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»ستاندرد آند بورز« تزيد الربكة اقتصاديً بخفض تصنيفها إلى »A+« مع نظرة سلبية

عجز الكويت اأعلى عاميً 
وإستراتيجيتها الشاملة للتمويل... فقيرة باستمرار

ضت تصنيفها اائتماني السيادي طويل اأجل بالعملة امحلية والعمات اأجنبية إلى امرتبة »A+« مع نظرة مستقبلية سلبية من امرتبة 
ّ
زادت وكالة »ستاندرد آند بورز« ربكة الكويت ااقتصادية بعد أن خف

 ،»A-1« إلى »+A-1« وذلك في ضوء عدم وجود إستراتيجية شاملة لتمويل عجز اموازنة العامة للدولة.كما خفضت الوكالة تصنيفاتها اائتمانية السيادية قصيرة اأجل بالعملتن اأجنبية وامحلية من ،»-AA«
فيما قامت في الوقت نفسه، بمراجعة تقييم التحويل وقابلية التحويل إلى »AA-« من »AA«. ولم تستبعد الوكالة خفضً إضافيً للتصنيف السيادي إذا استمر العجز امرتفع للموازنة على امدى امتوسط، مع 

عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها. وفي الوقت نفسه، أشارت »ستاندرد آند بورز« إلى إمكانية رفع التصنيف اائتماني السيادي للكويت إذا أظهرت الحكومة سجًا حافًا في تنفيذ 
اإصاح الهيكلي الذي ُيعالج احتياجات الكويت التمويلية طويلة اأجل، وتعزيز صنع السياسات، وتحسن اآفاق ااقتصادية.

وجاء القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من امرتبة »AA« إلى امرتبة »AA-« مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة امستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020، حيث 
 .)Rationale( ومبّررات التصنيف ،)Outlook( وآفاق التصنيف ،)Rating Action( وقرار التصنيف ،)Overview( تناول التقرير 4 أجزاء رئيسية هي: النظرة العامة للتصنيف

 ماجد العجيل: 
ا يمكن التغاضي عن خفض التصنيف

أوضح رئيس مجلس إدارة بنك برقان، ماجد العجيل، أن 
خفض التصنيف، نتيجة اافتقار إلى إستراتيجية تمويل شاملة 

من قبل الدولة، افتً إلى أنه يأتي نتيجة الظروف العامية 
والتباطؤ ااقتصادي وتداعيات »كورونا« وتأثيرها على مجمل 

نشاط الدولة.
ورأى العجيل أن خفض التصنيف لم يكن جوهريً ولكن ا 

يمكن التغاضي عنه، مطالبً بمعالجة الوضع بسرعة من خال 
إعان سياسة مالية شاملة وواضحة، مبينً أن الكويت ليست 

الوحيدة التي تعاني من خفض تصنيفاتها في امنطقة.
وأعرب العجيل عن تفاؤله بامرحلة امقبلة، في ظل ارتفاع 

أسعار النفط، والذي يتوقع استمراره حتى نهاية العام الحالي، 
معتبرً أن  ذلك يدعم موقع الكويت امالي.

 عبدامجيد الشطي: 
متوقع مع غياب الرؤية و»لعبة الكراسي« 

ق رئيس اتحاد امصارف اأسبق عبدامجيد الشطي على 
ّ
عل

قرار »ستاندرد آند بورز« قائًا »كان متوقعً في ظل غياب 
الرؤية والهيكلة ااقتصادية التي تلبي الطموح، لم تقدم 

الدولة امعالجات الازمة فأصدرت وكاات التصنيف تقاريرها 
التي تترجم الوضع وهذا أمر طبيعي«.

وأفاد الشطي بأن عجز الحكومة وما يشهده مجلس اأمة 
من »لعبة الكراسي«، وعدم التركيز على القوانن اإصاحية 

واعتمادها أدى إلى تخفيض التصنيف، محذرً من استمرار 
الوضع بهذا الشكل لفترة أطول.

وتابع أن الكويت كانت تتمتع بتصنيف عاٍل وقدرة كبيرة على 
ااقتراض بأقل تكلفة، وبأسعار زهيدة، أما اليوم فإن لذلك 

تأثيرً سلبيً على ملف اإقراض وكذلك على امؤسسات التي 
حصلت في السابق على تصنيفات مرتفعة بفضل استقرار 

الوضع ااقتصادي.
وأفاد الشطي بأنه ليس معنى التخفيض أن وضع الكويت 

اقتصاديً بات سيئً، أو ضعيفً، ولكنه يعكس عجز الحكومة 
في التعامل مع املفات التي تستوجب إجراءات مباشرة وجريئة 

لسطر اإصاحات امأمولة.

 طال بهبهاني: 
كلفة اقتراض الدولة وبنوكها سترتفع   

قال رئيس مجلس إدارة البنك اأهلي الكويتي، طال بهبهاني، 
إن تخفيض »S&P« لتصنيف الكويت، سيؤثر على البنوك 

والشركات امحلية التي تعتمد على تصنيف الدولة للحصول 
على أفضل أسعار الفائدة عند إصدار السندات والصكوك.
وبّن أن تخفيض التصنيف يأتي كجرس إنذار للتنبيه إلى 

أهمية عدم التأخر بشكل أكبر في حل امشاكل ااقتصادية 
وامالية التي تعاني منها الكويت، والتي تنعكس سلبً على 

تصنيفاتها العامية، ما يرفع كلفة اقتراضها واقتراض البنوك 
والشركات مستقبًا من اأسواق الدولية بشكل نسبي.

وأضاف بهبهاني أن التخفيض الجديد يأتي بسبب عدم حل 
مشكلة ااقتراض حتى اليوم، وعدم إصدار تشريعات عديدة 
مهمة وضرورية لإصاح ااقتصادي، نتيجة التأخير الحاصل 

على صعيد جلسات مجلس اأمة حاليً.
 واعتبر بهبهاني أن ااقتراض يعد حًا أفضل من تسييل 

اأصول في الفترة الحالية، خصوصً وأن ارتفاع أسعار النفط 
يساعد على حل جزء من العجز امالي.

عبدالله اما: 
ااحتقان يدفع أصحاب امشاريع للهروب  

قال رئيس ااتحاد الكويتي لشركات الصيرفة وعضو مجلس 
إدارة غرفة التجارة والصناعة، عبدالله اما، إن غياب اإصاح 

السياسي يؤدي لغياب اإصاح ااقتصادي، افتً إلى أن 
سياسات الحكومة في اإنفاق العام لم تتغير على مدار 

السنوات اماضية رغم العجوزات الكبيرة.
وأوضح أن ااحتقان السياسي يعطل مشاريع كثيرة ويدفع 

العديد من أصحاب امشاريع الحالية بالتفكير في الهروب 
إلى الخارج، مشيرً إلى أن بيئة الكويت غير خصبة اجتذاب 

مستثمرين أجانب رغم الجهود الجبارة التي تقوم بها الهيئة 
العامة لتشجيع ااستثمار امباشر.

وأشار إلى أن جهود الدولة في تنويع ااقتصاد بعيدً عن النفط 
ا تزال متواضعة جدً، مبينً أنه بينما تولي دول الخليج اهتمامً 

كبيرً للمشاريع السياحية، توجه الكويت جّل مشاريعها إلى 
البنية التحتية.

مهند الصانع: 
اإصاح تأخر والبورصة بمنأى 

أكد رئيس الجمعية ااقتصادية السابق وعضو مجلس اإدارة 
الحالي مهند الصانع أن تأخر تفعيل اإصاحات ااقتصادية 

محليً عّرض الكويت لخفض التصنيف، افتً إلى غياب 
اإستراتيجية الشاملة التي تحفظ وتحمي ااقتصاد بشكل 

علمي يكون له مردود إيجابي مستقبًا.
وقال الصانع »سبق أن حذرنا من تأخر اإصاحات امالية وأشرنا 
إلى أن الوضع سيسوء أكثر ما لم تكن وتيرة التعامل مع الوضع 

جريئة وسريعة ووافية، وإا ستتفاقم التكلفة بشكل كبير، 
وهذا ما يحدث اليوم، نعلم أن آثار التخفيض ستكون سلبية 

على ااقراض إذا ما توجهت إليه الدولة بسبب ارتفاع تكلفته، 
وقد يكون أكثر عبئً حال صدرت تخفضيات إضافية«.

 وأوضح أن ااستمرار بهذا الشكل سيؤدي با شك إلى ضياع 
جهود بذلتها مؤسسات محلية على مدار الفترة اماضية، 

ووضعت بموجبها بحوث ومقترحات شافية.
واستبعد الصانع أن يكون لخفض التصنيف تأثير سلبي على 

سوق اأسهم.

| كتب عاء السمان  وأسامة مروة وعلي قاسم |

عت »ستاندرد آند بورز« أن يصل متوسط عجز اموازنة 
ّ
 توق

العامة إلى نحو 17 في امئة من الناتج امحلي اإجمالي سنويً 
خال السنوات 2021-2024، مبينة أنه مع ذلــك، ا يــزال يتوجب 
عــلــى الــحــكــومــة وضـــع إســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لـــزيـــادة مــصــدرهــا 
الرئيسي لتمويل عجز اموازنة، وهو صندوق ااحتياطي العام 
الحكومة  تتبنى  أن  بــــورز«  آنـــد  الــنــاضــب.ورّجــحــت »ســتــانــدرد 
قانونً للّدين العام، أو تتغّلب على امعارضة البرمانية للوصول 
إلى بدائل التمويل اأخرى امتاحة مثل صندوق اأجيال القادمة.

الغياب امطول وامستمر إستراتيجية  فــإن  أنــه ومــع ذلــك،  وبّينت 
التمويل طويل اأجل يشير إلى مخاطر ائتمانية بشكٍل أكبر بما 

يتماشى مع فئة التصنيف »A« الخاصة بالوكالة.
امقام  للتصنيف تعكس في  السلبية  النظرة  أن  الوكالة  وبّينت 
العوائق  التغلب على  الحكومة على  امتعلقة بقدرة  اأول امخاطر 
امؤسسية التي تمنعها من تطبيق إستراتيجية لتمويل العجز في 

على مدى 12-24 شهرً مقبًا.
 ولفتت إلى أن امواجهة امستمرة بن الحكومة ومجلس اأمة 
يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ اإصاحات امالية، أو تمرير 

قانون الّدين العام.

مبّررات الخفض 
يعكس  اائــتــمــانــي  التصنيف  تخفيض  أن  إلــى  الــوكــالــة  ولفتت 
اافتقار امستمر إلى إستراتيجية تمويل شاملة رغم العجز الكبير 
امستمر للحكومة. وبسبب امعارضة البرمانية، لم تتمكن الحكومة 
حتى اآن من تمرير قانون يمنحها سلطة إصدار الدين أو الوصول 
الفوري إلى مخزونها الكبير من اأصــول امتراكمة، كما أن وتيرة 

اإصاحات الهيكلية في الكويت ا تزال بطيئة.
وُتــقــّدر الوكالة أن يصل العجز في امــوازنــة العامة نحو 33 في 
امئة من الناتج امحلي اإجمالي في السنة امالية 20 /2021، وهي 

أعلى نسبة بن جميع الحكومات على مستوى العالم. 
الكويتية مع وقــف تخفيضات  النفط  عت زيــادة صــادرات 

ّ
وتوق

اإنتاج وفقً اتفاقية »أوبك+« تدريجيً، ومع ذلك، رجحت أن يبلغ 
الناتج امحلي  امئة من  العامة نحو 17 في  متوسط عجز اموازنة 
الــتــوازنــي  الــســعــر  الــســنــوات 2021-2024، مـــقـــّدرة  اإجــمــالــي خـــال 
للموازنة العامة عند نحو 90 دوارً للبرميل، وهو أعلى بكثير من 

افتراضات أسعار النفط على امدى امتوسط.
وذكــرت »ستاندرد آنــد بــورز« أنــه في السنوات اأخــيــرة، أعلنت 
الحكومة في مناسبات عديدة عزمها تسريع زخم اإصاح امالي، 
امتوقع  العجز  أن  إلــى  مشيرة  بطيئً،  يـــزال  ا  الفعلي  التقدم  لكن 
امئة  فــي   31 2021 سيصل نحو  يونيو  فــي  امعتمدة  امــوازنــة  فــي 
من الناتج امحلي اإجمالي في السنة امالية 21 /2022، مع زيادة 

اإنفاق العام 8.5 في امئة مقارنة بالسنة امالية السابقة. 
وأضافت أنه رغم اعتقاد الوكالة بأن رصيد الحساب الختامي 
للسنة امــالــيــة 21 /2022 ســيــكــون جــيــدً، ويــرجــع ذلـــك جــزئــيــً إلــى 
امــوازنــة، إا أنها تعتبر أن  النفط عما مرصود في  ارتــفــاع أسعار 
اموازنة امعتمدة تنحرف عن اأهداف امعلنة للسيطرة على اختال 

التوازن امالي واحتواء النفقات العامة.

وبــّيــنــت الــوكــالــة أنــه وعــلــى عكس توقعاتها الــســابــقــة، لــم تضع 
امــوازنــة،  عجز  لتمويل  شاملة  إستراتيجية  اآن  لغاية  الحكومة 
ومــع انتهاء قــانــون الــديــن الــعــام فــي 2017 لــم تكن الحكومة قــادرة 
على ااقتراض منذ ذلك الحن، واعتمدت بدًا من ذلك على صندوق 
أدى هذا  العامة، وقد  اموازنة  للوفاء بمتطلبات  العام  ااحتياطي 
إلى نفاد صندوق ااحتياطي العام في ظل عدم قدرة الحكومة على 
ااعتماد على صندوق اأجيال القادمة في تمويل اموازنة العامة 

للدولة.

قيود صعبة  
وأشـــارت »ســتــانــدرد آنــد بـــورز« إلــى أنــه فــي حــال نفاد صندوق 
ااحــتــيــاطــي الــعــام تــمــامــً، فــقــد تــواجــه الــكــويــت قــيــودً صــعــبــة في 
اموازنة وتتطلب تعديًا سريعً وكبيرً في اإنفاق العام، ومع ذلك، 
حتى فــي ظــل مثل هــذا السيناريو اأصــعــب، ا تتوقع الــوكــالــة أن 

تتأثر خدمة الدين في امقام اأول كونها مبالغ صغيرة. 
الدين الحكومي العام عند نحو 10 في  وُتقّدر الوكالة إجمالي 
الفوائد  الــنــاتــج امحلي اإجــمــالــي، فــي حــن تبلغ نفقات  امــئــة مــن 
نحو 1 في امئة من إجمالي اإنفاق العام، ومع ذلك، فإن أي تعديل 
ااقتصاد  يضعف  أن  ُيمكن  امنضبط  غير  العام  لإنفاق  محتمل 

يــكــون هـــذا اأخــيــر مهمً بشكٍل  وثــقــة امستثمرين اأجـــانـــب، وقـــد 
خــاص فــي ظــل خطط الحكومة للعودة إلــى التمويل مــن اأســواق 

العامية في السنوات امقبلة.
ونــّوهــت الوكالة بــأن اارتــفــاع اأخــيــر فــي أســعــار النفط يخفف 
ـــر خــطــط اإصـــاح 

ّ
الــضــغــوط الـــفـــوريـــة، ولــكــنــه قـــد يــــؤدي إلـــى تـــأخ

الهيكلي للحكومة، وهذا يجعل الكويت أقل استعدادً أي صدمات 
معاكسة في شروط التبادل التجاري في امستقبل.

 التصنيف مدعوم
وأفادت »ستاندرد آند بورز« بأن تصنيفها اائتماني للكويت 
امــالــيــة والخارجية  الــدولــة  بــارتــفــاع احتياطيات  يـــزال مــدعــومــً  ا 
يــزال  وا  لاقتصاد،  امتنوعة  غير  الطبيعة  يخفف  مــا  امــتــراكــمــة، 
قادرة  الحكومة ستكون  أن  يفترض  للوكالة  اأساسي  السيناريو 
عــلــى الــتــغــلــب عــلــى امــعــارضــة الــبــرمــانــيــة، ربــمــا مـــن خـــال إصـــدار 
مــرســوم ضــــرورة يسمح بــاســتــخــدام صــنــدوق احــتــيــاطــي اأجــيــال 

القادمة إذا لم تكن الخيارات اأخرى متاحة.
ــة إلـــــى أن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات مـــقـــيـــدة بـــالـــظـــروف  ــالــ  وأشـــــــــارت الــــوكــ
امؤسساتية الضعيفة نسبيً مقارنة مع نظرائهم غير اإقليمين 
فــــي  فــئــة الــتــصــنــيــف نــفــســهــا، إلــــى جــانــب حــقــيــقــة أن الــعــاقــة بن 
السياسي،  الجمود  إلــى  تـــؤدي  مــا  غالبً  اأمـــة  الحكومة ومجلس 
وهناك فجوة في امعلومات في ما يتعّلق بحجم وتكوين صندوق 

ااحتياطي العام وصندوق احتياطي اأجيال القادمة. 

دعم »امركزي« فوري   
محدودة  للكويت  النقدية  السياسة  مــرونــة  أن  الــوكــالــة  وبّينت 
الــدوار،  الدينار بسلة عمات يهيمن عليها  نسبيً نظرً ارتباط 
مــوضــحــة أن هـــذا ُيــقــّلــص الـــقـــدرة عــلــى اســتــجــابــة نــقــديــة مستقلة 

لتخفيف شروط التمويل أو تخفيف تقلبات الدورة ااقتصادية. 
وتوقعت الوكالة أن يبقى سعر الصرف في الكويت مرتبطً بسلة 
عمات غير معلنة، ُيهيمن عليها الــدوار، ورغم أن هذا النظام قد 
خدم الكويت بشكل جيد خال السنوات اماضية، إا أن الوكالة ترى 
ُيقّيد قدرتها على إدارة سياسة نقدية مستقلة للمساعدة في  أنه 
التخفيف من التقلبات في الدورة ااقتصادية، كما أن سوق الدين 

بالعملة امحلية أقل تطورً مقارنة بأقرانها في ذات التصنيف.
وأشــارت إلى أن أداء القطاع امصرفي الكويتي كان جيدً خال 
فــتــرة الــجــائــحــة، ومــن امــاحــظ أن الــقــطــاع دخــل مرحلة اانكماش 
ااقــتــصــادي فــي وضـــع قـــوي نسبيً، فعند بــدايــة الــجــائــحــة كانت 
امــئــة، وكانت  فــي  امنتظمة منخفضة عند نحو 1.5  الــقــروض غير 
عند  مرتفعة  امنتظمة  غير  لــلــقــروض  امخصصات  تغطية  نسبة 

نحو 200 في امئة، ومعدات الرسملة قوية.
وذكــــرت الــوكــالــة أنـــه فــي بــدايــة الــجــائــحــة فــي 2020، تــحــّرك بنك 
الكويت امركزي على الفور لتنفيذ عدد من تدابير الدعم لاقتصاد 
الــقــروض غير  امــالــي، وخـــال 2020 وبــدايــة 2021، زادت  والــنــظــام 
الرقابية  التخفيف  تدابير  سحب  وجــار  هامشي،  بشكٍل  امنتظمة 

والدعم امعتمدة سابقً.

أداء الكويت مرتبط بالنفط
أوضحت »ستاندرد آند بورز« أن ركود الناتج امحلي اإجمالي الحقيقي 
امتوقع في 2021 يأتي في أعقاب اانكماش ااقتصادي العميق 9 في 
امئة بـ2020 ويعكس استمرار تخفيضات إنتاج النفط امتفق عليها في 
اتفاقية »أوبــك+«. وذكرت أن اقتصاد الكويت ا يزال يعتمد على النفط، 
امئة  في   0.5 نموً  الحقيقي  اإجمالي  امحلي  الناتج  أن يسجل  متوقعة 
القطاعات غير  بتعافي  بــــ2022، مدفوعً  امئة  في   8.5 وبنسبة  بــــ2021 
اتفاقية  بموجب  النفط  إنتاج  تخفيض  وتعويض  الجائحة  من  النفطية 

»أوبك+«.
وترى الوكالة أن إجمالي احتياطيات النفط امؤكدة تكفي لنحو 100 عام، 
في حن أن تكلفة اإنتاج اأدنى على مستوى العالم، ونظرً لهذا الترّكز 
كبيرة  بــدرجــة  مرتبطً  سيظل  للكويت  ااقــتــصــادي  اأداء  فــإن  الكبير، 
النفطي  القطاع  انكماش  الوكالة  وتوقعت  النفطية.  الصناعة  باتجاهات 
2021 مقارنة بـ2020، وأن يبلغ متوسط سعر نفط خام برنت نحو 65 
للبرميل  دوارً  و55  بــــ2022  دوارً   60 ونحو  بــــ2021  للبرميل  دوارً 

اعتبارً من 2023.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج امحلي اإجمالي الحقيقي نحو 
0.5 في امئة في 2021، مدفوعً بانخفاض إنتاج النفط واآثار السلبية 
أن  ويتوقع   .2020 فــي  امئة  فــي   8.9 بنحو  بانكماش  مقارنة  للجائحة، 
يصل النمو بامتوسط إلى نحو 7.0 في امئة عامي 2022 و2023، وذلك 

مع انتهاء تخفيضات اتفاقية »أوبك+« وزيادة اانتاج النفطي للكويت. 
وذكرت »ستاندرد آند بورز« أنه في العام اماضي، سجل الحساب الجاري 
فائضً 31 في امئة من الناتج امحلي اإجمالي، حتى مع انخفاض أسعار 
النفط وتآكل قاعدة اإيــرادات، ويرجع ذلك في امقام اأول إلى العائدات 
العامة لاستثمار في النصف  الهيئة  امرتفعة على محفظة استثمارات 
الــعــام، والــتــي ساهمت فــي تحقيق فائض دخــل مرتفع على  الثاني مــن 

اإطاق في ميزان امدفوعات. 
الحساب  التأثير موقتً وأن تبلغ فوائض  أن يكون هذا  الوكالة  وتوقعت 
اإجمالي حتى  امحلي  الناتج  من  امئة  في   11 كمعدل وسطي  الــجــاري 

2024، بما يتماشى أكثر مع امتوسطات التاريخية.

استنزاف »ااحتياطي« مخاطرة
بــّيــنــت »ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز« أن ااســـتـــنـــزاف امــســتــمــر لــصــنــدوق 
أصــول صناديق  إجمالي  أن  رغــم  ُيشّكل مخاطر،  العام  ااحتياطي 
امحلي  الناتج  امئة من  ما نسبته 470 في  يتجاوز  السيادية  الثروة 

اإجمالي
في   460 بنحو  للكويت  العامة  الحكومية  اأصـــول  صافي  وقـــّدرت 
أعلى نسبة  نهاية 2020، وهي  اإجمالي في  امحلي  الناتج  امئة من 
بن جميع الجهات السيادية امصنفة من ِقبل الوكالة، ومع ذلك، فإن 
عجز اموازنة العامة اأعلى على مستوى العالم مع غياب استراتيجية 

شاملة للتمويل.
أن  يتوقع  وأسعاره،  النفط  إنتاج  الوكالة مستويات  لتقديرات  ووفقً 
الناتج امحلي  العامة للدولة إلى 20 في امئة من  يصل عجز اموازنة 
اإجمالي في السنة امالية 21 /2022 مقارنة بعجز 33 في امئة من 

الناتج امحلي اإجمالي للسنة امالية 20 /2021. 
امتوافرة في صندوق ااحتياطي  السائلة  أن اأصــول  إلى  وأشــارت 
العام ا تكفي لتغطية العجز الكبير في اموازنة، متوقعة أن تسجل 
الحكومية(  ااســتــثــمــارات  )بــحــســاب دخـــل  للكويت  الــعــامــة  امـــوازنـــة 
فوائض مالية خال أفق توقعات الوكالة، ويعود ذلك بشكٍل رئيسي 
صندوق  دها 

ّ
يول التي  الضخمة  الحكومية  ااستثمارات  عوائد  إلــى 

اأجيال القادمة.
الوكالة أن الحكومة اتخذت بعض اإجـــراءات خال اأشهر  وذكــرت 
ذلــك تعليق  فــي  لــلــدولــة، بما  امــالــي  الــوضــع  امــاضــيــة معالجة  القليلة 
التحويات امالية السنوية إلى صندوق اأجيال القادمة، وكذلك ضخ 
الــعــام عــن طــريــق تحويل  سيولة إضــافــيــة إلــى صــنــدوق ااحتياطي 
بعض اأصول اأقل سيولة إلى صندوق اأجيال القادمة، بما في ذلك 
فإن  ذلــك،  ومع  الوطنية،  البترول  الكويتية وشركة  البترول  مؤسسة 
عتمدة حتى اآن أقل بكثير مما هو مطلوب لسد الفجوة 

ُ
التدابير ام

التمويلية للموازنة.

سداد »اليوروبوند« من »اأجيال«
يــوّفــر مصدر  أن  الــعــام ُيمكن  الــّديــن  قــانــون  إلــى أن تمرير  الوكالة  لفتت 
تمويل للعجز امالي في اموازنة على مدى السنوات الثاث امقبلة، مشيرة 
هدرة 

ُ
إلى أن اتباع نهج أكثر واقعية يهدف إلى تقليص الدعوم الحكومية ام

وزيادة اإيرادات العامة من خال مصادر بديلة ُيمكن أن يوفر ااستقرار 
على امدى الطويل، ولكن ا يزال يصعب جدً تحقيقه أسباب سياسية.

وتوقعت الوكالة أن تسدد الحكومة سندات اليوروبوند البالغة 3.5 مليار 
دوار )3 في امئة من الناتج امحلي اإجمالي( امستحقة في مارس 2022 
من خال ااستفادة من أموال صندوق اأجيال القادمة إذا لم يتم اعتماد 

قانون الدين. 
وتتوقع أن يتم تحويل نفقات اميزانية إفساح امجال لذلك، مقّدرة إيرادات 
اميزانية بـ 15 مليار دينار )50 مليار دوار في 2021، 90 في امئة منها 

ُتدفع بالدوار بسبب عائدات النفط(.
ونوهت بأنه رغم أن »ااحتياطي العام« يتناقص بشكٍل مستمر، إا أن 
حجم إجمالي أصول الصندوق ا يزال كبيرً جدً والعامل الرئيسي الذي 
يدعم التصنيفات السيادية، وُتقّدر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة 
بنهاية  اإجــمــالــي  امحلي  الناتج  مــن  امئة  فــي  مــن 470  بأكثر  الــســيــادي 

.2020
وأفادت الوكالة بأن التصنيف السيادي للكويت يعكس اأوضاع القوية 
لأصول الحكومية وميزان امدفوعات، متوقعة أن يصل صافي الوضع 
الدائن الخارجي للكويت إلى نحو 600 في امئة من الناتج امحلي اإجمالي 
في نهاية 2020، ما يجعلها بن أقوى الدول التي حصلت على التصنيف 

اائتماني نفسه. 
وأضافت »ستاندرد آندر بورز« أنه خال 2020، سجل الحساب الجاري 
الناتج امحلي اإجمالي  امئة من  ميزان امدفوعات فائضً بنحو 31 في 
 بفائض 16.3 في امئة من الناتج امحلي اإجمالي خال 2019، 

ً
مقارنة

وذلك رغم انخفاض أسعار النفط وتآكل قاعدة اإيــرادات العامة للدولة، 
استثمارات  عوائد محفظة  بارتفاع  اأول  امقام  في  مدفوعً  ذلــك  وجــاء 
الهيئة العامة لاستثمار في النصف الثاني من 2020، والتي ساهمت في 

تحقيق فائض دخل مرتفع واستثنائي في ميزان امدفوعات.

التعديات التي طرأت على تصنيف الكويت في 2020 و2021
وكالة التصنيف 

التاريخااجراءاائتماني

ستاندر آند بورز
يناير 2021تخفيض التصنيف اائتماني السيادي لدولة الكويت عند امرتبة AA- مع نظرة مستقبلية سلبية

+ A الى -AA يوليو 2021تخفيض التصنيف اائتماني السيادي من

فيتش
أبريل 2020تأكيد التصنيف اائتماني لدولة الكويت لعام 2020 عند امرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فبراير 2021تثبيت التصنيف السيادي للكويت عند امرتبة »AA« مع تغيير النظرة امستقبلية من مستقرة الى سلبية.

موديز
سبتمبر 2020تخفيض تصنيف الكويت من AA2 الى A1و بسبب التحديات التمويلية التي فرضتها جائحة كورونا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أبريل 2021تحذير من ان مخاطر السيولة تهدد التصنيف اائتماني للكويت على امدى القريب.

 اموازنة تنحرف عن أهدافها 
د اإصاح 

ّ
عق

ُ
 ومواجهات الحكومة والنواب ت

ى »الّدين العام«
ّ
  الحكومة قد تتبن

أو السحب من »اأجيال« بمرسوم ضرورة  

 تخفيض إضافي للتصنيف 
إذا استمّر العجز امرتفع 

يرتبط مستوى التصنيف عادة بمعدات الفائدة، ويعني 
التصنيف اأدنى فائدة أعلى، أن مخاطر الَدين تصبح 

صدرها الكويت 
ُ
أكبر، ما يعني أن فائدة السندات التي ست

مستقبًا أعلى. وفي هذه الحالة، ستزيد فاتورة محاولة 
سداد عجز اموازنة عبر اللجوء إلى مؤسسات التمويل 

الدولية، وكذلك إصدار سندات لتمويل مشروعات 
التنمية، خصوصً في القطاع النفطي، ومن ثم ارتفاع 

عجز اموازنة بمقدار الزيادة في تكلفة ااقتراض.
وسيتأثر القطاع امصرفي بأشكال عدة، إذ إن خفض 

التصنيف السيادي سيؤدي تلقائيً إلى خفض تصنيفات 
البنوك ذات التصنيف اائتماني الذي يأتي في الدرجة 

نفسها لتصنيف الدولة، وهو اأمر الذي ا يعكس 
الحقيقة بصورة كاملة، نظرً أنه من غير امقبول أن 

يكون التصنيف اائتماني لبنك محلي أعلى من التصنيف 
السيادي للدولة، وقد تقود العوامل النفسية البنوك إلى 

مزيد من التحّوط على وقع ارتفاع تكلفة اقتراض الدولة 
من الخارج. ويؤثر خفض التصنيف عمومً على عملية 

الثقة في ااقتصاد، وقدرة الدولة على السداد في مواعيد 
ااستحقاق، وسيطرتها على التضخم بالفترة امقبلة.

هذا ما سيترتب 
على خفض التصنيف


