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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.
ضمانتنامه های صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل ،طراحي گرديدها ند .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 .نمو دارهای 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 جهانی
جهان :فعالیت اقتصادی جهانی به  ۲/۶درصد در سال  ۲0۲۲کاهش مییابد
میلیارد دالری تولید بوده و بر این فرض بنا شده است که
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
حتی اگر بحران اوکراین خاتمه یابد ،تحریمها علیه روسیه و
متحد (آنکتاد) ،چشمانداز رشد اقتصاد جهانی در سال 2022
اختالالت زنجیره عرضه تا سال  2022ادامه خواهند داشت.
ضعیف تر از سال  2021است ،که این کاهش عمدتاً به دلیل
بر اساس نظر آنکتاد ،فعالیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته
بحران اوکراین میباشد .انتظار میرود تداوم اختالالت
در سال  2022به  1/۸درصد کاهش مییابد ،این در حالی
زنجیره عرضه کماکان موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی
است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی پیشبینی شده در
گردد .این درحالی است که طبق پیشبینیها ،سیاستهای
اقتصادهای در حال توسعه در مقایسه با پیش بینی قبلی (۴/۷
پولی انقباضی در اقتصادهای توسعهیافته منجر به تضعیف
درصد) به آرامی به  ۳/۷درصد در سال  2022کاهش مییابد.
تقاضا شده و افزایش قیمت جهانی کاال نیز کاهش درآمد
انتظار میرود چشمانداز رشد کشورهای در حال توسعه نیز
واقعی و تاثیر منفی بر اعتماد سرمایهگذاران در سراسر جهان
بدلیل افزایش بار بدهی ،شوکهای موجود در عرضه و
را در پی خواهد داشت .به این ترتیب ،پیشبینی این نهاد
همچنین نوسانات نرخ ارز و بیثباتی تجاری بدتر گردد.
برای تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال  2022به
همچنین آنکتاد خاطر نشان میکند فضای حاکم بر
میزان  2/۶درصد است ،که بیانگر روند نزولی بازنگری نسبت
سیاستگذاری اقتصادهای در حال توسعه به دلیل تنگناهای
به پیش بینی رشد  ۳/۶درصدی قبلی می باشد .در پیش بینی
موجود در تراز پرداختها بسیار محدود بوده و عدم حمایت
آنکتاد ،جنگ اوکراین و تشدید سیاستهای پولی در
پولی و مالی در کشورهای توسعه یافته ،مقامات را با
اقتصادهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفتهاند .این در
محدودیت بیشتری مواجه مینماید.
حالی است که کاهش نرخ رشد بیانگر زیان حدود  1هزار
چهار چالش اقتصاد جهانی در سال ۲0۲۲
منظور بازسازی اقتصاد خودشان در حال انجام برخی از
به گزارش موسسه کردندو بلژیک ،در طول دو سال گذشته،
اقدامات ضروری هستند .در نتیجه این اقدامات ،اقتصاد
همهگیری کرونا نقش کلیدی در شکلدهی اقتصاد جهانی
جهانی در حال بهبود چشمگیری است ،اما باید دید این
داشته است .بسیاری از بخشهای اقتصادی با دشواری
روند احیاء تا چه زمانی ادامه خواهد داشت .این در حالی
مواجه شده و همچنان با مشکالت دست و پنجه نرم می-
است که موج جدید کووید  19میتواند به سرعت این
کنند و کشورهایی که به بخشهای مذکور وابسته هستند در
بهبودی شکننده را دچار وقفه نماید.
حال حاضر به آرامی تالش میکنند تا مجددا به دوران
به عنوان مثال ،کشور چین در حال حاضر کاهش رشد
بهبود بازگردند .علیرغم بهبود اقتصادی چشمگیر در سال
اقتصادی را تجربه میکند .طی ماههای اخیر ،این کشور با
 ،2021مشکالت مالی هنوز برطرف نشده اند و این امر
سویههای جدید ویروس مواجه شده است و در پی آن،
ممکن است سبب ایجاد رکود اقتصادی شود .به عالوه،
دولت چین تصمیم گرفت مجددا محدودیتهای گسترده و
بسیاری از کشورها ،با یک حجم بدهی رو به افزایش ،تورم
سختگیرانهای را اعمال نماید .به عالوه ،بحران مذکور در
باال و موضوع چالش برانگیز روز یعنی تنشهای ژئوپولیتیکی
بخش امالک و مستغالت ،با تمام پیامدهایش به فعالیت
مواجه هستند چهار چالش پیش روی اقتصاد جهانی عبارتند
ااقتصادی آسیب زده است .در سطح جهانی ،این رکود می-
از:
تواند بر شرکای تجاری چین تاثیر بگذارد و قیمت مواد خام
 .1رکود اقتصادی
را نیز متأثر سازد.
به منظور کاهش خسارات اقتصادی ،بسیاری از کشورها
اقدامات حمایتی جدیدی را معرفی کردهاند .این کشورها به

 .2افزایش حجم بدهی
پیامد دوم همهگیری کرونا و اجرای طرحهای بهبود
اقتصادی ،افزایش گسترده بدهی دولتهاست که مشکالت
خاصی را برای بازارهای نوظهور به وجود آورده است .این
در حالی است که در بازارهای نوظهور ،به دلیل تعلیق
موقت پرداخت بدهیها تاثیر اقتصادی همهگیری تا
حدودی از بین رفته است.
عالوه بر دولتها ،شرکتهای بخش خصوصی از جمله
شرکتهای فعال در بخش گردشگری ،فرهنگ و هوانوردی
نیز بدهی کالن دارند .این در حالی است که اختالل در
زنجیره عرضه جهانی ،افزایش قیمت مواد خام و هزینههای
باالی حمل و نقل کاال سبب نگرانی در بین شرکتها شده
است.
 .۳تورم
سومین چالش پیش روی اقتصاد جهانی تورم است که تا
حدی به دلیل مشکالت مداوم عرضه و افزایش تقاضا در
نتیجه رونق مجدد اقتصادی در دوران پسا کرونا میباشد.
این در حالی است که کمبود کاال در کنار افزایش قیمتها
وجود دارد .در پاسخ به فشارهای تورمی ،بانک مرکزی
ایاالت متحده قصد دارد سیاست های پولی خود را انقباضی
نماید .این کشور قبالً اعالم کرده بود که احتماالً نرخ بهره

را در ماه مارس افزایش خواهد داد ،که این اقدام از دسامبر
 201۸برای اولین بار صورت می گیرد .پیامد این اقدام،
کشورهای آسیبپذیر ،دسترسی دشوارتری به بازار سرمایه
خواهند داشت .همچنین دور از ذهن نیست که بانک
مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش دهد.
عالوه بر این ،بسیاری از مشاغل افزایش قیمت تولیدات
خود را امری دشوار میدانند ،به این معنا که حاشیه سود
آنها به طور قابل توجهی کاهش می یابد .همچنین افزایش
هزینه های زندگی منجر به ناآرامی اجتماعی میشود.
 .۴تنشهای ژئوپلیتیکی
آخرین و احتماال بزرگترین ریسک ناشی از تنشهای
ژئوپلیتیکی است .اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود،
جنگ روسیه و اوکراین است ،جایی که جنگ و همچنین
تحریمهای اقتصادی به شدت بر منطقه و همین طور بر
اروپا و جهان تأثیر گذاشته است.
در آسیا ،در کنار تنشهای نظامی در اطراف تایوان ،تنش-
های تجاری مداوم بین چین و ایاالت متحده بر سر نیمه-
هادیها در جریان است .ایاالت متحده برای متوقف نمودن
توسعه فناوری چین ،تحریم هایی را بر این بخش اعمال
کرده است که در برخی موارد حتی به ضرر صنعت ایاالت
متحده می باشد.

جهان :تقویت ضربهگیرهای مالی و خارجی صادرکنندگان هیدروکربن به پشتوانه افزایش قیمت نفت
امکان میدهد ترازنامه های خود را اصالح نموده و ضربه-
بر اساس گزارش موسسه رتبهبندی مودیز ،اوپک پالس
گیرهای خارجی و مالی را که در سال  2020تخریب شده
علیرغم افزایش قیمت جهانی نفت متعاقب بحران اوکراین،
بود ،مجدداً ایجاد نمایند .با این حال ،انتظار میرود وضعیت
در تسریع اجرای طرح توافق شده قبلی مبنی بر افزایش
اعتباری اغلب صادرکنندگان نفت و گاز به دلیل آسیب-
تدریجی تولید نفت ،عقب نشینی کرده است .این در حالی
پذیری بسیار باالی دولتها در برابر افت آینده قیمت و
است که قیمت نفت در میان نوسانات عرضه در بازارهای
تقاضای نفت و همین طور ریسکهای مالی و اقتصادی
نفت و همین طور افزایش ریسکهای ژئوپولیتیکی و تحریم
بلندمدت ناشی از رویکرد بینالمللی به سوی منابع انرژی با
نهادهای روسی ،به بیش از  100دالر در هر بشکه در اوایل
کربن پایینتر ،با محدودیت مواجه گردد .همچنین ،پیش-
مارس افزایش یافت .در این رابطه ،فقدان تولید نفت
بینی میشود به دلیل توان محدود اقتصادهای دنیا در جذب
اضافی از طرف ائتالف اوپک پالس ،بیانگر افزایش
قیمت باالی نفت و احتمال مواجهه با رکود اقتصادی،
ریسکهای مطلوب در برابر افزایش قیمت نفت می باشد.
افزایش قیمت نفت برای طوالنی مدت ادامه نیابد .این در
همچنین انتظار میرود افزایش قیمت نفت بتواند درآمدهای
حالی است که افت متوالی تقاضای جهانی نفت ،کاهش
عمومی و درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده
قیمت نفت را تشدید و تسریع مینماید.
هیدروکربن را افزایش دهدکه این امر به کشورهای مذکور

به عقیده مودیز ،تداوم افزایش قیمت نفت و گاز ،ممکن
است روند پیگیری منابع انرژی جایگزین را افزایش دهد
که این امر عالوه بر تشدید ترانزیت بینالمللی کربن ،به
کاهش ساختاری قیمت و تقاضای هیدروکربن منجر خواهد
شد .در عین حال ماهیت و سرعت این تغییر ،نامعلوم بوده
و انتظار میرود این تغییر ،تمام کشورهای صادرکننده کربن
و بخصوص کشورهایی که بیشترین وابستگی مالی،

اقتصادی و خارجی به بخش هیدروکربن را دارند ،در
معرض ریسکهای اعتباری بلندمدت قرار دهد .از اینرو
افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت سبب ترغیب دولتها به
سمت اجرای اصالحات ساختاری شده و منابع بخش
عمومی را به سمت پروژه هایی گسیل مینماید که طی دو
دهه آینده ،میتوانند مدلهای اقتصادی دولتهای وابسته به
بخش هیدروکربن را تغییر شکل بدهند.

جهان :تاثیر درگیری اوکراین بر ریسکهای اقتصادی ،مالی و امنیتی
فشار بر ترازهای خارجی خود مواجه خواهند شد ،این در
طبق پیشبینیهای موسسه رتبه بندی مودیز ،بحران
حالی است که احتماالً تاثیر منفی افزایش قیمت گاز و
اوکراین و تشدید واکنشها از طریق تحریمهای دولت
ریسک عرضه در کشورهای اروپایی بارزتر خواهد بود.
روسیه و همچنین تعلیق فعالیتهای تجاری شرکتهای
عالوه بر این ،روسیه و اوکراین تولیدکنندگان بزرگ نیکل،
منطقهای و جهانی در روسیه ،ریسکهای اقتصادی و مالی
پاالدیوم و نئون هستند که در پی بروز درگیری پیشبینی
جدیدی را در سراسر جهان ایجاد مینماید .این تحوالت
میشود برای مدتی این اقالم با کمبود مواجه شده و در پی
ژئوپلیتیکی با ایجاد ریسک اعتباری و افزایش فشارهای
افزایش قیمت این فلزات ،اختالل زنجیره عرضه در
تورمی جهانی موجود و همچنین تشدید اختالالت زنجیره
خودروسازی ،نیمههادیها و سایر بخشها افزایش یابد.
عرضه موجب کاهش روند رشد جهانی میگردد .پیشبینی
عالوه بر این ،ترکیبی از ابهامات ژئوپلیتیک ،افزایش قیمت
میشود قیمتهای جهانی کاالها ،اختالالت مالی و
کاالها ،تشدید تحریمها علیه روسیه و اختالالت تجاری
نوسانات بازار و در نهایت چالشهای امنیتی ازکانالهای عمده
منجر به نوسانات بازارهای مالی خواهد گردید .انتظار می-
انتقال ریسکهای ژئوپلیتیکی و اقتصاد کالن باشند .بر این
رود یک دوره قابل توجه و طوالنی نقدینگی محدود
اساس انتظار میرود در وهله اول ،قیمتهای جهانی انرژی
جهانی ،شرایط تامین مالی برای بازارهای نوظهور را که به
در سال  2022کاهش نداشته باشد که این امر موجب
جریانهای سرمایه جهانی متکی هستند ،تضعیف نماید.
افزایش نرخهای تورم در سطح جهانی ،کاهش قدرت خرید
این در حالی است که در حال حاضر برخی بازارهای مذکور
مصرف کننده و فشار بر فعالیتهای اقتصادی جهانی می-
دسترسی محدودی به منابع مالی دارند.
شود .اقتصادهای واردکننده نفت نیز با شوک تجاری و

آسیا
هنگ کنگ :تشدید چالشهای اقتصادی بدنبال شیوع کووید 19
تولید ناخالص داخلی را از  ۳تا  ۳/5درصد برای سال 2022
پس از آمار بسیار پایین ابتال به کووید  ،19آمار این بیماری
به  1/5درصد کاهش دهند .با شروع کاهش موارد ابتال،
از اواسط فوریه شروع به افزایش کرد و در اوائل ماه مارس
هنگ کنگ قصد دارد از اول آوریل محدودیتها را کاهش
یک میلیون نفر از جمعیت  ۷/۴میلیون نفری این کشور یه
دهد .این در حالی است که ظرفیت بالقوه در مورد
این بیماری مبتال شدند .افزایش محدودیتهایی که با
سختگیری و یا تسهیل محدودیتهای تردد (با توجه به
شیوع اخیر همراه بوده موجب کاهش مصرف شده و
نوسان موارد ابتال) و رفتار محتاطانه مشتریان و شرکتها
بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته تا پیشبینیهای رشد

احتماالً به تداوم اختالل فعالیتهای خدماتی و مصرف منجر
میگردد.
چالشهای اقتصادی هنگکنگ به قبل از شیوع کووید 19
باز میگردد .این در حالی است که کندی ساختاری اقتصاد
چین ( شامل رشد هدفگذاری شده  5/5درصدی برای
سال  )2022همراه با اعمال محدودیتها در مراکز مهم
تولیدی و بنادر بینالمللی از جمله شنژن و شانگهای،

اقتصاد هنگ کنگ را تحت تاثیر قرار خواهد داد .شایان
ذکر آنکه چین بزرگترین بازار صادراتی هنگکنگ در سال
 2020بود که  ۴۷درصد از صادرات داخلی این کشور را به
خود اختصاص میداد .همچنین این کشور دومین منبع
بزرگ سرمایهگذاری مستقیم در سال  2۸(2019درصد از
کل) در هنگ کنگ بوده است.

گروه ریسک کشور هنگ کنگ درOECD
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پاکستان :تائید رتبه دولت و رتبه چشم انداز باثبات
همچنین به دلیل افزایش واردات کسری حساب جاری از
موسسسه رتبه بندی فیچ رتبه بلند مدت ارزی داخلی و
 ./۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی منتهی به
خارجی این کشور را در رتبه  B-تائید و رتبه چشم انداز را
ژوئن  2021به  ۴درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی
با ثبات اعالم نمود .به عقیده فیچ ،با وجود اینکه این
 2021-2022افزایش خواهد یافت ،اما کماکان این کسری
رتبهبندیها نشان دهنده حاکمیت ضعیف ،وضعیت چالش
با توجه به تشدید سیاستهای مالی قابل مدیریت است.
برانگیز خارجی و درآمد مالی محدود است ،اتخاذ اقدامات
افزون بر این موارد ،این آژانس اعالم کرده که اگر
اخیر در راستای بهبود وضعیت مالی عمومی و ورود به
اصالحات به طور پیوسته ادامه یابد و نیز تصمیمات مقامات
سیستم شناور نرخ ارز ،میتواند در برابر شوکهای خارجی
کشور دسترسی به منابع مالی خارجی و بازسازی ذخایر
ضربه گیر ایجاد نماید.
ارزی را تسهیل نمایند ،به شرط اجرای اقدامات تجمیع
به عقیده فیچ ،انجام اصالحات توسط مقامات این کشور و
مالی از سوی دولت و بهبود فضای کسب و کار امکان
تامین منابع مالی از طریق کمکهای دوجانبه و چندجانبه
ارتقاء رتبه ها توسط این نهاد وجود دارد .هرچند در صورت
بینالمللی صورت میگیرد .پیشبینی میشود در کوتاه
دسترسی به منابع محدود مالی خارجی احتمال کاهش
مدت ذخایر ارزی و از جمله طال در حدود  2۳میلیارد دالر
رتبهها دور از ذهن نخواهد بود.
ثابت بماند ،اگرچه روند بازپرداخت بدهیها از محل جریان
سرمایهگذاری خارجی افزایش یافته است.

گروه ریسک کشور پاکستان درOECD
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خاورمیانه و شمال آفریقا
تونس :تنزل رتبه دولتی به دلیل افزایش ریسکهای نقدینگی خارجی و مالی
بینالمللی پول در چارچوب یک برنامه تامین مالی عنوان
موسسه رتبه بندی فیچ ،رتبه اعتباری تونس را از ' 'Bو
کرد .به عقیده فیچ تداوم اعتراضات اجتماعی و تنش مداوم
' '-Bبه ترتیب به ' 'Cو ' 'CCCتنزل داد .فیچ ،علت این
با اتحادیهها ،توانایی دولت برای اعمال قدرت در جهت
تنزل رتبه تونس را افزایش ریسکهای نقدینگی خارجی و
تقویت مالی را با محدودیت روبرو کرده است.
مالی و همینطور تاخیر در دستیابی به توافق با صندوق
گروه ریسک کشور تونس درOECD

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

CIS
روسیه :تنزل رتبه ریسک روسیه به دلیل احتمال قصور دولت
است تحریمهای اقتصادی مذکور ،محدودیتهایی را اعمال
موسسه رتبه بندی اس اند پی ،رتبه کوتاه و میان مدت
نموده که دسترسی نظام بانکی روسیه را به سیستم مالی
ارزی خارجی و داخلی روسیه را به ترتیب از"" B/BB+
بینالمللی ،بازارها و زیرساختها به طور چشمگیری کاهش
و " "A-3”BBB-به " "C/CCC-تنزل داد .اس اند
میدهد.
پی معتقد است رتبه اعتباری بلندمدت روسیه 9 ،درجه
شایان ذکر آنکه موسسه رتبه بندی فیچ ،رتبه اعتباری
پایینتر از حد معیار سرمایه گذاری می باشد .علت این
روسیه را از رتبه" "B+و " "Bبه ترتیب به رتبه " "Cیا
تنزل رتبه ،اقدامات کنترل سرمایهای مقامات رسمی روسیه
 9درجه پایینتر از درجه سرمایهگذاری تنزل داد .فیچ علت
به منظور حمایت از روبل در برابر تاثیرات تحریمهای شدید
این تنزل رتبه را قصور احتمالی دولت روسیه در بازپرداخت
اقتصادی و حفظ باقیمانده ذخایر ارزی عنوان شده است .به
بدهی و نگرانی قابل توجه درخصوص تمایل روسیه برای
عقیده اس اند پی ،ذخایر ارزی موجود تا حدود  50درصد
تسویه بدهیها دانسته است.
کاهش یافته و این امر تا حدود زیادی نقدینگی خارجی
روسیه را تضعیف نموده است .همچنین اس اند پی معتقد
گروه ریسک کشور روسيه درOECD

گروه ریسک کشور روسيه در صندوق  :گروه 3
مجموع پوشش بيمهاي صندوق از سال  90تاکنون 3/7:ميليون یورو

اوکراین :تنزل رتبه اعتباری بدنبال تحوالت اخیر
است .به عقیده اس اند پی ،بحران اوکراین ،بر توانایی این
موسسه رتبه بندی اس اند پی ،رتبه بلند مدت ارزی داخلی
کشور برای پرداخت بدهیهای تجاری تاثیر گذار میباشد.
و خارجی این کشور را از " "Bبه " "B-تنزل داد که ۶
همچنین موسسه رتبه بندی فیچ ،رتبه بلند مدت ارزی
درجه پایینتر از درجه سرمایه گذاری است .موسسه مذکور
داخلی و خارجی این کشور را از رتبه  Bبه  CCCتنزل
علت این تصمیم را بروز ریسکهای چندگانه اقتصادی،
داد که  ۷درجه پایینتر از درجه سرمایه گذاری است.
وضعیت تراز پرداختها ،تامین مالی عمومی و بی ثباتی
موسسه مذکور خاطرنشان نموده بحران این کشور تاثیر
سیاسی و مالی ناشی از تهاجم روسیه به این کشور دانسته
بسیار شدیدی بر شرایط اعتباری این کشور داشته و انتظار

میرود خروج سرمایه شرایط خارجی این کشور را تضعیف
نماید.
گروه ریسک کشور اوکراین درOECD

گروه ریسک کشور اوکراین در صندوق  :گروه 7
در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه اي مطرح نبوده است.

ارمنستان :پیش بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی سال  ۲0۲۲پیامد بحران اوکراین
راستای حفظ ثبات مالی ،کاهش تأثیرات ناشی از
به گزارش صندوق بینالمللی پول ،روند بهبود اقتصادی
شوکهای خارجی و تالش برای افزایش اقدامات اصالحی
ارمنستان از پیامدهای شیوع کووید  19تداوم داشته و
در راستای حمایت از رشد قویتر و فراگیرتر باشد .این در
نشانههایی از بهبود قوی اقتصادی در اوایل سال 2022
حالی است که سیاستهای مالی تطبیقی مقامات در دو
وجود دارد .این در حالی است که چشمانداز اقتصادی پیش
سال گذشته تأثیر شوکها بر اقتصاد را کاهش داده است.
رو ،تحت تاثیر تحوالت اوکراین قرار داشته و انتظار میرود
همچنین با تداوم سیاستهای مالیاتی و اصالحات اداری
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از  5/۷درصد در سال
برای افزایش پایه مالیاتی ،مقامات این کشور به هدف
 2021به  1/5درصد در سال  2022کاهش یابد .به عقیده
گستردهتر ثبات بدهی متعهد ماندهاند.
صندوق ،اولویت مقامات کشور باید اعمال سیاستهایی در
گروه ریسک کشور ارمنستان درOECD
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اروپا
ترکیه :بروز ریسکهای قابل توجه پیامد درگیریهای اوکراین
دالر به هزینه واردات انرژی میافزاید و افزایش هزینههای
بر اساس پیش بینی موسسه گلدمن ساکس ،درگیریهای
بخش انرژی ،میتواند بر صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا
میان روسیه و اکراین از طریق سه کانال گسترده بر اقتصاد
تاثیر گذار باشد .به این ترتیب ،انتظار میرود در سال 2022
ترکیه تأثیر میگذارد .نخست ،انتظار میرود فشارهای
کسری حساب جاری  2/5درصد از تولید ناخالص داخلی
ناشی از کاهش ارزش برابری لیر که عمدتاً ناشی از فروش
باشد .سوم ،انتظار میرود افزایش قیمت انرژی و شرایط
اوراق بهادار است ،منجر به افزایش نرخ تورم شود .این در
مالی سختتر در سطح جهانی ،فعالیت اقتصادی شرکای
حالی است که نوسانات لیر در سال جاری بسیار کمتر از
تجاری ترکیه را نیز کاهش دهد که این امر میتواند بر
سال  2021بوده است .موسسه مذکور نرخ تورم را در ماه
چشمانداز رشد اقتصادی این کشور تأثیر بگذارد .همچنین
می  2022فراتر از  ۶0درصد پیشبینی کرده و تا پایان
انتظار میرود افزایش مداوم قیمت انرژی بر فعالیتهای
سال انتظار دارد این نرخ به  ۴5درصد برسد .دوم ،انتظار
داخلی موثر باشد .در نتیجه ،رشد تولید ناخالص داخلی
میرود افزایش قیمت جهانی انرژی و تضعیف چشمانداز
واقعی در سال  2022به میزان  ۳درصد پیش بینی شده که
گردشگری ،با توجه به اینکه روسیه و اوکراین مقاصد
نسبت به پیش بینی  ۳/5درصدی قبلی ،نرخ رشد کمتری
کلیدی صادرات گردشگری ترکیه هستند ،منجر به کسری
میباشد.
بیشتر حساب جاری شود .همچنین ،بر طبق تخمینها،
افزایش  10دالری قیمت هر بشکه نفت ،حدود  5میلیارد
گروه ریسک کشور ترکيه درOECD
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تحوالت کاال و انرژی در سطح جهان و منطقه
نفت :پیش بینی میانگین قیمت  88دالری نفت در سه ماهه دوم سال ۲0۲۲
قیمت نفت خام برنت در  ۳0مارس  2022به  11۳/5دالر رسید که بیانگر  11/۳5درصد کاهش از مبلغ  12۸دالری در  ۸مارس
 2022میباشد .کاهش قابل توجه قیمت نفت عمدتا ناشی از اعالم ورود  1۸0میلیون بشکه در ماههای اخیر از ذخایر استراتژیک
نفت ایاالت متحده )  )SPRو همچنین چشمانداز کاهش تقاضای نفت چین به دلیل محدودیتهای ناشی از کووید  19می-
باشد .عالوه بر این ،بر اساس گزارش موسسه گلدمن ساکس استفاده از  SPRدر سال  2022موجب افزایش عرضه به میزان
یک میلیون بشکه در روز به مدت  ۶ماه و در نتیجه بهبود بازار جهانی نفت خواهد شد .این در حالی است که ائتالف اوپک
پالس در نشست  ۳1مارس  2022تصمیم گرفت تولید نفت خود را در می  2022به  ۴۳2هزار بشکه در روز افزایش دهد.
بانک استاندارد چارترد تقاضای نفت را در سال  1/۸2 ، 2022میلیون بشکه در روز پیشبینی نموده که دلیل آن عدم اطمینان در
خصوص کاهش احتمالی مصرف نفت در روسیه به دلیل تحریمهای غرب و رکود عمیق اقتصادی عنوان گردیده است .از سوی
دیگر به عقیده استاندارد چارترد چشمانداز کاهش نرخ رشد جهانی در بحبوحه افزایش قیمت کاالها و کاهش تقاضا برای نفت
چین بر قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت .عالوه بر این پیشبینی میشود قیمت نفت در سه ماهه دوم به  ۸۸دالر ،در سه ماهه
سوم به  ۷5دالر و در سه ماهه چهارم سال  2022به  ۸1دالر در هر بشکه برسد.
فلزات پایه :پیش بینی میانگین قیمت  99۲5دالری مس در سه ماهه دوم سال ۲0۲۲
قیمت نقدی مس در بورس فلزات لندن در سه ماهه اول سال  2022به طور متوسط  99۸۷/2دالر بود که نسبت به مدت زمان
مشابه سال  ۷۶/۷ ،2021درصد افزایش داشته است .اختالالت عرضه و انتظار تقاضای قوی جهانی موجب افزایش قیمت خواهد
شد .از سوی دیگر قیمت مس در  ۳0مارس  2022از  11299/5دالر در  1۸اکتبر  2021به  10.۳۶0/5کاهش یافت ،زیرا تمدید
اقدامات محدود کننده در چین در بحبوحه افزایش تعداد موارد جدید ویروس کرونا موجب محدود شدن چشمانداز بهبود تقاضای
مس شده و بر قیمت این فلز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آخرین ارقام موجود منتشر شده توسط گروه بینالمللی مطالعات مس نشان میدهد تقاضای جهانی برای مس تصفیه شده در
سال  25/۳ ،2021میلیون تن بوده است که  1/۴درصد نسبت به سال  2020افزایش یافته و دلیل آن افزایش  ۸/5درصدی
تقاضای جهانی به استثنای چین میباشد .عالوه بر این ،تقاضا برای فلز در چین در سال  2021به میزان  ۳/۸درصد کاهش یافت
که ناشی از کاهش  25درصدی واردات خالص مس تصفیه شده بوده است.
در سال  2021تولید مس تصفیه شده جهانی با  1/۴درصد رشد به  2۴/9میلیون تن رسید .این در حالی است که تولید بیشتر
توسط بلژیک ،چین ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،هند و ایاالت متحده تا حدی با تولید کمتر در استرالیا برزیل ،شیلی ،آلمان،
ژاپن ،میانمار ،روسیه و اسپانیا جبران شد .بانک استاندارد چارترد پیشبینی نموده که قیمت مس در سه ماهه دوم به  9925دالر
در هر تن برسد.

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 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 ،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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نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتي ()CIRRs
نرخ مرجع(درصد)
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