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»بارك« : 29% من الكويتيين متفائلون بشأن االقتصاد و42% يرون بقاء الوضع على حاله
في دراسة لقياس الرأي العام العالمي تجاه األزمة االقتصادية

األجهزة المنزلية تشهد أكبر انخفاض في نفقات الكويتيين بنسبة 48% تلتها »السياحة والسفر« بـ 43% فالمالبس بـ %42
كش����فت نتائج البحث الرابع 
العاملي عن  الع����ام  الرأي  لقياس 
االزمة االقتصادية العاملية الراهنة 
عن ش����عور املواطنني في جميع 
انحاء العالم بقدر اكبر من التفاؤل 
واعتقادهم في مستقبل اكثر اشراقا 
على الرغم من تخفيضهم لبعض 

النفقات اخلاصة بهم.
 WIN/PARC واوضح مؤش����ر
لقياس مدى ثقة املس����تهلك الذي 
اعدته املؤسسة العربية للبحوث 
والدراسات االستشارية مبشاركة 
23659 شخصا ان رؤية املشاركني 
في االس����تفتاء قد اختلفت، حيث 
تبني تفاؤل مواطني 12 دولة بني 24 
مشاركة في االستطالع باعتقادهم 
ان الوضع االقتصادي في حتسن 

وسيصبح افضل.
ارتفاع  النتائج  وقد س����جلت 
نس����بة التفاؤل ب� 9% وانخفاض 
نسبة التش����اؤم بنسبة 20% منذ 
النتائج  يناير 2009، كما اظهرت 
ان مواطني دول الشرق االوسط 
هم االكثر تف����اؤال بفضل ارتفاع 
املتفائلني بتحسن الوضع  نسبة 
االقتص����ادي ف����ي املس����تقبل من 
املتشائمني بنسبة 18%، في املقابل 
تب����ني ان مواطني بل����دان اوروبا 
الشرقية هم االكثر تشاؤما نظرا 
النخفاض نسبة املتفائلني بينهم 

بنسبة 24% عن املتشائمني.
وحول التغيرات السلوكية في 
النمط االستهالكي للمشاركني في 
االستطالع، فقد تبني استمرارية 
النفقات الشرائية على  تخفيض 
الرغم من احلذر في االنفاق، ووضح 
ان القطاع االكثر تضررا من االزمة 
الراهنة هو قطاع املالبس واالحذية 
واالكسسوارات بنسبة تخفيض 
50%، وعلى النقيض فإن القطاعات 
االقل تضررا هو قطاع تكنولوجيا 
املعلومات )شبكة االتصال املنزلي 
باالنترنت( بنس����بة 13% وقطاع 
الفضائيات/ القنوات التلفزيونية 

املشفرة بنسبة %15.
وعن التأثيرات النفسية الناجمة 
عن االزمة، فقد كشفت نتائج البحث 
عن معاناة نحو 53% من مواطني 
الدول املشاركة من احدى التأثيرات 
النفسية كنتيجة مباشرة للحالة 
االقتصادي����ة الراهنة، وذلك على 
النحو التال����ي: 17% اكتئاب، %26 
الن����وم املتقلب، 38% القلق و%39 

املس����تفتون في رومانيا عن اقل 
تقديرات الثقة باحلكومة )3.0(.

وبصف����ة عامة، ظه����رت اعلى 
الثقة باحلكومة بني  مس����تويات 
املستفتني في بلدان الشرق االوسط 
مبقدار قدره 6.9، في حني ظهرت 
اقل تقديرات الثقة باحلكومة في 
اوروبا الشرقية واوروبا الغربية 
مبتوس����ط بلغ 4.5. وقد كان من 
املثير لالهتم����ام ان اليابان التي 
س����جلت ادنى مستوى على مدار 
السنة قد شهدت زيادة كبيرة في 
مستوى الثقة في قدرة احلكومة 
على ادارة الوضع بتقدير بلغ 4.5 
باملقارنة بتقدير اقل بلغ 2.9 في 

مارس املاضي.
وردا على سؤال حول مستوى 
الثقة في استقرار وصالبة البنوك، 
ارتفع مستوى ثقة مستفتي الدراسة 
في اس����تقرار صالبة البنوك من 
5.2 ال����ى 5.5 منذ يوليو املاضي، 
وقد سجل متوسط التقديرات في 
الوقت احلاضر اعلى من اي وقت 
مضى على مدار العام. كما جاءت 
نتائج البحث بخصوص مستويات 
الثقة في قدرة احلكومة على ادارة 
املالية بظهور مستفتي  االوضاع 
دول الشرق االوسط مجددا بأعلى 
تقديرات الثقة في استقرار وصالبة 
البنوك مبتوسط تقدير بلغ 6.6.

الثقة  وفيما يتعلق مبستوى 
في استقرار وصالبة سوق االوراق 
املالية، ج����اءت نتائج البحث في 
مستويات الثقة في قدرة احلكومات 
على ادارة االزمة املالية واستقرار 
وصالبة البنوك على مستوى ال� 
24 دولة التي شملها االستطالع، 
حيث ارتفع ايضا مستوى الثقة في 
استقرار وصالبة اسواق االوراق 
املالية. جدير بالذكر ان مس����توى 
الثقة في اس����تقرار سوق االوراق 
املالية قد حتسن في 20 من اصل 24 
دولة شملها االستطالع منذ يوليو 
2009، عالوة على ذلك فإن متوسط 
التقديرات في الوقت احلاضر هو 
االعلى مقارنة مع البحوث الثالث 

املاضية من الدراسة.
وقد اس����تمرت بلدان الشرق 
االوسط في التعبير عن املزيد من 
االيجابية من توقعاتهم مبتوسط 
5.2، في حني تشترك دول اوروبا 
الش����رقية واوروب����ا الغربية في 

متوسط ضعيف بلغ 4.1.

الضغط النفسي.
هذا وبني البحث انضمام الكويت 
الى كل من اس����تراليا والنمس����ا 
والبرازي����ل وكندا الى الدول التي 
التفاؤل فوق  يرتفع بها مستوى 
املتوسط ويقل تخفيض النفقات 

واآلثار النفسية حتت املتوسط.
وفيم����ا يلي تفاصي����ل نتائج 
البح����ث: حول التوقعات بش����أن 
الوضع االقتص����ادي في الكويت 
خالل االشهر الثالثة املقبلة، افاد 
29% ممن شملهم االستطالع بأن 
الوضع سيكون افضل، فيما رأى 
ان  42% ممن ش����ملهم االستفتاء 
الوضع املالي سيبقى على حاله، اما 
من توقع االسوأ للوضع االقتصادي 
فكانت نس����بتهم 15% ومن امتنع 
عن الرد او توقع اي شيء فبلغت 
نسبتهم 15%. وبالنسبة للكويت، 
فقد اوضحت الدراسة ان 30% من 
الذين استطلعت آراؤهم خفضوا 
نفقاتهم عموما، بينما لم يقم %59 
من العينة باجراء اي تخفيضات 

ولم يبد الباقون اي آراء.
وحول القطاعات االستهالكية 
الت����ي مت فيها اجراء اكبر نس����بة 
تخفيضات بالنسبة للنفقات في 
الكويت، فجاءت االجهزة املنزلية 
ف����ي املقدمة، حيث اك����د 48% من 

مدار الع����ام ان توقع����ات الدخل 
للمستفتني في جميع انحاء البلدان 
التي ش����ملها االستطالع لم تتأثر 
باالزم����ة االقتصادية، عالوة على 
ذلك تبني من النتائج ان حجم نسب 
الذين يعتقدون في زيادة دخلهم 
مس����تقبال او الذين يعتقدون في 
ثبات مدخوالتهم او الذين يعتقدون 
في انخفاضها قد ظهرت متقاربة 
ف����ي نتائج كل البح����وث االربعة 
على مدار الع����ام. وبصفة عامة، 
فقد انقسم املس����تفتني في جميع 
انحاء البلدان التي شملتها الدراسة 
بش����أن ما اذا كان اآلن هو الوقت 
املناسب لشراء منزل أو ال، وجاءت 
النتائج مبتوسط عام 28% للذين 
يشعرون بأنه هو الوقت املناسب، 
و28% للذين هم غير متأكدين من 
ذلك، و35% للذين يش����عرون بأن 
الوقت سيئ. وردا على سؤال حول 
مستوى الثقة في احلكومة الدارة 
الوضع املالي، بش����كل عام ارتفع 
مس����توى ثقة املستفتني في قدرة 
احلكومات في الدول املستفتاة على 
ادارة الوضع املالي منذ يوليو عام 

2009 من 4.8 الى 5.1.
وق����د افاد مس����تفتو االمارات 
العربية املتحدة بأعلى مستويات 
الثقة باحلكومة )7.4(، بينما عبر 

الذي����ن اس����تطلعت آراؤهم انهم 
اج����روا تخفيضا في هذا اجلانب، 
تالها »السياحة والسفر« ب� %43 
واملالب����س ب����� 42%، بينما جاءت 
الرعاية الصحية في املؤخرة بنسبة 

االيجابية والسلبية اعلى تقديراتها 
بني املستفتني في الكويت )+%33( 
والبرازي����ل )+25%( والوالي����ات 
املتحدة )+23%(، وباالضافة الى 
ذلك افاد اقل من ربع املس����تفتني 

12% فقط.
وردا على سؤال بشأن توقعات 
زيادة الدخل العائلي او بقائه كما 
هو او تعرض����ه لالنخفاض، فقد 
سجلت فروق النسب بني االجابات 

)21% من العينة االجمالية للدول 
املس����تفتاة( توقعهم بانخفاض 
مدخوالتهم على مدى االش����هر ال� 

12 املقبلة.
وقد لوحظ م����ن النتائج على 

ارتفاع موجودات مصرف لبنان المركزي 
387 مليون دوالر خالل نصف شهر

مؤشر السوق السعودي يرتفع %1 
والبورصة القطرية تفقد 163 نقطة

الس���عودي  الس���وق  ارتفع 
للجلسة الثانية على التوالي عند 
أعلى مستوى له منذ نهاية سبتمبر 
املاضي عند 6394 نقطة بنسبة اكثر 
من 1% وسجل املؤشر صعودا بأكثر 
من 250 نقطة مقارنة مبس���تواه 

عند بداية العام اجلديد.
القطاع  أداء س���هم  وتباي���ن 
الرياض  املصرفي فس���جل بنك 
أكبر نس���بة ارتفاع بإغالقه عند 
29.80 رياال )+ 7.2%( كما ارتفع 
سهم بنك س���اب بأكثر من %5.6 
عند 47.00 رياال في حني سجلت 
بنوك اجلزيرة والعربي والوطني 
والراجح���ي والب���الد واإلمن���اء 
انخفاضات طفيفة لم تتجاوز ال� 
0.8%. وواصل سهم شركة اململكة 
القابضة ارتفاعه بالنسبة القصوى 
وأغلق عند 7.25 رياالت وبتداوالت 
جتاوزت ال� 27 مليون سهم مواصال 
بذلك ارتفاعه للجلسة ال� 6 على 
التوالي ومسجال أعلى مستوى له 

منذ سبتمبر 2008 كما سجل سهم 
شركة التعاونية للتأمني ارتفاعا 
في النسبة نفسها عند 76.25 رياال 
مسجال هو اآلخر أعلى مستوى له 

منذ سبتمبر.
القطرية  البورصة  انهت  كما 
تعامالت أمس على تراجع قوي 
ليبلغ 163 نقطة مع وصول املؤشر 
الى 6691 نقطة وبلغ حجم األسهم 
املتداولة الى 5.848 ماليني سهم 
بقيمة 213.666 مليون ريال قطري 

عبر تنفيذ 4181 صفقة.
 وانخفضت أسعار 32 سهما 
فيما ارتفعت أسعار ثالثة اسهم 
حيث سجل سهم صناعات قطر 
مطلع اجللسة تراجعا بلغت نسبته 
1.6% لتصل قيمته الى 110.5 رياالت 
بينما انخفض سهم بروة العقارية 
بنسبة 2% وتراجع سهم العقارية 
بنسبة 2.24%. ووصلت رسملة 
الس���وق في نهاية جلسة تداول 
اليوم ال���ى 376.835 مليار ريال 

مقابل 390.998 مليار ريال نهاية 
جلسة التداول السابقة.

التداول بسوق  وبلغت قيمة 
مس���قط لالوراق املالي���ة اليوم 
مليون���ني و566 الفا و333 رياال 
عمانيا بينما بلغ عدد الصفقات 

1.392 صفقة.
 وبالنظر الى اداء الش���ركات 
في الس���وق العماني ف���ان اكبر 
ارتفاعا بالسوق هي  الش���ركات 
اعالف ظف���ار واملي���اه املعدنية 
والشرقية لالس���تثمار واملتحدة 
للتمويل ومنتجات االملنيوم بينما 
الشركات االكثر انخفاضا بالسوق 
ه���ي صناعة الكاب���الت واالنوار 
الهندس���ية  القابضة واحلس���ن 
والباطنة لالستثمار وفولتامب 
للطاق���ة.  ومت الت���داول الي���وم 
باسهم 43 شركة ارتفعت اسعار 
12 ش���ركة وانخفضت اسعار 18 
شركة واحتفظت بقية الشركات 

باسعار اقفاالتها السابقة.

: أظهر  � يو.بي.آي  بيروت 
تقري����ر دوري نش����ر أمس ان 
موج����ودات مص����رف لبنان 
املركزي من العمالت األجنبية 
ارتفعت في النصف األول من 
يناير اجلاري 387 مليون دوالر 
لتصل إلى 28.683 مليار دوالر 

وهو رقم غير مسبوق.
واظهر التقرير ان موجودات 
مصرف لبنان املركزي ارتفعت 
م����ن 28.296 ملي����ار ليرة في 
نهاية ع����ام 2009 إلى 28.683 
مليار دوالر في منتصف يناير 
احلالي أي بارتفاع 387 مليون 

دوالر.
وكانت موجودات مصرف 
العمالت  لبنان املركزي م����ن 
األجنبية ارتفعت في ديسمبر  
املاضي 1.085 مليار دوالر، كما 
ارتفع�ت خ����الل 2009 بحدود 
8.564 ملي����ارات دوالر وه����و 
ارتف���اع غ���ير مس����بوق في 

عام واحد.
ووصل مجموع موجودات 
مصرف لبنان من العمالت حتى 
نهاية ع����ام 2009 إلى 28.296 
مليار دوالر وه����و أعلى رقم 

تصله هذه املوجودات.
وخالل عام 2008 ارتفعت 
موج����ودات مص����رف لبنان 
من العم����الت األجنبية 7.375 

مليارات دوالر.

نائب وزير النفط السعودي:
 70 إلى 80 دوالرًا سعر معقول

»دير شبيغل«: فشل مفاوضات التعاون 
بين »دايملر« و»بي. إم. دبليو«

رويترز: قال نائب وزير النفط السعودي أمس إن أسعار النفط 
تع����د معقولة بني 70 و80 دوالرا للبرميل، مضيفا أنه من الس����ابق 

ألوانه التكهن بنتائج اجتماع أوپيك القادم في مارس.
 وقال إن 70 إلى 80 دوالرا للبرميل سعر معقول للنفط، وأضاف 
أن السعر املتفق عليه من قبل املستهلكني واملنتجني على حد سواء 
ينبغي أن يشجع املنتجني على مواصلة اإلنتاج وزيادة الطاقة وأن 

يكون مالئما للمستهلكني أيضا.

ميونيخ � د.ب.أ: ذكرت مجلة »دير شبيغل« األملانية أن عمالقي 
صناعة الس����يارات »بي.إم.دبليو« و»داميل����ر« تخليتا عن آمالهما 
في حتقيق تعاون ثنائي واس����ع النطاق. وتنقل املجلة في عددها 
املق����رر صدوره اليوم االثنني عن مس����ؤول القول ان احملادثات بني 
الش����ركتني اخفقت وأنه لم يتم حتديد موع����د جديد، وال موضوع 
جديدا للمحادثات. من ناحية أخرى، تسعى »داميلر«، وفقا لتقرير 
املجلة، إلى التعاون بشكل وثيق مع شركة رينو، بيد أن داميلر وبي.
إم.دبليو لم تؤكدا تقرير املجلة، حيث قال متحدث باسم »داميلر«: 
»مازلن����ا في محادثات حول موضوعات مختلفة مع »بي.إم.دبليو« 

ولكننا لن نكشف عن التفاصيل«.

مصرف لبنان املركزي

استقرار البنوك
أكتوبر 2009  مستوى الثقة )من1 ـ 10(

5.4بلغاريا6.9الصني

5.3أميركا6.8السعودية

5.2األرجنتني6.7كندا

5.2املكسيك6.6اإلمارات

5.0فرنسا6.4استراليا

5.0اليابان6.3الكويت

4.9إيطاليا6.2كوريا

4.8النمسا6.1الهند

4.3ايسلندا5.8سويسرا

4.1بريطانيا5.7البرازيل

4.0اسبانيا5.7هولندا

3.8رومانيا5.6روسيا

5.5االجمالي

الثقة بالحكومة
أكتوبر 2009  مستوى الثقة )من1 ـ 10(

4.9كوريا7.4اإلمارات

4.7ايطاليا7.1السعودية

4.7املكسيك6.9الصني

4.7أميركا6.2الكويت

4.5اليابان6.1البرازيل

4.4النمسا6.0استراليا

4.4فرنسا6.0سويسرا

4.3االرجنتني5.4الهند

4.0ايسالند5.3بلغاريا

3.8اسبانيا5.2هولندا

3.6بريطانيا5.1روسيا

3.0رومانيا5.0كندا

5.1اإلجمالي

استقرار سوق األوراق المالية
أكتوبر 2009  مستوى الثقة )من1 ـ 10(

4.4الكويت5.7االمارات
4.4روسيا5.5البرازيل

4.2ايطاليا5.3السعودية
4.2اليابان5.2الهند

4.0فرنسا5.1هولندا
3.8النمسا5.0سويسرا
3.7الصني4.9استراليا
3.7اسبانيا4.9املكسيك

3.7بريطانيا4.8االرجنتني
3.3ايسالند4.8بلغاريا
3.3رومانيا4.7كوريا
 NAاملانيا4.7اميركا

NAلبنان4.5كندا
4.5اإلجمالي

تخفيض النفقات في الكويت أكتوبر 2009

ال أعرف/ ال ال ينطبق %كال %أجل %الفئة
جواب %

325882العطالت � السفر

2856124مشتريات منزلية كبيرة )أثاث، أجهزة كهربائية.. إلخ(

276382مالبس أحذية، اكسسوارات

276392الترفيه )مطاعم � سينما(

237052تكلفة الهاتف النقال لك ولعائلتك

236683مواد البقالة )مثل شراء بدائل أرخص(

2159163حتسينات أو إصالحات منزلية

1663182تكلفة االنترنت

1371142املواصالت والتنقل

1263223تكلفة اشتراك تلفزيوني

877114رعاية صحية

2164123االجمالي

توقعات الدخل

البقاء على زيادة%
ال أعرف / ال نقصان%حالها %

البقاء على زيادة%جواب%
ال أعرف / ال نقصان%حالها %

جواب%
2549233كوريا4042711الكويت

2553175بريطانيا36381710روسيا

236684النمسا3646135الواليات املتحدة

2046295فرنسا3552103البرازيل

19571112اإلمارات3446155كندا

1757215إسبانيا3439243الصني

1566162إيطاليا3235267الهند

1460242هولندا3139254املكسيك

12532312بلغاريا2940256األرجنتني

12601810سويسرا2856105أستراليا

1036523ايسالند2749168السعودية

937486اليابان26422011رومانيا

2549216اإلجمالي

التوقعات المالية

سيبقى على أفضل %
ال أعرف / ال أسوأ %حاله %

سيبقى على أفضل %جواب%
ال أعرف / ال أسوأ %حاله %

جواب%
2346274سويسرا36381115اإلمارات

1945333األرجنتني345295الصني

1947322ايطاليا3346183استراليا

1651286بريطانيا3155113البرازيل

1239445فرنسا3150127كندا

1237474املكسيك31441510السعودية

1253332هولندا30411712الهند

10363221بلغاريا3049175كوريا

1047394اسبانيا3040246الواليات املتحدة

951346اليابان29421515الكويت

730593ايسالند2547236روسيا

7245910رومانيا2359162النمسا

2245277اإلجمالي


