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پیش بیین قیمت خودرو در صورت
احیای برجام
ایسنا  :در پی آغاز مجدد مذاکرات برای لغو تحریمها،
این سوال در اذهان ایجاد شده که در صورت امضای
برجام چه تغییراتی در صنعت خودرو داخلی و قیمت ها
در کارخانه و بازار به وجود خواهد آمد .در این گزارش با
گفت وگو با چند تن از کارشناسان ،این موضوع بررسی
شده است.
از بعد ظهر روز دوشنبه (  ۸آذرماه) ،دور جدید
گفتوگوها میان نمایندگان جمهوری اسالمی ایران
و گروه  ۴+۱با هدف رفع تحریمها و در قالب برگزاری
کمیسیون مشترک برجام در شهر وین آغاز شد .کارگروه
لغو تحریمها با حضور تیم کارشناسی ایران و دیگر
کشورهای عضو برجام نیز از صبح روز سهشنبه آغاز
شده و همچنان ادامه دارد .اگرچه هنوز برای قضاوت
در مورد دستاوردهای عملی مذاکرات از سر گرفته شده،
زود است اما اظهارنظرهای مقامات حاضر یا نزدیک
به مذاکرات ،نشان دهنده سازنده و رو به جلو بودن
این مذاکرات است.براین اساس با توجه به اینکه
صنعت خودرو از جمله اولین صنایعی بود که در تیرس
تحریمهای آمریکا قرار گرفت ،و تمامی درها به رویش
بسته شد ،در این گزارش به بررسی آینده این صنعت در
سه محور وضعیت صنعت خودرو به لحاظ تولید ،آینده
قیمتگذاریها رسمی خودروهای داخلی و همچنین
آینده بازار خودرو در صورت مثبت شدن نتیجه مذاکرات
و احیای مجدد برجام از دید چهار فعال صنعت خودرو
پرداخته شده است.
حال صنعت خودرو با احیای برجام خوب خواهد شد؟
در این رابطه ،امیرحسن کاکایی -عضو هیات علمی
دانشکده خودرو دانشگاه عل م و صنعت تهران -ضمن
اشاره به اینکه در تجربه قبلی ما از برجام دیدیم که اولین
صنعت و بخش اقتصادی بهرهمند از برجام ،صنعت
خودروسازی بود و در پی آن خودروسازان داخلی با
همکاری خودروسازان خارجی به سرعت به تولید
رسیدند گفت :حتی پس از برجام نیز خودروسازان ما از
روابطی که در همان مدت کوتاه شکل گرفته بود ،تا به
امروز حداکثر استفاده را بردهاند.
وی افزود :بنابراین اگر برجام متوقف نمیشد،
خودروسازان در سال  ۱۳۹۸به تولید حداقل پنج خودرو
جدید با تولید بالغ بر  ۶۰درصد میرسیدند .ضمن اینکه
در سال  ۱۳۹۷نیز قرار بود  ۵۰مدل خودرو جدید (البته به
صورت  )ckdبه بازار عرضه شود و پلتفرمهای جدید نیز
در دستور کار قرار داشت؛ کمااینکه در حال حاضر دو-سه
مورد از پلتفرمهایی که در آن زمان مدنظر بود ،مورد
استفاده قرار گرفته است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد :بنابراین
چنانچه برجام احیا شود و البته صرف مذاکره نباشد
 چراکه مذاکرات به تنهایی فایدهای نخواهد داشتو مهم این است که اتفاقاتی رخ دهد  -قطعا صنعت
به یکباره جهش بزرگی خواهد کرد .در این بین تنها
خودروسازان نیستند که از این موضوع منتفع میشوند؛
بلکه در تجربه قبلی برجام ،قطعهسازان نیز بسیار بهرهمند
شدند .قطعهسازان توانستند ارتباطات خوبی برقرار کنند،
سرمایهگذاریهای بزرگی انجام دهند ،واردات تکنولوژی
داشته باشند و ...که اکنون در حال بهرهبرداری از آنها
هستیم.
کاکایی خاطر نشان کرد :همانطور که اشاره شد ،در
صورت احیای برجام ،در صنعت به شدت جهش پیدا
خواهیم کرد .این شدت از این منظر مورد تاکید است که
طی سه سال اخیر که تحریمها مانع بزرگی برای صنعت
بود ،ما به شدت از لحاظ دانش ،فناوری ،قدرت جذب
سرمایه و ...قویتر شدیم و میتوانیم مولد عمل کنیم؛
بنابراین به سرعت مضاف براینکه تنوع بیشتر خواهد
شد ،کیفیت هم قطعا باال خواهد رفت .همچنین این
پتانسیل نیز وجود دارد که بحثهای صادراتی را به
جدیت دنبال کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد :عالوه براین
نکات مثبت اما جنبه منفی را هم باید در نظر داشت.
چنانچه برجامی رخ دهد اما موضوع مدیریت نشود،
آسیب به صنعت از ناحیه داخلی حتمی است .در
سالهای اخیر اقدامات بزرگی در جهت توسعه دانش
و فعالیتهای دانشپایه انجام شده است که اکثرا در
میانه راه هستند و با احیای برجام چنانچه مسئوالن
همه اینها را کنار گذاشته و بخواهند بیتوجه به
تالشهای صورت گرفته ،از واردات استقبال کنند ،این
خطر وجود دارد که بسیاری از این دستاوردها با شکست
روبرو شود.وی افزود :شاید این موضوع برای بازار خودرو
مهم نباشد ،اما قطعا برای کشور بسیار حائز اهمیت
است و موجب فرار نخبگان و صنعتگران و دلسردی
سرمایهگذاران خواهد شد .بنابراین امید است که با
مدیریت و تدبیر بهموقع ،از هدرفت و نابودی تالش
بسیاری از صنعتگران و فعاالنی که در روزهای سخت
برای چرخش چرخ اقتصادی کشور از جان مایه گذاشتند،
جلوگیری شود .این موضوعی است که میتواند با برجام
مورد تهدید قرار گیرد که با مدیریت درست میتوان از
آن به عنوان فرصت استفاده کرد.
فربد زاوه ،دیگر کارشناس صنعت خودرو اما در این رابطه
معتقد است :برجام به تنهایی کافی نیست .اگر صرفا
برجام امضا شود و انتظار داشته باشیم که همه مشکالت
حل شود ،تغییری در وضعیت نهتنها صنعت خودرو بلکه
سایر صنایع و اقتصاد کشور رخ نخواهد داد .در صنعت

خودرو و سایر صنایع تولیدی ،مجموعهای از مسائل
و مشکالت وجود دارد که تنها یکی از آنها مشکالت
تحری م و برجام است.
وی تصریح کرد :در حقیقت امضای مجدد برجام ،به
تنهایی فقط تاثیر روانی خواهد داشت و بازار به شرایط
عادی باز خواهد گشت اما اگر مجموعه برجام،FATF ،
بحث استانداردسازی شبکه بانکی و اعتبارسنجی ،رفع
موانع داخلی و بروکراسیهای دشوار اداری و ...انجام
شود ،طی پروسه دو ساله پس از امضای برجام و ،FATF
با اصالح زیرساختهای بسیاری در داخل میتوان
امیدوار بود که دوباره به خطوط اعتباری در بازارهای
بینالملل دسترسی پیدا خواهیم کرد.
وی تاکید کرد :دسترسی به خطوط اعتباری میتواند به
شدت در کاهش میزان نقدینگی مورد نیاز کمککننده
باشد .افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینههای تولید،
تبعا اولین اثری است که در نتیجه کاهش میزان
نقدینگی مورد نیاز مجموعه خودروسازی شکل خواهد
گرفت؛ البته همانطور که اشاره شد یک پروسه حداقل دو
ساله نیاز است تا به این شرایط برسیم.
همچنین مرتضی مصطفوی -کارشناس و فعال صنعت
خودرو -در تشریح نظرات خود در رابطه با وضعیت
صنعت خودرو در صورت احیای برجام ،اظهار کرد:
متاسفانه اقتصاد و صنعت ما به شدت وابسته به نرخ
ارز است .به سبب اینکه صنعت خودرو با قطعات عمدتا
وارداتی کار میکند و در حقیقت بخش عظیمی از آن
برپایه مونتاژیکاری است  -زیرا علیرغم افزایش سطح
داخلیسازیها اما در عمق داخلیسازیها بازهم نیازمند
واردات قطعات حساس و نیمه حساس از خارج هستیم
 با امضای برجام و رفع تحریمها ،ورود این قطعاتبیشتر و راحتتر خواهد شد؛ ضمن اینکه تبادلهای
مالی بیشتر و هزینههای انتقال پو ل کمتر میشود.
وی افزود :بنابراین اینها سبب خواهد شد که تولید
خودرو به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند .در
حقیقت عالوه براینکه در کالسهای مختلف ،خودرو
خواهیم داشت و سبد محصوالت متنوعتر میشود،
تیراژ تولید هم باال میرود؛ لذا عرضه خودرو بیشتر و
بهتر خواهد شد.این کارشناس صنعت خودرو در ادامه
تاکیدکرد :امضای برجام عالوهبر مزایا ،از سوی دیگر
میتواند آسیبهایی را متوجه صنعت خودرو ایران کند.
همانطور که بر کسی پوشیده نیست ،چهار دهه است
که صنعت خودرو ایران هم در صنعت خودروسازی و
هم صنعت قطعهسازی بر پایه مونتاژکاری جلو آمد ه و به
این سیستم عادت کردهایم .ضمن اینکه از جمله داللیل
اصلی که تاکنون مانع رشد صنعت خودرو ما شده است،
همین عادت بر سوار کردن قطعات وارداتی برای تولید
خودرو در داخل است .بنابراین با رفع تحریمها و به
نتیجه رسیدن مذاکرات ،چنانچه روند واردات سیل آسای
قطعات ادامه داشته باشد ،ممکن است بازهم به فضای
سنتی "تنها" مونتاژکاری بازگردیم.مصطفوی خاطرنشان
کرد :این آسیب و تهدید برای صنعت خودرو وجود دارد؛
مگر آنکه سیاستهایی اتخاذ شود که خودروسازان و
قطعهسازان را به حرکت واردار کند .به طور مثال سیاستی
تحت عنوان آزادسازی واردت خودرو در کنار تولید داخل
خودرو وجود داشته باشد که خودروسازان را هوشیار
نگه دارد تا بدانند خودرو خارجی با قیمت مناسب وارد
میشود؛ بنابراین اگر محصول جدید و با کیفیت مناسب
ارائه ندهند یا سراغ تولید قطعات حساس نروند و در
حقیقت صاحب صنعت نباشند ،ورشکست خواهند شد.
در نهایت اما حسن کریمی سنجری -دیگر کارشناس
صنعت خودرو  -معتقد است :در صورت بازگشت برجام،
شرایط از دو منظر برای صنعت و بازار خودرو در کشور
تغییر مثبتی پیدا میکند .نخست از نقطه نظر بهبود
در اوضاع اقتصادی و امید به کاهش تورم عمومی و
دوم افزایش ظرفیت تولید خودرو در کشور به واسطه
بازگشت شرکای خارجی صنعت خودرو .عالوه براین رفع
تحریمها از تعمیق بیشتر ورشکستگی صنعت خودرو

جلوگیری خواهد کرد؛ این موضوع جان تازهای به
صنعت رو به زوال خودرو میدهد که قطعا امید مجددی
جهت توسعه خودروسازی است.
وی ضمن تاکید براینکه اگرچه برجام تنها یک بستر
برای توسعه این صنعت است و موضوع اصلی به نحوه
سیاستگذاری و مدیریت دولت در ساماندهی وضعیت
صنعت و بازار خودرو مربوط میشود گفت :اما در واقع
برای رسیدن به مقصد توسعه در خودروسازی ،برجام
یک مسیر است .وسیله حرکت ،نقشه راه و نحوه راندن
از جمله سایر عواملی هستند که برای تهیه مطلوب
آنها بایستی به داشتههای داخلی تکیه کرد .آیا روند
حرکت برای دستیابی به اهداف توسعه طی سالهای
اخیر چنین درکی از این عوامل را در سیاستگذاریهای
خودرویی کشور نشان میدهد؟
کریمی سنجری متذکر شد :بدبینانهترین حالت نیز این
است که نه برجام رخ دهد و نه تغییری در روشها و
سیاستگذاریهای صنعت ایجاد شود .در این صورت
پایان صنعت خودروسازی چندان دور از ذهن نخواهد
بود .آنچه که اکنون به وزارت صمت بستگی دارد ایجاد
اصالحات در روشها و سیاستهای اداره صنعت خودرو
است .زمان به سرعت برای وزارت صمت چه با برجام و
چه بدون برجام در حال طی شدن است.
پیش بینی قیمت خودروهای داخلی در صورت احیای
مجدد برجام
امیرحسن کاکایی در رابطه با قیمت خودرو در کارخانه
در صورت احیای برجام ،تاکید دارد :در مورد قیمتها
بایستی با احتیاط صحبت کرد .با توجه به تفاوت
قیمتها از کارخانه تا بازار ،در صورت کاهش نرخ ارز،
قیمت خودرو در بازار هم پایین خواهد آمد اما باید توجه
داشت که قیمت تمام شده خودروها  ۳۰تا  ۵۰درصد
پایینتر از قیمت دستوری آنها است؛ بنابراین حتی در
ت کارخانهای محصوالت
صورت احیای برجام هم قیم 
بایستی اصالح شود.وی افزود :اگر قیمت مواد اولیه و
هزینهها تا حدی پایین بیاید که اختالف قیمت دستوری
خودرو تا هزینه تمام شده آن را جبران کند ،میتوان
گفت که قیمت خودرو در کارخانه هم پایین خواهد آمد،
اما بعید به نظر میرسد زیرا قیمت مواد اولیه همچون
فوالد و ورق آلومینیوم یا حقوق ودستمزدها که پایین
نخواهد آمد .حتی اگر بطور مثال قیمت فوالد  ۱۰درصد
کاهش یابد ،بازهم اختالف  ۴۰درصدی وجود دارد؛ لذا
کاهش قیمتهای رسمی خودرو بعید است.
فربد زاوه نیز در این رابطه معتقد است :با توجه به
شرایط فعلی شرکتهای خودروساز ،امضای برجام
قطعا تاثیری حداقل در کوتاه مدت و میانمدت در
قیمتهایشان نخواهد داشت؛ چراکه با امضای برجام،
تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که خودروسازان
میتوانند خرید مستقیم را آغاز کنند .درست است که
با خرید مستقیم تا حدودی هزینهها کاهش خواهد
یافت اما مشخص نیست که دولت و مجموعه وزارت
صمت برای واردات خودرو چه تصمیمی خواهند گرفت؟
تا زمانیکه خرید نقدی وجود داشته باشد ،هزینهای کم
نخواهد شد که منجر به کاهش هزینه تمام شده در
شرکتهای خودروسازی و به دنبال آن کاهش قیمت
خودرو در کارخانه شود .ضمن اینکه در حال حاضر نیز
ت دستوری خودروها
هزینه تمام شده بیش از قیم 
برآورد میشود.اما کریمی سنجری در رابطه با تاثیر
امضای برجام بر قیمت خودروها در کارخانه خاطرنشان
کرد :با امضای مجدد برجام و تحقق آن ،تولید خودرو از
منظر تامین قطعه با قیمت پایینتر و در زمان کوتاهتری
میسر خواهد شد؛ بنابراین قیمت کارخانهای خودرو نیز
متناسب با آن پایین میآید .در حقیقت همزمان قیمت
در کارخانه و بازار رو به کاهشی شدن میرود و تجربه
سال  ۱۳۹۶تکرار میشود؛ البته باز هم الزم به تاکید است
که این اتفاقات با برجام شروع میشود اما پایداری آن
به نحوه عمل سیاستگذاران خودرویی بستگی دارد.
پیش بینی اوضاع بازار خودرو در صورت احیای مجدد

برجام
با توجه به اینکه طی سالهای اخیر بازار خودرو به
صورت هیجانی ه م مسیر با نرخ ارز حرکت کرده و
رفتارهای همسو با نرخ ارز از خود نشان داده است،
به نظر میرسد با احیای برجام میتوان به آرام شدن
این بازار و ایجاد تعادل در آن امیدوار بود .در این رابطه
امیرحسن کاکایی ،اظهار کرد :قطعا با جهشی که در
نیتجه احیای برجام شکل خواهد گرفت و با توجه به
توانمندیهایی که طی سالهای اخیر کسب کردهایم
و همچنین با رونق صادرات ،قیمتها در بازار خودرو
منطقی خواهد شد اما این به معنی پایین آمدن قیمتها
نخواهد بود زیرا قیمت خودرو در بازار به خودروساز
بستگی ندارد و تنها وابسته به ارزش ریال است.
وی ادامه داد :چنانچه برجام احیا شود ،اقتصاد هم رشد
خواهد کرد؛ بنابراین ارزش ریال باال خواهد رفت و به
دنبال آن ،قیمت خودرو هم در بازار افت پیدا خواهد
کرد .این افت قیمت در خودروهای خارجی که در حال
حاضر در بازار به سبب ممنوعیت واردات ،کمیاب و به
همین دلیل دارای حباب باال هستند ،بیشتر مشهود
خواهد بود .بازار و صنعت خودرو به شدت تشنه
است؛ بنابراین به شدت هم سرمایهگذاری خارجی را
جذب خواهد کرد اما بایستی دقت کرد که این جذب،
معادل صرفا واردات و  ckdکاری نشود.فربد زاوه نیز در
این رابطه معتقد است :پس از امضای برجام ،اثرات
روانی آن در کوتاه مدت خود را در بازار خودرو نشان
خواهد داد .در کوتاه مدت قیمت خودرو در بازار متاثر
از خوشبینیهایی که به دنبال آزادسازی واردات ایجاد
خواهد شد ،اندکی تعدیل خواهد شد .با کاهش نیاز
به نقدینگی ،تیراژ تولید قطعا باال خواهد رفت و عرضه
را بیشتر خواهد کرد اما نه در کوتاه مدت .وی افزود:
بنابراین بعید است که قیمتها کاهش شدیدی داشته
باشد اما تا حدودی تعدیل خواهد شد و پس از مدتی در
جریان روند تورمی خود قرار خواهد گرفت و ادامه مسیر
خواهد داد؛ بنابراین تا زمانیکه مشکالت کالن اقتصادی
در حوزههای پولی ،بانکی و دولتی حل نشود ،چندان
نمیتوان انتظار داشت که قیمتها در بازار متعادل باقی
بماند و احتماال پس از مدتی با شیوه تورمی ،دوباره
شروع به افزایش خواهد کرد..مرتضی مصطفوی نیز در
رابطه با تاثیر احیای برجام بر بازار خودرو گفت :با احیای
برجام تولید و عرضه بیشتر خواهد شد .افزایش عرضه،
بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و قیمت خودروها در
بازار کاهش پیدا خواهد کرد .عالوه براین ،با توجه به
اینکه بخش قابل توجهی (بیش از  ۶۰درصد) از بازار
ی میچرخد که تقاضا را باال
خودرو براساس سیستم دالل 
میبرد و این داللیها هم ناشی از حاشیه سود ناشی از
نوسانات ارزی است ،لذا با به نتیجه رسیدن مذاکرات،
نرخ دالر به شدت پایین خواهد آمد .با کاهش نرخ دالر
و کاهش نوسانات ارزی ،دیگر برای دالل مقرون به صرفه
نخواهد بود که خودرو را نگه دارد و به صورت اتوماتیک
خودروهای در اختیار ،به بازار عرضه میشود.در پایان
نیز حسن کریمی سنجری در این مورد خاطر نشان کرد:
وقوع همزمان دو اتفاق بهبود اوضاع اقتصادی و امید به
کاهش تورم عمومی و همچنین افزایش ظرفیت تولید
خودرو میتواند در کوتاهمدت سبب تخلیه حباب قیمتی
خودرو در بازار شود و در میانمدت با اصالح وضعیت
تولید ،افزایش روند عرضه خودرو به بازار به پایداری
قیمتها کمک خواهد کرد .از سوی دیگر استفاده از
تمام ظرفیت تولید خودرو در کشور و کاهش فاصله
عرضه خودرو در مقایسه با تقاضا برای آن سبب میشود
که رقابت برای دستیابی به خودروی صفر کیلومتر به
مرور از بین رفته و قیمت آن در بازار به تعادل برسد.
همچنین بهبود شرایط اقتصادی در پسابرجام منجر به
مهار تورم و کنترل قیمت خودرو در بازار شده و بساط
روشهای مخربی همچون قرعهکشی را برخواهد چید و
عرصه برای جوالن نظام داللی تنگ میشود؛ چرا که نرخ
کارخانه و بازار به یکدیگر نزدیک می شود.

اقتصاد
رئیس سازمان بورس خطاب به سهامداران؛
به گامنه زنیها توجه نکنید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :از سهامداران بورس میخواهیم به
گمانه زنیها و ابهاماتی که همه ساله در فصل بودجه مطرح میشود توجهی
نکنند .مجید عشقی افزود :هر سال در ایام تقدیم بودجه به مجلس ،گمانه
زنیهایی در خصوص اعداد و ارقام بودجه مطرح میشود اما این اعداد و ارقام
قطعی نیست و قطعا روی کلیت بازار اثر منفی غیر واقعی خواهد داشت .امسال
هم این گمانهزنیها در چند روز اخیر توسط فعاالن بازار رصد شده و در نتیجه
اثراتی روی معامالت سهام و قیمتهای آن داشته است ،اما واقعیت این است که
گمانه زنیها دقیق نیست و زمان زیادی تا تصویب بودجه در مجلس باقی مانده
است .اعداد و ارقام بودجهای باید ابتدا در دولت و سپس در مجلس به صورت
دقیق کارشناسی و بررسی شود و در نهایت ،در خصوص این اعداد تصمیمگیری
خواهد شد .اعداد و ارقام مطرح شده دقیق نیست و با قاطعیت عرض میکنم
که با دولت و مجلس رایزنی کردهایم تا تصمیماتی که در نهایت گرفته خواهد
شد ،به نفع سرمایهگذاران و سهامداران باشد چراکه نوسانات زیاد در این اعداد و
ارقام بودجهای باعث میشود وضعیت شرکتها متالطم شود .دولت نیز عزم و
اراده جدی دارد که تصمیمات اتخاذ شده در نهایت به نفع شرکتها باشد و در
خصوص بعضی از ارقام بودجه مثل قیمت خوراک یا حقوق معادن باید بگویم که
این اعداد به صورت فرمولی تعیین میشوند و در طول زمان به واسطه نوسانات
قیمت جهانی و آیتمهای مختلف تغییر میکند و طبیعت ًا فروش شرکتها نیز
متناسب با همین اعداد تغییر میکند و لذا در سودآوری نهایی شرکتها اثر
چندانی نخواهد داشت.

نرخ بیکاری کشورهای اروپایی چقدر است؟

به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا ،تا پایان ماه سپتامبر نرخ بیکاری در منطقه یورو
با  ۰.۱درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به  ۷.۳درصد رسید .این نرخ
در سطح اتحادیه اروپا با  ۰.۱درصد کاهش نسبت به ماه قبل به  ۶.۷درصد رسید.
این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در هشت ماه اخیر بوده است .تخمین زده میشود تا پایان این ماه  ۱۴میلیون و
 ۳۱۲هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد ۱۲ ،میلیون
و  ۴۵هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بودهاند .در مقایسه با ماه قبل،
شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا  ۷۷هزار نفر و در سطح منطقه یورو  ۶۴هزار نفر
کاهش یافته است .همچنین تا پایان این ماه دو میلیون و  ۹۰۵هزار جوان زیر
 ۲۵سال در اتحادیه اروپا بیکار بودهاند که از این میزان ،دو میلیون و  ۳۶۷هزار
نفر ساکن منطقه یورو بودهاند.
در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل ،نرخ بیکاری جوانان در سطح اتحادیه اروپا ۰.۱
و در سطح منطقه یورو  ۰.۲درصد افزایش داشته است .در بین کشورهای عضو،
باالترین نرخ بیکاری متعلق به اسپانیا با  ۱۴.۵درصد بوده است و پس از این
کشور ،یونان با  ۱۲.۹درصد و ایتالیا با  ۹.۴درصد قرار دارند .از سوی دیگر کمترین
نرخ بیکاری در جمهوری چک با  ۲.۶درصد مشاهده شده است و پس از این
کشور ،هلند با  ۲.۹درصد و لهستان با  ۳.۲درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری طی این مدت در بلژیک  ۶.۳درصد ،آلمان  ۳.۶درصد و فرانسه ۷.۶
درصد بوده است.
در مقام مقایسه ،نرخ بیکاری آمریکا طی همین مدت  ۴.۷درصد اندازهگیری
شده است .به نقل از ایسنا؛ منطقه یورو شامل  ۱۹کشور بلژیک ،آلمان ،استونی،
ایرلند ،یونان ،اسپانیا ،فرانسه ،ایتالیا ،قبرس ،لتونی ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت،
هلند ،اتریش ،پرتغال ،اسلوونی ،اسلواکی و فنالند است که از یورو به عنوان واحد
پولی خود استفاده میکنند .اتحادیه اروپا نیز دارای  ۲۷عضو است که شامل ۱۹
کشور عضو منطقه یورو به عالوه ،بلغارستان ،مجارستان ،لهستان ،دانمارک ،سوئد،
کرواسی ،جمهوری چک و رومانی است.

