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اعتدال نمو قطاع المستهلك الكويتي خالل العام
 2016بعد عدة سنوات من النمو القوي
استمر قطاع المستهلك باالعتدال منذ أواخر العام  2015تماشيا ً مع
التراجع الملحوظ في نمو كل من القروض الشخصية والواردات اللذان
تزامنا مع تدني أسعار النفط وسط اتخاذ السلطات سياسات تقشفية .فقد
دلّت معظم مؤشرات المستهلك على وجود تراجع خالل العام  2016وذلك
على الرغم من حفاظ نمو الدخل األسري والتوظيف على قوتهما كما بقيت
ثقة المستهلك متدنية بصورة ملحوظة .وظل نمو اإلنفاق االئتماني أيضا ً
متدنيا ً بعد أن شهد تقلبات عديدة إلى أن بلغ مستويات منخفضة في وقت ما
من العام .وال يزال توظيف الكويتيين في الوقت نفسه يشكل دعما ً جيدا ً
للقطاع ونموه نتيجة ثبات وتيرة التوظيف الحكومي.
واعتدل إنفاق المستهلك خالل العام  2016بالرغم من التباطؤ المؤقت
والشديد الذي شهده خالل الربع الثاني والربع الثالث من العام  .2016إذ
تراجع اإلنفاق االئتماني واإلنفاق من بطاقات السحب اآللي وأجهزة نقاط
البيع وإجمالي اإلنفاق الذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب اآللي
إلى مستوات متدنية ألول مرة على اإلطالق في الربع الثالث من العام
 2016ليتعافى الحقا ً خالل الربع األخير من العام نتيجة عوامل موسمية
مسجالً نمواً بواقع  ٪9و  ٪4على أساس سنوي وعلى التوالي.
وظهر تباطؤ قطاع المستهلك جليا ً في واردات السلع االستهالكية خالل
العام  2016والتي سجلت تراجعا ً كبيراً بواقع  ٪9على أساس سنوي
مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ  ٪7على أساس سنوي .وظهر معظم
التراجع في الواردات كقطاع السيارات الذي تراجع بواقع  ٪20على
أساس سنوي في  2016ما يعكس ّ
تعثر سوق السيارات والسلع المعمرة كما
هو ظاهر في مؤشر آراء لثقة المستهلك.
وبقيت ثقة المستهلك عند مستويات متدنية بصورة ملحوظة في األشهر
األخيرة .إذ استقر مؤشر آراء لثقة المستهلك عند  96نقطة في فبراير من
العام  2017متراجعا ً بواقع  ٪8على أساس سنوي .وقد ظل المؤشر دون الـ
 100نقطة منذ أغسطس من العام  2016عندما أعلنت الحكومة اعتزامها
رفع أسعار البنزين .وقد تسبب مكون السلع المعمرة ومكون الدخل الجاري
ومكون التوظيف في معظم التراجع نتيجة المخاوف من استمرار تدني
أسعار النفط وإصالحات الدعوم قيد التنفيذ.
وبدأت القروض الشخصية بالتعافي تدريجيا بعد تراجعها الملحوظ في
الثمانية أشهر األولى من العام  .2016فقد تراجعت التسهيالت الشخصية
باستنثاء الممنوح لشراء األوراق المالية إلى  ٪7.0على أساس سنوي في
يناير من العام  2017مقارنة بعام مضى عند  .٪12.6وتراجع متوسط
صافي الزيادة الشهرية في تلك التسهيالت إلى  70.5ماليين دينار في الستة
أشهر األخيرة مقارنة بمتوسط العام  2015عند  101مليون دينار.

< نمر كنفاني
إقتصادي أول
+965 2259 5365, nemrkanafani@nbk.com

الرسم البياني  :1نمو القروض الشخصية
( ٪النمو السنوي(

المصدر :بنك الكويت المركزي

الرسم البياني  :2الصفقات االئتمانية
( ٪النمو السنوي(

المصدر :بنك الكويت المركزي

الرسم البياني  :3مؤشر ثقة المستهلك
(مؤشر(

المصدر :آراء لدراسات الجدوى واالستشارات

ال يزال نمو توظيف الكويتيين مدعوما ً بقوة التعيين الحكومي في العام
إدارة البحوث االقتصادية ،هاتف  ، )965( 2259 5500فاكس 2017 © ، econ@nbk.com ، )965( 2224 6973 :بنك الكويت الوطني

www.nbk.com

 .2016فقد بلغ متوسط المتقدمين للوظائف المدنية من الكويتيين ما يقارب
 4.059للربع وذلك على مدى األربعة أرباع المنهية في الربع الثالث من
العام  2016بدعم من قوة وتيرة التعيين خالل الربع الرابع من 2015
والربع األول من  .2016ويعكس ذلك زيادة ملحوظة إذ كان يبلغ متوسط
المتقدمين إلى  3آالف قبل عامين .وتمثل الوظائف الحكومية  ٪68من تلك
الوظائف .فقد تضاعفت الوظائف الحكومية إلى  2.756للربع خالل الفترة
ذاتها .وتراجعت قليالً بالمقابل وظائف القطاع الخاص الجديدة ولكنها
حافظت على قوتها نسبيا ً مش ّك ً
لة ما يقارب الثلث من الوظائف المدنية.
ويعزى تباطؤ الوظائف في القطاع الخاص إلى الجهود المستمرة من جانب
الحكومة للحد من الوظائف الوهمية.
ومن المتوقع أن يستمر قطاع المستهلك بالركود خالل العام  2017إال أن
قرار الحكومة األخير بشأن تعديل زيادة أسعار الخدمات التي أقرت مسبقا ً
وفق القانون السابق رقم  20للعام  2016في قد يشكل بعض الدعم مع
ثبات التوظيف واعتدال الزيادات في الرواتب واألجور في القطاع
الحكومي.
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