
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 أول يوم أحد من كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات. تم اجراء البحث بواسطة 
الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، وتم مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك الى ست 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 الست باالعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها االستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي». 
يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر األساس 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، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر تكون النظرة أكثر تشاؤما.

آراء اقتصادية
االثنني ١٩ اغسطس ٢٠١٩
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آراء  شــركة  أصــدرت 
واالستشــارات  للبحــوث 
التســويقية، مؤشــر ثقــة 
املستهلك في الكويت لشهر 
يوليــو ٢٠١٩، حيث ســجل 
العــام ١٠٩ نقــاط  املؤشــر 
بإضافة نقطــة واحدة على 
رصيده السابق، محتال في 
ذلك املستوى األفضل منذ ٧ 
اشــهر، بالرغم من تراجعه 
على أســاس ســنوي عشر 

نقاط.
فــي  املالحــظ  واألمــر 
معطيات البحث، هو تقارب 
معدالت مختلف املؤشــرات 
لــدى كل مكونــات البحث، 
بحيث لم تتجاوز الفروقات 
باالجتاهني اإليجابي الداعم 
لثقة املستهلكني، والسلبي 
املتراجع عن مستوى الثقة 

السابق.
وعززت محافظة اجلهراء 
رصيدها الســابق ١١ نقطة، 
كذلك املقيمون العرب أضافوا 
١١ نقطة رافعني بذلك ثقتهم، 
بينمـــا من جهة أخرى تراجع 
معدل ذوي الدخل املتوسط 
وذوي املســتوى الدراســي 
ديبلوم ١١ نقطة على التوالي 

خالل شهر.
وتكشــف مقاربــة هــذه 
النماذج مــن آراء وقناعات 
ومســتوى ثقة املســتهلك، 
املنــاخ العام الســائد الذي 
يتراوح بني الشعور بالقلق 
مــن املســتجدات اإلقليمية 
والدوليــة علــى مختلــف 
الصعــد وبــني التأقلــم مع 
األحــداث واالعتماد على ما 
حتقق من إيجابيات داخلية 
في الكويت وبشــكل خاص 
املالــي  الصعيديــن  علــى 
واالقتصــادي، فضــال عــن 
االستقرار السياسي واألمني.
الصــورة،  ولتوضيــح 
نشــير إلى أبــرز العناوين 
املؤثرة سلبا أو إيجابا على 
مشــاعر وعلى مستوى ثقة 
املســتطلعني. فتحتــل على 
الصعيــد السياســي األمني 
قضية أمــن املالحة الدولية 
واملخاطر التي تتعرض لها، 
والتداعيات األمنية واملخاوف 
املرتبطــة بها، املوقع األكثر 
تأثيرا على األوضاع اإلقليمية 
الراهنــة، فضال  والدوليــة 

واستقرار مستوى التصدير 
يشكالن أهم محاور االهتمام 
الرسمي. ويتعرض السوق 
النفطي العاملي حاليا جلملة 
مـن العوامل الضاغطة ومنها:
١- تباطــؤ منــو االقتصــاد 

العاملي.
النمو  ٢- تراجع مســتوى 
االقتصادي في الصني، الذي 
سجل أقل نسبة منو فصلية 
في الربع الثاني من الســنة 
احلاليــة، ما لم يحصل منذ 

عقود. 
هذا فضال عن التعقيدات 
التي طرحتها مسألة الصراع 
التجاري الدولي الذي يطول 
مختلــف الــدول والتكتالت 

الكويتي على احلالة الراهنة 
واســتقرار املعدل الوسطي 
ألسعار النفط، فمن املتوقع 
أن تبلــغ جملــة اإليــرادات 
 ١٧٫٧ الســنوية  النفطيــة 
مليــار دينار. ومــع إضافة 
١٫٩ مليــار مداخيل قطاعات 
أخرى، ترتفع اإليرادات الى 
١٩٫٦ مليار دينار. وبذلك فمن 
املتوقع تراجع نســبة عجز 
املوازنــة بنحو ٣٣٪ مقارنة 

بالعام املالي املنصرم.
الــى هــذه  وباإلضافــة 
املعطيات، فهناك مســاهمة 
من انتعــاش أداء البورصة 
أداء  التــي احتلــت افضــل 
خليجيا هذا العام، وارتفاع 

القاريــــة  االقتصاديــــــة 
عامــة، والصــراع التجاري 
األميركي- الصيني بشــكل 
محدد. باإلضافة الى مسألة 
اململكــة املتحدة  انســحاب 
من االقتصاد األوروبي وما 
يفرضــه من نتائج ســلبية 
وخسائر وبلبلة في العالقات 
الدولية على مختلف الصعد.

ومن جهة أخرى معاكسة، 
برزت على الصعيد الداخلي 
الكويتي جملة من املستجدات 
املاليــة واالقتصاديــة التي 
ســاهمت فــي تعزيــز ثقــة 

املستهلك. 
اســتمرار  حــال  وفــي 
النفــط  إنتــاج  مســتوى 

وتيرة منو القطاع العقاري 
والبناء، وهي عوامل إيجابية 
ساهمت في استقرار مستوى 
ثقة املســتهلك في مواجهة 

التحديات.

اجلهراء األكثر تفاؤًال
سجل مؤشر آراء للوضع 
االقتصادي احلالي ١٠٠ نقطة 
بإضافــة خمس نقاط خالل 
شهر، محرزا املستوى األفضل 
منذ شــهر ديســمبر ٢٠١٨، 
وبتراجع نقطتني خالل سنة.
أكثريــة مكونات  عبرت 
البحث عن الرضا عن الوضع 
االقتصادي احلالي بنســب 
متفاوتــة كان أبرزهــا على 
الصعيــد املناطقــي ارتفاع 
معدل محافظة اجلهراء الى 
١٢٧ نقطة بإضافة ٢٠ نقطة 
على رصيدها املسجل خالل 

شهر يونيو املنصرم.
 كما ارتفع معدل محافظة 
االحمدي ٨ نقاط، العاصمة 
ومحافظة الفروانية ٧ نقاط، 
بينما من جهة أخرى تراجع 
معدل محافظة مبارك الكبير 
٩ نقاط مقارنة بشهر يونيو.
التفــاوت بــني معــدالت 
مختلــف الفئــات واملناطق 
املكونــة للبحــث ظاهــرة 
لتنــوع  تعــود  طبيعيــة 
الدميوغرافيا السكانية، كما 
تعود الى تنــوع القطاعات 
االقتصاديــة وانتشــارها، 
القطاعات يتعرض  فبعض 
أحيانــا ملراوحــة مســتوى 
اإلنتاج، وبعضها اآلخر يحقق 
منوا لإلنتاج وينعكس ذلك 
على مستوى ثقة املستهلكني.
 حافــظ املواطنون على 
الســابق  اســتقرار معدلهم 
ملؤشــر الوضع االقتصادي 
الراهن ١٠٧ نقاط، بينما عزز 
املقيمــون العــرب معدلهــم 
بإضافة ١٤ نقطة خالل الشهر.
ارتفــاع معــدل  الالفــت 
الفئة ذات الدخل الشــهري 
الــذي يتــراوح بــني ٤٥٠ و 
٨٤٩ دينارا، ٢٥ نقطة مقارنة 

مبعدلهم خالل يونيو.
إن محصلة بحث معطيات 
هذا املؤشــر، تفيــد بارتفاع 
املســتهلكني  ثقــة  نســبة 
االقتصاديــة  باألوضــاع 

الراهنة.
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العقوبــات االقتصادية  عن 
إيــران  علــى  األميركيــة 
ونتائجهــا علــى الوضعني 
الداخلي اإليراني واإلقليمي.
أمــا علــى الصعيديــن 
االقتصــادي واملالــي، فــإن 
مسار أسواق النفط وتقلبات 
أسعاره تعتبر من القضايا 
األكثــر إحلاحــا فــي الدول 
املنتجة للنفط واملستهلكة 

له على السواء.
وفي الكويــت مثال تبلغ 
اإليرادات النفطية ما نسبته 
٩٠٪ مــن الدخــل الوطنــي 
وتغطي ٩٠٪ مــن النفقات، 
لذلــك فإن املعدل الوســطي 
الســنوي  النفــط  لســعر 

أداء البورصة اجليد ومنو القطاع العقاري عوامل إيجابية ساهمت في استقرار ثقة املستهلكني

استقرار أسعار النفط سيحقق إيرادات متوقعة بـ ١٧٫٧ مليار دينار.. ويخفض العجز ٣٣٪
تراجع مؤشر

الدخل الفردي احلالي
سجل معدل مؤشر آراء للدخل الفردي احلالي ١٠١ 
نقطة بتراجع ٨ نقاط خالل شــهر وبخسارة ٩ نقاط 

على أساس سنوي.
عبرت األكثرية الكبــرى من مكونات البحث عن 
عدم رضاها على مستوى الدخل الفردي احلالي، فقد 
تراجع معــدل املواطنني ١٢٠ نقطة واإلناث ٢٧ نقطة 
وذوو الدخل املتوسط خسروا ٤١ نقطة خالل شهر. 
أما على صعيد املناطق، فقد تراجع معدل محافظة 
مبارك الكبير ٣٤ نقطة والفروانية ٢٣ نقطة، واألحمدي 
١٨ نقطة، والعاصمة عشر نقاط، بينما من جهة أخرى 
ارتفــع معــدل محافظة اجلهــراء ٢١ نقطة ومحافظة 

حولي ٤ نقاط.
 ان شــبه اإلجماع على عدم الرضا على املداخيل 
الفردية، يعود بالدرجة األولى إلى االرتفاع اخلجول في 
مستوى الرواتب في القطاع احلكومي خالل السنوات 
الثالث املاضية، والى محدودية وعدم شمولية حتسني 

مستوى الرواتب في القطاع اخلاص.
 وبالعودة الى معطيات املراجع الرسمية يتبني لنا:
بلغ املعدل الوسطي لرواتب الذكور من املواطنني 
العاملني في القطاع احلكومي ١٧٧٨ دينارا والعامالت 
الكويتيات ١٢٧٢ دينــارا. بينما لم يتعد أجر العمال 
الذكــور من الوافدين العاملــني في القطاع احلكومي 
٧٢٤ دينــارا، واإلنــاث الوافدات اللواتــي يعملن في 
نفس القطاع ٦٦٤ دينارا. وبلغ معدل األجر للمواطنني 
العاملني في القطاع اخلاص ١٤١١ دينارا، وللمواطنات 
من ٨٦١ دينارا. بينما متوسط أجور الذكور من الوافدين 
العاملني في القطاع اخلاص ٢٦٩ دينارا، واإلناث غير 

الكويتيات ٣٨٦ دينارا.
أما علــى صعيد مؤشــر الدخل الفــردي املتوقع 
مســتقبال، فقد تأثر باملزاج السلبي الذي عبرت عنه 
معظــم مكونات البحث، حيث ســجل معدال بلغ ١٠٧ 
نقاط بتراجع ٣ نقاط مقارنة بشهر يونيو الفائت و٣ 

نقاط على التوالي على أساس سنوي.
يبدو ان انتعاش مستوى التداوالت العقارية، مع 
اإلشــارة الى األهمية املميزة لهذا القطاع، وانتعاش 
حركة البورصة لم يتغلبا على امليل السلبي الغالب 
في أوســاط معظــم مكونات البحث حــول املداخيل 

الفردية احلالية واملتوقعة مستقبال.

٨١ ٪ من العمالة الوطنية تعمل باحلكومة
سجل مؤشر آراء لفرص العمل املتوافرة في السوق 
حاليا ١٥٣ نقطة، مضيفا الى رصيده السابق١٧ نقطة، 
ومتراجعا بـ ٢٠ نقطة مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨. علما 

ان مستواه احلالي يعتبر األفضل منذ ٦ أشهر.
وتشــكل نســبة العمالة الوطنية التــي تعمل في 
املؤسسات والوزارات احلكومية جنو ٨٠٫٨٪ من أجمالي 

العمالة الوطنية العاملة في الكويت.
والالفت ارتفاع املعدل في أوساط الشباب ٣٣ نقطة، 
وبني الذكور ٣٦ نقطة بينما تراجع عند اإلناث عشــر 

نقاط.
 اما على صعيد الفئات العاملة، فمن املالحظ ارتفاع 
الطلب في سوق العمل على العاملني من ذوي األجور 
التي تقل عن ٤٥٠ دينارا شــهريا بحيث ارتفع املعدل 

لديهم الى ١٧٢ نقطة، بإضافة ٥٩ نقطة خالل شهر. بينما 
تراجع املعدل في أوساط ذوي الرواتب العليا ٧ نقاط. 
اما على صعيد املناطق، فقد ارتفع معدل محافظة 
اجلهراء ٣٩ نقطة والفروانية ٣١ نقطة ومبارك الكبير 
٢٢ نقطــة وحولــي ٩ نقــاط، بينما عــززت العاصمة 

رصيدها السابق ١١ نقطة.
 ان شبه اإلجماع على ارتفاع ثقة املستهلك بتوافر 
فرص العمل، يعكس واقع النمو الذي يطول مختلف 
القطاعات االقتصادية في الكويت في الوقت الراهن.

 وتبقى القضية احملورية في هذا السياق، مستوى 
جناح تكويــت القــوى العاملة الوطنية فــي القطاع 
احلكومي، وتشجيعهم على االنخراط في القطاع اخلاص 

مع ضمان رفع مستوى تأهلهم وإنتاجيتهم. 

تذبذب النفط يضغط
على التوقعات االقتصادية

تراجع معدل مؤشر آراء للوضع االقتصادي املتوقع 
مســتقبال الى ١٠٣ نقاط، بخســارة ثالث نقاط على 

أساس شهري و٩ نقاط مقارنة يوليو ٢٠١٨.
ال شــك في ان تراجع املعدل الوســطي ألســعار 
النفط خالل يونيو الفائت إلى ٦٢٫٧ دوالرا، بخسارة 
ما نســبته ٥٫٨٪ من سعره مقارنة باملعدل الوسطي 
لسعر السنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ الذي سجل ٦٨٫٥ دوالرا، 
قد شــكل عامال ضاغطا علــى التوقعات االقتصادية 
املستقبلية في أوساط املستطلعني. وباإلضافة لعدم 
ثبات أسعار النفط، فإن الصراع اإلقليمي والصراع 
التجاري العاملي وانخفاض نســبة النمو العاملي قد 

شكلوا عوامل سلبية على ثقة املستهلك.
ومع ذلك فإن جملة من العوامل اإليجابية حدت من 
السلبيات وصانت مستويات الثقة لدى املستهلكني، 

ومن أهم عناوينها:
١- ارتفاع حجم سيولة البورصة خالل النصف األول 
من الســنة بنســبة ١٦٦٪ مقارنة بالنصف األول من 

السنة املاضية.
٢- ارتفاع حجم التداوالت العقارية بنســبة ٢٣٫٩٪ 

على أساس سنوي.
٣- تســجيل النــاجت احمللي للربع األول من الســنة 

منوا حقيقيا بنسبة ٢٫٦٪ مقارنة بالسنة املاضية.
وفي خضم هذه األجواء والعوامل اإليجابية منها 
والســلبية، تراجع معدل املواطنني ملؤشر التوقعات 
االقتصادية إلى ١٠٤ نقاط بخسارة ١١ نقطة خالل شهر، 
معبرين بذلك عن تخوفهم من الوضع االقتصادي املقبل.

ارتفاع مستوى االستهالك 
في العاصمة

تعزز معدل مؤشر شراء املنتجات املعمرة مسجال 
١١٤ نقطة، بإضافة ســبع نقاط خالل شهر ومع ذلك 

بقي متخلفا على أساس سنوي بـ ٤٨ نقطة.
إن ارتفاع مستوى االستهالك يعتمد بالدرجة األولى 
على القوة الشــرائية والتبادليــة للدينار الكويتي، 
وعلى النمو االقتصادي احلقيقي احملقق، وعلى تدني 

التضخم النقدي.
ضمن هذه الشروط، وفي شهر يوليو الذي يعتبر 
بداية فصل الســياحة والسفر، وما يترتب على ذلك 
من مصاريف وإنفاق، سجل املواطنون ملؤشر شراء 
املنتجــات املعمرة ١٣٦ نقطــة بإضافة نقطة واحدة، 
واملقيمون العرب اكتفوا بـ ٦٦ نقطة بزيادة ١٦ نقطة 

على رصيدهم السابق.
الالفــت ارتفاع نية االســتهالك بني الذكور الذين 
سجلوا معدال بلغ ١٣٢ نقطة بارتفاع ٢١ نقطة، بينما 

تراجع املعدل عند االناث ١٣ نقطة.
 رفعت العاصمة رصيدها السابق ١٣ نقطة وهي 
األعلى بني املناطق تليها محافظة الفروانية ١١ نقطة.
 ان ارتفاع معدل مؤشــر شراء املنتجات املعمرة 
خــالل شــهر يجب أال يغيــب مدى تراجع مســتوى 

االستهالك مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨.

ثقة املستهلك بالكويت ألفضل مستوياتها في ٧ أشهر
مؤشر «آراء» بالتعاون مع «األنباء» برعاية «لكزس»


