وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
صندوق ضمانت صاردات اریان

تحل
ماهناهم اینترنتی خبری یلی ریسک کشوری
پوشش دهنده آخرين اخبار و تحوالت اتثيرگذا ر اقتصادی و سیاسی رب ریسک کشوراهی جهان

بهمن و اسفند  –99فوریه 2021

سال سیزدهم -شماره 150

رد اين شماره اخباری از :اتثير کروان رب منطقه و جهان،چین ،عمان،

سط
امارات متحده رعبی ،رعاق ،تونس ،اتیوپی ،نیجرهی ،تحوالت کاال رد ح
جهان و منطقه

fviبه

تهیه و میظنت:

لمل
مدرییت ریسک و امور نیب ا ل

ماهنامه اینترنتی خبری
تحلیلی ریسک کشوری
پوشش دهنده آخرین اخبار
و تحححو ت تححاذحیحر ح ار
اقتصححادی و اححیااححی ر
ریسک کشورهای جهان

هدایت و نظارت
اید عبدا ...اجادی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل

ارد یر
آرش شهرآئینی
عضو هیات مدیره

ویرااتاری تخصصی
امید وکیلزاده
تدوین و ترجمه
اشكان عباای تهرانی
همكاران

هسته اصلی فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران ،پوشش ریسک های ایاای و تجاری خریداران کا ها و خدمات ایرانی اات .طور
متناظر ،ارزیا ی ری سک انک ها و دولت های خارجی ،خش دیگری از فعالیت صندوق را ه خود اخت صاص می دهد .ر اینا ااس،
صندوق ،همچون اایر موا سات همتا در ارتاار جهان ه ارزیا ی این ری سكها می پردازد .ماهنامه ری سک ک شوری در ا تدا صورت
یک ولتن داخلی صندوق منتشر می ردید که ه دلیل ااتقبال اایر خشها و داتگاههای دولتی و خ صوصی ،طی چند اال اخیر ،ه
صورت مداوم و اینترنتی منتشر میشود .ااتفاده از مطالب این ماهنامه ا ذکر نام صندوق ضمانت صادرات ایران ،المانع اات.

رد اين شماره:

اتثيرات انشی از کروان رب منطقه و جهان

چین :تمرکز ربانهم جنپ ساهل رب اهدا ف داخلی ،ریسک افزایش بدهی
عمان :رشد  2ردصدی فعالیت اقتصادی رد سال 2021

بخ
امارات متحده رعبی :رشد  3ردصدی ش غيرنفتی اقتصاد رد سال 2021
چش

رعاق :اتدیی رتبه دولت با ماندا ز باثبات

تونس :موج جدید اعتراضات ،شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی

مجتبی مو ئی معین

اتیوپی :تنزل رتبه دولت با توهج هب تجدید ساختار بدهی

تلفن88739267 :

و...

پانتهآ حافظیان
فرشید رحیمی

فكس88733376 :
پست الكترونیک:
intl@egfi.org
وب اه:

www.egfi.ir

نیجرهی :رشد  1/5ردصدی تولید انخالص داخلی واقعی رد سال 2021
صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمهنامه ،ضمانتنامه
و ارائه 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 /سرمايه گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران /بانكهای خارجي را فراهم
ميآورند .ضمانتنامههای 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 مي باشد .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 حوزه های 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 آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده
است.

تاثیر کرونا بر منطقه و جهان
جهان :کاهش  40درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت ها در سال 2020
 42/1میلیارد دالر ( 8/6درصد) ،امالک و مستغالت 34/3
بر اساس آمار منتشره توسط  FDI Marketsدر سال2020
میلیارد دالر ( 7درصد) و محصوالت شیمیایی  32/6میلیارد
ارزش طرحهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسط شرکتها
دالر ( 6/7درصد) بوده است .عالوه بر این در سال ،2020
در سراسر جهان 486/9 ،میلیارد دالر بوده که در مقایسه با رقم
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در تولید تجهیزات عمده
 797/7میلیارد دالری سال  ،2019نشاندهنده افت 130/8
اتومبیل  16/4میلیارد دالر ( 3/4درصد) ،بخش نیمه هادیها
میلیارد دالری یا به عبارتی کاهش  40درصدی میباشد .مبلغ
 14/8میلیارد دالر ( 3درصد) ،کاالهای مصرفی  13میلیارد دالر
اعالم شده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته به
( 2/7درصد) ،هتل و گردشگری  12/6میلیارد دالر( 2/6درصد)
کمترین سطح خود از سال  2003و کمترین سطح پس از
و بیوتکنولوژی  6/6میلیارد دالر ( 1/4درصد) بوده اند.
بحران مالی  598/4 ( 2008میلیارد دالر ) رسید که علت این
شایان ذکر آنکه در سال گذشته سرمایهگذاری مستقیم خارجی
امر ،شیوع همهگیری کرونا بوده است.
در بخش هتل و گردشگری تا  74/1درصد کاهش یافت و
شرکتهای سرمایهگذار ،رقم سرمایه گذاری در بخش انرژی-
بدنبال آن سرمایهگذاری در بخش زغال سنگ ،نفت و گاز
های تجدیدپذیر در سال  2020را  80/8میلیارد دالر اعالم
 62/5درصد ،تولید تجهیزات اتومبیل 54/5درصد ،امالک و
کردند که این رقم  16/6درصد از طرحهای جهانی سرمایه-
مستغالت  50/6درصد ،انرژیهای تجدیدپذیر  17درصد و مواد
گذاری مستقیم خارجی را تشکیل میدهد .همچنین پس از
شیمیایی  13/8درصد کاهش یافتند .در مقابل ،سرمایه گذاری
بخش انرژی های تجدید پذیر ،سرمایهگذاری شرکتها در
مستقیم خارجی در بخش نیمههادیها تا  66/7درصد،
زیرساختهای مخابراتی  50/1میلیارد دالر ( 10/3درصد از
بیوتکنولوژی  56درصد ،زیرساختهای مخابراتی 29/7درصد و
مجموع کل سرمایه گذاری) ،بخش زغال سنگ ،نفت و گاز
بخش تولیدات مصرفی  9درصد افزایش یافتند.
جهان :ریسک همه گیری ویروس و افزایش هزینه حمل و نقل ،چالش بازگشت تجارت
با وجود پایان مثبت سال  ،2020تجارت جهانی در سال 2021
بر اساس گزارش موسسه  eficاسترالیا ،تجارت جهانی در
با چالشهای بیشتری روبرو خواهد شد .اول آنکه ،افزایش
نوامبر  2020با  1/2درصد افزایش نسبت به دسامبر 2019
موارد کووید  19در چندین اقتصاد بزرگ موجب اعمال
مجددا به سطح قبل از همهگیری بازگشت .پس از تجارت
محدودیتهای بیشتر در فعالیتها گردیده است .دوم آنکه افزایش
جهانی دشوار در نیمه اول سال  ، 2020افزایش تقاضا برای
هزینههای حمل و نقل و کمبود کانتینر خالی در بنادر آسیا
واردات در اقتصادهای پیشرفته و صادرات رو به رشد چین
تجارت را محدود مینمایند .این امر منعکس کننده تقاضای
موجب توسعه تجارت جهانی در نیمه دوم سال گردید .این در
فزاینده برای کاالهای مصرفی چینی ،همزمان با گشایش
حالی است که تجارت در بازارهای نوظهور آسیا (به غیر از
مجدد اقتصادها و تغییر هزینه های خانوار از خدماتی مانند
چین) ،اروپا ،آمریکای التین و آفریقا هنوز به سطح دسامبر
مسافرت به سایر خدمات می باشد.
 2019نرسیده است.
آسیا :تاثیر ضعف سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر بهبود پایدار
و بیش از  30درصد کمتر از زمان بحران مالی جهانی میباشد.
بر اساس گزارش موسسه  eficاسترالیا ،تقاضای ضعیف و عدم
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) پیشبینی می-
اعتماد ،موجب افت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال
نماید بهبود سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا قبل از سال 2022
 2020گردید .جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی با
آغاز نگردد ،که از دالیل این امر تاثیر منفی موجهای بعدی
 42درصد کاهش از  1/5هزار میلیارد دالر در سال  2019به
 859میلیارد دالر رسید که کمترین میزان طی دهه  1990بوده

همهگیری و تغییرات در رویههای سرمایهگذاری در سطح
جهان عنوان شده است.
جنبه مثبت جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی آن است که
عملکرد آسیا از بقیه جهان بهتر بوده است .چین به عنوان اولین
دریافت کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی با  4درصد
افزایش از ایاالت متحده پیشی گرفت که دلیل آن بازگشت به
رشد اقتصادی و برنامه تسهیل سرمایهگذاری توسط دولت بوده
است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هند نیز  13درصد
افزایش یافت که بخش عمده آن مربوط به سرمایهگذاری در
بخش دیجیتال میباشد .به طور کلی ،کشورهای در حال
توسعه  72درصد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جذب
نمودهاند که بیشترین سهم ثبت شده میباشد .کشورهای در
حال توسعه آسیا نیز بیش از نیمی از سرمایهگذاری برون مرزی
را به خود اختصاص دادهاند.
انعطاف سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آسیای در حال
توسعه بیانگر این است که شرکتها تمایل به داشتن دارایی-
های استراتژیک و دسترسی به بازارهای در حال رشد دارند.

این امر موید این اظهار نظر بانک جهانی است که اختالالت
زنجیره عرضه با هدف ایجاد تنوع در تولید "ممکن است لفاظی
باشد تا واقعیت" .همچنین این امر نشانه خوبی برای بازارهای
صادراتی آسیا بوده و به عبارت دیگر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی یک منبع اصلی مالی و محرک رشد اقتصادی محسوب
می شود.
آنکتاد انتظار دارد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2021
بیش از  5تا  10درصد نسبت به سال  2020کاهش یابد .این
در حالی است که در سال  2020طرحهای سبز 1در آسیای در
حال توسعه تا  38درصد کاهش یافتند که نشان می دهد هنوز
تغییر قابل توجه صنعتی وجود ندارد .این سرمایه گذاری ها
برای توسعه زیرساخت و ظرفیت تولید و نیز بهبود پایدار حائز
اهمیت هستند.

آسیا
چین :تمرکز برنامه پنج ساله بر اهداف داخلی ،ریسک افزایش بدهی
( )2021-25با تاکید بر اعتماد بیشتر به اقتصاد داخلی و
چین تنها اقتصاد مهم جهان است که سال گذشته از کاهش
نوآوریهای داخلی ،معرفی گردید .چین قصد دارد درآمد
رشد جلوگیری نمود و بدنبال بهبود  Vشکل ،رشد 2/3
خانوارها را افزایش داده و شبکه تامین اجتماعی را برای تقویت
درصدی را تجربه نمود .دادههای اخیر بیانگر آن است که روند
تقاضای داخلی بهبود بخشد .در واقع با تثبیت بازار کار و تقویت
بهبود در سال  2021ادامه خواهد یافت .در دسامبر سال گذشته
اعتماد مصرف کننده ،بهبود مصرف احتماالً در سال 2021
بخش تولید  7/3درصد رشد نمود که نهمین ماه رشد متوالی
تحقق خواهد یافت .نوآوری نیز در زمینههایی مانند کشاورزی
(با توجه به اینکه این بخش از افزایش تقاضا برای صادرات
و فناوری برای افزایش عرضه مواد غذایی داخلی و کاهش
چین منتفع شده است) محسوب میشد .این در حالی است که
ریسک ناشی از تنشهای ژئوپولیتیکی و اختالل در زنجیره-
روند بهبود مصرف کاهش یافت و فروش بخش خرده فروشی
های عرضه جهانی هدفگذاری خواهد شد .مقامات این کشور
با وجود رشد  4/6درصدی در ماه دسامبر نسبت به سال قبل،
بیشتر تمرکز خود را بر روی تغییرات آب و هوایی و رشد
برای کل سال  3/9 ،2020درصد کاهش یافت .مقامات چین
پایدارتر از جمله تسریع سرمایهگذاری در فناوری سبز تا سال
در کنفرانس ساالنه کار اقتصادی در ماه دسامبر با اشاره به
 2060قرار خواهند داد .همچنین سیاستهای ارتقاء پیشرفت-
بهبود "نامتوازن و ناپایدار" چین اظهار داشتند که کاهش
های فنآوری ،حفاظت از محیط زیست و خودکفایی مستلزم
سیاستهای تشویقی در سال جاری تدریجی خواهد بود .در
هزینههای اضافی دولت خواهد بود .اگر چه این امر میتواند
این کنفرانس ساالنه ،چهاردهمین برنامه پنجساله این کشور
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سبب افزایش بهرهوری و انعطاف بیشتر رشد اقتصادی گردد،
اما ظرفیت بالقوه افزایش ریسک هزینههایی که منجر به
افزایش بدهی میشود ،تشدید فشار مالی در بین شرکتهای
دولتی ،دولتهای محلی و بانکها را به همراه دارد .این در

حالی است که بار بدهی اقتصاد چین تقریباً  350درصد از تولید
ناخالص داخلی است و قصور اوراق قرضه شرکتی ،به ویژه در
میان شرکتهای دولتی ،در سالهای اخیر صعودی بوده که
این امر ریسک بدهی را افزایش میدهد.

گروه ریسک کشورچین درOECD

گروه ریسک کشور چین در صندوق :گروه 2

مجموع پوشش بیمهاي صندوق از سال  89تاکنون 1242:میلیون یورو

خاورمیانه و شمال آفریقا
عمان :رشد  2درصدی فعالیت اقتصادی در سال 2021
گردد .در عین حال اقدامات کنترلی مالی ،تراز مالی خارجی را
بر طبق گزارش صندوق بینالمللی پول ،مقامات عمانی در مهار
در میان مدت تقویت خواهد کرد .پیش بینی می شود در صورت
گسترش بیماری کووید 19موفق بودهاند ،اما محدودیتهای
اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در آوریل ، 2021
اتخاذ شده برای مهار ویروس کرونا به طور قابل توجهی بر
گسترش پایه مالیاتی و بهبود مدیریت آن و نیز اصالح خدمات
فعالیت اقتصادی تأثیر گذار بوده است .این گزارش میافزاید
کشوری و کاهش هزینه های عمومی ،کسری مالی این کشور
کاهش شدید قیمت جهانی نفت و نیز کاهش تولید نفت
از  13/4درصد تولید ناخالص داخلی در سال ،2020به 5/4
برمبنای توافقنامۀ اوپک پالس ،تأثیرات مخربی بر بخش
درصد در سال  2021کاهش یابد.
هیدروکربن داشته است .با این وجود ،پیشبینی میشود در
صندوق بین المللی پول ،نیاز تامین مالی مالی ناخالص در سال
سال ،2021تولید ناخالص داخلی به دنبال کاهش  6/4درصدی
جاری را  14/5درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد نموده و
در سال  ، 2020رشد  1/8درصدی را تجربه نماید .همچنین
بدهی عمومی در پایان سال  2021را  72/7درصد از تولید
رشد تولید ناخالص داخلی در بخش هیدروکربن  2درصد و در
ناخالص داخلی پیشبینی کرده است .عالوه بر این ،انتظار می-
بخش غیرنفتی به دلیل گسترش واکسن کووید  19و کاهش
رود کسری  10درصدی حساب جاری از تولید ناخالص داخلی
محدودیتهای فاصله اجتماعی  1/5درصد خواهند بود .انتظار
در سال  ،2020در صورت افزایش درآمدهای حاصل از صادرات
میرود بهدلیل نوسانات قیمت نفت و چشمانداز طوالنی مدت
نفت در سال  2021به  8/6درصد کاهش یابد .این در حالی
همه گیری ،اهمیت فعالیتهای اقتصادی در کوتاه مدت بیشتر

است که سطح ذخایر ارزی بانک مرکزی در میان مدت ،در
حدود  15/1میلیارد دالر باثبات خواهد بود.

گروه ریسک کشور عمان درOECD
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امارات متحده عربی :رشد  3درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در سال 2021
حاصل از سرمایه گذاری صندوق ثروت دولتی ،در صورت
بر اساس گزارش موسسه تامین مالی بینالمللی( ،)IIFبا توجه
افزایش قیمت نفت از  7/3درصد تولید ناخالص داخلی در سال
به جمعیت نسبتاً جوان و اقدامات مقامات این کشور در
 2020به  4/8درصد در سال  2021کاهش خواهد یافت .انتظار
مهارسازی کووید ،19این بیماری تاثیرات محدودی برجای
میرود مقامات این کشور ،این کسری را از منابع غیربانکی و
گذاشته است .در صورت مهار تاثیرات همه گیری و رسیدن
منابع خارجی تأمین کنند که این امر به بانکهای این کشور
متوسط قیمت جهانی نفت به  52دالر به ازای هر بشکه ،انتظار
کمک خواهد کرد تا وامدهی به بخش خصوصی را افزایش
میرود به دنبال افت 5/7درصدی تولید ناخالص داخلی در سال
داده و خرید اوراق قرضه دولتی را کاهش بدهند .پیشبینی
 ،2020این شاخص در سال  2021تا  2/3رشد نماید که این
میشود نسبت  37درصدی بدهی عمومی به تولید ناخالص
امر متاثر از بهبود نسبی تقاضای داخلی و افزایش صادرات
داخلی در پایان سال  2020به  37/4درصد در پایان سال 2021
خواهد بود .پیشبینی میشود در سال  2021بخش هیدروکربن
برسد .عالوه بر این ،انتظار میرود در سال  2021به دلیل
به دنبال کاهش 7/4درصدی سال گذشته ،به میزان  0/3درصد
تقاضای خارجی بیشتر و افزایش قیمت نفت ،مازاد حساب
رشد داشته و فعالیت اقتصادی بخش غیرنفتی در صورت عادی
جاری از  4درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2020به 5
شدن وضعیت بخش گردشگری ،پس از افت  5درصدی در
درصد افزایش یابد .این در حالی است که در پایان سال 2021
سال  2020رشد 3/1درصدی داشته باشد .ریسکهای نامطلوب
داراییهای ناخالص امارات متحده عربی به حدود  217درصد
در این چشمانداز شامل عدم اطمینان در مورد بهبود اقتصاد
از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
جهانی ،نوسان قیمت نفت و اثربخشی و روند عرضۀ واکسن
کووید 19میباشند.
همچنین بر اساس پیش بینی موسسۀ تامین مالی بینالمللی،
به رغم افزایش هزینههای عمومی ،کسری مالی شامل درآمد

گروه ریسک امارات متحده عربی درOECD
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عراق :تایید رتبه دولت با چشمانداز باثبات
بر اساس گزارش اس اند پی ،کاهش ارزش دینار عراق به حفظ
موسسه رتبهبندی اس اند پی ،رتبه بلند و کوتاه مدت ارزی
ذخایر ارزی و در نتیجه حمایت از ظرفیت پرداخت بدهی
خارجی و داخلی دولت این کشور را به ترتیب در  Bو  B-با
خارجی کمک مینماید .این در حالی است که انتظار نمیرود
چشمانداز باثبات تایید نمود .این موسسه دلیل تصمیم خود را
ارزش دینار تا قبل از سال 2024نوسان بیشتری را تجربه نماید.
ناشی از کنترل این کشور بر نیازهای بدهی خارجی نسبت به
در عین حال کاهش اخیر ارزش دینار منعکس کننده گرایش
ذخایر ارزی خود عنوان نموده است .ذخایر ناخالص ارزی این
به سمت شرایط پولی انعطافپذیرتر میباشد ،زیرا دولت در
کشور در پایان سال  55 ،2020میلیارد دالر و در پایان ژوئن
زمان فشار خارجی و در حمایت از دینار ،نرخ ثابتی برای واحد
سال  65 ،2020میلیارد دالر تخمین زده شده است ،این در
پول خود در مقابل دالر در نظر خواهد گرفت.
حالی است که پیشبینی میشود بدهی خارجی این کشور در
در مجموع انتظار میرود کسری حساب جاری از  10/3درصد
دوره  2021-23در سطح متوسط ساالنه  5/8میلیارد دالر
تولید ناخالص داخلی در سال  2020به  2/6درصد تولید
باشد .عالوه بر این ،به دلیل فشار مکرر هزینهها و نیازهای
ناخالص داخلی در سال  2021کاهش یابد و در صورت افزایش
سرمایهگذاری ،پیشبینی میشود کسری مالی در سال ،2021
درآمدهای ناشی از صادرات نفت ،در سال  2023با مازاد مواجه
 11/9درصد تولید ناخالص داخلی و در دوره  2022-24ساالنه
گردد .این گزارش خاطر نشان نموده که تصویب بودجه توسط
به متوسط  8درصد برسد .البته احتماالً دولت نیازهای مالی
پارلمان در سال  2021برای گشودن کمکهای مالی بالقوه دو
خود را از طریق بانکهای داخلی و بانک مرکزی عراق تامین
جانبه و چند جانبه موضوعی کلیدی خواهد بود.
خواهد نمود.
گروه ریسک کشور عراق درOECD

گروه ریسک کشور عراق در صندوق:گروه 7
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تونس :موج جدید اعتراضات ،شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی
کسری های عمومی می باشد ،بدهی عمومی نسبت به تولید
در  16ژانویه اعتراضات خشونت آمیز در حداقل  6شهر تونس
ناخالص داخلی از  39درصد در سال  2010عبور نموده و به
و از جمله پایتخت این کشور روی داد .این اعتراضات به سایر
 72درصد در سال  2019رسیده است .به عالوه ،سطح کل
شهرها نیز کشیده شد و از آن زمان تاکنون ادامه داشته است.
بدهی خارجی به طور چشمگیری افزایش یافته و به بیش از
تاثیر بر ریسک کشوری
 100درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2019رسیده که بیش
از زمان بهار عربی ،وضعیت اقتصادی اجتماعی تونس شرایط
از دو سوم آن بدهی خارجی میباشد .این در حالی است که
دشواری را تجربه نموده است .وضعیت دشوار اقتصادی و
ناترازیهای داخلی و خارجی با شیوع همهگیری کووید،19
تالشهای دولتهای مختلف به منظور اجرای تدابیر ریاضتی
بدتر هم شده است.
سبب ایجاد موجهای متعدد اعتراض بعد از بهار عربی گردیده
شایان ذکر آنکه محدودیتهای خارجی شدیداً بخش گردشگری
است .در دهه گذشته ،کشور تونس مشکالت مالی و اقتصادی
را که یک بخش کلیدی برای اقتصاد تونس بوده و منبع مهمی
ساختاری را تجربه کرده و وضعیت تامین مالی عمومی به نحو
برای ورود ارز خارجی است ،متأثر ساخته است.
قابل مالحظهای بدتر شده و از آنجا که تونس به دنبال مدیریت
گروه ریسک کشور تونس درOECD

گروه ریسک کشور تونس در صندوق:گروه 4
پوشش بیمهاي صندوق در سالهاي اخیر محدود بوده است.

آفریقای جنوب صحرا
اتیوپی :تنزل رتبه دولت با توجه به تجدید ساختار بدهی
ناخالص داخلی بوده است .اس اند پی پیش بینی میکند بدهی
موسسه رتبه بندی اس اند پی ،رتبه اعتباری اتیوپی را از رتبه
خارجی اتیوپی ،خالص دارایی های خارجی با قابلیت
 Bبه  B-تنزل داد .بر اساس گزارش موسسه مذکور ،تراز
نقدشوندگی باال ،تا سال  2024به بیش از  275درصد
خارجی اتیوپی در سالهای اخیر به حد چشمگیری ضعیف شده
درآمدهای حساب جاری برسد .این در حالی است که در سال
که علت عمده آن ،تداوم کسری حساب جاری در فاصله زمانی
 2014این شاخص  %115بوده است .همچنین انتظار میرود
 2015تا  2020است که به طور میانگین ساالنه  9درصد تولید

نیازهای تامین مالی خارجی این کشور بطور میانگین به بیش
از  %170وصولی حساب جاری و ذخایر قابل استفاده در بازه
زمانی  2021تا  2024برسد.
بر اساس برآورد موسسه اس اند پی ،بازپرداخت بدهی عمومی
اتیوپی در بازه زمانی  2021تا  ، 2024به مبلغی در حدود 5/5
میلیارد دالر نیاز دارد که بیشتر از  3میلیارد دالر ذخایر این
کشور میباشد .همچنین اس اند پی ،تصمیم خود مبنی بر تنزل
رتبه اعتباری اتیوپی را به برنامه این کشور برای تجدید ساختار
بدهی دوجانبه دولت بر اساس توافق مشترک گروه  20برای
تسویه بدهی و خارج از برنامه تعلیق خدمات بدهی 2و امکان

بخشودگی بدهی از سوی بستانکاران تجاری نسبت می دهد.
این در حالی است که علیرغم بدهی دولت به میزان  30درصد
تولید ناخالص داخلی ،سطح بدهی عمومی به  60درصد تولید
ناخالص داخلی رسیده که نشاندهنده باال بودن سطح بدهی
شرکتهای دولتی است که ریسکهای بدهی احتمالی دولت را
افزایش خواهد داد .شایان ذکر آنکه به عقیده اس اند پی،
افزایش تنشهای قومی و بیثباتیهای سیاسی در آستانه
انتخابات سراسری ژوئن  2021میتواند شرایط ساختاری و
سیاسی اتیوپی را تضعیف نموده و برنامه اصالحات دولت را
تهدید نماید.

گروه ریسک کشور اتیوپی درOECD
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نیجریه :رشد  1/5درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2021
نفت ،تا  1/4درصد افزایش خواهند یافت .همچنین انتظار می-
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد نیجریه تحت
رود بخش غیرهیدروکربن در میان مدت یک رشد واقعی
تاثیر شیوع کووید  19و همین طور افت شدید قیمتهای جهانی
آهسته داشته باشد و تولید ناخالص داخلی واقعی بهبود یافته و
نفت و خروج سرمایه ،به شدت آسیب دیده است .در این راستا
در سال  2022به سطح ماقبل کرونا بازگردد.
پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بعد از
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ریسکهای چشمانداز
کاهش  3/2درصدی در سال  2020تغییر نموده و در سال
رشد نیجریه شامل مواردی مانند خیز مجدد همهگیری ،شرایط
 2021به 1/5درصد افزایش یابد .همچنین بر اساس پیش بینی
امنیتی ،محیط خارجی نامطلوب،کاهش بیسابقه نرخ بهره
صندوق ،در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی هیدروکربن
داخلی و وجود هولدینگهای بزرگ خارجی اوراق بهادار داخلی
تا  3درصد و فعالیتهای بخش غیرنفتی در صورت رشد قیمت
2

-G20’s Common Framework for Debt treatment
beyond Debt service Suspension Initiative

میباشد که این میتوانند به خروج بیشتر سرمایه منجر شود.
همچنین صندوق بینالمللی پول پیش بینی کرده است کسری
مالی از  5/9درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2020کاهش
یابد و به  4/7درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2021برسد
که دلیل آن افزایش درآمدهای غیرنفتی ناشی از باال رفتن
مالیات بر ارزش افزوده و همین طور بهبود وضعیت کنترل بر
مالیاتها و کاهش مخارج عمومی عنوان شده است .بنا بر نظر

صندوق بینالمللی پول ،سطح بدهی عمومی در انتهای سال
 2021به  34/3درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و
انتظار میرود با توجه به بهبود شرایط نرخ بهره ،حجم بدهی
در میان مدت به تدریج افزایش یابد .همچنین نیازهای تامین
مالی رشد خواهند داشت .این در حالی است که پرداخت اصل
و فرع بدهی ،سهم قابل توجهی از درآمدهای عمومی در کوتاه
و میان مدت را جذب می نماید.

گروه ریسک کشور نیجریه درOECD

گروه ریسک کشور نیجریه در صندوق  :گروه 5
پوشش بیمهاي صندوق در سالهاي اخیر محدود بوده است.

تحوالت کاال در سطح جهان و منطقه

فلزات پایه :قیمت روی در سال  ،2021بطور متوسط  2500دالر به ازای هر تن خواهد بود
قیمت نقدی روی در بازار بورس لندن در دو ماه ابتدایی سال  2021بطور میانگین  2725دالر به ازای هر تن بود که نسبت به
میانگین  2240دالری دوره مشابه سال قبل ،تا  21/6درصد رشد نمود .قیمت این فلز در ماه ژانویه و فوریه  2021به ترتیب 2706
و  2745دالر به ازای هر تن بود .همچنین در  22فوریه ،قیمت روی به حدود  2884دالر به ازای هر تن رسید که بیشترین سطح
قیمت از ماه آوریل  2019محسوب می شود .موجودی پایین کاال ،انتظار تقاضای بیشتر برای این فلز و چشمانداز بهبود اقتصاد
جهانی بدنبال توزیع واکسن کرونا به افزایش قیمت منجر شده است .به عالوه ،خوش بینی سرمایه گذاران در مورد تصویب بسته
تشویقی در ایاالت متحده و افزایش خرید فلز به عنوان مانعی در برابر افزایش تورم جهانی از رشد قیمتها حمایت نموده است .این
در حالی است که بدلیل رشد کمتر از انتظار تولید چین در ماه فوریه و افزایش بازده اوراق قرضه در بازارهای مالی ،قیمتها در سوم
مارس به  2767دالر کاهش یافتند.

همچنین موسسه رتبه بندی فیچ ،میانگین قیمت روی در سال  2021را با توجه به تقاضای فزاینده چین  2500دالر به ازای هر
تن پیش بینی کرده است .شایان ذکر آنکه آمار منتشره توسط گروه بین المللی مطالعات روی و سرب 3نشان میدهد بازار روی در
سال  2020با توجه به رشد  1/2درصدی عرضه و کاهش  4/4درصدی تقاضا ،نسبت به کسری  2229هزار تنی در سال ،2019
از مازاد عرضه  5333هزار تنی برخوردار بوده است.
رشد  5درصدی تولید جهانی فوالد در ماه ژانویه
تولید جهانی فوالد در ماه ژانویه  2021به  163میلیون تن رسید که نسبت به تولید  161میلیون تن در دسامبر  2020و تولید 155
میلیون تن در ژانویه سال گذشته ،به ترتیب از رشد  1/3و  4/3درصدی برخوردار بود .تولید فوالد در چین  90/2میلیون تن بود که
 55/4درصد تولید جهانی فوالد در ماه ژانویه را تشکیل داد .پس از چین ،به ترتیب هند با  10میلیون تن ( 6/1درصد) ،ژاپن با 7/9
میلیون تن ( 4/8درصد) ،ایاالت متحده با  6/9میلیون تن (  4/2درصد) ،روسیه با  7/6میلیون تن ( 4/1درصد) و کره جنوبی با 6
میلیون تن ( 3/7درصد) قرار دارند.

-The International Lead and Zinc Study Group
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ریسکسنج

توضیحات جداول
 )1منابع دادهها و آمار عمدتا بانکجهانی ،صندوق بینالمللی پول CIA FACTBOOK ،و برآوردهای صندوق ضمانت
صادرات ایران میباشد.
 )2رتبهبندی اعتباری کشورها ودولتها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میشود که مهمترین
آنها موسسات  )S&P(Standard and Poor's ،FitchRatingsو  Moody'sمیباشد .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 تنها در کشورهای نوظهور فعالیت مینماید و بازار ایران را
هم تحت پوشش دارد  Capital Intelligenceیا CIاست که مقر آن در قبرس است.
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 بمنظور 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
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