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االربعاء ٧ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«موديز»: الكويت ستحقق فوائض مالية كبيرة في ٢٠٢٢ و٢٠٢٣

محمود عيسى

ذكــرت وكالــة موديز 
العاملية للتصنيف االئتماني 
ان الوضع االئتماني للكويت 
يعتمد على احتياطيات الدولة 
املاليــة الضخمة بشــكل 
استثنائي، واحتياطيات النفط 
الهائلــة وانخفاض  والغاز 
إلى جانب  إنتاجها،  تكاليف 
العالية  الدخل  مســتويات 

للغاية.
القوة  لكن مبقابل نقاط 
إلى  الوكالة  هذه، أشــارت 
اعتماد الكويت الكبير للغاية 
على النفط وانكشافها على 
مخاطر حتول الكربون على 
املــدى الطويل، عالوة على 
الصعبة  السياســية  البيئة 
التي تعيق وضع السياسات 
التكيف  الدولة على  وقدرة 
الصدمــات، والتوترات  مع 

اجليوسياسية اإلقليمية.
ومــن بني نقــاط القوة 
االئتمانية التــي تتمتع بها 
إن  الكويت، قالت «موديز» 
الكويت متتلك ثروة نفطية 
كبيــرة مصحوبة بتكاليف 
إنتاج منخفضة، باإلضافة 
الى ارتفاع مســتوى دخل 

الفرد الى حد كبير. 

النظرة املستقبلية
من جانب آخــر، قالت 
الوكالة إن النظرة املستقبلية 
املخاطر  املســتقرة تعكس 
التصنيف  املتوازنة علــى 
للكويت، حيث  االئتمانــي 
قــد يؤدي التنفيــذ الفعال 
إلجراءات احلد من انكشاف 
احلكومــة علــى اإليرادات 
النفطية وتنويع االقتصاد، 
والذي ال تضعه «موديز» في 
االعتبار حاليا في افتراضاتها 
األساسية للعامني املقبلني على 
األقل، أي حتى عام ٢٠٢٥، إلى 
زيادة مرونة امللف االئتماني 
للكويت في مواجهة تقلبات 

أسعار النفط. 
وعلى النقيض من ذلك، 
فإن تســارع الزخم العاملي 
الكربوني  التحــول  نحــو 
الذي يقلــل من الطلب على 

دول اخلليج، لم تتمكن الكويت 
من إحراز تقــدم باإلصالحات 
املاليــة واالقتصاديــة، حيث 
أوضحت «موديز» أن استمرار 
(مثل  تنفيذ اإلصالحات  تأجيل 
توسيع اإليرادات غير النفطية) 
ومشاريع التنويع املدفوعة بشكل 
كبير بالبيئة السياسية الصعبة، 
قد يزيد انكشاف الكويت على 
التحول العاملي عن الطاقة باملدى 

البعيد.
ونوهت الوكالة إلى أن العالقة 
غير املنســجمة بني السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية امتدت 
أيضا إلــى قضايا التمويل في 
الســنوات األخيرة، حيث اعاد 
غياب التشريع لتوسيع خيارات 
التمويــل أمام احلكومة، ظهور 
مخاطر السيولة عند عودة العجز 

املالي.

القوة املالية للكويت
يأخذ تقييم «موديز» للقوة 
املالية للكويــت عند «aaa» في 

تقديرات الوكالة إلى أن األصول 
املالية للبالد املتمثلة في صندوق 
األجيــال القادمة، بلغت حوالي 
٣٤٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 

في نهاية عام ٢٠٢١.

فرض أن احلكومة حصلت في 
نهاية املطاف على املوافقة على 
قانون الدين العام اجلديد، على 
الرغم مــن أن «موديز» تتوقع 
أن حتافظ الكويت على ميزانية 
عمومية حكومية قوية بشــكل 
استثنائي، ومركز صافي أصول 

في املستقبل املنظور.

مخاطر السيولة احلكومية
وتقيم وكالة موديز مخاطر 
 ،«baa» السيولة احلكومية عند
الســيولة ستكون  أن  متوقعة 
كافيــة للحكومة علــى مدى 
العامني املقبلني بســبب ارتفاع 
املالية، مقابل  النفط والفوائض 
حتديات طويلة األجل للسيولة 
احلكومية عند عودة العجز املالي، 
التشريعات اجلديدة  في غياب 
التي من شأنها السماح بإصدار 
ديون جديدة أو احلصول على 
التمويل مــن صندوق االجيال 

القادمة.
وعالوة على ذلــك، بدون 
حتديث اإلصالحات املالية العامة 
من املرجح أن يتسع العجز املالي 
نسبيا في نطاق تقديراتنا ألسعار 
النفط على املدى املتوسط ليتراوح 
بني ٥٠ و٧٠ دوالرا للبرميل، مما 
يتضمن متطلبات متويل حكومية 

كبيرة نسبيا.
وأشــارت الوكالــة الى أن 
تقييمها ملخاطر القطاع املصرفي 
عنــد «BA»، يعكــس العدوى 
القطاع  التي يشكلها  احملدودة 
على امليزانية العمومية للحكومة 
وامللف االئتماني، على الرغم من 
حجمه الكبير. ويدعم ذلك سجل 
املالي، بينما  حافل باالستقرار 
تبقى رسملة البنوك قوية وتتمتع 
بسيولة عالية، مع تغطية قوية 
للمخصصات للقروض املتعثرة.
وتقيــم «موديــز» مخاطر 
الضعــف اخلارجيــة للكويت 
عنــد مســتوى (aa) وتنطوي 
االحتياطيــات الضخمــة من 
العمالت األجنبية التي يحتفظ بها 
بنك الكويت املركزي واملخزون 
الضخم مــن األصول األجنبية 
التي حتتفظ بهــا الهيئة العامة 
لالستثمار بشــكل كبير على 
أن  مخاطر خارجيــة، متوقعة 
حتقق الكويــت فوائض كبيرة 

الدين احلكومي  االعتبار عبء 
للغاية واالحتياطيات  املنخفض 
املالية الضخمة بشكل غير عادي 
في شكل أصول تديرها الهيئة 
العامة لالستثمار، حيث تشير 

العمومية  امليزانية  وتعكس 
القوية للحكومة الفوائض املالية 
الكبيرة للغاية التي حافظت عليها 
في املاضي عندما كانت أسعار 
أعلى مقارنة  النفط واإلنتــاج 
باملستويات احلالية، مما ساعد 
على بناء احتياطيات مالية كبيرة 
نظرا الن النفط ميثل أكثر من 

٨٠٪ من إيرادات احلكومة.
ومــع الزيادة احلــادة في 
النفط خــالل ٢٠٢٢،  أســعار 
تتوقع «موديز» أن حتقق الكويت 
فوائــض مالية كبيرة في عامي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ وأن تعيد تكديس 
احتياطياتها املالية بشكل معتدل، 
ولكن على املدى املتوســط مع 
انخفاض أسعار النفط، سيعود 
العجز املالي وســيكون واسعا 
نسبيا في ظل غياب اإلصالحات 
الضرورية لتعزيز اإليرادات غير 

النفطية أو ترشيد اإلنفاق. 
ومن احملتمل أن يؤدي ذلك 
إلى زيادة مطــردة في الديون 
من مســتويات منخفضة على 

في احلســاب اجلاري في 
املستقبل املنظور.

الفوائض املالية 
وأشارت الوكالة الى انه 
ارتفاع أسعار  مع استمرار 
النفط وتوفير عائدات غير 
متوقعة للكويت، فإنها تتوقع 
الكويت فوائض  أن تسجل 
مالية كبيرة تتراوح بني ٥٪ 
و٦٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
في السنة املالية ٢٠٢٢ (التي 
تنتهي في مارس ٢٠٢٣) و٣-
٤٪ في السنة املالية ٢٠٢٣.

إلى  ويرجع ذلك أساسا 
ارتفاع عائدات النفط والغاز 
بشــكل كبيــر بنــاء على 
افتراضات الوكالة ألســعار 
النفط التــي تبلغ نحو ١٠٠
للبرميــل في ٢٠٢٢ دوالر 

ومستوى ٩٥ دوالرا للبرميل 
فــي ٢٠٢٣، وهــذا مقارنة 
بامليزانية التي أقرتها احلكومة 
مؤخرا للســنة املالية ٢٠٢٢

والتي تقــدر عجزا ضئيال 
جدا يبلغ ١٢٤ مليون دينار 
(٠٫٢٪ من إجمالي الناجت احمللي 
افتراض  التقديري) علــى 
تراجع ســعر النفط الى ٨٠

دوالرا للبرميل.
واســتهدفت احلكومية 
في امليزانية زيادات بنسبة 
٤٫١٪ في فاتورة الرواتب و١٦٪ 
تقريبا في نفقات الدعم، و١٥٪ 
تقريبا في النفقات الرأسمالية 

مقارنة بالسنة املالية ٢٠٢١.
بالقول  وختمت موديز 
انه بناء على توقعاتها املالية، 
الدين  بقاء عــبء  تتوقــع 
احلكومي الكويتي منخفضا 
للغاية، مشــيرة الى ان هذا 
العبء دأب على التراجع منذ 
الدين  انتهاء سريان قانون 
إلى  العام، حيــث انخفض 
أقل من ٦٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي بعد سداد سنداتها 
الدولية البالغة ٣٫٥ مليارات 
دوالر فــي مــارس ٢٠٢٢. 
ومقارنة بالدول النظيرة، فإن 
بأدنى عبء  الكويت تتمتع 
ديون بفارق كبير، مصحوبا 
بواحد من أقوى معايير القدرة 
على حتمل الديون وادارتها.

بدعم ارتفاع أسعار النفط احلالية.. وتسارع التحول لتقليل انبعاثات الكربون وغياب تشريعات تسمح للحكومة باالقتراض سيعيدان مخاطر السيولة باملدى الطويل

النفط ويخفض أســعاره، في 
غياب اإلصالحات مبا في ذلك 
مترير تشريع لتوسيع خيارات 
التمويل أمام احلكومة، قد يعيد 
طرح مخاطر السيولة ويؤثر على 
ملف االئتمان على املدى الطويل.

اعتبارات ائتمانية
وحددت «موديز» درجة القوة 
 ،«Aاالقتصادية للكويت عند «٢
وهي درجة أعلــى من الدرجة 
األولية «baa١»، نظرا لضخامة 
الثروة النفطية لديها مبا في ذلك 
نصيــب الفرد منها، فضال عن 
انخفاض تكلفة اإلنتاج، ومع ذلك، 
نظرا إلــى اعتماد الكويت على 
النفط، فإن تسارع زخم العالم 
الركربون سيؤدي  نحو حتول 
إلى ضغط سلبي على اقتصادها 

ومالية احلكومة.
مــن ناحية أخــرى، قالت 
«موديــز» إن الكويــت متتلك 
أكبر نســبة مــن احتياطيات 
النفط املؤكــدة إلى اإلنتاج بني 
دول اخلليج، وهي تكفي لنحو 
٩٠ عاما باملعدل احلالي لإلنتاج، 
في حني تعد تكاليف اإلنتاج من 

بني أدنى املعدالت عامليا. 
ومع ذلــك، فــإن اقتصاد 
الكويت أصغــر من اقتصادات 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
األخرى املصدرة للنفط، والتي، 
إلى جانب اعتمادها األكبر على 
قطــاع النفط، تــؤدي إلى منو 
اقتصادي وناجت محلي إجمالي 
اسمي مييل إلى أن يكون أكثر 
تقلبا من الدول النظيرة للكويت.

تقييم املؤسسات وقوة احلوكمة
الوكالة  لتقييم  وبالنســبة 
الكويــت وقــوة  ملؤسســات 
ba١، فإنه يوازن  احلوكمة عند 
نقاط الضعف في بعض جوانب 
إطارها املؤسسي وفعاليتها كما 
يتجلى في مؤشرات احلوكمة 
الدولية، مقابل قدرة املؤسسات 
على بناء احتياطيات مالية كبيرة 
خالل فترات ارتفاع أسعار النفط 
واالستفادة منها للحد من تدهور 
الوضع االئتماني للحكومة خالل 

فترات انخفاض أسعار النفط.
ومقارنة بالعديد من النظراء 
املنتجني للنفط والغاز، مبا في ذلك 

رفع التصنيف.. مرهون 
بالتنوع املالي واالقتصادي

تخفيض التصنيف.. حال
انخفاض النفط وعودة العجوزات

٨ ٪ منو الناجت احمللي احلقيقي في ٢٠٢٢

ترى «موديز» أن رفع التصنيف منوط بعوامل مثل 
حتســن آفاق التنويع املالي واالقتصادي بشــكل كبير 
بعيــدا عن النفط، مما يؤدي بــدوره إلى زيادة تقييمها 
ملرونــة الدولة في مواجهة مخاطر حتول الكربون على 
املــدى الطويــل. كما أن وجود عالقة أكثــر إنتاجية بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية في الكويت، سيكون من 
شأنها أن تعزز فعالية أكبر للسياسات وتزيد من قدرة 
احلكومة على االستجابة للصدمات، وهو ما سينعكس 

إيجابا على رفع التصنيف.

قالــت «موديــز» إنه قد يتم خفض التصنيــف االئتماني للكويت 
إذا كان مرجحــا أن تضعف القوة املالية للحكومة بشــدة على املدى 
املتوسط، أو إذا تولد عجز مالي واسع النطاق نتيجة اخفاق احلكومة 
في تنفيذ اإلصالحات وتراجع أسعار النفط، والذي قد يصاحبه ارتفاع 
ملحوظ في الديون (في حالة إقرار قانون دين جديد) و/ أو انخفاض 
احتياطيات الدولة. وعلى الرغم من أن الوكالة تستبعد هذا السيناريو 
على املدى القريب، فإن مخاطر السيولة احلكومية املتجددة، خاصة 
إذا مت استنزاف أصول صندوق االحتياطي العام بشكل كبير بسبب 

استمرار العجز املالي الكبير ستشكل ضغوطا على التصنيف.

قالــت «موديــز» إن تخفيضــات إنتاج النفط من قبل حتالف أوپيك + ســتؤثر على منو الناجت 
احمللــي اإلجمالي احلقيقــي الكويتي في ٢٠٢٣، حيث خفضت البالد انتاجهــا من النفط بواقع ١٠٠
ألف برميل يوميا انسجاما مع قرار حتالف أوپيك + بخفض اإلنتاج مبليوني برميل يوميا اعتبارا 

من نوفمبر ٢٠٢٢. 
وسيؤدي هذا التخفيض الى إبطاء منو الناجت احمللي احلقيقي اإلجمالي نظرا لضخامة دور القطاع 
النفطي في االقتصاد، إال ان الوكالة تتوقع أن تتمكن احلكومة بفضل اإليرادات القوية الناجمة عن 
ارتفاع أسعار النفط، من دعم النشاط االقتصادي عبر اإلنفاق على املشاريع غير الهيدروكربونية 

الرئيسية، حيث تتوقع منو الناجت املجلي االجمالي في ٢٠٢٣ بنسبة ٢٪.
فيما تقدر الوكالة منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في عام ٢٠٢٢ بنسبة ٨٪، مع منو قطاع 
الهيدروكربونات بنســبة ١٠٪ والقطاع غير الهيدروكربوني بنســبة ٤٪، ومع ذلك، فإن منو الناجت 

احمللي اإلجمالي احلقيقي في عام ٢٠٢٣ سيميل لالعتدال بسبب انخفاض إنتاج النفط.

تكلفة إنتاج برميل النفط في الكويت تعد من بني أدنى املعدالت على مستوي العالمالوكالة استبعدت تنفيذ أي تنويع أو إصالحات اقتصادية بعيدًا عن النفط حتى ٢٠٢٥
أصول «صندوق األجيال» تعادل ٣٤٠٪ من الناجت احمللي للكويت بنهاية ٢٠٢١احتياطيات النفط الكويتي املؤكد تكفي البالد ملدة ٩٠ عامًا مبعدالت اإلنتاج احلالية 

إدارة «املركزي» للسياسة 
النقدية.. مصداقية وفعالية 

اعتبرت وكالة «موديز» أن إدارة بنك الكويت املركزي 
للسياسة النقدية في الكويت تتسم باملصداقية والفعالية، 
كما يتضح من مستويات التضخم املنخفضة واملستقرة 
نسبيا منذ فك ربط الدينار بالدوالر وربطه بسلة عمالت 
غير معلنة، ولو أن املرجح أن الدوالر يهيمن على السلة. 
كما اعتبــرت الوكالة اللوائح التنظيمية لبنك الكويت 
املركزي قوية وحصيفة بشــكل عام، وينعكس ذلك في 
االســتقرار املالي للنظام املصرفي خالل فترات تقلبات 

االقتصاد الكلي.

«املركزي» يرفع سعر اخلصم نصف نقطة إلى ٣٫٥٪
قــرر مجلــس إدارة بنــك 
الكويــت املركــزي أمس، رفع 
سعر اخلصم في الكويت مبقدار 
نصف نقطــة مئوية ليصبح 
٣٫٥٠٪ بدال عن ٣٪ وذلك اعتبارا 
من اليوم (األربعاء) ٧ ديسمبر 

.٢٠٢٢
وفــي هــذا الســياق، قال 
محافظ بنك الكويت املركزي 
باســل الهــارون إن قرار رفع 
ســعر اخلصــم، قد جــاء في 
إطار النهج املتوازن واملتدرج 
الــذي يتبعه البنــك املركزي 
لسياسته النقدية الهادفة إلى 
النقدي  تكريــس االســتقرار 
املالــي لوحدات  واالســتقرار 
القطــاع املصرفــي واملالــي، 
واحملافظة على تنافسية العملة 
الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز 
وموثوق للمدخرات احمللية، 
وتعزيز األجواء الداعمة للنمو 

االقتصادي املستدام.
وأوضح الهارون أن قرارات 
بنــك الكويت املركزي بشــأن 

وأشــار احملافــظ الــى أن 
قــرارات البنــك تســتند فــي 
أساسها إلى القراءة الفاحصة 
ألحــدث البيانات واملعلومات 
االقتصاديــة محليــا وعامليا، 
ويشــمل ذلك معــدالت األداء 
االقتصــادي، مبــا فــي ذلــك 
مســتويات النمو والتضخم، 
ومؤشــرات السيولة احمللية، 

الودائــع، وأســعار  وحركــة 
الفائدة على الدينار الكويتي 
والعمالت األجنبية، واجتاهاتها 
املتوقعة في ضوء مواجهة آثار 
وانعكاســات أي متغيرات أو 
تطورات قد يشهدها االقتصاد 
احمللــي. وأضاف أنــه روعي 
مختلف العوامــل املؤثرة في 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
لتحديد وتقييم العوامل التي 
تشكل جوانب ضغط على هذه 
األســعار، أخذا فــي االعتبار 
طبيعــة االقتصــاد الكويتــي 
املنفتح على العالم اخلارجي.

واختتم الهارون تصريحه 
بالتأكيد على مواصلة نهج 
املتابعة لتطورات ومستجدات 
األوضـــــاع االقتصاديـــــة 
والنقديـــــة واملصرفيـــــة، 
واالســتعداد للتحــرك عند 
احلاجــة لتوجيــه مختلف 
أدوات السياسة النقدية من 
أجل احملافظة على االستقرار 

النقدي واالستقرار املالي.

اعتباراً من اليوم.. وضمن سعي البنك لتعزيز األجواء الداعمة للنمو االقتصادي املستدام بالكويت

باسل الهارون

حتريك سعر اخلصم للتأثير 
في مســتويات أسعار الفائدة 
علــى الدينــار، ومــا يتخــذه 
من إجراءات تدخل بالســوق 
النقدي في إطار تنفيذ عمليات 
السياســة النقدية باستخدام 
مختلف األدوات التي تستهدف 
تنظيم مستويات السيولة في 

القطاع املصرفي.

باسل الهارون: مستعدون للتحرك عند احلاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية للمحافظة على االستقرار النقدي واملالي

القرار يأتي ضمن النهج املتوازن واملتدرج 
الذي يتبعه البنك املركزي بسياسته النقدية 

احملافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها 

حترير سعر اخلصم للتأثير مبستويات الفائدة 
على الدينار وتنظيم سيولة القطاع املصرفي

قرارات «املركزي» تستند إلى القراءة الفاحصة 
ألحدث البيانات االقتصادية محليًا وعامليًا

نراعي العوامل املؤثرة بالتضخم أخذًا باالعتبار 
طبيعة االقتصاد الكويتي املنفتح على العالم 


