يف الربع الثاين انخفا�ض قيمة �صادرات الكويت % 36.8
كونا � -أظهرت ن�شرة الأرقام القيا�سية للتجارة اخلارجية ،ال�صادرة
عن قطاع العمل الإح�صائي يف االدارة املركزية لالح�صاء ،انخفا�ض
قيمة ال�صادرات يف الربع الثاين من العام احلايل بن�سبة  36.8يف
املئة مقارنة بالفرتة نف�سها من عام .2014
وقالت الإدارة يف ن�شرتها االح�صائية �إن الرقم القيا�سي لكل من
«الوقود» ومنتجات «غري الوقود» انخف�ض بن�سبة  38يف املئة و17.2
يف املئة على التوايل يف الربع الثاين من العام احلايل مقارنة مع
.2014
وا�ضافت ان الرقم القيا�سي العام لقيمة وحدة الواردات انخف�ض
بن�سبة  1.3يف املئة يف الربع الثاين لعام  2015مقارنة مع الربع
الثاين لعام  2014مع انخفا�ض الرقم القيا�سي لكل من قطاع
(الأغذية وامل�شروبات والتبغ) بن�سبة  0.3يف املئة.
و�أ�شارت اىل انخفا�ض يف «ال�سلع امل�صنعة» بن�سبة  2.3يف املئة مقابل
ارتفاع الرقم القيا�سي لقطاع «املواد اخلام» بن�سبة  19.9يف املئة
مقارنة مع الربع املماثل من العام ال�سابق.
وباملقارنة مع الربع الثاين لعام  2014ذكرت االدارة ان الرقم
القيا�سي العام حلجم ال�صادرات قد انخف�ض بن�سبة  3.3يف املئة،

ويف الربع نف�سه انخف�ض الرقم القيا�سي حلجم قطاع «الوقود» بن�سبة 5.2
يف املئة مقابل ارتفاع الرقم القيا�سي حلجم قطاع «منتجات غري الوقود»
بن�سبة  14.1يف املئة.
وعلى عك�س الرقم القيا�سي حلجم ال�صادرات ،لفتت اىل ارتفاع الرقم
القيا�سي حلجم الواردات بن�سبة  11.2يف املئة يف الربع الثاين لعام 2015
مقارنة مع الربع نف�سه لعام .2014
ووفق ًا للمجموعات الرئي�سية للت�صنيف الدويل املوحد للتجارة ،قالت ان
الرقم القيا�سي ارتفع لكل من قطاع «الأغذية وامل�شروبات والتبغ» و«ال�سلع
امل�صنعة» ،با�ستثناء «املواد الغذائية وامل�شروبات والتبغ» بنحو  16.5و12.5
على التوايل بينما انخف�ض الرقم القيا�سي لقطاع «املواد اخلام» بنحو 20.9
يف املئة وذلك باملقارنة مع الربع الثاين من ال�سنة ال�سابقة.
وا�ضافت ان معدل التبادل التجاري ي�شري �إىل الن�سبة بني م�ؤ�شر �سعر
ال�صادرات �إىل
الواردات ،حيث �إنه يتغري مع تغري �أ�سعار ال�صادرات والواردات ،وهو مقيا�س
يحدد مدى القوى ال�شرائية لال�سترياد مقابل كل وحدة من ال�صادرات.
وذكرت ان الربع الثاين من عام � 2015سجل و�صول معدل التبادل التجاري
 ،81.9حيث بلغ �أدنى م�ستوى ملعدالت التبادل التجاري خالل ال�سنوات
ال�سابقة ،وهذا ب�سبب االنخفا�ض يف �أ�سعار النفط اخلام.
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بكني  -د ب �أ � -أفادت تقارير �إخبارية ب�أن امل�ستهلكني ال�صينيني
�سيحتفظون بال�صدارة يف قائمة املجتمعات الأكرث �إنفاق ًا على ال�سلع
الفاخرة والكماليات يف العامل ،ولكن مع التحول �إىل الت�سوق خارج
البالد.
ووفق تقرير «معهد فورت�شن كاراكرت» ،والذي نقلته وكالة �أنباء ال�صني
اجلديدة (�شينخوا) ،ف�إنه من املتوقع �أن يبلغ �إنفاق ال�صينيني على ال�سلع
الفاخرة  117مليار دوالر يف عام  .2015وميثل ذلك  46%من �إجمايل
مبيعات ال�سلع الفاخرة والكماليات على م�ستوى العامل.
وجاء يف تقرير املعهد ،وهو جمموعة �إعالمية يف ال�صني ت�ستهدف
تعريف الأثرياء باملنتجات وال�سلع الفاخرة والكماليات يف العامل� ،إنه مع
ذلك ف�إن �شراء  78%من ال�سلع الفاخرة مبعرفة امل�ستهلكني ال�صينيني
هذا العام �سوف يتم ت�سجيله كت�سوق خارج البالد.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن زيادة عمليات ال�شراء من ال�سوق الأجنبية ،التي
تقل فيها �ضرائب املبيعات عنها يف ال�صني ،كانت من �ضمن العوامل
التي �أدت �إىل غلق متاجر التجزئة اخلا�صة بال�سلع الفاخرة يف ال�صني.
و�أ�ضاف �أن نحو  83%من العالمات التجارية الدولية لل�سلع الفاخرة

�أغلقت منافذ البيع بالتجزئة اخلا�صة بها يف ال�صني هذا العام ،ومن
املتوقع �أن ت�ستمر حركة غلق تلك املتاجر.
ويف عام  ،2014تراجع الإنفاق الداخلي على ال�سلع الفاخرة يف ال�صني
للمرة الأوىل منذ �أعوام و�سط النمو االقت�صادي املتباطئ ،وفق تقرير
�سابق من �شركة اال�ست�شارات الدولية «بني �آند كومباين».

