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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:
 رموری رب تحوالت جهان  و منطقه: پیش بینی اه، اتثيرات رکوان و واکسیناسیون 

گاهی هب تحوالت سیاسیبهبود محیط رسماهیانداز میان دمت هب توسعه بخش خصوصی و اپکستان: منوط بودن چشم  گذاری/ ن
 اندوزنی: بهبود اقتصادی هب پشتواهن شتاب روند اصالحات 
 الجزاری:چشم انداز اقتصادی رد معرض ریسکهای انمطلوب 

گاهی هب تحوالت سیاسی 2022و  2021ردصد رد سالهای  5پیش بینی رشد اقتصادی بیش از :ارمنستان  /ن
 با روسیه اورکاين: ربوز تحرکات جدید رمزی 

گاهی هب تحوالت سیاسیتنزل  :اتیوپی                                رتبه اعتباری دولت /ن
 ردصدی رد میان دمت 7/2نیجرهی: پیش بینی رشد اقتصادی 

 و...
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 2022 درصدی گردشگری در سال 12کمتر از بهبود جهان: پیش بینی 
 جهانی سازمان توسط گرفته انجام بر پایه نظرسنجی

 یبا موضوع بررس این حوزه، متخصصان میان در گردشگری
 45گردشگری،  هایفعالیت بر 19-کووید بیماری شیوع تأثیر

المللی به زمان بازگشت گردشگری بین کارشناسان، از درصد
 ددرص 43یا دیرتر ،  2024 سالگیری را سطح پیش از همه

 را زمان بهبود 2022نیز سال  درصد 11 و 2023 سال
درصد از  50عالوه بر این . اندگردشگری تخمین زده

المللی به سطح کارشناسان زمان بازگشت گردشگری بین
 الدرصد س 43 و 2023 را سال آفریقاگیری در پیش از همه

 است حالی ند. این درابینی کردهپیش آن از دیرتر یا 2024
 2022 السانتظار دارند  درصد از کارشناسان مذکور 7 تنها که

 گیریهمه از قبل سطح زمان بهبود و بازگشت این صنعت به
 . باشددر آفریقا 

 کارشناسان از درصد 44 همچنین بر اساس این نظرسنجی
 قاره در گیریهمه از قبل سطوح به گردشگری زمان بازگشت

درصد این بهبود را  40 آن و از پس یا 2024 سالرا  آمریکا

 که حالی است در اند. اینبینی کردهپیش 2023 برای سال
 در گردشگری که باورند این درصد از کارشناسان بر 16صرفاً 
 . یافت خواهد بهبود 2022 سال

 از درصد 58افزاید می گردشگری جهانی سازمان گزارش
 از پیش سطح به المللیبین گردشگری بازگشت کارشناسان

یا  2024 سال را برای اقیانوسیه و آسیا منطقه در گیریهمه
 8 و 2023 سالبرای  از آنها درصد 34دیرتر از این زمان، 

. اندبینی کردهپیش 2022 را برای سال نیز این بهبود درصد
 گردشگری بازگشت کارشناسان از درصد 49 این، بر عالوه

سال  را در اروپا گیری درهمه از پیش سطح به المللیبین
  نیز درصد 8 و آن از پس یا 2024 درصد سال 43، 2023
 از درصد 45 همچنین،. اندلحاظ نموده 2023 سال

 گردشگری بازگشتسنجی، مخاطب این نظر کارشناسان
را  خاورمیانهمنطقه  در گیریهمه از پیش سطح به المللیبین
این بهبود را  از آنها درصد 9و  2023 و 2022 های سال در

 اند.بینی کردهیا دیرتر پیش 2024 برای سال

 

 کاهش هزینه های عمومی به منظور تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی:بازارهای نوظهور            
، حمایت قابل توجهی را از اقتصاد تشویقی های مالیبسته

 19گیری کووید همه خالل( در EMبازارهای نوظهور )
های سابقه هزینهفراهم کرده است. در عین حال با کاهش بی

های مالی و بدهی عمومی افزایش یافته استقراض، کسری
است. بر اساس گزارش بانک جهانی، بیش از دو سوم 

نوظهور در نقطه اوج بدهکاری هستند. اقتصادهای بازارهای 
از نظر اندازه مشابه  ها، افزایش بدهی دولتبه طور متوسط

تر حدود سه سال طوالنیاما های گذشته انباشت بدهی دوره
دهد حدود نیمی از جهش نشان می ها. بررسیبوده است

سال پس از پایان آن، با  2ها یا در خالل جهش و یا بدهی
های دولتی همراه بوده است. فشار بدهیهای مالی بحران

های تجاری سرایت کند که این امر منعکس تواند به بانکمی
باشد. های دولتی نزد بانکها میکننده حجم بزرگی از بدهی

ها نیز به تامین اعتبار کسب وکارها و ورشکستگی بانک
های دولت را کنندگان آسیب رسانده و احتماالً ترازنامهمصرف
-ه کمک مالی تحقق یابد، بیش از پیش تضعیف میچنانچ

 نماید.

ریزی برای کاهش بسیاری از بازارهای نوظهور در حال برنامه
به منظور تقویت تامین مالی عمومی  گستردههای هزینه

هستند. گرچه این موضوع، ریسک وقوع یک بحران مالی را 
ر دهد، اما احتماالً بر رشد تولید ناخالص داخلی دکاهش می

سوی دیگر کاهش  مدت تأثیرگذار خواهد بود. از کوتاه
حمایت از خانوارها و کسب وکارها ممکن است به مصرف و 

های گذاری آسیب برساند. همچنین کاهش هزینهسرمایه
 دولت در کشورهایی که در تالش برای کاهش نابرابری

های سیاسی و ممکن است به افزایش تنش ،اجتماعی هستند
 نجر گردد.م اجتماعی

بازده اوراق قرضه احتماالً اگر فشارهای تورمی پایدارتر باشد، 
های بازپرداخت بدهی افزایش یافته و فضای دولتی و هزینه

بر  گذارد.گذاری عمومی باقی میکمتری را برای سرمایه
المللی، برنامه تقویت اساس برآورد موسسه تامین مالی بین

درصدی به رشد تولید ناخالص  2/1مالی پس از افزودن 
درصد از میزان رشد در  5/0، 2021داخلی این بازارها در سال 

 خواهد کاست.  2022سال 

 ها، تاثیرات کرونا و واکسیناسیون : پیش بینیجهان و منطقهمروری بر 



بندی و سرعت تقویت مالی در بازارهای نوظهور به زمان
و سرعت واکسیناسیون بستگی دارد.  19میزان شیوع کووید 

ن المللی پول انتظار دارد بدهی بازارهای نوظهور صندوق بی
 5/1گیری حدود نسبت به دوره قبل از همه 2026در سال 

درصد بیشتر باشد. افزایش بدهی عمومی در بلند مدت، برای 
بسیاری از بازارهای نوظهور، ایجاد تحرک اقتصادی را در 

 برانگیز خواهد کرد.صورت افزایش شوکهای آینده، چالش

 

                                            

 /گذاریسرمایهمدت به توسعه بخش خصوصی و بهبود محیط انداز میانمنوط بودن چشمپاکستان: 

 نگاهی به تحوالت سیاسی

ثر ی موالمللی پول، بدنبال اجرابر اساس گزارش صندوق بین
قتصاد ا 19کووید پاسخ چندجانبه مقامات پاکستان در برابر 

د. باشگیری میاین کشور در حال رهایی از شوک این همه
 مالی داخلی برای سالشود رشد تولید ناخالص پیش بینی می

-23درصد و برای سال مالی  4حدود  2022منتهی به ژوئن 
این  درصد باشد. به عقیده صندوق، مقامات 5/4حدود  2022

مله جاند که از آن ها نمودهکشور شروع به تعدیل سیاست
 وویدکتوان به کاهش تدریجی اقدامات تشویقی مرتبط با می
ی کستان از سیاست پولو تغییر موضع بانک مرکزی پا 19

 هارتطبیقی و تقویت برخی اقدامات احتیاطی کالن برای م
 رشد اعتبار مصرف کننده اشاره نمود. 

 فتنهمچنین از آنجا که صندوق انتظار دارد با از بین ر
ف حذ تاثیرات موقتی ناشی از کاهش ارزش روپیه پاکستان و

های سمت عرضه و فشارهای سمت تقاضا، نرخ محدودیت
 استورم کاهش یابد، بانک مرکزی را تشویق نموده تا سیت

ی ذیرپپولی خود را به منظور کاهش نرخ تورم، حفظ انعطاف
غم بر همچنیننرخ ارز و تقویت ذخایر ارزی انقباضی نماید. 

-22افزایش صادرات، کسری حساب جاری در سال مالی 
 یمتقبه دلیل افزایش تقاضا برای واردات و افزایش  2021

ر دولت . عالوه بر این، دخواهد یافتهانی کاال ، افزایش ج
 تی وسازی سیستم مالیانظر دارد اقداماتی را برای ساده

لیه ها به منظور کاهش کسری مالی اومحدود نمودن هزینه
 ارائه نماید.

 
 

 نگاهی به تحوالت سیاسی:
طالبان تحریک نوامبر، مقامات پاکستان و گروه  9در 

 بس یک ماهه و آغاز گفتگوها با هدفپاکستان با آتش
 دستیابی به یک توافق صلح به توافق رسیدند. طالبان

ورت صکنند. در گری مییافغانستان این مذاکرات را میانج
تا زمینه  بس تمدید خواهد گردیدتوافق دو طرف آتش

سد ربه نظر می فراهم شود. یک توافق پایداردستیابی به 
 وبرانگیز مان بحثننده و همزپیشنهاد مذاکره دلگرم ک

نتیجه  این تصمیماین در حالی است که باشد. برانگیز چالش
  است.بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسیا                                                                          

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور

 

 6: گروه در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه         
 ميليون یورو 25 تاکنون: 90سال  اي صندوق ازپوشش بيمه مجموع



 اندونزی: بهبود اقتصادی به پشتوانه شتاب روند اصالحات                                          
نزی استرالیا، پارلمان اندو Eficموسسه  بر اساس گزارش

 املقانون مالیاتی جدیدی را در اکتبر تصویب نمود که ش
ر سال درصد د 11به  10افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 

وضع  ، افزودن یک گروه جدید با درآمد شخصی باالتر،2022
طح س ردها مالیات بر تولید کربن و تثبیت نرخ مالیات شرکت

، راین کشو وزارت دارایی گزارشطبق درصد بوده است.  22
رد روپیه هزار میلیا 139قوانین مالیاتی جدید در سال آینده 

ولید ت)حدود یک درصد  ایجاد خواهد نموددرآمد برای دولت 
شد تمکین مالیاتی و رموجب به تدریج ناخالص داخلی( و 

  شد.درآمد خواهد 
اهمیت  ،گیریافزایش قابل توجه بدهی عمومی در پی همه

افزایش درآمدهای دولت را از قبل هم بیشتر نمود، در حال 
حاضر سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی بسیار 

از سوی باشد. تر از سایر بازارهای نوظهور در آسیا میپایین
-حوزههای دولت در افزایش درآمد برای پوشش هزینهدیگر 

های رفاه کهها، بهداشت و شبآموزش، زیرساخت های
اجتماعی کلیدی خواهد بود و موجب بهبود شرایط اقتصادی 

 گیری خواهد شد. پس از همه
و نظارتی برای  اداریاصالحات عمده برای حذف موانع 

 موانع بازار کار، تسهیل تجارت وگذاری، رسیدگی به سرمایه
گذاری خارجی با معرفی یک سیستم آنالین برای سرمایه

-می اجراکار مبتنی بر ریسک در حال  صدور مجوز کسب و

های تحول دولت در انرژی، طرحاین در حالی است که باشد. 
های جدیدی را برای آموزش فرصتو ها، بهداشت زیرساخت

 نماید.گذاری فراهم میرشد، تجارت و سرمایه

 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزایر:چشم انداز اقتصادی در معرض ریسکهای نامطلوب                                    
العمل موثر المللی، با توجه به عکسبه گزارش صندوق بین

که به کاهش پیامدهای  19مقامات الجزایر در برابر کووید 
گیری کمک نموده است؛ اقتصاد بهداشتی و اجتماعی همه

این کشور با عبور از بحران همه گیری و افت سریع قیمت 
شود پیش بینی می خواهد یافت.جهانی نفت، به تدریج بهبود 

درصدی در  9/4عد از افت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ب
به پشتوانه بهبود قیمت و تولید محصوالت ، 2020سال 

ر واکسیناسیون و کاهش اقدامات هیدروکربنی، اجرای سریعت
 تا 2022درصد و در سال  2/3 تا 2021محدودکننده، در سال 

. همچنین فعالیتهای بخش رشد داشته باشددرصد  4/2

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 OECD در اندونزي گروه ریسک کشور

 3: گروه در صندوق اندونزيریسک کشور  گروه                 
 مطرح نبوده استاي صندوق پوشش بيمهدر سالهاي اخير موردي براي 

 



درصدی را  9/3غیرهیدروکربنی که سال گذشته کاهش 
تا  2022درصد و در سال  2تا  2021تجربه نمود، در سال 

انداز ه صندوق، چشم. به عقیدخواهد داشتدرصد رشد  4/2
نامطلوب و ناپایدار بوده و ریسکهای پیش رو،  رشد الجزایر

گیری، نوسان قیمت نفت و شرایط اجتماعی و مرتبط با همه
 ژئوپولیتیکی هستند.  

علیرغم افزایش تولید و قیمت  انتظار داردهمچنین صندوق 
و  2021هیدروکربن، کسری مالی در هر یک از سالهای 

درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این در  8/11به  2022
درصد تولید  7/50حالی است که سطح بدهی عمومی از 

درصد در  2/59به  2020ناخالص داخلی در انتهای سال 

رشد  2022سال  درصد در انتهای 4/65و  2021انتهای سال 
  خواهد نمود. 

به گزارش صندوق، کسری حساب جاری به پشتوانه رفع 
محدودیتهای تولید نفت و افزایش قیمت محصوالت 

درصد تولید ناخالص داخلی سال  7/12هیدروکربنی، از 
درصد تولید ناخالص داخلی در  9/4گذشته کاهش یافته و به 

هد رسید. خوا 2022درصد در سال  6/3و به  2021سال 
ماه  5/12شود ذخایر ارزی از معادل همچنین پیش بینی می

ماه در پایان  1/11به  2020پوشش واردات در پایان سال 
 کاهش یابد.   2022ماه در انتهای سال  9/9و  2021سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

                

  

 نگاهی به تحوالت سیاسی / 2022و  2021درصد در سالهای  5بیش از  پیش بینی رشد اقتصادی:ارمنستان     

اقتصاد ارمنستان  ،المللی پولبر اساس گزارش صندوق بین
، به شدت در حال بهبود است. 19بعد از شوک کووید 

های صندوق نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی بررسی
عمدتا به کمک  2021در نیمه اول سال  این کشورواقعی 

درصد رسیده  5بهبود چشمگیر تقاضای داخلی و خارجی به 
تا  2021است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 

. خواهد داشتدرصد رشد  3/5تا  2022درصد و در سال  5/5
ریسکهای نامطلوب متعددی در برابر  ،به عقیده صندوق

توان به ود دارد که از آن جمله میانداز اقتصادی وجچشم
های ژئوپولیتیکی، افت تقاضای خارجی و افزایش تنش

المللی اشاره نمود. این در حالی است نوسانات بازار مالی بین
تواند که موج جدیدی از موارد ابتال به ویروس کرونا می

انداز اقتصادی ارمنستان ایجاد ریسکهایی را در برابر چشم
  .نماید

صندوق، با توجه به فروکش کردن اثرات  نظربر اساس 
شروع به  2022شوکهای خارجی، نرخ تورم در نیمه دوم سال 

CIS 

 OECD در الجزایرگروه ریسک کشور

 3گروه  :در صندوق الجزایرریسک کشور  گروه             

 در سالهاي اخير محدود بوده است.اي صندوق پوشش بيمه      

 



کاهش خواهد نمود. این در حالی است که کسری مالی در 
به دلیل بهبود اقتصادی و بهبود وصول  2021نیمه اول سال 

درآمدهای عمومی و کاهش تدریجی مخارج عمومی، 
دهد حفظ یک های صندوق نشان میررسیمحدودتر شد. ب

پذیری چارچوب مالی قابل اعتماد در میان مدت برای انعطاف
تامین مالی عمومی و رشد اقتصادی، امری حیاتی است. 

شود صادرات قوی و افزایش ورود همچنین پیش بینی می

 .حواله جات به کشور، کسری حساب جاری را کاهش دهد
 نگاهی به تحوالت سیاسی:

 و ارمنستان میانمرزی های درگیرینبال افزایش بد
این  به دادن پایان به منظور روسیه دفاع وزارت ،آذربایجان
 این پی درو برقراری آتش بس وارد عمل شد.  تخاصمات

 آرشاک وزیر ارمنستان، نخست پاشینیان، نیکول ها،درگیری

 پاپیکیان سورن برکنار و این کشور را دفاع وزیر کاراپتیان
 .کرد منصوب وی جانشین عنوان به را وزیر نخست معاون

 دوجانبه مالقات پیشنهاد اروپا، دبیرکل اتحادیهعالوه بر این، 
شرق  اجالس در حاشیهرا  ارمنستان و آذربایجان رهبران بین
 که اندکرده توافق طرف دو. ارائه نمود ماه دسامبر در اروپا

 ایجاد خود دفاع وزرای سطح مستقیم ارتباطی در یک خط
 یک روسیه، جمهور رئیس پوتین، والدیمیرهمچنین . کنند
 باغقرهدر  منجر به توقف جنگ که بسی آتش از پس سال

 اف، علی الهام و وزیر ارمنستان نخست پاشینیان با شده بود،
 وضع موجود مورد در با هدف گفتگو آذربایجان جمهور رئیس
 برای کشور دو رهبران دیدار، این جریان در .نمود دیدار

مرزهای میان  به منظور تعیین دوجانبه یک کمیسیون تشکیل
 .کردند اعالم را خود آمادگی دو کشور

                                                        

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                            

 با روسیهاوکراین: بروز تحرکات جدید مرزی                                                      
که وقایع: فعالیت نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین  

م شده روسیه در رسد مشابه رزمایش نظامی اعالبه نظر می
موجب نگرانی از حمله احتمالی شد. البته ، باشد 2021اوائل 
های اعالم نشده از رزمایشها، ضمن رد این نگرانی روسیه

 ناتو در دریای سیاه شکایت نمود.
و  2014: از زمان الحاق کریمه در سال بر ریسک کشور تاثیر

آغاز درگیری در دونباس، تنش بین اوکراین و روسیه بسیار 

باال بوده است. به دلیل عدم پیشرفت در توافقنامه صلح 
اوکراین همچنان  شرق، وضعیت 2015مینسک در سال 

باشد. با نگاه به آینده، هیچ پیشرفت بزرگی در متزلزل می
رود. در عین حال، در خصوص روند صلح انتظار نمی

بازگرداندن کنترل اوکراین بر مرزهایش و اعطای 
)دونتسک و  خودمختاری بیشتر به مناطق جدایی طلب

 لوهانسک( اختالف نظر وجود دارد. 

 OECD در ارمنستان گروه ریسک کشور

 

 5: گروه در صندوق ارمنستانریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 5/256تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 نگاهی به تحوالت سیاسی/رتبه اعتباری دولت تنزل  :اتیوپی                                
 ی رایوپموسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه اعتباری دولت ات

تنزل داد. همچنین اس اند پی  "CCC"به  "+CCC"از
ایید و ت Cرتبه اعتباری کوتاه مدت دولت اتیوپی را در رتبه 

حفظ  برای این کشور را در بلندمدتانداز منفی رتبه چشم
ای هاتیثبنمود. اس اند پی، علت این تنزل رتبه را افزایش بی

 های داخلی اعالم کرد که این امر ریسکسیاسی و تنش
یده عق دهد. بهقصور و نقدینگی خارجی اتیوپی را افزایش می

 ه برایندانداز منفی نشان دهنده فشارهای فزاس اند پی، چشم
 ایانباشد. شهای تجاری اتیوپی میادامه بازپرداخت بدهی

لص اخاذکر آنکه موسسه مذکور نیازهای تامین مالی خارجی ن
 ودرصد درآمدهای حساب جاری  8/151،  2022را در سال 

ترتیب  به 2024و  2023ذخایر قابل استفاده و برای سالهای 
 نماید.بینی میدرصد پییش 8/164و  160

 نگاهی به تحوالت سیاسی:

بدلیل گسترش  2021 دوم نوامبر دریوپی ات دولت
به  کشور سراسر در این کشور  شمال های قومی دردرگیری

 مقامات به .نمود اعالم العادهفوق وضعیت ماه مدت شش
مجوز بازداشت بدون حکم دادگاه  این کشور امنیتی نیروهای

 نمود  خاطرنشان اتیوپی بشر حقوق کمیسیون دادند.را 
 و کنندمی دستگیر شانقومیت اساس بررا  افراد ،مقامات

اعالم  ملل متحد نیز  سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای
دست  در این کشور، العاده فوق وضعیت اعالم زمان از کرد

 بازداشت هستند، تیگریایی نژاد از کم هزار نفرکه غالباً
 سوی به یاتیگر نیروهای پیشروی این، بر عالوه. اندشده

 داشت تا آن بر را ساکنان این شهر از نفر هزاران آبابا، آدیس
 9 در کنار این تحوالت،. بپیوندند شخصی دفاع هایگروه به

احمد  ابی خلع با هدف جدید توافقنامه یک ،دولتی ضد گروه
 .کردند وزیری امضا از مقام نخست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفریقای جنوب صحرا

 OECD در اوکراین گروه ریسک کشور

 7: گروه  در صندوق اوکراینریسک کشور  گروه

  مطرح نبوده است.اي پوشش بيمه در سالهاي اخير موردي براي

 

 OECD در اتيوپیگروه ریسک کشور

 

 6: گروه در صندوق اتيوپیریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 6/11تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



 درصدی در میان مدت 7/2نیجریه: پیش بینی رشد اقتصادی 
ر یه دالمللی پول، اقتصاد نیجربر اساس گزارش صندوق بین
د اما رون ،رکود تاریخی است حال بهبودی و خروج از یک

 ینیببازگشت به فعالیتهای اقتصادی کند خواهد بود. پیش 
 ثراتپشتوانه اشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به می

و  گانیدر بخشهای حمل و نقل و بازر تغییر سال پایهمطلوب 
ال ر سهمین طور رشد پایدار بخشهای ارتباطات و فناوری، د

 برسد. همچنین فعالیت اقتصادی دردرصد  6/2به  2021
 . خواهد نموددرصد رشد  7/2تا  6/2میان مدت بین 

به گزارش صندوق، ریسکهای نامطلوب متعددی از قبیل 
و وضعیت امنیت  19گیری کووید های نامنظم همهجهش

ر دین اداخلی، در برابر چشم انداز کوتاه مدت وجود دارد. 
، و 2021عت نفت حالی است که اجرای موثر قانون صن

 (Dangoteرسیدن ظرفیت تولید پاالیشگاه نفت دانگوت )
وب به سطح سریعتر از حد انتظار، در ردیف ریسکهای مطل

دم قرار دارند. همچنین، صندوق انتظار دارد در صورت ع
 اصالح سیاست پولی توسط مقامات این کشور، نرخ تورم

 همچنان دو رقمی باقی بماند. 

کند علیرغم افزایش پول پیش بینی می المللیصندوق بین
های سوخت و جهانی نفت، به دلیل باال بودن یارانهقیمت 

مخارج باالی تامین امنیت کشور، کسری مالی در سال 
و در  یافتهدرصد تولید ناخالص داخلی افزایش  3/6به  2021
در همین سطح تثبیت شود. به عقیده صندوق،  2022سال 

: انداز مالی کوتاه مدت عبارتند ازریسکهای نامطلوب چشم
های گیری، شرایط امنیتی ضعیف و فشار هزینهتداوم همه
شود سطح چرخه انتخابات. همچنین برآورد میمرتبط با 

درصد تولید  43به  2026بدهی عمومی تا پایان سال 
رود ناخالص داخلی برسد. این در حالی است که انتظار می

آمدهای عمومی افزایش یافته و نسبت بازپرداخت بدهی به در
جایگاه مالی کشور در برابر شوکهای نرخ بهره واقعی به 

شود شدت آسیب پذیر شود. بر این اساس، پیش بینی می
خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی مقامات بر 

 ، اتکای بیشتری نمایند. جهت جبران کسری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                    

                                                  

 2021هر بشکه ، در سه ماهه چهارم  به ازایدالر  80پیش بینی قیمت میانگین  :نفت خام                 
 6/84و  2021درصد کاهش نسبت به اکتبر  5/3دالر بود که بیانگر  8/80به طور متوسط  2021قیمت نفت خام برنت در نوامبر 

کاهش جهانی  نگرانی بابتنفت در ماه نوامبر عمدتا ناشی از  باشد. کاهش قیمتمی 2020درصد افزایش نسبت به نوامبر 
، اومیکرون، خطرات 19سویه جدید کووید  ،سازمان بهداشت جهانیاین در حالی است که بنا بر اعالم . های اقتصادی بودفعالیت

 OECD در نيجریه کشورگروه ریسک 

 

 5گروه :در صندوق نيجریهریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخير محدود بوده است.اي صندوق پوشش بيمه

 جهان و منطقه در سطح و انرژی  کاال تحوالت  



اومیکرون بر قیمت نفت بینی قطعی درخصوص تاثیر احتمالی سویه پیش سموسسه گلدمن ساک گزارشطبق جهانی باالیی دارد. 
وجود ندارد. تخمین زده شده که در صورت اعمال محدودیت سفر از سوی برخی کشورها، تقاضای نفت در سطح جهان در کوتاه 

رود اوپک پالس افزایش مداوم تولید نفت را حداقل به مدت یابد. عالوه بر این، انتظار میدت روزانه نیم میلیون بشکه کاهش م
در آخرین  Refintiveچنین موسسه نماید تا کاهش بالقوه تقاضای نفت به دلیل اومیکرون را جبران نماید. هم یک ماه متوقف

دالر در سه ماهه اول  86/79،  2021بینی نموده قیمت نفت در سه ماهه آخر سال  تحلیلگر صنعت، پیش 39نظرسنجی خود از 
 بود.خواهد  38/76، 2022دالر و در سه ماهه دوم  65/78، 2022سال 

               

 2022هر تن در سال  به ازایدالر  3096پیش بینی متوسط قیمت آلومینیوم:                   
درصد افزایش  5/46دالر بوده که بیانگر  8/2453به طور متوسط  2021ماهه سال  11قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در 

 با توجه به خصوص کمبود عرضه به دلیل نگرانی در باشد. این افزایش قیمت عمدتامی 2020نسبت به مدت زمان مشابه سال 
کاهش انتشار کربن از طریق کاهش تولید در صنعت آلومینیوم و همچنین به دلیل تقاضای قوی برای این نسبت به تعهد چین 

 15در  این فلز جهانی بوده است.  قیمت انداز اقتصادهبود چشمبهای ثبت شده در بورس فلزات لندن و فلز، کاهش موجودی
شرایط سخت  ،سال گذشته میباشد. دلیل این افزایش 13دالر رسید که باالترین میزان ثبت شده ظرف  3149به  2021اکتبر 

قیمت مواد اولیه آلومینیوم جهان و همچنین افزایش عرضه و کاهش موجودی این فلز در چین به عنوان بزرگترین تولید کننده 
المللی آلومینیوم نشان آخرین آمار منتشر شده توسط موسسه بینچنین باشد. هممورد استفاده در تولید آلومینیوم تصفیه شده می

کیلوتن در  5/183به  2020کیلوتن در اکتبر  2/181و  2021کیلوتن در سپتامبر  7/182دهد که تولید جهانی آلومینیوم از می
به  2021ن بانک استاندارد چارتر عنوان نموده که ذخایر آلومینیوم در بورس فلزات لندن در اکتبر رسید. عالوه بر ای 2021اکتبر 

انتشار  و کاهشرسیده است که دلیل آن اختالالت عرضه به دلیل افزایش نظارت بر انرژی  2019کمترین میزان خود از سپتامبر 
قیمت آلومینیوم ، گلدمن ساکسموسسه بینی پیشبر اساس شده است. در چین تولید آلومینیوم  کاهشاست که موجب  کربن

 خواهد بود.دالر  3250، 2023دالر و سال  3096، 2021، سال دالر 2481، 2021در سال بطور میانگین 
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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
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

منظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر  هشوند نیز بسطح دنیا محسوب می
کنند. از همتایان بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7)بسیار کم ریسک( تا  1اساس وضعیت 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 طبقهمعادل چین نام برد.Sinosureجنوبی و کره
بندی صندوق بر اساس پارامترهای یان ذکر است الگوی رتبهگردد. شابندی 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 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 75/0 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 1 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 سعوديعربستان 

 Overnight Deposit 25/8 مصر

 CBJ Main Rate 5/2 اردن

 Repo rate 15 ترکيه

 Repo rate 75/3 آفریقاي جنوبی

 Central Bank Rate 7 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/11 نيجریه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 20 آنگوال

 Target Rate 5 مكزیک

 Selic Rate 75/7 برزیل

 Refi Rate 25/7 ارمنستان

 Policy Rate 57/1 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 5/9 قزاقستان

 Discount Rate 5/8 اوکراین

 Refi Rate 5/7 روسيه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/12/2021لغایت  15/11/2021

 57/2 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 85/1 سال 5

 26/2 سال 5/8تا  5

 37/2 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 49/3 سال 5

 53/3 سال 5/8تا  5

 52/3 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 58/0 سال 5

 77/0 سال 5/8تا  5

 77/0 سال5/8بيش از 

 81/3 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 89/0 سال 5

 92/0 سال 5/8تا  5

 96/0 سال5/8بيش از 

 15/3 - وون کره جنوبی

 41/3 - دالر نيوزیلند

 57/2 - کرون نروژ

 15/3 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 75/0 سال 5

 06/1                      سال 5/8تا  5

 2/1 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 53/0 سال 5

 7/0 سال 5/8تا  5

 83/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 57/1 سال 5

 75/1 سال 5/8تا  5

 9/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 67/1 سال 5

 11/2 سال 5/8تا  5

 4/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 37/0 سال 5

 52/0 سال 5/8تا  5

 67/0 سال5/8بيش از 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
 و بین الملل مديريت ريسك
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