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»الوطني«: تسارع معدل النمو السنوي في قيمة السحوبات
ببطاقات االئتمان والسحب اآللي إلى 37% في الربع الثاني

توّقع في تقريره انخفاض التضخم عن مستوياته السابقة البالغة %5.9

سجل تاريخي
أشار تقرير »الوطني« الى ان كال من بيانات السحوبات 
ببطاقات االئتمان والسحب اآللي وبيانات مؤشر ثقة املستهلك 
ليس لهما سجل تاريخي طويل، لذلك من الصعب اعتمادها 
كمؤشر موثوق للنشاط االقتصادي بشكل عام. كما ان كال 
منهما قد يعكس مس��اره مجددا في حال تدهورت ظروف 

االقتصاد العاملي مرة اخرى خالل االشهر القليلة املقبلة.
لكن رصد تلك البيانات الى جانب عوامل اخرى، مثل الدعم 
الذي حتظى به مستويات الدخل احلقيقي جراء تراجع معدل 
التضخم واسعار الفائدة، وكبر حجم القروض املمنوحة من 
البنوك الى املستهلكني، الذي مازال مرتفعا نسبيا، وانتعاش 
س��وق االسهم، من شأنه أن يوفر دليال على حتسن نشاط 
القط��اع االس��تهالكي في الكويت، ورغم انه من املس��تبعد 
ان تش��هد مبيعات التجزئة تدهورا حادا في الكويت بفضل 
مستوى الدخل املرتفع واالستقرار النسبي في تطلعات سوق 
العم��ل، فإن هذه البيانات االيجابية توفر دليال اضافيا على 

سالمة هذا القطاع.

ارتفاع النمو السنوي في قيمة سحوبات بطاقة االئتمان والسحب اآللي

توقعات بتحقيق الوطني أداء جيدا في ال� 9 أشهر

الواقع، قد يك����ون االرتفاع  وفي 
الكبير الظاهر في حجم املبيعات 
انعكاسا أو استجابة لألسعار األكثر 
تنافسية. وفي هذه احلال، فإن أثر 
ارتفاع حجم املبيعات على جتار 
التجزئة لن يكون باإليجابية التي 
يظهرها بقدر ما قد يكون جاء على 

حساب تقلص هامش الربحية.

انتعاش الثقة

وإلى جانب بيانات السحوبات 
بالبطاقات، حلظ الوطني أن هناك 
ب����وادر تعاف قوي ف����ي تطلعات 
املستهلكني الكويتيني، وهو مؤشر 
الرسمية  إيجابي لبعض اجلهات 
التي تتخوف من تداعيات األزمة 
املالي����ة وارتفاع عدد املس����رحني 
م����ن وظائفهم على ه����ذا القطاع 
الرئيس����ي في االقتصاد الوطني. 
فبعد انخفاضه إلى أدنى مستوى 
له في فبراير دون 80 نقطة، عاود 
مؤشر شركة »آراء« لثقة املستهلك 
االرتف����اع خالل األش����هر القليلة 
املاضية، ليس����جل 107 نقاط في 

يوليو املاضي.
وبذلك، يكون املؤشر قد اقترب 
من مستواه املسجل في منتصف 
العام 2007، أي قبل وصول األزمة 
املالية العاملية إلى اخلليج بوقت 
كثي����ر )وفي الواقع، م����ع ارتفاع 
كل م����ن أس����عار النف����ط وحجم 
القروض املمنوحة من البنوك في 
ذلك الوق����ت، كان كبح النمو في 
اإلنفاق االستهالكي من أحد أولويات 

السلطات احمللية حينها(.
إال أنه م����ن الالفت أن ش����هر 
أغسطس املاضي ش����هد تراجعا 
كبيرا في مؤشر »شراء املن�تجات 
املعمرة«، الذي يقيس نية األس��ر 
الس����يارات  لإلنفاق على ش����راء 
واألدوات ال�منزلية. ويعتبر ذلك 
الفتا لكون هذا املؤش����ر قد حقق 
أداء جيدا مؤخرا، مرتفعا من 87 
نقطة في فبراي����ر إلى 140 نقطة 
في يوليو، وهو أداء أقوى بكثير 
من املؤش����رات األخ����رى املتعلقة 

باالقتصاد ومستويات الدخل.

قال بنك الكوي����ت الوطني ان 
سلوك املستهلكني الكويتيني اكتسب 
أهمية متزايدة خالل السنة املاضية، 
وذلك في أعقاب التراجع في أسعار 
النفط واألص����ول املالية األخرى 
التي جنمت عنها آثار سلبية على 
النمو االقتص����ادي، بعد أن كانت 
احملرك الرئيسي له في السنوات 

السابقة. 
وأوضح »الوطني« في نشرته 
االقتصادية األخيرة انه وعلى الرغم 
من قلة البيانات املتاحة املتعلقة 
بالقطاع االستهالكي، إال أن ما هو 
متاح، ورغم محدوديته، يش����ير 
إلى أن نش����اط قطاع التجزئة في 
الكويت قد عاود االرتفاع بعد أن 
شهد تباطؤا حادا في العام املاضي، 
كم����ا أن هذا التعاف����ي لم يؤد إلى 
ارتفاع أسعار السلع، ما يشير إلى 
أن البنك املركزي ليس مضطرا لرفع 
أسعار الفائدة التي كان قد خفضها 

تباعا منذ اخلريف املاضي. 

تحسن المبيعات

ولفت »الوطني« إلى أن أحد أهم 
مصادر املعلومات يتمثل في بيانات 
التعامالت ببطاقة السحب اآللي، 
والتي تشتمل على السحوبات من 
أجهزة السحب النقدي باستخدام 
كل من بطاقات االئتمان وبطاقات 
املباش����ر من احلسابات  السحب 
البنكية )تلك البيانات ال تش����مل 
عمليات السحب النقدي في خارج 
البطاقات  الكوي����ت باس����تخدام 
املمنوحة من املصارف احمللية(. 
فبعد تراجعه احلاد في منتصف 
العام 2008، تس����ارع معدل النمو 
السنوي في قيمة هذه السحوبات 
في الربع الثاني من 2009 إلى %37، 
وهو ما ميثل تعافيا تقليديا أخذ 

.V شكل
وعزا »الوطني« جزءا من ذلك 
االرتفاع إلى التطورات االستثنائية 
الت����ي حدثت في ع����ام 2008: أي 
انخفاض قيمة السحوبات في الربع 
الثاني من 2008 وارتفاعها بشكل 
مفاجئ وملحوظ في الربع الثالث، 

نتوقع أن يتراجع معدل التضخم 
بشكل ملحوظ مع صدور بيانات 
فصل الصيف. وفي الواقع، تشير 
بيان����ات الس����حوبات بالبطاقات 
االئتمانية والسحب اآللي إلى أن 
تراجع الضغ����وط التضخمية قد 
يعزى إلى أس����باب أشمل من تلك 
املتعارف عليها، كتراجع أس����عار 
املواد الغذائي����ة واإليجارات، كما 
التضخم  القول ان مع����دل  ميكن 
»األساسي« يشهد تباطؤا بدوره. 
وتوقع »الوطني« أن يتراجع 
معدل التضخم في أسعار املستهلك 
املعلنة  عن مس����توياته األخيرة 
والتي بلغت 5.9%، بفضل انخفاض 
أسعار املواد الغذائية واإليجارات، 
وقد تش����هد بعض الدول تراجعا 
في األس����عار في مرحلة ما خالل 

العام احلالي.
ورأى الوطن����ي أنه بقدر ما قد 
يكون تراجع الضغوطات التضخمية 
ناجما عن ضعف في الطلب، إال أنه 
قد يش����كل في الوقت نفسه داللة 
على تنامي درجة املنافسة بني جتار 
التجزئة. ويالحظ في املجمعات 
التجارية بعض اخلصومات الكبيرة 
في األسعار خالل األشهر األخيرة، 
قد تصل إلى 50% على بعض السلع. 

في الرب����ع الثاني من 2009. وفي 
جميع األحوال، يشكل ذلك داللة 
التضخمية قد  على أن الضغوط 
تبددت- بل أن أسعار التجزئة قد 
تكون في انخفاض، وتظهر البيانات 
الرسمية األخيرة أن املعدل السنوي 
للتضخم في أسعار املستهلك مازال 

فعليا عند %5.9.
لكن ه����ذه البيانات تعود إلى 
ش����هر فبراير املاض����ي، وبالتالي 

متوس����ط األول خالل 2008 نحو 
16% على أساس سنوي، لم يتجاوز 
متوسط الثاني 9%. وقد تزامن ذلك 
مع فترة ارتفاع معدل التضخم في 

أسعار املستهلك.
وحل����ظ »الوطن����ي« أن معدل 
النمو السنوي في حجم املبيعات 
منذ بداية العام احلالي قد جتاوز 
معدل منو قيمتها بفارق قياسي، 
بلغ على سبيل املثال 10 نقاط مئوية 

كمقياس، ميكن أن يشكل مقياسا 
تقديريا ملعدل التضخم في أسعار 
التجزئة: إذ حني تنمو قيم املبيعات 
بوتيرة أس����رع من منو حجمها، 
فيمكن اس����تخالص أن تكلفة كل 
واحدة من هذه املبيعات قد ارتفعت. 
وفي هذا اإلطار، يالحظ أنه خالل 
العامني 2007 و2008، جتاوز معدل 
منو قيمة املبيعات بشكل ملحوظ 
معدل من����و حجمها، إذ بينما بلغ 

النمو في قيمة هذه الس����حوبات، 
ليبلغ حاليا 5.3% مقارنة مع %20.6 
في الربع الثاني من العام 2008. 
وفيما تبدو هذه البيانات متناقضة 
في الظاهر، إال أنها قد تعطي حملة 
عن الضغوطات التي تواجه األسعار 

في الكويت.
وأشار »الوطني« إلى أن الفارق 
بني قيمة وحجم الس����حوبات في 
نقاط البيع، وعلى الرغم من ضعفه 

والذي قد يكون ناجما عن جلوء 
الكثيرين إلى سحب أموالهم جراء 
األزمة املالية. لذلك، من املفترض 
أن يتراجع معدل النمو مجددا في 
العام احلالي.  الثالث م����ن  الربع 
لكن عند املقارنة على أساس ربع 
سنوي، يالحظ أن النمو قد شهد 
أيضا حتسنا مستقرا )-1.8% في 
الربع الرابع من 2008، -0.4% في 
الربع األول من 2009، و6.1% في 
الربع الثاني من 2009(، ما يشير 
إلى أن جزءا من هذا االرتفاع كان 

»حقيقيا«.
أنه ميكن  وحلظ »الوطن����ي« 
اس����تخالص صورة مشابهة من 
بيان����ات الس����حوبات ف����ي نقاط 
البيع، التي ترصد قيمة املشتريات 
البطاقات في احملال  باس����تخدام 
التجاري����ة. فمن حي����ث احلجم، 
س����جل معدل النمو السنوي في 
عدد الس����حوبات في نقاط البيع 
أدنى مستوى له في الربع الرابع 
من العام املاضي عند 1.6%، قبل أن 
يرتفع مجددا ليبلغ بحلول الربع 
الثاني من العام احلالي 14.9%، أي 
قريبا من مستوياته بنهاية العام 
2007 قبل اندالع األزمة. ولكن من 
الالفت للنظر هنا استمرار تباطؤ 

توقعات بتحقيق »الوطني« أداء جيدًا في الـ 9 أشهر من العام الحالي
هشام أبوشادي

توقع����ت مصادر ان يحقق بن����ك الكويت الوطني 
نتائج مالية جيدة في نهاية األشهر التسعة من العام 
الحالي، وذلك بفعل سياس����ة التحف����ظ التي يتعامل 
بها البنك م����ع المخاطر خاصة في ظل األزمة المالية 
العالمية التي عصفت بأكبر البنوك العالمية وبعض 

البنوك المحلية.
وأرجعت المصادر ل� »األنباء« الس����بب الرئيسي 
لتحسن النتائج المالية في الربع الثالث من العام الحالي 
الى عدم تأثره بتعثر شركات االستثمار المحلية، وعدم 
انكشافه على ازمات أخرى عصفت ببعض الشركات 
الخليجية، خاصة شركتي سعد والقصيبي التي يبلغ 

حجم انكشاف البنك لهما بحوالي 2.8 مليون دينار من 
خالل قرض مجمع مع بعض البنوك، وهو ما اجمعت 
عليه مؤسس����ات التصنيف االئتمان����ي في تقاريرها 

األخيرة عن البنك الوطني.
وكان البن����ك قد حقق أرباحا في النصف األول من 
العام الحالي قدرها 126 مليون دينار ما يعادل 44 فلسا 
للسهم. وأضافت المصادر قائلة ان ظهور بوادر ايجابية 
على تحسن االقتصاد العالمي سيؤدي الى المزيد من 

التحسن في نتائج البنك الوطني في نهاية العام.

المجلس االستشاري

وعل����ى جانب آخر، كش����فت المص����ادر ان البنك 

الوطني بص�����دد ع�قد اج�تماع م�ص�غر لم�جل�س����ه 
االس�ت�ش����اري ال�دولي خالل منتصف الشهر الق�ادم 
ف�ي ل�ن�دن برئ�اس�ة السير جون ميجور رئيس وزراء 
بريطانيا السابق بحضور مجموعة من أبرز الخبراء 
االقتصاديين العالميين، وذلك لمناقشة تطورات الوضع 
االقتصادي العالمي وتداعياته على المنطقة بش����كل 
عام والكويت بش����كل خاص، وم����دى تأثير ذلك على 
خطط واس�����تراتي�جيات البنك الوط�ني خالل الفترة 

القادمة.
وسوف يشارك في االجتماع من جانب البنك الوطني 
بعض أعضاء مجلس االدارة والمسؤولين في اإلدارة 

التنفيذية للبنك.

مجلسه االستشاري الدولي يعقد اجتماعًا منتصف الشهر القادم برئاسة جون ميجور
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