
االربعاءتحقيق
2  سبتمبر 2009

25

العادات االستهالكية في رمضان
 تتغلب على األزمة االقتصادية

المتسوقون توجهوا نحو المتاجر إلفراغها من كل ما لذ وطاب من األكل والمشروبات

أحمد يوسف

ل�م تتمكن األزمة االقتصادي�ة من جيوب املواطنني والوافدين، فاألس�واق 
مزدحمة، واملتاجر مكتظة وعربات التس�وق م�ن كل اخليرات ممتلئة بالفواكه 

واخلضراوات واملأكوالت واملشروبات هكذا هو حال شهر رمضان.
ومع خالل متابعة »األنباء« لبعض األس�واق تكش�ف ان االزم�ة املالية والتي 
نالت من كل القطاعات االقتصادية تغلبت عليها عادات املواطنني االستهالكية 
في الشهر الفضيل. وال خالف على أن األجواء االحتفالية التي ترافق شهر رمضان 
عادة، من غبقات وعزومات سواء على مستوى األفراد او املؤسسات والشركات 

التزال محتفظة الى حد ما بعاداتها، ولم تستطع االزمة التأثير فيها.
فاملتسوقون في املتاجر الكبرى تس�ارعوا الفراغها من كل ما لذ وطاب من 
املأكوالت واملشروبات التي تزين مائدة اإلفطار بعد نهار طويل من الصوم واحلر، 

تقول ذلك بلسان حالها.
وعل�ى الرغم من االزمة االقتصادية العاملية، فان ش�هر الصوم هو بالنس�بة 
للكثيرين ش�هر اجلود والبركات وبالتالي ال مكان فيه لالقتصاد والتوفير، فحزام 

التقشف ال ميكن شده بالنسبة الى هؤالء اال بعد عيد الفطر.
زحام غير مسبوق في الشهر الفضيلوفيما يلي تفاصيل جولة »األنباء«:

ف����ي اح����د »الهايبر  بداية 
التي تواجدت بكثرة  ماركت« 
ف����ي مختل����ف مناطق  اخيرا 
الكويت حتدث مدير املبيعات 
قائال: »االس����تهالك في ش����هر 
رمضان يكون بزيادة قدرها من 
10 الى 20% عن باقي الشهور، 
وذلك ملا فيه من جتمعات كبرى 
من األهل، واألحبة على موائد 
او السحور، ولذلك  اإلفط���ار 
فان شركات األغذية تقدم فيه 
عروضا كب����ري، فهي تضمن 
تصريف معظم إنتاجها خالل 

هذا الشهر«.
وتاب����ع قائال: »ال ش����ك ان 
هناك تداعيات لالزمة مازالت 
الى حد ما مستمرة، فإذا كان 
معدل متوس����ط اإلنفاق خالل 
رمضان يكون بالعادة مصحوبا 
بزي����ادة تصل ال����ى 20% فان 
املالحظ ان النس����بة للش����هر 

اجلاري انخفضت«.
وف����ي حتلي����ل النخفاض 
النس����بة قال: »ان هناك عدة 
أس����اب وراء ذلك، فالعديد من 
األسر غادرت البالد على خلفية 
األزمة، باإلضافة الى ان هناك من 
الشركات من قلصت معاشات 
موظفيها مما اثر على عمليات 
اإلنفاق ل����دى عامليها، أضف 
الى ذلك ان ثقافة احلذر التي 
اتبعتها العديد من األس����ر في 
شرائها الحتياجاتها الضرورية 
فقط، فبعد ان كانت على سبيل 
املثال احتياجات األسر السيما 
الكويتية لكراتني او درازن، فانه 
من املالحظ انه حاليا ش����راء 
القطع الفردية بات هو املفضل 

لدى األغلبية«.
وفي السياق ذاته قال مساعد 
مدير املبيعات بنفس »الهايبر«: 
»رغم التنافس الشديد من قبل 

شركات األغذية، والتي حترص 
فيه على بيع مخزوناتها خالل 
هذا الشهر الفضيل، التي قلت 
أسعارها عادة عن نفس الفترة 
من العام املاضي، اال ان هناك 

حتفظا في الشراء«.
وتاب����ع قائ����ال: »ان هناك 
مالحظة تتلخ����ص في تزامن 
شهر رمضان مع عودة الدخول 
للمدارس، وعودة املواطنني من 
موسم األجازات اخلارجية، كل 
العوامل مجتمعة شكلت  هذه 
عوامل ضغط عل����ى ميزانية 
األسر، والسيما الوافدون، وهذا 
ما يظهر جليا في حتليل فواتير 

شراء املستهلكني«.
وعلى صعيد املس���تهلكني 
االفراد حتدث ابو محمد قائال: 
»انه الشهر الوحيد الذي جتتمع 
فيه عائالت بأسرها حول موائد 
كبرى. االزمة ليس���ت مهمة«، 
مؤك���دا ان »الناس ينس���ون 

همومهم في هذه اللقاءات«.
وأضاف: »في رمضان اجلميع 
يدعو ويدعى الى موائد اإلفطار 
والسحور. كما لو كان مناسبة 
ملن يشتري اكبر قدر من الطعام 
ويعد اكبر عدد من األطباق«.

بدوره أكد ابو مش����عل ان 
االزمة االقتصادي����ة لم تؤثر 
على عادات رمضان، مش����يرا 
الى أن الناس يشترون نفس 
الكميات التي كانوا يشترونها 
العام املاضي. انه رمضان:الناس 

جائعون«.
اما بو حمد فيؤكد ان رمضان 
شهر »مميز« وان مجرد فكرة 
التوفير في هذا الشهر هي امر 
غير وارد حتى »مجرد التفكير 

به«.
ويقول: »كل عام هناك سلع 
عل����ّي ان ابتاعها. رمبا اقتصد 

بعد رمض����ان ألعوض العجز 
في ميزانيتي، لكننا لن نغير 

عاداتنا«.
وفيما يخص الوافدين حتدث 
محم����ود البس����يوني موظف 
الوزارات قائال: »اقيم  باحدى 
الكويت منذ  مع اس����رتي في 
15 عام����ا، والحظت انخفاضا 
كبيرا في االس����عار خصوصا 
الغذائية والتي احرص  املواد 
على شراء كميات كبيرة نظرا 

لكث���رة اوالدي«.
وعن تأثير األزمة االقتصادية 
على شراء االحتياجات خصوصا 
خالل ش����هر رمضان قال: »ان 
األزمة قد أحدثت تغيرات جذرية 
في النمط االستهالكي للكثير 
من األسر س����واء أكانت على 
مستوى الوافدين ام املواطنني 
الذين يعملون معي في الوزارة، 
ومع هذا فإنني ألغيت سفري 
الى بلدي هذا العام والذي كنت 
احرص عليه كل عام، هذا من 
جانب ومن جان����ب آخر، فإن 
تزامن دخول الدراسة بعد شهر 
رمضان يحتم ترشيد االنفاق 
والتحكم في املصاريف، اال ان 
الع����روض يحول دون  اغراء 

ذلك«.
ويتفق مع����ه في معظم ما 
تق����دم به طارق البشبيش����ي 
ان  وهو ايضا مقيم مضيف���ا 
االزمة جعلت العديد من االسر 
الوافدة ترحل عن الكويت مما 
ادى الى تناقص كبير في شراء 
الهايبر  احتياجات األفراد من 

ماركت.
وقال ان ت���رك العديد من 
االسر الكويت زاد من الشراء 
الف���ردي لالفراد م���ن فروع 
اجلمعيات الصغيرة ومحالت 

البقالة.

ع »لكويت أفضل« يعلن عن عدم استقباله المهنئين في رمضان تجمُّ
أعلن جتمع »لكويت أفضل« عن بالغ 
حزنه وأسفه وتعازيه للشعب الكويتي 
في حريق اجلهراء الذي خلف جرحا كبيرا 
في قلب كل مواطن، فاحلادث هو مصاب 
الكويت كلها، لذلك لن يستقبل التجمع 
التهاني خالل شهر رمضان املبارك حزنا 
وأسى على اخواتنا وأبنائنا الذين توفوا 

وأصيبوا في حريق اجلهراء نحس���بهم 
عند اهلل شهداء.

الع���ام لتجمع »لكويت  وقال األمني 
أفضل« طارق الس���عد ان حادث حريق 
اجلهراء كشف أصالة وطيبة معدن أهل 
الكويت، حيث عّبر اجلميع فعال وقوال 
عن مدى حزنهم وأملهم ملا حدث ألهلنا في 

اجلهراء، ونثمن البادرة الكرمية التي قام 
بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ألهال���ي الضحايا، فاحلادث كان 
كبيرا وعدد الضحايا أكبر، لذلك توحدت 
الكويت في تفاعله���ا مع احلدث وكأنها 
أسرة واحدة فالشعب الكويتي معروف 

منذ القدم بإنسانيته.

رمضان كسر حاجز األزمة االقتصادية


