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من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة »آراء للبحوث واالستشارات« مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة »األنباء« وبرعاية شركة »لكزس«.

ويعتبر مؤشر »ثقة المستهلك« المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة ألوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك 
على قدراتهم الشرائية.  ويصدر المؤشر في بداية كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.  وقد تم إجراء البحث بواسطة 
الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.  ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة »آراء« لقياس مدى رضا 

المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع االقتصادي الحالي، مؤشر الوضع االقتصادي المتوقع مستقبال، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبال، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل 
حاليا ومؤشر شراء المنتجات المعمرة. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الـ 6 باالعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها االستبيان بـ »إيجابي« أو »سلبي« أو »حيادي«. 

يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر األساسي كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة )الرقم 100( الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما 
تجاوزها المؤشر كان الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما. 

كشف مؤشر ثقة املس���تهلك لشركة آراء 
للبحوث واالستشارات التسويقية لشهر يوليو 
2015 عن حتقيق املؤش���ر العام ل� 114 نقطة 
باكتساب 4 نقاط خالل شهر وبارتفاع نقطة 

واحدة مقارنة بشهر يوليو 2014.
ويتميز شهر يوليو بعدد من االحداث منها 
حلول عيد الفطر املبارك من جهة، وتعرض 
الب���الد جلملة من العوام���ل االمنية واملالية 
واالقتصادية الضاغطة من جهة أخرى، لعل 

أبرزها:
1- التفجير االرهابي الذي اس���تهدف ضرب 
الوحدة الوطنية والنيل من متانة النس���يج 

االجتماعي.
2- عودة ظاهرة تراجع أس���عار النفط، مع 
توقعات باحتمال مواجهة املزيد من انخفاض 

األسعار.
3- تعرض االس���واق املالي���ة اخلليجية الى 
جملة من اخلس���ائر أثرت سلبا على مختلف 
مؤش���راتها، مبا في ذلك مؤشرات البورصة 

الكويتية.
4- إعالن نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
احتمال تسجيل عجز في املوازنة للسنة املالية 
احلالية مبا يوازي 4.5 مليارات دينار، وذلك 

ألول مرة منذ العام 2000.
ويعبر هذا امليل التصاعدي لثقة املستهلكني، 
الذي جتاوز جميع املستجدات السلبية خالل 
هذه املرحلة، عن املن���اخ العام االيجابي في 
أوساط الرأي العام على قاعدة صالبة الوحدة 
الوطنية الكويتي���ة، التي جتلت في مواجهة 
االعتداء االرهابي، على املس���تويني الرسمي 

والش���عبي، هذا التالحم ال���ذي قوى املناعة 
الوطنية ورفع من ثقة الرأي العام في مواجهة 

التحديات.
وقد منح املواطنون املؤشر العام 123 نقطة 
بارتفاع 8 نقاط، واملقيمون العرب 97 نقطة 

بخسارة 4 نقاط خالل شهر.
أما على صعيد املناطق، فقد عادت الثقة الى 
املستهلكني في محافظة االحمدي التي سجلت 
141 نقطة وهي اعلى مستويات املؤشر العام 
لشهر يوليو 2015، مضيفة الى رصيدها السابق 
28 نقطة، بينما سجلت محافظة الفروانية أدنى 
املستويات بني املناطق )99 نقطة( بتراجع 9 
نقاط. ويبدو ان مستوى ثقة اصحاب االعمال 
اخلاصة قد رجعت الى مستوياتها السابقة، 
حيث سجل املؤشر العام في اوساطهم 93 نقطة 

هي االدنى لهذا الشهر بخسارة 25 نقطة.
االعلى دخال يثقون بالوضع االقتصادي 

سجل مؤشر آراء للوضع االقتصادي احلالي 
بشهر يوليو املاضي مستوى جيد بلغ 100 نقطة 
باضافة 4 نقاط مقارنة بشهر يونيو وبتراجع 

13 نقطة مقارنة بشهر يوليو 2014.
ويعتبر ارتفاع معدالت املؤشرات االقتصادية 
مقارنة بش���هر يونيو املاضي اجنازا يجسد 
مدى ثق���ة الرأي العام باالوضاع االقتصادية 
بالرغم من العوامل السلبية الضاغطة، السيما 
االجواء اجليوسياسية وانخفاض أسعار النفط 
والصعوبات في أسواق املال الصينية التي تؤثر 
سلبا على حجم الطلب على الوقود، باالضافة 
الى توقعات ارتفاع االنتاج في العراق وايران 
وزيادة منصات احلفر االميركية واالحتياط 

النفطي.
ومن الالفت ان اصحاب املداخيل الشهرية 
التي تزيد على 2850 دينارا ش���هريا منحوا 
مؤشر آراء للوضع االقتصادي احلالي اعلى 

معدالت شهر يوليو ب� 124 نقطة.
وقد يكون مصدر ثقة املستهلكني بالوضع 
االقتصادي احلالي مقارنة بالش���هر السابق 
جملة من العوامل، منها: احملاوالت الرسمية 
لترشيد االنفاق غير االستثماري، وتشجيع 
تدفق رؤوس األموال االجنبية، والسعي لتنفيذ 
املشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع اخلاص، 
باالضافة الى اعادة النظر بسياسة الدعم والعمل 
لتنوع مصادر الدخل ودعم املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
وقد منح املواطنون مؤشر الوضع االقتصادي 
احلالي 112 نقطة باضافة 7 نقاط، واملقيمون 
العرب 88 نقطة بتراجع 7 نقاط خالل شهر.

اما على صعيد املناطق فقد سجلت محافظة 
اجلهراء اعلى املستويات 115 نقطة بالرغم من 
خس���ارتها 3 نقاط من رصيدها السابق. كما 
رفعت العاصمة رصيدها الى 104 نقاط بزيادة 

18 نقطة خالل شهر.

العاصمة االكثر تفاؤال بالتوقعات االقتصادية 

بينت معطيات بحث مؤش���رات آراء لثقة 
العاصمة ع���ززت معدالتها  ان  املس���تهلكني 
للمؤشر العام وملؤشري الوضع االقتصادي 
وملؤشري املداخيل الفردية. وتكتسب معدالت 
العاصمة أهمية اضافية نظرا ملوقعها الرئيسي 
في مختلف النش���اطات املالية واالقتصادية، 

فضال عن موقعها السياسي، وبالتالي تعكس 
بشكل مباش���ر االجواء امللموسة في أوساط 

رجال االعمال واالقتصاد.
ويب���دو أن ه���ذا امليل التصاع���دي لثقة 
املس���تهلكني في العاصمة يستند الى جملة 

من العوامل ومنها:
1- املالءة املالية العالية للكويت باالضافة الى 
االستثمارات الكويتية اخلارجية التي تؤمن 

ارباحا جيدة.
2- بلوغ س���يولة املصارف 11 مليار دينار، 
وهذا يدفعها للمساهمة بتغطية عجز املوازنة، 
ومتويل املشاريع املشتركة بني القطاعني العام 
واخلاص، فضال عن ض���خ املزيد من املبالغ 

كقروض لتنشيط االسواق االستهالكية.
3- تصنيف كابيتل انتلجنس وضع العمالت 
االجنبية واحمللية في الكويت على املدى البعيد 
AA وعلى املدى املتوسط A+ اعتمادا على قدرة 
االقتصاد الش���امل وحلصة الفرد من الناجت 
احمللي السنوي االجمالي التي بلغت 45 الف 

دوالر في العام 2014.
وتعتبر ه���ذه الوقائع وغيرها هي العالم 
االساسي لرفع مستوى معدالت ثقة املستهلك 
باالوضاع االقتصادية لش���هر يوليو املاضي 
حيث س���جل 111 نقطة بزيادة 8 نقاط مقارنة 

بشهر يونيو.
ومنح املواطنون مؤشر الوضع االقتصادي 
املتوقع مس���تقبال 114 نقطة باضافة 12 نقطة 
خالل ش���هر، بينما رفع���ت العاصمة معدلها 
الى 110 نقاط باضافة 18 نقطة على رصيدها 

السابق.
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 2015يوليو مؤشرات الثقة لشهر 
إجمالي العينة

مؤشر »آراء« الشهري بالتعاون مع »األنباء« وبرعاية »لكزس«

صالبة الوحدة الوطنية ترتفع بمؤشر ثقة المستهلك 
والعاصمة األكثر تفاؤالً بالتوقعات االقتصادية

مؤشر الدخل الفردي

فرص العمل لذوي الكفاءات 

ارتفاع األسعار غير املبرر

انعكست النتائج االيجابية ملؤشر الوضع 
االقتصادي على معدالت الدخل الفردي بحيث 

سجل مؤشر الدخل الفردي احلالي 111 نقطة ليكرر 
معدل شهر يونيو الفائت. بينما ارتفع معدل مؤشر 

الدخل الفردي املتوقع مستقبال الى 108 نقاط 
مكتسبا 11 نقطة خالل شهر، ومتجاوزا معدل شهر 

يوليو 2014 بنقطة واحدة.
تتطلب هذه االرقام واملعطيات جملة من املالحظات، 

أولها: التقييم االيجابي لثبات معدل مؤشر الدخل 
الفردي احلالي، وارتفاع معدل مؤشر الدخل الفردي 

املتوقع في املستقبل وتخطيه هذا املؤشر املسجل 
خالل شهر يوليو 2014 أي قبل هبوط أسعار النفط، 

وارتفاع وتيرة االحداث اجليوسياسية االقليمية 
مبا فيها اتفاق جنيڤ النووي. ويكشف هذا املعطى 
مدى ثقة املستهلكني في مداخيلهم احلالية وثقتهم 

بتعزيز تلك املداخيل في املستقبل.
ثانيها: بالرغم من اخلالصة العامة االيجابية لتحليل 

معطيات ومعدالت هذين املؤشرين، البد من االشارة 
الى ظاهرة التفاوت بني مكونات البحث املناطقية 

واالجتماعية. وبالنظر ملؤشر الدخل الفردي احلالي 
يبدو التفاوت بارزا في أوساط املشاركني، حيث 
تراجع معدل ذوي االعمال اخلاصة الى 71 نقطة 
وهي االدنى بتراجع 67 نقطة خالل شهر، ومن 

جهة اخرى سجلت محافظة االحمدي 155 نقطة هي 
االعلى لهذا الشهر مضيفة 29 نقطة الى رصيدها 

السابق.
ومنح املواطنون مؤشر الدخل الفردي املتوقع في 
املستقبل 112 نقطة باضافة 14 نقطة، وارتقى معدل 
املقيمون العرب الى 100 نقطة بزيادة 5 نقاط خالل 

شهر. وتقاربت معدالت املناطق بحيث سجلت 
اعالها محافظة االحمدي 116 نقطة وادناها محافظة 

الفروانية 98 نقطة.

سجل مؤشر آراء لفرص العمل املتوافرة في السوق 
حاليا 181 نقطة بإضافة 7 نقاط مقارنة بشهر 

يونيو، ومتقدما 46 نقطة عن املعدل املسجل خالل 
شهر يوليو 2014.

ومن الطبيعي ان يتأثر سوق العمل ايجابيا بنتائج 
املؤشرات االقتصادية التي حتسنت على الرغم 

من العوامل السلبية املتعددة والتحديات االقليمية. 
ومع ذلك فإن هيكلية وتوزيع القوى العاملة عامة، 
والوطنية بشكل محدد، لم تزل تشكو من طغيان 

قطاع احلكومي الذي يعمل فيه نحو 247 الف 
مواطنا، والقطاع النفطي الذي يضم نحو 17 الف 

مواطن حسبما بني االحصاء في أواخر العام 2014.
ورفعت هذه التخمة في العمالة نسبة املرتبات 

واألجور الى 24% من املوازنة العامة. هذا الواقع، 
في ضوء احتمال تسجيل عجز في املوازنة، يتطلب 

تسريع االجراءات اآليلة الى اطالق املشاريع 
املشتركة بني القطاعني العام واخلاص ومساعدة 

املشاريع املتوسطة القادرة على استيعاب وتشغيل 
القوى العاملة الوطنية بهدف اعادة تصويب 

هيكليتها وتوزيعها ورفع انتاجيتها وتنويع مصادر 
الدخل الوطني.

وكشفت معطيات البحث عن تراجع الطلب على اليد 
العاملة الرخيصة وارتفاع احلاجة الى الفئات املؤهلة 

العليا من املوظفني حيث سجل اصحاب الدخل 
الشهري بني 1850 و2249 دينارا 151 نقطة بارتفاع 

41 نقطة، وسجل الذين يتقاضون شهريا رواتب 
تفوق 2850 دينارا 131 نقطة باضافة 37 نقطة خالل 
شهر. بينما تراجع على غير عادته معدل املؤشر في 

أوساط القوى العاملة الرخيصة التي تتقاضى أقل 
من 450 دينارا شهريا الى 176 نقطة بخسارة 61 

نقطة من رصيده السابق.

انفرد مؤشر آراء لشراء املنتجات املعمرة عن 
بقية املؤشرات مبيله التراجعي مسجال 149 نقطة 

بخسارة 26 نقطة مقارنة بشهر يونيو املاضي، 
على الرغم من حتقيقه تقدما على معدل شهر 

يونيو 2014 بلغ 18 نقطة.
وقد تكون نفقات السفر خالل اجازة عيد الفطر 

املبارك شكلت احد اسباب عدم االقبال على 
الشراء، ولكن البد من االشارة الى ظاهرة ارتفاع 
األسعار غير املبررة التي طالت ما يزيد على 342 
سلعة، حيث ارتفعت أسعار بعض البقول والفاكهة 

بني 60 و100% خالل شهر رمضان الكرمي، حيث 
احتلت الكويت نتيجة لذلك املركز االعلى في 

املنطقة خالل هذه الفترة. وكشف هذا الواقع عن 
عدم جناح التدابير املتخذة من قبل وزارة التجارة 

ملراقبة وضبط األسعار، واحلاجة املاسة التخاذ 
تدابير حاسمة حملاربة البضائع الفاسدة وضبط 

األسعار وحماية حقوق املستهلكني.
وقد سجلت معدالت مؤشر شراء املنتجات املعمرة 

جملة من التراجعات اهمها على صعيد املناطق: 
69 نقطة محافظة الفروانية، و61 نقطة محافظة 
اجلهراء، و44 نقطة محافظة مبارك الكبير، و25 

نقطة في العاصمة.


