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

اند. اعتبارسنجي خريداران خارجي و ساير های صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديدهضمانتنامه
باشد. در حوزه صادرات مي گذاران و بانكهای ايراني فعالگشای صادركنندگان، سرمايهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهخدمات 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، 
نيان در ساير گذاری  ايراالمللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بينچين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری

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

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

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

اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه  اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس 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:
 : پیش بینی اه، اتثيرات رکوان و واکسیناسیون تحوالت جهان  و منطقهرموری رب 

 چین: تمهیدات دولت ربای مقابله با ایپدماهی اقتصادی و مالی ورشکستگی اوررگاند 
 اپکستان: وابستگی چشم انداز اقتصادی هب اصالحات ساختاری عمیقتر

کا: وضع قوانین فوری ربای دسترسی هب مواد غذایی رضوری و مقابله با بحران اقتصادی و ارزی  رسیالن
 میان دمتعمان: شتاب بهبود اقتصادی رد 

 امارات متحده رعبی: ازفایش اقدامات حمایتی ربای حفظ کیفیت دارایی و سودآوری بانکها 
 2022ردصد رد سال  5/4و  2021ردصد رد سال  5/6ارمنستان:پیش بینی تحقق رشد اقتصادی 

 اتیوپی: طوالنی دمت بودن ردگيری تیگرای/ بعید بودن وقوع جنگ داخلی همه جانبه
 گینه: اتثير روی کار آدمن نظامیان رب بازار کاال 

 انداز باثباتآنگوال: بهبود رتبه دولت و چشم
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  2021نخست سال  فصلدرصدی تجارت جهانی بخش خدمات در  9کاهش                     

 آمارهای انتشار یافته از سوی سازمان تجارت
دهد تجارت جهانی خدمات در نشان می (WTO)جهانی

مدت مشابه سال گذشته به نسبت  2021فصل نخست سال 
درصد کاهش یافته است. این در حالی است که فعالیت  9

درصد کاهش  21به میزان  2020بخش خدمات در سال 
گیری بیشترین تاثیر را دهد همهشان میموضوع نیافت. این 

تجارت جهانی  و در این رابطهداشته  تبخش مسافر در
مدت به نسبت  2021نخست سال  فصلخدمات مسافرتی در 

بر . درصد کاهش یافته است 62مشابه سال گذشته، به میزان 
نخست  فصلهای خدماتی در بخشاساس این گزارش، سایر 

بازگشت به شرایط پیش از شیوع بیماری  در حال 2021سال 
های خود در مانند حمل و نقل که به سطح فعالیت) باشندمی

خدمات ( و تجارت سایر است بازگشته 2019پایان سال 
این آمار  است. درصد افزایش یافته 6به میزان نیز  بازرگانی

همچنان بر تجارت خدمات  19کووید شیوع  بیانگر آنست که

 بر جای با دامنه متفاوت در مناطق مختلف تأثیرات منفی
 گذارد.می

 فصلدر کند خاطر نشان میسازمان تجارت جهانی گزارش 
 7به میزان صادرات جهانی خدمات  2021نخست سال 

 هدرصد نسبت ب 10درصد و واردات جهانی خدمات به میزان 
. این در حالی مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است

درصد  13صادرات خدمات از آمریکای شمالی است که 
 -4و آسیا با درصد  -5پس از آن اروپا با  وکاهش یافته 

به  نیز، اطیزان صادرات خدمات در دیگر نقدرصد قرار دارند. م
واردات خدمات همچنین است.  افت داشتهدرصد  25میزان 

 14، افت 2021نخست سال  فصلبه امریکای شمالی در 
و  درصد -10دهد که پس از آن آسیا با درصدی را  نشان می

این در حالی است که میزان  درصد قرار دارند. -6اروپا با 
 است.ته درصد کاهش یاف 21واردات خدمات در سایر مناطق 

 
                                 

 جنوب صحراآفریقای فعالیتهای اقتصادی در منطقه : تفاوت قابل مالحظه فریقاآ             

موسسه رتبه بندی فیچ، پیش بینی کرده است تولید ناخالص 
 3/2از افت  آفریقای جنوب صحرا پسداخلی واقعی در 
افزایش  2021درصد در سال  1/3، تا 2020درصدی در سال 

 سالهایدرصدی در  4/1یابد و در کمتر از نرخ رشد متوسط 
ی فیچ دولتهابر اساس برآورد باقی بماند.   2019تا  2010

بسته های  بازگشت بهبا منطقه در سالجاری لب کشورهای اغ
-میتر ، سیاست مالی خود را منقبض2020تشویقی  سال 

مانند محدودیتهای ساختاری  د. همچنین، بنا بر نظر فیچ،کنن
نرخهای تورم در نیجریه و محیط پرتنش در آنگوال افزایش 

در حالی . این خواهد بودگذار رشد کوتاه مدت منطقه، تاثیر بر 
موجهای جدید ابتال به کرونا و اجرای کند  است که

منجر  تداوم اقدامات محدود کنندهتواند به واکسیناسیون می
 و ریسکهای نامطلوب چشم انداز را پدید آورد.  دهش

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی  انتظار داردهمچنین، فیچ 
در درصد و  5/3به  2021آفریقای مرکزی و شرقی در سال 

خاطر نشان می سازد به  هرچند ،درصد برسد 5به  2022سال 
، پیشرفت اقتصادی در منطقه 19دلیل شیوع بیماری کووید 

در  درصد 6جنوب صحرا احتماال با نرخ رشد کمتر از متوسط 
نظر این بر اساس ادامه یابد.  2019تا  2010 سالهایطی 

ا جنوب صحرآفریقای در منطقه می تواند کنیا  موسسه،
شرایط  همچنینعملکرد متفاوت و برجسته ای داشته باشد. 

امنیتی در اتیوپی و نرخهای تورم باال در سودان، به طور 
 2021 این دو  کشور در سالچشمگیری بر رشد اقتصادی 

در فعالیت اقتصادی آفریقای جنوبی تاثیر گذار خواهد بود. 
د، که این برآور خواهد نموددرصد رشد  2/3تا  2021سال 

 2013باالترین میزان عملکرد در منطقه جنوب صحرا از سال 
 بوده است. 

فیچ انتظار دارد با توجه به بهبود اقتصاد جهانی و متعاقب آن، 
 2021افزایش تقاضا برای الماس، بوتسوانا بتواند در سال 

در عین حال، بهبود نماید. عملکرد قابل توجهی را ثبت 
جاری در آنگوال، نامیبیا و زامبیا به دلیل  اقتصادی سال

خواهد ضعفهای ساختاری کشورهای مذکور، با کندی همراه 
عمدتا در  غرب آفریقاتولید ناخالص داخلی واقعی در  بود.

درصد در  9/2نتیجه فعالیت ضعیف اقتصادی در نیجریه تا 

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



رشد تولید خواهد یافت. همچنین افزایش  2021سال 
به غیر از  غرب آفریقاعی در کشورهای ناخالص داخلی واق

بنا بر نظر موسسه فوق، . خواهد رسیددرصد  5/4نیجریه به 
گیری، در کنار بدتر شدن استانداردهای معیشت در اثر همه

پیشرفت ضعیف اصالحات اقتصادی، ممکن است مشکالت 
جنوب صحرا تشدید آفریقای اجتماعی را در سرتاسر منطقه 

           .نماید

 

 (Evergrande)تمهیدات دولت برای مقابله با پیامدهای اقتصادی و مالی ورشکستگی اورگراند: نچی
خصوصی توسعه  اورگراند، دومین شرکت بزرگ و وقایع:

ر میلیارد دال 200با بیش از  امالک و مستغالت در چین
در  در آستانه نکول اوراق قرضه خارجی قرار دارد. بدهی

نتیجه مشکالت مالی طوالنی مدت، سهام این شرکت در 
 اثنایدرصد سقوط کرده است. در  80سال جاری بیش از 

کند شدن بخش امالک چین که با کاهش فروش و افزایش 
ابل یر قغها رخ داده است، اورگراند با بحران نقدینگی قیمت

 به حل مواجه شده که موجب گردیده نتواند مشکالت مربوط
ا ا ببدهی داخلی و خارجی را حل نموده و بار بدهی خود ر

 رعایت مقررات سختگیرانه اعتباری که سال گذشته وضع
ه ک نیشده، کاهش دهد. فروپاشی اورگراند بر بازارهای جها

 واهدتاثیر خ باشند،مشکالت اقتصادی چین می سرایتنگران 
 گذاشت.

ه ستاندر شرایطی که اورگراند در آ: تاثیر بر ریسک کشوری

 ز اری ورشکستگی قرار دارد، دولت چین با دوره بالقوه دیگ
 
 
 
 

تد افبحران مالی روبرو است. آنچه در حال حاضر اتفاق می
  هاییتباشد که به فعالمی گذشتههای دولت ناشی از سیاست

 
-تیاسسقتصادی مبتنی بر اعتبار دامن زده است )جدیدترین ا

 ها با هدف مهار رشد بخش امالک اتخاذ شده است(. 

ای مشکالت اورگراند با مقررات جدیدی که سال گذشته بر
ر . دتعدیل مازاد بر این بخش وضع شد، تشدید گردیده است

مالک های اوام جدید به شرکتها در اعطای این میان بانک
-زینهگها، دارایی بدهکار محدود شدند. در حال حاضر فروش

د همانندولت چین رسد و احتماال ناکافی به نظر می ای
مل وارد عاورگراند  بهبود شرایطسیاست گذشته خود برای 

و  های سودآورفروش بخشه ک خواهد شد. این در حالی است
ی ی برای تجدید ساختار بدههای دولتبانکاز  درخواست
ی برایاد باشد. به احتمال زها میحلبخشی از راهاورگراند 

ود جلوگیری از سرایت این مشکالت به سیستم مالی و محد
ر بار دیگچین  مقاماتنمودن خسارات وارده به اقتصاد، 

 مداخله خواهند نمود.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 OECD در چین گروه ریسک کشور

 

 2گروه  :در صندوق چینریسک کشور  گروه

 میلیون یورو1،287تاکنون:  1390سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 آسیا                                                                          



               

 : وابستگی چشم انداز اقتصادی به اصالحات ساختاری عمیقترپاکستان
اقتصاد ، المللیموسسه تامین مالی بینبر اساس گزارش 

و احیاء گردیده  19شیوع بیماری کووید زمان پاکستان از 
درصد در  9/3رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور از 

خواهد رسید. این  2021-22درصد در  4به  2020-21دوره 
افزایش اندک  رشد ناشی از سیاست پولی تسهیل کننده، 

های عمومی و همچنین رشد گذاریافزایش چشمگیر سرمایه
-ریسکه است. همچنین های کشاورزی عنوان گردیدفعالیت

انداز شامل افزایش موارد جدید ابتال برای چشم نامطلوبهای 
یون در کشور است. از به ویروس کرونا و نرخ پایین واکسیناس

-های امنیتی ناشی از فعالیترود نگرانیسوی دیگر انتظار می

های برون مرزی پس از به دست گرفتن قدرت طالبان در 
افغانستان و همچنین خروج مداوم پناهندگان از افغانستان به 

انداز ایجاد نموده قابل توجهی را برای چشم تاثیراتپاکستان 
 ت نیز فشار وارد نماید. و بر منابع مالی دول

باید  پاکستان مقامات ،المللیموسسه تامین مالی بینبه عقیده 
تری را برای تثبیت منابع مالی اصالحات ساختاری عمیق

عمومی، بهبود محیط کسب و کار و همچنین مبارزه با فساد 
-گذاریانجام دهند که این امر موجب افزایش سرمایهرانت و 

 شود.نرخ رشد در میان مدت می های خصوصی و افزایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 دسترسی به مواد غذایی ضروری و مقابله با بحران اقتصادی و ارزی برایوضع قوانین فوری  سریالنکا:
را فوری در پایان ماه اوت دولت تصمیم گرفت مقررات  وقایع:

-مانند برنج و شکر با قیمتضروری غذایی  موادبرای تهیه 

از این اقدام جلوگیری از وضع نماید. هدف  مناسبهای 
که است  کمبود و قیمت باالی محصوالت غذایی اساسی 

 گردد.ثباتی اجتماعی ممکن است موجب بی
با بحران  مقابلهسریالنکا در حال  :بر ریسک کشوری تاثیر

باشد. در گسترده اقتصادی به دلیل موج شدید کرونای دلتا می
جوالی گذشته مشخص گردید با ادامه روند نزولی ذخایر ماه 

باشد. مواجه می هابازپرداخت بدهیچالش ارزی، این کشور با 

بانک مرکزی، ذخایر ارزی این کشور در ماه ژوئن  گزارشبه 
 دادتنها چهار میلیارد دالر بود که دو ماه واردات را پوشش می

یلیارد ماوراق قرضه دولتی این رقم یک  تبعد از بازپرداخ و
دالر دیگر نیز کاهش یافت. در این شرایط مقامات به منظور 

همکاری با شرکای مالی و موسسات چندجانبه  ،کسب حمایت
اند. در ماه ادامه داده را ) بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی(

دالر از  لیونمی 787اوت ذخایر ارزی این کشور با دریافت 
نامه میلیون دالر تحت توافق 150المللی پول و دوق بینصن

ارزی با بنگالدش افزایش یافت. با وجود اینکه این امر  سوآپ

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور

 

 6گروه   :در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 25تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع



دهد اما ممکن است کوتاه می کاهشفشارهای نقدینگی را 
کماکان تحت تاثیر  این کشور زیرا اقتصاد ،مدت باشد

  قرار دارد.گیری مشکالت ناشی از همه
زیرا  ،برددر بحران عمیقی به سر مینیز گردشگری  بخش
های اعمال شده حت تاثیر محدودیتتهای داخلی فعالیت

بهبود سراسری است که تا اواسط سپتامبر ادامه یافته و بر 

 چرایی وضعاین امر بیانگر  جاری تاثیر خواهد گذاشت. سال
، .استقوانین فوری برای دسترسی به مواد غذایی ضروری 

های واردات قصد ندارد محدودیتهمانگونه که دولت 
کاالهای غیر ضروری را که سال گذشته برای تحریک تولید 

  .لغو نماید ،داخلی و حفظ ذخایر ارزی وضع شده بود

 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 میان مدت شتاب بهبود اقتصادی درعمان:                                           
کند اقتصاد عمان بعد صندوق بین المللی پول پیش بینی می

به تدریج بهبود یابد و در میان مدت،  19گیری کووید از همه
بنا بر نظر این صادی را تجربه نماید. تمجددا شتاب اق

با توجه به انجام واکسیناسیون سراسری و صندوق، 
فعالیتها در داخل کشور و همچنین بهبود ازسرگیری مجدد 

تولید ناخالص داخلی غیرهیدروکربنی واقعی  تقاضای خارجی،
تا  2021، در سال 2020درصدی در سال  9/3بعد از رکود 

. همچنین، نمایددرصد رشد  3/2درصد و در سال بعد تا  5/1
درصد و در سال  5/3تولید واقعی هیدروکربنها طی امسال تا 

-می. بنابراین، انتظار خواهد داشتدرصد رشد  6/3تا  2022

درصد  5/2تا  2021تولید ناخالص داخلی واقعی در سال  رود

درصدی  8/2درصد نسبت به افت  9/2تا  2022و در سال 
صندوق، ریسکهای به عقیده سال گذشته رشد نماید. 

کاهش شامل  نامطلوب مربوط به چشم انداز اقتصادی عمان
است  19های جدید کووید و ظهور سویهچشمگیر قیمت نفت 

و  دهگیری منجر شممکن است به طوالنی تر شدن همهکه 
این در حالی   .بر سطح فعالیتها در اغلب بخشها تاثیر بگذارد

تر جهانی را پیش بینی صندوق شرایط مالی سختاست که 
تواند موقعیت مالی و بیرونی عمان را تهدید کرده است که می

  نماید.
درصد تولید ناخالص داخلی  12از  نیز این کشور کسری مالی

درصد تولید ناخالص داخلی در سال  4/2به  2020در سال 

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 OECD سریالنکا در گروه ریسک کشور

 

 5گروه  :ریسک کشور سریالنکا در صندوق گروه

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



و در صورت بهبود درآمدهای بخش  یافتهکاهش  2021
هیدروکربن و به کارگیری تدابیر اصالحی مالی توسط 

با مازاد مواجه  2022مسئولین کشور، تراز مالی در سال 
درصد  2/81سطح بدهی عمومی از همچنین . خواهد شد

درصد  5/64به  2020تولید ناخالص داخلی در پایان سال 
خواهد کاهش  2022تولید ناخالص داخلی در انتهای سال 

سطح بدهی عمومی در برابر یافت. این در حالی است که 
نوسان قیمت نفت، شوکهای مربوط به رشد  مانندریسکهایی 

مین طور نوسانات نرخ ارز و نرخ تولید ناخالص داخلی و ه
 بهره، آسیب پذیر است. 
کند کسری حساب جاری عمان در صندوق پیش بینی می

 7/8صورت باال رفتن قیمت جهانی نفت و کاهش واردات، از 
درصد  4/1به  2020درصد تولید ناخالص داخلی در سال 

همچنین کاهش یابد.  2022تولید ناخالص داخلی در سال 
 16به  2022نزد بانک مرکزی در انتهای سال ذخایر ارزی 
 . خواهد رسیدمیلیارد دالر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                           

 حفظ کیفیت دارایی و سودآوری بانکهامارات متحده عربی: افزایش اقدامات حمایتی برای ا             

با وجود آنکه  پی، اند اس بندیرتبه موسسهبر اساس گزارش 
 اقتصادی رکود از پس عربیفعالیت اقتصادی امارات متحده 

 شوک این اما است، یافتن بهبودحال  در 2020 سال در شدید
تاثیرگذار خواهد بود.  بانکی بخش در مدتی برای اقتصادی

 هدفمند طرح مرکزی بانک است کرده تاکید گزارش این
ها اجرا فشار بر شرکتدی را با هدف کاهش اقتصا حمایت

ها خواسته شده است با شرط کرده است. در این طرح از بانک
ها و مشتریان تامین نقدینگی، سررسید بازپرداخت وام شرکت
اند را به تعویق بخش خرده فروشی که با مشکل مواجه شده

بیاندازند و درصورتی که وام گیرندگان تحت فشار جریان 
های آنها باشند، وام ری قرار گرفتهنقدی در ارتباط با همه گی

بندی نکنند. این مشکوک الوصول طبقهدر ردیف وامهای را 
دهد به تدریج منابع کافی برای ها اجازه میطرح به بانک

جبران بخشهای آسیب دیده ایجاد کنند، که این امر تأثیر 
می گیری بر کیفیت دارایی آنها و هزینه ریسک را تعدیل همه

در  درصد 67/1ها از رود هزینه ریسک بانکتظار میان نماید.
فته و در کاهش یا 2021در سال  درصد 40/1به  2020سال 

بماند. همچنین  باقی گذشتهدر باالی سطوح عین حال 
به  2022 الوصول در سالهای مشکوکشود وامبینی میپیش

  باالترین سطح خود برسد
به دلیل بهبود شرایط اقتصاد کالن و عقیده اس اند پی،  به

 هابانک ریسک، هزینه 2022تمدید برنامه حمایتی تا ژوئن 
 هایبدهی رودمی انتظار حال، همین تعدیل خواهد شد. در

 و دولت سوی از استقراض و جهانی اکسپو به مربوط
  .را افزایش دهد وامدهی رشد دولتی، نهادهای

 OECD در عمان گروه ریسک کشور

 3گروه  :در صندوق عمانریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 20:تاکنون 90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 2022در سال  درصد 5/4و  2021در سال  درصد 5/6تحقق رشد اقتصادی  پیش بینی:ارمنستان     
ستان المللی پول، اقتصاد ارمنصندوق بینبر اساس گزارش 

از رکود  در حال احیا شدن است و قویاً 19شوک کووید  بعد از
 بر اساس این گزارش،گردد. خارج می 2020عمیق سال 

ی اضاتولید ناخالص داخلی واقعی عمدتا به دلیل بهبود تق
درصد  5/4و تا  2021درصد در سال  5/6داخلی و خارجی، تا 

 رودمیانتظار  همچنین. خواهد داشترشد  2022در سال 
هت ج وراین کشاقتصاد ارمنستان، از تالشهای پایدار مقامات 

ه یدبه عقپیشبرد اصالحات مالی و ساختاری بهره ببرد. 
انداز ریسکهای نامطلوب مهمی در فراروی چشم ،صندوق

به  توانمیجمله که از آن  اقتصادی ارمنستان وجود دارد
ر م د، تشدید تالطخارجیتنشهای ژئوپولیتیکی، افت تقاضای 

د . همچنین، موج جدیاشاره نمود بازارهای مالی جهانی
 ش فزایاتواند ریسک چشم انداز اقتصادی را ویروس کرونا می

 
 

دهد و مقامات کشور را به سمت تسریع در اجرای 
  .واکسیناسیون عمومی سوق دهد

واد رم مکند با توجه به تاثیر موقتی توصندوق پیش بینی می
حد درام ) واغذایی وارداتی و خنثی شدن آثار افت ارزش 

 روع به کاهشش 2021، نرخ تورم در نیمه دوم سال پول(
ه ب 2021کسری مالی در نیمه اول سال همچنین  نماید. 

دلیل بهبود اقتصادی و بهبود درآمدهای عمومی کاهش 
ی یتهاصندوق انتظار دارد علیرغم بهبود فعال. خواهد یافت

کاهش  سببداخلی، افزایش صادرات و بهبود درآمدها 
کسری حساب جاری شود. همچنین با کمکهای اخیر 

  .خواهد یافتافزایش  2021در سال  یذخایر ارزصندوق، 
 
 
 

CIS 

 OECD در متحده عربی امارات گروه ریسک کشور

 
 2گروه :در صندوقمتحده عربی  اماراتریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 1،470 :اي صندوق از ابتدا تاکنونپوشش بیمه مجموع



 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 

 همه جانبه طوالنی مدت بودن درگیری تیگرای/ بعید بودن وقوع جنگ داخلیاتیوپی:                 

ترین در شمالیی درگیری بین جنگجویان منطقه تیگراوقایع: 
اتیوپی و دولت فدرال به مناطق همسایه سرایت کرده  بخش
  و 1هایی از مناطق آفارکنترل بخشای منطقه تیگرو است 
دو ماه گذشته به دست گرفته است. در واقع، از  طیرا  2آمهارا

، 2018زمان روی کار آمدن نخست وزیر ابی احمد در سال 
و دولت فدرال اتیوپی در حال  یتنش بین منطقه تیگرا

ها کنار گذاشتن مردم یکی از این نمونهکه  افزایش است
  می باشد.از ارتش ملی توسط نخست وزیر  یتیگرا

،  عضو 3جبهه مردمی آزادیبخش تیگرای الزم به ذکر است 
اصلی ائتالف چهار حزبی بود که تقریباً طی سه دهه تا سال 

منطقه این بر  2020کرد و تا نوامبر اداره میاتیوپی را  2018
جبهه مردمی کرد. در این بین، درگیری بین حکومت می

                                                           
1 Afar 

2 Amhara 
3 TPLF 

ای و دولت فدرال به طور غیر منتظرهآزادیبخش تیگرای 
 افزایش یافت. 
به اردوگاه ارتش فدرال در  این جبهه جنگجویانپس از حمله 

در در دست گرفت، اما را ، ارتش اتیوپی کنترل منطقه یتیگرا
 بخشکنترل بزرگترین  ی، جنگجویان تیگرا2021وئن ژ

تنها غرب این در حالی است که  منطقه را باز پس گرفتند.
که عمدتا کشاورزی است در مقابل بقیه مناطق که  -یتیگرا

تحت کنترل دولت  -غالبا صنعتی و دارای معادن هستند 
 قرار دارد. فدرال اتیوپی 

تحت  یهای منطقه تیگرارسد بانکبه نظر میدر حال حاضر 
از سیستم بانکی جبهه مردمی آزادیبخش تیگرای کنترل 

خدمات برق و مخابرات نیز قطع  همچنین .انداتیوپی جدا شده
شده است. عالوه براین، دولت فدرال علیرغم بحران 

منطقه را از  هامحمولهورود و خروج بشردوستانه گسترده، 
 .کرده استممنوع 

 OECD درارمنستان  گروه ریسک کشور

 
 5: گروه در صندوق ارمنستانریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 256تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 آفریقای جنوب صحرا



به احتمال زیاد طوالنی مدت  یدرگیری تیگرا: آثار و پیامدها
منطقه بسیار مجرب رسد جنگجویان بنظر میخواهد بود، زیرا 

این نبرد را فرصتی برای بقای اشته و ، انگیزه باالیی دبوده
که در دانند. عالوه بر این، ارتش فدرال اتیوپی خود می

نیاز به  ،عمدتاً بر تجربیات مردم تیگرای تکیه داشت گذشته

و ثباتی سیاسی بیاین تحوالت،  در نتیجه. بازسازی دارد
در سال آینده  کودتا برای برکناری نخست وزیر ریسک وقوع

رسد این هرچند به نظر نمی ،همچنان باال خواهد ماند
درگیری به یک جنگ تمام عیار در این کشور چند قومی با 

 گروه قومی زبانی، تبدیل شود.  80ش از بی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 نظامیان بر بازار کاال روی کار آمدنتاثیر گینه:                                          
ون طی ماه جاری، قانبا روی کار آمدن نظامیان  وقایع:

ر رکناونده بجمهور آلفا کرئیس منحل و  اساسی و دولت گینه
 دیدترین نمونه دور شدن از روندگردید. این وقایع ج

 مداخله جاری پس از کراتیک در غرب آفریقا طی سالومد
 ر چاددقدرت  برانگیز در مالی و جانشینی مناقشه یاننظام

 ترینشکنندهشود. این در حالی است که محسوب می
  .اندجهان در این منطقه متمرکز شده دولتهای

 تاثیر بر ریسک کشوری: 

کند. ای در بازارهای جهانی کاال ایفا میگینه نقش عمده
صادرات بوکسیت، سنگ معدنی قابل تبدیل به آلومینیوم در 

داشته است. اکنون گینه  های اخیر افزایش چشمگیریسال
کند، در حالیکه نیمی از بوکسیت وارداتی چین را تامین می

کند. قبل از آلومینیوم جهان را تولید مینیمی از نیز چین 

در  ه است.در حال سقوط بود. این فلزوقایع اخیر، قیمت 
همچنان برای آلومینیوم رود تقاضای جهانی انتظار میحالیکه 

این فلز هنوز عرضه در کودتا تاثیر  اما ،چشمگیر باقی بماند
اند از مشاغل تجاری کودتاچیان اعالم کرده مشخص نیست.

داده فعالیت  های معدنی اجازه به شرکت حمایت وود موج
این در حالی است که فعالیتهای کشتیرانی نیز  شود.می

پیامدهای  در عین حال قابل توجهی نداشته است. اختالل
 برای بخش معدن گینه نامشخص است.این وقایع بلندمدت 

ئوپلیتیکی و امنیتی، تأمین ریسکهای ژاز آنجا که افزایش 
ممکن است چین با  ،کندتوسط گینه را مختل میمنابع 

تواند می امرمحدودیت عرضه برخی کاالها روبرو شود و این 
 مدت تأثیر بگذارد.بر تنوع کاالهای تولیدی چین در بلند

 

 

 

 OECD در اتیوپی گروه ریسک کشور

 

  6گروه  :در صندوق اتیوپیریسک کشور   گروه

 میلیون یورو 6/11تاکنون:  90از سال اي صندوق پوشش بیمه مجموع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 انداز باثباتچشم ورتبه دولت بهبود آنگوال:                                           
 ا ازآنگوال رارزی بلندمدت رتبه بندی مودیز رتبه  موسسه
Caa1  بهB3 مودیز،  ارتقاء داد.انداز باثبات چشم رتبه، با

 بتدولت نس یعلت این تصمیم خود را بهبود وضعیت اعتبار
 رتبه بر اساس گزارش مودیزاعالم کرد.  دولتهای مشابهبه 

های نداردبهبود استا مانندفاکتورهایی انداز باثبات بین چشم
مت مالی دولت، اجرای مستمر اصالحات مالی و افزایش قی

و افزایش حجم بدهی دولت  و شتاب  نفت از یک طرف
بنی وکرباالی دوره گذر به سمت کاهش اتکا به تولیدات هیدر

  می کند.ایجاد  تعادل

در صورت بهبود قیمت نفت و تثبیت نرخ  ،مودیزبنا بر نظر 
. خواهد یافتارز، بدهی دولت در سال آتی به تدریج کاهش 

درصد تولید ناخالص  122سطح بدهی دولت از  همچنین
درصد تولید ناخالص داخلی در  95به  2020داخلی در سال 

درصد تولید ناخالص داخلی در  80و به کمتر از  2021سال 
تولید ناخالص داخلی در سال درصد  60به و  2023سال 
به عقیده مودیز، آنگوال از تجدید ساختار . خواهد رسید، 2025
 2021 هایط برخی از وام دهندگان دوجانبه در سالتوسبدهی 

 منتفع خواهد شد. 2022و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در گینه گروه ریسک کشور

 

 7گروه :در صندوق گینهریسک کشور  گروه
 محدود بوده است.اي صندوق پوشش بیمهدر سالهاي اخیر 

 OECD در آنگوال گروه ریسک کشور

 
  5: گروهدر صندوق آنگوالریسک کشور  گروه

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



                                

 2021دالری نفت در فصل چهارم  5/78: پیش بینی قیمت نفت                               
درصد  8/78درصد افزایش نسبت به ماه اوت و  2/6بیانگر دالر بود که  9/74قیمت متوسط نفت خام برنت در ماه سپتامبر 

بهبود قابل در میان باشد. افزایش قیمت نفت ناشی از انتظارات افزایش تقاضای جهانی می 2020افزایش نسبت به سپتامبر 
های زیرساختکه منجر به آسیب به  ه مالحظه در اقتصاد جهانی و همچنین کاهش عرضه جهانی نفت به دلیل طوفان آیدا بود

ائتالف اوپک پالس در جدیدترین نشست خود تصمیم قبلی مبنی بر همچنین های انرژی در خلیج آمریکا گردید. نفتی شرکت
به حفظ نمود. از سوی دیگر ماه اوت آغاز گردیده، همچنان از که میلیون بشکه در روز را  4افزودن  افزایش تدریجی تولید نفت با

بشکه در روز  71/1قاضای جهانی نفت تا پیش بینی نمود تاوپک آنکه تصمیم اوپک پالس پس از چارتر بانک استاندارد گزارش 
همچنان باال  قیمت نفتدر این رابطه استاندارد چارتر انتظار دارد  .ه استکاهش خواهد یافت، اتخاذ گردید 2022اول  فصلدر 

زیرا افزایش تولید جهانی نفت با تقاضای نفت مطابقت نخواهد داشت و روند بهبود اقتصاد جهان سرعت بیشتری  ،باقی بماند
 74 ،2022 فصل اولدالر و در  5/78به طور متوسط  2021چهارم سال  فصلترتیب، قیمت نفت برای به این خواهد داشت. 

 گردد.بینی میپیش به ازای هر بشکه دالر

 

 2022دالری روی در سال  2825پیش بینی قیمت متوسط فلزات پایه:                       

درصد افزایش  5/34دالر بوده که بیانگر  5/2885به ازای هر تن  2021ماهه  9قیمت نقدی روی در بورس فلزات لندن در 
دالر رسید که باالترین قیمت از ژوئن  3061به  2021ژوئن  2ر ی دباشد. قیمت رومی 2020نسبت به مدت زمان مشابه سال 

ها مبنی بر کاهش کارخانجات ذوب فلزات در چین به دلیل زنیبوده است. دلیل اصلی این افزایش قیمت ناشی از گمانه 2018
کسن کرونا انداز تقاضا، عرضه واتوان به بهبود چشمکمبود نیروی تولید بوده است. از عوامل موثر دیگر در افزایش قیمت روی می

بینی نموده تقاضا برای روی تصفیه شده نسبت به پیش citi researchموسسه  چنینو کاهش موجودی انبار اشاره نمود. هم
رکود شدید بخش ساخت و ساز در همچنین از آنجا که درصد و عرضه آن نیز یک درصد افزایش خواهد یافت.  5 ،2020سال 

رود روند افزایش قیمت در کوتاه مدت کاهش انتظار می، تقاضا را تحت تاثیر قرار خواهد داد، چین و تداوم تولید فلز در این کشور
 برآوردهایبینی شده است. طبق دالر پیش 3000در حدود  2021سوم و چهارم سال  فصلاین ترتیب قیمت روی برای  یابد. به

 .خواهد بوددالر  2825، 2022و برای سال دالر  2915، 2021صورت گرفته قیمت متوسط روی برای سال 

 

 
 
 
 
 
 
 

 جهان و منطقه در سطح و انرژی  کاال تحوالت  
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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 
المللی و تامین مالی خارجی، عمدتا نیازمند اخذ رتبه اعتباری از این موسسات هستند و درجات اعتباری نبازار سرمایه بی

به معنی قصور در پرداخت است،  Defaultمخفف که  (D)تا بدترین وضعیت اعتباری  (AAA) از بهترین کیفیت اعتبار
نماید و بازار ایران را کشورهای نوظهور فعالیت می بندی اعتباری دیگری که تنها درشوند. 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 گزارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری کشورها به  نیز با هدف ارائه
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 7)بسیار کم ریسک( تا  1وضعیت ریسک کشوری به هفت طبقه از  اساس

 EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بهصندوق در کشورهای دیگر می
 K-sureهند،  ECGCروسیه،  EXIAR کانادا، 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

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

 

 
 

  

 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  پایینریسک متوسط به 

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 متحدهایاالت 

 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 کنگهنگ 

 Discount Rate 125/1 تایوان

 Base Rate 75/0 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 18 ترکیه

 Repo rate 5/3 آفریقاي جنوبی

 Central Bank Rate 7 کنیا

 Monetary Policy Rate 5/11 نیجریه

 Prime Rate 5/13 غنا

 Rediscount Rte 20 آنگوال

 Target Rate 5/4 مکزیک

 Selic Rate 25/6 برزیل

 Refi Rate 25/7 ارمنستان

 Policy Rate 25/1 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 5/9 قزاقستان

 Discount Rate 5/8 اوکراین

 Refi Rate 75/6 روسیه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/10/2021لغایت  15/09/2021

 59/1 - دالر استرالیا

 دالر کانادا

 56/1 سال 5

 84/1 سال 5/8 تا 5

 99/1 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 52/2 سال 5

 69/2 سال 5/8تا  5

 72/2 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 41/0 سال 5

 54/0 سال 5/8تا  5

 54/0 سال5/8بيش از 

 06/3 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 86/0 سال 5

 87/0 سال 5/8تا  5

 88/0 سال5/8بيش از 

 65/2 - کره جنوبیوون 

 36/2 - دالر نیوزیلند

 05/2 - کرون نروژ

 16/2 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 7/0 سال 5

 75/0                      سال 5/8تا  5

 84/0 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئیس

 26/0 سال 5

 37/0 سال 5/8تا  5

 49/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگلیس

 17/1 سال 5

 31/1 سال 5/8 تا 5

 45/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 42/1 سال 5

 77/1 سال 5/8تا  5

 06/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 2/0 سال 5

 27/0 سال 5/8تا  5

 38/0 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: 

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