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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 .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 ايرا ن 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 التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.

تاثیر کرونا بر جهان و منطقه
جهان :رشد  10درصدی تجارت جهانی در فصل اول 2021
افزایش یافته است ،این در حالی است که در دوره مورد
تجارت جهانی در فصل اول سال  10 ،2021درصد رشد
بررسی صادرات از کشورهای در حال توسعه  22درصد و از
داشته است .طبق برآوردهای آنکتاد ،تجارت جهانی کاال و
کشورهای توسعه یافته  7درصد رشد داشته است .عالوه بر
خدمات در فصل اول سال  2021نسبت به مدت زمان مشابه
این ،تجارت مواد معدنی در فصل اول سال جاری نسبت به
سال قبل  10درصد و نسبت به فصل آخر سال 4 ،2020
مدت مشابه سال گذشته  42درصد رشد داشت و به دنبال آن
درصد افزایش یافته است .بر طبق گزارش آنکتاد ،تجارت
تجارت تجهیزات اداری  ، % 38تجهیزات ارتباطی ،% 37
جهانی در فصل اول سال  2021به سطحی باالتر از قبل از
بحران رسیده و نسبت به فصل اول سال  2019نیز  3درصد
سایر محصوالت تولیدی  ، ٪33فلزات  ، ٪29منسوجات ،٪28
افزایش یافته است .همچنین در حالی که حجم تجارت کاال
ماشینآالت ، ٪23پوشاک  ، ٪20مواد شیمیایی ، ٪18
بیشتر از میزان قبل از کرونا میباشد ،حجم تجارت خدمات
محصوالت غذایی  ،٪17وسایل نقلیه جادهای  ٪16و
کمتر از سطح متوسط باقی مانده است .تجارت محصوالت
داروسازی  ٪13افزایش یافتهاند .در مقابل ،تجارت تجهیزات
مرتبط با ویروس کرونا نیز همچنان قوی میباشد.
حمل و نقل  % 19و تجارت محصوالت انرژی  % 5نسبت به
بر اساس گزارش آنکتاد در فصل اول سال  2021واردات به
دوره گذشته کاهش یافته است.
کشورهای در حال توسعه  18درصد و واردات به کشورهای
توسعه یافته  12درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل
خاورمیانه و شمال آفریقا :بازگشت فعالیتهای گردشگری به سطح قبل از همهگیری در سال 2023
سیستمهای مراقبت بهداشتی بستگی دارد .این در حالی است
بر طبق گزارش موسسه تامین مالی بین المللی  ،IIFشیوع
که گردشگران کشورهای حوزه خلیج فارس ،اتحادیه اروپا،
کووید  19تاثیر قابل توجهی بر کشورهای وارد کننده نفت
انگلستان ،روسیه و ایاالت متحده آمریکا تعطیالت خود را در
خاورمیانه و شمال آفریقا که وابستگی زیادی به صنعت
کشورهایی میگذرانند که دارای سیستمهای بهداشتی قابل
گردشگری دارند (کشورهایی مانند مصر ،اردن ،لبنان ،مغرب
اعتماد و نرخ واکسیناسیون نسبتا باال باشند.
و تونس) داشته است .همچنین در حالیکه قبل از همهگیری
به عقیده  IIFریسکهای نامطلوب در برابر بهبود پیشبینی
صنعت گردشگری بیش از  15درصد تولید ناخالص داخلی و
شده در صنعت گردشگری ،شامل جهش ویروس کرونا و کند
 35درصد درآمد ارزی این کشورها را تشکیل میداده است،
شدن روند واکسیناسیون میباشند .همچنین انتظار میرود
درآمد گردشگری این کشورها در سال  2020به طور متوسط
هزینههای اضافی مراقبتهای بهداشتی ،اقدامات مربوط به
 75درصد کاهش یافته است .پیشبینی میشود همهگیری
حفظ فاصله اجتماعی و محدودیتهای موجود در هتلها و
تاثیر منفی طوالنیتری بر پنج اقتصاد وابسته به گردشگری
رستورانها منجر به کاهش درآمد گردشگری در کشورهای
منطقه نسبت به کشورهای حوزه شورای همکاری خلیج
وابسته به صنعت گردشگری این منطقه گردد .این در حالی
فارس داشته باشد .از سوی دیگر با افزایش موارد اخیر
است که مصر ،اردن ،لبنان و تونس ممکن است با شیوع
ویروس کرونا در کشورهای اصلی مبدا گردشگری ،بهبود
مکرر بیماری قبل از واکسیناسیون گسترده روبرو شوند که
درآمدهای گردشگری با تاخیر مواجه خواهد شد .در عین حال
این امر احتمال دستیابی به ایمنی جمعیت این اقتصادها را
انتظار میرود صنعت گردشگری این منطقه در سال 2022
قبل از پایان سال  2022محدود نموده و به نوبه خود بخش
بهبود یافته و سال  2023به سطح قبل از همهگیری باز
گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد.
گردد.
به گزارش  IIFروند بهبود فعالیتهای گردشگری در
کشورهای وارد کننده نفت منطقه به تولید واکسن و کیفیت

آسیا
هند :تأثیر منفی افزایش موارد ابتال به کووید 19بر روند احیای اقتصاد
احتماال مقامات این کشور قادر خواهند بود موج دوم را در
انتظار میرفت اقتصاد هند قبل از ورود این کشور به موج
فصل بعدی کنترل نمایند ،هر چند نمیتوان سناریوهای
دوم همهگیری ،به سرعت به حالت سابق بازگردد .این در
نامطلوبتر را نادیده گرفت .در بلند مدت ،محرکهای
حالی است که جهش اخیر در موارد ابتال به کووید  19بیانگر
ساختاری اقتصاد هند از جمله جمعیت جوان و نیاز به
شیوع گسترده ویروس بوده و بر عدم اطمینان درخصوص
زیرساختها همچنان قوی باقی مانده و موجب تداوم مسیر
پیشبینیهای اقتصادی تاکید مینماید .انتظار میرود هند با
پایدار رشد میشود .با این وجود گسترش همهگیری میتواند
یک شوک اقتصادی کوتاه مدت محدود به فصل آوریل تا
موجب کاهش رشد مصرف طبقه متوسط گردد .طبق
ژوئن مواجه گردد ،اندازه این شوک اقتصادی بین - 1/5
مطالعات انجام شده ،طبقه متوسط هند -به عنوان افرادی که
درصد تا  - 15درصد تخمین زده شده است .در بسیاری از
روزانه بین  10تا  20دالر آمریکا درآمد دارند -از  99میلیون
ایالتها از جمله ماهاراشترا ،دهلی و کارناتاکا (که بیش از
نفر قبل از بروز همهگیری به  66میلیون نفر رسیدهاند.
 GDP 25%هند را تشکیل میدهند) ،ممکن است
همچنین پیشبینی میشود تعداد فقرا نسبت به قبل از کرونا
محدودیتهای موجود افزایش یابد .این در حالی است که
دو برابر شده و از  59میلیون نفر پیش از وقوع کرونا به 134
همراه با پیشرفت سریع در زمینه توزیع واکسن 11 ،درصد از
میلیون نفر برسد.
مردم حداقل یک دوز واکسن دریافت نموده و بر این اساس
گروه ریسک کشور هند درOECD

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

فیلیپین :احیای ضعیف در پی بزرگترین رکود اقتصادی
به دنبال دور اخیر اقدامات مهار کننده در ماه مارس ،موارد
چالشهای موجود در کنترل شیوع کووید  19و روند کند
ابتال به کووید  19شروع به کاهش نموده اند (از حدود
واکسیناسیون بدان معنی است که رکود اقتصادی فیلیپین
 15000در اوائل آوریل به حدود روزانه  5000نفر) .در عین
نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ آسیای جنوب شرقی
حال اقدامات محدود کننده متوالی ،سرمایهگذاری و هزینه-
شدیدتر بوده و احتماال احیای اقتصاد نیز دشوارتر خواهد بود.

های مصرفکننده را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سبب
بروز بزرگترین رکود از سال  1946گردیده است.
تولید ناخالص داخلی واقعی در فصل اول سال  2021برای
پنجمین فصل متوالی  4/2درصد نسبت به سال قبل کاهش
داشت .برخالف بسیاری از اقتصادهای صادرات محور آسیا،
وجود صنایع خدماتی آسیب پذیر ،بیانگر آن است که صادرات
این کشور همراه با سرعت رشد تجارت جهانی بهبود نخواهد
یافت .فیلیپین طی ده سال منتهی به  2019و قبل از شیوع
کووید  ،19با رشد واقعی تولید ناخالص داخلی  6/3درصد در
سال یکی از کشورهای آسیایی بود که از رشد سریع برخوردار
بود .اما نرخ باالی موارد ابتال در این کشور ممکن است دولت

را برای دستیابی به هدف خود یعنی  6/5درصد طی سال
جاری با مشکل مواجه نماید .در صورتی که فیلیپین با آسیب
زنجیره تامین منطقهای یا کاهش ساختاری در ارسال حواله-
جات مواجه نگردد ،زیرساختهای بلندمدت اقتصاد کالن این
کشور بدون آسیب باقی خواهد ماند (ارسال حواله از خارج
معادل  9درصد تولید ناخالص داخلی بوده و عامل اصلی
درآمد و مصرف خانوار محسوب میگردد) .جمعیت قابل توجه
و جوان و همچنین تعهد مداوم دولت برای افزایش فضای
سرمایهگذاری از طریق افزایش هزینههای زیرساخت احتماال
موجب تقویت رشد بالقوه این کشور خواهد گردید.

گروه ریسک کشور فيليپين درOECD
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در سالهاي اخير پوشش بيمه اي صندوق محدود بوده است.

خاورمیانه و شمال آفریقا
قطر :بازگشت روند اقتصاد به چشمانداز مثبت
داخلی بخش هیدروکربن در سال  % 2/9 ،2021و فعالیت
بر طبق گزارش موسسه تامین مالی بینالمللی( ،)IIFمقامات
بخش غیرهیدروکربنی  % 3/3رشد نماید .این در حالی است
این کشور توانستهاند مشکالت ناشی از شیوع کووید  19در
که پیشبینی افزایش تولید گاز طبیعی ،منجر به رشد
اقتصاد را کاهش داده و پیشبینی نمودهاند پس از کاهش
اقتصادی پس از سال  2021خواهد شد .بر اساس این
 3/7درصدی  GDPواقعی این کشور در سال  2020عواملی
گزارش ،قطر پترولیوم اقدام به  29میلیارد دالر سرمایهگذاری
مانند افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین ،افزایش تقاضای
برای توسعه میدان شمالی خود نموده است که این امر
داخلی و پایان اختالف دیپلماتیک با بحرین ،مصر ،عربستان
ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع را تا سال  2025از  77میلیون
سعودی و امارات موجب گردد تولید ناخالص داخلی در سال
تن به  110میلیون تن افزایش خواهد داد .تخمین زده می-
جاری  3/2درصد رشد نماید .انتظار میرود تولید ناخالص

شود قیمت نفت این کشور از  50دالر به ازای هر بشکه در
سال  2020به  30دالر در سال  2025کاهش یابد .همچنین
سیاست مالی دولت از بهبود اقتصادی کوتاه مدت حمایت
نموده و تولید ناخالص داخلی واقعی تا  4درصد رشد خواهد
کرد .به عقیده موسسه تامین مالی بینالمللی ،مقامات این
کشور باید اصالحات ساختاری دیگری را برای حمایت از
تنوع اقتصادی و افزایش رشد بالقوه در میان مدت انجام
دهند .همچنین وضعیت مالی قطر سالم ارزیابی شده و پیش-
بینی میشود تراز مالی از کسری  2/4درصد تولید ناخالص
داخلی در سال  2020به مازاد  2/5درصدی در سال 2021
تغییر یابد .تراز مالی پس از سال  2021به میزان قابل توجهی
افزایش خواهد یافت ،زیرا افزایش درآمدهای غیر هیدروکربن
بیش از افزایش هزینههای عمومی خواهد بود .بر همین
اساس سطح بدهی عمومی از  71/8درصد تولید ناخالص

داخلی در پایان سال  2020به  53درصد در پایان سال 2022
کاهش خواهد یافت .همچنین مانده حساب جاری از کسری
 2/5درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2020به مازاد 6/3
درصد در سال  2021افزایش مییابد.
بر اساس گزارش موسسه تامین مالی بینالمللی ،انتظار می-
رود در سال  2021جریان خروج سرمایه از این کشور در
حدود  26میلیارد دالر باشد که دلیل اصلی آن سرمایهگذاری-
های خارجی توسط صندوقهای ثروتمند دولتی و پیش بینی
خروج سرمایه افراد غیرمقیم به مبلغ  21میلیارد دالر (ناشی از
اعطای وام به موسسات دولتی و افزایش قابل توجه سپرده
های افراد غیرمقیم) میباشد .همچنین پیشبینی میشود
داراییهای عمومی از  347/5میلیارد دالر یا  238درصد تولید
ناخالص داخلی در پایان سال  2020به  362/8میلیارد دالر یا
 214درصد در پایان سال  2021افزایش یابد.

گروه ریسک کشور قطر درOECD
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سوریه :نگاهی به تحوالت سیاسی
حمالت هوایی روسیه اهدافی از داعش را در صحرای
در  27ماه مه ،بشار اسد رئیس جمهور این کشور با کسب
مرکزی سوریه مورد حمله قرار داد .همچنین روسای مراکز
بیش از  95درصد آرا ،برای چهارمین دوره متوالی به عنوان
اطالعاتی سوریه و عربستان سعودی ،در تالش برای اصالح
رئیس جمهور سوریه انتخاب گردید .این در حالی است که در
روابط دو کشور بایکدیگر دیدار کردند.
استان جنوب شرقی درعا درگیریهایی قبل از انتخابات رخ داد.
در کنار تحوالت مربوط به انتخابات ریاست جمهوری،

گروه ریسک کشور سوریه درOECD

گروه ریسک کشور سوریه در صندوق:گروه 7
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لیبی :نگاهی به تحوالت سیاسی
اظهارات فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی ،تالشها برای
طبق اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد ،از زمان توافق
احیای جاده مواصالتی استراتژیک میان شهرهای میسراتا و
آتش بس در اکتبر  2020به رغم درخواستهای پیاپی برای
سرت که در واقع دروازه ورود به پایانههای نفتی این کشور
خروج کلیه شبهنظامیان خارجی از لیبی و درخواستهای
است ،متوقف شده است .عالوه بر این ،از مقامات محلی این
مکرر درخصوص توقف نقض تحریمهای تسلیحاتی ،تعداد
کشور درخواست گردیده تا برگزاری انتخابات عمومی را
شبه نظامیان خارجی حاضر در لیبی کاهش نیافته است .وی
تسهیل نموده و در مورد چارچوبهای قانونی انتخابات تا
افزود بنا برگزارشها ،دولت منحل شده توافق ملی تحت
جوالی  2021به توافقی جامع برسند.
حمایت سازمان ملل و نیروهای لیبی عربی ،مواضع نظامی
خود را در خط آتش بس تحکیم کردهاند .عالوه بر این ،بنا بر
گروه ریسک کشور ليبی درOECD

گروه ریسک کشور ليبی در صندوق :گروه 7
پوشش بيمهاي صندوق در سالهاي اخير محدود بوده است.

آفریقای جنوب صحرا
اتیوپی :تنزل رتبه اعتباری توسط موسه مودیز
مالی تمدید شده ،به یک توافق  staff-levelبا صندوق
موسسه رتبه بندی مودیز ،رتبه اعتباری بلند مدت اتیوپی را از
 B2به  Caa1تنزل داد و بررسیها برای تنزل بیشتر رتبه
بینالمللی پول دست یافتهاند که این امر برای تسریع تامین
مالی دوجانبه و چندجانبه در مورد نیازهای مالی دولت در طی
را در دستور کار قرار داد .رتبهبندیهای جدید ،هفت رتبه
دو سال آینده ،یک موضوع حیاتی محسوب می شود .مودیز
پایین تر از صرفه سرمایه گذاری قرار دارند .مودیز ،علت این
پیش بینی کرده است افزایش تنشهای سیاسی داخلی می-
تصمیم را بررسی بیشتر در مورد درخواست اتیوپی برای
تواند حمایتهای دولت را دچار اختالل نموده و سرمایهگذاری
تسهیل بدهی تحت برنامه مشترک گروه  20عنوان نمود که
خارجی را به عنوان یک فاکتور مهم برای تامین مالی دولت
این امر ریسک زیان اعتباردهندگان خصوصی را افزایش می-
در کوتاه و میان مدت ،تضعیف نماید.
دهد .بر اساس گزارش مودیز ،مقامات این کشور در مورد
بازنگریهای اولیه و ثانویه تسهیالت اعتباری و تسهیالت
گروه ریسک کشور اتيوپی درOECD

گروه ریسک کشور اتيوپی در صندوق :گروه 6
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غنا :بازگشت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی یه  4/8درصد در سال 2021
سال  2021کاهش یافته و به نرخ هدفگذاری شده 8
طبق اعالم صندوق بینالمللی پول ،مقامات کشور غنا به
درصدی بانک مرکزی غنا برسد.
عواقب ناشی از شیوع بیماری کووید 19 -به نحو موثری
به عقیده صندوق بینالمللی پول ،مقامات غنا باید تالشهای
واکنش نشان دادهاند .همچنین متعاقب افت  0/4درصدی
خود برای تقویت مالی جهت مقابله با مشکالت مالی قبلی و
تولید ناخالص داخلی واقعی در سال  ،2020پیشبینی میشود
آسیبپذیریهای بدهی عمومی (که بدلیل همهگیری و
در سال  2021این شاخص به پشتوانه پاسخ مناسب به
هزینههای اجتماعی ،بهداشتی و درمانی تشدید شده است) را
همهگیری و نیز بازگشت بخشهای معدن و خدمات ،از رشد
از سر بگیرند .این در حالی است که کسری مالی ،از جمله
 4/8درصدی برخوردار گردد .همچنین با وجود آنکه نرخ
تعهدات در بخشهای انرژی و مالی ،در سال  2020به 15/5
تورم به دلیل افزایش قیمتهای مواد غذایی ،در سال گذشته
درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده و هزینههای ناخالص
افزایش یافته و دو رقمی شده است ،اما انتظار میرود تا پایان
مالی در سال گذشته از  20درصد تولید ناخالص داخلی نیز

بیشتر بوده است .همچنین سطح بدهی عمومی از 64/4
درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال  2019به  78درصد

تولید ناخالص داخلی در پایان سال  2020افزایش یافته است.

گروه ریسک کشور غنا درOECD
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سودان :نگاهی به تحوالت سیاسی
ابراز نگرانی عمیق نموده است .این در حالی است که دولت و
طبق اعالم صندوق بینالمللی پول ،یک طرح تأمین مالی در
جنبش آزادی بخش شمال سودان به رهبری عبدالعزیز
این صندوق به تصویب رسیده است که میتواند به بسیج
الحیلو ،مذاکرات صلح را در سودان جنوبی با هدف ادغام
منابع مورد نیاز برای پوشش سهم صندوق در بخشودگی
جنبش مذکور در دولت انتقالی سودان از سر گرفتهاند .این در
بدهی سودان کمک نماید .این در حالی است که بنا به گفته
حالی است که پیشبینی میشود اختالفات سودان با اتیوپی
عبداله حمدوک ،وزیر امور خارجه سودان ،ابن کشور تمام
در مورد سد بزرگ رنسانس اتیوپی در رودخانه نیل ،با توجه
شرایط الزم برای بخشودگی بدهی را برآورده ساخته است،
به توقف مذاکرات ،تشدید شود .سودان سومین رزمایش
که این امر راه را برای سودان جهت دریافت تامین مالی
مشترک نظامی خود را با مصر در نوامبر سال  2020برگزار
خارجی هموار مینماید .در کنار این تحوالت ،سازمان ملل
کرده است.
متحد ،نسبت به روند کند اتحاد نیروهای مسلح این کشور
گروه ریسک کشور سودان درOECD
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تحوالت کاال و انرژی در سطح جهان و منطقه
فلزات پایه :پیش بینی متوسط قیمت آلومینیوم به میزان  2200دالر به ازای هر تن در سال 2021
متوسط قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن برای پنج ماهه نخست سال  2.204/7 ،2021دالر بوده است که بیانگر 37/7
درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل میباشد .افزایش قیمتها عمدتا به دلیل نگرانیهای موجود در خصوص
کاهش عرضه ناشی از تعهد چین برای کاهش انتشار کربن از طریق تنزل تولید آلومینیوم و همچنین تقاضای زیاد برای این فلز
و بهبود چشمانداز اقتصاد جهانی میباشد .عالوه بر این ،قیمت این فلز از  2.530دالر در  7می ( 2021باالترین میزان از ماه
آوریل  )2018به  2.459در  31می کاهش یافت که دلیل آن افزایش نرخ تورم در سطحی بیش از پیشبینیهای صورت گرفته و
کاهش تقاضا برای کاال عنوان شده است .همچنین موسسه رتبهبندی فیچ با در نظر گرفتن افزایش تقاضا برای این فلز و
محدودیت های عرضه چین ،قیمت پیشبینی شده خود برای آلومینیوم در دوره  2021-23را افزایش داد .موسسه مذکور انتظار
دارد چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده آلومینیوم ،بدلیل تالشهای کاهش انتشار کربن ،همچنان یک وارد کننده خالص
آلومینیوم باقی بماند .همچنین انتظار میرود میانگین قیمت آلومینیوم در سال  2200 ، 2021دالر به ازای هر تن باشد و در
سالهای  2022و  2023به ترتیب به  2000و  1900دالر به ازای هر تن برسد .در بلند مدت نیز قیمت این فلز در همین سطح
تثبیت خواهد شد.
میانگین قیمت  64/8دالری نفت در سال 2021
متوسط قیمت نفت خام برنت در می  68/3 ، 2021دالر بوده که بیانگر افزایش  5درصدی نسبت به آوریل  2021و 110/8
درصدی نسبت به می  2020میباشد .بهبود قیمت نفت عمدتا به دلیل بهبود چشمانداز تقاضا به دلیل تولید گسترده واکسن
کووید  19در سراسر جهان و بازگشایی اقتصاد ایاالت متحده و اروپا میباشد .این در حالی است که کاهش محدودیتهای سفر و
بهبود اقتصادی سبب افزایش تقاضای بنزین ایاالت متحده از ابتدای مارس  2021شده است .با این حال ،نگرانی ناشی از موارد
جدید ابتال در آسیا به ویژه در هند ،تایوان ،تایلند و ویتنام ممکن است موجب کاهش قیمت نفت گردد .از سوی دیگر ،قیمت نفت
در ژوئن  2021به  71/35دالر به ازای هر بشکه رسید که از ماه می  2019باالترین مقدار بوده است .این افزایش پس از تصمیم
اعضای اوپک پالس برای حفظ تولید فعلی و کاهش تدریجی تولید در ماه جوالی صورت گرفت.
طبق پیشبینی موسسه  Refinitiveکه از طریق آخرین نظرسنجی بعمل آمده از  45تحلیلگر صنعت نفت انجام شده است،
قیمت نفت در فصل دوم سال  66/33 ،2021دالر ،در فصل سوم  67/4دالر و در فصل آخر  66/75دالر خواهد بود .عالوه بر
این انتظار میرود قیمت نفت در سال  2021به طور متوسط  64/79دالر ،در سال  64/93 2022دالر و در سال 62/98 2023
دالر به ازای هر بشکه باشد.

ریسکسنج

توضيحات جداول
 )1منابع دادهها و آمار عمدتا بانکجهانی ،صندوق بینالمللی پول CIA FACTBOOK ،و برآوردهای صندوق ضمانت
صادرات ایران میباشد.
 )2رتبهبندی اعتباری کشورها ودولتها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میشود که مهمترین
آنها موسسات  )S&P(Standard and Poor's ،FitchRatingsو  Moody'sمیباشد .دولتها برای دسترسی به
بازار سرمایه بینالمللی و تام ین 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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بسیار کم ریسک

AAA

Aaa

AAA

1

کم ریسک

AA

 A1تاAa1

 A+تا AA+

2

ریسک متوسط به پایین

A

 Baa1تا A

 BBB+تا A

3

ریسک متوسط

BBB

 Ba1تا Baa2

 BB+تا BBB

4

ریسک متوسط به باال

BB

Ba3تاBa2

 BB-تا BB

5

پر ریسک

B

 B3تا B1

 B-تا B+

6

بسیار پر ریسک

 CCCتا D

 Caa1تا C

 CCCتا D

7

بهره پایه بانک مرکزي
)%(نرخ جاري

نرخ پایه

نام کشور

0 -0/25

Fed fund Target rates

ایاالت متحده

0

Refi Rate

منطقه یورو

0/1

Bank Rate

انگلستان

-0/1

O/N Call Rate

ژاپن

0/1

Cash Rate

استراليا

0/25

Cash Rate

نيوزیلند

-0/75

3 month Libor target

سوئيس

0/25

Overnight rate

کانادا

3/85

One-year lending rate

چين

0/86

Base Rate

هنگ کنگ

1/125

Discount Rate

تایوان

0/5

Base Rate

کره جنوبی

1/75

O/N Policy Rate

مالزي

0/5

ID repo

تایلند

4

Reverse repo rate

هند

1/5

Repo rate

امارات متحده عربی

1

Reverse repo rate

عربستان سعودي

8/25

Overnight Deposit

مصر

2/5

CBJ Main Rate

اردن

19

Repo rate

ترکيه

3/5

Repo rate

آفریقاي جنوبی

7

Central Bank Rate

کنيا

11/5

Monetary Policy Rate

نيجریه

14/5

Prime Rate

غنا

15/5

Rediscount Rte

آنگوال

4

Target Rate

مكزیک

3/5

Selic Rate

برزیل

6

Refi Rate

ارمنستان

1/25

Policy Rate

رومانی

0

Base Interest

بلغارستان

9

Refi Rate

قزاقستان

7/5

Discount Rate

اوکراین

5

Refi Rate

روسيه

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

ارز کشور

دوره بازپرداخت

دالر استراليا

-

1/70

 5سال

1/49

 5تا  8/5سال

1/94

بيش از  8/5سال

2/22

 5سال

2/03

 5تا  8/5سال

2/40

بيش از 8/5سال

2/59

 5سال

0/43

 5تا  8/5سال

0/59

بيش از 8/5سال

0/59

-

2/56

 5سال

0/86

 5تا  8/5سال

0/91

بيش از 8/5سال

0/96

وون کره جنوبی

-

2/58

دالر نيوزیلند

-

1/86

کرون نروژ

-

2/02

زلوتی لهستان

-

1/82

 5سال

0/71

 5تا  8/5سال

0/83

بيش از 8/5سال

0/99

 5سال

0/28

 5تا  8/5سال

0/43

بيش از 8/5سال

0/59

 5سال

1/14

 5تا  8/5سال

1/35

بيش از 8/5سال

1/57

 5سال

1/35

 5تا  8/5سال

1/86

بيش از 8/5سال

2/31

 5سال

0/30

 5تا  8/5سال

0/40

بيش از 8/5سال

0/54

دالر کانادا

کرونا چک

کرون دانمارک
فورینت مجارستان
ین ژاپن

کرون سوئد

فرانک سوئيس

پوند انگليس

دالر ایاالت متحده

یورو
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