ข่าวเด่นประจาสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2564
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือคูเวตอีกครั้ง ในรอบ 2 ปี
S&P Global Ratings บริษัทจัดเรตติ้งระดับโลก ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศคูเวต (Sovereign
Credit Rating) ลงมา 1 ระดับ จากระดับเครดิตสูงมาก (AA-) มาเป็นระดับเครดิตปานกลาง-สูง (A+) ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
คูเวตถูกปรับลดอันดับเครดิตเป็นครั้งที่ 2 หลังจากรายได้จากการขายน้้ามันลดลง และการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
กดดันงบประมาณของประเทศ
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Sovereign Credit Rating) หมายถึงความสามารถในการช้าระคืน หนี้เงิน
ต้นและดอกเบี้ยได้ตรงตามก้าหนดเวลา ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะถูกก้าหนดขึ้นโดยอาศัยปัจจัย หลักสองประการ คือ
ปัจจัยจัยทางเศรษฐกิจซึ่งจะบ่งบอกถึงความสามารถในการช้าระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และปัจจัยทางการเมืองซึ่งจะ
บ่งบอกถึงความเต็มใจ (Willingness) ในการช้าระคืนหนี้เมื่อถึงก้าหนดเวลา ช้าระคืน
S&P ท้าการวิเคราะห์จัดอันดับเครดิตของประเทศคูเวตต่้ากว่า 2 ขั้นเทียบกับอันดับเครดิตที่ Fitch Ratings
ประเมิน แต่อันดับความน่าเชื่อถือของ
คู เ วตอยู่ ร ะดั บ เดี ย วกั บ ที่ Moody's
Investors Service ประเมินไว้ และ
เป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมาที่ S&P คง
มุ ม มองความน่ า เชื่ อ ถื อ ของประเทศ
คูเ วต (Outlook) เป็ น แบบ “เชิ ง ลบ”
(Negative)
นักวิเคราะห์ของ S&P กล่าวว่า
การลดระดั บเครดิต สะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
การขาดกลยุทธ์ด้านการระดมทุนอย่าง
ต่อเนื่องของรัฐบาลกลางที่ รูปแบบการ
ท้างบประมาณเป็นแบบขาดดุลต่อเนื่อง รายได้ที่ไม่พอวงเงินงบประมาณรายจ่าย และมองว่าความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง
เหล่านี้ อาจท้าให้คูเวตมีความเสี่ยงต่อภาวะล้าบากจากความเสียเปรียบในเชิงอัตราการค้า (terms of trade) ในอนาคต
ซึ่งจุดนี้เป็นสาเหตุส้าคัญที่เป็นเหตุผลว่าท้าไมประเทศคูเวตจึงประสบกับภาวะการขาดดุลการค้า
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สถาบันจัดอันดับได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือคูเวตเมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยให้เหตุผลว่าราคาน้้ามันโลก
ลดต่้าลง แม้ว่าราคาน้้ามันในปีนี้สูงขึ้นจนถึงระดับ 70 เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรล แต่คูเวตก็ยังประสบปัญหาด้านความล่าช้า
ของการออกกฎหมายที่จะอนุญาตให้รัฐบาลสามารถกู้ยืมเงินจ้านวน 700 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากกองทุนความมั่งคั่ง
แห่งชาติคูเวต (Future Generations Fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง เพื่อเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสั ง คมในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของโควิ ค -19 และบางส่ ว นที่ อ าจต้ อ งน้ า มาเพื่ อ ชดเชยภาระการคลั ง อื่ น ๆ นอก
งบประมาณ ท้าให้โครงการต่างๆ ไม่สามารถจัดท้าได้ตามแผนงานที่วางไว้
นอกจากนี้คูเวตเป็นสมาชิกประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับ (GCC) ที่ยังไม่สามารถออกกฎหมายเก็บภาษี มูลค่าเพิ่ม
(VAT) เพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐบาลและชดเชยกับราคาน้้ามันดิบทีห่ ดหายไป เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากรัฐสภา
S&P ประเมินว่าเศรษฐกิจของคูเวตจะเติบโตเพียงร้อยละ 0.5 ในปี 2564 หลังจากหดตัวร้อยละ 8.9 เมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งเป็นผลมาจากคูเวตและสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้้ามันออก หรือ OPEC ได้ตกลงแผนกระตุ้นราคาน้้ามันโลกที่
ลดฮวบเพราะวิกฤติการระบาดของโควิด -19 ท้าให้ความต้องการใช้น้ามันหดตัวหนัก โดยได้มีมติลดการผลิตน้้ามันลง 6
ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงเดือนเมษายน ปี 2565 โดยคาดว่าการขาดดุลของรัฐบาลคูเวตมี
อัตราเฉลี่ยร้อยละ 17 ของ GDP ในช่วงปี 2564-2567
การค้ากับประเทศไทย
การค้าระหว่างไทยกับคูเวตปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวม 10,565 ล้านบาท (-18.1%) ไทยส่งออกมูลค่า
4,080 ล้านบาท (+4.2%) น้าเข้า 6,485.6 ล้านบาท (-27.9%) ไทยขาดดุลการค้า 2,406 ล้านบาท
สิ น ค้ า ที่ ไ ทยส่ ง ออกไปคู เ วตมู ล ค่ า สู ง สุ ด ได้ แ ก่ รถยนต์ แ ละอุ ป กรณ์ (+0.35%) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ (+179%)
เครื่องประดับอัญมณี (+612.0%) คอมเพลสเซอร์เครื่องท้าความเย็น (+50%) ตู้เย็น/ตู้แช่ (-2.9%) ผลิตภัณฑ์ทองแดง
(+40.6%) เม็ดพลาสติก (-4.8%) ปลากระป๋อง (-52%) ยางรถยนต์ (-10.5%) และไก่สดแช่แข็ง (+112.6%) สินค้าหลักที่
ไทยน้าเข้าร้อยละ 95 คือน้้ามันดิบและน้้ามันส้าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 95 ของการน้าเข้า
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