وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
صندوق ضمانت صاردات اریان

سال چهاردهم -شماره 166

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

خرداد و تیر –1401ژوئن 2022

رد اين شماره اخباری از :تحوالت اقتصاد جهان و منطقه ،رعاق،
سط
ن
م
ج
طق
عمان ،سورهی ،رتکیه ،روسیه ،تحوالت کاال و ارنژی رد حfviبههان و ه

تهیه ومیظنت:

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 رضا علیخانی
رییس هیات مدیره و مدیرعامل

ارد یر
اید امیر رهانی نایینی
عضو هیات مدیره

تدوین و ترجمه
اشكان عباای تهرانی
همكاران
مجتبی مو ئی معین
پانتهآ حافظیان
فرشید رحیمی

تلفن88739267 :
فكس88733376 :
پست الكترونیک:
intl@egfi.org
وب اه:
www.egfi.ir

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 مواسات همتا در ارتاار جهان ه ارزیا ی این ریسكها می پردازد .ماهنامه ریسک کشوری در ا تدا صورت یک ولتن داخلی صندوق
منت شر می ردید که ه دلیل ا اتقبال اایر خشها و د اتگاههای دولتی و خ صو صی ،طی چند اال اخیر ،ه صورت مداوم و اینترنتی منت شر
میشود .ااتفاده از مطالب این ماهنامه ا ذکر نام صندوق ضمانت صادرات ایران ،المانع اات.

رد اين شماره:

ن گاهی هب تحوالت اقتصاد جهان و م طنقه

رعاق :شیپ ینیب رشد  9ردصدی تولید انخالص داخلی واقعی رد سال 2022
عمان :افزایش فعالیت اقتصادی رد میان مدت

سورهی :شیپ ینیب بانک جهانی از کاهش فعالیت اقتصادی رد سال 2022
رتکیه :افزایش تورم و رنخ بهره پانیی ،تهدیدکننده شرایط اقتصادی
تح ی خب
روسیه /اروپا  :ایپمداهی ر م ش ارنژی

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

نگاهی به تحوالت اقتصاد جهان و منطقه
جهان :پیش بینی  OECDاز رشد اقتصادی  3درصدی جهان در سال 2022
به عقیده  OECDتاثیر عملیات روسیه در اوکراین ممکن
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDپیشبینی کرده
است بیشتر از حد انتظار بوده و از طریق قطع ناگهانی جریان
است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهان از  ۵/۸درصد در
گاز روسیه به اروپا ،افزایش بیشتر قیمت کاال یا اختالالت شدید
سال  2021به  3درصد در سال  2022کاهش خواهد یافت،
در زنجیره عرضه جهانی رخ دهد .همچنین فشارهای تورمی
که حدود  1/۵درصد کمتر از پیشبینی ماه دسامبر این نهاد
نیز ممکن است قویتر از حد انتظار باشد .این در حالی است
برای سال  2022است .این سازمان بازنگری نزولی پیشبینی
که افزایش شدید نرخ بهره پایه میتواند به کمتر شدن نرخهای
رشد اقتصادی خود را به رکود اقتصادی روسیه و اوکراین و نیز
رشد از میزان پیشبینیشده منجر گردد.
روند ضعیفتر از حد انتظار رشد اقتصادی سراسر جهان و به
همچنین پیشبینی میشود سختتر شدن شرایط مالی جهانی،
ویژه اروپا نسبت داده است .بر اساس پیشبینی این سازمان،
سبب تشدید آسیبپذیری ناشی از سطوح باالی بدهی عمومی
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در اروپا طی سال  2023به
و افزایش قیمت کاال در سراسر جهان گردد .عالوه بر این
 2/۸درصد کاهش خواهد یافت که عمدتاً به دلیل تاثیر تحریم
عملیات روسیه در اوکراین شرایط بازار مالی را برای
واردات نفت و زغال سنگ از روسیه است.
اقتصادهای واردکننده کاال دشوارتر نموده و نگرانیها را در
همچنین ،انتظار میرود رشد فعالیت اقتصادی گروه  20در
مورد آسیبپذیری اقتصادها و بازارهای نوظهور از حیث
سال 2022به  2/۹درصد و در سال آینده به حدود  2/۸درصد
دسترسی محدودتر و گرانتر به تامین مالی تشدید کرده است.
افزایش یابد .این در حالی است که انتظار میرود رشد تولید
بر این اساس انتظار میرود قیمت کاالها چالشهای ناشی از
ناخالص داخلی واقعی کشورهای عضو سازمان سازمان
فشارهای تورمی موجود را تشدید نموده و بر تراز مالی و حساب
همکاری اقتصادی و توسعه از  2/۷درصد در سال جاری برای
جاری کشورهای واردکننده کاال تاثیر بگذارد .این در حالی
سال  2023به  1/۶درصد کاهش یابد .عالوه بر این ،چشم
است که اقتصادهای نوظهور در برابر خروج سرمایه ناشی از
انداز رشد اقتصادها و بازارهای نوظهور ،منعکس کننده برقراری
افزایش سریع و پرهزینه نرخهای بهره پایه در اقتصادهای
توازن میان تأثیرات مثبت برخی از اقتصادهای تولیدکننده کاال
پیشرفته ،آسیب پذیر هستند.
همچون صادرکنندهگان نفت به غیر از روسیه ،و تاثیرات منفی
در کشورهای واردکننده کاال است.
آفریقا :پیش بینی کاهش رشد اقتصادی به  3/7درصد طی سال  ،2022افزایش ریسکهای نامطلوب
داخلی واقعی در بازه زمانی  2023تا  2024به نرخ  3/۹درصد
بر اساس پیش بینی بانک جهانی ،رشد تولید ناخالص داخلی
برسد.
واقعی آفریقای جنوب صحرا از  4/2درصد در سال  2021به
بانک جهانی ،رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در نیجریه را در
 3/۷درصد در سال  2022کاهش خواهد یافت .این امر عمدتاً
سال  3/4 ،2022درصد و در سال  3/2 ،2023درصد پیشبینی
به دلیل افزایش نرخ تورم و سیاستهای پولی انقباضی است که
کرده و اعتقاد دارد عواملی مانند افزایش قیمت نفت ،بهبود
انتظار میرود با کاهش تقاضای داخلی و همین طور کاهش
بیشتر وضعیت کشاورزی ،تولید و انجام اصالحات ساختاری به
رشد اقتصادی در شرکای تجاری اصلی بروز یابد .بانک جهانی
این رشد کمک میکند .همچنین انتظار میرود با توجه به
پیشبینی میکند با توجه به انتظارات مربوط به شرایط مطلوب
افزایش قیمت نفت و تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد غیرنفتی،
تجاری در بین صادرکنندگان کاال و رفع تدریجی فشار بر
فعالیت اقتصادی آنگوال طی سالجاری تا  3/1درصد و در سال
قیمت مواد غذایی در بازار جهانی و تالش مضاعف مقامات
آینده تا  3/3درصد رشد داشته باشد .این در حالی است که
برای مهار بیشتر همهگیری کووید ،1۹رشد تولید ناخالص
پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی

در سال  2022به  1/2درصد و در دوره زمانی  2023تا 2024
به طور متوسط به  1/۷درصد برسد .همچنین ،پیشبینی می
شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه به استثنای سه
کشور فوق ،در دوره زمانی  2022تا  2023به  ۵/3درصد برسد.
از دیدگاه بانک جهانی ،افزایش قیمت کاالها به بهبود
بخشهای معدنی کمک خواهد کرد و درآمدهای مالی و
صادراتی برخی از کشورهای صادرکننده انرژی و فلزات صنعتی
را تقویت خواهد نمود .در عین حال سایر تولیدکنندگان با توجه
به قدیمی بودن تجهیزات و افزایش ریسکهای امنیتی ،برای
افزایش تولید معدنی تالش خواهند کرد .همچنین
صادرکنندگان کاالهای کشاورزی احتماالً از افزایش قیمت
مواد غذایی در سطح جهانی منتفع خواهند شد .در این رابطه
پیشبینی میشود تولید محصوالت کشاورزی در کوتاه مدت

بدلیل افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و بارشهای نامنظم،
با محدودیت مواجه شود.
طبق پیش بینی بانک جهانی ،رشد تولید ناخالص داخلی واقعی
در بازه  2023تا  2024در اقتصادهای پویاتر به حدود  ۷درصد
خواهد رسید .از نظر بانک جهانی ،مهمترین ریسکهای پیش
روی این منطقه از ابهاماتی ناشی میشوند که در بحران
اوکراین ریشه دارند .این در حالی است که افزایش اختالالت
عرضه اقالم ضروری در سطح جهانی ،ممکن است به افزایش
قیمت مواد غذایی و هزینه واردات مواد غذایی در کشورهای
منطقه منجر شود .همچنین سخت شدن شرایط تامین مالی
جهانی ممکن است دسترسی به تامین مالی را برای بسیاری از

کشورهای منطقه محدودتر نماید.

خاورمیانه و شمال آفریقا :پیش بینی افزایش رشد منطقه به  5/3درصد ،سریعترین رشد در طول یک دهه
صادرکننده نفت منطقه افزایش یافته و از  3/1درصد در سال
بر اساس پیشبینی بانک جهانی ،رشد تولید ناخالص داخلی
 2021به  ۵/۶درصد در سال  2022میرسد ،دلیل این رشد نیز
واقعی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از  3/4درصد در سال
افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ واکسیناسیون در
 2021به  ۵/3درصد در سال  2022افزایش خواهد یافت.
اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عنوان گردیده
دالیل این رشد ،افزایش درآمدهای نفتی ،اصالحات ساختاری
است .از سوی دیگر پیشبینی میشود فعالیتهای اقتصادی
در برخی کشورها و کاهش تاثیرات همهگیری کووید  1۹عنوان
در بین کشورهای واردکننده نفت منطقه در سال 4/1 ،2022
شده است .همچنین پیشبینی شده رشد این منطقه در سال
درصد و در سال  4/4 ،2023درصد رشد داشته باشد.
 2022به بیشترین سطح ممکن دهه اخیر برسد.
در عین حال این گزارش تاکید کرده است که چشمانداز
به عقیده بانک جهانی با عادی شدن شرایط در بخش خدمات
اقتصادهای این منطقه عمدتاً واجد ریسکهای نامطلوب و
و حذف سیاستهای حمایتی ،رشد تولید ناخالص داخلی واقعی
شامل افزایش بیشتر از انتظار قیمت کاالها ،نوسانات بیشتر در
طی سالهای آتی در این کشورها کاهش یافته و در سال 2023
بازارهای مالی و نفت ،بدتر شدن شرایط مالی جهانی و
به  3/۶درصد و در  2024به  3/2درصد خواهد رسید .عالوه بر
همچنین افزایش تنشهای اجتماعی است.
این ،پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص واقعی در کشورهای

خاورمیانه و شمال آفریقا
عراق :پیش بینی رشد  9درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022
در حالی است که شیوع سویههای کووید  1۹و نرخ پایین
بر اساس پیش بینی موسسه تامین مالی بینالمللی ،روند بهبود
واکسیناسیون احتماالً موانعی برای بهبود اقتصاد غیرنفتی ایجاد
اقتصادی در عراق ادامه یافته و رشد تولید ناخالص داخلی
خواهد کرد .بر این اساس پیش بینی میشود رشد تولید
واقعی از  ۵/1درصد در سال  2021به  ۹درصد در سال 2022
ناخالص داخلی واقعی بخش نفت از  0/2درصد در سال 2021
افزایش خواهد یافت که دلیل اصلی آن افزایش حجم تولید و
در سال جاری به  11درصد و در سال آینده به  4/۵درصد
قیمت نفت و تقاضای داخلی قویتر عنوان گردیده است .این

به عقیده موسسه مذکور ریسک چشمانداز نامطلوب است ،که
شامل کاهش بیش از انتظار قیمت نفت ،اجرای ناکافی
سیاستها و همچنین بنبست سیاسی طوالنی مدت و بدتر
شدن شرایط امنیتی است.

برسد .همچنین پیشبینی میشود با کاهش رشد تولید نفت،
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در بازه زمانی  2023-24به
طور متوسط  ۵درصد باشد.
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عمان :افزایش فعالیت اقتصادی در میان مدت
به عقیده صندوق بینالمللی پول ،چشمانداز عمان با ریسکهای
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،تولید ناخالص
نامطلوب قابل توجهی روبرو است که شامل عدم اطمینان در
داخلی واقعی در سال  4/۵ ،2022است که این امر از طریق
خصوص بحران اوکراین و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی و
افزایش تولید هیدروکربن و بهبود فعالیتهای غیرهیدروکربنی
همچنین ظهور احتمالی انواع جدید کووید  1۹است که با
محقق میگردد .همچنین پیشبینی می شود بهبود اقتصادی
گسترش همهگیری بر فعالیت های اقتصادی تأثیر میگذارد.
در میان مدت تسریع شود .از سوی دیگر انتظار میرود تراز
عالوه بر این ،پیشبینی میشود ریسکهای مورد اشاره به دلیل
مالی در سال  2022مازادی معادل  ۵/۵درصد تولید ناخالص
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی ،سخت تر شدن
داخلی داشته و در میانمدت تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی
شرایط مالی جهانی و فشارهای تورمی افزایش یابد .در مقابل،
نفت و برنامه تقویت مالی افزایش یابد .به این ترتیب ،پیشبینی
ریسکهای مطلوبی در چشمانداز دیده میشود که شامل
میشود سطح بدهی عمومی از  ۶3درصد تولید ناخالص داخلی
افزایش باالتر از حد انتظار درآمدهای منابع هیدروکربن و
در سال  2021به  4۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022
تسریع در اجرای اصالحات ساختاری است.
کاهش یابد.
گروه ریسک کشور عمان درOECD

ژوئن 2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

7
6
5
4
3
2
1
0

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

سوریه :پیش بینی بانک جهانی از کاهش فعالیت اقتصادی در سال 2022
هزینهها را جبران نماید .این در حالی است که پیشبینی
بانک جهانی پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی
میشود در سال  2022به دلیل کاهش درآمدهای شرکتهای
واقعی سوریه در سال  2022به دنبال افت  2/1درصدی در
دولتی و کاهش بالقوه مالیات ،درآمدهای مالی نیز کاهش یابد.
سال  ،2021به  2/۶درصد کاهش یابد .دلیل این امر به تأثیر
عالوه بر این ،با توجه به کاهش احتمالی درآمدهای صادراتی
پیامدهای همهگیری کووید  1۹بر اقتصاد این کشور و بحران
ناشی از مشکالت مرتبط با تحریمها و ممنوعیت صادرات
اوکراین نسبت داده شده است .بحران اوکراین و تنش های
محصوالت کشاورزی برای پاسخگویی به تقاضای داخلی،
طوالنی مدت در لبنان و ترکیه میتوانند منجر به کاهش
انتظار میرود کسری حساب جاری از  4درصد تولید ناخالص
حوالهجات ارسالی به سوریه شوند .همچنین به دلیل کاهش
داخلی در سال  ،2021برای سال  2022به  ۵درصد افزایش
ارزش پوند سوریه در برابر دالر آمریکا ،کمبود مواد غذایی و
یابد.
سوخت و نیز کاهش تخصیص یارانه به مواد غذایی و سوخت،
به عقیده بانک جهانی چشمانداز سوریه در معرض ریسکهای
پیشبینی نرخ تورم برای سال  2022در حدود  ۵1درصد است.
نامطلوبی قرار دارد که شامل شیوع دوباره ویروس کرونا،
بر اساس گزارش بانک جهانی کسری مالی  ۶/۸درصدی از
محدودیتهای مرتبط با کووید ،1۹اختالالت مربوط به واردات
تولید ناخالص داخلی در سال  2021در سال  2022به ۷/۷
گندم از روسیه و چالشهای اقتصادی است .در عین حال بهبود
درصد افزایش خواهد یافت .انتظار میرود مواد غذایی و انرژی
روابط تجاری با کشورهای همسایه میتواند سبب تسهیل
به طور تقریبی  4۵درصد از هزینههای عمومی را تشکیل داده
و افزایش قیمت کاالها ،هزینههای مالی را به طور قابل
تجارت و سرمایهگذاری در این کشور گردد.
مالحظهای افزایش دهد .همچنین انتظار میرود تالش مقامات
برای اتخاذ سیاستهای مالی انقباضی تا حدی افزایش
گروه ریسک کشور سوریه درOECD
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اروپا
ترکیه :افزایش تورم و نرخ بهره پایین ،تهدیدکننده شرایط اقتصادی
متعاقب این اقدامات ،در ماه ژوئن ارزش لیر در برابر دالر آمریکا
بر اساس گزارش موسسه اعتبار صادراتی استرالیا ( ،)Eficدر
به پایینترین سطح خود رسید ،بگونهای که ارزش لیر طی سال
ماه می به دلیل ضعیف شدن ارزش پول ملی ،قیمت باالی
 2022تا به امروز  30درصد کاهش یافته است .همچنین در
انرژی و کاالهای کشاورزی و اصرار دولت بر نرخ های پایین
حالی که نرخهای به شدت منفی بهره ،از تقاضای شرکتها و
بهره ،نرخ تورم ترکیه به  ۷3/۵درصد رسید .بانک مرکزی
مصرفکنندگان و فعالیتهای اقتصادی حمایت میکند ،اما
ترکیه نرخ بهره پایه را از سپتامبر تا دسامبر  2021به میزان ۵
این نرخ ها به تورم و تقاضای واردات نیز منجر میگردد.
درصد کاهش داد و با وجود تورم فزاینده ،نرخ بهره را در سطح
بنابراین احتمال تداوم ترکیبی از نرخهای پایین بهره ،ضعیف
 14درصد در نیمه اول سال  2022حفظ نمود .این در حالی
بودن ارز و تورم باال وجود دارد.
است که دولت از کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه ژوئن و"مدل
شایان ذکر آنکه سختتر شدن شرایط مالی جهانی ،درگیریها
اقتصادی جدید" حمایت نمود .هدف از مدل مذکور ،مهار تورم
و تنشهای منطقهای ،چالشهای اقتصاد داخلی به عنوان موانع
از طریق کنترل ارز ضعیف در جهت تقویت صادرات و سرمایه-
ورود سرمایه به این کشور محسوب میشوند .این در حالی
گذاری ،بجای استفاده از افزایش هزینه استقراض برای کنترل
است که ورود سرمایه برای جبران افزایش کسری حساب
مصارف و قیمتها است.
جاری و بازپرداخت بدهی قابل توجه خارجی دولت و بخش
خصوصی احتماالً ناکافی خواهد بود.
گروه ریسک کشور ترکيه درOECD
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روسیه /اروپا  :پیامدهای تحریم بخش انرژی
تحریم نفت و گاز روسیه و تغییر رویه نسبت به تقاضای نفت
بحران اوکراین تولید را در بسیاری از صنایع و بخشهای
و گاز این کشور مختل شده است .در حالی که ایاالت متحده
مختلف مختل کرده است .بخش انرژی یکی از بخشهای
و انگلیس اولین کشورهایی بودند که واردات نفت و گاز از
مهمی است که تحت تأثیر این اختالل قرار گرفته و پیامدهای
روسیه را به طور تدریجی ممنوع کردند ،اتحادیه اروپا در ماه
بالقوه میان مدت و بلندمدتی خواهد داشت.
می تصمیم گرفت تا تحویل نفت و فرآوردههای نفتی روسیه
از آنجایی که روسیه حدود  1۶درصد گاز طبیعی و  11درصد
را از طریق دریا که به میزان  ۹0درصد مجموع واردات نفت از
نفت جهان را تامین میکند ،عرضه جهانی انرژی به دلیل

شوک بزرگ جدیدی برای اروپا و به ویژه آلمان خواهد بود .به
عنوان مثال ،گزارش ماه آوریل چشم انداز اقتصاد جهانی
صندوق بینالمللی پول نشان میدهد کاهش تولید ناخالص
داخلی در سال  2023در یک سناریوی بدبینانه و با فرض توقف
صادرات نفت و گاز روسیه  -برای کل اتحادیه اروپا حدود 3
درصد خواهد بود .در چنین حالتی ،تأثیرپذیری هر کشور
احتماالً به حجم گاز هر کشور و اهمیت واردات گاز روسیه در
تامین گاز داخلی آن کشور بستگی دارد .به طور غیرمستقیم ،از
آنجایی که آلمان ،موتور صنعتی اقتصاد منطقه یورو است ،در
سایر کشورهای منطقه ،کاهش فعالیت اقتصادی حاکم خواهد
شد.
بنظر میرسد از دیدگاه روسیه یافتن بازارهای جایگزین برای
گاز دشوارتر از نفت خواهد بود زیرا بازار گاز منطقهای است
(انتقال گاز طبیعی از طریق خطوط لوله امری انعطاف پذیر
نیست و روسیه از حیث ظرفیت تولید گاز مایع طبیعی هنوز از
رقبای خود عقبتر است) .در حالی که پیشبینی میشود روسیه
از بازار اروپا به سوی آسیا و به ویژه چین تغییر جهت دهد (در
ماه فوریه ،پکن و مسکو ،قرارداد  30سالهای امضا کردند و
مقرر شد روسیه از طریق خط لوله جدید ،تامین گاز چین را
انجام دهد) ،اما جبران خسارت احتمالی از دست دادن بازار
اتحادیه اروپا برای روسیه چالش برانگیز خواهد بود.

روسیه است(شامل تعهد آلمان و لهستان مبنی بر انصراف از
تحویل نفت روسیه از طریق خط لوله) به تدریج متوقف نماید.
این در حالی است که اتحادیه اروپا تا پایان سال واردات نفت
روسیه را از طریق دریا متوقف خواهد کرد .عالوه بر این،
انگلیس و اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت بیمه کشتیهای
حامل نفت روسیه توافق کردهاند .در مقابل ،روسیه تصمیم
گرفت تحویل گاز را به کشورهای اروپایی خاص که با
درخواست این کشور مبنی بر پرداخت بهای گاز به روبل
موافقت نمودهاند ،متوقف نماید.
در مورد بخش نفت ،روسیه تاکنون موفق شده است خریدارانی
را در چین ،هند و ترکیه برای جبران کاهش تقاضای اروپا بیابد
و صادرات نفت خام روسیه حتی در مقایسه با دوره قبل از
بحران افزایش یافته است .این در حالی است که مازاد واردات
اتحادیه اروپا از مناطق دیگر عمدتاً از خاورمیانه و جایگزینی

برای واردات از روسیه خواهد بود.
در مورد بخش گاز ،اگر روسیه تصمیم به تعلیق تمامی صادرات
خود بگیرد (ممنوعیت و مناقشه بیشتر در پرداخت بهای گاز به
روبل یا به تالفی تحریم ها) یا اتحادیه اروپا گاز روسیه را
تحریم کند ،دسترسی به گاز روسیه در اروپا با چالش مواجه
خواهد شد .این در حالی است که قطع فوری و کامل گاز روسیه
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آفریقا
اتیوپی :لزوم اصالحات ساختاری برای جذب شوکهای متعدد
میدهد .در همین راستا ،صندوق بین المللی پول از درخواست
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،شرایط امنیت داخلی،
اتیوپی برای حل و فصل بدهی خود بر اساس برنامه چارچوب
همهگیری کووید 1۹و عملیات روسیه در اوکراین ،منجر به بروز
مشترک گروه  20استقبال کرده است .این کشور خواستار
چالشهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در اتیوپی شده
طرحی برای رسیدگی به بدهیها شرکتهای دولتی شده است.
است .این چالشها مقامات این کشور را ملزم میسازد تا
عالوه بر این ،پیشبینی می شود در کوتاهمدت تصویب بودجه
سیاستهای خود را در راستای کاهش تأثیر شوکهای متعدد
متمم که مشتمل بر افزایش هزینههای نظامی و اجتماعی
تنظیم کنند .پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی
است ،در بحبوحه کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش تامین
در سال مالی  2021-2022به  3/۸درصد کاهش یابد که این
مالی خارجی ،کسری بودجه را افزایش خواهد داد .به عقیده
کاهش عمدتاً به دلیل کاهش تولید در بخش کشاورزی ،تداوم
صندوق بینالمللی پول ،اجرای اصالحات ساختاری و اتخاذ
کمبود ارز خارجی و افزایش نرخ تورم است .این در حالی است
سیاستهای پولی ،به کاهش کمبود ارز و کاهش نرخ تورم
که افزایش قیمت جهانی کاالها ،مواد غذایی و نهادههای
کمک خواهد کرد.
کشاورزی منجر به افزایش حساب واردات شده که به نوبه خود
کسری حساب جاری در سال مالی  2021-2022را افزایش
گروه ریسک کشور اتيوپی درOECD
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تحوالت کاال و انرژی در سطح جهان و منطقه
پیشبینی قیمت  107دالری نفت در سه ماهه سوم سال 2022
قیمت نفت خام برنت در نیمه اول سال  2022به  104/۹دالر در هر بشکه رسید که افزایشی  ۶1درصدی را نسبت به قیمت ۶۵/1
دالری در دوره مشابه سال قبل نشان میدهد .علت عمده این امر ،اختالالت در عرضه جهانی و افزایش ریسکهای ژئوپولیتیکی
ناشی از بحران اوکراین است .قیمت نفت در  ۹ژوئن  2022به  11۶/3دالر در هر بشکه رسید که نسبت به رقم  123/۶دالر در

هر بشکه در  ۸ژوئن  ،2022کاهشی  ۶درصدی را نشان میدهد و نگرانیها در خصوص رشد ضعیف اقتصاد جهانی در میان
سیاست پولی انقباضی برای مهار تورم فزاینده را تشدید کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی کویت ،نگرانیها در خصوص رکود جهانی در میان افزایش قیمت کاالها ،بر تمایل سرمایهگذاران
تاثیر گذاشته و ریسکهای نامطلوبی را ایجاد میکند .همچنین تداوم محدودیتهای ناشی از کووید  1۹در چین ،کاهش رشد اقتصاد
جهانی و تبعات اقتصادی بحران اوکراین ممکن است بیثباتیهایی رادر ارتباط با تقاضای نفت افزایش دهد .از سوی دیگر عدم
توانایی اعضای اوپک پالس در افزایش تولید ماهانه خود مطابق با سهمیه ،عامل مهمتری برای اختالالت عرضه بوده است .این
در حالی است که کاهش تولید نفت پیامد کاهش سرمایهگذاری و کمبود امکانات در برخی از میادین نفتی است .به عقیده بانک
مرکزی کویت ظرفیت ذخیره اوپک ممکن است به حدود  1/2میلیون بشکه در روز در سال  2023کاهش یابد و به کاهش ذخیره
موجودی منجر گردد .این وضعیت نه قادر خواهد بود شوکهای عرضه احتمالی آتی را جبران کند و نه از نوسانهای قیمت نفت
جلوگیری نماید.
شایان ذکر آنکه بر اساس پیش بینی بانک استاندارد چارتر ،قیمت نفت در سه ماهه سوم سالجاری میالدی به طور متوسط به 10۷
دالر در هر بشکه و طی سه ماهه چهارم سال به  ۹۵دالر خواهد رسید.
فلزات گرانبها :قیمت طال در سه ماهه دوم سال  2022به متوسط  1.920دالر در هر اونس می رسد
قیمت طال در شش ماهه نخست سال به متوسط  1۸۷۶/1دالر به ازای هر اونس رسید و افزایش  4درصدی را از  1۸0۶/2دالر
هر اونس در همان دوره نسبت به سال قبل را تجربه کرد .علت عمده این افزایش ،شتاب نرخ تورم در مقیاس جهانی و عملیات
نظامی روسیه در اوکراین است که با توجه به افزایش تنشهای جغرافیایی ،جذابیت این فلز را به عنوان نقطه امن تقویت کرده
است.
همچنین ،قیمت طال از مبلغ باالی  20۵۶دالر در هر اونس در  ۸مارس  2022فروکش کرد و به  1۸1۶/۶دالر در هر اونس در
 2۹ژوئن  2022رسید که علت این امر ،افزایش قیمت دالر آمریکا و افزایش درآمدهای این کشور از محل اوراق قرضه است .ضمن
این که بر اساس گزارش بانک استاندارد چارتر با توجه به این که طال در حال حاضر ریسکهای مربوط به اختالالت عرضه را
جذب کرده است تحریم گروه  ۷برای واردات طالی روسیه احتماال نمیتواند بازار طالی جهانی را در تنگنا قرار دهد .طبق انتظارات
این بانک ،عرضه جهانی طال کاهش خواهد یافت و این امر میتواند به تراز متوازن بازار طال منجر شود ،مشروط به اینکه درآمدهای
صندوقهای تجاری ارزی متکی به طال افزایش یافته و بانک مرکزی روسیه تولید طالی روسیه را خریداری نماید .همچنین ،بانک
استاندارد چارتر پیش بینی میکند قیمت طال در سه ماهه دوم سال  2022به نرخ متوسط  1.۹20دالر در هر اونس ،در سه ماهه
سوم به 1.۸۵0دالر و در سه ماهه چهارم به  1.۷۵0دالر در هر اونس برسد.

ریسکسنج

توضيحات جداول
 )1منابع دادهها و آمار عمدتا از بانکجهانی ،صندوق بینالمللی پول CIA FACTBOOK ،و برآوردهای صندوق ضمانت
صادرات ایران اخذ شده است.
 )2رتبهبندی اعتباری کشورها ودولتها توسط موسسات مختلفی در جهان و با اهداف متفاوت انجام میشود که مهمترین
آنها موسسات  )S&P(Standard and Poor's ،Fitch Ratingsو  Moody'sاست .دولتها برای دسترسی به بازار
سرمایه بین المللی و تامین مالی خارجی ،عمدتا نیازمند اخذ رتبه اعتباری از این موسسات هستند و درجات اعتباری از
بهترین کیفیت اعتبار ( )AAAتا بدترین وضعیت اعتباری ( )Dکه مخفف  Defaultبه معنی قصور در پرداخت است،
طبقهبندی میشوند .موسسه رتبهبندی اعتباری دیگری که صرفاً در اقتصادهای نوظهور فعالیت مینماید و نیز بازار ایران
را هم تحت پوشش خود دارد ،موسسه  Capital Intelligenceیا  CIاست که در کشور قبرس قرار دارد.
در کنار این موسسات ،شرکتهای تخصصی ریسکسنجی نظیر ( Economic Intelligence Unit)EIUیا
( Business International Monitor)BMIنیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری کشورها به
سرمایهگذاران خارجی فعال هستند .بعالوه ،موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در سطح
دنیا محسوب میشوند نیز به منظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری ،کشورها را بر اساس وضعیت
ریسک کشوری به هفت طبقه از ( 1بسیار کم ریسک) تا ( ۷بسیار پر ریسک) طبقهبندی میکنند .از همتایان صندوق در
کشورهای دیگر میتوان به  Euler Hermesآلمان Sace ،ایتالیا NEXI ،ژاپن Coface ،فرانسه EKN ،سوئدEKF ،
دانمارک SERV ،سوئیس EFIC ،استرالیا EDC ،کانادا EXIAR ،روسیه ECGC ،هند K-sure ،کرهجنوبی و
Sinosureچین نام برد .معادلسازی تقریبی طبقهبندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات رتبهبندی
جهانی در جدول ذیل مشاهده میگردد .شایان ذکر است الگوی رتبهبندی صندوق بر اساس پارامترهای خاص ،بومی سازی
شده؛ ولی بطور کلی از همبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار است.
معنای درجات اعتباری

EIU

Moody’s

Fitch - CI-S&P
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بهره پایه بانک مرکزي
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نرخ پایه
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0
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2
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روسيه

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

ارز کشور

دوره بازپرداخت

دالر استراليا
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