
وسط ارتفاع حجم استهالك الغاز 
في منطقة اخلليج، كشفت معلومات 
استقصائية حديثة عن فرصة مواتية 
لبلدان مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
لالنتقال إل��ى س��وق غ��از متكاملة 
إقليمياً، م��ا ي��ع��زز ال��ك��ف��اءة ويدعم 
األهداف االستراتيجية في التوظيف 
واالستهالك واالستثمار، في وقت 
تلقي فيه تداعيات جائحة كورونا 
بظاللها على تراجع االستثمار في 

قطاعي النفط والغاز.
وأك����د ب��اح��ث��ون ف��ي ال��س��ع��ودي��ة 
أن تكامل شبكة ال��غ��از داخ���ل دول 
اخلليج ميثل فرصة لتوسعة السوق 
اخلليجية للغاز وزيادة كفاءتها، حيث 
ستزيد من ق��درة ال��دول التي متتلك 
غ���ازاً فائضاً على تسييل م��وارده��ا 
كصادرات ضمن دول اخلليج األخرى 
التي تستفيد ب��دوره��ا من انخفاض 

تكلفة الغاز وزيادة أمن الطاقة.
وأفاد مركز امللك عبد الله للدراسات 
وال��ب��ح��وث البترولية )ك��اب��س��ارك( 
ل�»الشرق األوسط«، وهو الذي يركز 
بني أبحاثه على تسليط الضوء على 
دور ال��ت��ع��اون ف��ي زي���ادة استخدام 
ال��غ��از الطبيعي ب��ني دول اخلليج، 
بأن بلدان مجلس التعاون استهلكت 
مجتمعة 296 مليار متر مكعب من 
الغاز الطبيعي في عام 2019، وهو 

ما يعادل استهالك الصني في العام 
نفسه، مشيراً إلى أن منطقة اخلليج 
تتميز بأعلى مستويات استهالك 

للفرد للغاز على مستوى العالم.
وتتزامن هذه الفرصة في اخلليج 
م��ع م��ا تشير إل��ي��ه ت��ق��دي��رات وكالة 
ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة م���ن أن جائحة 
»كوفيد19-« ستتسبب في انخفاض 
استثمارات قطاعي النفط والغاز عام 
2020 بنسبة 32 في املائة، مقابل 

عام 2019.
وبحسب بيانات »كابسارك«، يبلغ 
متوسط املعدل السنوي املركب للطلب 
احمللي على الغاز في دول اخلليج 
ضعف معدل النمو ال��ع��امل��ي، حيث 
وص��ل إل��ى 5 في املائة خ��الل الفترة 
بني عامي 2000 و2019 )عقدين من 

الزمن(.
وهنا، يؤكد تعليق خاص ل�»الشرق 
األوس�����ط« م���ن »ك���اب���س���ارك«، عن 
دراسة أعدها الباحثون رامي شبانة 
وب��رت��ران��د ري��و وستيف غريفيث، 
أن النفط والغاز ميثالن االستهالك 
األول��ي للطاقة في دول اخلليج، مع 
تفوق واض��ح للنفط على الغاز في 
الفترة من عام 2000 حتى 2009. إال 
أنه من عام 2010، زاد الغاز الطبيعي 
من حصته في مزيج استهالك الطاقة 
األولي إلى أن تساوت حصص النفط 

وال��غ��از ف��ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي ف��ي املجموع بحلول عام 
2019، األمر الذي تسبب في توفير 
مزيد من الغاز، والسماح بالتحول من 
النفط إلى الغاز في قطاعي الكهرباء 

والصناعة.
وي�����وض�����ح حت���ل���ي���ل ب��اح��ث��ي 
»كابسارك« أن دول اخلليج متتلك 
20 في املائة من اإلجمالي العاملي 
الحتياطات ال��غ��از الطبيعي، حيث 
يصل حجم مخزون الغاز الطبيعي 
فيها إلى 1.379 تريليون قدم مكعب، 
وفق تقديرات عام 2019، الفتاً إلى 
أن املنطقة متتلك م��ؤه��الت لفرص 
االنتقال إلى سوق متكاملة للغاز على 

الصعيد اإلقليمي.
وح��ول البلد األك��ب��ر ف��ي اخلليج، 
ذكرت »كابسارك« أن هناك 3 عوامل 
رئيسية ستساهم في تشكيل مسار 
الطلب على ال��غ��از ف��ي السعودية 
امل���رح���ل���ة احل���ال���ي���ة، ت��ت��م��ث��ل في 
اإلصالحات املستمرة ألسعار الوقود، 
وتعريفة الكهرباء، وسرعة استخدام 
الطاقة املتجددة، مشيرة إلى أن أسعار 
الغاز الطبيعي في دول اخلليج تعد 
األقل على مستوى العالم، إذ تنظمها 
احل��ك��وم��ات وف��ق اع��ت��ب��ارات تعزيز 
التصنيع والتنوع االقتصادي بعيداً 
عن النفط، وتوليد الفرص الوظيفية 

وتوزيع الرفاهية.
وأش�����ارت »ك���اب���س���ارك« إل���ى أن 
إنتاج السعودية من الغاز وصل إلى 
113.6 مليار متر مكعب من الغاز في 

العام املاضي، في وق��ت تسعى فيه 
إلى مضاعفة إنتاجها ضمن الرؤية 

الوطنية املستقبلية.
وق�����ال ال���ب���اح���ث���ون: »ت��ع��ت��زم 

ال��س��ع��ودي��ة ضمن خططها تطوير 
الغاز غير التقليدي الذي من املتوقع 
أن يسهم ف��ي إن��ت��اج نحو 30 مليار 
متر مكعب سنوياً بحلول 2030«، 

مضيفني: »من املخطط له أن يساهم 
اإلنتاج في تلبية الطلب املستقبلي 
على الكهرباء، خاصة من القطاعات 

التجارية والصناعية املتنامية«.

2019 »كابسارك«: استهالك بلدان »مجلس التعاون« يعادل الصني بـ 

دول اخلليج أمام فرصة االنتقال إلى تكامل إقليمي في قطاع الغاز
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تراجعت املعنويات االقتصادية 
في منطقة اليورو في )نوفمبر( للمرة 
األول���ى ف��ي سبعة أش��ه��ر، إذ ضربت 
القارة األوروبية موجة ثانية من كوفيد 
- 19، ما أثر في املعنويات في جميع 
القطاعات، وال سيما تلك األكثر تضررا 
م��ن إج����راءات اإلغ���الق مثل اخل��دم��ات 

والتجزئة.
وبحسب “رويترز”، أظهر املسح 
ال��ش��ه��ري للمفوضية األوروب���ي���ة أن 
املعنويات في ال�19 دولة التي تستخدم 
العملة األوروب��ي��ة املوحدة نزلت إلى 
87.6 نقطة من 91.1 في )أكتوبر(، 
وه��و أعلى قليال من توقعات السوق 

لتراجع إلى 86.5 نقطة.
يجرى املسح عادة في أول أسبوعني 
أو ثالثة من الشهر، ما يعني أنها متصلة 
باملعنويات بعد اإلع��الن عن سلسلة 
من إج��راءات اإلغ��الق، مبا في ذلك أكبر 
اقتصادين ف��ي منطقة ال��ي��ورو أملانيا 

وفرنسا.
وبالنسبة إل��ى املعنويات في قطاع 

اخلدمات، وهو األكبر في اقتصاد منطقة 
اليورو بإنتاجه نحو الثلثني من الناجت 
احمللي اإلجمالي، فقد تراجعت إلى سالب 
17.3 من سالب 12.1. وكان اقتصاديون 
استطلعت “رويترز” آراءه��م توقعوا 

ن��زوال إلى سالب 15.5 نقطة. وهبطت 
املعنويات ل��دى املستهلكني إل��ى سالب 
17.6 في )نوفمبر( من سالب 15.5 في 
)أكتوبر(، وه��و ما يتفق مع تقديرات 

أولية صدرت األسبوع املاضي.

وت��راج��ع��ت امل��ع��ن��وي��ات ف��ي قطاع 
الصناعة إلى سالب 10.1 من سالب 9.2، 
مبا يزيد قليال عن توقعات بانخفاض إلى 

سالب 10.5.
وانخفضت ت��وق��ع��ات التضخم في 
قطاع الصناعة إلى 0.2 نقطة من 0.7، 
لكنها ارتفعت بني املستهلكني إلى 15.4 
نقطة من 13.3 في )أكتوبر(. وكلتاهما 

دون متوسط القيم منذ عام 2000.
يأتي ذل��ك في وق��ت أك��د فيه ماتيوز 
مورافيسكي رئيس ال��وزراء البولندي 
خالل محادثة عبر الفيديو مع املستشارة 
األمل��ان��ي��ة أجن��ي��ال ميركل ع��زم��ه عرقلة 
ميزانية االحت��اد األوروب��ي ومساعدات 
كورونا باستخدام حق النقض “الفيتو” 

إذا لزم األمر.
وك��ت��ب م��وراف��ي��س��ك��ي ع��ب��ر م��وق��ع 
التواصل االجتماهي “فيسبوك” أمس 
أن “بولندا مستعدة للجوء إل��ى هذه 
اخلطوة، إذا لم جند حال جيدا لالحتاد 
األوروب��ي بأكمله، وليس فقط لبعض 

أعضائه”.

كشف بنك التنمية االجتماعية 
ال��س��ع��ودي ع��ن تخصيص 8 
مليارات ريال )2.1 مليار دوالر( 
لقطاع األعمال احلرة واملنشآت 
الصغيرة العام املقبل، ودعم 
ري��ادي��ي األع��م��ال السعوديني 
وال��س��ع��ودي��ات ل��دخ��ول سوق 

العمل احمللي بشكل أكبر.
وأوض����ح امل��ه��ن��دس معيض 
البيشي، مدير عام االستراتيجية 
ف��ي بنك التنمية االجتماعية، 
أن قطاع املستثمرين الصغار 
واألع����م����ال ال��ن��اش��ئ��ة يحظى 
باهتمام ودعم البنك بشكل كبير، 
مبيناً أن البنك قدم خالل العقود 
اخلمسة املاضية نحو 7 مليارات 
ري����ال )ل��ل��م��ن��ش��آت الصغيرة 
واملتوسطة واألعمال احلرة خدم 
خاللها 26 ألف منشأة صغيرة 
وناشئة يعمل فيها نحو 60 ألف 
موظف منهم 15 أل��ف سعودي 

وسعودية(.
وأضاف البيشي: »هذا العام 
ف��ي ظ���روف ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
)كوفيد - 19( صرف البنك أكثر 
من 9 مليارات ريال للمواطنني، 
منها 5 م��ل��ي��ارات ري���ال لدعم 
امل��ن��ش��آت الصغيرة واألع��م��ال 
احل���رة، كما دعمنا ه��ذا العام 
أكثر من 115 سيدة يعملن في 
تطبيقات التوصيل الطعام، 
ولدينا استراتيجية كبيرة للعام 
القادم لتقدمي 8 مليارات ريال 

لقطاع األعمال احلرة واملنشآت 
املتوسطة والصغيرة«.

وكان املهندس معيض يتحدث 
على هامش احتفاالً رعته الهيئة 
ال��ع��ام��ة للمنشآت الصغيرة 
واملتوسطة »منشآت« أول من 
أمس، لتكرمي الفرق الفائزة في 
مسابقة »جاهز« للتوصيل التي 
ش���ارك فيها أك��ث��ر م��ن 60 ألف 
متسابق للفوز مبطعم متكامل. 
قبل أن تعلن ش��رك��ة »ج��اه��ز« 
مضاعفتها إلى مطعمني للشباب 
والشابات السعوديني الفائزين.

من جانبه، أكد املهندس صالح 
الرشيد محافظ الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 
»منشآت«، أن هذا الدعم لقطاع 
األع����م����ال احل�����رة وامل��ن��ش��آت 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة يأتي 

في إط��ار اجلهود احلثيثة التي 
تبذلها الهيئة وفقاً ملا تفتضيه 
مصلحة البالد وحتفيز الشباب 
ال��س��ع��ودي للمشاركة اجل��ادة 
في شتى املجاالت االقتصادية 
وحتقيق اآلمال والتطلعات على 

املستويات كافة.
وشدد الرشيد على أن الهيئة 
لن تدّخر جهداً في القيام بدورها 
ال���ري���ادي ف���ي ت��ط��وي��ر ودع���م 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
م��ع ال��ش��رك��اء االستراتيجيني 
في القطاعني العام واخل��اص، 
إضافة إلى تنويع مصادر الدعم 
املالي لهذه املنشآت، وحتفيز 
مبادرات قطاع رأس املال ووضع 
السياسات واملعايير للتمويل، 
وتقدمي الدعم اإلداري والفني 

للمنشآت.

املعنويات االقتصادية في منطقة اليورو تتراجع 2.1 مليار  السعودية: تخصيص 
دوالر لألعمال احلرة العام املقبل

قالت جمعية مصنعي وجتار 
السيارات في بريطانيا أمس، 
إن إنتاج بريطانيا من السيارات 
انخفض بوتيرة سنوية 18.2 
ف��ي امل��ائ��ة، ف��ي )أك��ت��وب��ر(، إذ ال 
ت��زال جائحة فيروس كورونا 
وإج�����راءات اإلغ���الق ت��ؤث��ر في 

الطلب.
ووف��ق��ا ل�”رويترز”، قالت 
اجلمعية إن إن��ت��اج السيارات 
بلغ 110 آالف و179 سيارة 
الشهر املاضي، ما يجعل إنتاج 
ال��ش��ه��ور ال��ع��ش��رة األول����ى من 
العام منخفضا مبقدار الثلث إلى 

734 ألفا وثالث سيارات.
ي���ت���رق���ب ق���ط���اع ص��ن��اع��ة 
السيارات في بريطانيا أيضا 
وضوحا بشأن بنود التجارة مع 
االحت��اد األوروب��ي أكبر أسواقه 
للتصدير، كما ي��واج��ه حظرا 
على بيع سيارات جديدة تعمل 
بالبنزين وال���دي���زل ب���دءا من 

.2030
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى، أظ��ه��رت 
ب��ي��ان��ات اق��ت��ص��ادي��ة ن��ش��رت 
أم��س، من��و ص���ادرات مجموعة 
هيونداي موتور جروب الكورية 
اجلنوبية، التي تضم ك��ال من 
هيونداي موتور وكيا موتورز، 
خ���الل ال���ع���ام احل���ال���ي، وف��ق��ا 

ل�”األملانية”.
وق��ال��ت ش��رك��ت��ا ه��ي��ون��داي 
م���وت���ور وك���ي���ا م����وت����ورز إن 
ص��ادرات��ه��م��ا م���ن ال��س��ي��ارات 
الكهربائية خالل األشهر العشرة 

األول��ى من العام احلالي بلغت 
98505 سيارات بزيادة نسبتها 
71 في املائة، عن الفترة نفسها 

من العام املاضي.
وأش����ارت وك��ال��ة “يونهاب 
الكورية اجلنوبية” لألنباء إلى 
أن سيارة “كونا”، التي تنتجها 
هيونداي موتور تصدرت قائمة 
ال��س��ي��ارات الكهربائية، التي 
صدرتها “هيونداي” و”كيا” 
إل���ى اخل����ارج ف��ي ه���ذا ال��ع��ام، 
بصادرات بلغت 41384 سيارة 
خالل عشرة األشهر األول��ى من 

هذا العام.
وارتفعت ص��ادرات “كونا” 
53.7 في املائة، مقارنة بالفترة 
ن��ف��س��ه��ا م���ن ال���ع���ام امل��اض��ي، 
وارت��ف��ع��ت ص����ادرات سيارتي 
ال��ل��ت��ني  و”سول”  “نيرو” 
تنتجهما “كيا موتوز” 210.5 
في املائة، و50.4 في املائة على 
الترتيب إل��ى 38299 سيارة 
لألولى و8244 سيارة للثانية، 

ف��ي ح��ني انخفضت ص���ادرات 
سيارة “أيونيك”، التي تنتجها 
“هيونداي موتور” 17.2 في 
املائة، إلى 10578 سيارة خالل 

الفترة نفسها.
وخ���الل )أك��ت��وب��ر( امل��اض��ي 
ص���درت “هيونداي” و”كيا” 
م��ا مجموعه 12740 سيارة 
كهربائية ب��زي��ادة 39.7 في 
املائة، عن الشهر نفسه من العام 
املاضي. ويبدو أن هذه الزيادة 
في الصادرات تعزى إلى زيادة 
الطلب على السيارات الكهربائية 
وس��ط تعزيز اللوائح البيئية 
لالحتاد األوروبي بحسب وكالة 

“يونهاب لألنباء”.
ووفقا لإلحصاءات الصادرة 
ع���ن راب���ط���ة ك���وري���ا ملصنعي 
ال��س��ي��ارات، بلغت ص���ادرات 
كوريا اجلنوبية من السيارات 
الكهربائية إلى أوروبا 73392 
س��ي��ارة خ���الل ال��ع��ام احل��ال��ي 

بزيادة 70.3 في املائة، سنويا.

إنتاج السيارات البريطانية
18 باملئة في أكتوبر يتراجع  

س��ج��ل االق��ت��ص��اد ال��ه��ن��دي 
ان��ك��م��اش��ا ب��ن��س��ب��ة 7.5 في 
امل��ائ��ة ب��ني ي��ول��ي��و وسبتمبر، 
ف��ك��ان أداؤه ب��ني األس���وأ ضمن 
االقتصادات الرئيسية املتقّدمة 
وال��ن��اش��ئ��ة ل��ت��دخ��ل ال��ب��الد في 
حالة رك��ود تقني للمرة األولى 
منذ استقاللها، بحسب بيانات 

رسمية.
ومع أن األرقام تشّكل حتسنا 
ع��ن االن��ك��م��اش القياسي ال��ذي 
بلغ 23.9 في املائة في الربع 
األخ��ي��ر، إال أنها تشير إل��ى أن 
ثالث أكبر ق��وة اقتصادية في 
آسيا تستعد ملعركة صعبة في 
وقت حتاول إعادة إحياء الطلب 
وخلق الوظائف على الرغم من 
ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس 

كورونا املستجد.
ويعني تسجيل انكماش على 
فصلني متتاليني أن البالد دخلت 
اآلن في “ركود تقني” ألول مرة 

منذ العام 1947.
وب��ع��د ف��رض ت��داب��ي��ر إغ��الق 
في أنحاء العالم، عزز تسجيل 
قوى اقتصادية رئيسية بينها 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال��ي��اب��ان 
وأملانيا من��وا ف��ي الفصل ال��ذي 
انتهى في 30 سبتمبر التوّقعات 
ب���أن ال��ه��ن��د ستحقق انتعاشا 

كذلك.
لكن بينما حتّسنت األعمال 
التجارية املوّجهة للمستهلكني 
بفضل ازدياد اإلنفاق قبل موسم 
األع��ي��اد ف��ي أكتوبر ونوفمبر، 
ان��ه��ارت اآلم���ال بشأن إمكانية 
حت��ق��ي��ق ت��ع��اف أوس����ع ج���ّراء 
األضرار التي تعّرض لها قطاعي 

البناء والضيافة.
وك��ان وض��ع قطاع ال��زراع��ة 
مشرقا نسبيا بينما ازداد النشاط 
الصناعي خالل الفترة بني يوليو 
وسبتمبر بعدما تهاوى بنحو 
40 في املائة في الفصل السابق 

جّراء اإلغالق.
ورأى احملللون أن األرق���ام 
مشّجعة مشيرين إل��ى أن أداء 
االقتصاد سيكون أفضل على 
األرج����ح ف��ي ال��رب��ع امل��ق��ب��ل من 

العام.
وق��ال كبير خبراء االقتصاد 
ل��دى بنك “برودا” اململوك من 
قبل ال��دول��ة سمير ن��اران��غ إن 
“األسوأ مر بالنسبة لالقتصاد 
ال��ه��ن��دي ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى جميع 
امل���ؤش���رات. سنشهد حتسنا 

متواصال”.
وق����ال ل�”الفرنسية” إن 
ب��ي��ان��ات جت�����اوزت ت��وق��ع��ات 
املصرف بانكماش نسبته ثمانية 
في املائة وأك��د أن االقتصاد في 
طريقه إلى التعافي إال إذا أدى 

ارتفاع عدد اإلصابات إلى إغالق 
جديد.

وح��اول��ت نيودلهي جاهدة 
إع���ادة إط��الق اقتصادها ال��ذي 
يتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5 في 
املائة هذا العام، وفق تقديرات 
نشرها ح��اك��م البنك امل��رك��زي 
الهندي شاكتيكانتا داس الشهر 

املاضي.
ب��دروه، توّقع صندوق النقد 
ال��دول��ي ب��أن ينكمش االقتصاد 
الهندي بنسبة 10.3 في املائة 
هذه السنة، في أكبر تراجع ألي 
اقتصاد رئيسي ناشئ واألسوأ 

منذ االستقالل.
وذك�����ر ت��ق��ري��ر ص����در عن 
إيكونوميكس”  “أكسفورد 
في وقت سابق هذا الشهر بأن 
اقتصاد الهند سيكون األكثر 
تضررا حتى بعد تراجع حدة 
ال��وب��اء، مشيرا إل��ى أن الناجت 
ال���س���ن���وي س��ي��ك��ون أق����ل من 
مستويات ما قبل الفيروس ب�12 

في املائة حتى 2025.

الهند تدخل مرحلة ركود غير مسبوقة 300 مليار  أملانيا تقترض 
يورو ملساعدة الشركات

ستستدين أملانيا أكثر من 300 مليار ي��ورو في العام 
2021 ملساعدة العمال والشركات على جت��اوز الركود 
االقتصادي العميق ال��ذي أحدثه وب��اء كوفيد- 19 الذي 

أرغمها على متديد القيود حتى يناير، وفقا ل�”الفرنسية”.
سيتم ت��وزي��ع املبلغ ب��ني عامي 2020 و2021، على 
ما جاء في امليزانية السنوية التي أقرتها جلنة امل��ال في 
البرملان اليوم. من بني املساعدات اجلديدة التي مت اإلعالن 
عنها اجلمعة 18 مليار يورو )21 مليار دوالر( للشركات 
وأصحاب األعمال احلرة في ديسمبر، مع فرض أملانيا مطلع 

نوفمبر قيودا جديدة.
وقال وزير املالية أوالف شولتز إّن “األمر يكلف الكثير من 
املال لكن البديل عن موجة اإلفالس والتسريح سيكون أكثر 

تكلفة بالنسبة لنا جميعا”.
وأُقرت امليزانية صباحا بعد مناقشات استمرت 17 ساعة 
وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها اإلجمالية 179،8 مليار 
يورو في العام 2021 على ما جاء في الوثيقة النهائية التي 

اطلعت عليها “الفرنسية”.
وكانت أملانيا قالت إنها ستستدين 218 مليار يورو في 
2020، بعد أن تعهدت احلكومة بدعم الشركات والعمال 

األملان من تداعيات الفيروس الفّتاك.
لكن شولتز إن االقتراض لهذا العام لن يصل إلى هذا 
املستوى، حيث سيتم احتساب حزم املساعدات في نوفمبر و 

ديسمبر في ميزانية العام التالي.
وق��ال شولتز إن ذلك يعني أن الدين اجلديد في 2020 
سيكون أقل بكثير مما كان متوقعا. وأجبرت تداعيات وباء 
فيروس كورونا حكومة املستشارة اجنيال ميركل على 

التخلي عن سياستها بتحقيق موازنة متوازنة.
وسيبلغ االنفاق العام 498،6 مليار ي��ورو في 2021، 
حيث ستواصل احلكومة دع��م االق��ت��ص��اد خ��الل األزم��ة 
الصحية. وستسدين أملانيا حوالى 84 مليار ي��ورو اكثر 
مما كانت تتوقعه وزارة املال في سبتمبر قبل حلول املوجة 
الثانية من جائحة كوفيد- 19.  وفرضت أملانيا مطلع 
نوفمبر قيودا جديدة. مع إغالق الفنادق واملراكز الثقافية 
والترفيهية خصوصا، م��ا يلقي بثقله على االقتصاد. 
واالربعاء، أعلنت ميركل متديد هذه اإلجراءات حتى يناير إذ 

أن الوضع الصحي ال يزال يثير قلقا.

 2017 أرباح الصناعة الصينية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 
ارتفعت أرب��اح الشركات الصناعية 
الصينية في )أكتوبر( للشهر السادس 
على التوالي، حيث بلغت أسرع وتيرة 
لها منذ أوائل 2017، ما يشير إلى تعاف 
قوي في قطاع الصناعات التحويلية بعد 

أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد - 19.
وبحسب “رويترز”، أف��ادت بيانات 
من مكتب اإلحصاءات الوطني أمس، بأن 

أرب��اح الشركات الصناعية في الصني 
زادت 28.2 في املائة على أساس سنوي 
في )أكتوبر( إلى 642.91 مليار يوان 
“97.79 مليار دوالر”، وذلك بعد صعود 
10.1 في املائة في )سبتمبر( على أساس 

سنوي.
وهذه أكبر زيادة في األرباح الشهرية 
منذ )يناير( - )فبراير( 2017. ويجمع 

املكتب بني نتائج )يناير( و )فبراير( 
لتجنب تأثير عطلة العام القمري اجلديد 
التي تستمر أسبوعا. إلى ذل��ك، تعتزم 
الصني تعزيز ترقية استهالكها بشكل 
أكبر وستحافظ على استقرار السوق 
في ع��ام 2021، وفقا ل���وزارة التجارة 
الصينية. ودع��ت وزارة التجارة إلى 
ترقية االس��ت��ه��الك ف��ي ك��ل م��ن املناطق 

احلضرية وال��ري��ف��ي��ة، وحت��وي��ل مزيد 
م��ن امل��دن إل��ى م��راك��ز استهالك دولية، 
وتعزيز تنمية التجارة اإللكترونية في 
املناطق الريفية. وقالت ال��وزارة “إنه 
يجب تعزيز استهالك السلع واخلدمات، 
مبا في ذلك السيارات واألجهزة املنزلية 
والسلع املستوردة واألطعمة”، بحسب 

وكالة أنباء “شينخوا” الصينية.


