تقرير "وكالة ستاندرد آند بورز" بشأن التصنيف االئتماين السيادي لدولة الكويت
ترمجة موجزة

 17يناير 2020

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" ( )Standard & Poor'sبتاريخ  17يناير  2020التصنيف االئتماين
السيادي لدولة الكويت عند املرتبة ( )AAمع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف ،حيث تناول التقرير ثالثة
أجزاء رئيسية هي :عوامل التصنيف الرئيسية ( ،)Key Rating Factorsآفاق التصنيف (،)Outlook
ومربرات التصنيف ( .)Rationaleوفيما يلي عرض موجز ألبرز حمتوايت التقرير.
أوالً – عوامل التصنيف الرئيسية ()Key Rating Factors
 امللف املؤسسايت واالقتصادي :أشارت الوكالة إىل أن اقتصاد دولة الكويت يعتمد على النفط ،وذلك
مع التوقعات مبحدودية تنويع مصادر الدخل يف االقتصاد على املدى املتوسط:
ٍ
بشكل أساسي على النفط ،حيث يش ّكل حنو  ٪90لكل من
معتمدا
 بقاء االقتصاد الكوييتً
الصادرات واإليرادات العامة.
 تتوقع الوكالة منو اقتصادي متواضع يف ظل قرار منظمة األقطار املصدرة للنفط "أوبك "+بتمديداتفاق ختفيض اإلنتاج حىت هناية عام .2020

 -استمرار التوترات اجليوسياسية اإلقليمية.

 ملف املرونة واألداء :أشارت الوكالة إىل احلجم الضخم للمدخرات املرتاكمة يف صناديق الثروة السيادية
والبالغة أكثر من  %400من الناتج احمللي اإلمجايل:

 تتوقع الوكالة أن ميثل حجم صايف األصول احلكومية العامة حنو  %420من الناتج احمللي اإلمجايل يفسياداي.
هناية عام  ،2019وهي النسبة األعلى بني الدول اليت تقوم الوكالة بتصنيفها
ً
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 تتوقع الوكالة استمرار حتقيق املالية العامة لفوائض مالية ،حىت مع استمرار اخنفاض أسعار النفطمدفوعا ذلك بدخل االستثمارات احلكومية يف صناديق الثروة السيادية.
العاملية يف املستقبل،
ً
 بقاء سعر صرف الدينار الكوييت مرتبطًا بسلة من العمالت الرئيسية واليت يهيمن عليها الدوالراألمريكي.
اثنيًا – آفاق التصنيف ()Outlook
 تعكس النظرة املستقبلية املستقرة لتصنيف دولة الكويت توقعات الوكالة ببقاء األوضاع املالية واخلارجية
مدعوما مبخزون ضخم من األصول األجنبية املرتاكمة يف صندوق الثروة
قوية خالل العامني القادمني
ً
السيادية ،ومن املتوقع أن تساهم هذه األوضاع جزئيًا يف ختفيف املخاطر املتعلقة بعدم تنويع االقتصاد
الكوييت واعتماده على النفط.
 أشارت الوكالة إىل إمكانية رفع التصنيف االئتماين السيادي لدولة الكويت إذا جنحت اإلصالحات
االقتصادية والسياسية واسعة النطاق يف تعزيز الفعالية املؤسساتية ،وحتسني التنويع االقتصادي على
املدى الطويل ،وذلك ابلرغم من اعتقاد الوكالة أبن هذا السيناريو قد ال يتحقق خالل آفاق توقعاهتا
لغاية عام .2023
 أشارت الوكالة إىل إمكانية ختفيض التصنيف االئتماين السيادي لدولة الكويت إذا أدى تراجع أسعار
النفط إىل اخنفاض مستمر يف مستوايت الثروة االقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط دون املستوايت
املتوقعة أو معدالت أضعف من النمو االقتصادي ،أو تدهور االستقرار السياسي الداخلي ،أو إذا
ٍ
بشكل ملحوظ.
تصاعدت املخاطر اجليوسياسية
اثلثاً – مربرات التصنيف ()Rationale
مدعوما ابملستوايت
 أشارت الوكالة إىل أن أتكيدها للتصنيف االئتماين السيادي لدولة الكويت جاء
ً
املرتفعة من املصدات املالية واخلارجية السيادية املرتاكمة ،إالّ أن التصنيف االئتماين للدولة مقيّد ب ِسمة
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الرتّكز ( )Concentrated Natureيف االقتصاد ،والضعف النسيب يف القوة املؤسساتية مقارنةً مع
أقراهنا يف التصنيف من خارج اإلقليم .وأشارت الوكالة إىل أن املنتجات النفطية يف دولة الكويت تش ّكل
حنو  %50من الناتج احمللي اإلمجايل ،وأكثر من  ٪90من الصادرات ،وحنو  ٪90من اإليرادات العامة.
ونظرا هلذا االعتماد الكبري على قطاع النفط ،ترى الوكالة أن االقتصاد الكوييت غري متنوع.
ً
أ) امللف االقتصادي واملؤسسايت :تتوقع الوكالة أبن قرار متديد العمل ابتفاق "أوبك "+األخري يف شهر
ديسمرب  2019بشأن املزيد من ختفيض اإلنتاج سيؤدي إىل تقييد النمو على املدى القصري ،إضافةً
إىل تصاعد املخاطر اجليوسياسية بني إيران والوالايت املتحدة األمريكية .وأشارت الوكالة إىل بعض
النقاط اليت مت األخذ هبا يف التصنيف ،وذلك على النحو اآليت:
معتمدا يف الغالب على النفط ،الذي يش ّكل حنو  ٪90من الصادرات
 بقاء االقتصاد الكوييت
ً
واإليرادات العامة .ويشكل القطاع النفطي أكثر من  %50من الناتج احمللي اإلمجايل ،وإذا ما مت
األخذ ابألنشطة األخرى ذات الصلة بعني االعتبار ،فإن هذه النسبة تكون أعلى .وتعترب دولة
الكويت اثمن أكرب منتج للنفط اخلام ،ومتتلك اتسع أكرب احتياطي نفطي يف العامل حسب بياانت
عام  .2018وابفرتاض مستوايت اإلنتاج احلالية ،أشارت الوكالة إىل أن إمجايل االحتياطيات املؤكدة
للنفط تكفي دولة الكويت لنحو  100سنة.
نظرا لرتّكز االقتصاد املرتفع على قطاع النفط ،فإن اجتاهات األداء االقتصادي لدولة الكويت ستبقى
ً 
ٍ
منوا
مرتبطة
بشكل كبري ابجتاهات صناعة النفط .وتتوقع الوكالة أن حيقق االقتصاد الكوييت احلقيقي ً
انعكاسا لقرار منظمة "أوبك" لتمديد اتفاقية ختفيض إنتاج
بنحو  %0.5يف عام  ،2019وذلك
ً
النفط ،حيث مت تطبيق تلك االتفاقية يف يناير  2019ولفرتة أولية متتد لستة أشهر ،ولكن مت متديدها
حىت هناية عام  2020مع ختفيض إضايف بنحو  500ألف برميل يوميًا .ويف هذا اإلطار ،تتوقع
الوكالة أن يبلغ متوسط إنتاج دولة الكويت من النفط حنو  2.65مليون برميل يوميًا يف عام ،2020
مقارنة بنحو  2.8مليون برميل يوميًا وذلك حسب خطة السلطات احمللية املدرجة ضمن املوازنة
العامة للدولة .وعليه ،تتوقع الوكالة أن يستقر منو االقتصاد الكوييت عند حنو  %0.5خالل عام
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 ،2020وذلك عند مستواه لعام  .2019وتفرتض الوكالة أن يصل متوسط سعر خام برنت إىل حنو
دوالرا للربميل.
دوالرا للربميل خالل عام  ،2020وأن ينخفض فيما بعد ليصل إىل حنو ً 55
ً 60
 تتوقع الوكالة منو الناتج احمللي اإلمجايل بنحو  ٪2.5يف املتوسط خالل السنوات ،2023 – 2021
مدفوعا ابلتوقعات حول قيام منظمة األقطار املصدرة للنفط "أوبك" بعدم متديد اتفاق ختفيض إنتاج
ً
النفط "أوبك "+بعد عام  ،2020إضافةً إىل سعي السلطات بدولة الكويت حنو زايدة الطاقة
اإلنتاجية للنفط ،واستئناف اإلنتاج يف املنطقة احملايدة املشرتكة بني دولة الكويت واململكة العربية
السعودية ،حيث تتوقع أن تنتج املنطقة احملايدة حنو  500ألف برميل يوميًا ،مع األخذ ابالعتبار
تراجع مستوى اإلنتاج الفعلي لدولة الكويت نتيجة التزامها حبصتها من اإلنتاج وفق االتفاق املذكور.
 ابلرغم من قوة الرتتيبات املؤسسية بدولة الكويت ،إالّ أن جهود السلطات املبذولة يف إطار
اإلصالحات اهليكلية يف السنوات األخرية قد أتخرت بشكل عام عن بقية االقتصادات اإلقليمية
األخرى .ويف هذا اإلطار ،مل تطبق السلطات احمللية ضريبة القيمة املضافة ( ،)VATوذلك خالفًا ملا
مت يف اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين .وتتوقع الوكالة أن
ذلك التأخر يرجع إىل سعي السلطات بدايةً حنو تطبيق الضرائب غري املباشرة وذلك على الرغم من
أن اإلطار الزمين ال يزال غري واضح .وعلى صعي ٍد آخر ،أشارت الوكالة إىل استمرار أتخري املوافقة
على قانون الدين العام اجلديد ،كما أهنا ال تتوقع أن يتم املوافقة عليه يف عام  ،2020وذلك يف ظل
املناقشات واإلجراءات املطولة مع اقرتاب موعد انعقاد انتخاابت جمللس األمة .ويف هذا اإلطار ،فإن
عدم املوافقة على ذلك القانون سيجعل السلطات احمللية غري قادرة على إصدار ديون جديدة،
وستعتمد على عمليات السحب من صندوق االحتياطي العام لتمويل العجز املايل يف املوازنة العامة.
 تشري الوكالة إىل تزايد حدة التوترات اجليوسياسية مع بداية عام  2020يشكل خماطر على األداء
االقتصادي رغم أنه ليس هلا آاثر مباشرة على دولة الكويت .وترى أبن التزايد الكبري حلدة التوترات
اجليوسياسية قد سيرتتب عليها آاثر تنعكس سلبًا على األداء االقتصادي لدولة الكويت إذا ما

بنك الكويت المركزي  -عام Central Bank of Kuwait - Public

-5-

تعطلت الطرق التجارية يف مضيق هرمز .ويف هذا الشأن ،فإن ملضيق هرمز أمهية كبرية ابلنسبة إىل
دولة الكويت ،حيث أن كل صادرات الدولة النفطية متر من خالله.
ب) املرونة واألداء :تعترب الوكالة أن دولة الكويت األقوى من حيث مركز صايف األصول احلكومية
سيادًي ،مع األخذ بعني االعتبار النقاط
العامة من بني كافة الدول اليت تقوم الوكالة بتصنيفها
ً
التالية:
 تق ّدر الوكالة األصول احلكومية اليت تدار من قِبل اهليئة العامة لالستثمار بنحو  %430من الناتج
احمللي اإلمجايل ،مما جيعلها أكرب صندوق للثروة السيادية يف العامل ابلنسبة حلجم االقتصاد .وأشارت
الوكالة إىل أن هذه املدخرات احلكومية الكبرية توفَر حيّز مايل للمناورة يف ظل السيناريوهات
املعاكسة ،مثل تراجع شروط التجارة أبكثر من املتوقع أو تعطّل مؤقت لطرق التصدير.

 ابلرغم من تراجع توقعات الوكالة ألسعار النفط يف عام  2021إىل  55دوالر أمريكي من  60دوالر
أمريكي لعام  ،2020تتوقع الوكالة بقاء املوازنة العامة (بعد حساب دخل االستثمارات احلكومية،
وبدون حساب خمصص صندوق احتياطي األجيال القادمة) يف حتقيق فوائض مالية بنحو  ٪8من
الناتج احمللي اإلمجايل على املدى املتوسط ،ويعود ذلك يف املقام األول إىل عوائد االستثمار احلكومية
الكبرية الناجتة عن إدارة املخزون احلايل من أصول اهليئة العامة لالستثمار .وال تتوقع الوكالة أبن يتم
طرح إصدارات جديدة للسندات اخلارجية بسبب التأخر يف إصدار قانون الدين العام اجلديد.
وعليه ،ستواصل احلكومة متويل عجز املوازنة العامة من خالل السحب من أصول صندوق
االحتياطي العام.
 أشارت الوكالة إىل أن استمرار االعتماد غري احملدود على السحب من صندوق االحتياطي العام
خطرا متوسط األجل.
لتمويل العجوزات يف املوازنة سيؤدي يف النهاية إىل نفاذ الصندوق ،وهذا ميثّل ً
وتتوقع الوكالة أن يتم إقرار قانون الدين العام اجلديد من قِبل جملس األمة خالل العامني أو الثالثة
مؤخرا بتعديل مشروع قانون
أعوام القادمة ،مما يسمح للحكومة ابالقرتاض .وقد قامت وزارة املالية ً
الدين العام ،إالّ أنه مل يقدم إىل جملس األمة.
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 تتوقع الوكالة بقاء احلساب اجلاري مليزان املدفوعات يف تسجيل فوائض مالية على مدى العامني
اعتبارا من عام 2021
القادمني ،وذلك على غرار أداء املالية العامة ،وأن يتحول إىل عجز معتدل ً
فصاعدا .وابلرغم من توقعات الوكالة أن تكون أسعار النفط معتدلة على املدى املتوسط ،فإن خطط
ً
دولة الكويت لتوسيع اإلنتاج ستدعم أوضاع امليزان اخلارجي .ويف نفس الوقت ،فإن النمو يف
أيضا ،مما يقلّص من
االستهالك احمللي أبسعار صرف اثبتة للدينار الكوييت سريفع فاتورة الواردات ً
الفوائض املالية للحساب اجلاري.
 أشارت الوكالة إىل أن سعر صرف الدينار الكوييت يرتبط بسلة عمالت (غري معلنة) يهيمن عليها
من وجهة نظر الوكالة الدوالر األمريكي ،وهي العملة اليت يتم فيها تسعري وتداول غالبية الصادرات
نوعا ما من نظم أسعار
الكويتية ،وترى الوكالة أن نظام سعر الصرف يف دولة الكويت أكثر مرونة ً
الصرف يف معظم دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،واليت ترتبط أسعار صرف عمالهتا
ابلدوالر األمريكي .فعلى سبيل املثال ،قرر بنك الكويت املركزي خفض سعر الفائدة مرة واحدة
فقط يف عام  2019مبقدار  25نقطة أساس ليصل إىل  ،٪2.75مع جتاهل قرارات جملس االحتياطي
الفيدرايل األمريكي خلفض سعر الفائدة يف شهري يوليو وسبتمرب من نفس العام .وحسب رأي
الوكالة أن بعض االختالف للسياسة النقدية بني بنك الكويت املركزي واالحتياطي الفيدرايل
األمريكي أمر ممكن ،ويعود ذلك جزئيًا إىل حمدودية تدفقات احملفظة ( )portfolio flowsبني
الكويت وبقية العامل.
قواي
 أشارت الوكالة إىل أنه ابلرغم من حتدايت البيئة التشغيلية ،إالّ أن القطاع املصريف الكوييت يبقى ً
مع رحبية مستقرة وحتسن جودة األصول .وترى الوكالة أن الرتكزات االئتمانية للبنوك يف قطاع العقار
التجاري ستظل تش ّكل املخاطر االئتمانية الرئيسية.
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