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نامه و نامه، ضمانتصادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمهصندوق ضمانت 
های صندوق، با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با صادرات نامهنمايد. بيمهارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي

آورند. گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم ميجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايهبه كشورهای خار
اند. اعتبارسنجي خريداران خارجي و ساير های 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، سرمايهصندوق نيز در بسياری از موارد راه ایخدمات مشاوره
در ژاپن و سايناشور در  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 بينمديريت ريسك و همكاریچين بر عهده دارند. 
های ريسك كشورها و همچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف در حوزه

 نمايد.لي، بيمه اعتباری، فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط ميكشوری، اوضاع اقتصادی، تامين ما
در ماهنامه ريسك كشوری ارائه شده از سوی اين مديريت، سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك 

سازمان »با توجه به لزوم بررسي روندها از كشورها پوشش داده شود. نمودارهای مربوط به شاخص ريسك ارائه شده در اين ماهنامه، 
استخراج شده است. شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست پوشش  OECD« همكاريهای اقتصادی و توسعه

ك به صادركنندگان های حق بيمه با هدف كمهای خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نرخخود 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 

 و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.

 رد اين شماره:
 مناطق جهاناتثيرات انشی از رکوان  رب 

گالدش  :عملکرد اقتصادی قوی ربغم چشم انداز چالش ربانگيزبن
 روسیه: تشدید تحریمهای ایاالت متحده، اقدامات متقابل روسیه و چشم انداز روابط 

گاهی هب تحوالت سیاسی  :ارمنستان  ن
 رعاق: بهبود تدریجی فعالیت اقتصادی، مواجهه چشم انداز با ریسکهای انمطلوب

 عمان: اتئید رتبه دولتی با چشم انداز باثبات
گاهی هب تحوالت سیاسی  لیبی: ن
کاهی هب تحوالت سیاسی  رتکیه: ن

  2022ات  2021اقتصادی رد بازه زمانی  ردصدی فعالیت 7/2نیجرهی: رشد 
گاهی هب تحوالت سیاسی   اتیوپی: ن

 رب ثبات اقتصادی و سیاسی 19اتثيرگذاری کووید  :ربزیل
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میلیارد دالری  227زیان رغم ، علی2021در سال  یاقتصاد بهبودپیش بینی  خاورمیانه و شمال آفریقا:

گیری ناشی از همه
ر بر اساس پیش بینی بانک جهانی در صورت بهبود سریعت

، 19قیمت جهانی نفت و گسترش واکسیناسیون کووید 
GDP  2021واقعی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 

رصد د 2/2به  2020در سال  درصد -8/3افزایش یافته و از 
واقعی  GDPرود انتظار می خواهد رسید. 2021در سال 

 2/2کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی سال جاری 
ال در حاین رقم برای کشورهای  که درصد رشد داشته باشد

وی سدرصد خواهد رسید. از  4/2صادرکننده نفت به توسعه 
دیگر رشد کشورهای وارد کننده نفت منطقه برای سال 

 رآوردبشده است. عالوه بر این، بینی درصد پیش 2/2، 2021
 2021گیری کرونا در پایان سال ضرر ناشی از همه می شود

زان درصد کمتر از می 2/7میلیارد دالر برسد که  227به 
گر باشد. از سوی دیبینی شده بدون وقوع کرونا میپیش

، 2021منطقه در سال  GDP سرانه متوسط رودانتظار می
  درصد رشد داشته باشد. 3/5

با خاورمیانه و شمال آفریقا  ،بانک جهانی بر اساس گزارش
 یک رشد اندک اقتصادی، عدم توازن در اقتصاد کالن و

موجب این امر شد که  19ضعف حاکمیت وارد بحران کووید 
گیری بر اقتصاد عمومی منطقه افزایش تاثیر منفی همه

متوسط کسری مالی منطقه از  شودبرآورد میگردیده است. 
درصد  4/9به  2019درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2/4

شود فشار بینی میهمچنین پیش .افزایش یابد 2020در سال 
منجر به این امر ها در کوتاه مدت ادامه داشته باشد که هزینه

 در سال جاری خواهد شد.  GDPدرصدی  6/6کسری 
در  GDPدرصد  46ومی از رود سطح بدهی عمانتظار می

افزایش  2021درصد در اواخر  54به حدود  2019پایان سال 
از سوی دیگر سطح بدهی عمومی در میان وارد  ؛یابد

 GDPدرصد  93به  2021کنندگان نفت در پایان سال 
تداوم سطح باالی بدهی  شایان ذکر آنکه. خواهد رسید

همچنین عمومی ممکن است اعتبار اقتصادی این کشورها و 
برای تامین مالی مجدد یا افزایش موعد  آنها  توانایی

 دچار مخاطره نماید.را  بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده

 

 های متعددثباتیانداز با بیو احتمال مواجهه چشم 2021درصدی اقتصاد در سال  4/3: رشد آفریقا     
 2021المللی پول، در سال بر اساس پیش بینی صندوق بین

 4/3تولید ناخالص داخلی واقعی آفریقای جنوب صحرا تا 
این علت  بین المللی پول، درصد رشد خواهد کرد. صندوق

قیمت افزایش اره در سطح فعالیتهای اقتصادی را، جهش دوب
بهبود مصرف نیز و  صادراتی درآمدهای کاالها وجهانی 

و روند کند دشواری مالی با وجود گذاری خصوصی و سرمایه
بینی . بر اساس پیش، دانسته است19واکسیناسیون کووید 

درصد تولید  12 صندوق، تولید منطقه با زیان بزرگی معادل
مواجه خواهد شد.  2021-22در سال  ناخالص داخلی

ادی کشورهای فعالیت اقتص 2021همچنین در سال 
درصد افزایش یافته و فعالیت  3/2تا  منطقهصادرکننده نفت 
خواهد درصد رشد  4/0درصد و آنگوال  5/2اقتصادی نیجریه 

تولید ناخالص داخلی واقعی جاری  طی سال. همچنین نمود
به پشتوانه افزایش مصرف داخلی در کشورهای صادرکننده 

به گفته . داشتخواهد درصد رشد  5/3کاالهای غیرنفتی تا 

روند توزیع کرونا و همه گیری افزایش با توجه به  صندوق،
تامین مالی خارجی دولتی و  قابل دسترس بودن، واکسن

-ثباتی سیاسی و شوکهای آب و هوایی، چشمخصوصی، بی

  می باشد.قابل توجهی مواجه  نااطمینانیمنطقه با  انداز
همچنین، صندوق پیش بینی کرده است کسری مالی 

درصد تولید  8/4 ابن منطقه ازکشورهای صادرکننده نفت 
 2021درصد در سال  2/3به  2020ناخالص داخلی در سال 

مالی کسری  انتظار داردکاهش یابد. همچنین صندوق 
درصد تولید ناخالص داخلی  1/8کشورهای واردکننده نفت از 

 2021درصد در سال  7و به  فتهیا کاهش 2020در سال 
سطح بدهی  2021در انتهای سال ، از سوی دیگربرسد. 

درصد تولید  43عمومی کشورهای صادرکننده نفت به 
درصد  3/64ناخالص داخلی و کشورهای واردکننده نفت به 

همچنین، در صورت افزایش درآمد صادرات  خواهد رسید.
های )شامل کمککسری حساب جاری مجموع نفت، 

 تاثیر کرونا بر مناطق جهان 



درصد تولید  7/3کشورهای صادرکننده نفت از بالعوض( 
 2021درصد در سال  2/1به  2020ناخالص داخلی در سال 

 8/3از نیز شورهای واردکننده نفت کو کسری کاهش یافته  
درصد در  6/4به  2020درصد تولید ناخالص داخلی در سال 

. همچنین صندوق، نیازهای خواهد یافتافزایش  2021سال 

را  2025تا  2021تامین مالی خارجی منطقه در دوره زمانی 
، در انتهای بر این اساسدالر برآورد کرده است.  میلیارد 425

 ، ذخایر ارزی کشورهای صادرکننده نفت در2021سال 
ماه واردات و  ذخایر کشورهای  2/5جنوب صحرا  آفریقای

 .خواهند دادماه واردات را پوشش  3/4واردکننده نفت 

  

 :عملکرد اقتصادی قوی برغم چشم انداز چالش برانگیزبنگالدش                            
، پاکستان از از زمان استقالل بنگالدشسال  50در طول 

ز ر اعملکرد اقتصادی قوی موجب گردیده که درآمد این کشو
قر رخ فنهمچنین پاکستان فراتر رفته و نزدیک به هند باشد. 

 44از  -دالر آمریکا 9/1درآمد روزانه کمتر از –قابل توجه 
ش کاه 2017درصد در  14به کمتر از  1991درصد در سال 

 ماعی موید های اجتیافته است. از سوی دیگر شاخص
ر دتر، مرگ و میر کمتر و افزایش تحصیالت قوی بهداشت

ب منطقه جنواین کشور نسبت به برخی دیگر از همسایگان 
 کووید گیریپیش از همهاین در حالی است که باشد. می آسیا
-20درصد در سال  8/6، بنگالدش با رشد اقتصادی 19

بوتان  پال،از دیگر کشورهای همسایه مانند پاکستان، ن 2019
 پیشی گرفت. و سریالنکا 

و افزایش درآمد در بلند مدت، بنگالدش جمعیت جوان 
تداوم همچنین موجب افزایش مصرف خصوصی خواهد شد. 

مایت ها که ناشی از حگذاری در انرژی و زیرساختسرمایه
موجب  ،باشدمی ایهای چندجانبه و شرکاء توسعهمالی بانک

 اومبت تجاری و همچنین رشد مدبهبود لجستیک، تقویت رقا
  تولید ناخالص داخلی و توسعه اجتماعی خواهد گردید.

گیری هایی مواجه است. همهانداز با چالشاین چشمالبته 
را تحت تاثیر قرار داده و روند ثابت  کرونا، شرایط اقتصادی

کاهش فقر این کشور ظرف دو دهه گذشته را، حداقل به طور 
موقت، معکوس نموده است. همچنین با کاهش مشاغل در 
خارج از کشور پس از بحران کرونا، ورود حواله جات برای 
حمایت از درآمد و مصرف خانوارها تحت تاثیر قرار می گیرد. 

باشند. انداز موثر میداخلی نیز در چشمهای سیاسی تنش
درگیری احزاب ممکن است موجب تداوم درگیری سیاسی 

غیرقابل  سببگردد، از سوی دیگر تصمیم گیری متمرکز 
گردد. عالوه بر این، میهای آتی بینی شدن سیاستپیش

شرایط نهادی ضعیف، کمبودهای زیرساختی، فساد و افزایش 
ب کاهش سرمایه گذاری بروز خشونت ممکن است موج

 مستقیم خارجی گردد. 
ند در چند سال اخیر وضعیت امنیتی بهتر شده است، هر چ
تی تهدید امنیت داخلی، بروز اعتراضات و حمالت تروریس

ی صادوجود دارند. گرچه این عوامل در گذشته مخل رشد اقت
جاد ز ایاندااند، اما ریسکهای نامطلوبی را برای چشمنبوده

 د.نماینمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آسیا

 OECD در بنگالدش گروه ریسک کشور
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 4گروه  :در صندوق بنگالدشریسک کشور  گروه
 در سالهاي اخير محدود بوده است.اي صندوق پوشش بيمه

 



 ، اقدامات متقابل روسیه و چشم انداز روابط روسیه: تشدید تحریمهای ایاالت متحده               

ا علیه های خود رآوریل، ایاالت متحده تحریم 15: در وقایع

ژوئن  14روسیه تشدید کرد. بر اساس این تحریمها از تاریخ 
 حده، فعالیتهای زیر توسط موسسات مالی ایاالت مت 2021

ه ممنوع است مگر در مواردی که در قانون پیش بینی شد
جاز مده باشد یا در مواردی که توسط خزانه داری ایاالت متح

ت در ( مشارک1گیرد: ) دانسته شده یا بر اساس مجوز صورت
 14 بازار اصلی اوراق قرضه روبل یا غیر روبل که پس از

 توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه، صندوق 2021ژوئن 
( 2صادر شده باشد. ) روسیهثروت ملی یا وزارت دارایی 

 رکزیهای غیر روبل به بانک ماعطای وام به روبل یا وام
ر د  .ایی این کشورروسیه، صندوق ثروت ملی یا وزارت دار

ای آمریکایی نفر از دیپلماته 10مقابله با این تحریمها، روسیه 
دود ا محفعالیت افراد باقیمانده در مسکو ره، را اخراج کرد

د های خوت آمریکایی را به فهرست تحریمو مقاماه نمود
 اضافه  نمود.

 :تاثیر بر ریسک کشوری
صدور اوراق بدهی دولتی که تحریم های اخیر ایاالت متحده 

زیرا  دارددر حال حاضر تأثیر محدودی گذاری نموده را هدف

بازار اولیه )جایی که بدهی ایجاد می شود( را این تحریمها 
در نظر هدف قرار می دهد. در واقع ، بودجه عمومی روسیه با 

درصد تولید ناخالص  20حدود گرفتن سطح بدهی عمومی )
بودجه بسیار قوی است. پیش  ، یک(2020داخلی در سال 

تولید ناخالص  ٪1شود کسری کلی بودجه کمتر از بینی می
داخلی در سال جاری باشد. از این رو، انتشار اوراق قرضه 

و شده جاری تا حدی محدود  در سال ممکن استجدید 
ممکن است توسط موسسات داخلی انجام انتشار آنها بنابراین 

را به سایر توانند اوراق قرضه نیز متعاقباً میآنها و شود 
 موسسات در بازار ثانویه بفروشند. 

-انعطاف ،تحریم ها برقرار باشدکه رسد مادامیبه نظر می

پذیری دولت روسیه برای صدور اوراق قرضه جدید در بازار 
که این امر انعطاف پذیری  شودالمللی محدودتر سرمایه بین
این در حالی است که روابط دو  .دهدکاهش میروسیه را 

های ناشی از درگیری در اوکراین، کشور تحت تاثیر تنش
ادعای دخالت در انتخابات اخیر ایاالت  حمالت سایبری،

 متحده و اخیراً دستگیری الکسی ناوالنی قرار دارد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در روسيه گروه ریسک کشور

 
 3گروه  :در صندوق روسيهریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 4/3تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

CIS 



 نگاهی به تحوالت سیاسی  :ارمنستان
تعداد زیادی از زندانیان دستگیر شده از زمانی عدم آزادسازی 

، برغم توسط آذربایجانناگورنو  -در جریان مناقشه قره باغ
برای وساطت در ست ارمنستان از رئیس جمهور روسیه درخوا

خصوص این امر، تنشها بین ارمنستان و آذربایجان ادامه 
یافت. متعاقب این موضوع، مقامات ارمنستان، آذربایجان را به 

تحت نظارت روسیه  2020نقض شرایط توافق صلح نوامبر 
محکوم کردند. به دلیل وجود برخی نگرانیها در خصوص 

برخی قسمتهای  تالشهای آذربایجان و ترکیه برای تسلط بر

شهر گیومری، نخست وزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان 
پارلمان این کشور را در جریان طرح دولت برای توسعه پایگاه 
نظامی روسیه در شهر گیومری قرار داد. در کنار این 

آوریل به منظور کسب  25تحوالت، نخست وزیر پاشینیان در 
داد. جو بایدن، ، استعفا 2021آمادگی برای انتخابات ژوئن 

جمهور ایاالت متحده، اولین رئیس جمهور آمریکا بود رئیس
ارمنستان را رسماً محکوم  1915که قتل عام عمومی سال 

 نمود.

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواجهه چشم انداز با ریسکهای نامطلوببهبود تدریجی فعالیت اقتصادی،  عراق:
های اقتصادی در های بانک جهانی، فعالیتبینیطبق پیش

عراق به تدریج و پس از پشت سرگذاردن مشکالت ناشی از 
و افت شدید قیمت جهانی نفت بهبود خواهد  19شیوع کووید 

که تولید ناخالص داخلی واقعی پس از  به طوری؛ یافت
 9/1، 2021در سال ، 2020درصدی در سال  12کاهش 

درصد افزایش خواهد یافت.  3/6، 2022-23درصد و در سال 
بانک جهانی بازگشت مجدد فعالیت اقتصادی را ناشی از 

افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش اندک تولید نفت طبق 
 نامه اوپک پالس دانسته است.توافق

 GDPشود بینی میپیش ،بر اساس گزارش بانک جهانی
درصد رسیده و  به  5/5به  2021غیرنفتی این کشور در سال 
در صورت البته برسد.  2022-23روند رشد گذشته در دوره 

تاخیر در واکسیناسیون، دولت عراق اقدامات محدود کننده 
که این امر در کوتاه  خواهد نمودناشی از کرونا را تجدید 

کشور  های اقتصادی اینمدت تاثیر قابل توجهی بر فعالیت

 خاورمیانه و شمال آفریقا                                                         

 OECD در ارمنستان گروه ریسک کشور

 5گروه  :در صندوق ارمنستانریسک کشور  گروه 

 ميليون یورو 256تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



خواهد گذاشت. این در حالی است که ریسکهای نامطلوب 
 انداز میان مدت وجود دارد که از عوامل موثر بربرای چشم

توان به نوسانات قیمت نفت، عدم موفقیت مقامات در آن می
اجرای اصالحات مالی و ساختاری در سال انتخابات، تاخیر در 

ه اشاره نمود. از تولید واکسن و بدتر شدن شرایط امنیتی منطق
شود به دلیل ظرفیت محدود اقتصاد بینی میسوی دیگر پیش

برای جایگزینی واردات، کاهش ارزش دینار موجب افزایش 
 گردد. 2021درصد در سال  5/8 تاتورم این کشور 

رویکرد انبساط  2021دولت در سال  ،به عقیده بانک جهانی
یحه دستمزد )مواردی از جمله ال مالی را اتخاذ نموده است

های بازنشستگی و ... (. از بخش عمومی، افزایش پرداخت
با وجود افزایش درآمدهای ناشی از  رودانتظار میرو این

در سال  GDPدرصد  4/4صادرات نفت، کسری مالی از 
بینی برسد. همچنین پیش 2021درصد در سال  4/5به  2020

شود به منظور  پوشش نیازهای مالی دولت برای سه سال می
میلیارد دالر برآورد شده است،  7/13آتی که به طور متوسط 

درصد  1/61به  2021سطح بدهی عمومی در پایان سال 
GDP  برسد. عالوه بر این، به دلیل کاهش ارزش دینار و در

های ناشی از صادرات نفت، کسری صورت افزایش درآمد
 3/11به  2020در سال  GDPدرصد  13ری از حساب جا

. خواهد رسید 2023درصد در  4/4و  2021درصد در سال 
رود بهبود تراز خارجی و کاهش فشار بر همچنین انتظار می

ذخایر ارزی و اصالحات مورد انتظار برای افزایش جذب 
گذاری مستقیم خارجی موجب کاهش نیازهای مالی سرمایه

 دولت گردد.

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تائید رتبه دولتی با چشم انداز باثباتعمان: 

موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه بلند و کوتاه مدت ارزی 
و   +Bداخلی و خارجی دولت این کشور را به ترتیب در رتبه

B  انداز را باثبات اعالم نمود. این چشمتائید و رتبه چشم-

انداز فشارهای افزایش یافته بر شرایط مالی و خارجی کشور 
ماه آینده در برابر ضربه گیرهای قابل توجه مالی  12 طیرا 

شود افزایش نرخ رشد بینی مینماید. پیشدولت متعادل می
ادامه یابد. بر این  2024ساالنه بدهی عمومی خالص تا سال 

درصد تولید  8/13اساس سطح بدهی عمومی خالص از 

درصد در پایان  35به  2020ناخالص داخلی در پایان سال 
افزایش خواهد یافت. بر طبق گزارش اس اند پی  2024

مقامات این کشور برای بهبود تامین مالی عمومی، یک 
و نیز اقدامات اصالحی  2021-25برنامه مالی را برای دوره 

اند. از سوی دیگر بخشی از متعددی را از سال قبل آغاز نموده
 9/10به ارزش  2021-2022اوراق بدهی عمان در دوره 

سررسید خواهند شد که با توجه به بازارهای دالر  میلیارد
 پذیر خواهد نمود. سرمایه داخلی کوچک، این کشور را آسیب

 

 

 OECD در عراق ریسک کشورگروه 

 
 7گروه  :در صندوق عراقریسک کشور  گروه

ميليون  1479تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
 یورو



                                               

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 نگاهی به تحوالت سیاسی لیبی:
کمیته حقوقی گفتگوهای سیاسی مورد حمایت سازمان ملل، 
نتوانست در خصوص ترسیم یک نقشه راه برای انتخابات 

به جمع بندی برسد. این عدم توافق  2021عمومی دسامبر 
هم در خصوص پیش نویس قانون اساسی و هم در مورد 
برگزاری انتخابات مجلس و انتخابات عمومی رخ داد. مجلس 

ضمن رد بودجه دولت نخست وزیر لیبی، نمایندگان، 
آنرا مشروط به جایگزینی رئیس ، تصویب عبدالحمید دبیبه

انک مرکزی نمود. همچنین، شرکت ملی نفت لیبی به کل ب
دلیل تصمیم بانک مرکزی برای عدم تخصیص منابع مالی 

های مهم صادراتی، اعالم شرایط بودجه، در یکی از پایانه
ین رابطه شرکت ملی نفت، بانک فورس ماژور نمود. در ا

مرکزی لیبی را به سیاسی کاری در بخش نفت، متهم نموده 
 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 OECD در عمان گروه ریسک کشور

 

 3گروه  :در صندوق عمانریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 20تاکنون: حدود  90از سال اي صندوق پوشش بيمه مجموع

 OECD در ليبی گروه ریسک کشور

 7گروه  :در صندوقليبی ریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخير محدود بوده است.اي صندوق پوشش بيمه

 



 

 نکاهی به تحوالت سیاسی ترکیه:
ایاالت متحده، بخش صنعت نظامی ترکیه را به دلیل 

 12در  همکاری با سیستم دفاعی هوایی روسیه تحریم نمود. 
وزیر امور خارجه ترکیه و وزیر خارجه ایاالت متحده در آوریل 

خصوص موضوعات دوجانبه از جمله نقش ترکیه به عنوان 
میانجی در گفتگوهای صلح افغانستان با یکدیگر بحث و 
گفتگو نمودند. اردوغان، رییس جمهور ترکیه اعالم نمود 

سازی تصمیم رئیس جمهور ایاالت متحده مبنی بر محکوم
 اساس بوده است. ارمنستان، بینسل کشی 

با توجه به تداوم تنشهای دریایی یونان و ترکیه، مقامات 
ترکیه برای اولین بار طی دو سال گذشته، میزبان یک هیئت 

ای های منطقهسطح باالی یونانی بود تا در خصوص مناقشه
 با یکدیگر گفتگو نمایند. 

     

               

            

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  2022تا  2021فعالیت اقتصادی در بازه زمانی درصدی  7/2رشد یجریه: ن  
بر اساس گزارش دویچه بانک، چشم انداز رشد و اصالحات 
ساختاری در نیجریه بهبود یافته است و پیش بینی می شود 

درصدی در  9/1تولید ناخالص داخلی واقعی بعد از یک افت 
درصد در  6/2و  2021درصد در سال  7/2 ، تا2019سال 
بهبود فعالیتها در  ،رشد نماید. علت این پیش بینی 2022سال 

بخش غیرنفتی و بهبود قیمتهای جهانی نفت عنوان شده 
در صورت تداوم روندهای  اعالم کرده کهاست. دویچه بانک 

فعلی در بخش خدمات، سهم بخش خدمات در رشد 
درصد برسد، هر چند که  80 به حدود 2021اقتصادی سال 

، به بخش خدمات 19سال گذشته تحت تاثیر شیوع کووید 
شود بینی میآسیب شدیدی وارد گردید. همچنین، پیش

کاهش تولید نفت در چارچوب توافق اوپک پالس بر فعالیت 
 2021اقتصادی تاثیر بگذارد و نرخ رشد اقتصادی را در سال 

 درصد کاهش دهد.  8/0تا 

 آفریقای جنوب صحرا                                                         

 OECD درترکيه  کشورگروه ریسک 

 

 4گروه  :در صندوقترکيه ریسک کشور  گروه

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

 اروپا                                                                   



یش بینی دویچه بانک، نرخ تورم که در سال پبر اساس 
به متوسط  2021درصد رسیده بود در سال  2/13به  2020

رود کاهش محدودیتها درصد خواهد رسید و انتظار می 4/18
بر روی ارز تاثیر گذاشته و فشارها بر روی نایرا)واحد پول 
نیجریه( در بازارهای موازی کاهش یابد. به عقیده دویچه 

جاری این توانایی را دارد  نک مرکزی نیجریه در سالبانک، با
خ بهره را در سطح فعلی که علیرغم باال بودن نرخ تورم، نر

بانک مرکزی در صورت بهبود اقتصادی حفظ نماید. ضمناً 
و کاهش نرخ بیکاری، نرخهای بهره را در سال  چشمگیر

 .  خواهد داددرصد افزایش  2/0تا  1/0بین  2022

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتیوپی: نگاهی به تحوالت سیاسی
درگیریها بین نیروهای دولت فدرال و نیروهای نظامی در 
استان تیگرای واقع در شمال این کشور ادامه یافت. با وجود 
آنکه بر طبق اعالم مقامات این کشور، نیروهای نظامی اریتره 

اما سازمان  ،اندشروع به عقب نشینی از منطقه تیگرای کرده
مدرکی در خصوص عقب نشینی این نیروها در گوید ملل می

باشد. همچنین در حالیکه سازمان ملل، خواستار دست نمی
سازمان  ،دسترسی نامحدود بشردوستانه به منطقه شده است

را متهم کرد الملل، دولت و نیروهای اریتره و اسمره صلح بین
مردم را در مقیاس بزرگی گرسنه نگاه  ،در استان تیگرایکه 

 نیز در خصوص خطر قحطی شده اند و همچنین داشته
 هشدار داد. 

همچنین، اتیوپی، مصر و سودان در خصوص سد بزرگ 
رنسانس اتیوپی در رودخانه نیل به توافق نرسیدند و این امر 

 ای را تشدید نمود. تنشهای منطقه

         

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در نيجریه گروه ریسک کشور

 

 5گروه  :در صندوق نيجریهریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخير محدود بوده است.اي صندوق پوشش بيمه

 OECD در اتيوپی گروه ریسک کشور

 6گروه  :در صندوق تيوپیریسک کشور ا گروه

 ميليون یورو 6/11تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



 بر ثبات اقتصادی و سیاسی  19تاثیرگذاری کووید  :برزیل                               

امات در برزیل، از طرف مق 19شیوع موج دوم ویروس کووید 
ست. نامگذاری شده ا سوزانجهنم   ،سازمان بهداشت جهانی
هش رسد موج دوم ویروس رو به کادر حالی که به نظر می

 االستب همچنان روزانه میر و مرگاما میزان متوسط  ،است
 یک از بیش، آوریل اول نیمه درنفر  3000روزانه   تقریباً)

ر د. سیستم های بهداشتی (جهانمرگ و میرهای  کل چهارم
 ملی تحت فشار مداوم قرار دارد و برنامه کماکانبرزیل، 

 واکسیناسیون با محدودیتهای عرضه و نگرانی در مورد
-یشپ می باشد. با این وجوداثربخشی واکسن برزیل روبرو 

ابد های عرضه کاهش یشود از ماه ژوئن محدودیتبینی می
 ییشتربتواند شتاب زیرا در نیمه دوم سال واکسیناسیون می

 داشته باشد.

و کاهش حمایتهای کنگره،  هاکسب و کار میان انتقاداتدر 
 19سنا تحقیقاتی را در مورد مدیریت بحران کووید مجلس 

گرایانه نگرش انکاراین در حالی است که آغاز کرده است. 
گیری کرونا، از نظر رئیس جمهور برزیل، نسبت به همه

 همچنین در حالیکه ترمیم کابینه سیاسی پرهزینه بوده است. 
نان عدم اطمیرا در کوتاه مدت بهمراه دارد، اما حمایت کنگره 

 زایش یافته است.در خصوص رویه های سیاسی اف

برزیل اقتصاد درصدی  1/4رکود از منظر اقتصادی، پس از 
این اقتصاد  2021، انتظار می رود در سال 2020در سال 

درصدی تا حدودی بهبود یابد. دولت برزیل  7/3با رشد کشور 
 به منظور بهبودجسورانه خود را  در نظر دارد برنامه زیرساخت

 نماید.  تقویتپس از کرونا ی اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 آمریکای التین                                                         

 OECD در برزیل گروه ریسک کشور

 

 4: گروه در صندوق برزیلریسک کشور  گروه         
 در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه اي مطرح نبوده است.



 

 2021دالری نیکل  در سال  16500پیش بینی قیمت متوسط فلزات پایه: 
 که بود تن هر ازای به ردال 17.275 میانگین بطور 2021سال  ابتدایی ماه چهار در لندن بورس بازار در نقدی نیکل قیمت

دالر  19.661به  2021وریه ف 24ها در قیمت نمود. رشد درصد 5/38 تا قبل، سال مشابه دوره دالری 12.475 به میانگین نسبت
از اندفزایش خرید این فلز و چشمبوده است، این افزایش ناشی از ا 2014هر تن رسیدند که باالترین میزان از سپتامبر  به ازای

س و پس از رما 30خ ر تاریدتقاضای باالتر برای نیکل به ویژه از سوی بخش وسایل نقلیه الکتریکی بوده است. با این حال 
، EVی های از باطر توجهی اعالم بزرگترین تولید کننده نیکل چین مبنی بر اقدام این شرکت بر تولید و عرضه میزان قابل

 یشتر برایداز تقاضای باندالر کاهش یافت. قیمت نیکل در نتیجه بهبود شرایط اقتصاد کالن، چشم 15.897قیمت نیکل به 
 هر تن رسید.  به ازایدالر  17.873می به  5تاریخ  فلزات و تضعیف دالر آمریکا در
لیرغم جهش شدید تقاضا، ادامه ، ع2021المللی مطالعه نیکل، مازاد عرضه در بازار نیکل در سال بر اساس پیش بینی گروه بین

درصد  9رضه فلز ی است که عدرصد افزایش یابد، این در حال 12طی سال جاری تقاضا برای نیکل  رودانتظار میخواهد یافت. 
ال درصدی در س 5/2کاهش  پس از ،شودکه مقدار زیادی نیکل در آن مصرف مینیز افزایش خواهد یافت. تولید فوالد ضد زنگ 

وجب ملزات خودرو ف. همچنین عنوان شده است که بخش خواهد یافتبه میزان قابل توجهی افزایش  2021، طی سال 2020
د افزایش به طور درص 20ا ببینی نموده قیمت نیکل شود. در این زمینه، بانک جهانی پیشپشتیبانی از تقاضای این فلز می

 دالر به ازای هر تن برسد. 16.500به  2021متوسط طی سال 

 

 خاورمیانه و شمال آفریقا در در بخش انرژی میلیارد دالری  805گذاری سرمایهپیش بینی 

 2021-25دوره 
مجموع سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده و تعهد شده در بخش انرژی منطقه  1APICORPشرکت  بر اساس پیش بینی

میلیارد دالر می باشد. پیش بینی می شود سرمایه گذاری برنامه ریزی  805به مبلغ  2021-25خاورمیانه و شمال آفریقا در بازه 
این سرمایه گذاری ها را تشکیل داده و پس از آن صنعت درصد از مجموع  31باشد. بخش انرژی میلیارد دالر  497شده به مبلغ 

همچنین انتظار می رود سرمایه گذاری های  قرار دارند. درصد( 20درصد( و صنعت نفت ) 22درصد(،  مواد شیمیایی ) 27گاز )
ذاری ها را تشکیل درصد از مجموع این سرمایه گ 42نفت  باشد. بخشمیلیارد دالر  308 تعهد شده در بازه مورد اشاره به مبلغ

 قرار دارند. درصد( 4 ) مواد شیمیاییدرصد( و صنعت  24) بخش گازدرصد(،   30)انرژی داده و پس از آن صنعت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 -Arab Petroleum Investments Corporation  

 جهان و منطقه در سطح و انرژی  کاال تحوالت  



 سنجریسک

 

 



 

 

 



 

 



 



   



 

  



   



   



  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
ر پرداخت است، به معنی قصور د 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 نظیر در 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

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

 EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  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 طبقهچین نام برد.معادلSinosureجنوبی و کره
بندی صندوق بر اساس پارامترهای ذکر است الگوی رتبهگردد. شایان بندی جهانی در جدول ذیل مشاهده میموسسات 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 بسیار کم ریسک 

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 مرکزي 
 

 نرخ جاري)%( نرخ پایه نام کشور

 Fed fund Target rates 25/0- 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 5/0 کره جنوبی

 O/N Policy Rate 75/1 مالزي

 ID repo 5/0 تایلند

 Reverse repo rate 4 هند

 Repo rate 5/1 امارات متحده عربی

 Reverse repo rate 1 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 25/8 مصر

 CBJ Main Rate 5/2 اردن

 Repo rate 19 ترکيه

 Repo rate 5/3 آفریقاي جنوبی

 Central Bank Rate 7 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/11 نيجریه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 5/15 آنگوال

 Target Rate 4 مكزیک

 Selic Rate 75/2 برزیل

 Refi Rate 5/5 ارمنستان

 Policy Rate 25/1 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 9 قزاقستان

 Discount Rate 5/7 اوکراین

 Refi Rate 5 روسيه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی )     

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/05/2021لغایت  15/04/2021

 72/1 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 48/1 سال 5

 98/1 سال 5/8تا  5

 2/2 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 03/2 سال 5

 43/2 سال 5/8تا  5

 61/2 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 46/0 سال 5

 54/0 سال 5/8تا  5

 54/0 سال5/8بيش از 

 67/2 - مجارستانفورینت 

 ین ژاپن

 88/0 سال 5

 92/0 سال 5/8تا  5

 97/0 سال5/8بيش از 

 55/2 - وون کره جنوبی

 95/1 - دالر نيوزیلند

 05/2 - کرون نروژ

 8/1 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 74/0 سال 5

 86/0                      سال 5/8تا  5

 02/1 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 26/0 سال 5

 39/0 سال 5/8تا  5

 54/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 01/1 سال 5

 35/1 سال 5/8تا  5

 56/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 32/1 سال 5

 82/1 سال 5/8تا  5

 27/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 29/0 سال 5

 37/0 سال 5/8تا  5

 5/0 سال5/8بيش از 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
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