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تجاری خریداران کا ها و خدمات ایرانی اات.  طور هسته اصلی فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک های ایاای و 
صندوق ر    سک  انک ها و دولت های خارجی،  خش دیگری از فعالیت  صاص می دهد.   ر این متناظر، ارزیا ی ری ااس،  ا  ه خود اخت ا

ت در ا تدا  صور صندوق، همچون اایر مواسات همتا در ارتاار جهان  ه ارزیا ی این ریسكها می پردازد. ماهنامه ریسک کشوری            
 ه ، طی چند اال اخیر،  های دولتی و خصوصی  ها و داتگاه ااتقبال اایر  خش    ه دلیل ردید که یک  ولتن داخلی صندوق منتشر می  

 اات.  المانع صندوق ضمانت صادرات ایران، . ااتفاده از مطالب این ماهنامه  ا ذکر نامشودنتشر میصورت مداوم و اینترنتی م

 

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

فراهم گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را صادرات به كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه
اند. اعتبارسنجي خريداران های صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديدهآورند. ضمانتنامهمي

گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه گشای صادركنندگان، سرمايهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهخارجي و ساير خدمات مشاوره
در  Nexiباشد. نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، صادرات مي

گذاری  المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بينژاپن و سايناشور در چين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری
اير كشورها و همچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف ايرانيان در س

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

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

های حق بيمه با هدف كمك به های خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نرخپوشش خود در قبال كشورهای جهان متناسب با سياست
ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، اقدام به بومي سازی الگوهای  1386صادركنندگان كشور، از سال 

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

 رد اين شماره:
 اتثيرات انشی از کروان    رب منطقه و  جهان

 19بهبود اقتصادی قوی رد پی کنترل همه گيری کوید  :چین
 و کاهش قیمت جهانی نفت 19رعاق: تشدید آسیب پذریی اقتصادی بدنبال شیوع کووید 

 2020ات  2011میلیارد دالری ردگيریهای داخلی رد بازه زمانی  580زهینه :لیبی
کاری خلیج افرس :شیپ ینیب رشد   2021-23ردصدی رد مقطع  5/2شورای هم

گاهی هب تحوالت سیاسی /2020ردصدی فعالیت اقتصادی رد سال  3/7کاهش  :ارمنستان  ن
وم همه گيری کووید  2021ربزیل:کاهش روند بهبود اقتصادی رد سال    19ایپمد تدا

 2021و آغاز بهبود رد سال  2020ردصدی فعالیت اقتصادی رد سال  3/3نیجرهی: کاهش 
گاهی هب اتثيرات کروان و چالش  اهی شیپ رو غنا: انتخاب مجدد رئیس جمهور کنونی/ ن

 و...
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 اقتصاد جهانی نامتوازن احیای، جزیی و ثباتبیروند 
بعد  ، EFICاعتبار صادراتی استرالیا بر اساس گزارش موسسه 

، 2020از افت شدید تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 
پیش بینی  OECDسازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 

% و در سال  2/4تا  2021کرده است شاخص مذکور در سال 
افزایش یابد. بر اساس این پیش بینی شیوع  %7/3تا  2022

 و چشم انداز قابل دسترس بودن گردیدهویروس جدید، مهار 
سبب افزایش اعتماد و  2021گسترده واکسن تا انتهای سال 

  نیز تقویت مصرف و سرمایه گذاری خواهد شد.  

ن کشورها، متفاوت خواهد بود. اقتصادی در بی احیای البته
شود تولید ناخالص داخلی چین تا انتهای سال بینی میپیش

برسد. اما انتظار  %10، حداقل به 2019آینده نسبت به سال 
رود تولید اقتصادی، تا اواخر سال آینده در بسیاری از می

رود انتظار میبل از بحران باقی بماند. کشورها در سطوح ق
های پیگیری و ، سیستمی کارآمدهاکنترل کشورهای دارای

گیرد، علیرغم واکسیناسیون با سرعت صورت می کهقرنطینه 
وضعیت، المللی و تداوم این پایین بودن سطح تقاضای بین

همچنین به دلیل ضعیف  عملکرد نسبتا مناسبی داشته باشند.
های مراقبتی بهداشتی، احتمال واکسیناسیون بودن نظام

های به شدت ، اهمیت باالی بخش2021محدود تا پایان سال 
پذیر مانند گردشگری و وابستگی نسبی به تامین مالی آسیب

ای نوظهور بطور خارجی از جمله حواله جات، چشم انداز بازاره
 رسد.  خاص مبهم به نظر می

از جمله  -انتظار می رود در میان مدت، مشکالت اقتصادی 
های سابقا کاهش مشارکت نیروی کار، ورشکستگی شرکت

 برآوردهاینسبت به  -های کم بازده ور و تداوم شرکتبهره
-باشد. بر اساس برآورد صندوق بینبیشتر ، گیریپیش از همه

 19المللی پول، افت سطح تولید نسبت به مقطع قبل از کووید 
هزار  28به  2020-2021هزار میلیارد دالر در بازه زمانی  11از 

یابد)معادل افزایش می 2020-2025 مقطعمیلیارد دالر در 
 جهان(.کنونی حدود یک سوم مجموع تولید ناخالص داخلی 

به ساخت  های امیدوارکننده مربوطدر حالی که پیشرفت
نموده، های مربوط به رکود جهانی را برطرف واکسن، نگرانی

انداز ئن است. چشممانداز اقتصاد همچنان نامطاما چشم
به توانایی مهار موارد جدید بستگی اقتصادی تا حد زیادی 

و زمان بندی اجرای واکسیناسیون در سطح  19شیوع کووید 
س انبوه و توزیع گسترده دارد.  تولید واکسن موثر در مقیا

فراتر از حد انتظار و با قیمت قابل قبول،  یسراسری آن با سرعت
می تواند حساسیتها را برطرف نماید و سبب رشد باالتر از جمله 

های مبتنی های گردشگری و بخشامکان بهبود فعالیت بخش
های احتمالی در جذب واکسن بر قرارداد گردد. در مقابل، چالش

النی شدن شیوع بیماری شده، عدم اطمینان تواند سبب طومی
را تشدید نموده و بازگشت اعتماد کسب و کارها و مصرف 

 کنندگان را دچار تاخیر نماید. 

 

 2020در پایان سپتامبر  GDPدرصد  357معادل  بدهی جهانی                           

 یالمللبینتامین مالی موسسه بر اساس گزارش ماه دسامبر 
(IIF)، ها و ها، شرکتبدهی جهانی که شامل بدهی دولت

به باالترین میزان خود  2020در پایان سپتامبر  ،خانوارهاست
درصد  7/8که بیانگر  رسیددالر هزار میلیارد  7/274یعنی 

باشد. از سوی می 2019افزایش نسبت به پایان سپتامبر سال 
درصد تولید  7/356دیگر عنوان شده که بدهی جهانی معادل 
در  باشد،می 2020ناخالص داخلی جهانی در پایان سپتامبر 

 3/324حالی که این نسبت در پایان سپتامبر سال گذشته 
های بزرگ درصد بوده است. این افزایش بدهی ناشی از واکنش

 مازادر نتیجه استقراض و د 19مالی و پولی به بیماری کووید 
در پایان  ،IIFبه عقیده ها عنوان گردیده است. توسط دولت

هزار  2/79های غیرمالی به بدهی شرکت ،2020سپتامبر 

 1/79 به ی، بدهی دولتGDP)درصد  2/100)دالر  میلیارد
، بدهی بخش مالی (GDPدرصد  8/103) دالر میلیارد هزار

و بدهی  GDP)درصد 3/88) دالر هزار میلیارد 8/66 به
 (GDPدرصد   3/64)دالر هزار میلیارد  6/49بهخانوارها 

هزار  9/70از نوظهور بدهی بازارهای  همچنین رسیده است. 
 هزار میلیارد دالر 4/76به  2019دالر در پایان سپتامبر  میلیارد

این، افزایش یافته است. عالوه بر  2020در پایان سپتامبر 
 386)دالر  هزار میلیارد 8/181بدهی بازارهای پیشرفته از 

 هزار میلیارد 3/198به  2020در پایان سپتامبر  GDP)درصد 
افزایش  2020در پایان سپتامبر  (GDPدرصد  5/421 )دالر 

سطح بدهی  IIFبر اساس پیش بینی یافته است. در مجموع
 سید.خواهد ر GDPدرصد  365به  2020جهانی تا پایان سال 

 تاثیر کرونا بر جهان و منطقه



 2020در سال  جهانی کاال درصدی تجارت 6کاهش                                   

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل بر اساس پیش بینی 
-به دلیل تداوم تاثیر ویروس کرونا بر فعالیت، متحد )آنکتاد( 

 6/5، 2020در سال جهانی کاال های تجاری، ارزش تجارت 
که این رقم بیشترین میزان کاهش پس از یافته درصد کاهش 

فعالیتهای تجاری از زمان بحران سال درصدی  22کاهش 
باشد. تخمین زده شده علیرغم ادامه شیوع ویروس می 2009

در بسیاری از کشورهای  مجدد محدودیتهاکرونا و اعمال 
، 2020چهارم سال  فصلجهان، ارزش تجارت جهانی کاال در 

همچنین  درصد رشد نموده است.  6/11نسبت به فصل قبل
نسبت به  2020سوم سال  فصلارزش تجارت جهانی کاال در 

این در حالی است  .درصد افزایش یافته است 20 تافصل قبل 

ه دوم سال برای جبران های تجاری در نیمگسترش فعالیتکه 
همچنین اول سال کافی نبوده است.  نیمهشدید در  کاهش

بیشترین  2020سال  طیبخش خدمات شود  میبینی پیش
زیرا تجارت باشد  متحمل شدهآسیب را از ویروس کرونا 

که شدیدترین  یافتهدرصد کاهش  4/15مذکور،خدمات در سال 
بخش 2009)در بحران سال  باشدمی 1990میزان از سال 

، شدید افتدرصد کاهش یافت(. دلیل اصلی این  5/9خدمات 
های ، حمل و نقل و فعالیتمسافرتکاهش قابل توجه 

 گردشگری عنوان گردیده است.
 
 

 

 

 

 

 19ید وگیری کوبهبود اقتصادی قوی در پی کنترل همه  :چین
اقتصاد چین طی دو فصل گذشته به طور قابل توجهی از بحران 

 فصلدرصد در  9/4درصد و  2/3رهایی یافته است ) 19کووید 
شود رشد تولید ناخالص داخلی بینی می(. پیشسال دوم و سوم
درصد کاهش یابد که این میزان  2حدود  ،2020در سال 

بوده است . البته با   سابقهسال گذشته بی 40کاهش ظرف 
توزیع گسترده  فرض تحت کنترل باقی ماندن ویروس کرونا  و

رشد این کشور در سال  رود، انتظار می2021واکسن در سال 
موج انداز به درصد افزایش یابد. این چشم 8به حدود  2021
در سراسر واکسیناسیون متفاوت های برنامهو  مهارسازیجدید 

ممکن است برای مدت طوالنی این امر جهان بستگی دارد که 
 تقاضای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.

 :بر ریسک کشور تاثیر
، 2020در اوائل سال  19-کووید اردپس از مشاهده اولین مو

از . یافتبه سرعت بهبود سال دوم  فصلاقتصاد این کشور از 
توان به مواردی مانند اقدامات می، دالیل این بهبود قابل توجه 

که در جلوگیری از گسترش و بلندمدت سختگیرانه سازی مهار
سیاست اند و همچنین ویروس کرونا بسیار موفق عمل نموده

را اقتصاد چین دولت اشاره نمود. این موارد،  حمایتی قوی
. نمودکه اقدام به بازگشایی  مطرح کرداولین اقتصادی بعنوان 

به منظور غلبه بر رکود عمیق، دولت از اقدامات پولی مختلف 

اعتبار و  افزایشکاهش نرخ بهره کوتاه مدت، تسریع در  مانند
درصد تولید ناخالص  5/4 بالغ بر بیش ازهای مالی )محرک

افزایش این در حالی است که داخلی( استفاده کرده است. 
در افزایش  ،های زیربناییای عمومی در پروژههگذاریسرمایه

رشد تولید ناخالص داخلی تعیین کننده بوده است. از سوی 
درآمد و افزایش کاهش دیگر عواملی مانند کاهش اعتماد، 

بیکاری ناشی از بحران، موجب کاهش مصرف خصوصی و 
کندی بهبود گردیده است. با این وجود و بر اساس مشاهدات 

 های آینده تقویت خواهد شد. قتصادی ظرف ماهاخیر، بهبود ا
مثبت به  2021انداز اقتصاد کالن برای سال چشمهمچنین 

که  است رسد. چین به عنوان تنها اقتصاد بزرگ جهاننظر می
سال  . این کشور دردارای رشد مثبت بوده است 2020در سال 

عملکرد خوبی خواهد داشت  2020سال آینده و پس از بحران 
درصد  8واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور حدود  )رشد
و  19تر کووید با کنترل مناسب(. همچنین شودبینی میپیش

 RCEP اخیراً امضاء شده توافقنامهرود انتظار می از آنجا که
سبب تقویت روابط ( ایهمکاری اقتصادی جامع منطقه)

فزایش ااقتصاد این کشور نه تنها از ، اقتصادی اعضاء گردد
گذاری مصرف داخلی بلکه از افزایش روند تجارت و سرمایه

 منطقه آسیا منتفع خواهد شد. درون 

 آسیا



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 و کاهش شدید قیمت جهانی نفت 19شیوع کووید تشدید آسیب پذیری اقتصادی بدنبال  :عراق
و  19شیوع کووید  ، المللی پولصندوق بینبر اساس گزارش 

کاهش شدید قیمت جهانی نفت، موجب افزایش آسیب پذیری 
واقعی   GDPبینی شده که اقتصاد عراق گردیده است. پیش

به دلیل کاهش تولید هیدروکربن و  2020این کشور در سال 
درصد  11در فعالیت بخش غیر هیدروکربنی  اختاللبروز 

کسری مالی  2020رود در سال همچنین انتظار می کاهش یابد.
 درصد 16و کسری حساب جاری به  GDPدرصد  20به 

افزایش یابد که این امر منعکس کننده کاهش قابل توجه 
 ،صندوقگزارش به باشد. صادرات ناشی از هیدروکربن می

مقامات عراقی باید برای اطمینان از ثبات اقتصاد کالن و 
های کوتاه مجددا سیاست پذیرآسیب بخش هایاز حمایت 

 رودانتظار میاین در حالی است که مدت خود را ارزیابی نمایند. 
برای مرحله بعد یعنی خرید و توزیع واکسن موثر نیاز به افزایش 

توان میمندرج در این گزارش از دیگر موارد منابع مالی باشد. 

 خدمات عمومی اصالح ،تهیه و اجرای بسته سیاستی جامعبه 
، اصالح د مدیریت مالی عمومیبهبو ،بازنشستگی نظام و

 اشاره نمود.های بزرگ دولتی بانکساختار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 خاورمیانه و شمال آفریقا                                                         

 OECD در چین گروه ریسک کشور

 2گروه :در صندوق چینریسک کشور  گروه
 میلیون یورو 1225:تاکنون 89سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 

 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 

 7گروه   :در صندوق عراقریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 1998تاکنون: 89سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع



 2020تا  2011در بازه زمانی  های داخلیدرگیریمیلیارد دالری  580هزینه :لیبی

در امور  متحد کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
( برآورد کرده است هزینه اقتصادی ESCWA) غرب آسیا

یش ب، 2020تا  2011لیبی در طی سالهای های داخلی درگیری
بر  اشد.بمی میلیارد دالر  580میلیارد دینار یا معادل  783از 

 بر اساسارائه شده نهاد مذکور، برآوردهای اساس گزارش 
ی های تفاوت بین تولید ناخالص داخلی واقعی لیبی و پیش بین

 تا 2010برای دوره  2009صندوق بین المللی پول در سال 
ین بدر ها تنشهزینه  این در حالی است که باشد. می 2020

الهای میلیارد دالر و در بین س 216به  2015و  2011سالهای 
  باشد.میمیلیارد دالر  364بالغ بر   2020تا  2016

ESCWA لیبی معتقد است تخریب زیرساختهای پایتخت ،
این  دیوری و افت قیمت نفت، خسارتهای اقتصاکاهش بهره

در شود پیش بینی می. همچنین اندشدیدتر نمودهرا  کشور 
-تنشصورت عدم برقراری توافق صلح در سالهای آتی، هزینه 

به  2025تا  2021 بین سالهایو در فته به شدت افزایش یاها 
از میلیارد دالر برسد.  465میلیارد دینار لیبی یا معادل  2/628

تاثیرپذیری باالی لیبی از نوسان بخش  ESCWAنظر 

تضعیف اقتصاد این  سببکمبود تنوع اقتصادی،  و هیدروکربن
 2011فعالیتهای بخش هیدروکربن، که در سال و کشور شده 

 ،داددرصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می 6/62حدود 
درصد از تولید ناخالص داخلی را  68، حدود 2019در سال 
 ست.داده اتشکیل 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

 

 2021-23 زمانی در مقطع شورای همکاری خلیج فارسدرصدی کشورهای  5/2پیش بینی رشد 
در حالیکه  اس اند پی،بندی موسسه رتبهبر اساس پیش بینی 

 ،باشدمی درصد -6،  2020رشد اقتصادی این منطقه در سال 
-23در بازه زمانی عضو فعالیت اقتصادی کشورهای رشد 
بر اساس گزارش درصد خواهد رسید.  5/2به ساالنه  2021

به دلیل  2020اقتصادی سال  کاهش رشد  ،موسسه مذکور
از  ناشی ایکاهش تقاضای منطقهکاهش تولید نفت اوپک، 

و محدود بودن فعالیت اقتصادی ناشی  های پایین نفتقیمت
رشد اقتصادی همچنین   باشد.می 19گیری کووید از همه

-به این ترتیب پیش 2021-23کشورهای این منطقه در دوره 

درصد، امارات  6/2درصد، عمان  5/4کویت  :بینی شده است
 4/2بحرین و عربستان سعودی  ،درصد 5/2متحده عربی 
شود فعالیت اقتصادی  درصد. تخمین زده می 8/1درصد و قطر 

گیری به سطح قبل از همه 2022عربستان سعودی تا سال 
 2023امارات تا سال  رودانتظار میبرسد. این در حالی است که 

گردد که دلیل آن کاهش گیری بازبه نرخ رشد قبل از همه

بی وفعالیت بخش هیدروکربن ابوظبی و بخش گردشگری د
-، میموجب محدود شدن رشد اقتصادی این کشور گردیده که

صادرات ناشی از افزایش تولید خالص تقویت  همچنین .باشد
 شده 2022در سال فعالیت اقتصادی کویت سبب افزایش نفت 

زیرا ظرفیت  ،خواهد ماندهمچنان قوی باقی  2023و در سال 
از جمله تولید مجدد نفت در ) فعال خواهد شدتولید نفت مازاد 

بر اساس پیش بینی اس . (منطقه مشترک با عربستان سعودی
به  2021رشد بخش غیر هیدروکربنی بحرین از سال  اند پی،

های دولت برای امر ناشی از برنامهیابد که این میبعد بهبود 
رود انتظار می ،باشد. عالوه بر اینها میتوسعه زیرساخت

های فعالیت اقتصادی قطر به دلیل کندی ساخت و ساز و بخش
 2021-23وابسته و همچنین محدودیت تولید گاز در دوره 

 خود باقی بماند.گذشته میانگین کمتر از 
 

 

 

 OECD در لیبی گروه ریسک کشور

 

 7گروه :در صندوق لیبیریسک کشور  گروه
 در سالهاي اخیر محدود بوده است.اي صندوق پوشش بیمه



 

                           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در کویت گروه ریسک کشور

 
 2گروه :در صندوق کویتریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 3/5:تاکنون 89سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 OECD در عمان گروه ریسک کشور

 
 3گروه   :در صندوق عمانریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 8/19:تاکنون 89سال اي صندوق ازپوشش بیمه مجموع

 OECD در امارات گروه ریسک کشور

 
 2گروه   :در صندوق اماراتریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 1420:تاکنون 89سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 OECD در بحرین گروه ریسک کشور

 
 6گروه   :در صندوق بحرینریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 6/1:تاکنون 89سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 OECD در عربستان گروه ریسک کشور

 

 4گروه  :در صندوق عربستانریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 7/2:تاکنون 89سال  اي صندوق ازپوشش بیمه مجموع

 OECD در قطر گروه ریسک کشور

 
 2گروه   :در صندوق قطرریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 5/3:تاکنون 89سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع



  

 2020فعالیت اقتصادی در سال درصدی  3/7کاهش  :ارمنستان

در  درگیری نظامی ،صندوق بین المللی پولر اساس گزارش ب
، به طور 19باغ و موج دوم ابتال به کووید قره-ناگورنو

در این راستا چشمگیری بر اقتصاد ارمنستان تاثیر گذاشته است. 
 2020در سال ولید ناخالص داخلی واقعی شود تیبینی مپیش

 2021درصد کاهش یابد و رشد شاخص مذکور در سال  3/7تا 
به حالت قبلی بازگردد.  %5/3تا  2022و در سال  %1تا 

تولید  %1این بحران به افزایش کسری مالی از همچنین 
تولید ناخالص داخلی در  %7به  2019ناخالص داخلی در سال 

  .خواهد شدمنجر  2020 سال
ای که کشور های عمدهوجود چالشبه گزارش صندوق، برغم 

عملکرد سال جاری با آنها مواجه بوده است، ارمنستان طی 
رضایت  این نهادکشور در چارچوب توافق فعلی با این اقتصادی 

توجه به پایین همچنین به عقیده صندوق با  باشد. میبخش 
، بودجه مناسبی 2021بودن نرخ رشد، بودجه دولت برای سال 

مالی میان مدت کشور در یک راستا قرار دارد. راهبرد است و با 
درصد  6/5تا   2021سال در  کسری مالیپیش بینی می شود 

سطح بدهی یابد. همچنین تولید ناخالص داخلی کاهش 
 2019تولید ناخالص داخلی در انتهای سال  %63عمومی از 

تولید ناخالص داخلی در انتهای سال  %69و به  یافتهافزایش 
تولید ناخالص  %60برسد و در میان مدت در حدود  2020

  گردد. داخلی تثبیت 
حساب  کسری ،ذکر آنکه بر اساس پیش بینی صندوقشایان 

یافته تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش  %6جاری از 
خواهد رسید. این در حالی است  2021در سال درصد  5/6و به 
، در حدود 2022تا 2020ناخالص در بازه زمانی  ارزیذخایر که 
  شده است.میلیارد دالر پیش بینی   45/2

 :تحوات سیاسینگاهی به 

صلح روسیه، افظ نیروهای ح مشارکتبا ارمنستان و آذربایجان، 
این در نمودند.  مبادلهشهروندان و زندانیان جنگی را با یکدیگر 

نیروهای ارمنستان و آذربایجان با نقض توافق  حالی است که 
آتش بس، در نزدیکی روستاهای تحت کنترل ارمنستان 

دولت ارمنستان در کنار این تحوالت درگیر شدند. بایکدیگر 
برخی از محدودیتهای حکومت نظامی را متوقف نمود. صدها 

کنندگان با توجه به عدم کناره گیری نیکول تن از تظاهرات
این کشور پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در ایروان پایتخت 

گفتگو با سه حزب نیز تجمع کردند. نخست وزیر ارمنستان 
زودهنگام در خصوص برگزاری انتخابات سیاسی بزرگ 

عدم شفافیت کافی در شایان ذکر آنکه پارلمانی را آغاز نمود. 
جدید فیمابین ارمنستان و  وط  مرزیخصوص ترسیم خط

واقع اعتراضات محلی در منطقه سیونیک  سبب بروزآذربایجان، 
مرزی گردید و در این راستا نیروهای در جنوب ارمنستان 

 این منطقه ها، در مجاورت مرزها در ر رفع تنشروسیه به منظو
 مستقر خواهند شد.
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 OECD در ارمنستان گروه ریسک کشور

 

 5گروه  :در صندوق ارمنستانریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 86:تاکنون 89سال اي صندوق ازپوشش بیمه مجموع



 

  19گیری کووید پیامد تداوم همه  2021کاهش روند بهبود اقتصادی در سال :برزیل           

دیده آسیب گیری از تاثیرات منفی همهدر حالیکه  اقتصاد برزیل
یک سو از  .دهدعالیم متناقضی را از خود نشان می است،

نسبت به مقطع  2020سوم سال  فصلاین کشور در اقتصاد 
)اگر چه این رقم  درصد بهبود یافت 7/7 تامشابه سال قبل 

 سویاز  (؛درصد کاهش یافته است 9/3 رشد ساالنهنسبت به 
تواند بر از ماه نوامبر، می 19دیگر، بازگشت مجدد موارد کووید 

این در حالی است  چهارم تاثیر بگذارد.  فصلهای آماری داده
گیری و عدم اطمینان مربوط به تزریق دار همهثیر ادامهتاکه 

را با ابهام  2021در سال بهبود اقتصادی  ممکن استواکسن 
رود طرح واکسیناسیون ملی دولت مواجه سازد. انتظار می

طرح مذکور در نظر  .شروع شود 2021سال برزیل، از فوریه 
 دارد کل جمعیت کشور را تا پایان سال واکسینه نماید.  

 تاثیر  بر ریسک کشور:
هزار کشته تا 180میلیون مورد ابتال و بیش از  9/6رزیل با ب

گیری اواسط دسامبر، به عنوان سومین کشوری است که از همه

، بیشترین آسیب را متحمل شده و بحران بهداشتی 19کووید 
 رودانتظار میقتصادی این کشور هنوز پایان نیافته است. و ا

 یافتهکاهش   %8/5رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری تا 
با توجه به درصد بهبود یابد.  8/2تا مجددا  ،2021و در سال 

 ، باشدبزرگ سال آتی نیز میریسک ، 19این که شوک کووید 
در واقع، برنامه رسد. این سناریو، خوش بینانه به نظر می

درصد  25واکسیناسیون به صورت تدریجی اجرا خواهد شد و 
مند خواهند ، از آن بهره2021از جمعیت تا پایان نیمه اول سال 

برابر امکانات لجستیکی و مقاومت در این در حالی است که شد.
بولسونارو، رئیس جمهور  تشکیکواکسیناسیون و از جمله 

-میبرنامه ای سریع و موثر این مشکالت اصلی در برابر اجر

 فصلدر اقتصادی بعد از بهبود چشمگیر شایان ذکر آنکه باشد. 
در ماههای احتماالً  19، موج دوم موارد کووید2020سال  سوم

 آتی به اقتصاد کشور مجددا آسیب خواهد زد.  
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021و آغاز بهبود در سال  2020درصدی فعالیت اقتصادی در سال  3/3نیجریه: کاهش 
المللی پول، کاهش قیمت جهانی صندوق بین گزارشطبق 

نفت و خروج قابل توجه سرمایه، فشارهای موجود بر تراز 
پرداخت نیجریه را تشدید کرده که این امر در کنار  اقدامات 
محدود کننده مرتبط با  ویروس کرونا، منجر به کاهش فعالیت 

 آمریکای التین

 OECD در برزیل گروه ریسک کشور

 4گروه :در صندوق برزیلریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخیر موردي براي پوشش بیمه اي مطرح نبوده است.

 

 آفریقای جنوب صحرا



تولید ناخالص داخلی واقعی  رودانتظار می. باشندمیاقتصادی 
 2021درصدی داشته و در سال  25/3کاهش  2020در سال 
-به سطح پیش از همه 2022درصدی و در  سال 5/1به رشد 

های گیری برسد. به عقیده صندوق، در کوتاه مدت ریسک
نامطلوب قابل توجه وجود داشته که ناشی از پیشرفت 

 باشد.یگیری منامشخص همه

کند در میان المللی پول پیش بینی میهمچنین صندوق بین
مدت کسری مالی دولت، به دلیل کاهش چشمگیر درآمد 

دولت  عمومی، گسترده باشد. صندوق خاطر نشان می نماید
های سوخت ها و همچنین حذف یارانهبندی هزینهبرای اولویت

ی، بودجه سال های پرهزینه و غیرهدفمند در بخش انرژو یارانه
گیری بر اقتصاد مورد خود را با هدف کاهش تأثیر همه 2020

بازبینی قرار داده است. در این رابطه، صندوق مقامات نیجریه 

را تشویق نمود نسبت به افزایش درآمد عمومی از جمله افزایش 
مالیات و بهبود مدیریت مالیات با هدف کاهش ریسک مالی و 

مایند. همچنین، صندوق وابستگی آسیب پذیری بدهی اقدام ن
کمتر دولت به تأمین بودجه از طریق بانک مرکزی را تائید و 
توصیه نمود پولی کردن کسری مالی در میان مدت از طریق 
بهبود برنامه ریزی بودجه و مدیریت تامین مالی عمومی تعلیق 
گردد. عالوه بر این، صندوق انتظار دارد حرکت به سمت به 

، انعطاف پذیر و مبتنی بر بازار، فشارهای موجود نرخ ارز واحد
-در تراز پرداخت را کاهش داده و موجب اعتماد مجدد سرمایه

 گذاران  شود.
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پیش رونگاهی به تاثیرات کرونا و چالش /کنونیرئیس جمهور انتخاب مجدد غنا: 

آدو، در انتخابات هفتم دسامبر، با -رئیس جمهور نانا آکوفو
انتخاب گردید. درصد آرا برای دوره چهار ساله دوم  6/51کسب 

انتخابات به رغم برخی وقایع خشونت آمیز، عمدتاً مسالمت 
هایی رسد رأی دهندگان از سیاستآمیز برگزار شد. به نظر می

مانند آموزش رایگان دوره متوسطه و بهبود  وضعیت تأمین 
شایان انرژی پس از چندین دهه قطع زیانبار برق رضایت دارند. 

حزب ملی میهنی رقابت نزدیک لمانی، در انتخابات پارذکر آنکه 
کنگره دموکراتیک ملی  وبه رهبری رئیس جمهور  راست میانه

 منجر به ایجاد محیط چالشی در پارلمان این کشور گردید. 
 تاثیر بر ریسک کشور:

رسد انتخابات غنا پس از یک سلسله انتخابات نظر میبه 
جنجالی در کشورهای ساحل عاج،گینه و تانزانیا و تحرکات 

افول سیاسی خشونت بار در اوگاندا و مالی و افزایش هراس از 
در قاره آفریقا،  بیشتر از یک استثنا بوده است.  کراتیکوروند دم

ثباتی ریسک پایین غنا از حیث بی این در حالی است که
بوده و حاکمیت قانون قوی دموکراتیک روند سیاسی، ناشی از 

علیرغم تأثیر شدید بحران بیماری کرونا بر زندگی مردم ،  و
  انتخابات طبق انتظار روند منظمی داشته است.

 اقتصاد افتگیری بیماری کرونا و همهدر کنار تحوالت مذکور، 
است. انتظار تضعیف نموده غنا را  یهای اقتصادبنیان ،جهانی

نخست سال  فصلاخلی غنا در رود رشد تولید ناخالص دمی
در پی کاهش صادرات نفت و کاکائو برای اولین بار در  2020

متوسط در حالیکه .درصد(.  /9سال گذشته متوقف گردد) 40
درصد رسیده  7طی سه سال گذشته به نیز نرخ رشد ساالنه 

 OECD در نیجریه گروه ریسک کشور

 5گروه  :در صندوق نیجریهریسک کشور  گروه
 صندوق در سالهاي اخیر محدود بوده است.اي پوشش بیمه

 



-. پیشکه عمدتا ناشی از سرمایه گذاری های نفتی بوده است

فعالیت اقتصادی با رشد تولید  2021شود در سال بینی می
  درصدی به روند قبلی خود بازگردد. 2/4ناخالص داخلی 

میلیارد دالری دولت با  17وعده  ،کرونابحران  در واکنش به
هدف بهبود وضعیت اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی به موازات 

از تولید ناخالص داخلی در سال  ٪25برگزاری انتخابات، معادل 
درصد 16ه و منجر به کسری مالی وسیعی به میزان بود 2020

درصد برای سال  3/9و  2020تولید ناخالص داخلی برای سال 
غنا برای تأمین نیازهای فوری همچنین . خواهد گردید 2021

را در قالب  المللی پولصندوق بین میلیارد دالری 1مالی، وام 
حالی است این در دریافت کرده است. نهاد  ایناعتبار فوری 

که  1(DSSI) 20گروه  بدهی خدماتتعلیق از برنامه  که غنا
برای تعیین مهلت قانونی  نهادهای بستانکار رسمی متشکل از

های ضروری برای هزینهگشایش مالی با هدف پرداخت و 
به نظر است.  نگردیده، منتفع درآمد ایجاد شدهکشورهای کم

 بستانکارانهای فراوانی به بدهیاین کشور از آنجا که رسد می
نداشته و در  DSSIخصوصی دارد، تمایلی به شرکت در 

عوض همچنان از بازارهای اوراق قرضه بین المللی استفاده 
درصد تولید  8/62در نتیجه، سطح بدهی عمومی از  نماید.

درصد در سال  7/76به حدود  2019ناخالص داخلی در سال 
رآمد عمومی افزایش یافته  و درصد از د 600، یا بیش از 2020

شایان ذکر الزم است به سمت سطوح پایدارتری کاهش یابد. 
برای سالهای متمادی وضعیت بدهی عمومی غنا نقطه آنکه 

ضعف اصلی این کشور محسوب شده و صندوق بین المللی 
ریسک باالی "پول این کشور را به عنوان کشورهای دارای 

 .کندطبقه بندی می 2"بحران بدهی
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 2021در سال دالری نقت  53 بهای پیش بینی میانگین

، 2019دالری سال  2/64قیمت  هسبت بندالر به ازای هر بشکه بود که  3/43قیمت نفت خام برنت میانگین  2020 سالدر 
، بر فعالیت باشدمیها که عمدتاً ناشی از شیوع ویروس کرونا دهد. کاهش قابل توجه قیمتدرصدی را نشان می 5/32کاهش 

 9/26 به کمترین سطح ماهانه یعنی طور متوسط ها بهآوریل قیمتماه در  بوده است. تأثیر گذار نیزاقتصاد جهانی و تقاضای نفت 
محسوب سال گذشته  18 طیقیمت   که کمترین بوددالر  3/19قیمت نفت خام برنت  ،آوریل 21در رسید، بگونه ای که دالر 

تولید میان اعضای اوپک و تولید کنندگان خارج از  اوپک، کاهش استخراج نفت در ایاالت  کاهشتوافق نامۀ  به پشتوانه شود.می

                                                           
1 - Debt Service Suspension Initiative 
 

2 - high risk of debt distress 

 جهان و منطقه در سطح  و کاال   یتحوالت  انرژ

 OECD در غنا گروه ریسک کشور

 5گروه :در صندوق غناریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 7/3:تاکنون 89سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 



هر بشکه افزایش  به ازایدالر  8/40ها به تدریج به میانگین متحده و انتظارات برای بهبود اقتصاد جهانی، در ماه ژوئن این قیمت
دالر جریان داشت. پس از آن، قیمت های نفت در ماه دسامبر تا حدی  45تا  40یافت و تا اواخر ماه نوامبر، معامالت در بازه قیمتی 

افزایش . با وجود آنکه بودرنمای واکسن ویروس کرونا دالر رسیدکه منتج از فضای مثبت و دو 3/50افزایش یافت و به میانگین 
تعدادی از کشورها همچنان بر د کننده توسط محدوتعداد مبتالیان به ویروس کرونا در سراسر جهان و به ویژه بازگرداندن اقدامات 

 Fitchموسسه  شایان ذکر آنکهکنند. افزایش قیمت نفت را تقویت می های موجود در خاورمیانه،تنش، قیمت نفت تأثیرگذار است

Solutions وزیع و همچنین روند افزایشی قیمت نفت به جهت تدارد اوپک  بازار نفت توسط با انتظاری که از متعادل سازی
 هر بشکه پیش بینی کرده است. به ازایدالر  53به طور متوسط  2021در سال را جهانی واکسن کرونا، قیمت نفت برنت 

 

 هر تن رسید به ازایدالر  6184، بطور متوسط به 2020قیمت مس در سال فلزات پایه:            
 6008هر تن بود که نسبت به میانگین  به ازایدالر  6184 بطور میانگین ،2020قیمت نقدی مس در بازار بورس لندن در سال 

هر تن بود که در فصل  به ازایدالر  5640، 2020در فصل نخست سال ی این فلز قیمتها درصد رشد نمود. 3دالری سال قبل، تا 
و در فصل چهارم دالر  6530قیمتها در فصل سوم به متوسط سپس دالر کاهش یافت.  5351دوم بدلیل شیوع ویروس کرونا به 

دالر رسید که عمدتاً پیامد بازگشت تقاضا برای فلزات بویژه در چین و نیز بهبود فعالیت تولید جهانی بوده است. همچنین  7196به 
هر  به ازایدالر  7969یعنی  2013دسامبر به باالترین سطح از فوریه  18و در  دالر کاهش یافت 4625به مارس  23قیمتها در 
 میلیون تن بوده که 5/18، 2020مار نشان می دهد تقاضای جهانی برای مس تصفیه شده در نه ماهه سال آجدیدترین  تن رسید.

 10اهش ک ،درصدی تقاضای چین 13درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد  5/1تا  نسبت به مدت مشابه سال قبل
با توجه به اینکه افزایش  ،تولید جهانی مس تصفیه شده ،ع مورد اشارهدرصدی سایر نقاط جهان را جبران نمود. همچنین در مقط

درصد افزایش به  2/1تولید شیلی، ج.د. کنگو، ژاپن و زامبیا تا حدی کاهش تولید ایاالت متحده، چین و هند را جبران نمود، با 
 .میلیون تن رسید 1/18
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  توضیحات 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 بازار باشد. دولتمی Moody's( و S&P)FitchRatings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 

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

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

 EKFسوئد،  EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بهکشورهای دیگر می
جنوبی و کره K-sureهند،  ECGCروسیه،  EXIARکانادا،  EDCاسترالیا،  EFICسوئیس،  SERVدانمارک، 

Sinosureبندی بندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات رتبهسازی تقریبی طبقهچین نام برد.معادل
بندی صندوق بر اساس پارامترهای خاص، بومی سازی گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهه میجهانی در جدول ذیل مشاهد

 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 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 استرالیا

 Cash Rate 25/0 نیوزیلند

 -month Libor target 75/0 3 سوئیس

 Overnight rate 25/0 کانادا

 One-year lending rate 85/3 چین

 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 17 ترکیه

 Repo rate 5/3 آفریقاي جنوبی

 Central Bank Rate 7 کنیا

 Monetary Policy Rate 5/11 نیجریه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 5/15 آنگوال

 Target Rate 25/4 مكزیک

 Selic Rate 2 برزیل

 Refi Rate 25/5 ارمنستان

 Policy Rate 5/1 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 9 قزاقستان

 Discount Rate 6 اوکراین

 Refi Rate 25/4 روسیه

 



  

 (CIRRsبهره تجاري براي اعتبارات صادراتی )نرخ مرجع      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 مرجع)درصد(نرخ 

 14/01/2021لغایت  15/12/2020

 30/1 - دالر استرالیا

 دالر کانادا

 29/1 سال 5

 43/1 سال 5/8تا  5

 49/1 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 37/1 سال 5

 71/1 سال 5/8تا  5

 93/1 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 32/0 سال 5

 38/0 سال 5/8تا  5

 46/0 سال5/8بيش از 

 30/2 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 86/0 سال 5

 89/0 سال 5/8تا  5

 90/0 سال5/8بيش از 

 30/2 - وون کره جنوبی

 30/1 - دالر نیوزیلند

 55/1 - کرون نروژ

 48/1 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 64/0 سال 5

 66/0 سال 5/8تا  5

 76/0 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئیس

 25/0 سال 5

 31/0 سال 5/8تا  5

 39/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگلیس

 94/0 سال 5

 02/1 سال 5/8تا  5

 16/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 22/1 سال 5

 39/1 سال 5/8تا  5

 63/1 سال5/8بيش از 

 یورو

 22/0 سال 5

 24/0 سال 5/8تا  5

 31/0 سال5/8بيش از 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
 و بین الملل مديريت ريسك
 

 5شماره غربی خیابان شانزدهم شهید احمد قصیر آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان 

 88739267تلفن: 

 8733376فكس: 
 Intl@egfi.org ،Intl@egfi.irپست الكترونیك: 
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