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
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سال سیزدهم -شماره 154

رد این شماره اخباري از :اتثیر کروان و واکسیناسیون رب مناطق جهان و شیپ ینیب رشد اقتصادي ،لیبی ،امارات متحده
رعبی ،رتکیه ،بالروس ،نیجرهی ،ساحل عاج  ،تحوالت کاال و ارنژي رد سطح جهان و منطقه

تهیه و میظنت:

ل
مدرییت ریسک و امور نیب ا ملل
fviبه

اهنا ه اینترنتی خبری
تحلیلی ریسک اشوری
پوشددش دهنددده نخددرین
اخبار و تحوهت تاثیرگداار
اقتصددادی و سیاسددی ددر
ریسک اشورهای جهان

هدایت و نظارت
سید عبداله سجادی
رییس هیات دیره و دیرعا ل

سرد یر
نرش شهرنئینی
عضو هیات دیره

ویراستاری تخصصی
ا ید وایلزاده
تدوین و ترجمه
اشکان عباسی تهرانی
همکاران
جتبی وهئی عین
پانتهن حافظیان
فرشید رحیمی

هسته اصلی فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران ،پوشش ریسک های سیاسی و تجاری خریدداران ااههدا و خدد ات ایراندی اسدتر دور
تناظر  ،ارزیا ی ریسک انک ها و دولت های خارجی ،خش دیگری از فعالیت صندوق را ه خود اختصاص ی دهدر ر ایناسدا ،،صدندوق،
همچون سایر وسسات همتا در سرتاسر جهان ه ارزیا ی این ریسکها ی پردازدر اهنا ه ریسک اشوری در ا تدا صورت یک ولتن داخلدی
صندوق نتشر یگردید اه ه دلیل استقبال سایر خشها و دستگاههای دولتی و خصوصی ،طی چند سال اخیر ،ه صورت دداو و اینترنتدی
نتشر یشودر استفاده از الب این اهنا ه ا ذار نا صندوق ضمانت صادرات ایران ،ال انع استر

رد اين شماره:

مروری رب مناطق جهان :شیپ ینیب اه ،اتثيرات کروان و واکسیناسیون

صل
ص
لیبی :سود  162میلیارد دالری حا ل از ربقراری ح ربای کشوراهی همساهی رد بازه 2021-25
لی
امارات متحده رعبی :کاهش شوکاهی جهانی هب د ل ضرهبگيراهی مناسب

ب
رتکیه :رنخ رشد  5/8ردصدی تولید انخالص داخلی رد سال  2021و احتمال بیثباتیاهی اق ل توهج
بالروس:اتثيرگذا ری تحریمهای اتحادهی اروپا رب پواتس و تولیدا ت نفتی

ن جیرهی :شیپ ینیب رشد تولید انخالص داخلی واقعی 2/5ردصدی رد سال 2021
ح
سا ل عاج:احتمال رشد اقتصادی  6ردصدی رد سال 2021

کوبا :ردخواست از کلوپ پاریس ربای استمهال مجدد رپداخت بدهی

و ...

تلفن88739267 :
فکس88733376 :
پست الکترونیک:
intl@egfi.org
وب گاه:

www.egfi.ir

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 /سرمايهگذاران ايران ي 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 ،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 س ازی 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.

مروری بر مناطق جهان :پیش بینی ها ،تاثیرات کرونا و واکسیناسیون
شمال آفریقا :سهم  4درصدی گردشگری در تولید ناخالص داخلی سال 2020
 32/6درصدی رخ داده است .در همین راستا ،صنعت
بر اساس برآورد شورای جهانی سفر و گردشگری
گردشگری  6/3درصد از کل اشتغال منطقه در سال  2020را
( ،)WTTCصنعت بزرگ گردشگری در شمال آفریقا 4/2
تشکیل داده ،در حالی که سهم این بخش در سال ،2019
درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه را در سال 2020
 9/1درصد بوده است .شورای جهانی سفر و گردشگری
تشکیل داده است که رقم مذکور نسبت به سهم 8/3
مجموع هزینههای گردشگران خارجی را در شمال آفریقا در
درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  ،2019کاهش یافته
سال  ،2020مبلغ  9میلیارد دالر برآورد کرده است ،در حالی
است .همچنین بر اساس برآورد شورای مذکور ،درآمدزایی
که در سال  2019رقم مذکور  28/9میلیارد دالر بوده و 7/1
بخش گردشگری در سال  29/6 ،2020میلیارد دالر بوده که
درصد از صادرات کاالها و خدمات منطقه را به خود
نسبت به رقم  63/9میلیارد دالری در سال  ، 2019کاهش
اختصاص داده بود .همچنین ،هزینههای گردشگران داخلی
 53/7درصدی را تجربه نموده و علت عمده این افت شدید،
در بخش گردشگری در سال  2020به  15/4میلیارد دالر
اعمال محدودیتها در واکنش به همهگیری کووید  19بوده
رسیده است که رقم مذکور نشان میدهد هزینه های داخلی
است .این برآوردها ،تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم صنعت
نسبت به سال ( 2019مبلغ  27/6میلیارد دالر) ،افت 44
گردشگری را بر سطح فعالیتهای اقتصادی نشان میدهد.
درصدی داشته است .شایان ذکر آنکه هزینه های مرتبط با
بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری ،طی سال
فعالیتهای تجاری نیز از  8/8میلیارد دالر در سال  2019به 4
گذشته میالدی در شمال آفریقا 1/6 ،میلیون نفر شغل خود
میلیارد دالر در سال  2020رسیده است.
را از دست دادند ،بدین ترتیب با احتساب اشتغال 3/26
میلیون نفر در این صنعت ،نسبت به سال  2019کاهش
آفریقای جنوب صحرا :تفاوت روند بهبود اقتصادی در کشورهای منطقه
تا  4/5درصد و در سال  2022ر تا  5/1درصد رشد خواهد
موسسه رتبه بندی اس اند پی ،پیش بینی کرده است
داشت .رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کنیا نیز به 4/4
آفریقای جنوب صحرا در سال  2021کندترین روند رشد
درصد در سال  2021و  5/4درصد در سال بعد خواهد رسید.
اقتصادی را تجربه نماید .بر اساس پیش بینی موسسه مذکور
اس ان پی انتظار دارد فعالیت اقتصادی در نیجریه طی
 5اقتصاد بزرگ منطقه شامل اتیوپی ،غنا ،کنیا ،نیجریه و
سالجاری تا  1/9درصد و در سال  2022تا  2/2درصد
آفریقای جنوبی ،رشد متوسط 2/7درصدی را در سال  2021و
گسترش یابد .همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی آفریقای
رشد  3/1درصدی را در سال  2022تجربه میکنند .این در
جنوبی بعد از افت  7درصدی در سال  ،2020تا  3/6درصد در
حالی است که ریسکهای نامطلوب در مسیر چشمانداز رشد
سال  2021و تا  2/5درصد در سال بعد رشد داشته باشد .بر
اقتصادی ،عمدتا شامل افت بهبود اقتصاد جهانی ،شرایط
اساس گزارش اس اند پی بهبود اقتصادی در بین کشورهای
نامساعد بخش کشاورزی وآمار پایین واکسیناسیون جهت
آفریقای جنوب صحرا به شدت متفاوت خواهد بود .در این
مقابله با ویروس کرونا میباشد .در این رابطه انتظار میرود
رابطه ،کشورهای وابسته به صنعت گردشگری ،حداقل تا
مجموع تولید ناخالص داخلی اسمی این پنج اقتصاد تا سال
زمان از بین رفتن کامل همهگیری کووید  ،19که احتماال بر
 ،2024نسبت به پیش بینی بلندمدت قبل از کرونا ،حدود 6/6
سطح فعالیتهای اقتصادی کشورهای مذکور در سال 2021
درصد کمتر شود.
تاثیر خواهد گذاشت ،با چالش جدی در جذب گردشگر مواجه
همچنین اس اند پی پیش بینی کرده است تولید ناخالص
خواهند بود .همچنین ،انتظار میرود کشورهای منطقه که به
داخلی واقعی اتیوپی تا  0/7درصد در سال مالی منتهی به
صادرات نفت و فلزات متکی هستند ،از افزایش قیمتهای
ژوئن  2021و تا  5/1درصد در سال مالی  2021-2022رشد
کاالدر سطح جهان منتفع گردند .شایان ذکر آنکه پیشبینی
نماید .همچنین فعالیت اقتصادی در کشور غنا طی سالجاری

میشود کشورهایی که باالترین نرخ رشد اقتصادی را داشته-
اند رشد خود را در مقایسه با همتایان همچنان ادامه داده و تا

سال  2022یا  2023رقم رشد باالتر از  5درصد را ثبت
نمایند.

بازارهای نوظهور :وابستگی شرایط تامین مالی به ابهامات همه گیری و انقباض پولی
بودهاند شامل اقتصادهایی میگردد که از افزایش قیمت
بر اساس گزارش موسسه رتبهبندی اس اند پی ،تداوم بهبود
جهانی کاالها ،افزایش صادرات و تقاضای داخلی قوی منتفع
اقتصادی در کشورهای توسعه یافته همراه با بازگشت فعالیت
شده اند .به این ترتیب پیشبینی میشود تولید ناخالص
اقتصادی در بازارهای نوظهور ،موجب بهبود اندک شرایط
داخلی واقعی در آسیای نوظهور در سال  8 ،2021درصد و در
اعتباری در بازارهای نوظهور میگردد .با این حال ریسکهای
سال  5/9 ،2022درصد رشد داشته باشد .همچنین انتظار
نامطلوب برای بازارهای نوظهور قابل توجه بوده و شامل عدم
میرود فعالیتهای اقتصادی در آمریکای التین طی سالجاری
اطمینان در خصوص سیر تحوالت مربوط به همهگیری و
 5/7درصد و در سال  2/5 ،2022درصد رشد نماید و تولید
واکسیناسیون سراسری در تمامی مناطق است که این امر
ناخالص داخلی در اروپای نوظهور  ،خاورمیانه و آفریقا نیز در
ممکن است شرایط کلی اعتبار را تضعیف نماید .از سوی
سال  4/1 ،2021درصد و در سال بعد  3/1درصد رشد داشته
دیگر انقباض مالی سریعتر از حد انتظار در ایاالت متحده
باشد.
میتواند شرایط تامین مالی بازارهای نوظهور را که به طور
موسسه اس اند پی ،پیشبینی مینماید شرایط تامین مالی
قابل توجهی به بودجه خارجی متکی بوده و ناترازی گسترده
عمومی در اقتصادهای نوظهور در سطح مناسبی باقی بماند،
خارجی و یا مالی دارند ،بدتر نماید.
در عین حال افزایش نرخ تورم در برخی از اقتصادهای منطقه
به عقیده اس اند پی ،افزایش سریع قیمت کاالها که اخیرا
و برزیل ،موجب سختتر شدن شرایط تامین مالی میگردد.
رخ داده موجب تسریع فشارهای تورمی میشود که ممکن
شایان ذکر آنکه ریسک بدتر شدن شرایط تامین مالی جهانی
است برخی از بانکهای مرکزی کشورهای مذکور را وادار
برای اقتصادهای نوظهور قابل توجه است ،زیرا منوط به
نماید سیاست پولی انقباضی را زودتر از موعد انتظار اعمال
انتظارات تورمی در سراسر جهان میباشد.
نمایند .این در حالی است که اقتصادهای نوظهوری که نسبت
به همتاهای خود از بازگشت به رشد سریعتری برخوردار
آسیای جنوب شرقی :تاثیرگذاری تفاوت کشورها و ضعف فرایند واکسیناسیون بر روند بهبودی
گسترده و پراکنده ،و تردید در خصوص کارایی و ایمنی
بر اساس گزارش موسسه  Eficاسترالیا ،بسیاری از
واکسنهای مختلف اشاره نمود.
کشورهای جنوب شرق آسیا که پیش از این در تالش برای
بسیاری از اقتصادهای قوی منطقه از جمله تایلند ،فیلیپین،
مهار کووید  19بودهاند ،در حال مقابله با امواج جدیدی از
اندونزی و مالزی در فصل اول سال  2021شاهد کاهش
موارد ابتال با قابلیت سرایت باالتر میباشند .در ماه ژوئن،
فعالیتهای اقتصادی بودند .این در حالی است که اعمال
اندونزی همچنان درگیرترین کشور جنوب شرق آسیا بوده
محدودیتهای شدید حمل ونقل ،قطعا نتایج فصل دوم را
است .این در حالی است که میزان واکسیناسیون در سراسر
کاهش خواهد داد .مالزی در پایان ماه می اقدام به اعمال
اندونزی و سایر مناطق جنوب شرقی آسیا پایین میباشد.
محدودیتهای سراسری موقتی نمود ،در ویتنام نیز برخی از
البته احتمال اینکه بیشتر مناطق تا اواخر سال  2022یا 2023
پارکهای صنعتی این کشور به دلیل شیوع همهگیری تعطیل
به مرحله مشابه واکسیناسیون برسند اندک میباشد .از دالیل
شدند .همچنین اندونزی محدودیتهای فعالیت اجتماعی را
عمده این تاخیر میتوان به مواردی مانند کمبود واکسن و
در مقیاس اندک اعمال نموده اما با فشار فزایندهای برای
تاخیر در ارائه دوزها ،محدودیتهای اداری و مالی ،جمعیت
اعمال محدودیت در مقیاس بزرگ مواجه میباشد.

چشمانداز اقتصادی این منطقه به انواع جدید همهگیری تا
زمان واکسیناسیون گسترده بستگی دارد .با وجود آنکه اکثر
کشورهای با درآمد باال در خصوص واکسیناسیون عملکرد
موفق داشته و اقدامات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی را
کاهش میدهند ،ممکن است این منطقه نسبت به بروز همه
گیری کماکان عملکرد ضعیفی داشته باشد .روند بهبود در
این منطقه احتماال یکسان نخواهد بود .اقتصادهای مرتبط با

تولید و تجارت جهانی مانند ویتنام ،مالزی و سنگاپور کماکان
عملکرد مطلوبی دارند .تنوع محصوالت صنعتی موجب
گردیده آسیای جنوب شرقی از افزایش تقاضا برای تجهیزات
پزشکی و کاالهای مرتبط با فنآوری اطالعات و ارتباطات
بهرهمند گردد .این در حالی است که اقتصادهای وابسته به
خدماتی که بیشترین آسیب را دیدهاند ،از این روند عقب می-
مانند.

خاورمیانه و شمال آفریقا
لیبی :سود  162میلیارد دالری حاصل از برقراری صلح برای کشورهای همسایه در بازه 2021-25
درصد و در الجزایر  2/2درصد کاهش خواهد یافت .عالوه بر
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد
این ESCAP ،پیشبینی نموده که با برقراری صلح در
برای آسیای غربی ( )ESCWAآغاز روند صلح در لیبی به
لیبی ،سرمایهگذاری در کشورهای همسایه لیبی افزایش
تقویت همکاریهای منطقهای کمک نموده و موجب رشد
خواهد یافت ،بطوریکه در دوره  2021-25سرمایهگذاری در
قابل توجه در رشد ،اشتغال و سرمایهگذاری در لیبی و
سودان  9درصد ،در مصر  6درصد ،در تونس  5/5درصد و در
کشورهای همسایه میشود .این گزارش میافزاید روند صلح
الجزایر  2درصد افزایش خواهد یافت .عالوه بر این ،تحقق
لیبی میتواند برای مصر  99/7میلیارد دالر ،برای الجزیره
صلح در لیبی ،همکاریهای تجاری بین کشورهای منطقه را
 29/8میلیارد دالر ،برای سودان  22/7میلیارد دالر و برای
ارتقاء خواهد داد .برآورد میشود در دوره  2021-25صادرات
تونس  9/7میلیارد دالر سود بهمراه داشته باشد .این در حالی
الجزایر به لیبی  %443/8صادرات مصر  ،% 413/4صادرات
است که بازسازی لیبی فرصتهای شغلی ایجاد مینماید که
تونس  % 308/6و سودان  % 117/5افزایش یابد.
برای کارگران کشورهای منطقه سودمند خواهد بود .همچنین
عنوان گردیده که طی دوره  2021-25نرخ بیکاری در
سودان  13/9درصد ،در مصر  8/8درصد ،در تونس 6/1
گروه ریسک کشور لیبی درOECD

گروه ریسک کشور لیبی در صندوق :گروه 7
پوشش بیمهاي صندوق در سالهاي اخیر محدود بوده است.

امارات متحده عربی :کاهش شوکهای جهانی به دلیل ضربهگیرهای مناسب
آینده قوی باقی خواهد ماند .همچنین به گزارش اس اند پی،
موسسه رتبه بندی اس اند پی ،رتبه بلند و کوتاه مدت ارزی
چنانچه مقامات تالش برای اجرای اصالحات نهادی را
ابوظبی و رتبه اعتباری ارزی داخلی را به ترتیب در رتبههای
افزایش داده و شفافیت دادهها و اثربخشی سیاستهای پولی
 AA/A-1+تایید نمود که بیانگر ترازنامه قوی دولت می-
را بهبود بخشند ،رتبه این کشور ارتقاء خواهد یافت .این در
باشد و به عنوان یک ضربهگیر در مقابل نوسانات قیمت
حالی است که در صورت بدتر شدن قابل توجه ترازنامه قوی
جهانی نفت و تاثیر شیوع کووید  19بر رشد اقتصادی و
دولت ابوظبی و وضعیت خالص داراییهای خارجی و
وضعیت مالی و خارجی کشور عمل مینماید .از سوی دیگر
همچنین تحقق بدهیهای احتمالی و در نتیجه کاهش
در این گزارش عنوان شده که این رتبهبندی تحت تاثیر
داراییهای نقدینگی ابوظبی به کمتر از  100درصد تولید
فرآیندهای تصمیمگیری ابوظبی ،انعطافپذیری محدود
ناخالص داخلی ،رتبهبندی ها تنزل خواهد یافت.
سیاستهای پولی و همچنین بازار توسعه نیافته اوراق قرضه
داخلی محدود میگردد .بر اساس این گزارش ،رتبه چشمانداز
باثبات در بلند مدت منعکس کننده آن است وضعیت مالی
ابوظبی با وجود فشار ناشی از کاهش قیمت نفت در دو سال
گروه ریسک کشور امارات متحده عربی در OECD

گروه ریسک امارات متحده عربی در صندوق :گروه 2
پوشش بیمهاي صندوق از سال  99تاکنون1،462 :میلیون یورو

اروپا
ترکیه :نرخ رشد  5/8درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  2021و احتمال بیثباتیهای قابل توجه
بانکهای دولتی و حمایت نقدی گسترده ،بهبود اقتصادی
بر اساس بررسی صندوق بینالمللی پول شیوع ویروس کووید
ترکیه "استثنایی" بوده است.
 19به میزان چشمگیری بر اقتصاد ترکیه تاثیر گذاشته است.
در عین حال به دلیل کاهش چشمگیر نرخ بهره ،اعطای
صندوق بینالمللی پول ،پیش بینی میکند تولید ناخالص
مشوقهای اعتباری قانونی و نهادی ،وامدهی باال توسط
داخلی واقعی ترکیه بعد از نرخ رشد  1/8درصدی در سال
( 2020عمدتا در نتیجه رشد فعالیتهای اقتصادی در نیمه دوم

CIS
سال  ،)2020تا  5/8درصد در سال  2021افزایش یافته و در
سال  2022به بعد ،در رقم  3/3درصد تثبیت شود .این در
حالی است که چشمانداز رشد در معرض بی ثباتیهای
اساسی و همچنین ریسکهای داخلی از جمله تعدیل زودهنگام
سیاستهای پولی و اعتباری قرار دارد.
به عقیده صندوق بینالمللی پول ،ریسکهای خارجی شامل
افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته ،افزایش ریسک-
گریزی در بازارهای نوظهور و تحوالت ژئوپولیتیکی،
نامطلوب هستند .همچنین پیش بینی میشود نرخ تورم از
متوسط  12/3درصد در سال  2020باالتر رفته و به 16/9
درصد در سال  2021برسد که علت این امر تاثیرات جانبی
سیاستهای ارزی ،افزایش قیمت کاالها و افزایش اخیر در
حداقل دستمزدها میباشد.
بنا بر پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،کسری مالی تا حدود
 5درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2021افزایش خواهد
یافت .همچنین صندوق از مقامات کشور ترکیه درخواست
کرده است معادل  1درصد تولید ناخالص داخلی را برای

نیازهای مرتبط با همهگیری ،اختصاص بدهند .بر اساس نظر
صندوق ،سطح بدهی عمومی از  40/2درصد تولید ناخالص
داخلی در انتهای سال  2021به  46/5درصد در انتهای سال
 2026افزایش خواهد یافت.
همچنین صندوق بینالمللی پول انتظار دارد در صورت
افزایش درآمدهای صادراتی و ضعیفتر شدن نرخ ارز و رشد
بیشتر شرکای تجاری ،کسری حساب جاری از  5/1درصد
تولید ناخالص داخلی در سال  2020به  2/7درصد در سال
 2021کاهش یابد .این در حالی است که نیاز ترکیه به تامین
مالی ناخالص خارجی به  24/2درصد تولید ناخالص داخلی در
بازه زمانی  2021تا  2026خواهد رسید که این وضعیت با
توجه به پایین بودن سطح ذخایر ارزی میتواند اقتصاد ترکیه
را در معرض ریسکهای نقدینگی قرار دهد .شایان ذکر آنکه
بر اساس پیش بینی صندوق ،ذخایر خارجی از  93/3میلیارد
دالر در انتهای سال  2020به  70/3میلیارد دالر در انتهای
سال  2026کاهش خواهد یافت.

گروه ریسک کشور ترکیه درOECD

گروه ریسک ترکیه در صندوق :گروه 4
پوشش بیمهاي صندوق از سال  99تاکنون 2/2 :میلیون یورو

بالروس:تاثیرگذاری تحریمهای اتحادیه اروپا بر پوتاس و تولیدات نفتی
اوایل ماه ژوئن انگیس ،ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا و کانادا
اتحادیه اروپا تحریمهای اقتصادی گسترده برضد این کشور
صورت گرفت.
را پس از فرود اجباری هواپیمای مسافربری رایان ایر اعمال
تاثیر بر ریسک کشوری:
نمود .این تحریمها شامل اعمال ممنوعیتهای تجاری و مالی
انتظار میرود تاثیر تحریمهای تجاری بر اقتصاد بالروس
بر ضد بالروس میشود .بر این اساس ،تحریمهای تجاری در
گسترده باشد .این در حالی است که پتاس و تولیدات نفتی
رابطه با تولیدات نفتی ،پوتاس ،کلراید و کاالهای مورد
سهم مهمی در صادرات بالروس به اتحادیه اروپا دارند.
استفاده برای تولید یا ساخت فرآوردههای تنباکویی اعمال
همچنین از آنجا که این تحریمها ،شرکتهای اروپایی را از
گردید .عالوه بر این ،اتحادیه اروپا محدودیتهایی را در رابطه
حمل و نقل پتاس منع خواهد کرد ،بالروس باید بنادر دیگری
با دسترسی دولت بالروس و نهادهای مالی دولتی به بازار
را برای ارسال محموله های پتاس خود به سایر نقاط جهان
سرمایه اروپا اعمال نمود و ارائه خدمات بیمهای و بیمه
انتخاب نماید .از سوی دیگر اعمال محدودیتهای دسترسی به
اتکایی به دولت بالروس و موسسات عمومی این کشور
بازارهای مالی سبب خواهد شد دسترسی محدود این کشور
ممنوع نمود و ممنوعیتهای ویژهای را برای بانک سرمایه-
به بازارهای سرمایه از سطح محدود فعلی نیز کاهش یابد.
گذاری اروپایی در رابطه با پروژههای بخش عمومی بالروس
در نظر گرفت .شایان ذکر آنکه این اقدام ،بدنبال تحریمهای
گروه ریسک کشور بالروس درOECD

گروه ریسک بالروس در صندوق :گروه 5
در سالهاي اخیر موردي براي پوشش بیمهاي صندوق مطرح نبوده است.
بوده است.

آفریقای جنوب صحرا
نیجریه :پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 2/5درصدی در سال 2021
افت شدید در فصل اول و دوم سال گذشته ،در فصل چهارم
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد نیجریه پس
سال  2020به دلیل ازسرگیری مجدد فعالیتهای بخشهای
از فروکش کردن همهگیری کووید  ،19به تدریج بهبود
خدماتی و کشاورزی تا  0/5درصد رشد کرده است .صندوق
خواهد یافت .تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور بعد از

انتظار دارد طی سالجاری بهبود اقتصادی گسترده در
بخشهای مختلف رخ داده و تولید ناخالص داخلی واقعی در
سال  2021تا  2/5درصد رشد نماید .همچنین صندوق بر
این عقیده است که ریسکهای نامطلوب در برابر چشم انداز
کوتاه مدت شامل بدتر شدن شرایط امنیتی و پیشروی بی-
ثبات کننده همهگیری خواهند بود.
بر اساس پیش بینی صندوق بینالمللی پول ،کسری مالی
نیجریه در سال  2021به میزان  5/5درصد تولید ناخالص

داخلی خواهد بود و علت این کسری عواملی مانند وضع
مجدد یارانههای سوخت ،مخارج اضافی برای واکسیناسیون
کووید  19و هزینههای مربوط به چالشهای امنیتی در اثنای
بهبود تدریجی درآمدهای مالیاتی کشور ،عنوان شده است.
صندوق پیش بینی کرده است علیرغم احیای مجدد واردات و
کاهش میل به سرمایهگذاری ،بهبود قیمتهای جهانی نفت و
نیز جریان ورود حواله جات ،فشار بر تراز پرداختها را کاهش
دهد.

گروه ریسک کشور نیجریه درOECD

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

ساحل عاج:احتمال رشد اقتصادی  6درصدی در سال 2021
همچنین حمایت از شرکتها و خانوارها و توزیع واکسن کووید
بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول ،نرخ رشد تولید
 19در دستور کار قرار گرفته است.
ناخالص داخلی واقعی در سال  2020به پشتوانه احیای
بر اساس اعالم صندوق بین المللی پول برغم وجود برخی
فعالیتهای اقتصادی در برخی بخشها ،تا  2درصد رشد کرده
ریسکها ،چشم انداز اقتصاد کالن قوی بوده و پیش بینی
است همچنین صندوق برآورد کرده است در سال 2020
میشود رشد اقتصادی این کشور در سال  6 ،2021درصد
کسری مالی به  5/6درصد تولید ناخالص داخلی برسد که
باشد .این در حالی است که نرخ تورم به دلیل اختالل در
علت این امر ،افزایش بیش از حد انتظار درآمدها میباشد.
زنجیره تامین و کمبود انرژی برق ،در حال حاضر رو به
به عقیده صندوق ،ساحل عاج در مدیریت همهگیری کووید
افزایش است .همچنین صندوق ،مقامات کشور ساحل عاج را
 ،19عملکرد موفقی داشته و علت این امر ،عکسالعمل سریع
تشویق کرده است تا طرح توسعه ملی  2021-2025را اجرا
مقامات کشور و حمایتهای بینالمللی میباشد .این در حالی
نمایند که این طرح میتواند چشماندازهای رشد و سرمایه-
است که اجرای بسته حمایتی جامع بهداشتی ،اقتصادی،
گذاری میان مدت را ارتقا دهد.
اجتماعی و انسان دوستانه به منظور مهار شیوع همهگیری و

گروه ریسک کشور ساحل عاج درOECD

گروه ریسک ساحل عاج در صندوق :گروه5
در سالهاي اخیر موردي براي پوشش بیمهاي صندوق مطرح نبوده است.
بوده است.

آمریکای التین
کوبا :درخواست از کلوپ پاریس برای استمهال مجدد پرداخت بدهی
پاریس حضور یافتند و گزارشی از وضعیت اقتصادی و
وامدهندگان عضو کلوپ پاریس ،در ماه ژوئن سالجاری
فشارهای وارد شده بر اقتصاد این کشور را به کلوپ پاریس
میالدی پس از اطالع از جزئیات مشکالت بیسابقه ناشی از
ارائه دادند ،گزارشی که به گفته آژانس خبری دولتی کوبا،
تحریمهای ایاالت متحده بر اقتصاد کوبا و همزمان با بحران
توصیفی از بدترین بحران کوبا در دهههای گذشته بوده است.
ناشی از همهگیری کووید 19-و بر اساس توافقنامه سال
 2015بار دیگر به کوبا برای پرداخت بدهیهای خود مهلت
بر اساس توافق  2015کلوپ پاریس 8/5 ،میلیارد دالر از
دادهاند .در عین حال جزئیاتی از نحوه توافق بر سر بازپرداخت
بدهی 11/1میلیارد دالری کشور (بدهی معوق کوبا در سال
بدهی ذکر نشده است.
 1986به انضمام جرایم) بخشیده شده است .بازپرداخت باقی
بر اساس گزارش خبرگزاریها ،هیأتی به سرپرستی ریکاردو
دیون ( به مبلغ  2/6میلیارد دالر) در اقساط سالیانه تا سال
کابریساس ،معاون نخست وزیر و نماینده دولت کوبا برای
 2033برنامهریزی گردید و بخشی از آن به تامین بودجه
مذاکرات ،به منظور ایراد سخنرانی و ارائه گزارش به امانوئل
سرمایهگذاری در کوبا اختصاص یافت.
مولین ،رئیس فعلی کلوپ پاریس و سایر نمایندگان کشورهای
ثروتمند وامدهنده ،در مورخ  9لغایت  10ژوئن  ،2021در

گروه ریسک کشور کوبا درOECD
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در سالهاي اخیر پوشش بیمهاي صندوق محدود بوده است.

تحوالت کاال و انرژی در سطح جهان و منطقه
فلزات پایه :رشد  40درصدی متوسط قیمت نیکل در نیمه اول سال 2021
متوسط قیمت نیکل در بورس فلزات لندن برای نیمه نخست سال  17،449 ،2021دالر به ازای هر تن بوده است که بیانگر 40
درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ( 12،471دالر) میباشد .این در حالی است که قیمتها از باالترین سطح خود
به ارزش  19،661دالر در  24فوریه سالجاری به  17،126دالر در  18ژوئن کاهش یافت ،زیرا ناظرین چینی تهدید کردند در
برابر سوداگران بازار و احتکارکنندگان این فلز اقداماتی را انجام خواهند داد .همچنین قیمتها به واسطه انتظارات کاهش
موجودی نیکل ،افزایش تقاضا برای این فلز (بویژه از جانب تولیدکنندکان فوالد ضد زنگ که میزان باالیی نیکل مصرف میکند
و نیز اعالم روسیه مبنی بر احتمال وضع عوارض مالیاتی بر صادرات نیکل) در  30ژوئن به  18،212دالر به ازای هر تن افزایش
یافت.
موسسه گلدمن ساچه انتظار دارد قیمت نیکل از  13،794دالر به ازای هر تن در سال  2020با رشد  40درصدی به  19،324دالر
در سال  2021افزایش یافته و در سال  2022به  20،00دالر رسیده و در سال  ،2023در مبلغ  20،505دالر تثبیت گردد.
پیش بینی میانگین قیمت  67/5دالری نفت در سال 2021
متوسط قیمت نفت خام برنت در ماه ژوئن به  73/4دالر به ازای هر بشکه رسید که نسبت به ماه می ( 68/3دالر به ازای هر
بشکه) از رشد  5/7درصدی و نسبت به ماه ژوئن سال  40/8( 2020دالر به ازای هر بشکه) از رشد  80درصدی برخودار گردید.
قیمت نفت پس از اعالم ادامه تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران که نشان میداد عرضه نفت ایران در بازار بزودی صورت
نمی پذیرد ،افزایش یافت .از سوی دیگر رفع محدودیتهای کرونایی دراروپا و ایاالت متحده سبب افزایش تقاضا برای سوخت
گردید .این در حالی است که دالر ضعیفتر ایاالت متحده سبب تقویت قیمت نفت گردید .همچنین موسسه گلدمن ساچه افزایش
قیمت نفت در ماه ژوئن را به نگرانیها در مورد انقباض بازار فیزیکی نفت نسبت داده و بر این عقیده است که نزدیکی تفاوت
قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت و نفت برنت نشان میدهد آمریکای شمالی ،کسری کنونی نفت را از طریق افزایش
تقاضای داخلی نفت در میان کاهش تولید آن ،افزایش می دهد .موسسه مذکور پیش بینی میکند افزایش تولید نفت طی چند

ماه ادامه یابد و انتظار دارد تقاضای نفت تا  2/2میلیون بشکه در روز تا پایان سالجاری افزایش یابد که این امر کسری عرضه به
میزان  5میلیون بشکه را بهمراه دارد.
شایان ذکر آنکه بر اساس نظرسنجی اخیر موسسه  Refinitiveاز  43تحلیلگر صنعت نفت ،پیش بینی میشود متوسط قیمتها
در فصل سوم و چهارم سالجاری میالدی به ترتیب  71/11دالر و  70/04دالر بوده و برای کل سال  67/48دالر به ازای هر
بشکه باشد.
پیش بینی رشد  4درصدی تولید نفت خاورمیانه و شمال آفریقا
صندوق بینالمللی پول پیش بینی نمود تولید نفت خاورمیانه و شمال آفریقا در سال  ،2021به طور متوسط روزانه  24/5میلیون
بشکه باشد که رشد  3/7درصدی نسبت به سال قبل (  23/6میلیون بشکه) خواهد داشت .همچنین تولید نفت شورای همکاری
خلیج فارس 67 ،درصد تولید منطقه را در سالجاری در اختیار خواهد داشت .در این رابطه ،تولید نفت عربستان سعودی در
سالجاری  9/24میلیون بشکه در روز (معادل  37/8درصد تولید نفت منطقه) و عراق  3/95میلیون بشکه (معادل  16/1درصد
تولید نفت منطقه) پیش بینی شده است.

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 ،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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