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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ جون ١٦
 

 .کنند  خواستند اقتصاد روسيه را در عرض يکماه ويران آنھا که می

 

  ساله را شکست؛ وضع ھمسايگان بدتر از پاريس٣٧تورم فرانسه رکورد 

 درصدی در ماه می امسال را ۵.٢ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نخستين برآورد خود از نرخ تورم ؤسسۀم

  . سال گذشته دارد٣٧يد کرد؛ رقمی که حکايت از شکسته شدن نرخ تورم اين کشور در ئأت

در ماه : د تحليل دو ھفته پيش خود، اعالم کردئيأملی روز چھارشنبه ضمن ت ۀؤسسم لو فيگارو، اين ۀ روزنامۀبه نوشت

  . درصد طی يک سال افزايش يافت۵.٢می قيمت مصرف کننده در فرانسه 

 درصد ۵.٢ه ريل، بپا درصدی در ماه ۴.٨کننده پس از افزايش  ھای مصرف بر اساس اين گزارش، طی يک سال، قيمت

  .در فرانسه رسيده است

اگر جزئيات مورد بررسی قرار گيرد، در : افزايد ، می»افزايش روز افزون تورم از ابتدای سال«لو فيگارو با ميان تيتر 

  .ھا شاھد افزايش قيمت ھستيم بسياری از بخش

کورد رسيدند و در بخش گاز نيز شود به ر اين امر به ويژه در مورد انرژی که توسط بنزين و گازوئيل مديريت می

  .ھا در حال شتاب ھستند قيمت

ھای خانگی و  آوری زباله ، بيمه، خدمات حمايت اجتماعی، اجاره، آب، جمعئیبر اساس اين گزارش، قيمت مسکن، پذيرا

  .ھای نگھداری و تعمير خودروھای شخصی و محصوالت توليدی ھمگی در حال افزايش ھستند يا حتی قيمت

ی، يا حتی ئ  و جادهئی ملی، البته در بخش قيمت برق، خدمات حمل و نقل از جمله ھواۀؤسسماس گزارش اين بر اس

  .خدمات بھداشتی و ارتباطی، فشارھا اندکی کاھش يافته است
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  نرخ تورم ھمسايگان فرانسه بدتر از پاريس: آمار يورواستات

ھای تازه کاھش يافته و نرخ سبزيجات تازه   يک طرف قيمت ميوه، ازئی مواد غذاۀدر زمين: کند اين گزارش يادآوری می

ربی، قھوه، نان و غالت ھمگی ًتقريبا راکد ماندند و از طرف ديگر قيمت گوشت، مرغ، شير، پنير، تخم مرغ، روغن، چ

  .افزايش يافته است

بينی کردند که اين رقم برای   پيش درصد۵.٢در پايان ماه گذشته، آمارگران تورم ماه می را : دھد لو فيگارو ادامه می

 درصد ۴.٢( ئی سال گذشته از مرز نمادين پنج درصد فراتر رفته و اين افزايش به ويژه در مواد غذا٣٧نخستين بار در 

  .ثبت شده است)  درصد٣.٢(و خدمات )  درصد٢٨(، انرژی )افزايش ساالنه در ماه می

تواند رشد و  والن است و معتقدند تورم بسيار باال میؤرد توجه مساين موضوع به دقت مو: کند اين گزارش اضافه می

ای ويژه در مورد قدرت خريد با ھدف حمايت از سبد  ھای آتی اليحه مصرف را تضعيف کند و دولت بايد در ھفته

  .خانوارھا ارائه کند

کند،  شرايط بھتری را تجربه می خود به نسبت ئیکه فرانسه در مقايسه با ھمسايگان اروپا لو فيگارو با يادآوری اين

 اطالعات آماری به ۀ آمار اروپا که از وظايف اصلی آن ارائۀادار  :Eurostat( طبق گزارش يورواستات: افزايد می

 برابر، در لتونی و ليتوانی سه برابر و ٢لند و يونان ادر ماه می، نرخ تورم در اسلواکی، ھ) سسات اين اتحاديه استؤم

  .ار برابر افزايش يافته استدر استونی حدود چھ

تورم ماه می در اين کشور به سطح : نيز روز گذشته گزارش داد (Destatis) المان آمار فدرال ۀدر ھمين ارتباط ادار

  .دھد  را افزايش میئی درصدی طی يک سال رسيد که قيمت انرژی و مواد غذا٧.٩سابقه  بی

 به باالترين سطح خود از زمان اتحاد مجدد اين کشور در سال المانکننده را در  اين شرايط، افزايش قيمت مصرف

  . برای سومين ماه متوالی رسانده است١٩٩٠

دليل اصلی : ای مطبوعاتی اعالم کرد  ديروز با انتشار بيانيهالمان آمار فدرال ۀرئيس ادار (Georg Thiel) جورج تيل

 نيز ئیويژه مواد غذا ھا برای بسياری از کاالھای ديگر، به يمتتورم باال ھمچنان افزايش قيمت انرژی است اما افزايش ق

  .شود مشاھده می

 درصد افزايش يافته ۴١ انرژی، قيمت سوخت طی يک سال ۀکند که در حوز  خاطرنشان میالمانآمار فدرال  ۀؤسسم

  .است

 

   يورو برای زندگی آبرومندانه کم دارند۴٩٠فرانسويان ماھيانه 

 Cofidis ۀؤسسمکه ماه گذشته برای ) شرکت مستقل در تحقيقات بازار( CSA Research ۀؤسسمنتايج تحقيق 

 يورو برای زندگی آبرومندانه ۴٩٠دھد که فرانسويان ماھيانه  انجام داد، نشان می) متخصص در امر فروش اعتباری(

  .کم دارند

مبر ھا که در سپت  قدرت خريد فرانسویۀر زمينبر اساس نتايج اين بررسی، رقم مورد اشاره در مقايسه با آخرين تحقيق د

  . يورو افزايش يافته است٢٣ منتشر شد، ٢٠٢١

ن تحت اھای اجتماعی بسيار بيش از ساير برخی از دسته: ن جزئيات نتايج تحقيق مورد اشاره نوشتييلو فيگارو در تب

  .قرار دارندالمللی  ھای بين نجش تورم و تۀثير بدتر شدن قدرت خريد خود در پس زمينأت
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 درصد از ٧٢ ساله و ٣۴ تا ٢۵ درصد از جوانان ٧۶ھای تک والدی،   درصد از خانواده٧٨: افزايد اين گزارش می

ھا  گذارد و اين رقم برای ميانگين فرانسوی ثير میأالمللی بر امور مالی شخصی آنھا ت گويند که وضعيت بين کارگران می

  . درصد است۶۴

ھای ضروری خود را   ماه آينده ھزينه١٢ درصد از مردم فرانسه انتظار دارند که در ٨١: افزايد نتايج اين تحقيقات می

  .محدود کنند

 ٢٠ غذا و ۀ درصد در حوز٢٣ گرمايشی، ۀھا در زمين  درصد از فرانسويان به اعمال محدوديت٢۵در اين بين حتی 

  .اند درصد به محدود کردن مصرف آب و برق فکر کرده

، خريد ) درصد۵۵(نظر از تفريح  نتايج اين گزارش حکايت از آن دارد که خانوارھای فرانسوی قصد دارند با صرف

خود را از )  درصد٣۶(و محصوالت فرھنگی )  درصد٣٨(، اوقات فراغت ) درصد۴١(، مسافرت ) درصد۴۵(لباس 

  . محروم کنندھا برخی لذت

ھا منتظر نيستند و  دھد که فرانسوی اين نشان می: متخصص در امور فروش اعتباری يادآوری کرده است ۀؤسسماين 

  . خود را برای عبور از بحران تطبيق دھندۀشوند تا زندگی روزمر برعکس، آماده می

، ئیھا، به ويژه انرژی و مواد غذا يمتلو فيگارو نيز خاطرنشان کرده است که برای مقابله با افزايش ق ۀروزنام

  .مند شوند ھای دولتی نيز بھره ز گذشته مطرح شده است، از حمايتئيکنندگان بايد عالوه بر اقداماتی که از پا مصرف

ھای امانوئل مکرون در طول مبارزات انتخاباتی رياست جمھوری با موضوع قدرت خريد  اين موضوع به وعده

  .سازی برای تابستان امسال است در حال آماده» قدرت خريد«شود تحت عنوان  د؛ قانونی گفته میفرانسويان ارتباط دار

ھای اجتماعی را با   گاز را گسترش دھد، حقوق بازنشستگی و کمکۀ قرار است سپر تعرفءاين قانون در صورت اجرا

  .قرار دھد را در دستور کار ئی بنزين يا حتی کوپن مواد غذاۀتورم ھماھنگ کند و ياران

 

  ر دادييھا را تغ ھای مصرفی فرانسوی تورم، عادت

ر يي پرشمارگان لو فيگارو که اوايل خرداد منتشر شد، از تغۀروزنام) آنالين( نظرسنجی برخط ۀدر ھمين پيوند نتايج اولي

  .عادت مصرفی فرانسويان به دليل افزايش تورم حکايت دارد

آيا تورم باعث شده عادت «ال ؤ اين نظرسنجی، به سۀکنند  ھزار شرکت درصد از ھزاران۶٠بر اين اساس، حدود 

  .اند ، پاسخ مثبت داده»ر دھيد؟ييمصرف خود را تغ

معتبر فرانسه نيز حاکی از کاھش نرخ رشد اقتصادی، افزايش تورم و بروز  ۀؤسسمگزارش بانک مرکزی و چندين 

ھای جدی کرده  شواری د که اقتصاد اين کشور را دچار ئیھا لفهؤمين اين کشور دارد؛ مأ تۀمشکالت عديده در زنجير

  .کنند است و از آن به عنوان اقتصاد تورمی پايدار ياد می

 

  تورم نگرانی شماره يک کارآفرينان: بانک مرکزی فرانسه

: کيد کردأت (France Inter) َ فرانس انترئی با کانال راديومصاحبه ررئيس بانک مرکزی فرانسه نيز چندی پيش د

  .ھا تورم است  نخست فرانسویۀنگرانی شماره يک کارآفرينان و دغدغ

 درصدی که ٢.٨بينی رشد ساالنه  که به پيش بدون اين (François Villeroy de Galhau) َفرانسوا ويلوروا دو گيو

 ۀبينی نرخ رشد اقتصادی در سه ماھ پيش: الم کرده بودند، اشاره کند، اظھار داشت اع٢٠٢٢ برای سال چدر ماه مار

  . درصد، در مدار مثبت است٠.٢دوم امسال متوسط و با رقم 
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 ملی آمار و ۀؤسسمبينی نرخ تورم برای ماه آتی در فرانسه خودداری کرد و اين در حالی است که  وی از اعالم پيش

 ونجدر ماه  (Insee : National Institute of Statistics and Economic Studies) مطالعات اقتصادی فرانسه

  . درصد بايد برسد۵.۴تخمين زد که تورم در اين کشور به ساالنه 

ھای ناشی از بھبود  نجشھای اخير با افزايش تورم مرتبط با ت فرانسه ھمچون بسياری از کشورھای جھان در ماه

 . و جنگ در اوکراين مواجه است١٩-ز بحران کوويدھای اقتصادی پس ا فعاليت

، بانک سرمايه گذاری اروپا در گزارش جديدی اعالم کرد کاھش »ايمرجينگ يوروپ« به گزارش تارنماری انگليس

 روسيه به اوکراين به طور ويژه در کشورھای ھمجوار با اوکراين مشھود است، اما ديگر کشورھای ۀرشد ناشی از حمل

  . اروپا نيز اين فشار را احساس می کنندۀعضو اتحادي

 اروپا احتماال به کمتر ۀزارش با تحليل شوک اقتصادی ناشی از اين جنگ دريافت رشد اقتصادی واقعی در اتحادياين گ

 کاھش می يابد که کمتر از درصدی است که کميسيون اروپا قبل از آغاز اين درگيری ٢٠٢٢از سه درصد در سال 

  .تخمين زده بود

قتصادی در حال حاضر امکان پذير است و اختالالت تجاری بيشتر يا بانک سرمايه گذاری اروپا ھشدار داد که رکود ا

  .افزايش تحريم ھای اقتصادی، خطر را برای اقتصاد اروپا افزايش می دھد

 درصد کاھش دھد، ١.١ اروپا را به ميزان ۀتورم ناشی از جنگ ممکن است مصرف واقعی بخش خصوصی در اتحادي

  .ختلف متفاوت استله در کشورھای مأثير اين مسأاگرچه ت

 حساس تر است و ئی نسبت به انرژی و مواد غذائی احساس می شود که مصرف گرائیثير بيشتر در کشورھاأاين ت

کشورھای واقع در مرکز و جنوب .  که سھم نسبتا زيادی از جمعيت شان در معرض خطر فقر قرار دارندئیکشورھا

  .له ھستندأثير اين مسأشرقی اروپا بيشتر تحت ت

 – اروپا به ويژه شرکت ھای کوچکتر در جريان بحران کوويد ۀاين گزارش در ادامه حاکی است که شرکت ھای اتحادي

  . تضعيف شدند١٩

 افزايش بھای انرژی و ۀجنگ اوکراين، آسيب پذيری شرکت ھا را از طريق کاھش صادرات، سود کمتر به واسط

  .مشکل در يافتن منابع مالی تشديد می کند

شرکت ھای واقع در . ، حمل و نقل، غذا و کشاورزی بيشترين آسيب را متحمل شده اندئی و داروئیيمياک صنايع

شرکت . ، لتونی و ليتوانی اين فشار را احساس می کنندپولند، ھنگریکشورھای نزديکتر به اوکراين و روسيه ھمچون 

  . اروپا دچار زيان می شوندۀ در يونان، کروواسی و اسپانيا نيز بيش از متوسط اتحاديئیھا

در اين ميان، ھزينه ھا ممکن است افزايش يابد زيرا کشورھای مختلف پذيرای پناھجويان ھستند و اقداماتی برای کمک 

  .به خانوارھا به منظور مقابله با افزايش قيمت انرژی و افزايش ھزينه ھای نظامی را به اجرا می گذارند

 کمتر ًمی افزايش می يابد، درآمدھا نيز با توجه به کندی فعاليت ھای اقتصادی احتماالدرست زمانی که ھزينه ھای نظا

 .از رقم برنامه ريزی شده است

 

  


