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ناقش إستراتيجية البنك ورؤيته للعام 2020 وآخر التطورات العالمية واإلقليمية

المجلس االستشاري الدولي لـ »الوطني« عقد اجتماعًا مصغرًا في لندن

الوطني: االنتعاش في قطاع المستهلكين بالكويت يتواصل مدعومًا بتحسن سوق العمل
أشار بنك الكويت الوطني في نشرته االقتصادية األخيرة إلى أن 
قطاع المستهلكين في الكويت تمكن من المحافظة على االنتعاش الذي 
بدأه في النص��ف الثاني من 2009، وواصل أداءه القوي في النصف 

األول من العام الحالي. 
وأوضح البنك أن قطاع اإلنفاق االستهالكي استمر في االرتفاع عن 
مستوياته قبل عام، كما يبدو أن ثقة المستهلك قد تعززت أيضا. ورغم 
أن معدل التوظيف تأخر عن ركب النمو الذي شهده قطاع المستهلك، 
إال أن إش��ارات إيجابية بدأت تظهر في هذا االتجاه في النصف األول 

من العام 2010. فيما واصل قطاع األسر نموه البطيء.
ورأى »الوطن��ي« أن اإلنف��اق االس��تهالكي حافظ على انتعاش��ه 
 ف��ي العام الحال��ي، وارتفع اإلنفاق ببطاقات الدف��ع عبر مراكز البيع 
بنسبة 18% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها 

من الع��ام الماضي، مع األخذ في االعتب��ار ان بعض هذا االنفاق قد 
يكون مرتبطا بإنفاق الش��ركات الصغيرة الحجم. وواصل االنتعاش 
ال��ذي بدأ في الربع الثالث من العام الماضي على وتيرته القوية لثالث 
ربع على التوالي. ويش��ار إلى أن بيانات مراكز البيع، والتي ال تشمل 
معامالت ماكينات الصرف اآللي، قد تشكل مؤشرا جيدا على اإلنفاق 

االستهالكي.
والحظ »الوطني« أن مؤش��رات ثقة المستهلك تدعم أيضا النظرة 
التي ترى تحس��نا في القطاع االس��تهالكي، إذ بقيت مستويات الثقة 
لدى المس��تهلكين مرتفعة نس��بيا خالل معظم العام 2010. وسجل 
مؤش��ر »آراء« العام 111 نقطة في شهر يوليو الماضي، مرتفعا من 92 
نقطة في شهر يناير. وكان هذا المؤشر الذي يقيس نظرة الناس إلى 
االقتصاد وتوقعاتهم بش��أن مس��ار إنفاقهم ودخلهم، قد تراجع إلى 

مستوى 81 نقطة في شهر ديسمبر من العام 2008 في خضم التباطؤ 
االقتصادي. من جهة ثانية، أظهر مؤشر »بيت.كوم«، الذي يقيس ثقة 
المس��تهلك كل ثالثة أشهر، مس��ارا مماثال مرتفعا إلى مستوى 569 

نقطة في شهر سبتمبر الماضي.
ورأى »الوطني« أن المس��ار اإليجابي لقطاع المس��تهلكين يبدو 
واضحا أيضا في تزايد وتيرة تكوين األس��ر الكويتية خالل النصف 
األول من العام الحالي، إذ ان المس��تهلك يكون أكثر ميال إلى تأسيس 
أس��رة إذا ما رأى تحسنا في وضعه المالي والوظيفي. وتسارع نمو 
عدد األس��ر الكويتية من 1.9% في النصف الثاني من العام 2009 إلى 
3.7% ف��ي النصف األول من العام 2010، ولكن معدل النمو هذا مازال 

دون متوسطه لعشر سنوات والبالغ %4.3. 
وأش��ار الوطني إلى أن االنتعاش في اإلنفاق االستهالكي قد لقي 

بعض الدعم من معدل التوظيف، رغم أن الصورة العامة مازالت تشوبها 
درج��ة من الضبابية. فقد ارتفع عدد الوظائف )المدنية( الجديدة بين 
الكويتيين في الربع الثاني من العام 2010 للمرة األولى منذ بدء التباطؤ 
االقتصادي، ليبلغ صافي عدد الوظائف الجديدة 4 آالف وظيفة في هذا 
الربع. ولكن هذا العدد لم يكن كافيا للتعويض عن تباطؤ معدل التوظيف 
في األرباع الثالثة الس��ابقة. ونتيجة لذلك، بقي نمو معدل التوظيف 
معتدال وبلغ 4.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مقارنة 
مع 6.3% قبل عام مضى. وفاق مجموع عدد الوظائف الجديدة في ال� 
12 شهرا األخيرة 12.300 وظيفة بين الكويتيين، أي أقل بنسبة 17% عن 
مستواه للفترة نفسها من العام الماضي. ويعتبر معدل التعيينات هذا 
األدنى في السنوات الخمس الماضية، لكنه يؤشر إلى وجود امكانية 

لتحسن سوق العمل الكويتي. 

البد أن تنتج عنه أرقام إيجابية 
قوية لصافي عدد القادمني. ففي 
الفترة ما ب���ني منتصف العام 
العام 2006،  2003 ومنتصف 
بلغ متوسط صافي عدد القادمني 
إلى الكويت 166 ألفا، فيما تراجع 
بواقع 12 ألفا في منتصف العام 
2010. ورغم أن هذا الرقم يعتبر 
حتسنا مقارنة بالعام املاضي 
حني تراجع صافي عدد القادمني 
بنحو 23 ألفا، إال أنه يبقى أقل 
بكثير مما نتوقعه حني يكون 

معدل التوظيف قويا.

الوظائف الجديدة

وأشار الوطني إلى أن القطاع 
اخلاص حافظ على دوره كأكبر 
موفر للوظائف للكويتيني في 
الع���ام 2010، وهو ما يقوم به 
منذ عدة سنوات. ففي االثني 
عشر شهرا املنتهية في يونيو 
2010، بلغت نسبة الوظائف التي 
وفرها القطاع اخلاص 69% من 
مجموع الوظائف املدنية اجلديدة 
للكويتيني. وال يوجد ما يشير 
إلى تراجع دور القطاع اخلاص 
في هذا املج���ال. فقد ارتفعت 
العاملني في  الكويتيني  نسبة 
القط���اع اخلاص إلى واحد من 
كل ستة موظفني كويتيني، بعد 
أن كانت هذه النسبة واحدا من 

كل 22 كويتيا.

تباطؤ نمو مديونية األسر

القوي في  وخالفا للنم���و 
اإلنفاق االستهالكي، تباطأ منو 
مديونية األسر في العام 2010. 
فقد بلغ معدل منو هذه املديونية 
خالل األرباع الثالثة األولى من 
العام احلالي )مقاسا ل� 12 شهرا( 
3.8% مقارنة ب� 10.5% في العام 
2009. وقد شهد الربع الثالث من 
العام 2010 ارتفاعا معتدال في 
منو مديونية األسر إلى %4.8 
)مقاسا ل12 ش���هرا(، ما يدعم 
انتعاش  القائل بوجود  الرأي 

إضافي.
ورأى الوطني أن هناك دالئل 
قوية تشير إلى انتعاش قطاع 
املستهلكني بوتيرة صحية في 
العام 2010، وذلك عقب الركود 
الذي ش���هده العام 2009، لكن 
تس���ارع وتيرة االنتعاش في 
اإلنفاق االس���تهالكي يتطلب 
حتسنا أكثر قوة واستدامة في 
معدالت التوظيف ومستويات 
الثقة. وفي املدى املتوسط، توقع 
الوطني أن يعتمد النمو في هذا 
القطاع بدرجة كبيرة على وتيرة 
املصروفات الرأسمالية للحكومة 
وعملية اخلصخصة، إذ من شأن 
ذلك أن يرفع معدالت االستثمار 
والتوظيف، وبالتالي، اإلنفاق 
االستهالكي في العام املقبل وما 

بعده.

عدد القادمني عبر مطار الكويت 
الدولي )أي عدد القادمني ناقص 
املغادرين عل���ى مدى 12  عدد 
شهرا( يعتبر مؤشرا � ولو أوليا 
� على ضعف معدل التوظيف 
الكويتيني. لكن رغم  بني غير 
احملاذير التي تشوب هذا املؤشر، 
إال أنه يوفر قياسا تقريبيا لعدد 
القادمني إلى الكويت سواء للعمل 
أو لاللتحاق بأسرهم، إذ ان النمو 
في القوى العاملة غير الكويتية 

2009، وكان النمو االيجابي قد 
حتقق غالبا في شريحة العمالة 
من ذوي الدخل األعلى. وفيما 
الش���ريحتني املذكورتني،  عدا 
يواصل معدل التوظيف تراجعه، 
إذ انكمش بنسبة 2.6% بنهاية 
يونيو مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام املاضي، بعد أن كان 
قد تراجع بواقع 1.4% في العام 

املاضي.
الوطن���ي أن صافي  ورأى 

م���ن جه���ة ثاني���ة، الحظ 
»الوطني« أن معدل التوظيف 
بني غير الكويتيني )مقاسا بعدد 
املقيمني احلاصلني على إقامة في 
الكويت( كان متماسكا بعض 
الش���يء، إذ حقق منوا بنهاية 
يونيو املاضي بواقع 4.1% مقارنة 
مع العام املاضي، حني شهد حجم 
القوى العاملة انكماشا. ويعزى 
هذا النمو إلى ش���ريحتني من 
القوى العاملة، هما ش���ريحة 
العمالة احملترفة من ذوي الدخل 
املرتفع وشريحة خدم املنازل. 
فيما استمر التراجع في معدل 
التوظيف لدى الشرائح األخرى 
والتي تش���كل صل���ب القوى 

العاملة غير الكويتية.
وارتف���ع مع���دل التوظيف 
في شريحة العمالة المحترفة 
من ذوي الدخ���ل المرتفع من 
غير الكويتيي���ن بواقع %4.4 
بنهاية يونيو الماضي مقارنة 
ب���� 2.1% قبل عام. وكانت هذه 
الشريحة، التي تشكل 13% من 
إجمال���ي الق���وى العاملة غير 
الكويتية، قد ش���هدت معدالت 
نمو تراوحت بين 9% و10% قبل 
 التباطؤ االقتصادي، كما كانت 
الوحيدة الت���ي واصلت النمو 
 خ���الل األزمة في وق���ت كان 
العاملة  القوى  معدل توظيف 
غير الكويتية يشهد انكماشا. 
وش���هد معدل توظي���ف غير 
الكويتيين ف���ي القطاع العام، 
والذي���ن معظمهم م���ن ذوي 
الدخل المرتفع، مسارا مماثال، 
إذ ارتف���ع عددهم بواقع %4.7 
بنهاية يونيو الماضي، مقارنة 

ب� 2.7% قبل عام.
وأشار الوطني إلى أن حجم 
ارتفاعا  املنزلية شهد  العمالة 
قويا بل���غ 17% خالل النصف 
األول من العام احلالي، مدعوما 
القوي  بشكل رئيسي بالطلب 
وتزايد عدد األسر. وكانت هذه 
الش���ريحة قد شهدت انتعاشا 
ضئي���ال في مع���دل التوظيف 
خالل النصف الثاني من العام 
2009، قبل أن يتسارع منذ ذلك 
احلني. ويذكر أن حجم العمالة 
املنزلية قد شهد أكبر انخفاض 
بني جميع شرائح القوى العاملة 
خالل األزمة االقتصادية، بلغ 
11% بسبب السماح للمخالفني 
بتعديل أوضاعهم، فإنه ليس 
من املفاجئ أن تشهد هذه الفئة 
االنتعاش األقوى من بني سائر 

الفئات.
ومع ذلك، الحظ الوطني أن 
االنتعاش في معدل توظيف غير 
الكويتيني ال يشمل كل الشرائح. 
فالشريحة التي تتضمن حاملي 
الش���هادات الثانوية وما فوق 
ارتفعت بنسبة 0.5% فقط بعد أن 
تراجعت بنسبة 1% خالل العام 

عق���د املجلس االستش���اري 
الوطني  الكويت  الدولي لبن���ك 
العاصمة  ف���ي  اجتماعا مصغرا 
البريطانية لندن نهاية األسبوع 
املاضي ناقش خالله آخر التطورات 
االقتصادية واجليوسياسية في 
العالم وآفاق تعاف���ي االقتصاد 

العاملي وانعكاساتها على الكويت 
واملنطقة.

وت���رأس اجتم���اع املجلس 
االستشاري الدولي للبنك الوطني 
رئيس وزراء بريطانيا الس���ابق 
الس���ير جون ميجور بحضور 
عدد م���ن أبرز اخلب���راء املاليني 

واالقتصاديني على مستوى العالم 
وعلى رأسهم اخلبير االقتصادي 
التنفي���ذي  الرئي���س  العامل���ي 
لش���ركة بيمكو العاملية الدكتور 
محمد العريان والرئيس السابق 
العاملية  ملجموعة سيتي غروب 
وليام رودز وكبير املستشارين 

في بنك مورغان ستانلي العاملي 
السير ديڤيد وولكر ورئيس بنك 
باركليز البريطاني السابق ماثيو 
باريت ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
الرئي���س التنفي���ذي للصندوق 
الس���يادي لس���نغافورة توني 
يان، إلى جانب عدد من الرؤساء 

التنفيذيني لدى كبرى املؤسسات 
املالية، وأعضاء مجلس إدارة البنك 

الوطني وإدارته التنفيذية.
وناق���ش االجتم���اع املصغر 
إستراتيجية البنك الوطني ورؤيته 
للعام 2020، وخطط البنك للتوسع 
وتعزيز حضوره اإلقليمي. وقدم 

الوطني خالله توقعاته ملستقبل 
االقتصاد ف���ي الكويت واملنطقة 
عموما وتطلعاته حول االستثمارات 
العاملي���ة والعربية خالل الفترة 
املقبلة. كما بحث التغيرات التي 
طرأت على النظام املالي العاملي، 
واملعايير املصرفية اجلديدة التي 

فرضتها جلنة بازل وانعكاسها 
العالم  النظام املصرفي في  على 

عموما واملنطقة خصوصا.
جدي���ر بالذك���ر أن املجلس 
االستشاري الدولي لبنك الكويت 
الوطني هو أول مجلس استشاري 
يتم تأسيسه ملؤسسة مصرفية أو 

مالية على مستوى منطقة الشرق 
األوسط، ويضم اثنني وعشرين 
عضوا ميثلون نخب���ة من أبرز 
الشخصيات العاملية في مجاالت 
السياس���ة واالقتصاد واألعمال 
واالس���تراتيجيات من مختلف 

أنحاء العالم.

لقطة جماعية تضم أعضاء املجلس

مديونية األسر

معدل التوظيف بني املدنيني الكويتيني

مؤشر ثقة املستهلك

حجم املدفوعات لدى نقاط البيع


