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صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمهنامه ،ضمانتنامه و ارائه
و...
ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مينمايد .بيمهنامه های صندوق ،با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با صادرات به
كشورهای خارجي ،امكان دستيابي صادركنندگان /سرمايهگذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران /بانكهای خارجي را فراهم ميآورند .ضمانتنامه-
های صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل ،طراحي گرديدهاند .اعتبارسنجي خريداران خارجي و ساير خدمات
مشاورهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهگشای صادركنندگان ،سرمايهگذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه صادرات ميباشد .نقش اين
موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان ،ساچه در ايتاليا ،كوفاس در فرانسه Nexi ،در ژاپن و سايناشور در چين بر عهده
دارند .مديريت ريسك و همكاریهای بينالمللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايهگذاری ايرانيان در ساير كشورها و همچنين
اطالع رسانيهای الزم ،ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها ،اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف در حوزههای ريسك كشوری ،اوضاع
اقتصادی ،تامين مالي ،بيمه اعتباری ،فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط مينمايد.
در ماهنامه ريسك كشوری ارائه شده از سوی اين مديريت ،سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك كشورها
پوشش داده شود .نمودارهای مربوط به شاخص ريسك ارائه شده در اين ماهنامه ،با توجه به لزوم بررسي روندها از «سازمان همكاريهای اقتصادی
و توسعه»  OECDاستخراج شده است .شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست پوشش خود در قبال كشورهای
جهان متناسب با سياستهای خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نرخهای حق بيمه با هدف كمك به صادركنندگان كشور ،از سال  1386اقدام
به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي ،دوست ،همسايه و برخي از كشورهای آفريقايي
و آمريكا ی التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.

نگاهی به تحوالت اقتصاد جهان و منطقه
تضعیف رشد اقتصادی پیامد جنگ اوکراین
میزان این تاثیر بسیار بیشتر از حجم اقتصاد کشورهای درگیر
بر اساس گزارش ماه آوریل موسسه اعتبار صادراتی هلند
خواهد بود .ارزیابی چنین تاثیری ،با عدم قطعیت باالیی همراه
(آترادیوس) ،عملیات نظامی روسیه در اوکراین ،یک درگیری
بوده و به طور خاص به سطح گسترش جنگ و میزان تداوم
پرهزینه برای دو طرف به شمار میرود و این در حالی است
درگیریها بستگی دارد .بنظر میرسد پیشبینی منطقی
که سهم این دو کشور از تولید ناخالص جهانی کمتر از  2درصد،
چشمانداز تاثیرات عملیات نظامی روسیه در اوکراین بر پایه
یعنی همتراز با اقتصاد بنلوکس(کشورهای بلژیک ،هلند و
مفروضات زیر است:
لوکزامبورگ) بوده و سهم کوچکی از حجم تجارت جهانی را
اوالً درگیریهای دو طرف ،طوالنی نخواهد بود ،.یعنی تا قبل
به خود اختصاص دادهاند.
از پایان سال  ،2023خاتمه خواهد یافت .دوم اینکه ممکن
تاثیرات بحران اوکراین:
است تحریمهای علیه روسیه تشدید شده یا تقویت شوند ،اما
این دو کشور و بویژه روسیه دارای تأثیرات غیرمستقیم متعددی
شدت آنها بگونهای نخواهد بود که اختالل شدیدی در صادرات
بر اقتصاد جهان هستند .روسیه در صادرات کاالهای جهانی به
انرژی روسیه ایجاد نماید.
ویژه گندم (25درصد) ،کود شیمیایی ( 13درصد) ،نیکل و
لذا پیشبینیهای موسسه آترادیوس بر اساس مفروضات فوق
پالتین ( 12تا  13درصد) و مهمتر از همه ،نفت و گاز (10
بیان میدارد که ،عملیات نظامی کنونی سبب کاهش 0/7
درصد) سهم نسبتاً باالیی دارد .با اعمال تحریمهای رسمی
درصدی رشد اقتصاد جهانی در سال  2022شده و کاهش 0/4
اقتصادی علیه روسیه از سوی ایاالت متحده ،انگلستان و کانادا
درصدی در سال  2023را در پی خواهد داشت .این در حالی
و تحریم غیررسمی شرکتها و همچنین اختالل گسترده
است که تأثیر این عملیات نظامی بر کشورهای اروپای شرقی،
اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین ،قیمت کاالها در روسیه
از جمله روسیه و اوکراین ،بسیار باالتر از این ارقام خواهد بود.
افزایش بیشتری یافته است .همچنین قیمت انرژی از اواخر
در این رابطه منطقه یورو در سال  2022تاثیر بیشتری را تجربه
فوریه در حدود  30درصد افزایش یافته و نسبت به سال گذشته
خواهد کرد (کاهش یک درصدی رشد) .در عین حال ایاالت
دو برابر شده است .سایر قیمتها نیز نسبت به قبل از عملیات
متحده و به ویژه آسیا بدلیل پیوندهای اقتصادی کمتر با طرفین
نظامی  15درصد و نسبت به اوایل سال  2021تا  40درصد
عملیات نظامی ،تأثیر پذیری کمتری خواهند داشت.
افزایش داشته است.
به رغم پیامدهای ناشی از تحوالت فوق ،اقتصاد جهانی طی
عدم توانایی سیستم عرضه کاال یکی از مهمترین دالیل
سال  2022شاهد رشد نسبتاً قوی حدود  3/4درصد است .برای
افزایش قیمتها خصوصا در کوتاه مدت است .در همین راستا،
سال  2023نیز نرخ رشد جهانی فقط اندکی کمتر خواهد بود.
عملیات نظامی روسیه در حال حاضر از طریق کانال عرضه
این در حالی است قاره آسیا رشد اقتصادی نسبتاً باالیی در
کاال و بویژه در بخش انرژی بر اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته
است .همچنین این عملیات ،مشکل بنیادی و قبلی اقتصاد
حدود  ٪5را برای هر دو سال شاهد خواهد بود .رشد منطقه
روسیه ،یعنی تورم را تشدید کرده است .تورم نیز به سهم خود
یورو و ایاالت متحده کمتر از میانگین جهانی پیش بینی می-
بر میزان هزینههای اقتصادی و به ویژه هزینه خانوارها اثرگذار
شود .در مجموع این بحران به رشد اقتصادی آسیب میزند ،با
است.
این حال ،وقوع رکود اقتصادی حتی در منطقه یورو ،امری دور
بنا بر گزارش موسسه آترادیوس ،انتظار میرود بحران اوکراین
از انتظار است.
کل اقتصاد جهانی را تضعیف نموده و تحت تاثیر قرار دهد.

بازارهای نوظهور :رشد  3/6درصدی اقتصاد جهانی در سال  2022در میان نرخ رشد متفاوت اقتصادهای
نوظهور
عالوه بر این ،پیشبینی شده که تولید ناخالص داخلی واقعی
صندوق بینالمللی پول ،رشد اقتصاد جهانی برای سالهای
کشورهای آفریقای حوزه جنوب صحرا به میزان  3/۸درصد
 2022و  2023را در مقایسه با پیشبینی قبلی در ماه ژانویه،
افزایش یابد ،این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی
که به ترتیب  4/4و  3/۸درصد تخمین زده شده بودند3/۶ ،
واقعی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به میزان  4/۶درصد
درصد پیشبینی کرده است .علت این بازنگری ،عملیات نظامی
پیشبینی شده است.
روسیه در اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن در بازارهای کاال،
صندوق بینالمللی پول ،نرخ تورم اقتصادهای پیشرفته را 5/7
اعتبارات ،تجارت و کانالهای مالی جهانی ،ذکر شده است .بر
درصد و تورم بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را
اساس ارزیابیهای این صندوق ،تولید ناخالص داخلی واقعی
 ۸/7درصد پیشبینی کرده است .بنا بر گزارش این صندوق ،با
اقتصادهای پیشرفته در سال  2022به میزان  3/3درصد رشد
توجه به اینکه روسیه یکیاز تامین کنندگان اصلی نفت ،گاز و
داشته است .این در حالی است که پیشبینی میشود فعالیت
فلزات بوده و اوکراین نیز تامین کننده عمده گندم و ذرت است،
اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه3/۸ ،
کمبود عرضه ناشی از عملیات نظامی ،افزایش قیمت انرژی،
درصد رشد داشته باشد.
فلزات و محصوالت غذایی را تشدید کرده است .این وضعیت
بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول ،طی سال
میتواند کشورهای در حال توسعه را با خروج سرمایه بیشتر و
جاری میالدی تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصادهای نوظهور
کاهش ارزش پول مواجه سازد .همچنین انتظار میرود
و در حال توسعه آسیایی  5/4درصد و کشورهای آمریکای
بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته نرخهای بهره پایه
التین و کارائیب  2/5درصد افزایش خواهد داشت .همچنین
کنونی خود را در کوتاهمدت افزایش دهند ،که این امر شرایط
تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصادهای نوظهور و در حال
تامین مالی خارجی را در بازارهای نوظهور دشوارتر میسازد.
توسعه اروپایی تا  2/۹درصد کاهش خواهد یافت که عمدتاً
ناشی از کاهش  ۸/5درصدی رشد اقتصادی روسیه خواهد بود.
خاورمیانه و شمال آفریقا :تداوم ریسکهای نامطلوب و افزایش  5/2درصدی فعالیت اقتصادی در سال
،2022
بر اساس پیشبینی بانک جهانی ،نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا از  3/3درصد در سال 2021
به  5/2درصد در سال  2022افزایش یافته و در سال  2023به
 3/5درصد کاهش خواهد یافت .همچنین پیشبینی میشود
تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا در سال  2022تا  5/4درصد و در سال
 2023تا  3/3درصد رشد داشته باشد .فعالیت کشورهای شورای
همکاری خلیج فارس در پی افزایش قیمت جهانی نفت،
افزایش تولید نفت و بهبود فعالیت اقتصادی ،به ترتیب در
سالهای  2022و 2023به میزان  5/۹و  3/7درصد رشد خواهند
داشت .همچنین پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی
کشورهای واردکننده نفت این منطقه در سالهای  2022و
 2023به ترتیب تا  4و  4/5درصد افزایش یابد .به عقیده بانک

جهانی ،چشم انداز منطقه عمدتا بدلیل ریسکهای ژئوپلیتیکی
و همچنین بدلیل تداوم همهگیری کووید 1۹و تبعات اقتصادی
بحران اکراین با ابهامات زیادی مواجه است.
بر اساس گزارش بانک جهانی ،تراز مالی اقتصادهای منطقه،
از کسری  3/3درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2021
به وضعیت مازاد  3درصدی در سال  2022تغییر نموده است و
مازاد حساب جاری نیز در سال جاری با  5درصد افزایش به
 ۸/3درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .انتظار میرود
افزایش قیمت نفت و تسهیل کاهش تولید نفت بر اساس
موافقتنامه اوپک پالس عاملی پشتیبان برای تراز حساب جاری
و مالی صادرکنندگان نفت خواهد بود .همچنین پیشبینی
میشود تراز حساب جاری کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس در سال  2022تا  7/۹درصد و تراز حساب جاری

صادرکنندگان نفت و کشورهای در حال توسعه این منطقه به
میزان  3/۹درصد بهبود خواهد یافت.
شایان ذکر است که بنا بر گزارش بانک جهانی ،بحران اوکراین
و دشوارتر شدن شرایط تامین مالی جهانی در اقتصادهایی در

منطقه که دچار آسیب پذیریهای بدهی و مالی نیز هستند
تاثیرگذار خواهد بود.

آسیا
چین :تاثیر شدید سیاست کووید صفر بر اقتصاد
همهگیری در اوائل سال  2020در شهر ووهان است .دلیل این
وقایع :سیاست کووید صفر چین 1موجب کاهش بیشتر رشد
افزایش ،شیوع سویه مسریتر اومیکرون است که به مناطق
اقتصادی این کشور گردیده است ،زیرا چندین شهر بزرگ در
اقتصادی بزرگتر و شهرهایی مانند شانگهای ،اولین مرکز
قرنطینه بوده که این امر به اختالالت شدید در صنعت تولید و
مالی کشور و بزرگترین بندر جهان آسیب رسانده است .دولت
زنجیره عرضه منجر شده است .به رغم هزینههای سنگین
چین به دلیل وجود بیمارستانهای توسعه نیافته و میزان ناکافی
اقتصادی ،شی جین پینگ ،رییس جمهوری اعالم کرده است
واکسیناسیون در میان افراد مسن بسیار محتاطانه عمل نموده
که این راهبرد را در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داد .در
و تمرکز کنونی خود را بر تسریع فرآیندهای واکسیناسیون در
اواسط ماه آوریل ،صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که
گروههای آسیبپذیر قرار داده و انجام آزمایشهای انبوه و
رشد تولید ناخالص داخلی چین به میزان قابل توجهی کاهش
اعمال محدودیتهای محلی می را در دستور کار قرار داده است.
یافته و از  ۸/1درصد در سال  2021در سال جاری به 4/4
درصد( 5/5درصد کمتر از هدفگذاری دولت) و در نهایت نرخ
رشد به  5درصد خواهد رسید.
تاثیرات:
چین از ماه مارس بیشترین میزان افزایش ابتال به کووید 1۹
را شاهد بوده که بسیار باالتر از تعداد ثبت شده در زمان شیوع
گروه ریسک کشور چین درOECD

گروه ریسک کشور چین در صندوق :گروه 2
مجموع پوشش بیمهاي صندوق از سال  90تاکنون 1317 :میلیون یورو
 - 1برقراری قرنطينه شديد و اعمال محدوديتهای اجتماعي و انجام
آزمايشات پرشمار و فراگير

پاکستان :افزایش ریسکهای مالی و اقتصادی بدنبال بروز بی ثباتی سیاسی
دولت و آزادسازی قیمتها با چالشهای جدی مواجه است .در
بدنبال تحوالت سیاسی اخیر مجلس پاکستان پس از تصویب
عین حال بنظر میرسد برای پاکستان ،پیشرفت در اصالحات
رای عدم اعتماد نخست وزیر سابق ،عمران خان ،در  11آوریل
مذکور جهت تامین منابع مالی خارجی به منظور ایفای تعهدات
شهباز شریف از حزب «مسلم لیگ» را به عنوان نخست وزیر
خارجی حائز اهمیت می باشد .در این رابطه ،ذخایر خارجی
آینده پاکستان انتخاب نمود .دولت جدید با افزایش کسری
پاکستان که در فوریه  2022به  23میلیارد دالر رسیده است،
حساب جاری و نرخ تورم باال مواجه است .این در حالی است
با توجه به لزوم بازپرداخت بدهیهای خارجی در حدود  13تا
که حزب مسلم لیگ یک ائتالف از احزاب را رهبری مینماید
 14میلیارد دالر در سال ،تا سال مالی  202۶کماکان در سطح
که این مسئله امر حکومت را با چالش مواجه نموده است و
نسبتاً پائینی قرار خواهد داشت .در راستای تعامل بیشتر با
ریسک بیثباتی سیاسی را افزایش داده است .همچنین ائتالف
صندوق بینالمللی پول ،شهباز شریف ،نخست وزیر قصد دارد
مذکور با رهبری حزب مسلم با توجه به اینکه در مجلس
با سفر به کشورهای چین و عربستان سعودی به عنوان دو
اکثریت را در دست ندارند ،در تصویب قوانین با چالشهایی
بستانکار عمده ،برای تمدید زمان بازپرداخت بدهی کشوراش
مواجه خواهند بود.
راهی بیابد.
قرار است دولت جدید مذاکراتی را با صندوق بینالمللی پول
در کنار این تحوالت ،ریسک افزایش خشونت و ناآرامیهای
در خصوص برنامه فعلی صندوق آغاز کند .این در حالی است
مدنی در سطح باالیی قرار دارد که این امر ممکن است
که پاکستان در حال حاضر نمیتواند کسری حساب جاری و
موجبات تداوم اختالل در زیرساختهای عمده و فعالیتهای
کسری بودجه هدفگذاری شده بر اساس برنامه مذکور را تامین
های مهم را فراهم آورد.
نماید .این امر تا حدی به دلیل افزایش قیمتهای جهانی
انرژی است .از سوی دیگر ،پاکستان از حیث اصالحات
اقتصادی مورد نظر صندوق بین المللی همچون افزایش درآمد
گروه ریسک کشور پاکستان درOECD

گروه ریسک کشور پاکستان در صندوق  :گروه 6
مجموع پوشش بیمهاي صندوق از سال  90تاکنون 35/2 :میلیون یورو

سریالنکا :ظهور نشانههای نکول بدهی دولتی و تعلیق پرداخت بدهیهای خارجی
بدهی ارزی خارجی خود را اعالم نمود .این در حالی است که
وقایع :دولت سریالنکا در  12آوریل سال جاری در بحبوحه یک
در این شرایط پیشنهاد بازپرداخت بدهی عمومی خارجی به
بحران عمیق اقتصادی بدلیل عدم وجود ارز کافی برای
روپیه سریالنکا که اخیراً ارزش آن به شدت کاهش یافته است
پرداخت بدهیهای چالشبرانگیز خود ،تاخیر موقت بازپرداخت

مطرح گردیده است .دولت سریالنکا در تالش برای متقاعد
سازی صندوق بینالمللی پول در خصوص طرح ریزی
برنامهای حمایتی در موازات با برنامهریزی با بستانکاران خود
است.
تاثیر بر ریسک کشوری:

بحران اقتصادی سریالنکا که نشانههای آن پیش از ظهور
همهگیری کووید 1۹-ظاهر شده بود ،ظرف دو سال گذشته به
دلیل کاهش صنعت گردشگری و کاهش حوالههای ارسالی
کارگران مقیم در خارج از کشور تشدید شده است و منجر به
یک بحران اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی گسترده شده است.
دولت در مواجه با وضعیت ناپایدار عمومی ،افزایش نیازهای

مالی خارجی و عدم دسترسی به بازار به شدت در تالش است
تا به منابع مالی الزم از طریق اعتباردهندگان خارجی (به
استثناء صندوق بینالمللی پول) دسترسی یابد و بدهیهای
عمومی خود را پرداخت نماید .با این وجود ،کاهش تدریجی
ذخایر ارزی (کاهش دو سومی در مقایسه با پایان سال )2020
و اولویت دولت در بازپرداخت بدهیهای خارجی ،منجر به
کمبود انرژی و سوخت ،کاهش عرضه مواد غذایی و دارو
گردیده است (در ماه مارس  2022تورم در این کشور 1۸/7
درصد بوده که یکی از باالترین نرخهای تورم در آسیا بوده
است).

گروه ریسک کشور سریالنکا درOECD

گروه ریسک کشور سریالنکا در صندوق  :گروه 5
در سالهاي اخیر موردي براي پوشش صندوق مطرح نبوده است.

هند :تاثیرپذیری روند بهبود از موارد جدید ابتال به کووید 19
شد .با پیشرفت سریع تولید واکسن 11 ،درصد از جمعیت کشور
پیش از وقوع موج دوم و فاجعه بار کووید  ،1۹پیشبینی میشد
حداقل یک دوز واکسن را دریافت نمودهاند که ممکن است
که اقتصاد هند به سرعت به شرایط پیش از همهگیری باز
این امر ظرف سه ماه آینده تاثیر مثبتی در کنترل کووید 1۹
گردد .افزایش اخیر موارد ابتال به کووید  1۹ضمن تاکید بر
داشته باشد.
سرعت انتشار این ویروس ،بیانگر عدم قطعیت پیشبینیهای
محرکهای ساختاری اقتصاد هند مانند جمعیت جوان و نیاز به
اقتصادی است .انتظار میرود موج دوم همهگیری موجب ایجاد
زیرساختها در بلند مدت ،شرایط الزم برای رشد پایدار را
یک شوک اقتصادی کوتاه مدت سه ماهه ،در بازه زمانی آوریل
فراهم خواهد نمود .با این حال همهگیری میتواند رشد مصرف
تا ژوئن گردد .در بسیاری از ایالتها از جمله ماهاراشترا ،دهلی
در میان طبقه متوسط را کاهش دهد.
و کارناتاکا که بیش از  25درصد تولید ناخالص داخلی کشور را
تشکیل میدهند ،احتماالً محدودیتهای موجود تمدید خواهند

گروه ریسک کشور هند درOECD

گروه ریسک کشور هند در صندوق  :گروه 3
مجموع پوشش بیمهاي صندوق از سال  90تاکنون 5/3:میلیون یورو

خاورمیانه و شمال آفریقا

عراق :رشد  9درصدی در فعالیتهای اقتصادی در سال  2022و احتمال بروز بیثباتی
همچنین ،پیش بینی میشود افزایش قیمت نفت در کوتاه و
بر اساس گزارش بانک جهانی ،افزایش اخیر قیمت جهانی
میان مدت بتواند ترازهای خارجی و مالی عراق را به طور
نفت ،چشمانداز اقتصادی عراق را در کوتاه مدت و میان مدت
چشمگیری بهبود بخشد .در این راستا ،مازاد بودجه عراق از
به طور چشمگیری بهبود داده است .پیشبینی میشود رشد
 3/4درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2021به  11/7درصد
تولید ناخالص داخلی واقعی به کمک افزایش قیمت نفت و رفع
تولید ناخالص داخلی در سال  2022افزایش و تا سال 2024
محدودیتهای تولید در چهارچوب توافق اوپک پالس و
به  4/۹درصد کاهش خواهد یافت .همچنین سطح بدهی
همچنین رسیدن سطح تولید به فراتر از دوران قبل از
عمومی از  54/۸درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال
همهگیری ،از  1/3درصد در سال  2021به  ۸/۹درصد در سال
 2021به  43/3درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال
 2022افزایش یابد .طبق پیش بینی بانک جهانی ،رشد تولید
 2022و به  41/7درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال
ناخالص داخلی با افزایش تولید نفت خام ،در بازه زمانی 2023
 2024خواهد رسید.
تا  2024به طور متوسط به  3/۸خواهد رسید .همچنین ،انتظار
بر اساس گزارش بانک جهانی ،ریسکهای مطلوب در برابر
میرود سطح فعالیتها در بخش غیرنفتی به روند رشد بالقوه
چشمانداز شامل قیمت باالی نفت بوده که تراز مالی کشور را
و بلندمدت خود نزدیک شده و این امر تا حدی با کمک افزایش
بهبود میبخشد .این در حالی است که در صورت ادامه
سرمایهگذاری و ناشی از تامین مالی حاصل از افزایش
تحریمهای اعمال شده علیه روسیه و تاثیرگذاری آنها بر
درآمدهای نفتی محقق خواهد شد.
عملکرد شرکتهای نفتی روسی در عراق ،تولید نفت خام با
به عقیده بانک جهانی با افزایش تولید نفت و متعادل شدن
ریسکهای جدیدی مواجه میشود .همچنین فرایند طوالنی-
محدودیتهای کرونایی و آغاز دوباره فعالیتهای اقتصادی در
مدت تشکیل دولت ،بدتر شدن شرایط امنیتی و تداوم همه-
داخل کشور ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نفتی و
گیری ،میتواند چشمانداز اقتصاد عراق را دچار مشکل نماید.
غیرنفتی به سطوح قبل از همهگیری نزدیکتر خواهد شد.
نگاهی به تحوالت سیاسی:

برهم صالح ،رئیس جمهور عراق ،به نمایندگی از برخی اعضای
پارلمان درخواستی را در مورد مشروعیت دولت فعلی در اداره
امور به دادگاه عالی فدرال ارائه نمود .دادگاه در  15مه 2022

به این درخواست پاسخ داد که بر اساس آن دولت موقت
میتواند در مورد اداره امور تصمیمگیری نماید .در عین حال

دادگاه فدرال دولت را از انتصاب افراد در مناصب ارشد دولتی
و ارائه پیشنویس قوانین منع نموده است.
گروه ریسک کشور عراق درOECD

گروه ریسک کشور عراق در صندوق  :گروه 7
مجموع پوشش بیمهاي صندوق از سال  90تاکنون 1.759 :میلیون یورو

عمان :ارتقاء رتبه اعتباری
پیشرفتهای قابل توجه در ترازنامه دولت و فشارهای مالی
«موسسه رتبهبندی اس اند پی» رتبه بلند مدت ارزی خارجی
میان مدت ایجاد میکند .پیشبینی میشود به دلیل باال بودن
و داخلی عمان را از  B+به  BB-ارتقاء داده است که این
درآمدهای بخش هیدروکربنی ،وضعیت مالی عمان از کسری
رتبه سه درجه کمتر از رتبه سرمایهگذاری است .چشمانداز
مالی  2/2درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  2021به مازاد
بلندمدت نیز از وضعیت مثبت به پایدار تغییر کرده است.
 5/7درصدی در سال  2022تغییر یابد .همچنین با توجه به
موسسه مذکور این ارتقاء رتبه را منعکس کننده اصالحات در
اینکه دولت بخشی از بدهیهای خود را از صندوق ذخیره نفت
حال انجام در کشور ،افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش
بازپرداخت خواهد کرد ،پیشبینی میشود سطح بدهی عمومی
داراییهای نقدی دولت میداند .این در حالی است که
 ۶3درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال  2021به 50
رتبهبندی مذکور طی سه سال آینده موازنهای میان
درصد در سال  2022کاهش یابد.
گروه ریسک کشور عمان درOECD

گروه ریسک کشور عمان در صندوق  :گروه 3
مجموع پوشش بیمهاي صندوق از سال  90تاکنون 20 :میلیون یورو

امارات متحده عربی :پیامدهای انتخاب رئیس جمهور جدید
یا منجر به تغییرات عمدهای در جهتگیری سیاسی این کشور
وقایع :شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ،رئیس جمهور امارات و
شود .جانشین وی ،شیخ محمد که در زمان شیخ خلیفه مناصب
حاکم ابوظبی در  13می در  73سالگی درگذشت .شیخ خلیفه
مهمی را بر عهده داشته است و سالها به عنوان رهبری واقعی
از سال  2004به عنوان رئیس جمهور در مسند قدرت قرار
عمل کرده است ،احتماال سیاستهای داخلی و خارجی فعلی
داشت ،اما پس از عارضه مغزی در سال  2014به ندرت در
را ادامه خواهد داد .این در حالی است که رئیس جمهور جدید،
انظار عمومی دیده میشد .برادر ناتنی شیخ خلیفه و ولیعهد
سابق ابوظبی ،شیخ محمد بن زاید آل نهیان که از آن زمان
تعهدات سیاسی امارات در خاورمیانه را افزایش داده است.
تاکنون به عنوان حاکم در راس حکومت بوده است ،در روز
جمعه  14می ،از سوی شورای عالی فدرال به عنوان رئیس
جمهور جدید امارات انتخاب شد.
تاثیرات:

شیخ خلیفه به عنوان رئیس جمهور تقریباً بیست سال در مسند
قدرت بود .انتظار نمیرود مرگ وی موجب بیثباتی اقتصادی
گروه ریسک امارات متحده عربی درOECD

گروه ریسک امارات متحده عربی در صندوق  :گروه 2
مجموع پوشش بیمهاي صندوق از سال  90تاکنون1471 :میلیون یورو

لبنان :برگزاری انتخابات عمومی ،چالشهای پیش رو
از  12۸کرسی را به دست آورده که  3کرسی کمتر از  ۶5کرسی
وقایع :انتخابات سراسری در لبنان در  15می برگزار شد .از
مورد نیاز برای کسب اکثریت ساده است.
آنجایی که انتخابات پیشین در سال  201۸برگزار شده بود،
تاثیرات :نتایج انتخابات سراسری ،مذاکراتی طوالنی را برای
انتخابات اخیر پس از چالشهای مالی و اقتصادی لبنان برگزار
تشکیل دولت جدید بدنبال خواهد شد .در سالهای گذشته،
شده است .بررسی آرا نشان میدهد هیچ گروه پارلمانی کرسی
لبنان شاهد چالشهای قابل توجه در سیستم مالی خود بوده
های کافی برای تشکیل اکثریت را در اختیار ندارد .این در حالی
است .این کشور در سال  2020درخصوص بدهیهای عمومی
است که ائتالف حاکم کنونی ،به رهبری حزب ا ۶2 ...کرسی
و تجاری خارجی خود دچار قصور شده و همچنین وقوع یک

انفجار در بندر بیروت موجب ویرانی بخشی از پایتخت شده
است.
از آنجا که لبنان یک واردکننده مواد غذایی و سوخت محسوب
میشود ،بحران اوکراین بر مشکالت اقتصادی لبنان نیز افزوده

است ،همچنین لبنان بطور خاص در معرض پیامدهای جنگ
قرار دارد .در این رابطه ذخایر غالت این کشور محدود بوده و
برای واردات غالت خود مستقیماً به اوکراین و تا حدی به
روسیه وابسته است.

گروه ریسک کشور لبنان درOECD
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در سالهاي اخیر پوشش این کشور محدود بوده است.

CIS

ارمنستان :تائید رتبه دولتی ،بازنگری در رتبه چشم انداز
چشمانداز مورد بازنگری قرار گرفته است .به عقیده اس اند پی،
موسسه رتبه بندی اس اند پی ضمن تائید رتبه ارزی بلند مدت
رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت از طریق تقاضای قوی
خارجی و داخلی ارمنستان در رتبه های  Bو ،B+رتبه
داخلی و تداوم رشد بخش خدمات تا  3/4درصد افزایش یافته
چشمانداز را از رتبه مثبت به باثبات مورد بازنگری قرار داده
و پیشبینی میشود کسری حساب جاری نیز بدلیل افزایش
است .به گزارش موسسه مذکور این رتبهها تحت تاثیر تداوم
قیمت واردات بویژه قیمت محصوالت غذایی ،از  3/7درصد
ریسکهای امنیتی خارجی و افزایش نیاز تامین مالی و بدهی
تولید ناخالص داخلی در سال  2021به  4 /3درصد در سال
خارجی قرار دارد .همچنین از آنجا که انتظار میرود رشد تولید
 ،2022کاهش یابد .همچنین کاهش ارزش واحد پول (درام)
ناخالص داخلی ارمنستان طی سالجاری میالدی بدلیل
و گسترش کسری مالی منجر به افزایش بدهی  ۶2درصدی
پیشبینی رکود در روسیه (به عنوان شریک مهم تجاری
تولید ناخالص داخلی تا پایان سالجاری خواهد شد.
ارمنستان) به  1/3درصد کاهش یابد ،از این جهت رتبه
نگاهی به تحوالت سیاسی:

در پی تاکید نخست وزیر ارمنستان بر لزوم امضای توافقنامه
صلح با آذربایجان در پارلمان این کشور ،احزاب سیاسی
تظاهرات ضد دولتی در ایروان را سازماندهی کرده و خواستار
استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان شدند .نخست وزیر نیز

اعالم نمود علیرغم اعتراضات قصد دارد در سمت خود باقی
بماند .همزمان با این تحوالت و در چارچوب اقدامات
میانجیگرایانه روسیه ،وزیر امور خارجه ارمنستان با همتای
آذربایجانی خود با هدف گفت و گو در مورد مسائل مربوط به

شرایط پس از جنگ ،از جمله درگیری در منطقه قرهباغ و باز
شدن مسیرهای حمل و نقل بین دو کشور ،در تاجیکستان دیدار
کرده است .شایان ذکر آنکه پس از نخستین دیدار نخست وزیر
پاشینیان و الهام علیاف رئیس جمهور آذربایجان در اوایل ماه

آوریل ،به عنوان بخشی از تالشها برای آغاز مذاکرات جهت
تعیین مرز فیمابین ،این دو مقام در  22ماه می  2022نیز در
بروکسل با یکدیگر دیدار کردند.

گروه ریسک کشور ارمنستان درOECD
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آفریقای جنوب صحرا
ساحل عاج :پیش بینی کاهش رشد اقتصادی به  6درصد در سال 2022
به گزارش این صندوق ،پیشبینی میشود ریسکهای
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،به دلیل کاهش
نامطلوب خارجی ناشی از پیامدهای جهانی عملیات نظامی
تقاضای جهانی و بدتر شدن وضعیت تجاری کشور و افزایش
اوکراین ،اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی از سوی اقتصادهای
بیاعتمادی ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین ،تولید
پیشرو ،افزایش هزینههای استقراض و تداوم بیثباتی سیاسی
ناخالص داخلی واقعی از  7درصد در سال  2021به  ۶درصد در
در چندین کشور همسایه ،بر چشمانداز اقتصاد کالن این کشور
سال  2022کاهش خواهد یافت .این گزارش خاطرنشان کرده
تأثیرگذار خواهد بود .این در حالی است که کشف اخیر مقادیر
که کسری مالی در سال  2021به  5/1درصد از تولید ناخالص
قابل توجهی از نفت و گاز در ساحل عاج و اجراییشدن برنامه
داخلی کاهش یافته است که به طور عمده دستاورد تقویت
توسعه ملی  2021-25ممکن است چشمانداز پیشروی را در
مدیریت مالی و الکترونیکیکردن فرآیندهای اخذ مالیات است
میانمدت تقویت نماید.
که این امر امکان پوشش هزینههای دفاعی را فراهم آورده
است.
گروه ریسک کشور ساحل عاج درOECD
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نیجریه :وابستگی چشم انداز به قیمت نفت و شرایط مالی جهانی
و  2023افزایش یافته و انتظار میرود سطح بدهی عمومی از
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،پیشبینی میشود
 37درصد در پایان سال  2021به  37/4درصد در پایان سال
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ،2022
 2022و  3۸/۸درصد تا پایان سال  2023افزایش یابد.
درحدود  3/4درصد باشد .برغم آنکه چشمانداز رشد اقتصادی،
صندوق بینالمللی پول ،صادرات کاال و خدمات را در سال
با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود بیش از انتظار بخشهای
 ،2022درحدود  14/2درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی
تولیدی و کشاورزی وضعیت بهتری داشته است ،اما این
نموده و انتظار دارد میزان واردات کاال و خدمات در سطح 33/2
چشمانداز ،در رابطه با قیمت نفت و شرایط مالی جهانی ابهامات
درصد باشد .این در حالی است که پیشبینی میشود کسری
فراوانی دارد .همچنین برغم نوسان نرخ ارز در بازار موازی که
حساب جاری از  0/۸درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021
بر رشد اقتصادی تاثیرگذاشته و سرمایهگذاری را تضعیف
به  1/1درصد در سالهای  2022و  2023افزایش یابد .شایان
میکند ،انتظار میرود نرخ متوسط تورم در سالهای  2022و
ذکر آنکه به عقیده صندوق ،در پایان سال 2022ذخایر ارز
 2023به ترتیب  1۶و  13درصد باشد.
خارجی ناخالص ۶/5 ،ماه واردات و در پایان سال  7 ،2023ماه
بر اساس گزارش این صندوق ،رفع اختالل نرخ ارز موجب
تقویت عامل رقابت پذیری در اقتصاد خواهد شد .همچنین
واردات را پوشش خواهد داد.
پیشبینی میشود کسری مالی از  ۶درصد تولید ناخالص داخلی
در سال  2021به سطوح  ۶/4و  5/۹درصد در سالهای 2022
گروه ریسک کشور نیجریه درOECD
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تحوالت کاال و انرژی در سطح جهان و منطقه
پیش بینی قیمت  99دالری نفت در سه ماهه دوم سال 2022
قیمت نفت خام برنت در  5ماه نخست سال  2022به متوسط  102/4دالر به ازای هر بشکه رسید که نشان دهنده رشد ۶1/5
درصدی نسبت به قیمت  ۶3/4دالر به ازای هر بشکه در دوره مشابه سال قبل است .علت اصلی این امر ،اختالل زنجیره عرضه

در سطح جهانی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین است .همچنین تصمیم اتحادیه اروپا
مبنی بر تحریم  ۹0درصد واردات نفت خام روسیه توسط اتحادیه اروپا تا انتهای سال  2022و حذف محدودیتها در شانگهای به
افزایش قیمت نفت در پایان ماه می  2022منجر شد .در عین حال انتظار افزایش تولید نفت توسط عربستان سعودی به منظور
خنثیسازی تاثیرات کاهش تولید نفت روسیه ناشی از تحریمهای غرب ،سبب شد قیمت نفت در اول ژوئن  2022نسبت به روز
قبل تا  5/3درصد کاهش یابد.
بانک استاندارد چارتر پیش بینی کرده است که تولید نفت روسیه برای چندین سال با کاهش همراه باشد ،چراکه خریداران نفت به
دلیل تحریمهای بینالمللی از خرید نفت روسیه امتناع میکنند و اکثر کشورها به بازارهای بیمه جهت بیمه تانکرهای حامل نفت
روسیه ،دسترسی ندارند .در مجموع پیشبینی میشود قیمت نفت خام در سه ماهه دوم سال  2022به مبلغ متوسط  ۹۹دالر ،در
سه ماهه سوم به  ۸7دالر و در سه ماهه چهارم سال به  73دالر به ازای هر بشکه برسد.
فلزات پایه :پیش بینی قیمت  3450دالری آلومینیوم برای سه ماهه دوم سال 2022
قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در  5ماهه نخست  2022به مبلغ متوسط  31۶3دالر در هر تن رسید؛ این مبلغ حاکی از رشد
 43/3درصدی در نسبت با قیمت متوسط  2207دالری در هر تن در دوره مشابه سال قبل است .رشد قیمتها عمدتا ناشی از افزایش
تقاضا برای فلزات ،کاهش موجودی بورس فلزات لندن و همین طور نگرانیها در خصوص محدودیتهای عرضه به دلیل تعهدات
زیست محیطی چین از طریق کاهش تولید صنایع آلومینیومی است.
قیمت آلومینیوم از  3۸77/5به ازای هر تن در ابتدای ماه مارس سالجاری رو به کاهش گذاشته و با توجه به رکود فعالیتهای اقتصادی
در چین ،بزرگترین مصرفکننده فلزات جهان ،تحت تاثیر محدودیتهای کووید  ،1۹در  1ژوئن  2022به  2۶۹۸/2به ازای هر تن
رسید .پیشبینی میشود عرضه آلومینیوم تصفیه شده در سال  ۶۸/4 ،2022میلیون تن باشد که نسبت به سال قبل ( ۶7/4میلیون
تن) افزایش مییابد .همچنین تقاضا برای این فلز از  ۶۸/4میلیون تن در سال  2021به  ۶7/4میلیون تن در سالجاری افزایش خواهد
یافت .این در حالی است که شرایط سخت عرضه در بازار جهانی آلومینیوم ،در سالجاری تسهیل شده و کمبود آلومینیوم در صورت
کاهش تقاضای روسیه و افزایش عرضه از طرف چین ،یک مازاد مختصر  20هزار تنی را در سال  2023تشکیل خواهد داد .شایان
ذکر آنکه بر اساس پیشبینی استاندارد چارترد ،قیمت آلومینیوم در سه ماهه دوم سال  2022به مبلغ متوسط  3450دالر  ،در سه
ماهه سوم به  3.325دالر و در سه ماهه چهارم به  31۸0دالر به ازای هر تن خواهد رسید.
پیش بینی کاهش  4/3درصدی صادرات گاز طبیعی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022
طبق پیشبینی صندوق بین المللی پول ،صادرات گاز طبیعی خاورمیانه و شمال آفریقا ،در سال  2022به میانگین معادل 4/۹3
میلیون بشکه در روز خواهد رسید که کاهشی  3/4درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد .بر اساس برآورد این صندوق،
صادرات گاز طبیعی قطر طی سالجاری میالدی ،معادل روزانه  2/۶2میلیون بشکه نفت بوده که  53درصد از مجموع صادرات گاز
طبیعی منطقه را به خود اختصاص داده است .پس از قطر ،الجزایر با  ۹50هزار بشکه نفت ( 1۹/3درصد) ،امارات متحده عربی با
 500هزار بشکه نفت ( 10/1درصد) و عمان با  250هزار بشکه نفت ( 5/1درصد) در ردههای بعدی قرار دارند.

ریسکسنج

توضیحات جداول
 )1منابع دادهها و آمار عمدتا از بانکجهانی ،صندوق بینالمللی پول CIA FACTBOOK ،و برآوردهای صندوق ضمانت
صادرات ایران اخذ شده است.
 )2رتبهبندی اعتباری کشورها ودولتها توسط موسسات مختلفی در جهان و با اهداف متفاوت انجام میشود که مهمترین
آنها موسسات  )S&P(Standard and Poor's ،Fitch Ratingsو  Moody'sاست .دولتها برای دسترسی به بازار
سرمایه بین المللی و تامین مالی خارجی ،عمدتا نیازمند اخذ رتبه اعتباری از این موسسات هستند و درجات اعتباری از
بهترین کیفیت اعتبار ( )AAAتا بدترین وضعیت اعتباری ( )Dکه مخفف  Defaultبه معنی قصور در پرداخت است،
طبقهبندی میشوند .موسسه رتبهبندی اعتباری دیگری که صرفاً در اقتصادهای نوظهور فعالیت مینماید و نیز بازار ایران
را هم تحت پوشش خود دارد ،موسسه  Capital Intelligenceیا  CIاست که در کشور قبرس قرار دارد.
در کنار این موسسات ،شرکتهای تخصصی ریسکسنجی نظیر ( Economic Intelligence Unit)EIUیا
( Business International Monitor)BMIنیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری کشورها به
سرمایهگذاران خارجی فعال هستند .بعالوه ،موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در سطح
دنیا محسوب میشوند نیز به منظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری ،کشورها را بر اساس وضعیت
ریسک کشوری به هفت طبقه از ( 1بسیار کم ریسک) تا ( 7بسیار پر ریسک) طبقهبندی میکنند .از همتایان صندوق در
کشورهای دیگر میتوان به  Euler Hermesآلمان Sace ،ایتالیا NEXI ،ژاپن Coface ،فرانسه EKN ،سوئدEKF ،
دانمارک SERV ،سوئیس EFIC ،استرالیا EDC ،کانادا EXIAR ،روسیه ECGC ،هند K-sure ،کرهجنوبی و
Sinosureچین نام برد .معادلسازی تقریبی طبقهبندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات رتبهبندی
جهانی در جدول ذیل مشاهده میگردد .شایان ذکر است الگوی رتبهبندی صندوق بر اساس پارامترهای خاص ،بومی سازی
شده؛ ولی بطور کلی از همبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار است.
معنای درجات اعتباری

EIU

Moody’s

Fitch - CI-S&P

صندوق ضمانت صادرات ایران

بسیار کم ریسک

AAA

Aaa

AAA

1

کم ریسک

AA

 A1تاAa1

 A+تا AA+

2

ریسک متوسط به پایین

A

 Baa1تا A

 BBB+تا A

3

ریسک متوسط

BBB

 Ba1تا Baa2

 BB+تا BBB

4

ریسک متوسط به باال

BB

Ba3تاBa2

 BB-تا BB

5

پر ریسک

B

 B3تا B1

 B-تا B+

6

بسیار پر ریسک

 CCCتا D

 Caa1تا C

 CCCتا D

7

بهره پایه بانک مرکزي
)%(نرخ جاري

نرخ پایه

نام کشور

1

Fed fund Target rates

ایاالت متحده

0

Refi Rate

منطقه یورو

1

Bank Rate

انگلستان

-0/1

O/N Call Rate

ژاپن

0/35

Cash Rate

استرالیا

2

Cash Rate

نیوزیلند

-0/75

3 month Libor target

سوئیس

1

Overnight rate

کانادا

3/70

One-year lending rate

چین

1/25

Base Rate

هنگ کنگ

1/375

Discount Rate

تایوان

1/75

Base Rate

کره جنوبی

2

O/N Policy Rate

مالزي

0/5

ID repo

تایلند

3/35

Reverse repo rate

هند

2/25

Repo rate

امارات متحده عربی

1/75

Reverse repo rate

عربستان سعودي

11/25

Overnight Deposit

مصر

3/25

CBJ Main Rate

اردن

14

Repo rate

ترکیه

4/75

Repo rate

آفریقاي جنوبی

7

Central Bank Rate

کنیا

13

Monetary Policy Rate

نیجریه

19

Prime Rate

غنا

20

Rediscount Rte

آنگوال

7

Target Rate

مکزیک

12/75

Selic Rate

برزیل

9/25

Refi Rate

ارمنستان

3/75

Policy Rate

رومانی

0

Base Interest

بلغارستان

14

Refi Rate

قزاقستان

10

Discount Rate

اوکراین

14

Refi Rate

روسیه

نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی ()CIRRs
نرخ مرجع(درصد)

ارز کشور

دوره بازپرداخت

دالر استرالیا

-

3/9

 5سال

3/5

 5تا  8/5سال

3/62

بيش از  8/5سال

3/61

 5سال

5/84

 5تا  8/5سال

5/43

بيش از 8/5سال

5/12

 5سال

1/59

 5تا  8/5سال

1/91

بيش از 8/5سال

2/06

-

7/91

 5سال

0/96

 5تا  8/5سال

1/03

بيش از 8/5سال

1/13

وون کره جنوبی

-

4/14

دالر نیوزیلند

-

4/55

کرون نروژ

-

3/69

زلوتی لهستان

-

7/5

 5سال

1/85

 5تا  8/5سال

2/25

بيش از 8/5سال

2/42

 5سال

1/12

 5تا  8/5سال

1/43

بيش از 8/5سال

1/64

 5سال

2/53

 5تا  8/5سال

2/62

بيش از 8/5سال

2/73

 5سال

3/72

 5تا  8/5سال

3/78

بيش از 8/5سال

3/8

 5سال

1/35

 5تا  8/5سال

1/62

بيش از 8/5سال

1/75

دالر کانادا

کرونا چک

کرون دانمارک
فورینت مجارستان
ین ژاپن

کرون سوئد

فرانک سوئیس

پوند انگلیس

دالر ایاالت متحده

یورو
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