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هسته اصلی فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران ،پوشش ریسک های سیاسی و تجاری خریداران کاالهاا و خادتات ایرانای اسات
بطور تتناظر ،ارزیابی ریسک بانک ها و دولت های خارجی ،بخش دیگری از فعالیت صندوق را به خود اختصاص تای دهاد بار ایا
اساس ،صندوق ،همچون سایر توسسات همتا در سرتاسر جهان به ارزیابی ای ریسکها تی پردازد تاهناته ریساک کواوری در ابتادا
بصورت یک بولت داخلی صندوق تنتور تیگردید که به دلیل استقبال سایر بخشها و دستگاههای دولتی و خصوصی ،طی چند ساال
اخیر ،به صورت تداوم و اینترنتی تنتور تیشود استفاده از تطالب ای تاهناته با ذکر نام صندوق ضامانت صاادرات ایاران ،بالتاان
است

رد اين شماره:

اتثيرات انشی از رکوان رب منطقه و جهان

عم
اپکستان :ثبات اتمین مالی ومی رد پی ارجای اصالحات ساختاری
لی
هند :بهبود رسیع رد سال  2021هب د ل ازفایش زهینهاهی دولت

ارمنستان :ازفایش تنشاهی سیاسی داخلی بعد از توافق انهم آتش بس انگورنو  -رقه باغ

بخ
خلی
شورای هم کاری ج افرس :رشد  2/5ردصدی رد سال  2021هب پشتواهن رشد واقعی ش غيرهیدرورکبن
بس
عم
ی
تونس :تداوم وا تگی بدهی ومی هب تعد ل مال

بیش
رتکیه :احتمال روی آوردن تر هب سیاستاهی پولی غيرمتعارف

چش
سودان :منوط بودن م انداز مثبت هب کاهش بدهی و اصالحات اقتصادی
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 بين المللي 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 ال تين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.

تاثیر کرونا بر منطقه و جهان
جهان :رشد  5/6درصدی فعالیت اقتصاد جهانی در سال  ، 2021بیثباتی چشم انداز
ریسک تاثیر بلندمدت همهگیری افزایش یافته و برآورد می
بنا بر پیشبینی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی
شود سطح تولید و درآمدها در بسیاری از کشورها و اغلب
( ،)OECDتولید ناخالص داخلی در سطح جهان بعد از
اقتصادهای نوظهور در پایان سال  2022کمتر از سطح پیش
کاهش  3/4درصدی در سال  2020تا  5/6درصد در سال
بینی شده دوره قبل از شیوع کرونا باشد.
 2021و تا  4درصد در سال  2022افزایش خواهد یافت .بر
به عقیده  OECDریسکهای نامطلوب همچنان وجود
اساس اعالم  OECDبا توجه به اجرای تدریجی
داشته و شامل روند کند اجرای واکسیناسیون و جهشهای
واکسیناسیون کووید  19در نقاط مختلف جهان ،اعالم
جدید ویروس بوده که این موارد میتواند بهبود اقتصادی را
حمایتهای مالی در برخی از کشورهای مهم جهان و اقدامات
تضعیف نموده ،سبب باال رفتن نرخ بیکاری شده و تعداد
پیشگیرانه دولتها در برابر کرونا ،چشم انداز اقتصاد جهانی
ورشکستگیها را افزایش دهد .بر اساس این سناریو و در
تحت تاثیر رونق سریعتر از حد انتظار فعالیتها در نیمه دوم
صورت تحقق این ریسکها برآورد می شود رشد اقتصاد
سال  2020تا حد چشمگیری بهبود یافته استOECD .
جهانی تا  4/5درصد در سال  2021و تا  2/8درصد در سال
پیش بینی کرده است تولید جهانی تا اواسط سال  2021به
 2022کاهش یافته و در عین حال ،تولید جهانی ممکن است
سطوح قبل از کرونا برسد ،اما بهبود اقتصادی و عملکرد
تا یک مدت طوالنی به کمتر از دوره قبل از کرونا کاهش
اقتصادی اقتصادهای پیشرفته و نوظهور تفاوت خواهد داشت.
یابد .در مقابل ،اجرای سریعتر و موثرتر واکسیناسیون میتواند
به عقیده این سازمان اقدامات مهارسازی سختگیرانه در
به تسهیل اقدامات به منظور کنترل ویروس شتاب داده و به
کوتاه مدت سبب جلوگیری از رشد اقتصادی و تاثیرگذاری بر
افزایش اعتماد تجاری و اعتماد مصرفکننده کمک نماید .بر
بخشهای مرتبط با خدمات در برخی از کشورها می گردد .این
اساس این سناریو نیز ،پیش بینی میشود تولید ناخالص
در حالی است که سایر کشورها از سیاستهای موثر در
داخلی جهان در سال  2021تا  7درصد و در سال  2022تا
بهداشت عمومی ،اجرای سریعتر واکسیناسیون و حمایتهای
 5درصد رشد نماید.
قوی منتفع خواهند شد OECD .همچنین اشاره میکند
جهان :آسیب کشورهای صادرکننده کاال از افت قیمتهای بین المللی
تفاوت اساسی این است که چین در مرحله توسعه اقتصادی
به گزارش موسسه بیمه اعتبار صادراتی استرالیا (،)efic
پیشرفتهتری قرار دارد و به تجارت کاالیی وابستگی کمتری
افزایش قیمت کاالها سبب افزایش درآمدهای صادراتی و
دارد .در واقع ،مقامات کشور چین ،تمرکز خود را بر سرمایه
جریانهای ورودی به اقتصادهای وابسته به کاال که بیشتر آنها
گذاری در فناوری سبز و توسعه پایدار در برنامه پنج ساله خود
در آفریقا و خاورمیانه متمرکز هستند ،شده است .این افزایش
تقویت کرده اند.
با باال رفتن تقاضای روزافزون چین ،بهبود سطح تولید جهانی
همچنین ،ریسکهای نامطلوب در خصوص قیمت کاالها
و افزایش مخارج دولتها به ویژه در بخش زیرساختها ،سبب
کماکان در حال افزایش است .قیمت لحظهای بسیاری از
افزایش تقاضا برای فلزات شده است .عالوه بر این ،خوش-
کاالها اکنون بسیار باالتر از میانگینهای پیش بینیشده
بینی در مورد عرضه جهانی واکسن ،نرخهای پایین بهره و
قیمت در سال  2021میباشد .با این حال ،پیشرفت مداوم در
مشوقهای مالی جهانی ،چشم انداز اقتصادی را تقویت کرده
مورد واکسن میتواند رشد بخش خدمات را احیا کرده و با
است .این در حالی است که بیشتر کاالها شاهد افزایش
تاثیر بر روی تقاضای کاالها ،تقاضای فلزات را تضعیف نماید.
قیمتها بودهاند.
تصمیم اخیر اوپک پالس برای ادامه محدود کردن تولید نفت
البته افزایش قیمتها به اندازه افزایش قیمت کاالها در دوره-
به افزایش قیمت نفت کمک مینماید.
های قبل مانند سال  2000و همین طور به اندازه رشد قیمت
در بازه زمانی  2002تا اواسط سال  2008نبوده است .یک

منطقه پاسیفیک :چالشها و فرصتهای گردشگری در مواجهه با کرونا
بازگشایی مرزها بر صنعت گردشگری تاثیر خواهد گذاشت .به
افزایش گردشگری در مقطع قبل از کووید  ،19موجب
عقیده صندوق بینالمللی پول ،رسیدن صنعت گردشگری به
افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمدهای کشورهای حوزه
سطح سه سال قبل احتماالً حدود  3سال طول خواهد کشید.
پاسیفیک گردید و از توسعه اقتصادی این کشورها حمایت
همچنین با تغییر ترجیحات مصرف کننده ،احتماال تقاضای
نمود .با وجود بهبود اخیر و رهایی از رکود اقتصاد جهانی
سفر برای مسافتهای طوالنی تغییر خواهد یافت ،در حالی
ناشی از کووید  ،19سال  2021سال چالش برانگیز دیگری
که افزایش تقاضا برای سفرهای کوتاه مدت به نفع
برای گردشگری خواهد بود .تا زمان واکسیناسیون به میزان
کشورهای حوزه پاسیفیک خواهد بود.
انبوه ،تداوم محدودیتهای سفرهای بینالمللی موجب آسیب
شایان ذکر آنکه کشورهای حوزه پاسیفیک توانستهاند بحران
به مشاغل و تولید در بخشهایی مانند خردهفروشی ،مسکن،
بهداشت عمومی را به خوبی مدیریت نمایند ،بسیاری از این
رستوران و حمل و نقل خواهد شد .از اینرو روند بهبود
کشورها از انتقال کووید  19جلوگیری نموده و برخی نیز
گردشگری پس از این شرایط بسیار نامشخص میباشد .این
ماههاست هیچ مورد ابتالی محلی را ثبت ننمودهاند.
در حالی است که تضعیف رشد درآمد و مشاغل حتی پس از

آسیا
پاکستان :ثبات تامین مالی عمومی در پی اجرای اصالحات ساختاری
به تقویت استقالل بانک مرکزی ،اصالح سیستم مالیات
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،با وجود تاثیر
شرکتها ،ارتقاء مدیریت شرکتهای دولتی و بهبود مقررات
پذیری اقتصاد پاکستان از شوک ناشی از کووید  ،19این
بخش انرژی ادامه دادهاند.
کشور تحت برنامه مورد حمایت صندوق ،پیشرفت مطلوبی
همچنین صندوق بین المللی پول از مقامات پاکستان خواسته
داشته است .همچنین دولت در میان چالشهای ناشی از -
است با افزایش پایه درآمد عمومی و مدیریت بهتر هزینهها،
همهگیری و تعهد مقامات نسبت به اهداف میان مدت برنامه
همچنین تامین سهم استانها از درآمدهای عمومی ،تامین
صندوق ،این برنامه را برای حمایت از اقتصاد ،اطمینان از
مالی عمومی را در یک مسیر پایدار قرار داده و سطح بدهی
عدم افزایش بدهی و پیشبرد اصالحات ساختاری مجددا
عمومی را کاهش دهند.
بررسی نموده است .این در حالی است که مقامات پاکستان
گروه ریسک کشور پاکستان درOECD
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هند :بهبود سریع در سال  2021به دلیل افزایش هزینههای دولت
در بودجه کشور ،کسری مالی برای سال  %6/8 ،2022پیش
در پی کاهش رشد اقتصادی به دنبال همهگیری کووید،19
بینی شده که کمتر از کسری مالی  9/5درصدی سال -21
پیشبینی میشود بهبود اقتصادی هند در سال  2021سریع و
 2020میباشد .این در حالی است که استقراض بیشتر برای
شدید باشد .دولت با معرفی برنامههای هزینهای خود در
تامین کسری هزینهها ،سبب افزایش بدهی دولت مرکزی از
بودجه سال  2021که به ارزش  480میلیارد دالر ( 16درصد
 50درصد در مقطع  2019-2020به  60درصد در مقطع
 )GDPمیباشد ،تمرکز خود را از برنامه تقویت مالی به
 2021-22خواهد شد .همچنین تداوم افزایش رشد تولید
تقویت رشد اقتصادی تغییر داده است .بر اساس این بودجه،
ناخالص داخلی برای تقویت تامین مالی عمومی و کاهش
دولت در نظر دارد هزینههای زیرساختها ،توزیع برق و
ریسکهای باالی مالی حائز اهمیت خواهد بود.
مراقبتهای بهداشتی ،حمایت از صنایع سیمان ،فوالد ،برق،
خاطر نشان می گردد اقتصاد هند در فصل چهارم سال 2020
خودرو و داروسازی را به شدت افزایش دهد .با وجود آنکه
از رکود اقتصادی خارج شد و انتظار میرود این شتاب مثبت
افزایش واکسیناسیون در کنار نرخهای مالیاتی کامال باثبات،
طی  12ماه آینده نیز تداوم داشته باشد .سازمان توسعه و
از بهبود مصرف خانوار حمایت مینماید ،اما افزایش موارد
همکاری اقتصادی( )OECDپیشبینی مینماید بدنبال
ابتال به کووید  19یکی از ریسکهای کوتاه مدت می باشد .در
کاهش رشد  7/4درصدی در سال  ،2020رشد تولید ناخالص
این رابطه ،موارد تایید شده روزانه در  28مارس به بیش از
داخلی واقعی در سال  2021به  12/6درصد برسد.
 68هزار مورد رسید که کمتر از سطح بیسابقه  100هزار
ابتالء در اواسط سپتامبر و بیشتر از  10هزار ابتالء در ماه قبل
گروه ریسک کشور هند درOECD
بوده است.

گروه ریسک کشور هند در صندوق  :گروه 3
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CIS
ارمنستان :افزایش تنشهای سیاسی داخلی بعد از توافق نامه آتش بس ناگورنو  -قره باغ

 - 1متن خبر قبل از تحوالت مربوط به استعفای نخست وزیر این کشور تنظیم گردیده است.

1

وقایع :برپاکنندگان اعتراضات ضددولتی در هفتههای اخیر،
خواستار استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان بودهاند.
همچنین ارتش ارمنستان ،استعفای وی را خواستار شد،
اقدامی که نخست وزیر آن را به عنوان تالش برای کودتا
مورد انتقاد قرار داد .نخست وزیر ضمن برخورداری از حمایت
هوادارانی که در خیایانها تجمع کرده بودند ،آمادگی خود را
برای برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس شرایط خاص
اعالم نموده و پیشنهاد کرده است در ماه اکتبر یک همه-
پرسی به منظور تصویب قانون اساسی جدید که اختیارات
بیشتری به رئیس جمهور میدهد ،برگزار شود.
تاثیر بر ریسک کشوری:
متعاقب شش هفته درگیری در قره باغ – ناگورنو و امضای
توافق نامه صلح در نوامبر سال گذشته ،تنش های سیاسی
این کشور در حال افزایش است .در حالیکه توافق نامه مذکور
به شدیدترین نبردهای منطقه از دهه  1990پایان داد ،اما

بخشی از سرزمین های قره باغ و اطراف آن به آذربایجان
واگذار گردید .همچنین با وجود آنکه این قلمرو در سطح
بینالمللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته شده ،اما
عمدتاً از قومیتهای ارمنی تشکیل شده است.
اعتراضات کنونی ،بزرگترین اعتراض ها از زمان روی کار
آمدن نخست وزیر پس از تحوالت موسوم به انقالب مخملی
سال  2018می باشد .این در حالی است که ارمنستان در یک
شرایط اقتصادی بسیار دشوار قرار دارد ،زیرا اقتصاد این کشور
تحت تأثیر ویروس کووید  19و درگیری قره باغ ،به شدت
آسیب دیده است .در نتیجه شوک مضاعف و با وجود
درآمدهای ارزی چشمگیر ،برآورد می شود تولید ناخالص
داخلی واقعی بیش از  7درصد در سال گذشته کاهش یافته
باشد .انتظار می رود طی امسال رشد تولید ناخالص داخلی
واقعی در حدود  1درصد کاهش یابد.

گروه ریسک کشور ارمنستان درOECD

گروه ریسک کشور ارمنستان در صندوق :گروه 5
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خاورمیانه و شمال آفریقا
شورای همکاری خلیج فارس :رشد  2/5درصدی در سال  2021به پشتوانه رشد GDPواقعی بخش
هیدروکربن
موسسه تامین مالی بینالمللی( )IIFپیشبینی نموده در
صورتی که قیمت جهانی نفت افزایش یافته و فعالیتهای
بخش غیرنفتی به سطح قبل بازگردند ،رشد واقعی تولید

ناخالص داخلی در اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس
از  4/9درصد کاهش در سال  2020به  2/5درصد رشد طی
سال  2021برسد .انتظار میرود تولید ناخالص داخلی واقعی

بخش هیدروکربن در مقایسه با کاهش  5/7درصدی سال
قبل که دلیل آن کاهش محدودیت تولید نفت اوپک عنوان
شده است ،طی سال جاری  1/6درصد افزایش یابد .از سوی
دیگر فعالیت بخش غیرهیدروکربنی در سال 3/8 ،2021
درصد افزایش خواهد یافت که دلیل آن بهبود قابل توجه
بخش خصوصی عنوان گردیده است.

بر طبق گزارش  ، IIFرشد واقعی تولید ناخالص داخلی طی
سال  2021برای بحرین  ،%3/4قطر  ،%3/3امارات ،% 2/6
عربستان سعودی  ،% 2/4کویت  % 2/2و عمان % 1/4
تخمین زده شده است .باید این نکته را در نظر گرفت که
ریسکهای پیشبینی شده شامل عدم اطمینان در خصوص
موفقیت و سرعت فرآیند واکسیناسیون کووید  19و همچنین
نوسانات قیمت نفت میباشد.

گروه ریسک کشورکویت درOECD

گروه ریسک کشور عمان درOECD

گروه ریسک کشور کویت در صندوق :گروه 2

گروه ریسک کشور عمان در صندوق:گروه 3
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گروه ریسک کشورامارات درOECD
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گروه ریسک کشور عربستان سعودي درOECD
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گروه ریسک کشور بحرین درOECD

گروه ریسک کشور قطر درOECD
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تونس :تداوم وابستگی بدهی عمومی به تعدیل مالی
ارزی به  8/4میلیارد دالر برسد .همچنین ،صندوق پیش بینی
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است تولید ناخالص
کرده است در صورت کاهش میزان دستمزدها و کاهش
داخلی واقعی تونس بعد از افت  8/2درصدی در سال ،2020
یارانههای انرژی ،کسری مالی به  10درصد تولید ناخالص
تا  3/8درصد در سال  2021رشد داشته باشد .همچنین انتظار
داخلی در سال  2021کاهش یابد.
میرود تقاضای داخلی بهبود یابد و علیرغم افت مورد انتظار
شایان ذکر است موسسه رتبه بندی مودیز ،رتبه اعتباری
در تولیدات کشاورزی به دلیل عوامل فصلی ،فعالیت در اکثر
تونس را از  B2به  B3تنزل داده و رتبه چشم انداز تونس را
بخشهای متاثر از این بحران به حالت سابق برگردد .به عقیده
صندوق بینالمللی پول ،چشمانداز تونس در معرض
در رتبه "منفی" تثبیت نموده است .مودیز علت این تنزل
ریسکهای نامطلوب عمدهای مانند عدم اطمینان مربوط به
رتبه را ضعف حاکمیتی تونس و افزایش محدودیتهای
افزایش همهگیری و زمانبر بودن واکسیناسیون ،قرار دارد.
اجتماعی عنوان نموده است .بر اساس پیش بینی مودیز سطح
بر اساس گزارش صندوق ،چشم انداز میان مدت تونس به
بدهی به تقریبا  90درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای
طور جدی به مسیر آینده سیاست مالی و اصالحات حاکمیتی
سال  2021خواهد رسید که علت آن کسری گسترده مالی و
و ساختاری بستگی دارد .این در حالی است که پیش بینی
افزایش جزئی کسری طی چند سال آتی میباشد.
می شود در انتهای سال  2021کسری حساب جاری به دلیل
افزایش واردات به  9/5درصد تولید ناخالص داخلی و ذخایر

گروه ریسک کشور تونس درOECD

گروه ریسک کشور تونس در صندوق :گروه 4
پوشش بيمهاي صندوق در سالهاي اخير محدود بوده است.

اروپا
ترکیه :احتمال روی آوردن بیشتر به سیاستهای پولی غیرمتعارف
ساهاپ کاوچی اوغلو دارای نظرات غیرمتعارف برای مقابله با
وقایع :رئیس جمهور ترکیه در بیستم مارس ،یعنی دو روز
تورم بوده و به نظر میرسد او با این دیدگاه که نرخ باالی
پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش  0/2درصدی
بهره منجر به افزایش تورم خواهد شد ،موافق باشد .با وجود
نرخ بهره و رسانیدن آن به  19درصد ،رئیس کل بانک
تالش رئیس جدید بانک مرکزی برای اطمینان خاطر به
مرکزی این کشور را برکنار نمود ( تورم  15/6درصدی طبق
سرمایهگذاران ،بازار نسبت به انتصاب وی واکنشی بسیار
گزارش بانک مرکزی در فوریه  .)2021ساهاپ کاوچی اوغلو
منفی نشان داد ،ارزش لیر به شدت کاهش و هزینه تامین
استاد رشته بانکداری ،جایگزین ناجی اقبال شد.
منابع به طور قابل توجهی افزایش یافت.
تاثیر بر ریسک کشوری:
رویداد اخیر میتواند نقطه عطف جدید در اقتصاد ترکیه باشد،
برکناری ناجی اقبال منجر به کاهش شدید ارزش لیر ترکیه
زیرا با توجه به سطح پایین ذخایر ارزی ترکیه و وابستگی
شد .این در حالی است که انتصاب اقبال به عنوان رئیس کل
شدید به جریان های کوتاه مدت سرمایه خارجی برای تأمین
بانک مرکزی در نوامبر سال گذشته در واقع نشاندهنده تمایل
نیازهای گسترده مالی ،بازگشت به سیاستهای غیرمتعارف،
مقامات ترکیه برای بازگشت به سیاست پولی متعارف پس از
چالشهای پیش رو را افزایش میدهد .در این رابطه اعمال
سالها سیاستهای پولی نامتعارف ( که منجر به کاهش شدید
کنترلهای سرمایهای را نمی توان نادیده گرفت .عالوه بر
ارزش لیر و افت شدید ذخایر ارزی کشور گردیده بود) تلقی
این ،این تغییرات در یک زمینه جهانی رخ میدهند ،زمینهای
میشد .اقبال با هدف مهار فشار تورمی ،نرخ بهره پایه را به
که در آن ،نرخ بهرۀ خزانهداری آمریکا در حال افزایش است.
شدت افزایش داد (از  10/25درصد به 19درصد) که
همچون گذشته ،افزایش نرخ بهرۀ ایاالت متحده ممکن است
پیامدهای این اقدام ،بهبود اعتماد سرمایهگذاران ،افزایش
منجر به تالطم بیشتری در بازار سرمایه شود.
ارزش لیر و کاهش فشار بر ذخایر ارزی بود.

گروه ریسک کشور ترکيه درOECD

7
6
5

4
3
2
1
مارس2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0

گروه ریسک کشور ترکيه در صندوق  :گروه 4
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 2/2 :ميليون یورو

آفریقای جنوب صحرا
سودان :منوط بودن چشم انداز مثبت به کاهش بدهی و اصالحات اقتصادی
سالهای  2018و  2020قرار دارد .این پیشبینی رشد ،ناشی
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،در صورت دستیابی
از شرایط نامشخص اقتصادی و سیاسی کشور و تأثیرات همه
سودان به توافقنامه بخشودگی بدهی ،بر اساس طرح
گیری بیماری کووید  19بر اقتصاد است .با این حال ،در
پیشرفته کشورهای فقیر شدیداً بدهکار( ،2)HPICچشمانداز
صورت ثبات اقتصادی ،بهبود فضای کسب و کار و افزایش
اقتصاد کالن این کشور مثبت خواهد شد .این گزارش
درآمدهای خارجی ،انتظار میرود نرخ متوسط رشد تولید
خاطرنشان میکند اجرای موفقیتآمیز سیاستهای اقتصادی بر
ناخالص داخلی در میان مدت به  4تا  5درصد افزایش یابد.
اساس برنامۀ نظارتی کارکنان ،3از جمله تعدیل قیمت سوخت
صندوق بینالمللی پول پیش بینی کرده است کسری مالی
و یکسانسازی نرخهای مختلف ارز ،به بازگرداندن ثبات
سودان از  5/9درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2020
اقتصاد کالن و تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی کمک
به  2/7درصد در سال  2021کاهش یابد که دلیل آن کاهش
خواهد کرد .این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی
قابل توجه هزینههای یارانه سوخت و افزایش حمایت از
برای سال  2021به میزان  0/9درصد پیشبینی شده است
مصرف کنندگان است .انتظار میرود در پایان سال نرخ تورم
که متعاقب میانگین کاهش ساالنۀ  2/8درصدی در اواسط
از بیش از  300درصد در اوایل سال  2021به  111درصد
کاهش یافته و در صورت ادامه برنامه تقویت مالی و طرح
2
-Enhanced Heavily Indebted Poor Countries
Initiative
دولت برای کاهش درآمدزایی ،نرخ تورم در سال  2022به
-Staff Monitored Program

3

شرایط بهرهمندی از طرح پیشرفته  HIPCشده است .این
در حالی است که روند کاهش بدهی این کشور ممکن است
از اواسط ژوئن  2021آغاز شده و تا سال  2024تکمیل گردد
و در نتیجه سهم بدهی خارجی در پایان سال  2024به 8/4
میلیارد دالر برسد.

کمتر از  30درصد کاهش یابد .این در حالی است که
ریسکهای نامطلوب شامل عدم اجرای اقدامات و سیاستهای
برنامهریزی شده ،بازگشت به سیاستهای قدیمی و همچنین
شرایط آسیب پذیر سیاسی و امنیتی میباشد.
بر اساس نظر صندوق بینالمللی پول ،سودان برای پرداخت
بدهی خارجی و بدهی تضمین شده خود که به میزان 49/8
میلیارد دالر در پایان سال  2019تخمین زده شده است ،واجد
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تحوالت کاال در سطح جهان و منطقه

نفت خام برنت:پیش بینی متوسط  64دالری قیمت نفت در سال 2021
قیمت نفت خام برنت در ماه مارس  ،2017به  65/7دالر رسیدکه بیانگر افزایش  5/5درصدی نسبت به فوریه  2021و افزایش
 95درصدی نسبت به ماه مارس  2020میباشد .بهبود قیمت نفت عمدتا به دلیل بهبود چشمانداز تقاضا ،گسترش واکسیناسیون
کرونا در سراسر جهان ،کاهش مجدد تولید نفت در کشورهای عضو اوپک و غیراوپک و همچنین کاهش تولید نفت در ایاالت
متحده میباشد .با این حال قیمت نفت از  18مارس در حد  64دالر باقی ماند که دلیل آن اقدامات جدید محدود کننده در
بسیاری از کشورهای اروپایی ،کاهش روند برنامههای واکسیناسیون به دلیل مشکالت توزیع و نگرانی در خصوص عوارض
جانبی احتمالی واکسن عنوان شده است که موجب افزایش نااطمینانی در خصوص چشم انداز تقاضای نفت میشود .همزمان،
اختالل در فعالیت کانال سوئز بین  23و  29مارس ،که یکی از شلوغترین کانالهای حمل و نقل نفت و سوخت تصفیه شده در

جهان می باشد ،موجب افزایش نگرانی در خصوص عرضه نفت و لذا افزایش قیمت آن گردید .همزمان با این تحوالت موسسه
رتبه بندی فیچ ،قیمت نفت برنت را برای سال  64 ،2021دالر پیشبینی نموده است که بیانگر روند بهبود فعلی در بازار نفت
میباشد .به عقیده موسسه مذکور تصمیمات کشورهای اوپک و غیر اوپک در خصوص تولید به طور قابل توجهی بر قیمتهای
کوتاه مدت تاثیرگذار است ،از سوی دیگر با توجه به گسترش واکسیناسیون در سطح جهان و اجرای بسته تشویقی قابل توجه در
ایاالت متحده تقاضای نفت برای نیمه دوم سال  2021مثبت ارزیابی میشود.
فلزات پایه :پیش بینی متوسط قیمت  7200دالری مس در سال 2021
قیمت نقدی مس در بورس فلزات لندن در فصل اول سال  8.490 ،2021دالر به ازای هر تن بود که نسبت به مدت زمان مشابه
سال قبل  50/5درصد افزایش یافته است .قیمت مس در  25فوریه  2021به  9456دالر رسید که باالترین میزان از ماه اوت
 2011بوده و عمدتاً ناشی از نگرانی در خصوص کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای این فلز می باشد .در ماه مارس 2021
قیمت مس به  8.988دالر در هر تن رسید که دلیل اصلی آن تقویت دالر آمریکا و افزایش موارد ابتال در اروپا بود که تمایالت
سرمایهگذاران را تحت تاثیر قرار داد .این در حالی است که نگرانیهای موجود در خصوص عرضه و چشمانداز تقاضای بیشتر
مس همچنان موجب افزایش قیمت میشود .عالوه بر این ،موسسه رتبهبندی فیچ پیشبینیهای خود را در مورد قیمت مس
برای سال  2021از میانگین  6000دالر به  7200دالر اصالح کرد که این امر منعکس کننده خریدهای استراتژیک چین و
همینطور ریسک عرضه در سال جاری می باشد .همزمان ،آخرین آمار موجود بیانگر این است که تقاضای جهانی مس تصفیه
شده در سال  25 ،2020میلیون تن بوده است که بیانگر  2/2درصد افزایش نسبت به سال  2019میباشد ،زیرا رشد  13درصدی
تقاضای چین ،کاهش ده درصدی تقاضای سایر جهان را جبران مینماید .از سوی دیگر تولید مس تصفیه شده جهانی در سال
گذشته با رشد  1/5درصد به  24/4رسید ،زیرا افزایش تولید شیلی ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،ژاپن و زامبیا تا حدودی کاهش
تولید ایاالت متحده و هند را جبران نمود.

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 ،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

EIU

Moody’s

Fitch - CI-S&P
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نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتي ()CIRRs
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