
fviبه  

 

 ماهناهم اینترنتی خبری تحلیلی ریسک کشوری
 

 پوشش دهنده آرخين اخبار و تحوالت اتثيرگذار اقتصادی و سیاسی رب ریسک کشوراهی جهان
 

2021اکتبر –1400مهر و آبان                              158شماره  -سیزدهمسال 
 

چین، ،  جهان و منطقهرد اين شماره اخباری از: اتثير رکوان و واکسیناسیون رب 
رعاق، امارات متحده رعبی، لبنان، کویت، تونس، الجزاری، سودان و 

  تحوالت  کاال  و ارنژی   رد سطح جهان و منطقه

       

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

  صندوق ضمانت صاردات اریان

 تهیه و تنظیم:
 دمرییت ریسک و امور بین الملل



  
خریدداران ااههدا و خدد ات ایراندی اسدتر   دور       هسته اصلی فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک های سیاسی و تجاری 
اسدا،، صدندوق،   ا  ه خود اختصاص  ی دهدر   ر این تناظر، ارزیا ی ریسک  انک ها و دولت های خارجی،  خش دیگری از فعالیت صندوق ر

ت یک  ولتن داخلدی  دا  صورهمچون سایر  وسسات همتا در سرتاسر جهان  ه ارزیا ی این ریسکها  ی پردازدر  اهنا ه ریسک اشوری در ا ت
 ه صورت  دداو  و اینترنتدی   ، طی چند سال اخیر، های دولتی و خصوصیها و دستگاهاستقبال سایر  خش  ه دلیلگردید اه صندوق  نتشر  ی

 استر  ال انع صندوق ضمانت صادرات ایران، ر استفاده از   الب این  اهنا ه  ا ذار نا شودنتشر  ی 

 

اینترنتی خبری   اهنا ه

 ریسک اشوری تحلیلی
 

پوشددش دهنددده نخددرین   

اخبار و تحوهت تاثیرگداار  

اقتصددادی و سیاسددی  ددر   

 ریسک اشورهای جهان

 
 

 هدایت و نظارت

 سجادی سید عبداله
 رییس هیات  دیره و  دیرعا ل

 

 سرد یر

 نرش شهرنئینی 
 عضو هیات  دیره

 

 ویراستاری تخصصی 

 زادها ید وایل
 

 و ترجمه تدوین

 اشکان عباسی تهرانی
  

 همکاران

  جتبی  وهئی  عین

 ن حافظیانپانته

 فرشید رحیمی

 
 

 

 88739267تلفن: 

 88733376فکس: 

پست الکترونیک: 

intl@egfi.org 
 

 وب گاه:

 www.egfi.ir 
 

 

 

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 

 چین: تغیير سیاست اقتصادی هب سمت مصرف 
گاهی هب تحوالت سیاسی /2022-23ردصدی رد بازه  7میانگین رشد رعاق: پیش بینی   ن

 تالش اهی تنوع سازی اقتصادی  رد کنار اهداف رکبن زدایی امارات متحده رعبی:
 لبنان: اتئید دولت جدید از سوی مجلس پس از بن بست سیاسی طوالنی دمت 

 ای جدید جهت ازفایش ردآدماهکویت: ردخواست صندوق بین المللی پول ربای اعمال مالیاته      
گاهی هب تحوالت سیاسی:تونس   تنزل رتبه دولت / ن

 2021-2022ردصد رد دوره زمانی  2/3الجزاری: بازگشت رشد اقتصادی هب 
گاهی هب تحوالت سیاسی   وقوع کودات(( سودان:ن
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 بهبود اقتصادی در مناطق مختلف جهان: تنوع
 ی درالمللی پول، اقتصاد جهانبر اساس گزارش صندوق بین

خلی شود تولید ناخالص داحال بهبود است و پیش بینی می
رشد  2021درصد در سال  9/5واقعی در سطح جهان تا 

نماید. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در 
ادی رشد فعالیت اقتصدرصد و  2/5اقتصادهای پیشرفته تا 

درصد  4/6بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تا 
ر خواهد بود که علت عمده این رشد، تقویت فعالیتها د

 باشد. اقتصادهای اروپای در حال توسعه و نوظهور می
المللی پول پیش بینی کرده است تولید ناخالص صندوق بین

و نوظهور در سال  در حال توسعهداخلی واقعی در آسیای 
 8که علت عمده آن نرخ رشد  درصد باشد 2/7تا  2021

درصدی چین و هند بوده و رشد تولید ناخالص  5/9درصد و 
درصد برآورد شده  3/6داخلی این منطقه طی سال آینده نیز 

رود فعالیت اقتصادی آمریکای است. همچنین انتظار می
درصد  3جاری و تا  درصد طی سال 3/6التین و کارائیب تا 

رشد نماید. این در حالی است که رشد تولید  2022در سال 

ناخالص داخلی واقعی اروپای نوظهور و در حال توسعه در 
درصد خواهد  6/3درصد و طی سال بعد تا  6تا  2021سال 

بود. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی خاورمیانه و 
جاری به  صحرا در سالشمال آفریقا و منطقه آفریقای جنوب 

درصد و  1/4درصد و در سال آینده  7/3درصد و  1/4ترتیب 
 درصد خواهند بود.  8/3

انداز جهانی، به سمت به عقیده صندوق، ریسکهای چشم
ظهور و بروز  ،ریسکهای نامطلوب گرایش دارند. بر این اساس

گیری تواند تداوم همهمی 19تر کووید های جهش یافتهسویه
تر نموده و شدت عمل ویروس را بدتر نماید. النیرا طو

همچنین اجرای سریعتر از حد انتظار سیاستهای پولی 
شدن شرایط مالی خارجی  دشوارترانقباضی ممکن است به 

منجر شده، بهبود اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در 
حال توسعه را دچار مشکل نموده و بر رشد اقتصاد جهانی 

 ارد. تاثیر بگذ

 

 های نامطلوبیسکرغیرهیدروکربنی و تداوم ی شد فعالیتهاپیش بینی ر :خاورمیانه و شمال آفریقا    
دهد المللی نشان میهای موسسه تامین مالی بینبررسی

صادرکننده نفت در خاور میانه و فعالیت اقتصادی کشورهای 
-بینی میشمال آفریقا به تدریج در حال بهبود است و پیش

شود تولید ناخالص داخلی واقعی غیرهیدروکربنی بعد از 
درصد در سال  3/3، تا 2020درصدی در سال  2/3کاهش 

رشد نماید که علت  2022درصد در سال  5/3و تا  2021
باشد. همچنین با داخلی میعمده این رشد، افزایش تقاضای 

توجه به افزایش تولید و قیمت جهانی نفت و گاز، پیشرفت 
و  روند واکسیناسیون کرونا، ازسرگیری فعالیتهای تجاری

اجرای اصالحات ساختاری عمیق، تولید ناخالص داخلی 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد از کاهش 

و  2021در سال  درصد 1/2درصدی در سال گذشته تا  9/4
رشد خواهد کرد. این در حالی  2022درصد در سال  6/4تا 

است که تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای الجزایر، عراق 
درصد کاهش داشت، طی  3، تا 2020و ایران که در سال 

درصد رشد  9/3درصد و در سال بعد تا  8/2جاری تا  سال
 خواهد کرد. 

های نامطلوب فراروی به گزارش موسسه مذکور، ریسک
انداز رشد کشورهای صادرکننده نفت منطقه شامل  چشم

های جدید ویروس کرونا تاخیر در انجام واکسیناسیون، سویه
باشند. همچنین و تاخیر در اجرای اصالحات ساختاری می

کسری مالی تجمعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
به  2020سال درصد تولید ناخالص داخلی در  9/9فارس از 

کاهش خواهد  2021درصد تولید ناخالص داخلی در سال  1/0
رود در صورت تداوم تقویت مالی و افزایش یافت و انتظار می

درآمدهای صادرات نفت و گاز، تراز مالی کشورهای مذکور به 
درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده برسد. این  1مازاد 

های صادرکننده نفت در حالی است که کسری مالی کشور
درصد تولید  7غیرعضو شورای همکاری خلیج فارس از 

درصد تولید ناخالص  3/1به  2020ناخالص داخلی در سال 
درصد تولید ناخالص داخلی در  6/1جاری و  داخلی طی سال

 کاهش خواهد یافت.  2022سال 
المللی، قیمت بر اساس پیش بینی موسسه تامین مالی بین

کشورهای صادرکننده نفت بخصوص  سربسری نفت در

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



افت  2022الجزایر، عمان، قطر و عربستان سعودی در سال 
خواهد کرد که علت این امر تا حدودی ناشی از افزایش بیش 

-از حد درآمدهای غیرنفتی و بهبود صادرات نفت و گاز می

باشد. همچنین، در صورت رسیدن قیمت میانگین هر بشکه 
دالر طی سال بعد،  66اری و به ج دالر طی سال 71نفت به 

تراز حساب جاری مجموع کشورهای صادرکننده نفت منطقه 
میلیارد دالری در سال  6خاورمیانه و شمال آفریقا از کسری 

و  2021میلیارد دالر در سال  165به ترتیب به مازاد  2020
 تغییرخواهد کرد.  2022میلیارد دالر در سال  138

کند مازاد حساب مللی پیش بینی میالموسسه تامین مالی بین
جاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 

  2022درصد تولید ناخالص داخلی و در سال  9/8به  2021
درصد برسد و انتظار دارد خالص داراییهای خارجی  7/7به 

 170در حدود  2022عمومی کشورهای مذکور تا انتهای سال 
رشد نماید. این در حالی است که  درصد تولید ناخالص داخلی

تراز حساب جاری مجموع کشورهای غیرعضو شورای 
 9/0و  8/2همکاری خلیج فارس صادرکننده نفت، مازاد 

 2021درصدی تولید ناخالص داخلی را به ترتیب در سالهای 
 ثبت خواهد کرد.  2022و 

 

 

 تغییر سیاست اقتصادی به سمت مصرف : نچی
-رئیس جمهور شیبدنبال سخنان ، eficبه گزارش موسسه 

چین به اولین هدف صد ساله خود  مبنی بر اینکهپینگ جین
یعنی حل فقر مطلق و ایجاد یک جامعه نسبتا موفق دست 

 رفاه"در حال حاضر تمرکز این کشور بر مفهوم، یافته است
به این برنامه رود انتظار میاست. معطوف شده  1"همگانی

و درآمد بین خانوارها )خصوصاً قشر فقیرتر( توزیع مجدد 
این در نماید.  کمکبه سمت مصرف،  تعادل مجدد اقتصاد

گذاری و رشد مدل فعلی سرمایهحالی است که بنظر می رسد 
-بر پایه صادرات چین به دلیل افزایش سطوح بدهی و تنش

در باشد. ای ناپایدار بل مالحظههای ژئوپولیتیکی به طور قا
 3طبقه متوسط چین رشد قابل توجهی داشته و از عین حال 

به بیش از نیمی از جمعیت در سال  2000درصد در سال 
نابرابری در جامعه کماکان  ،رسیده است. با این وجود 2019

برابر درآمد  5/2باقی است. به طور خاص درآمدهای شهری 
نام خانوار( شکاف )ثبت 2هوکوروستایی است و سیستم 

 نماید. آموزشی شهری و روستایی را تشدید می

های بر روی محدود نمودن شیوه تمرکز دولت چینتاکنون 
باال بوده  بشدتو درآمدهای  های تجاریکنترل کامل فعالیت

های ساختاری پرداختن به محرکدر عین حال است. 
عدم تالش برای ارتقای در دام  نافتادب از اجتنا ونابرابری 

                                                           
1  -common prosperity 
2-hukou 

صالحات دشوار مالیاتی و ا مستلزمشرایط اقتصادی کشور، 
باشد. با تحرک اجتماعی بین مناطق می رفاه اجتماعی همراه

رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه این در حالی است که 
، 19در بحبوحه شیوع پراکنده کووید جاری  سالماهه سوم 

برق ناشی از افزایش  کاهش سرعت رشد امالک و کمبود
تضعیف  ،قیمت انرژی و اهداف سختگیرانه زیست محیطی

 8رود اقتصاد چین در سال جاری شد. با این وجود انتظار می
 نماید.درصد رشد 

 آسیا                                                                          

 OECD در چین گروه ریسک کشور

 

 2گروه :در صندوق چینریسک کشور  گروه

میلیون  1،320تاکنون: 90سال اي صندوق ازپوشش بیمه مجموع
 یورو



 

 نگاهی به تحوالت سیاسی /2022-23درصدی در بازه  7رشد عراق: پیش بینی میانگین             
لیل دانداز اقتصاد عراق به بانک جهانی اعالم نمود چشم

الی ر حبازارهای جهانی نفت بهبود یافته است، این د احیای
 و کاهش قیمت نفت 19است که شیوع انواع جدید کووید 

 مودهنانداز این کشور ایجاد موانع قابل توجهی برای چشم
د درصدی تولی 7/15شود پس از کاهش بینی میاست. پیش

، رشد این شاخص در سال 2020ناخالص داخلی در سال 
اشد. بدرصد  8/6تا  2022-23درصد و در بازه  6/2تا  2021

ه بتوان های اقتصادی میاز دالیل اصلی افزایش فعالیت
فت نتر ی نفت و تولید محدومواردی مانند افزایش قیمت جهان

 که تحت توافق اوپک پالس اشاره نمود. این در حالی است
ور ن کشنفت عامل اصلی رشد ای ،رود در میان مدتانتظار می

 باشد. 
 ،همچنین رشد واقعی غیرهیدروکربنی افزایش خواهد یافت

های اقتصادی و اما به دلیل تاثیر سویه دلتا بر فعالیت
های کشاورزی برق و تاثیر آن بر بخش همچنین کمبود آب و

درصد نخواهد بود.  3و صنعتی، احتماال این رشد بیش از 
انداز شامل های نامطلوب مهم در برابر چشمهمچنین ریسک

گیری، نوسانات قیمت نفت، کاهش وخامت افزایش همه

اقتصادی است. بر اساس پیش بینی صندوق، کاهش  طشرای
درصد  5/18به میزان دالر آمریکا درمقابل ارزش دینار عراق 
ظرفیت محدود همچنین رخ داد،  2020که در دسامبر 

درصد  6/0اقتصادی برای جایگزینی واردات، نرخ تورم را از 
افزایش خواهد  2021درصد در سال  5/7به  2020در سال 

 داد.
 :برگزاری انتخابات پارلمانی

درصدی  41 و با حضور 2021اکتبر  10انتخابات پارلمانی، در 
درصد آرا و  2/22رای دهندگان برگزار شد. با توجه به کسب 

کرسی های پارلمان توسط جنبش سائرون، مقتدا صدر در 
در این . خصوص پیروزی حزب مذکور اطالع رسانی نمود

نتایج انتخابات  ..که ائتالف الفتح و کتایب حزب ااست حالی 
 مقابله با ،در کنار این تحوالترا مردود اعالم کردند. 

گروههای تروریستی داعش در استانهای کرکوک، االنبار، 
نخست  بر اساس اعالم یافت و دیاله و صالح الدین ادامه 

وزیر مصطفی الکاظمی نیروهای امنیتی عراق یک عضو ارشد 
  کردند.گروه داعش را دستگیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 در کنار اهداف کربن زدایی اقتصادی  ایجاد تنوعهای تالش :امارات متحده عربی
  (Dubai Expoبی)وبی موسوم به اکسپو دونمایشگاه د

که یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی امارات متحده 
عربی برای چندین سال بوده است، در ماه اکتبر افتتاح گردید. 

شد این رویداد بینی میگیری کرونا پیشپیش از شیوع همه

 OECD درعراق  گروه ریسک کشور

 

 7گروه   :در صندوق عراقریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 1،483تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 خاورمیانه و شمال آفریقا



درصد به تولید ناخالص  5/1خود در طول شش ماه برگزاری 
المللی پول اخیرا خاطر نشان داخلی کمک کند. صندوق بین

درصدی رشد اقتصادی  1/6کرده است پس از کاهش شدید 
باشد که این کشور در حال افزایش می احیایدر سال گذشته، 

توان به مواردی مانند کمک گردشگری و از دالیل آن می
های ا اکسپو و واکنش قوی برنامههای داخلی مرتبط بفعالیت

اشاره  19گیری کووید اقتصادی و بهداشتی نسبت به همه
درصد جمعیت این کشور دو  85نمود. این در حالی است که 

 اند.درصد حداقل یک دوز واکسن را دریافت نموده 95دوز و 
میلیون بازدید کننده، برگزاری نمایشگاه  25عالوه بر جذب 

بخش خصوصی و همچنین کاهش  بر تقویت بلندمدت
درصد از تولید  30وابستگی شدید به درآمدهای هیدروکربنی )

  باشد.ناخالص داخلی( تاثیرگذار می
با توجه به اینکه تطابق با یک مدل رشد پایدار از نظر زیست 

ای ضروری است، امارات متحده محیطی به طور فزاینده

تعهد به عربی اولین کشور حوزه خلیج فارس است که م
شده است. بر  2050کاهش انتشار کربن به صفر تا سال 

اساس پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی از نظر فنی مقرون 
ترین مسیر برای دستیابی به این ترین و قابل قبولبه صرفه

 75کاهش تقاضای نفت به میزان  ،2050هدف تا سال 
-درصد بین سال 55درصد و کاهش تقاضای گاز به میزان 

های سفر باشد. با توجه به محدودیتمی 2050تا  2020های 
، 19های اجتماعی اجباری مرتبط با کووید گذاریو فاصله

برگزاری نمایشگاه ممکن است ناامید کننده باشد. با این 
ای را برای ایجاد یک های منطقهوجود، این کشور تالش

ت. محیط مناسب برای تجارت و کارآفرینی هدایت نموده اس
طرح اقتصادی جدید برای تقویت  50در ماه سپتامبر نیز 

ذاری مستقیم گمیلیارد دالر سرمایه 150رقابت و جذب 
  گردید. خارجی در سال آینده معرفی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     

 د دولت جدید از سوی مجلس پس از بن بست سیاسی طوالنی مدتیتائ: لبنان

دولت تشکیل سپتامبر  20در روز دوشنبه : پارلمان لبنان وقایع
جدید به ریاست نجیب میقاتی را که پیشتر برای دو دوره 

بست به بن ،نخست وزیر بود، تصویب نمود. رای مجلس
سیاسی که موجب شده بود این کشور بیش از یک سال بدون 

های دولت بماند، پایان داد. دولت تازه تاسیس شده با چالش
آنچه به زیرا لبنان در حال حاضر با  ،مهمی روبرو خواهد بود

سال  150های اقتصادی و مالی عنوان یکی از بدترین بحران
 باشد.اخیر توصیف شده است، مواجه می

تائید دولت جدید گام مناسبی  تاثیر بر ریسک کشوری:
های دهد برنامهزیرا به مقامات اجازه می ،شودمحسوب می

های حمایتی با خود را پیش برده و در خصوص سیاست
کنندگان مذاکره نمایند. للی پول و سایر حمایتالمصندوق بین

با این وجود، لبنان به لحاظ اقتصادی، مالی و اجتماعی در 

 OECD در امارات گروه ریسک کشور

 
 2گروه  :در صندوق امارات ریسک کشور گروه

 میلیون یورو 1،471تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع



بست سیاسی و ماه بن 13شرایط نامناسبی قرار دارد که طی 
سیاست ناکافی و منفعل بدتر شده است. این در حالی است 

مالی را تجربه  نظاملبنان فروپاشی  ،که ظرف دو سال گذشته
صور مواجه شده و نموده، اوراق بدهی خارجی این کشور با ق

زرگ در بندر بیروت بخش قابل توجهی از به دلیل انفجار ب
گیری پایتخت این کشور آسیب دیده است. همچنین همه

بلکه با  ،تنها تاثیر منفی بر شرایط داخلی داشتهنه  19کووید 
 35توجه به وابستگی لبنان به بخش گردشگری و سهم 

 2019درصدی این بخش در درآمدهای حساب جاری سال 
رسد تاثیر آن مضاعف گردیده است. از سوی دیگر بنظر می

کوتاه بودن دوره نخست وزیری میقاتی موجب افزایش 
چالشها گردد، این در حالی است که انتخابات پارلمانی بعدی 

ریزی شده است. شایان ذکر آنکه برنامه 2022برای ماه می 
باشد. نقدینگی لبنان همچنان بسیار آسیب پذیر می وضعیت

در این رابطه اقتصاد وابسته به واردات موجب کاهش ذخایر 
شده و کمبود ذخایر  2019نسبت به  2021ارزی در سال 

برای واردات کاالهای اساسی  یارزی موجب بروز مشکالت

  .گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کویت: درخواست صندوق بین المللی پول برای اعمال مالیاتهای جدید جهت افزایش درآمدها      
 9/8المللی پول، پس از کاهش بر اساس گزارش صندوق بین

این  ، رشد2020درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 
 3/4تا  2022درصد و در سال  9/0تا  2021کشور در سال 

 انی ورود با بهبود شرایط جهخواهد بود. انتظار میدرصد 
با توجه توافق اوپک پالس ) بازگشت فعالیت بخش نفت
ی ، تولید ناخالص داخل(جاری برای کاهش تولید در سال

 . درصد افزایش یابد 3تا  2021غیرنفتی واقعی در سال 
به عقیده صندوق، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و 

گیری کووید اقدامات حمایتی مالی برای کاهش تاثیرات همه
، تراز مالی با کاهش شدید های اقتصادیو کاهش فعالیت 19

درصد تولید  4/15ری و این امر منجر به کس مواجه شده
ناخالص داخلی در سال مالی منتهی به ماه مارس گردید. 

به مازاد دو  2022-23رود تراز مالی در بازه انتظار می

-درصدی تولید ناخالص داخلی تغییر یابد که از دالیل آن می

جهانی نفت، کاهش  توان به مواردی مانند افزایش قیمت
خی اقدامات حمایتی های عمومی و همچنین لغو برهزینه

-مرتبط با ویروس کرونا اشاره نمود.  همچنین صندوق بین

المللی پول از مقامات کویتی درخواست نموده اقدامات 
درصدی ارزش  5ای مانند وضع مالیات درآمدی و هزینه

های ها برای پوشش شرکتافزوده، افزایش مالیات شرکت
ها و ارانهداخلی، وضع مالیات بر دارایی، حذف تدریجی ی

اصالح بخش عمومی را به اجرا بگذارد. شایان ذکر آنکه 
صندوق ریسکهای چشم انداز را نامطلوب ارزیابی نموده و 

گیری طوالنی مدت، نوسان قیمت نفت و آنها را شامل همه
تاخیر در اجرای اصالحات مالی و ساختاری عنوان نموده 

 است.

 OECD در لبنان گروه ریسک کشور

 

 6گروه  :در صندوق لبنانریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخیر محدود بوده است.اي صندوق پوشش بیمه



 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنزل رتبه دولت / نگاهی به تحوالت سیاسی:تونس

به  B3موسسه رتبه بندی مودیز، رتبه اعتباری تونس را از 
Caa1  ر درا  "منفی"انداز رتبه چشم کماکانتنزل داد و

به ه رتنکشاره به ایرتبه بندی بلندمدت حفظ نمود. مودیز با ا
، ستاری گذاهفت رده پایینتر از درجه سرمایهبلندمدت ارزی، 

 س،کشور تون علت این تنزل رتبه را شرایط حاکمیتی ضعیف
افزایش ریسکهای نقدینگی، افزایش حجم بدهی و کاهش 

ن توان پرداخت بدهی عنوان نموده است. در عین حال ای
 وق وبندی به دلیل نهادهای عمومی ضعیف، افزایش حقرتبه

تر شدن محیط اجتماعی و دستمزد بخش دولتی و چالشی
 باشد. سیاسی، با محدودیت همراه می

های مربوط ثباتیموسسه مودیز افزایش بیبر اساس گزارش 
به ظرفیت دولت در اجرای اصالحات مالی و اقتصادی، سبب 
افزایش فشار به کشور از نظر دسترسی به بازارهای مالی شده 

های نشانگر ناترازی "منفی"انداز است. همچنین رتبه چشم

باشد. به عقیده مودیز، در افت ذخایر ارزی می و بزرگ خارجی
تی که دولت تونس، اقدامات مالی و اقتصادی را به اجرا صور

درآورد و بدین ترتیب بدهی عمومی را به یک روند نزولی 
چند سال آتی بتواند  طیسوق دهد یا در صورتی که تونس 

انجام دهد، موسسه مذکور های خود را بازپرداخت بدهی
تغییر خواهد  "باثبات"انداز اقتصادی تونس را به حالت چشم
 داد. 

 :شکننده تشکیل دولت و شرایط سیاسی
از دولت  2021اکتبر  11قیس سعید رئیس جمهور تونس، در 

های سیاسی جدید رونمایی کرد. وزیر شامل چهره 24جدید با 
نظام  را در خصوص "گفتگوی ملی"رئیس جمهور، وعده داد 

همچنین، هزاران نفر از  .کشور، آغاز نمایدانتخاباتی و سیاسی 
مردم، در پایتخت تونس با شعار خلع قدرت سعید راهپیمایی 

 اعتراضی انجام دادند. 

               

                      

 

 

 

 

 

 

       

 OECD در کویت ریسک کشورگروه 

 

 2: گروه در صندوق کویتریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 8/3تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 OECD در تونس گروه ریسک کشور

 

 4گروه  :در صندوق تونسریسک کشور  گروه
 در سالهاي اخیر محدود بوده است.اي صندوق پوشش بیمه



 2021-2022درصد در دوره زمانی  2/3الجزایر: بازگشت رشد اقتصادی به                  
اد المللی، اقتصبر اساس گزارش موسسه تامین مالی بین

فت، جهانی ن الجزایر بعد از شوک کرونا و افت شدید قیمت
ین ابر به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.  2021در سال 

رصدی د 9/4تولید ناخالص داخلی واقعی بعد از افت  ،اساس
و  تولید ، بهبود یافته و به پشتوانه رشد اساسی2020در سال 

 وون قیمت گاز طبیعی و پیشرفت کشور در اجرای واکسیناسی
 2/3ا ت 2021، در سال تدابیر بهداشتی درمانی توسط مقامات

 2/10درصد رشد خواهد کرد. همچنین پس از کاهش 
ها در سال گذشته، رشد واقعی درصدی بخش هیدروکربن

ت که درصد خواهد بود. این در حالی اس 7/5آنها در سال  
 . شودپیش بینی می درصد 8 جاری رشد تولید گاز طی سال

غیرهیدروکربنی به گزارش موسسه مذکور، فعالیتهای بخش 
در سال  ،درصد افت کرده بود 9/3تا  2020که در سال 

درصد رشد نموده و رشد اقتصادی در سال  8/2تا  2021
درصد تثبیت خواهد شد. همچنین به  2/3در حدود  2022

پشتوانه افزایش درآمدهای بخش هیدروکربن، کسری مالی از 
 6/1به  2020درصد تولید ناخالص داخلی در سال  3/10

جاری کاهش نموده و   درصد تولید ناخالص داخلی طی سال
ها، تراز حساب با توجه به افزایش درآمد صادرات هیدروکربن

درصدی تولید ناخالص داخلی سال  8/12جاری از کسری 
درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  7/0گذشته به مازاد 

ز از تغییر خواهد یافت. شایان ذکر آنکه ذخایر ارزی نی 2021
میلیارد  8/52به  2020میلیارد دالر در انتهای سال  9/48

    یابد.افزایش می 2021دالر در انتهای سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 وقوع کودتا()سودان:نگاهی به تحوالت سیاسی                                            
فرمانده عبدالفتاح البرهان  در این کشور، وقوع کودتا بدنبال

به عنوان  ن قدرت را در دست گرفت. ویسوداکل ارتش 
 العادهفوقحالت کشور این در ، سودانحاکمیتی شورای رئیس 

این  .را منحل نمود 3و دولت انتقالی حاکمیتی اعالم و شورای
نیروهای نظامی تعدادی از شهروندان از  در حالی است که

                                                           
در پی برکناری عمر البشیر از قدرت در سودان و تشکیل شورای  - 3

وان نخست به عن 2019حاکمیتی در این کشور، عبدااهلل حمدوک از سال 

 .وزیر انتقالی این کشور فعالیت کرده است

 آفریقای جنوب صحرا

 OECD در گروه ریسک کشور الجزایر

 

 3گروه :در صندوق الجزیرهریسک کشور  گروه

 .است بوده محدود اخیر سالهاي در صندوق ايبیمه پوشش



حمدوک را دستگیر و بازداشت  ..جمله نخست وزیر عبدا
ضمن مسدود نمودن نیروهای نظامی، همچنین کردند. 

دفاتر  در خارطوم،ها و پلها جاد و بستندسترسی به اینترنت 
دورمان  مرکزی ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی در شهر ام

را مورد هجوم قرار دادند. همچنین، هزاران نفر از 
های جاده ها را در خارطوم بستند و بخش  تظاهرکنندگان

و از  ه دست به اعتصاب زداعتراض به کودتا در متعددی 
 در پی این تحوالت، نمودند.انتقال دموکراتیک قدرت حمایت 

تدابیر شدید "نخست وزیر حمدوک اجازه یافت تحت 
 شود. خانه خود راهی  "امنیتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

 2021در فصل پایانی سال ی قیمت دالر 5/78میانگین  پیش بینینفت:                              
بر دالری ماه سپتام 9/74مت قیمقایسه با هر بشکه رسید که در  به ازایدالر  75/83، به 2021قیمت نفت خام برنت در اکتبر 

این  دهد. را نشان می درصدی 7/101 ، رشد 2020دالری ماه سپتامبر سال  5/41با نرخ  مقایسهدر و درصدی  8/11افزایش 
عالوه بر ست. انی بوده قتصاد جهاانداز مثبت بهبود اتقاضای جهانی برای نفت و ناشی از چشمعمدتاً ناشی از رشد  افزایش قیمت

 فشار یککه  دهش خام نفت جهانی تقاضای افزایش به منجر سنگ زغال و طبیعی گازکاهش سراسری و جهانی عرضه  این
 تادل سویه از ح پیشبه سط نفت جهانی تقاضای سطح ساکس به گزارش موسسه گلدمن. وارد خواهد کرد نفت قیمت بر صعودی
ش زایاف موجب نیز امر رود که این فراتر گیریهمه از قبل سطح از مدتکوتاه در نفت شود تقاضایمی بینیپیش و بازگشته

برای ر تالش متحده د رود ایاالتانتظار میاستناد به اینکه قیمت نفت خواهد شد. در همین راستا، بانک استاندارد چارتر با 
طبق  یابد.مت نفت کاهش قی 2022در سال نموده پیش بینی  ،کاهش قیمت نفت، ذخایر استراتژیک نفت خام خود را آزاد کند

دالر، در فصل اول سال  5/78به  2021میانگین قیمت نفت به ازای هر بشکه در فصل پایانی سال استاندارد چارتر   بینیپیش
 ر بشکه خواهد رسید.دالر در ه 65به  2022دالر و در فصل سوم سال  68به  2022دالر، در فصل دوم سال  74به  2022

 

  2021اول سال  هماه 10درصدی قیمت طال در  4افزایش  :نبهافلزات گرا                      
نرخ مقایسه با بوده است که در  4هر اونس تروی به ازایدالر  1/1798میانگین قیمت طال  2021ماهه نخست سال  10 طی

                                                           
 برابر با یک کیلوگرم است.حدوداً   تروا اونس 15/32 - 4

 جهان و منطقه در سطح و انرژی  کاال تحوالت  

 OECD درسودان گروه ریسک کشور 

 
 7گروه :در صندوق سودانریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 5/96تاکنون:  90از سال  صندوق ايبیمه پوششمجموع 



 طال عمدتاً بدلیلدهد. افزایش قیمت درصدی را نشان می 6/3دالری مدت مشابه سال گذشته، افزایش  2/1736میانگین 
نموده در برابر فشار بالقوه تورمی تقویت مانعی که جذابیت این فلز را به عنوان  جهانی استافزایش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره 

 1906 قیمت طال از  ی پولی فدرال رزرو ایاالت متحده،هاسیاستاحتمال منقبض شدن زودتر از موعد  است. در عین حال بدلیل
ماهه  9جهانی طال در ی تقاضا . همچنیناکتبر کاهش یافت 29دالر در  1763، به 2021ماه می  31هر اونس در  به ازایدالر 

دهد. درصدی را نشان می 6/4مشابه سال گذشته کاهش  با مدت مقایسهاست که در  هتن رسید 8/2755به  2021نخست سال 
های ورودی بوده که دلیل آن تغییر مسیر جریان 5قابل معامله ارزیهای گذاری در صندوقدلیل کاهش سرمایهبه این افت تقاضا 

درصدی  4/68های مرکزی، رشد خالص بانکهای درصدی خرید 103با افزایش . در این شرایط  های خروجی استبه جریان
 4/51این در حالی است که . درصدی تقاضا از سوی بخش فناوری تا حدودی جبران شده است 3/12بازار جواهرات و نیز رشد 

درصد، خرید  31پس از آن، شمش و سکه با  واز کل تقاضای فلز طال را بازار مصرف طال و جواهر به خود اختصاص داده درصد 
 هفت در طال جهانی . همچنین، عرضهانددرصد قرار گرفته 9درصد و تقاضای بخش فناوری با  3/14های مرکزی با ص بانکخال

تشکیل را  مجموع آندرصد از  4/76تن رسیده است که تولید معدنی  1/3505افزایش به  درصد 2/0 با 2021 سال نخست ماهه
 دهد.می

 

  2021فصل نخست سال  3تولید جهانی فوالد در درصدی  8افزایش 
نی این تمیلیارد  35/1ا تولید میلیارد تن رسیده است که در مقایسه ب 46/1به  2021تولید جهانی فوالد در سه فصل نخست سال 

 55ه یلیون تن است کم 806درصد افزایش داشته است. مجموع تولید فوالد کشور چین  8/7فلز در مدت مشابه سال گذشته 
میلیون  1/72د(، ژاپن با درص 6میلیون تن ) 3/87درصد پوشش تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. کشورهای هند با 

های بعدی قرار دهدرصد( در ر 8/3میلیون تن ) 4/56د( و روسیه با صدر4/4میلیون تن ) 4/64درصد(، ایاالت متحده با  9/4تن )
 .دارند

 
 
 
 
 

                                                           
5 -ETF) Exchange Traded Fund ) 
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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 باشد. دولتمی Moody's( و S&P)FitchRatings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 

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

ا نماید و بازار ایران ربندی 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 ه شوند نیز بسطح دنیا محسوب می
کنند. از همتایان بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7سک( تا )بسیار کم ری 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 گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهبندی جهانی در جدول ذیل مشاهده میموسسات رتبه

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

 

 
 

  

 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  متوسطریسک 

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 استرالیا

 Cash Rate 5/0 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 75/0 کره جنوبي

 O/N Policy Rate 75/1 مالزي

 ID repo 5/0 تایلند

 Reverse repo rate 4 هند

 Repo rate 5/1 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 1 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 25/8 مصر

 CBJ Main Rate 5/2 اردن

 Repo rate 16 ترکیه

 Repo rate 5/3 آفریقاي جنوبي

 Central Bank Rate 7 کنیا

 Monetary Policy Rate 5/11 نیجریه

 Prime Rate 5/13 غنا

 Rediscount Rte 20 آنگوال

 Target Rate 5/4 مكزیک

 Selic Rate 75/7 برزیل

 Refi Rate 25/7 ارمنستان

 Policy Rate 5/1 روماني

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 5/9 قزاقستان

 Discount Rate 5/8 اوکراین

 Refi Rate 5/7 روسیه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتي      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/11/2021لغایت  15/10/2021

 78/1 - دالر استرالیا

 دالر کانادا

 55/1 سال 5

 88/1 سال 5/8تا  5

 04/2 سال 5/8بيش از 

 چککرونا 

 75/2 سال 5

 88/2 سال 5/8تا  5

 91/2 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 43/0 سال 5

 65/0 سال 5/8تا  5

 65/0 سال5/8بيش از 

 39/3 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 88/0 سال 5

 9/0 سال 5/8تا  5

 92/0 سال5/8بيش از 

 79/2 - وون کره جنوبي

 55/2 - دالر نیوزیلند

 36/2 - نروژکرون 

 41/2 - زلوتي لهستان

 کرون سوئد

 72/0 سال 5

 96/0                      سال 5/8تا  5

 09/1 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئیس

 35/0 سال 5

 51/0 سال 5/8تا  5

 66/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگلیس

 26/1 سال 5

 44/1 سال 5/8تا  5

 6/1 سال5/8بيش از 

 ایاالت  متحدهدالر 

 47/1 سال 5

 86/1 سال 5/8تا  5

 16/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 28/0 سال 5

 39/0 سال 5/8تا  5

 53/0 سال5/8بيش از 
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