداری امریکا ،در ماه ژوئن  ،9112ژاپن بزرگترین دارنده اوراق خزانه امریکا در جهان شد که
بعد از آن کشور چین قرار دارد .میزان ذخایر اوراق قرضه امریکایی در ژاپن با افزایش  91.2میلیارد دالری در ماه
ژوئن ،به  1.19تریلیون دالر رسید .ارزش اوراق قرضه امریکا در اختیار کشور چین حدود  1.11تریلیون دالر است
که در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل از آن 9.0 ،میلیارددالر افزایش داشته است .مجموع اوراق قرضه امریکا در سایر
کشورهای جهان بالغ بر  8.8تریلیون دالر است که دو کشور چین و ژاپن بیش از یکسوم از کل آن را در اختیار
دارند.
 ثبت  2.1میلیارد یورو تراز بازرگانی منفی برای  91کشورعضو اتحادیه اروپا طی نیمه نخست  9112در مقایسه با
رقم منفی  9.9میلیارد یورو در مدت مشابه در سال 9111
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 صادرات کاالیی  221.4میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به سایر کشورهای جهان در نیمه اول سال  9112با نرخ رشد
 4.9درصد در مقایسه با نیمه ابتدایی سال  9111و واردات  1110.5میلیارد یورویی با نرخ رشد  4.2درصد
 افت نرخ بیکاری در فرانسه به  1.5درصد در فصل دوم (9112کمترین رقم از سال  9112تاکنون) و رسیدن تعداد
بیکاران در این کشور به  9.4میلیون نفر -همچنین کاهش  1.8درصدی نرخ بیکاری جوانان  15تا  94ساله فرانسه
به  11.8درصد در همین فصل
 کاهش رشد اقتصادی آلمان ،بزرگترین اقتصاد اروپا در فصل دوم  9112به منفی  1.1درصد در مقایسه با فصل اول
همین سال و کاسته شدن از نرخ رشد مثبت فصل دوم  9112آن به  1.4درصد نسبت به فصل دوم 9111
 بعد از  5سال متوالی روند کاهشی ،در سال  9111میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای منطقه
امریکای التین و کارائیب با رشد  10.9درصدی به  119.9میلیارد دالر رسید ( 18کشور منطقه رشد از جمله برزیل
و مکزیک و  15کشور افت  -)FDIعامل اصلی رشد مزبور نه به دلیل ورود جریانات جدید  FDIبلکه به علت
باالتر بودن کاهش تعهدات مالی و انتقاالت بین شرکتی و کمتر بودن سرمایهگذاری مجدد عواید حاصله بوده است.
 تنزل میانگین نرخ بازدهی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال  9111به  0درصد (دو واحد درصد کمتر از دهه
قبل) و باالتر بودن نرخ بازدهی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در مقایسه با رقم میانگین جهانی
 رشد  5.9درصدی اقتصاد مجارستان در فصل دوم  9112به علت رشد قوی بخشهای صنعت ،ساختمان و خدمات
مبتنی بر بازار و همچنین بنیانهای قوی و با ثبات اقتصادی این کشور
 افت  4.4درصدی تولید کاالهای سرمایهای 9.8 ،درصدی کاالهای واسطهای و  1درصدی کاالهای مصرفی با دوام
در منطقه یورو در ژوئن  9112نسبت به ماه مشابه سال 9111
 تغییر میزان تولید کاالهای صنعتی در برخی کشورهای منطقه یورو در ماه ژوئن نسبت به ماه ژوئن سال قبل ،آلمان
رشد منفی  8.9درصد ،پرتغال رشد منفی  5.8درصد ،استونی مثبت  0.4درصد ،دانمارک  4.9درصد و مجارستان 4.1
درصد
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