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نامه و نامه، ضمانتصندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمه
با صادرات های صندوق، با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط نامهنمايد. بيمهارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي
آورند. گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم ميبه كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه

ي و ساير اند. اعتبارسنجي خريداران خارجهای صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديدهضمانتنامه
باشد. گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه صادرات ميگشای صادركنندگان، سرمايهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهخدمات مشاوره

ر در در ژاپن و سايناشو Nexiنقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، 
گذاری  ايرانيان در ساير المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بينچين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری

های ريسك كشورها و همچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف در حوزه
 نمايد.اوضاع اقتصادی، تامين مالي، بيمه اعتباری، فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط مي كشوری،

در ماهنامه ريسك كشوری ارائه شده از سوی اين مديريت، سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك 
سازمان »ائه شده در اين ماهنامه، با توجه به لزوم بررسي روندها از كشورها پوشش داده شود. نمودارهای مربوط به شاخص ريسك ار

استخراج شده است. شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست پوشش  OECD« همكاريهای اقتصادی و توسعه
های حق بيمه با هدف كمك به صادركنندگان رخهای خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نخود در قبال كشورهای جهان متناسب با سياست

اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه  1386كشور، از سال 
 ارائه شده است.و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری 

 رد اين شماره:
 رموری رب مناطق جهان: پیش بینی اه، اتثيرات رکوان و واکسیناسیون 

 دلیل همه گيری و ابهام سیاسی  انداز اقتصادی هبمازلی: ضعیف شدن چشم
 اپکستان: اتئید رتبه دولتی همراه با چشم انداز باثبات

 2021-23رعاق: اراهئ ربانهم راهبردی  بانک رمزکی  رد مقطع 
 انداز  باثباترتکیه: اتئید رتبه دولت همراه با چشم

 نیجرهی: اتثير مثبت الیحه نفت رب اتمین مالی عمومی
 ردصدی رد میان دمت، تداوم ریسکهای انمطلوب  2/5غنا: پیش بینی رشد اقتصادی 

 زامبیا: ریپوزی رهبر مخالفان رد انتخابات ریاست جمهوری
 ردصد رد میان دمت 2/2کاهش رشد تولید انخالص داخلی واقعی هب :ساحل عاج      

 و ...
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  تاثیر سویه دلتا بر فعالیت اقتصادیبازارهای نوظهور:                                   
 طبق گزارش موسسه رتبه بندی اس اند پی، گسترش سریع

ح های جدید سفر در سطسویه دلتا موجب ایجاد محدودیت
که  را های گردشگریشود که این امر رشد فعالیتجهان می

ب محسوبرای اقتصاد بسیاری از بازارهای نوظهور کلیدی 
ریان . بر اساس این گزارش، جمتأثر خواهد ساخت گردد،می

جاری حتی در بسیاری از کشورهای  گردشگری در سال
مهار  باشد. همچنین عدممی 2020اروپایی، ضعیفتر از سال 

گیری به احتمال زیاد موجب اخالل گسترش جهانی همه
 مکنگردد، زیرا مری در اقتصادهای در حال ظهور میگردشگ

ش های سفر را افزایاست کشورهای گردشگرپذیر محدودیت
ین بهبود رشد اقتصادی ا تواند برمیدهند که این امر 

وی گذارد. از سبر جای تاثیر منفی کشورها طی سال جاری 
دیگر اقدامات جدید برای مهار ویروس در بسیاری از 

دی های اقتصاحال توسعه بر بهبود فعالیت اقتصادهای در
ر تاثیر منفی خواهد داشت، به طوری که ممکن است تاثی

-جز موهای جابجایی بر رشد تولید ناخالص واقعی امحدودیت
 های اولیه بیشتر باشد. 

ها در بینی نموده نگرانیهمچنین موسسه اس اند پی پیش
ادهای اقتصانداز رشد چشمحقق تموانع بالقوه خصوص 

کاهش فشارهای تورمی  وجود دارد، مضاف بر اینکه نوظهور
های فشار بر بانک افتدر چندین کشور منطقه موجب 

چهار  ،مرکزی این کشورها خواهد شد. به عقیده این موسسه
اقتصاد در حال توسعه نرخ بهره خود را در ماه  16کشور از 

رود ر میاند، این در حالی است که انتظاجوالی افزایش داده
های عادی سازی سیاست پولی در آمریکای التین در ماه

آینده ادامه یابد و کشورهایی که نرخ بهره خود را افزایش 
اند )مانند کلمبیا( به سرعت، این افزایش را اعمال نداده

نمایند. این در حالی است که فشارهای تورمی در بسیاری از 
د یافت که این کشورهای نوظهور مانند روسیه کاهش خواه

انداز رشد کندتر به این معنی است که امر همراه با چشم
های انقباضی خود سیاستدر پایان چرخه مرکزی های بانک

بر اساس پیش بینی اس اند پی در  ،عالوه بر این قرار دارند.
تامین مالی برای اقتصادهای نوظهور  کوتاه مدت شرایط

در عین حال  .همچنان حمایت کننده باقی خواهد ماند
های پولی شود انقباض ناگهانی در سیاستتخمین زده می

اقتصادهای نوظهور و همچنین ایاالت متحده، یک ریسک 
 باشد.جدی برای تامین مالی بازارهای نوظهور 

 
 
 

 بهبود اقتصادی: شیوع دلتا تهدیدی در برابر آسیای نوظهور                             
جب استرالیا، سویه دلتا مو Eficبر اساس گزارش موسسه 

. در گردیده است 19افزایش جهانی موارد ابتال به کووید 
 40حالی که نرخ واکسیناسیون در کشورهای توسعه یافته 

ر این رقم در بازارهای نوظهور به نصف و د ،درصد است
ه . برسدد حتی به کمتر از این میزان میکشورهای کم درآم

در  تریاین ترتیب در حالیکه ارتباط بین موارد ابتال و بس
اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته است، نرخ پایین 
واکسیناسیون موجب گردیده اقتصادهای نوظهور آسیای 

رند. قرار بگی 19جنوب شرقی بیشتر در معرض ویروس کووید 
، بسیاری از کشورهای اروپایی این در حالی است که در

 های جابجایی وضع یا تشدید گردیده است. محدودیت

با شیوع نوع دلتا از اواسط ماه جوالی، چین مجدداً شاهد 
و  های تشخیصیتست فراوانی محدودیتهای داخلی،

محدودیت سفر بود. علیرغم سازگاری محیط کسب و کار و 
مصرف کننده با این شرایط هنوز برخی مشکالت ناشی از 

خورد که بهبود اقتصادی را در چشم می جابجایی بهکاهش 
اقتصادهای  ،دهد. از سوی دیگرمعرض تهدید قرار می

نوظهور آسیایی که برای حمایت از درآمد و رشد تولید 
جات کارگران خارج از اخلی به گردشگری و حوالهناخالص د

باشند، بیشتر در معرض این ریسک قرار کشور متکی می
دارند. این در حالی است که نرخ پایین واکسیناسیون، ریسک 
جهش ویروس به سویه مقاوم در برابر واکسن را افزایش داده 

 گردد.تر و شدیدتر میهای جهانی طوالنیو موجب محدودیت
  

 ها، تاثیرات کرونا و واکسیناسیون مروری بر مناطق جهان: پیش بینی



   

 دلیل همه گیری و ابهام سیاسیه انداز اقتصادی بچشم تضعیفمالزی:                   
ی که از اهای فزایندهالعاده و محدودیتبا وجود وضعیت فوق

تهی های داخلی مناوت به اعمال ممنوعیت 13اول ژوئن تا 
ت. اس گردید، شیوع کرونا در مالزی کماکان در حال افزایش

عبور کرده و  میلیون نفر 5/1از  19تعداد موارد ابتال به کووید 
ای بقهسامرگ و میر روزانه ثبت شده در ماه اوت به رقم بی

یز نرسیده است. کمبود گسترده تخت بیمارستان و اکسیژن 
 گزارش شده است. 

، باشدبر اقتصاد تاثیرگذار میوضعیت اضطراری بهداشت 
 2021ای که تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال بگونه

ی گذارکاهش یافت و بانک مرکزی که قبالً نرخ رشد هدف
اعالم  درصد 5/7تا  6شده تولید ناخالص داخلی را در حدود 

ین در ادرصد کاهش داد.  4تا  3نموده بود، این نرخ را به 
-یناسیون به سرعت در حال انجام میحالی است که واکس

سینه درصد مردم به طور کامل واک 40باشد. در این رابطه 
 ه اینکدرصد حداقل یک دوز را دریافت نموده اند  56شده و 

 نماید. می فراهم 2021امر زمینه را برای بهبود تا پایان سال 
در کنار تحوالت مذکور، ابهامات سیاسی موجب افزایش 

نخست  در اواسط ماه اوتادی گردیده است. مشکالت اقتص

از دست  متعاقبو اعضای کابینه وی یاسین الدین وزیر محی
دادن اکثریت پارلمان و در آستانه رای اعتماد طوالنی در ماه 
سپتامبر استعفای خود را ارائه دادند. این در حالی است که 

از  پارلمان این کشور در اواخر ژانویه و برای اولین بار بعد
اما تشکیل مجدد آن به دلیل  ؛تشکیل جلسه داد ،هفت ماه

تا ماه سپتامبر به تعویق افتاد. در حالیکه  19نگرانی از کووید 
الدین العاده اختیارات بیشتری را به محیاعالم وضعیت فوق

اعطا نمود، اما تعلیق طوالنی مدت،  19برای مقابله با کووید 
از موضوعات را به تعویق  بحث در مورد تعداد بسیار زیادی

 انداخت. 
سرانجام اینکه بر اساس بیانیه سلطنتی که پس از این 

برگزاری  19تحوالت صادر گردید، با توجه به بحران کووید 
، باشد. از اینرو پادشاه مالزیانتخابات بهترین گزینه نمی

اسماعیل صبری یعقوب را به نخست وزیری منصوب نمود. 
کن است ابهام سیاسی کماکان ادامه برغم این انتصاب مم

رسد دولت جدید از اکثریت قوی یابد، زیرا بعید به نظر می
  پارلمانی برخوردار باشد.

  

 

 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 آسیا

 OECD در مالزی گروه ریسک کشور

 2: گروه قدر صندو مالزیریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 35 :تاکنون 90سال ای صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



 تائید رتبه دولتی همراه با چشم انداز باثبات: پاکستان                                        
 د مدترتبه کوتاه مدت و بلن اند پی، اسبندی موسسه رتبه

-چشم رتبهبا  Bو  -Bهای  رتبهاین کشور را به ترتیب در 

د قتصااریجی بهبود تدتایید نمود. این امر بیانگر باثبات انداز 
دهی گیری کرونا، باز همهبرغم ریسکهای ناشی  ،پاکستان

ح خارجی و نیازهای نقدینگی، کسری بودجه و افزایش سط
بات، باثانداز چشمرتبه باشد. همچنین در تعیین بدهی می

رف توانایی این کشور برای انجام تعهدات بدهی خارجی ظ
 ونبه وجابه دلیل تامین بودجه از طرف شرکای د یندهماه آ 12

 نظر ا درهبهبود اخیر در وضعیت تراز پرداخت و نیرچندجانبه 
 گرفته شده است.

 2021مالی برای سال کسری بر اساس گزارش اس اند پی، 
تخمین زده درصد  1/6 ،2022و برای سال  GDPدرصد 7

های های عمومی در سالسطح بدهی رودانتظار میو شده 

و  6/83، 83به ترتیب 2022-24و طی دوره  2022، 2021
برنامه اصالحات و این در حالی است که . باشددرصد  79

-تیبانی میالمللی پول پشتوسط صندوق بینتامین منابع که 

شود همراه با سایر منابع تامین مالی دو و چند جانبه موجب 
کاهش فشارهای خارجی، حمایت از ذخایر ارزی  بانک 

مالی کوتاه مدت مین پاکستان و کاهش ریسک تا مرکزی
 خواهد شد. 

های مالی در صورت بدتر شدن شاخصپی،  دبه عقیده اس ان
در پرداخت  یا خارجی کشور یا در صورت عدم توانایی

ممکن است رتبه دولتی این کشور  ،تعهدات بدهی خارجی
های مالی و خارجی چنانچه شاخص ،یابد. در مقابل تنزل

های دولتی ممکن است رتبه ،سریعتر از حد انتظار بهبود یابد
  ارتقا یابد.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-23عراق: ارائه برنامه راهبردی  بانک مرکزی  در مقطع                               
بانک مرکزی عراق پس از اولین برنامه راهبردی خود در 

-23، دومین برنامه راهبردی برای مقطع 2016-20دوره 
در این برنامه به منظور ایجاد یک را ارائه نمود.  2021

سیاست پولی کارآمد برای بهبود قوانین حاکم در بخش مالی، 

های پرداخت پیشرفته و بهبود عملکرد استفاده از سیستم
بانک مرکزی، پنج هدف راهبردی در نظر گرفته شده است. 
اولین هدف راهبردی این طرح حمایت و دستیابی به ثبات 
پولی و مالی به منظور بهبود نقش بانک مرکزی در اتخاذ 

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 OECD در کستاناپ گروه ریسک کشور

 6گروه   :در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 25تاکنون: 90سال ای صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



گیرانه در سطوح خرد و کالن اقتصادی و اقدامات پیش
باشد. دومین هدف راهبردی کاهش ریسک سیستماتیک می

وضع مقرراتی  از طریق تقویت بخش بانکی و موسسات مالی
سازد که ها این امکان را فراهم میاست که برای بانک

های بانکی خود را خدمات خود را متنوع نموده، فعالیت
گسترش داده و صحت وضعیت مالی خود را بررسی نمایند. 

ل دیجیتالی در بانک سومین هدف راهبردی شامل ارتقاء تحو
مرکزی و بخش بانکی، افزایش سطح عملکرد از طریق 

های نظارتی، پذیرش دیجیتالی شدن و همچنین فناوری
گسترش امنیت اطالعات و ابزارهای جرایم سایبری است. 
چهارمین هدف راهبردی توسعه ساختار سازمانی و منابع 

آن روز رسانی برنامه آموزشی هانسانی بانک مرکزی و ب
المللی و در نهایت پنجمین های بینمطابق با بهترین شیوه

فعال کردن هماهنگی با نهادهای دولتی و  ،هدف راهبردی
 باشد.المللی میتقویت همکاری با موسسات مالی بین

  

                              

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انداز  باثبات چشمهمراه با  رتبه دولتتائید  ترکیه:
 ارزی موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه بلندمدت و کوتاه مدت

با رتبه چشم انداز باثبات تایید  Bو  -BBترکیه را به ترتیب 
نمود. بر اساس گزارش فیچ در این رتبه بندی، سطح پایین 
کسری بودجه و بدهی و همین طور نرخ رشد اقتصادی 

اختاری لحاظ شده است. با این حال چشمگیر و شاخصهای س
یسکهای رکننده باالبودن نرخ تورم و  بندی، منعکساین رتبه

خارجی اندک و سیاست پولی ضعیف  ژئوپولیتیکی، نقدینگی
 باشد. می

 سبب ایجادانداز باثبات، رتبه چشم بر اساس گزارش فیچ
نرخ بهره، فقدان استقالل بانک  بی ثباتیافزایش  بین تعادل

های باالی احتمالی قبل از برگزاری انتخابات مرکزی و هزینه
کسری حساب جاری  ،در مقابل گردد.می 2023سراسری 

شرکتها تداوم دسترسی و  خارجیمحدود، سطح باالی ذخایر 
 و بانکها به تامین مالی خارجی قرار دارد. 

مالحظات سیاسی، توانایی بانک مرکزی ترکیه  ،فیچه عقیده ب
محدود  ،را در افزایش نرخهای بهره با وجود افزایش نرخ تورم

فشارهای پاسخگویی به تاخیر در  همچنینکرده است. 

 اروپا                                                                          

 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 

 7گروه  :در صندوق عراقریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 1481تاکنون: 90سال ای صندوق از پوشش بيمه مجموع



گذاری از سطح هدفتورم که  باالی اقتصادی و نرخفزاینده 
، نشاندهنده ضعیف بودن اعتبار اندراتر رفتهشده رسمی ف

  سیاست پولی است.
در صورت افزایش ریسکهای اقتصاد کالن، فیچ معتقد است 

بدتر شدن شرایط امنیتی و سیاسی یا افزایش بدهی دولت، 

وجود دارد. این در حالی است های مذکور رتبهاحتمال تنزل 
، کاهش نرخ تورم، خارجیپذیری در صورت بهبود آسیبکه 

، احتمال بهبود سیاست پولی یا کاهش ریسکهای ژئوپولیتیکی
 نیز وجود دارد.رتبه بندی مذکور بهبود 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

                                      

  

 

                               

                                          

 

 

                    

 نفت بر تامین مالی عمومی الیحهتاثیر مثبت  نیجریه:                                     
 الیحهتصویب ، بندی فیچموسسه رتبهبر اساس گزارش 

مثبت  تاثیرات تواندمی صنعت نفت نیجریهپیشنهادی 
 فت ود نبلندمدتی بر تامین مالی عمومی و همین طور بر تولی

 نوط محه الیاین  اتگاز کشور داشته باشد. با این حال، تاثیر
 ن بروجه آبه عدم تاثیر قابل تبستگی بوده و  به اجرای قانون

  دارد.وتاه و میان مدت وضعیت اعتباری کشور در ک
 ،صنعت نفت نیجریه الیحه ،فیچبر اساس پیش بینی 

 زولیگذاری در بخش نفت را تقویت نموده و روند نسرمایه
ه وجه بتنماید. همچنین با میتولید نفت را احتماال معکوس 

یلی درآمدهای مالیاتی سوختهای فس، 2019سال طی  اینکه 
ظار انت، رسیده استدرصد از درآمدهای عمومی  41به حدود 

 . اشدببتواند پشتیبان درآمدهای عمومی این الیحه رود می

-یمکشور این مقامات ، صنعت نفت نیجریهاساس الیحه  بر
حل مشرکت نفت دولتی نیجریه از  سوددرصد از  30 توانند

در  این را هزینه نمایند.نفت مرزی قراردادهای اکنتشاف 
-هرمایتاثیر کوتاه مدت این س ،چحالی است که به عقیده فی

لت سودی که شرکت ملی نفت نیجریه به دو گذاری  بر سهم
 این در حالی است که نامشخص است. ،فدرال می پردازد

 ت باتوافقا اجرایها به جزئیات و تاثیر کامل این هزینه
شترک های مگذاریسرمایه، زیرا شرکتهای نفتی بستگی دارد

، للیالمبین شرکت نفت دولتی نیجریه و شرکتهای نفتی بین
یل را تشکاز فعالیت تولید و اکتشاف جدید ای بخش عمده

 دهند. می
   

 جنوب صحراآفریقای 

 OECD در ترکيه گروه ریسک کشور

 4گروه  :در صندوق ترکيهریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 2/2تاکنون: 90سال ای صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسکهای نامطلوب ، تداوم در میان مدتی درصد 2/5شد اقتصادی غنا: پیش بینی ر              
تصادی بهبود اقروند  ،المللی پولصندوق بینبر طبق گزارش 

 باالی شود در صورت تولیدو پیش بینی میتداوم داشته غنا 
ی اخلدقهوه و بهبود بخشهای خدمات و معدن، تولید ناخالص 

 2/6تا  2022درصد و در سال  7/4تا  2021 واقعی در سال
  ،وللی پالملصندوق بیندرصد رشد نماید. همچنین بنا بر نظر 

 دیجیتالی شدنو  یدر صورت رشد فعالیت صنایع استخراج
و  19ید کوو بسته کاهش تاثیرگذاری و نیز  گسترده فرایندها،

خلی احیای مجدد شرکتها، رشد تولید ناخالص داحمایت از 
بهبود  درصد برسد. با این حال، 2/5ی در میان مدت به واقع

مات از مقامساوی نبوده و اقتصادی در بین بخشها به طور 
ن اقتصاد کالمحتاطانه است سیاستهای شده کشور خواسته 

 نیز وها پرداخت منظم بدهی به منظور حصول اطمینان ازرا 
ر ظن ، مدتالشها به منظور اجرای اصالحات ساختاریافزایش 

ض انداز غنا در معرچشم به عقیده صندوق،. قرار دهند
 روسریسکهای نامطلوب از جمله موج های جدید احتمالی وی

   افزایش بدهی قرار دارد. ناشی از کرونا و آسیبهای 

درصد تولید  2/15کند کسری مالی از صندوق پیش بینی می
درصد تولید ناخالص  14به  2020ناخالص داخلی در سال 

درصد تولید ناخالص داخلی  5/10و به  2021داخلی در سال 
سطح این در حالی است که ، کاهش یابد. 2022در سال 

درصد تولید ناخالص داخلی در پایان  5/83بدهی عمومی از 
درصد تولید  4/87به نقطه اوج  ویافته افزایش  2021سال 

 .  خواهد رسید 2024ناخالص داخلی در پایان سال 
گیری و در خصوص دوره همه به عقیده صندوق، ابهامات

تواند نیاز به های مربوط به بدهی میپذیریافزایش آسیب
-انتظار میاین در حالی است که تامین مالی را افزایش دهد. 

جهانی نفت و علیرغم افزایش  به دلیل افزایش قیمتهای رود
درصد تولید  2/2کسری حساب جاری به  ،تدریجی واردات

درصد  5/3کاهش یابد و به  2021ناخالص داخلی در سال 
همچنین پیش برسد.  2022تولید ناخالص داخلی در سال 

 2021ناخالص غنا در پایان سال  خارجیذخایر بینی می شود 
   دالر برسد.میلیارد  5/7به 

 

                 

 

 

 

 

 

                             

 

 OECD در غنا گروه ریسک کشور

 

 5گروه  :در صندوق غناریسک کشور  گروه

 ن یورويوميل 7/3:تاکنون 90سال ای صندوق از پوشش بيمه مجموع

 OECD در نيجریه گروه ریسک کشور

 
 5گروه  :در صندوق نيجریهریسک کشور  گروه

 در سالهای اخير محدود بوده است.ای صندوق پوشش بيمه



 رهبر مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی زامبیا:                                 
( Hakainde Hichilema)هاکاینده هیچیلما  وقایع:

 اباتنتختوسعه ملی برنده ا برای رهبر مخالفان از حزب متحد
 59 اوت اعالم شد. هیچیلما 12ریاست جمهوری زامبیا در 

و، ونگلدرصد آرا را به خود اختصاص داد در حالی که ادگار 
ت درصد آرا را به دس 38رئیس جمهور فعلی جبهه میهنی 
ر رگزان بکه بطور همزما آورد. همچنین در انتخابات پارلمانی

به  توسعه ملی، پیروزی بزرگی را برای حزب متحد ،گردید
  ره گذاردوسومین نشاندهنده انتخابات، این دست آورد. نتیجه 

 باشد.میدر سه دهه گذشته انتقال قدرت 
 تاثیر بر ریسک کشوری:

ی و دارا فساداین کشور در سالهای اخیر با چالشهایی مانند 
 ه ست کلی او ... مواجه بوده است. این در حامالی، تورم باال 

ای همهقیمت کاالها و برنا بی ثباتیسوء مدیریت اقتصادی، 
، چینهای زیرساختی از پروژه ایدهی برای مجموعهوام

 کشور را با بحران بدهی مواجه نمود. 

سه در خالل این سالها  استقراض اسمی خارجی همچنین
لید درصد تو 36و مجموع بدهی عمومی دولت از  برابر شده

 2020درصد در سال  117به  2014ناخالص داخلی در سال 
 والی فقدان انضباط مدلیل  این در حالی است که بهرسید. 

ه بین چهای اعطایی عدم شفافیت بدهی به ویژه در مورد وام
-بین حمایت مالی صندوق در موردنهادهای دولتی، مذاکرات 

 پول سالها متوقف شده است.  لمللیا
، زامبیا اولین کشور آفریقایی بود که از زمان 2020در نوامبر 
در پرداخت بدهی خارجی خود  19-کووید  یگیرشیوع همه

همکاری با رسد دچار قصور شد. در این رابطه به نظر می
 12المللی پول، برای تجدید ساختار بدهی برنامه صندوق بین
وان به عنچین  ) از جملهخارجی  بستانکارانمیلیارد دالری به 

 اصلی ترین بستانکار( موضوعی حائز اهمیت باشد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 درصد در میان مدت  2/2رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به کاهش :ساحل عاج            
 رودمیالمللی پول انتظار صندوق بینبر اساس گزارش  

و تولید ده احیا ش 19اقتصاد ساحل عاج بعد از شوک کووید 
 5/6و تا  2021درصد در سال  6ناخالص داخلی واقعی تا 

برغم این امر تحقق افزایش یابد.  2022در سال  ددرص
-سرمایه در صورت بهبود صادرات و کمبودهای مقطعی برق،

-بیگیری و رفع همه تاثیراتکاهش ، های خصوصیگذاری

 مربوط به انتخابات امکانپذیر است.  هایثباتی
کند رشد تولید ناخالص المللی پول پیش بینی میصندوق بین

درصد  2/2به طور متوسط به در میان مدت داخلی واقعی 
رود این رشد، همزمان با هزینه های باالی برسد. انتظار می

 OECD در زامبياگروه ریسک کشور

 

 7گروه  :در صندوق زامبياریسک کشور  گروه

 اخير موردی برای پوشش بيمه ای مطرح نبوده است.در سالهای 



، مصرف داخلی چشمگیر و تالش مسئولین به ایسرمایه
  محقق گردد.منظور اجرای برنامه اصالحات مستمر، 

-المللی پول، ریسکهای چشمصندوق بینبر اساس گزارش 

انداز به سمت ریسکهای نامطلوب گرایش دارند و موارد ذیل 
های جدید ویروس کرونا یا شوند: ظهور سویهرا شامل می

سیناسیون، تشدید سیاستهای ضد طوالنی شدن اجرای واک
تواند صادرات کشور را کاهش دهد و جهانی سازی که می

دار انرژی و تاخیر در اصالحات که طور کمبودهای ادامههمین
کاهش گذاری خارجی را تجاری و سرمایهاعتماد  ممکن است

 شرایط بدهی را بدتر نماید.  داده و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021دالری نفت در سال  68 قیمت : پیش بینی میانگینقیمت نفت
درصد  1/5، 2021هر بشکه بود که نسبت به جوالی  به ازایدالر  5/70، 2021قیمت متوسط نفت خام برنت در ماه اوت 

درصد افزایش داشته است. اوپک و متحدانش موسوم به اوپک پالس تصمیم قبلی خود  80، 2020کاهش و نسبت به اوت سال 
حفظ کرد، اما بازارها نگران این  2021بشکه در روز را از ماه اوت  400.000مبنی بر افزایش تدریجی تولید روزانه نفت با افزودن 

روند بهبود در ایاالت متحده و اروپا، این افزایش تولید ممکن است برای تقاضای جهانی کافی  به مسئله هستند که با توجه
مبنی  2021اوت  27تصمیم چین در  کویت خاطر نشان نموده کاهش قیمت نفت منعکس کننده لیبانک مدر این رابطه نباشد. 

 NBD Bankاز سوی دیگر .باشدهای تردد در چندین شهر برای مقابله با گسترش سویه دلتا میبر اعمال مجدد محدودیت
به دلیل شیوع نوع دلتا در اقتصادهای بزرگ کاهش یابد.  2021های پایانی بینی نموده تقاضای جهانی نفت در ماهامارات پیش

همچنین بر  باشد.تاثیرگذار میبر تقاضای نفت در کوتاه مدت ی است که همچنان عامل غالبگیری حالی است که همهاین در 
رود صنایع کشتیرانی و مسافرتی ریسکهای نامطلوب در براب تقاضای نفت بوده و انتظار نمی ،این بانک اماراتیاساس گزارش 

 جهان و منطقه در سطح و انرژی  کاال تحوالت  

 OECD در ساحل عاج گروه ریسک

 

 5گروه  :در صندوق ساحل عاجریسک  گروه
 .است نبوده مطرح ای بيمه پوشش برای موردی اخير سالهای در



ه وعال ی بازگردد که این امر ممکن است به مازاد تولید جهانی نفت منجر شود.به حالت عاد 2022فعالیت در این بخشها در سال 
 .باشدهر بشکه  به ازایدالر  65و  68به ترتیب  متوسط قیمت نفت 2022و  2021در سال رود بر این، انتظار می

 

 ماهه نخست سال 8 طی آلومینیومدرصدی قیمت  44افزایش فلزات پایه: 

درصدی نسبت به مدت  5/43دالر بوده که بیانگر افزایش  2324جاری میالدی  ماه نخست سال 8 طیمتوسط قیمت آلومینیوم 
تر شدن شرایط عرضه به ها در خصوص سختبه دلیل نگرانی تاًباشد. این افزایش قیمت عمدمی 2020سال در زمان مشابه 

آلومینیوم و همچنین تقاضای زیاد برای این فلز، کاهش دلیل تعهد چین به کاهش انتشار کربن از طریق کاهش تولید در صنعت 
اوت  31ها در قیمت ،اقتصاد جهانی بوده است. عالوه بر اینانداز س فلزات لندن و بهبود چشمهای ثبت شده در بورموجودی

شدن شرایط تر ظرف ده سال گذشته بوده است. دلیل عمده این افزایش سخت سطحدالر رسید که باالترین  2.739به  2021
چین در عرضه، کاهش موجودی فلز در چین به عنوان بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در جهان و همچنین هشدارهای مکرر 

ر پی تقاضای جهانی قوی و می شود دبینی پیش  citi researchبه گزارش موسسهسفته بازی در بازار فلزات بوده است. مورد 
رود عرضه دالر افزایش یابد. انتظار می 3000تا  آیندهقیمت این فلز ظرف سه ماه  ،تولیدهای سختگیرانه چین در محدودیت

شود بینی میهمچنین پیش .درصد افزایش یابد 6/2 ،2022درصد و در سال  5 ،2021آلومینیوم تصفیه شده جهانی در سال 
بادوام خانگی در میان مدت افزایش یابد. بدین  تقاضا برای این فلز در بخش انرژی و همچنین برای بازسازی خانه و کاالهای

 دالر خواهد بود. 2.763 ،2022و در سال  2.449 2021ترتیب قیمت متوسط آلومینیوم در سال 
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  توضيحات جداول

 
و برآوردهای صندوق ضمانت  CIA FACTBOOKالمللی پول، جهانی، صندوق بینها و آمار عمدتا بانکمنابع داده (1

 باشد.صادرات ایران می

شود که مهمترین ها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میبندی اعتباری کشورها ودولترتبه (2
ها برای دسترسی به باشد. دولتمی Moody's( و S&P)FitchRatings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 

المللی و تامین مالی خارجی، عمدتا نیازمند اخذ رتبه اعتباری از این موسسات هستند و درجات اعتباری بازار سرمایه بین
به معنی قصور در پرداخت است،  Defaultمخفف که  (D)تا بدترین وضعیت اعتباری  (AAA) از بهترین کیفیت اعتبار

نماید و بازار ایران را بندی اعتباری دیگری که تنها در کشورهای نوظهور فعالیت میشوند. موسسه رتبهبندی میطبقه
 است که مقر آن در قبرس است.CIیا  Capital Intelligenceهم تحت پوشش دارد 

 
یا  Economic Intelligence Unit(EIU) سنجی نظیردر کنار این موسسات، شرکتهای تخصصی ریسک

(BMI)Business International Monitor  نیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری کشورها به
گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در سرمایه

منظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر ه شوند نیز بمی سطح دنیا محسوب
کنند. از همتایان بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7)بسیار کم ریسک( تا  1اساس وضعیت ریسک کشوری به هفت طبقه از 

 EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXI ایتالیا، Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بهصندوق در کشورهای دیگر می
 K-sureهند،  ECGCروسیه،  EXIARکانادا،  EDCاسترالیا،  EFICسوئیس،  SERVدانمارک،  EKFسوئد، 

بندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر سازی تقریبی طبقهمعادل چین نام برد.Sinosureجنوبی و کره
بندی صندوق بر اساس پارامترهای گردد. شایان ذکر است الگوی رتبههده میبندی جهانی در جدول ذیل مشاموسسات رتبه

 خاص، بومی سازی شده؛ ولی بطور کلی از همبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار است.
 

 

 
 

  

 معنای درجات اعتباری Fitch - CI-S&P Moody’s EIU صندوق ضمانت صادرات ایران

1 AAA Aaa AAA  ریسکبسیار کم 

2 A+  تاAA+ A1   تا  Aa1 AA کم ریسک 

3 BBB+   تا A Baa1    تا  A A ریسک متوسط به پایین 

4 BB+  تاBBB Ba1    تا  Baa2 BBB ریسک متوسط 

5 BB-  تاBB Ba3  تا  Ba2 BB ریسک متوسط به باال 

6 B-  تاB+ B3    تا  B1 B پر ریسک 

7 CCC   تاD Caa1  تاC CCC  تاD بسیار پر ریسک 



 
  

 بهره پایه بانک مرکزی 
 

 نرخ جاری)%( نرخ پایه نام کشور

 Fed fund Target rates 25/0 ایاالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه یورو

 Bank Rate 1/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 1/0 استراليا

 Cash Rate 25/0 نيوزیلند

 -month Libor target 75/0 3 سوئيس

 Overnight rate 25/0 کانادا

 One-year lending rate 85/3 چين

 Base Rate 86/0 هنگ کنگ

 Discount Rate 125/1 تایوان

 Base Rate 75/0 کره جنوبي

 O/N Policy Rate 75/1 مالزی

 ID repo 5/0 تایلند

 Reverse repo rate 4 هند

 Repo rate 5/1 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 1 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 25/8 مصر

 CBJ Main Rate 5/2 اردن

 Repo rate 19 ترکيه

 Repo rate 5/3 آفریقای جنوبي

 Central Bank Rate 7 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/11 نيجریه

 Prime Rate 5/13 غنا

 Rediscount Rte 20 آنگوال

 Target Rate 5/4 مكزیک

 Selic Rate 25/5 برزیل

 Refi Rate 7 ارمنستان

 Policy Rate 25/1 روماني

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 25/9 قزاقستان

 Discount Rate 8 اوکراین

 Refi Rate 5/6 روسيه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاری برای اعتبارات صادراتي )     

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 مرجع)درصد(نرخ 

 14/09/2021لغایت  15/08/2021

 55/1 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 61/1 سال 5

 86/1 سال 5/8تا  5

 04/2 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 29/2 سال 5

 6/2 سال 5/8تا  5

 67/2 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 34/0 سال 5

 46/0 سال 5/8تا  5

 46/0 سال5/8بيش از 

 92/2 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 86/0 سال 5

 88/0 سال 5/8تا  5

 88/0 سال5/8بيش از 

 69/2 - وون کره جنوبي

 13/2 - دالر نيوزیلند

 94/1 - کرون نروژ

 17/2 - زلوتي لهستان

 کرون سوئد

 7/0 سال 5

 6/7/0                      سال 5/8تا  5

 88/0 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 23/0 سال 5

 33/0 سال 5/8تا  5

 46/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 15/1 سال 5

 31/1 سال 5/8تا  5

 47/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 4/1 سال 5

 76/1 سال 5/8تا  5

 07/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 25/0 سال 5

 32/0 سال 5/8تا  5

 44/0 سال5/8بيش از 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
 و بین الملل مديريت ريسك
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