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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 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 .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 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 حوزههای ريسك ك شوری ،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 ري سك 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 مناطق جهان
خاورمیانه و شمال آفریقا :پیش بینی رشد  1/8درصدی کشورهای صادرکننده نفت در سال 2021
اوپک پالس ،حمایت سیاسی از طرف دولتهای منطقه و خاتمه
بر اساس گزارش بانک جهانی ،منطقه خاورمیانه و شمال
تدریجی محدودیتهای مرتبط با همهگیری ،تا  1/8درصد در
آفریقا ،در پی افت  5درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در
سال  2021رشد نماید .این در حالی است که تامین مالی
سال  ،2020رشد  2/1درصدی را در سال  2021تجربه خواهد
عمومی ضعیف ممکن است بهبود اقتصادی کشورهای
نمود .همچنین پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی واقعی
صادرکننده نفت را در میان مدت ،برغم حمایت نقدی مقامات
طی سال جاری برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال
پولی ،با محدودیت مواجه سازد .بنابراین ،انتظار میرود رشد
توسعه تا  5درصد و برای اقتصاد جهانی تا  4درصد کاهش
تولید ناخالص داخلی واقعی این کشورها در سال 2/8 ،2022
یابد .بانک جهانی علت بهبود اوضاع اقتصادی منطقه را عمدتاً
درصد باشد.
افزایش تقاضای جهانی نفت و کاهش محدودیتهای داخلی
بنا بر نظر بانک جهانی ،فعالیت اقتصادی کشورهای واردکننده
عنوان کرده است .این در حالی است که چشم انداز منطقه با
نفت بعد از کاهش  2/2درصدی در سال  ،2020تا  3/2درصد
توجه به اوج گیری مجدد کووید  ،19نوسان قیمتهای جهانی
در سال  2021افزایش خواهد یافت که علت عمده آن تسهیل
نفت ،افزایش فشار تراز پرداختها و همچنین تنشهای
محدودیتهای جابجایی در منطقه ،بهبود تدریجی صادرات و
ژئوپولیتیکی و عدم ثبات سیاسی ،به شدت آسیب پذیر میباشد.
تقاضای داخلی می باشد .با این حال ،پیش بینی می شود بهبود
بر طبق اعالم این نهاد بینالمللی ،پیش بینیهای مذکور با
اقتصادی ،بواسطه کاهش سرمایهگذاری ،کاهش تقاضای
فرض اینکه توزیع و مدیریت واکسن کووید 19در مقیاس
خارجی از طرف کشورهای ضعیف تر منطقه یورو و آزادی عمل
گسترده در نیمه دوم سال  2021انجام شده و قیمت هر بشکه
مالی محدود دولتهای وارد کننده نفت منطقه محدود گردد .بر
نفت به متوسط  44دالر در سال  2021و  50دالر در سال
این اساس ،بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی
 2022برسد ،صورت پذیرفته اند.
کشورهای مذکور را در سال  4/3 ،2022درصد برآورد نموده
همچنین بانک جهانی پیش بینی کرده است تولید ناخالص
است.
داخلی واقعی در بین کشورهای صادرکننده نفت منطقه پس از
افت  5/7درصدی در سال  ،2020در صورت عادی شدن روند
تقاضای نفت ،کاهش سهمیههای تولید در چارچوب توافق
آفریقا :پیش بینی بازگشت به رشد  3درصدی در دوره  2021تا 2022
می شود این ویروس بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه برای
بر اساس گزارش بانک جهانی ،تولید ناخالص داخلی واقعی
یک دوره طوالنیتر تاثیر گذار باشد .به عقیده بانک جهانی
آفریقای جنوب صحرا بعد از کاهش  3/7درصدی در سال
ریسکهای چشم انداز شامل بهبود ضعیفتر از حد انتظار در
 ،2020تا  2/7درصد در سال  2021و تا  3/3درصد در سال
شرکای مهم تجاری ،تاخیر در توزیع دارو به دلیل مشکالت
 2022رشد می نماید .همچنین بانک جهانی پیش بینی کرده
لجستیکی و تاثیر منفی ویروس بر بهرهوری می باشند .بنا بر
است افزایش تقاضا برای صادرات منطقه در کنار بهبود فعالیت
نظر بانک جهانی ،کسری بودجه مداوم و گسترده و هزینههای
اقتصادی در بین شرکای عمده تجاری ،بتواند به بهبود
رو به رشد بازپرداخت بدهی ممکن است نگرانیها در خصوص
اقتصادی ،علیرغم بهبود کمتر از حد انتظار مصرف خصوصی
بدهی برخی از اقتصادهای آفریقای جنوب صحرا را افزایش
و سرمایه گذاری ،کمک نماید .این در حالی است که شیوع
دهد.
مجدد کووید  19در برخی از کشورهای منطقه ممکن است
بانک جهانی پیش بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی
تداوم یافته و از بهبود اقتصادی منطقه بخصوص در بخشهای
واقعی در نیجریه به  1/1درصد در سال  2021و  1/8درصد در
خدمات و گردشگری جلوگیری نماید .بر این اساس پیش بینی

سال  2022برسد .این در حالی است که پایین بودن قیمت
جهانی نفت ،افت سرمایه گذاری عمومی به دلیل کاهش
درآمدهای عمومی ،محدودتر شدن سرمایهگذاری های عمومی
و کاهش اعتماد سرمایه گذار خارجی احتماال بر فعالیت
اقتصادی نیجریه تاثیر گذار خواهد بود .همچنین ،بانک جهانی
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در آنگوال را  0/9درصد در
سال  2021و  3/5درصد در سال  2022تخمین زده است.
بر اساس پیش بینی بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی
واقعی در بین کشورهای صادرکننده تولیدات کشاورزی تا
حدودی به کمک افزایش قیمتهای صادرات تولیدات کشاورزی
و ورود مجدد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،به نرخ متوسط

 4/5درصد در سالهای  2021تا  2022خواهد رسید .در مقابل،
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در بین صادرکنندگان
کاالهای صنعتی منطقه به غیر از نیجریه و آفریقای جنوبی به
نرخ متوسط 2/8درصد در سالهای  2021تا  2022خواهد رسید
و انتظار می رود قیمتهای پایین نفت بر سرعت بهبود اقتصادی
کشورهای صادرکننده نفت تاثیر بگذارد .همچنین ،بانک
جهانی انتظار دارد کسریهای حساب جاری منطقه در سال
 2021کاهش یابد اما با توجه به اینکه ورود سرمایه به منطقه
با سرعت کمتری بهبود خواهد یافت ،تامین مالی این کسری
ها ممکن است به یک امر چالشی تبدیل گردد.

بازارهای نوظهور :چشمانداز متفاوت بهبود اقتصادی
حال حاضر یک مسیر طوالنی برای بازگشت به رشد تولید
بر اساس گزارش موسسه رتبهبندی اس اند پی افزایش اخیر
ناخالص داخلی ماقبل کرونا دارند .به عقیده این موسسه،
شمار مبتالیان کووید  19و اقدامات مربوط به فاصلهگذاری
بهبود اقتصاد دولت محور چین ،از صادرکنندگان کاال در
اجتماعی بیشتر ،یک پسرفت بالقوه در روند بهبود مورد انتظار
بازارهای نوظهور مانند برزیل ،شیلی ،آفریقای جنوبی و
بازارهای نوظهور طی امسال محسوب می شود .این در حالی
اندونزی بهره مند میشود  .این در حالی است که هزینه خانوار
است که کاهش فعالیتهای اقتصادی مشاهده شده در اکثر
در بین بازارهای نوظهور به غیر از برزیل و ترکیه ،شتاب زیادی
بازارهای نوظهور طی فصل چهارم سال  ،2020به سال 2021
نداشته است .بنا بر نظر اس اند پی ،تولید ناخالص داخلی
هم تسری پیدا کرده است .به عقیده اس اند پی اجرای
بازارهای مهم نوظهور به غیر از چین  ،بعد از یک افت 6/1
واکسیناسیون در کشورهای نوظهور نسبت به کشورهای توسعه
درصدی در سال  ،2020تا  5/9درصد در سال  2021رشد
یافته به دلیل محدودیتهای لجستیکی و ضعف شبکههای
خواهد کرد .همچنین برآورد می شود بیشتر بازارهای نوظهور
بهداشت عمومی ،احتماال کندتر خواهد بود .در عین حال
در آسیا و اروپا بتوانند به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ماقبل
پیشبینی میشود پیشرفت در واکسیناسیون در کشورهای
کرونا در سال  2022بازگشته و اغلب اقتصادهای آمریکای
توسعه یافته و برخی از کشورهای نوظهور بتواند اعتماد
التین نیز به سطح تولید ناخالص داخلی ماقبل کرونا در نیمه
سرمایهگذاری و تقاضای جهانی را افزایش داده و به رشد
دوم سال  2022برسند.
اقتصادی بازارهای نوظهور کمک کند .اس اند پی انتظار دارد
همچنین ،انتظار میرود بدلیل پایین بودن نرخ بهره و تداوم
در فصل نخست سالجاری ،شرایط نامطلوب اقتصادی به
تقاضای باثبات برای محصوالت و کاالهای تولیدی بازارهای
دولتهایی که سطح بدهی باالیی داشته و شرایط محدود برای
توسعه یافته ( که تقاضای ضعیف در بازارهای نوظهور را جبران
واکنش دارند ،آسیب وارد نماید.
می نماید)  ،شرایط خارجی بازارهای نوظهور مطلوب باشد.
به گزارش اس اند پی احتمال بهبود در بین کشورهای نوظهور
یکسان نیست و بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور در

آسیا
مالزی :اعالم حالت فوق العاده و محدودیت جدید برای مقابله با موج سوم کووید19
سبب شده این کشور در برابر رکود تجارت و اختالالت عرضۀ
بدنبال افزایش همهگیری کووید  19که ابتدا در کواالالمپور و
جهانی ،بحران در بخش گردشگری و افت قیمت نفت ،بسیار
سپس در ایالت سالنگور رخ داد ،در یازدهم ژانویه ،نخست وزیر
آسیبپذیر شود .بنا بر پیشبینی ماه اکتبر  2020صندوق بین-
مالزی در نیمی از کشور (مشتمل بر پنج ایالت و کواالالمپور)،
المللی پول ،رکود اقتصادی مالزی در سال گذشته که با حمایت
محدویت دو هفتهای را اعمال نمود .همچنین روز بعد ،پادشاه
مالی و پولی کاهش یافته ،به طور متوسط  6درصد می باشد و
مالزی در این کشور وضعیت فوقالعاده اعالم کرد که ممکن
در سال جاری ،رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ،یک
است این وضعیت در صورت ضرورت تا ماه اوت تداوم یابد.
بازگشت قوی را تجربه نموده و نزدیک به  8درصد خواهد بود.
شایان ذکر است از ماه اکتبر گذشته ،تعداد ابتال به این بیماری
روندی صعودی داشته و اخیراً تشدید موارد ابتالء احتمال بروز
گروه ریسک کشورمالزی درOECD
موج سوم بیماری در این کشور تقویت نموده است.
تاثیر بر ریسک کشوری:
در حوزۀ آسیای جنوب شرقی ،اقتصاد مالزی بیشترین صدمه
را از شیوع بیماری کووید 19-دیده است .وابستگی زیاد به
صادرات و اهمیت اقتصادی صنایع نفت ،گاز و جهانگردی،
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پاکستان :چشمانداز باثبات بخش بانکی
کیفیت داراییها تاثیر منفی گذاشته،کاهش داده است .بر اساس
بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی مودیز ،چشمانداز بخش
گزارش مودیز ،نسبت وامهای مشکوک الوصول بانکها در پایان
بانکی این کشور به پشتوانه قوی بودن منابع مالی مبتنی بر
سپتامبر  2020به  10درصد رسیده است و انتظار میرود این
سپرده و ضربهگیرهای نقدینگی مناسب ،باثبات میباشد.
نسبت در ماههای آینده افزایش یابد .از دالیل این موضوع
همچنین از دیدگاه موسسه مذکور پیامد اصالحاتی که دولت
میتوان به تعهدات بانکها در قبال شرکتهای صادرات محور
اجرا نموده و بهبود کارآیی سیاسی که بانکها از آن منتفع می-
و نیز بنگاههایی که متکی به پرداختهای دولتی و یارانهها
شوند (با توجه به اینکه بانکها سهم گسترده ای از اوراق بهادار
بوده و نیز عملیات خارجی مشکلدار بانکها اشاره نمود .با این
دولتی را در اختیار دارند) ،وضعیت اعتباری دولت باثبات می-
وجود ،حمایت دولت و اجرای بخشودگی بازپرداخت ،ریسک
باشد .این در حالی است که انتظار میرود محیط عملیاتی
افزایش وامهای مشکوک الوصول را کاهش میدهد .از سوی
بانکها همچنان پرریسک بوده و این امر بر کیفیت دارایی و
دیگر انتظار میرود سودآوری بانکها به دلیل حاشیه سود
سودآوری آنها تاثیر منفی میگذارد .در این راستا پیش بینی
کمتر ،افزایش ذخایر زیان وام و کاهش تولید کسب وکار تحت
میشود روند بهبود اقتصادی در سال  2021کند باشد ،زیرا
فشار قرار گیرد .این در حالی است که چالشهای مالی دولت
اقدامات و اصالحات دولت و بانک مرکزی پاکستان تنها
اراده قوی دولت را برای حمایت از بانکها محدود نموده است.
بخشی از تاثیرات همه جانبه همهگیری کووید  19را که بر

گروه ریسک کشور پاکستان درOECD
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خاورمیانه و شمال آفریقا
عراق :وابستگی چشم انداز به نوسانات قیمت نفت
حدود  8درصد در سال  2021کاهش خواهد یافت .این گزارش
طبق پیشبینی موسسه تامین مالی بینالمللی) ،)IIFبه دلیل
خاطر نشان کرده است سطح بدهی عمومی پس از کاهش
شیوع همهگیری کووید ،19-شرایط سیاسی بی ثبات و افت
ارزش دینار ،از  54درصد تولید ناخالص داخلی در پایان 2019
تولید و قیمت جهانی نفت ،تولید ناخالص داخلی عراق در
به  93درصد در پایان سال  2020افزایش یافته است ،زیرا 70
سال 2020به  11/2درصد کاهش یافته است .موسسه مذکور
درصد از سهم بدهی به ارز خارجی میباشد .هعچنین سطح
از کاهش رسمی دینار عراق استقبال کرده و معتقد است بانک
بدهی در پایان سال  91 ،2021درصد از تولید ناخالص داخلی
مرکزی عراق برای حمایت از نرخ جدید مبادله ارز  ،از آنجا که
پیش بینی شده است .عالوه بر این ،با رسیدن ذخیره ارزی
در اواخر سال  2020ذخایر ارزی این کشور به  50میلیارد دالر
این کشور به  46میلیارد دالر در پایان سالجاری ،کسری حساب
رسیده است ،توانایی الزم را خواهد داشت .موسسه تامین مالی
جاری از  10/2درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2020به
بینالمللی برای سال  ،2021دو سناریوی اقتصادی برای عراق
 6/5درصد سال  2021کاهش خواهد یافت.
در نظر گرفته که هردو وابسته به قیمت نفت هستند.
بر طبق سناریوی دوم ،در صورتیکه قیمت نفت در طول سال
بر اساس اولین سناریو پیشبینی میشود در سال  2021در
به طور متوسط  57دالر باشد ،تولید ناخالص داخلی در سال
صورتیکه قیمت متوسط نفت  47دالر باشد ،تولید ناخالص
 2021به  1/7درصد افزایش خواهد یافت .انتظار میرود در
داخلی به  1/5درصد افزایش یابد .همچنین تولید ناخالص
سال  2021تولید ناخالص داخلی بخش هیدروکربن  1درصد
داخلی بخش هیدروکربن به دنبال یک افت  12/4درصدی در
بخش غیر هیدروکربن  2/8درصد افزایش یابند .به عالوه،
سال  ،2020با تقویت صادرات نفت ،حدود  1درصد افزایش
کسری بودجه در سال  2021به یک درصد تولید ناخالص
خواهد یافت .این در حالی است که انتظار میرود بخش غیر
داخلی کاهش خواهد یافت ،در حالی که انتظار می رود سطح
هیدروکربن پس از کاهش  9/3درصدی در سال  ،2020در
بدهی عمومی به  78درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال
صورت تحقق سرمایه گذاریهای عمومی  2/3درصد رشد یابد.
 2021باز گردد .همچنین در صورتیکه ذخایر ارزی در پایان
عالوه بر این به دلیل تأثیرات ناشی از کاهش ارزش پول ملی
سال  2021به  58میلیارد دالر افزایش یابد ،کسری حساب
بر درآمد عمومی و افزایش متوسط قیمت نفت ،کسری بودجه
جاری به مازاد  2درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021
این کشور از 16درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2020به

تغییر خواهد یافت .با توجه به کاهش ارزش دینار و افزایش
قیمت کاالها ،در هر یک از دو سناریوی پیشبینی شده ،نرخ
متوسط تورم از  %1در سال  2020به  8/5درصد در سال 2021
افزایش خواهد یافت.

گروه ریسک کشور عراق درOECD
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قطر  :پایان تحریم منطقهای و پیامدهای آن
ناگهانی از مشتریان خود جدا شدند ،مشهود بود .عالوه بر این،
وقایع :اختالف بین قطر و عربستان سعودی پس از گذشت سه
بنادر و فرودگاههای قطر در حال تبدیل شدن به یک مرکز
سال و نیم و بدنبال مداخله کویت و ایاالت متحده جهت
حمل و نقل منطقهای بوده اند.
تنشزدایی بین دو کشور پایان یافت .انتظار میرود سه کشور
این در حالی است که در طول تحریم کشتیهای قطری مجاز
دیگر که در تحریم قطر شرکت نمودند از این الگو پیروی
به پهلو گرفتن در بنادر چهار کشور دیگر و نیز استفاده از حریم
نمایند .اگرچه این اقدام تنشهای منطقهای را کاهش میدهد،
هوایی آنها نبودند که این امر افزایش چشمگیر هزینهها را در
اما اختالفات بنیادی بین کشورها باقی خواهد ماند و قطر روند
بر داشته است .عالوه بر این ،تقریبا تمام بخشهایی که به
مستقل خود را ادامه خواهد داد.
واردات متکی هستند (به عنوان مثال بخش ساخت و ساز و
تاثیر بر ریسک کشوری :رفع تحریم قطر تاثیر مثبت قابل
مواد غذایی) با افزایش هزینه روبرو شدند.
توجهی در برنامههای توسعه بلندمدت این کشور خواهد داشت،
در حال حاضر و با رفع تحریمها انتظار میرود عادیسازی
زیرا در سالهای قبل و در طول تحریم ،این کشور سرمایه-
روابط تاثیر مثبت بر اقتصاد این کشور داشته باشد.
گذاری قابل توجهی در بخشهایی که بیشتر تحت تاثیر تحریم
بودهاند ،انجام داده است .این نکته بطور خاص در بخش بانک-
گروه ریسک کشور قطر درOECD
های محلی که در حال گسترش در منطقه بوده و به طور
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CIS
قرقیزستان :پیروزی سدیر جباروف در انتخابات ریاست جمهوری
بار نیست که قانون اساسی تغییر میکند و آخرین تغییرات
وقایع :در دهم ژانویه ،سدیر جباروف با کسب اکثریت آراء
قانون اساسی ،مربوط به ایجاد جمهوری پارلمانی در سال
توانست در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان پیروز شود.
 2010است که پس از برکناری رئیس جمهور باکیف تصویب
انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان بعد از اعتراضات گسترده
شد.
و متعاقب آن ،آزادی سدیر جباروف از زندان توسط طرفدارانش
اصالحیه جدید قانون اساسی هیچ تضمینی برای ثبات سیاسی
و منتفی شدن انتخابات پارلمانی اکتبر برگزار شد .چندی بعد،
بیشتر نیست .در واقع رقابتهای قبیلهای ،اختالفات قومی،
رئیس جمهور قبلی ،سورونبایف جینبکوف برکنار شد و سدیر
فساد مزمن ،پارتی بازی و تسویه حسابهای سیاسی موضوعات
جباروف به سمت نخست وزیری ،منصوب و به عنوان رئیس
تکراری هستند که ریسک ناآرامی های مجدد را به همراه دارد.
جمهور کشور عمل نمود .در کنار انتخابات ریاست جمهوری،
عالوه بر این ،همه گیری کووید  ،19اقتصاد را به شدت تحت
رای دهندگان به برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید به
تأثیر قرار داده است .در گذشته ،سدیر جباروف وعده داده بود
منظور دادن اختیارات بیشتر به رییس جمهور رای دادند .همه
پرسی دوم در خصوص اصالحات قانون اساسی احتماال در ماه
معدن طالی کومتور را که تقریباً  ٪10از تولید ناخالص داخلی
مارس انجام خواهد شد.
و بیش از  ٪10از درآمدهای حساب های جاری را تشکیل
تاثیر بر ریسک کشوری :آقای جباروف وعده داده است روابط
میدهد  ،ملی نماید .پیش بینی می شود تولید معدن طالی
حسنه با روسیه را که دارای پایگاه نظامی در قرقیزستان بوده
کومتور در سال  2026متوقف شود .در حالی که رئیس جمهور
و میزبان اصلی مهاجرین قرقیزی است ،حفظ نماید .این در
گفته است که دیگر درصدد ملی نمودن معدن نمی باشد ،اما
حالی است که روسیه منبع عمده حواله جات اتباع قرقیزی بوده
همچنان به دنبال این است که توزیع سود را بهتر نماید .در
که بیش از  45درصد درآمدهای حساب جاری قرقیزستان را
همین خصوص ،احتمال ریسک سلب مالکیت همچنان وجود
شامل می شود .همچنین جباروف متعهد شده است پیش نویس
دارد ،زیرا اولین بار نیست که رئیس جمهور چنین تقاضایی را
قانون اساسی جدیدی را تهیه نماید که اگر با موفقیت تصویب
ابراز میکند.
و اجرا شود ،قدرت رئیس جمهور افزایش می یابد .این اولین
گروه ریسک کشور قرقيزستان درOECD
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اروپا
ترکیه :پیش بینی رشد اقتصادی  6درصدی در سال 2021
میرود رشد اقتصادی از سال  2022به بعد ،به روند گذشته
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،پاسخ اولیه مقامات
 3/5درصدی خود بازگردد .همچنین کسری حساب جاری به
ترکیه برای مهار تأثیرات منفی شیوع بیماری کووید  19بر
 3/5درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  2021کاهش یابد
اقتصاد ،به بازگشت روند فعالیت اقتصادی در فصل سوم سال
که دلیل این امر به طور عمده به کاهش واردات طال و بهبود
 2020به سطح قبل از همهگیری کمک نمود .در عین حال به
نسبی درآمدهای حاصل از بخش گردشگری بازمیگردد.
عقیده صندوق ،این پاسخ که بر افزایش سریع پول و اعتبار و
بر اساس گزارش صندوق ،سطح پایین ذخایر ارزی همراه با
همچنین حمایت مالی معادل  2/5درصد از تولید ناخالص
نیازهای فراوان مالی و افزایش سپردههای ارزی ،آسیب پذیری
داخلی به منظور مهار کاهش ارزش لیر متمرکز بود ،سبب
اقتصاد را در برابر ریسکهای داخلی و خارجی افزایش داده
تشدید آسیب پذیریهای قبلی کشور گردید؛ زیرا افزایش
است .همچنین موسسۀ رتبهبندی اس اند پی رتبه چشم انداز
استفاده از دالر در کنار لیر ،افزایش واردات و خروج سرمایه از
ترکیه را باثبات و رتبه بلند مدت و کوتاه مدت ارزی این کشور
این کشور ،سبب کاهش گسترده ذخایر ارزی گردیدند .صندوق
را به ترتیب  B+و  Bتعیین کرده است.
بین المللی پول از سختگیریهای اخیر در سیاستهای پولی
مقامات و کاهش رشد بدهی استقبال کرده است ،زیرا این اقدام
گروه ریسک کشور ترکيه درOECD
فشار بر لیر را کاهش داده ،اعتماد عمومی را بهبود بخشیده و
به ثبات ذخایر ناخالص ارزی کمک کرده است.
عالوه بر این صندوق پیش بینی می کند تولید ناخالص داخلی
واقعی بر اساس توزیع واکسن کرونا و بهبود وضعیت اقتصادی
شرکای تجاری ،در سال  2021تا  6درصد رشد نماید .انتظار
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آفریقای جنوب صحرا
اتیوپی :افزایش ریسک اعسار پیامد کسری حساب جاری و پایین بودن ذخایر ارزی
مقایسه با رشد متوسط سالیانه  10درصدی در بازه زمانی 2004
 BNP Paribasپیش بینی میکند فعالیت اقتصادی اتیوپی
تا  2019با کاهش مواجه شود .به گزارش این گروه بانکی
در سال  2021نسبت به رشد  1/9درصدی سال  2020و در

بخش کشاورزی که حدود  40درصد تولید ناخالص داخلی
اتیوپی را شامل میشود به دلیل هجوم گسترده ملخها،
درگیریهای نظامی در منطقه تیگرای و افت تقاضا در سال
گذشته آسیب دیده است .این در حالی است که تنشهای اخیر
در اتیوپی و همین طور شکاف دیپلماتیک با مصر و سودان در
مورد سد بزرگ رنسانس از جمله چالشهای این کشور در مسیر
رشد اقتصادی محسوب میشوند .به عقیده BNP Paribas
محیط فعلی ،احتماال شکل گیری اصالحات کلیدی را با
اختالل مواجه ساخته و برخی سرمایهگذاریها و طرحهای
خصوصیسازی را دچار تاخیر نماید .این در حالی است که با
توجه به ضعفهای ساختاری ارزی ،تعویق سرمایه گذاری های
خارجی بطور خاص برای اقتصاد اتیوپی چالش آمیز خواهد بود.
به گزارش  BNP Paribasپایه ضعیف و متغیر صادرات ،
با باال رفتن ارزش نرخ ارز تحت فشار قرار می گیرد .این در

حالی است که تقاضای واردات همچنان رو به افزایش است و
این امر درآمدهای ارزی را کاهش داده و ریسک نقدینگی را
باال میبرد .این گروه بانکی ،نیازهای تامین مالی خارجی
اتیوپی را در سال  6/2 ،2020میلیارد دالر برآورد نموده و
کسری حساب جاری را در سال  ، 2021حدود  5درصد تولید
ناخالص داخلی پیش بینی کرده است .بر این اساس کسری
حساب جاری فعلی ،پایین بودن ذخایر ارزی و افزایش
بازپرداخت بدهی خارجی ،ریسک اعسار و عدم پرداخت بدهی
را افزایش می دهد .از نظر  ، BNP Paribasدر سال ،2020
بدهی خارجی بیش از  50درصد کل بدهی عمومی را تشکیل
داده و اصل و سود بدهی ارزی نیز  65درصد از ذخایر ارزی را
تشکیل می دهند.
از نظر  ، BNP Paribasبدهی خارجی بیش از  50درصد
کل بدهی عمومی را تشکیل میدهد .
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تحوالت انرژی و کاال در سطح جهان و منطقه

قیمت نفت تا جوالی  2021به  65دالر به ازای هر بشکه میرسد.
قیمت نفت خام برنت در ژانویه  ،2021به  50/3دالر رسید که نسبت به دسامبر سال قبل  9/7درصد افزایش داشته است .این در
حالی است که قیمت نفت ،علیرغم کاهش ناشی از ویروس کرونا در سال  ،2020در حال بهبود میباشد .بر این اساس در فوریه
 2020و درست قبل از آنکه سازمان بهداشت جهانی همه گیری جهانی را اعالم نماید ،قیمت نفت  55/5دالر بود و در ماه مارس

به متوسط  33/7دالر رسید .از سوی دیگر در  3فوریه  2021قیمت نفت به  58/5دالر رسید که باالترین سطح از فوریه 2020
می باشد .عواملی مانند کاهش تولید نفت عربستان ،کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک ،افزایش احتمال تولید
واکسن کرونا و همچنین بستههای تشویقی در چند کشور موجب افزایش تقاضای جهانی نفت و بهبود قیمت آن شده است .موسسه
گلدمن ساکس پیشبینی نموده با توجه به احتمال موقتی بودن چالشهای لجستیکی واکسیناسیون و کارآیی باالی واکسن،
افزایش تقاضای جهانی نفت برای برقراری تعادل در بازار ادامه یابد .بر این اساس ،در نیمه اول سال  2021متوسط کسری روزانه
در بازار جهانی نفت  0/9میلیون بشکه خواهد بود .همچنین کاهش فعالیتهای حفاری در سطح کنونی قیمتها ،ریسک افزایش
تولید از سوی تولید کنندگان نفت خارج از اوپک و غیر اوپک را کاهش داده و این امر موجب میشود در صورت عدم وجود واکسن،
کندی احتمالی در بهبود تقاضا جبران گردد .در مجموع انتظار میرود قیمت نفت برنت تا جوالی  2021به  65دالر به ازای هر
بشکه برسد و با توجه به شواهدی مبنی بر کاهش سرمایهگذاری در این بخش احتمال افزایش قیمتها در سال  2022افزایش
مییابد.
فلزات پایه :پیش بینی قیمت  1966دالری آلومینیوم در سال 2021
قیمت نقدی آلومینیوم در سال  1.705 ،2020دالر به ازای هر تن بود که بیانگر  5درصد کاهش نسبت به سال  2019میباشد.
همهگیری ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر فعالیتهای اقتصادی و تقاضای فلزات در سراسر جهان موجب گردید قیمت آلومینیوم
که در فصل اول سال  2020بطور متوسط  1.692دالر بود ،به  1498دالر در فصل دوم کاهش یابد همچنین قیمت آلومینیوم در
فصل سوم و چهارم سال  2020افزایش یافت که دلیل اصلی آن افزایش تقاضا برای فلزات به ویژه در چین و افزایش تولید در
سراسر جهان عنوان شده است.
قیمت آلومینیوم در ماه ژانویه  2021به  2003دالر رسید که  0/7درصد نسبت به دسامبر  ( 2019به ارزش  2016دالر) کاهش
داشت و نسبت به ژانویه سال قبل (به ارزش  1773دالر)  13درصد افزایش یافت .همچنین با توجه به چشمانداز کاهش رشد تقاضا
برای فلزات در چین ،تقویت دالر آمریکا و پیشرفت کند در تصویب محرکهای اقتصادی در ایاالت متحده که بر قیمت آلومینیوم
موثر میباشد ،قیمت این فلز در  3فوریه  2021به رقم  1.973دالر رسید .این در حالی است که نظرسنجی اخیر رویترز بیانگر این
است که تحلیلگران قیمت آلومینیوم را برای سال  2021به طور متوسط  1966دالر پیشبینی مینمایند ،زیرا آنها انتظار دارند رشد
اقتصادی چین ،سطح باالی موجودی کاال و مازاد اضافی عرضه در بازار آلومینیوم موجب افزایش قیمتها گردد.

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 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
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نرخ مرجع بهره تجاری برای اعتبارات صادراتی ()CIRRs
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