وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
صندوق ضمانت صاردات اریان

سال چهاردهم -شماره 162

تحل
ماهناهم اینترنتی خبری یلی ریسک کشوری

پوشش دهنده آرخين اخبار و تحوالت اتثيرگذار اقتصادی و سیاسی رب ریسک کشوراهی جهان

بهمن و اسفند –1400فوریه 2022

رد اين شماره اخباری از :تحوالت اقتصاد جهان،چین ،اپکستان ،هند ،رعاق،

امارات متحده رعبی ،بالروس ،روسیه ،اورکاين ،رتکیه ،غنا ،آfviنگبهوال  ،تحوالت

سط
کاال و ارنژی رد ح جهان و منطقه

تن
تهیه و ظیم:

م بی لمل
دمرییت ریسک و ا ور ن ا ل

ماهنامه اینترنتی خبری
تحلیلی ریسک کشوری
پوشششد نهنششخر نخششری
اخبار و تحوالت تاثیرگشاار
اقتصششانی و ایااششی بششر
ریسک کشورهای جهان

هخایت و نظارت
ایخ رضا علیخانی
رییس هیات مخیرر و مخیرعامل

ارنبیر
نرش شهرنئینی
عضو هیات مخیرر

ویرااتاری تخصصی
امیخ وکیلزانر
تخوی و ترجمه
اشكان عباای تهرانی
همكاران
مجتبی موالئی معی
پانتهن حافظیان
فرشیخ رحیمی

تلف 88739267 :
فكس88733376 :
پست الكترونیک:
intl@egfi.org
وب گار:

www.egfi.ir

هسته اصلی فعالیت صنخوق ضمانت صانرات ایران ،پوشد ریسک های ایاای و تجاری خریشخاران کاالهشا و خشخمات ایرانشی ااشتر ب شور
متناظر ،ارزیابی ریسک بانک ها و نولت های خارجی ،بخد نیگری از فعالیت صنخوق را به خون اختصاص می نهخر بر ای ااشا ،،صشنخوق،
همچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان به ارزیابی ای ریسكها می پرنازنر ماهنامه ریسک کشوری نر ابتخا بصورت یک بولت ناخلشی
صنخوق منتشر میگرنیخ که به نلیل ااتقبال اایر بخدها و ناتگارهای نولتی و خصوصی ،طی چنخ اال اخیر ،به صورت مشخاو و اینترنتشی
منتشر میشونر ااتفانر از م الب ای ماهنامه با ذکر نا صنخوق ضمانت صانرات ایران ،بالمانع ااتر

رد اين شماره:

ن گاهی هب تحوالت اقتصاد و تجارت جهانی

م
چین :پیش بینی کاهش رشد اقتصادی بدنبال ازفایش ش کالت انشی از کووید 19

چش
ب
اپکستان :پیش بینی رشد  4ردصدی رد سال مالی  ،2021-22اق ل توهج بودن ریسکهای م انداز

هند:اتکید دولت رب رسماهیگذاریاهی زبرگ زریبنایی ربای تقویت رشد همزمان با تدوام فشار انشی از کووید 19
بخ
رعاق :پیش بینی رشد  5/5ردصدی تولید انخالص داخلی رد سال  ،2022بهبود آهسته ش غيرنفتی
امارات متحده رعبی :شتاب بهبود اقتصادی ،پیش بینی رشد  3/5ردصدی رد سال 2022
بالروس و روسیه :اعمال تحریماهی مالی رد واکنش هب حمله روسیه هب اورکاين
اورکاين :تأثير بحران اورکاين رب اقتصاد جهانی

لی
رتکیه :تنزل رتبه اعتباری دولت هب د ل نقدینگی اپیین و تورم باال
تغ
غنا/آنگوال :یيرات رتبه اعتباری
و...
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 .بيمهنامههای 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 ،سرمايه گذاران 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 آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.

نگاهی به تحوالت اقتصاد و تجارت جهانی
جهان :کند شدن بهبود اقتصادی در پی گسترش سویه اومیکرون
در آخرین گزارش( )GRPSریسکهای اجتماعی و زیست
بر اساس گزارش موسسه  Eficاسترالیا ،بهبود اقتصاد
محیطی از سهم بیشتری برخوردارند .مشکالت اقتصادی و
جهانی طی سال  2022با چالشهای متعددی مواجه است.
افزایش نابرابری در کشورها که بواسطه همهگیری تشدید
این در حالی است که با گسترش سویه اومیکرون و تشدید
شده است ،ممکن است ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی را
محدودیتهای عبور و مرور ،کمبود نیروی کار افزایش یافته
افزایش داده و در بلندمدت ،به کاهش ظرفیتهای اقتصادی
و زنجیرههای عرضه در سطح جهان مختل شده است.
دامن زند .افزون بر این موارد ،تنشهای ژئوپلیتیک در حال
هزینههای تامین اجتماعی نیز همچنان باال بوده و
افزایش بوده و ریسکهای آب و هوایی احتمال وقوع بالیای
سیستمهای بهداشتی تحت فشار قرار دارند .به نظر میرسد
طبیعی بزرگ را افزایش داده است.
احتماالً سویه اومیکرون به جای آنکه روند بهبود اقتصاد
جهانی را از مسیر خود خارج سازد ،بیشتر مختلکننده این
روند است و این مسئله تا حد زیادی به دلیل میزان مرگ و
میر اندک ناشی از این گونه ویروس نسبت به سویههای
قبلی است .بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،رشد
اقتصاد جهانی در سال  2022از  5/9درصد در سال  2021به
 4/4درصد کاهش خواهد یافت .فرض اصلی این پیش بینی،
افزایش نرخ واکسیناسیون و موثرتر شدن درمانها و کاهش
پیامدهای نامطلوب بهداشت عمومی در سراسر جهان تا پایان
سال  2022میباشد .این در حالی است که روند فعالیت
اقتصادی با فرض عدم ظهور سویههای شدیدتر تداوم خواهد
یافت.
فارغ از موضوع همهگیری ،ریسکهای نامطلوب چشمانداز
اقتصاد جهانی قابل توجه هستند .در این رابطه ،فقط
16درصد از کارشناسان و رهبران جهان که به نظرسنجی
بررسی ریسکهای جهانی ( 1)GRPSمجمع جهانی اقتصاد
پاسخ دادهاند ،نسبت به چشمانداز اقتصادی نظر مثبت و
خوشبینانه داشته اند .اکثر پاسخ دهندگان به این نظر سنجی،
انتظار دارند طی چند سال آینده جهان شاهد نوسانات مداوم
یا بهبودهای اقتصادی شکننده باشد.
همچنین صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد افزایش
قیمت انرژی و اختالل در عرضه آن ممکن است منجر به
افزایش و گسترش تورم شود .این در حالی است که افزایش
نرخ پایه بهره در اقتصادهای پیشرفته ،ممکن است به بروز
ریسکهایی در روند ثبات مالی و جریانهای سرمایه در
بازارهای نوظهور ،بازار ارز و شرایط مالی منجر شود.
-Global Risk Perception Survey
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رشد  25درصدی تجارت جهانی در سال 2021
در حال توسعه تا  30درصد و اقتصادهای توسعه یافته تا 15
بر اساس اعالم کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد
درصد رشد داشته است .عالوه بر این ،تجارت فرآوردههای
(آنکتاد) ،تجارت جهانی کاال و خدمات در سال  2021به
انرژی در سه ماهه چهارم سال  2021نسبت به دوره مشابه
 28/5هزار میلیارد دالر رسید که نسبت به سالهای 2020
سال قبل تا  97درصد رشد داشته است .تجارت فلزات (41
( 22/8هزار میلیارد دالر ) و  25/2 ( 2019هزار میلیارد دالر )
درصد) مواد شیمیایی ( 35درصد)  ،سایر کاالهای تولیدی
به ترتیب رشد  25درصد و  13درصد را نشان میدهد.
( 31درصد) ،پوشاک ( 22درصد) ،تولیدات غذایی کشاورزی
همچنین طی سال  2021تجارت جهانی کاال تا  27درصد و
(20درصد) ،ماشینآالت ( 19درصد) ،تولیدات دارویی (18
تجارت خدمات تا  17درصد افزایش یافته است .تجارت
درصد) ،مواد معدنی و تجهیزات اداری (هر کدام 17درصد)،
جهانی کاال در سه ماهه چهارم سال  2021به  5/8هزار
چرم ( 9درصد)  ،ابزار دقیق ( 8درصد) تجهیزات ارتباطاتی (6
میلیارد دالر رسیده که نسبت به  5/6هزار میلیارد دالر در سه
درصد) و وسایل نقلیه جادهای ( 3درصد) در جایگاههای
ماهه سوم سال  2021افزایش داشته است .تجارت خدمات
بعدی قرار دارند .در مقابل ،تجارت تجهیزات حمل و نقل در
نیز طی سه ماهه چهارم با افزایش  50میلیارد دالری از 1/55
سه ماهه چهارم سال  2021تا  12درصد نسبت به سال قبل
هزار میلیارد دالر در سه ماهه قبل ،به  1/6هزار میلیارد دالر
کاهش یافته است .همچنین ،بر اساس پیش بینی آنکتاد
رسیده است.
تجارت جهانی در سه ماهه نخست سال  2022رشد حداقلی
به گزارش آنکتاد واردات کاال و خدمات در سه ماهه چهارم
داشته و نسبت به سه ماهه چهارم سال  2021تقریبا بدون
سال  2021نسبت به دوره مشابه سال  2020در کشورهای
تغییر بوده است.
در حال توسعه تا  26درصد و کشورهای توسعه یافته تا 19
درصد افزایش یافته است؛ حال آن که صادرات اقتصادهای

آسیا
چین :پیش بینی کاهش رشد اقتصادی بدنبال افزایش مشکالت ناشی از کووید 19
صورت افزایش شدید نرخهای بهره در ایاالت متحده از
به گزارش موسسه اعتبار صادرت استرالیا ( ،)Eficتولید
ضعیف بودن ارز محلی (نسبت به دالر) منتفع گردند.
صنعتی و عملکرد صادراتی قوی ،پس از رکود ناشی از
همچنین سیاستهای سختگیرانه در مورد کووید  19و
همهگیری در سال  ،2020رشد تولید ناخالص داخلی چین
اعمال مقررات محدود کننده عبور و مرور ،بر اعتماد
را در سال  2021به  8/1درصد افزایش داده است .با این
مصرفکننده و مصارف خصوصی چین تأثیرگذار میباشد.
حال ،سرعت رشد اقتصادی در فصل پایانی  2021کندتر و
در ارتباط با تالشهای دولت برای تمرکز زدایی از بخش
و ضعیفتر از نرخ های رشد پیش از شیوع کووید 19بوده
خصوصی ،صندوق بینالمللی پول پیش بینی نموده ،رشد
است .پیشبینی میشود تقاضا برای کاالهای صادراتی
این کشور طی سال  4/8 ،2022درصد باشد (نرخی به
چین به دلیل کاهش مشوقهای مالی در جهان و تغییر
شدت پایینتر از متوسط رشد  7/7درصدی طی دهه منتهی
جهت آنها به سوی مخارج و بخش خدمات کاهش یابد.
به سال .)2019
این در حالی است که تولیدکنندگان چینی ممکن است در

گروه ریسک کشور چين درOECD

گروه ریسک کشور چين در صندوق:گروه 2
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون1،317 :ميليون یورو

پاکستان :پیش بینی رشد  4درصدی در سال مالی 2021-22
ناخالص داخلی در پایان  2022کاهش یابد .انتظار میرود
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد پاکستان
مدیریت هزینهها توسط مقامات و تحریک درآمدها ،شرایط
پس از شیوع کووید  ، 19در تابستان  2020با حمایت و
الزم را برای هزینههای زیرساختی و حمایت اجتماعی
تالشهای موثر اقتصادی و مالی مقامات این کشور شروع
ایجاد نماید .اصالحات گستردهتر در مدیریت مالیات و نیز
به بهبود قابل توجه نموده است .رشد تولید ناخالص داخلی
بدهی عمومی ،سبب بهبود بیشتر چارچوب مالی خواهند
واقعی برای سال مالی منتهی به ژوئن  4 ،2022درصد
شد.
پیشبینی شده است که نسبت به نرخ رشد  3/9درصدی در
عالوه بر این ،پیشبینی میشود کسری حساب جاری
سال مالی  2020/21تغییری ننموده است .البته این چشم-
پاکستان از  0/6درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی
انداز در معرض ریسکهای نامطلوب از جمله تداوم همه-
 2020-21به  4درصد در سال مالی  2021-22افزایش
گیری کرونا ،شرایط مالی دشوار اقتصاد جهانی ،افزایش
یافته و ذخایر ارزی نیز از  17/3میلیارد دالر در پایان ژوئن
تنشهای ژئوپلیتیکی و همچنین تاخیر در اجرای اصالحات
 2021به  21/2میلیارد دالر در پایان  2022برسد .انتظار
ساختاری قرار دارد.
میرود نرخ ارز تعیین شده توسط بازار و ترکیب سیاست-
همچنین پیشبینی میشود کسری مالی از  7/1درصد
های کالن اقتصادی محتاطانه ،به کاهش کسری حساب
تولید ناخالص داخلی در سال مالی  2020-21به 6/9
جاری ،بازسازی ذخایر ارزی و کاهش فشارهای خارجی در
درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2021-22
میان مدت کمک نماید.
کاهش یابد و سطح بدهی عمومی از  83/6درصد تولید
ناخالص داخلی در پایان ژوئن  2021به  82درصد تولید
گروه ریسک کشور پاکستان درOECD

گروه ریسک کشور پاکستان در صندوق  :گروه 6
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال 90تاکنون 35:ميليون یورو

هند:تاکید دولت بر سرمایهگذاریهای بزرگ زیربنایی برای تقویت رشد
 2020-21و برجای گذاشتن میلیونها بیکار و فقیر گردیده و
وقایع :وزیر دارایی هند ،با ارائه بودجه کشور برای سال مالی
شرایط اجتماعی-اقتصادی کشور را به شدت وخیم کرده
( 2022-23از ماه آوریل) از تقویت زیرساختهای اساسی این
است.
کشور خبر داده است .هدف از بودجه ارائه شده ،حمایت از
هدف از بودجه بعدی ،جلوگیری از هرگونه افت شدید
فعالیت های اقتصادی و کاهش بیکاری عنوان شده است،
اقتصادی در صورت بروز شوک و موج متفاوت سویه کرونا
زیرا هر دو به شدت تحت تاثیر شوک همهگیری قرار گرفته-
میباشد .با کاهش تاثیر همهگیری (حتی اگر اقدامات
اند.
مهارسازی نوع اومیکرون فعلی به طور موقت رشد اقتصادی
تاثیر بر ریسک کشوری:
را مختل نماید) و با توجه به بودجه انبساطی ،انتظار میرود
دولت نخست وزیر مودی در بودجه جدید تاکید واضحی بر
بهبود قوی سال گذشته (حدود  )٪9در سال مالی 2022-23
پروژههای زیرساختی دارد که مستلزم جهش  35درصدی در
با همان سرعت ادامه یابد .طبق گزارش صندوق بینالمللی
هزینههای عمومی و تشویق سرمایهگذاریهای خصوصی
پول ،اگرچه همهگیری کووید 19در کوتاهمدت یک ریسک
است .همچنین افزایش سرمایهگذاریهای عمومی در
نامطلوب باقی میماند ،اما افزایش نرخ واکسیناسیون (بیش از
بزرگراهها و شبکه راه آهن و توسعه اقتصادی مناطق
 50درصد) و احتماالً ایمنی باالتر (پس از امواج بسیار بزرگ
روستایی ،نشان دهنده تمایل دولت برای حمایت از بهبود
آلودگی) ممکن است نگرانیها بابت بروز یک شوک اقتصادی
اقتصادی ،پس از شوک کووید  19و نیز کاهش فشار وارده بر
موقتی و جدید را کاهش بدهد.
مردم فقیر روستایی میباشد .این در حالی است که همهگیری
منجر به کاهش  7/3درصدی رشد اقتصاد در سال مالی
گروه ریسک کشور هند درOECD

گروه ریسک کشور هند در صندوق  :گروه 3
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 85/2 :ميليون یورو

خاورمیانه و شمال آفریقا
عراق :پیش بینی رشد  5/5درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  ،2022بهبود آهسته بخش غیرنفتی
باشد .بخش نفت نیز از افزایش تدریجی تولید نفت براساس
به گزارش بانک استاندارد چارترد ،نرخ رشد تولید ناخالص
توافق اوپک پالس منتفع شده و پیشبینی میشود رشد این
داخلی واقعی در سال  5/5 ،2022درصد پیشبینی شده و
بخش طی سال  2022ادامه یابد .این در حالی است که عراق
انتظار میرود این نرخ کمتر از روند رشد گذشته  7درصدی

شروع به تولید نفت در سطح نزدیک به ظرفیت تولید خود
نموده است .از سوی دیگر انتظار میرود فعالیت بخش
غیرنفتی در سال جاری به پشتوانه افزایش هزینههای دولت،
پس از همهگیری بهبود یابد .با این وجود نرخ باالی آلودگی
به ویروس کرونا و نرخ پایین واکسیناسیون و همچنین

هزینههای متوسط سرمایه عمومی و اجرای کند اصالحات در
بخشهای برق و آب مانع از دستیابی به ظرفیت کامل
فعالیت بخش غیرنفتی میشود .به عقیده استاندارد چارترد
سرمایهگذاری در بخش هیدروکربن همچنان چشمانداز رشد
عراق در میان مدت را تقویت می نماید.

گروه ریسک کشور عراق درOECD
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امارات متحده عربی :شتاب بهبود اقتصادی ،پیش بینی رشد  3/5درصدی در سال 2022
امر ناشی از اصالحات ساختاری ،افزایش سرمایهگذاری
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،بهبود اقتصادی
خارجی و افزایش تولید نفت میباشد.
امارات متحده عربی به پشتوانه واکنش موثر و به موقع
به عقیده صندوق ،بازگشت قیمت جهانی نفت ،ترازهای مالی
مقامات به شیوع کووید  19و سیاستهای کالن حمایتی در
و خارجی امارات را بهبود خواهد بخشید .بر این اساس،
حال افزایش است .در عین حال انتظار میرود با توجه به
پیشبینی میشود کسری مالی در سال 2022به  0/2درصد
عمق رکود و ابهامات مربوط به همهگیری ،سرعت بهبود
تولید ناخالص داخلی برسد ،این در حالی است که به پشتوانه
تدریجی باشد .انتظار میرود فعالیت بخش غیر نفتی از 3/2
افزایش رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و تالش مقامات
درصد در سال  2021به  3/4درصد در سال  2022افزایش
برای تقویت مالی در سال  ،2024این کشور با یک مازاد
یابد که این امر منعکسکننده اثرات پایهای تورم مطلوب و
مالی متوسط مواجه خواهد شد.
همچنین افزایش هزینههای گردشگری مرتبط با تاخیر اکسپو
همچنین سطح بدهی عمومی در دوره  2022-25در حدود
 2020میباشد.
 40درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی شده است .انتظار
پیشبینی میشود پس از رکود سال  2021تولید ناخالص
میرود مازاد حساب جاری نیز به سطح قبل از همهگیری
داخلی هیدروکربنی واقعی در سال  ،2022تا  3/6درصد
بازگشته و طی دوره  2022-25به متوسط ساالنه  8/5درصد
افزایش یابد که دلیل آن کاهش تولید نفت بر اساس توافق
تولید ناخالص داخلی برسد .همچنین داراییهای ناخالص
اوپک پالس میباشد .به این ترتیب ،رشد تولید ناخالص
خارجی ،بدون احتساب داراییهای خارجی صندوقهای ثروت
داخلی واقعی از  2/2درصد در سال  2021به  3/5درصد در
دولتی ،در پایان سال  2022به  134/5میلیارد دالر و تا پایان
سال  2022افزایش خواهد یافت .همچنین انتظار میرود رشد
سال  2025به  162/1میلیارد دالر خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی واقعی در میان مدت تسریع شود که این

شایان ذکر آنکه بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول،
ریسکهای نامطلوب برای چشمانداز اقتصادی این کشور در
سطح باالیی قرار دارد که عمدتاً شامل ابهام در مورد اتمام
همهگیری میشود .پیش بینی میشود بروز مجدد همهگیری
جهانی ،سبب کاهش تقاضای جهانی برای نفت و فشار بر

قیمت نفت در کوتان مدت و همچنین افزایش فشار بر تامین
مالی عمومی و سخت شدن شرایط مالی گردد.

گروه ریسک کشور امارات متحده عربی درOECD
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مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 1،470:ميليون یورو

CIS
بالروس و روسیه :اعمال تحریمهای مالی در واکنش به حمله روسیه به اوکراین
استفاده از بخش بزرگی از ذخایر ارزی خود بی بهره ماند،
وقایع:حمالت اخیر روسیه به جمهوری اوکراین که از روز
زیرا این ذخایر عمدتاً در خارج از کشور ،در ایاالت متحده،
پنجشنبه  24فوریه ،آغاز گردید در ساعاتی بعد با واکنش
آلمان ،فرانسه ،چین ،بریتانیا ،اتریش و ژاپن نگهداری می-
ایاالت متحده ،انگلیس و کانادا مواجه گردید و کشورهای
شوند.
مذکور تحریمهایی را علیه روسیه و بالروس اعمال نموده و
تاثیر بر ریسک کشوری:
عمدتاً افراد و شرکتها را مورد هدف قرار دادند .در گام اول،
تحریمهای مورد اشاره را میتوان به عنوان شدیدترین
کشورهای مذکور برنامههایی را برای قطع ارتباط برخی
تحریمهایی که ممکن است غرب اعمال کند ،تلقی نمود .این
بانکهای روسیه از سیستم پرداخت جهانی -سوئیفت -اعالم
در حالی است که خروج برخی از بانکهای روسیه از
کردند .در این رابطه بانک مرکزی اروپاSberbank ،شعبه
سوئیفت ،تأثیر قابلتوجهی بر پرداختهای فرامرزی روسیه
اروپا را هدفگذاری نمود و شرکتهای تابعه این بانک در
خواهد داشت .شایان ذکر آنکه پیشتر روسیه در پاسخ به وضع
کرواسی و اسلوونی به دلیل خروج سپردهها با کسری مواجه
تحریمها در سال  2014اقدام به ایجاد سیستم ارتباطات مالی
شده و یا احتماالً خواهند شد .در گام دوم ،در  28فوریه،
بومی ( )SPFSکرده بود.
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا کلیه معامالت با بانک مرکزی
روسیه را ممنوع کردند که بدین ترتیب بانک مرکزی روسیه

گروه ریسک کشور بالروس درOECD

گروه ریسک کشور روسيه درOECD
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در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه اي مطرح نبوده است.
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اوکراین :تأثیر بحران اوکراین بر اقتصاد جهانی
افزایش قیمت انرژی در وهله اول بر اتحادیه اروپا تأثیر می-
وقایع :حمله روسیه به اوکراین تأثیر مخربی بر اوکراین
گذارد ،زیرا اتحادیه اروپا برای حدود یک چهارم عرضه نفت و
خواهد داشت .اقتصاد روسیه نیز احتماالً تحت تأثیر تشدید
بیش از یک سوم عرضه گاز خود به روسیه متکی است (با
تحریمهای غرب ،از جمله کاهش ارزش روبل و افت شدید
لحاظ نمودن اختالفات زیاد در بین کشورهای عضو اتحادیه
فضای اطمینان [سرمایهگذاری] قرار خواهد گرفت.
اروپا از نظر اتکا به گاز روسیه) .سایر واردکنندگان نفت نیز
آثار و نتایج :در بعد اقتصادی ،بحران اخیر ،تأثیر زیادی بر
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت .در این زمینه به طور خاص
قیمت کاالها ،به ویژه بر افزایش قیمت نفت و گاز دارد.
می توان به ترکیه اشاره نمود .اقتصاد این کشور احتماالً از
همچنین بحران اخیر ،تاثیر زیادی بر قیمت گندم ،ذرت و
افزایش قیمت انرژی و همچنین کاهش درآمدهای
فلزات دارد زیرا روسیه و اوکراین صادرکنندگان اصلی گندم،
گردشگری آسیب میبیند ،زیرا گردشگران کشورهای
ذرت و فلزات هستند(حدود یک سوم صادرات جهانی گندم و
اوکراین و روسیه بخش قابل توجهی از درآمدهای بخش
حدوداً یک پنجم صادرات جهانی ذرت) .در واقع ،روسیه یکی
گردشگری ترکیه را تشکیل می دهند .صادرات ترکیه به
از تولیدکنندگان بزرگ آلومینیوم و همچنین مس ،نیکل،
اوکراین ،روسیه و اتحادیه اروپا نیز احتماالً تحت تأثیر قرار
پالتین و پاالدیوم است .اوکراین نیز یک تامین کننده بزرگ
خواهد گرفت ،زیرا ترکیه ضمن حمایت از اوکراین ،به ویژه
گازهای بیاثر (ورودی برای تولید تراشه) و تولید کننده
در زمینه تحویل تسلیحات ،سعی میکند روابط خود با روسیه
قطعات خودرو است.
را دچار مخاطره ننماید.
گروه ریسک کشور اوکراین درOECD

گروه ریسک کشور اوکراین در صندوق :گروه 7
در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه اي اوکراین مطرح نبوده است.

اروپا
ترکیه :تنزل رتبه اعتباری دولت به دلیل نقدینگی پایین و تورم باال
بندی شده توسط فیچ ،دومین نرخ باالی تورم محسوب می-
موسسه رتبه بندی فیچ ،رتبه اعتباری ترکیه را از  BB-به
شود.
 B+تنزل داد و رتبه چشم انداز "منفی" این کشور را حفظ
به عقیده فیچ ،در صورت تداوم افت قیمت ارز و تورم ،یا
نمود .فیچ علت این تغییرات را نرخ باالی تورم ،نقدینگی
فشارهای تراز پرداخت ناشی از کاهش دسترسی دولت یا
خارجی اندک و ضعف اعتماد به رویهها اعالم کرده است .به
بخش خصوصی به تامین مالی خارجی و یا در صورت بدتر
گزارش فیچ ،نرخ تورم در ماه ژانویه افزایش یافت ( )48%که
شدن وضعیت سیاسی یا امنیتی ترکیه و تاثیرگذاری آن بر
این امر منعکس کننده افزایش قیمت جهانی کاال و
اقتصاد و تامین مالی خارجی ،امکان تنزل رتبه ترکیه وجود
اختالالت زنجیره عرضه ،ادامه افت نرخ ارز ،افزایش انتظارات
دارد .در عین حال چنانچه تصمیمات مقامات سبب حفظ
تورمی و نیز افزایش حقوق و دستمزد و قیمت خدمات شهری
اعتماد سرمایهگذاران شده و ریسکهای ثبات مالی و اقتصاد
میباشد .همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم تا انتهای سال
کالن را کاهش دهد ،احتمال بهبود رتبه ریسک وجود دارد.
 2022به %38رسیده و طی سال جاری به متوسط  %41و در
سال  2023به  %28برسد که در بین تمامی دولتهای رتبه
گروه ریسک کشورترکيه درOECD
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آفریقای جنوب صحرا
غنا/آنگوال :تغییرات رتبه اعتباری
عمومی مانع از انعطاف پذیری مالی دولت بوده و شرایط
موسسه رتبه بندی مودیز رتبه بلند مدت غنا را از  B3به
دشوار تامین مالی جهانی مقامات را مجبور نموده تا به بدهی
 Caa1تنزل و رتبه چشمانداز را از منفی به باثبات تغییر داد.
پرهزینه با سررسید کوتاهتر تکیه نمایند.
این موسسه علت تغییر رتبه را به شرایط دشوار نقدینگی
همچنین موسسه رتبه بندی اس اند پی ،رتبه کوتاه و بلند
دولت ،افزایش سطح بدهی عمومی و پرداخت ضعیف بدهی
مدت ارزی داخلی و خارجی آنگوال را بهبود بخشید و از رتبه
نسبت داده است .به عقیده مودیز ،سطح پایین درآمدهای

 Cو  CCCبه  Bو  B-تغییر داد .موسسه مذکور علت
بهبود رتبه را کاهش ریسک ظرفیت بازپرداخت بدهی در

میان بهبود شاخصهای بدهی ،سیاستهای محتاطانه مالی
مقامات و حمایت محیط خارجی عنوان نموده است.

گروه ریسک کشور غنا درOECD

گروه ریسک کشور آنگوال درOECD

گروه ریسک کشور غنا در صندوق :گروه 5

گروه ریسک کشور آنگوالدر صندوق:گروه 5
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تحوالت کاال و انرژی در سطح جهان و منطقه
قیمت نفت :جهش قیمت در پی بحران اوکراین
قیمت نفت خام برنت در  2مارس  2022به  112/93دالر رسید که باالترین میزان از  16ژوئن  2014بوده و بیانگر افزایش 11/8
درصدی نسبت به  16ژوئن  2014و کاهش  45درصدی نسبت به پایان سال  2021بوده است .دلیل اصلی جهش قیمت نفت
افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی ناشی از حمله روسیه به اوکراین بوده است .در پاسخ ،اعضای آژانس بینالمللی انرژی ()IEA
موافقت نمودند بین  60تا  70میلیون بشکه نفت آزاد نمایند تا موجب اطمینان در بازار شده و نگرانی ناشی از اختالالت عرضه
نفت را کاهش دهند .عالوه بر این ،ائتالف اوپک پالس در نشست خود در  2مارس  2022تصمیم گرفت تولید نفت خود را در
آوریل  2022به میزان 400هزار بشکه در روز افزایش دهد.
موسسه گلدمن ساکس ،صادرات نفت روسیه را در حال حاضر  7/3میلیون بشکه در روز برآورد نموده است .به گفته این سازمان،
روزانه  6میلیون بشکه از صادرات نفت روسیه در معرض خطر میباشد ،زیرا خریداران نفت روسیه نسبت به تحریمهای آتی
محتاط هستند .این سازمان بر نیاز به ایجاد  400میلیون بشکه ذخایر جهانی نفت تا پایان سال  2023به منظور عادی سازی
ذخایر برای تامین تقاضای جهانی تاکید کرده است.
همچنین طبق تخمین موسسه رتبهبندی اس اند پی ،استفاده همزمان از ذخایر آژانس بینالمللی انرژی و تولید بیشتر نفت خام
توسط عربستان سعودی و امارات متحده عربی میتواند کاهش  2تا  3میلیون بشکه تولید نفت روسیه را در دو ماه آتی جبران
نماید.
فلزات پایه :پیش بینی قیمت  23،326دالری نیکل در سال 2022
قیمت نقدی نیکل در بورس فلزات لندن در دو ماهه اول  2022به طور متوسط  23.129دالر در هر تن بوده که بیانگر افزایش
 27/2درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال  2021میباشد .از دالیل این امر میتوان به سختتر شدن شرایط عرضه جهانی

و افزایش موجودی انبارها اشاره نمود .در  2مارس  2022قیمت این فلز به باالترین سطح ( 26.489دالر ) رسید که از دالیل آن
میتوان به مواردی مانند تاثیر حمله روسیه به اوکراین بر رشد جهانی ،حذف بانکهای روسی از سیستم پرداختهای بینالمللی
سوئیفت اشاره نمود .همچنین با توجه به اینکه روسیه سومین تولیدکننده بزرگ این فلز در سطح جهان میباشد ،بر اساس
گزارش موسسه اس اند پی ،چندین شرکت کشتیرانی از صادرات فلزات روسیه خودداری نمودند که این امر منجر به اختالل در
عرضه و افزایش قیمت نیکل گردید.
طبق آخرین آماری که توسط گروه بینالمللی مطالعه نیکل 2در ژانویه  2022منتشر شد ،پیشبینی میشود تقاضای جهانی برای
نیکل از  2/77میلیون تن در سال  2021به  3میلیون تن در سال  2022افزایش یابد که دلیل آن افزایش تقاضا برای این فلز،
عمدتاً از سوی تولیدکنندگان عمده مانند چین )که از نیکل برای تولید فوالد ضد زنگ استفاده مینماید( و بخش خودروهای
الکتریکی ( )EVکه از نیکل برای تولید باتریهای این نوع خودروها استفاده مینماید ،اشاره نمود .همچنین انتظار میرود عرضه
جهانی در سال  2022به  3/12میلیون تن برسد که بیانگر  18/2درصد افزایش نسبت به سال  2021بوده و این امر ناشی از
انتظارات برای افزایش تولید اندونزی در کوتاه مدت میباشد .عالوه بر این ،آخرین آمار منتشر شده توسط موسسه گلدمن ساکس
قبل از حمله روسیه به اوکراین ،قیمت نیکل را در سال  2022به طور متوسط  23326دالر در هر تن و در سال 25000 ،2023
دالر در هر تن پیشبینی میکند.
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ریسکسنج

توضيحات 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 بینالمللی 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 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 ،فرانسهEKN ،
سوئد EKF ،دانمارک SERV ،سوئیس EFIC ،استرالیا EDC ،کانادا EXIAR ،روسیه ECGC ،هندK-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
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نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی ()CIRRs
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