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 االقتصادي الموجز
2020 أغسطس I   42  إدارة البحوث االقتصادية  

 اتجاهه ذلك بعكس لينمو في بداية الربع الثالث الاستعاد اإلنفاق االستهالكي وتيرة 

إعادة فتح بعض األنشطة فالذي الزمه على مدى الشهور الماضية،  الهبوطي

نمو ن تشير التوقعات إلى ألطلب االستهالكي المكبوت. ولاالقتصادية قابلها تزايد 

 في أغسطس في ظل تخفيف المزيد من القيود قبل أنقد يرتفع اإلنفاق االستهالكي 

إعادة فتح  مع وتيرة االنتعاشستشهده تراجع مجدداً بالتزامن مع هدوء ال يعاود

 الوظيفي وحالة عدم اليقين باألمان  المخاوف المحيطة زال تما في حين  االقتصاد. 

 االقتصادي تمثل أعباء شديدة على ثقة المستهلك بصفة عامة.

 اإلنفاق االستهالكي يعكس شهوراً من األداء المتراجع

على أساس  %21.6ارتفع اإلنفاق االستهالكي في يوليو بمعدل جيد بلغت نسبته 

، ليعكس K-Netدث التقارير الشهرية الصادرة عن شركة كي نت سنوي وفقاً ألح

بذلك أدائه المتراجع الذي امتد على مدى عدة شهور، بفضل تخفيف القيود على 

التنقل وإعادة فتح المحالت التجارية. كما تراجعت معامالت نقاط البيع بنسبة 

راجع الذي مقابل الت كبيراً  فقط على أساس سنوي في يوليو، فيما يعد تحسناً  0.1%

. %160في يونيو، بينما تزايد اإلنفاق عبر اإلنترنت بنسبة  %35شهدته بنسبة 

وفي واقع األمر، قد تكون إجراءات اإلغالق المطولة قد أدت إلى تغييرات طويلة 

تواء احبهدف  األمد في السلوك االستهالكي، حيث أدت تدابير البقاء في المنزل 

 قبال المستهلكين للتسوق عبر اإلنترنت.تعزيز ا إلى الجائحة 

كما تلقى اإلنفاق دعماً جزئياً بفضل تراكم المدخرات، ألسباب ليس أقلها تأجيل 

سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر )والتي من المتوقع أن تساهم مؤقتاً في توفير 

لمقدرة من القيمة ا %5أكثر من مليار دينار كويتي من الدخل، أي ما يعادل أكثر من 

 اضطرار شريحة كبيرة (. هذا إلى جانب 2019إلنفاق األسر المعيشية في عام 

عطالتهم الصيفية داخل الكويت نتيجة لفرض قيود صارمة  إلى قضاء من السكان 

 على السفر.

وعلى الرغم من أن اإلنفاق االستهالكي قد يكتسب المزيد من الزخم خالل شهر 

بع الثالث في ظل التخفيف التدريجي للقيود أغسطس والفترة المتبقية من الر

المفروضة على وسائل النقل العام والمطاعم وخدمات الرعاية الشخصية والنوادي 

الصحية وأماكن الترفيه األخرى )مثل المتاحف ودور السينما وقاعات الحفالت 

ن عالموسيقية(، إال أن ذلك األداء قد يتباطآ مع انحسار االنتعاش المبدئي الناتج 

، خاصة األمن إعادة فتح االقتصاد. كما أن استمرار المخاوف المتعلقة بالدخل 

 بالنسبة للوافدين، قد يؤثر سلباً على االقتصاد وثقة المستهلك في المستقبل.

 

 

معامالت نقاط البيع والمدفوعات عبر اإلنترنت وعمليات السحب : 1الرسم البياني 
 اآلليالنقدي باستخدام أجهزة السحب 

 (على أساس سنوي )٪

 

 كي نت وبنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 مؤشرات ثقة المستهلك تتجه للتراجع

يتعارض االتجاه األخير في ثقة المستهلك مع األداء القوي الذي شهده اإلنفاق 

االستهالكي مؤخراً بما يعكس تراجع بيئة أسعار النفط والمخاوف األساسية المتعلقة 

االقتصادية وحالة انعدام األمن تجاه الدخل، ال سيما ضمن صفوف باألوضاع 

الوافدين نظراً إلجراءات االستغناء عن الموظفين أو تسريحهم مؤقتاً أو خفض 

رواتبهم. وبلغ مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة "آراء" للبحوث 

آلن، حتى ا نقطة في يوليو، متراجعاً بخمس نقاط منذ بداية العام 100واالستشارات 

( نظراً لتحسن معظم المكونات 98إال انه ما يزال أعلى قليالً من قراءة يونيو )

الفرعية بما في ذلك مستويات العمالة الحالية والسلع المعمرة تزامنا مع إعادة فتح 

 االقتصاد.
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 مؤشر ثقة المستهلك: 2الرسم البياني 

 (مؤشر)

 

 واالستشاراتشركــــة آراء للبحوث المصدر: 
 

 اعتدال اإلقراض االستهالكي في الربع الثاني

، بعد أن تسارعت بحدة 2020نمو االئتمان الشخصي خالل عام  هدأت وتيرة  

بدعم من قيام بنك الكويت المركزي برفع وذلك  2019خالل معظم فترات عام 

ألف دينار  15ألف دينار كويتي مقابل  25الحد األدنى للقروض االستهالكية )إلى 

. ومما ال شك فيه أن اعتدال األداء يرجع إلى 2018كويتي في السابق( في ديسمبر 

وتدابير االغالق االحترازية التي تم فرضها فيما بعد. وعلى  19-تفشي جائحة كوفيد

هذا االساس، تباطأت معدالت نمو القروض االستهالكية )باستثناء القروض 

في مايو ومقارنة  %22في يونيو مقابل  على أساس سنوي %20السكنية( إلى 

 .%36بنسبة  2019بالنمو الذي شهدته في عام 

 اإلقراض الشخصي والقروض االستهالكية: 3الرسم البياني 

 (على أساس سنوي ٪)

 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةالمصدر: 
 

، تراجع أيضاً نمو إجمالي االئتمان الشخصي )بما في ذلك  هذاتالوقت وفي 

على  %2.9القروض السكنية( خالل معظم فترات الربع الثاني، حيث وصل إلى 

 الذي سجله في بداية العام. %4.7أساس سنوي في يونيو، فيما يعد أقل من مستوى 

 سوق العمل يتأثر سلباً بضعف النشاط االقتصادي

أثير في التقد يساهم استمرار ضعف اوضاع سوق العمل  وتشير التوقعات إلى أن 

فاق نمو اإلنفاق االستهالكي على المديين القريب والمتوسط. إذ تباطأت آسلباً على 

على أساس سنوي في الربع األول  %2.4وتيرة نمو توظيف الكوادر الوطنية إلى 

نتيجة لتباطؤ وتيرة  2019من عام  في الربع الرابع %3.2مقابل  2020من عام 

من  -أدنى المستويات المسجلة منذ عامين  - %2.9التوظيف في القطاع العام )إلى 

(. ويبدو أن %1.6فقط من  %0.2( والتوظيف في القطاع الخاص )إلى 3.6%

نمو معدل توظيف الكوادر الوطنية في القطاع العام كان معتدالً منذ بداية عام 

يواجه المزيد من الرياح المعاكسة في الفترات المقبلة، مع استمرار ولكن قد  2019

 حققبشكل عام ظهور تداعيات الجائحة، ال سيما على مستوى القطاع الخاص. و

هود ج إلى  ولكن يمكن أن يُعزى ذلك القطاع العام أداًء جيدا مقارنة بالقطاع الخاص

 التكويت.

 العمالة الكويتية: 4الرسم البياني 

 (على أساس سنوي ٪)

 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةالمصدر: 
 

وعلى الرغم من عدم صدور بيانات عن العمالة الوافدة هذا العام بعد، إال أنه من 

المرجح استمرار تراجع معدالت توظيف الوافدين في كل من القطاعين العام 

والخاص. وفي واقع األمر، تشير التقارير إلى أنه خالل الفترة الممتدة ما بين 

من  %5د البالد )حوالي ألف واف 165منتصف مارس ومنتصف يوليو، غادر 

إجمالي الوافدين(. ومن المتوقع أن تغادر المزيد من العمالة الوافدة قبل نهاية عام 

، وفقاً آلراء بعض المحللين، على خلفية التغييرات المقترحة في قانون 2020

اإلقامة والتي تهدف إلى تقليص أعداد الوافدين في البالد، كما تضطر الشركات إلى 

 عن موظفيها في ظل ضعف المناخ االقتصادي. االستغناء

وعلى صعيد منفصل، فانه على الرغم من ارتفاع متوسط نمو األجور في الربع 

 على أساس سنوي %2.5على مستوى كل من الكويتيين ) 2019الرابع من عام 

مقابل  %2.7( وغير الكويتيين )2019عام في الربع الثالث من  %2.1مقابل 

(، إال أن ذلك المعدل قد يتراجع في األرباع 2019ثالث من عام في الربع ال 2.4%

القادمة تماشياً مع استمرار ضعف المناخ االقتصادي بما سيؤثر سلباً على اإلنفاق 

 االستهالكي في نهاية المطاف.

 نمو األجور على أساس سنوي: 5الرسم البياني 

 (على أساس سنوي ٪)

 

 للمعلومات المدنية وبنك الكويت الوطنيالهيئة العامة المصدر: 
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 انتعاش اإلنفاق يعتمد على أوضاع سوق العمل

سيتوقف مقدار انتعاش اإلنفاق االستهالكي على مدى شعور المستهلكين باألمان 

تجاه مستويات الدخل، والتأثير المرتقب على التركيبة السكانية للوافدين وكذلك 

وتجنب اإلغالق المستقبلي لالقتصاد وإيقاف  19- المسار المستقبلي لجائحة كوفيد

أنشطة األعمال والقيود المفروضة على التنقل. وفي الوقت الذي نتوقع فيه تزايد 

زخم اإلنفاق على المدى القريب مع إعادة فتح جوانب مختلفة من األنشطة 

االقتصادية، إال أن استمرار ضعف سوق العمل والتراجع المتوقع في أعداد 

فدين، ال سيما في ظل التغييرات الشاملة التي ستطرأ على قانون اإلقامة بهدف الوا

 تقليص أعداد الوافدين، والتي قد تثقل كاهل اإلنفاق االستهالكي في الفترة المقبلة.
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