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نامه و نامه، ضمانتصندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمه
ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با صادرات  های صندوق، با پوششنامهنمايد. بيمهارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي
آورند. گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم ميبه 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. گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه صادرات ميگشای صادركنندگان، سرمايهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهخدمات مشاوره

در ژاپن و سايناشور در  Nexiرانسه، نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در ف
گذاری  ايرانيان در ساير المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بينچين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری

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

در ماهنامه ريسك كشوری ارائه شده از سوی اين مديريت، سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك 
سازمان »ودارهای مربوط به شاخص ريسك ارائه شده در اين ماهنامه، با توجه به لزوم بررسي روندها از كشورها پوشش داده شود. نم
استخراج شده است. شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست پوشش  OECD« همكاريهای اقتصادی و توسعه

های حق بيمه با هدف كمك به صادركنندگان جي دولت محترم و همچنين كاهش نرخهای خارخود 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 

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

 رد اين شماره:
 مروری رب مناطق جهان: شیپ ینیب اه، اتثيرات کروان و واکسیناسیون 

 اهی اتزه بدنبال روند کند اقتصاد داخلی  حرکچین: اعمال م 
 19اتیوان: ربنده اانثتسیی همه گيری ربغم آسیب انشی از کووید 

مات مهارسازی  19اندوزنی: بهبود اقتصادی تحت اتثير جهش شدید کووید            و  افزایش اقدا
ز با ثبات همراه  با اتدیی رتبه دولت رعاق:    چشم اندا

ز منفیکویت: تنزل رت   به دولتی همراه با چشم اندا
ز منفی   تونس:تنزل رتبه دولتی همراه با چشم اندا

    آفریقای جنوبی: تضعیف اعتماد تجاری بدنبال ربوز انآرامی اجتماعی
 مدت، ربغم ربخورداری از بخشودگی بدهیسودان: عدم احتمال بهبود وضعیت نقدینگی رد کواته      

 و ...
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  جهان: تفاوت بهبود اقتصادی در مناطق مختلف                                      

 کاهشنماید پس از بینی میالمللی پول پیشصندوق بین
، 2021اقتصاد جهانی در سال   2020درصدی در سال  2/3
بینی انجام گرفته در آوریل درصد رشد کند که مشابه پیش 6

واقعی در  GDPشود باشد. تخمین زده میمی 2021
درصد رشد داشته  6/5 ،2021کشورهای پیشرفته در سال 

رود فعالیت اقتصادی در کشورهایی مانند زیرا انتظار می ؛باشد
آلمان، ایتالیا و اسپانیا در اواخر  ،ایاالت متحده، ژاپن، فرانسه

مچنین، ه بینی صورت گرفته باشد.تر از پیشسال جاری قوی
فعالیت اقتصادی در بازارهای نوظهور و جاری  در سال

 خواهد یافتدرصد افزایش  3/6اقتصادهای در حال توسعه 
 7/6در مقایسه با پیش بینی قبلی ) کمتر بودن این رقم که

باشد. درصد( عمدتاً بدلیل کاهش فعالیت آسیای نوظهور می
های ها برای اقتصادبینیتغییر پیش به عقیده صندوق،

پیشرفته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه 
در این کشورها و ی گیرهمهمربوط به نشان دهنده تحوالت 
رشد های مالی است. عالوه بر این، سطوح مختلف محرک

دوراز انتظار  2022جهانی در سال  اقتصاد درصدی 9/4
 نخواهد بود.

الص لید ناختوالمللی پول، بر اساس پیش بینی صندوق بین
ال داخلی واقعی در آسیای نوظهور و در حال توسعه تا س

آن  که دلیل عمده خواهد یافتدرصد افزایش  5/7به  2021
ر باشد. انتظادرصدی چین و هند می 5/9و  1/8نرخ رشد 

تین و عالیت اقتصادی در آمریکای الجاری ف در سالرود می
لی الص داخدرصد افزایش یافته و تولید ناخ 8/5کارائیب 

 9/4 واقعی کشورهای نوظهور و در حال توسعه اروپایی نیز
 ویانه خاورم نطقهماین در حالی است که درصد افزایش یابد. 

و  1/4 رشد صحرا به ترتیب جنوبآفریقای شمال آفریقا و 
  درصد را تجربه خواهند کرد. 4/3

انداز اقتصاد المللی پول، ریسکهای چشمبه عقیده صندوق بین
بدتر شدن باشند. این در حالی است که هانی نامطلوب میج

مالی تامین و سخت شدن شرایط  19کووید گیری همه
بهبود اقتصادی بازارهای نوظهور و شدیداً بر روند خارجی، 

و رشد اقتصاد تاثیرگذار بوده اقتصادهای در حال توسعه 
 .متأثر خواهد ساختنیز را  یجهان

                                        

  2021نخست سال فصل  ر دتجارت جهانی کاال درصد  14رشد                        

حجم تجارت  ،سازمان تجارت جهانیبر اساس گزارش 
به دوره نسبت  2021نخست سال  فصلجهانی کاال در 
همچنین این . درصد رشد کرده است 3/4تا مشابه سال قبل، 

در به دلیل افت شدید رت جهانی کاال تجاسازمان انتظار دارد 
دوم  فصل دررا بیشتری ، رشد 2020دوم سال  فصل
سازمان  همچنین بر اساس برآورد تجربه نماید. 2021سال

نخست سال  فصلتجارت جهانی، حجم صادرات کاال در 
درصد افزایش یافت و صادرات از اروپا  21در آسیا تا  2021

جم صادرات کاال از ح، . از طرف دیگررشد نموددرصد  9/1
درصد  9/13المنافع تا طرف کشورهای مستقل مشترک

 – 4/8بعد از آن، کشورهای خاورمیانه با  که کاهش یافت

درصد  -2/2درصد، آمریکای شمالی با  -6/4درصد، آفریقا با 
 .درصد قرار دارند -1/0و آمریکای مرکزی و جنوبی با 

 اطقدر تمامی من شود حجم واردات کاالهمچنین برآورد می
اهش ا کببه استثنای خاورمیانه و شمال آفریقا که به ترتیب 

در  درصدی مواجه گردیدند، افزایش یابد. این 9/0و  7/2
 درشواردات کاال بدلیل  2021حالی است که در فصل اول 

کر آنکه درصد افزایش یافت. شایان ذ 14مقادیر و قیمتها تا 
رصد و د 16مورد اشاره تا تجارت کاالهای تولیدی در بازه 

ت و سوخو  درصد 11بدنبال آن تجارت تولیدات کشاورزی تا 
 درصد رشد نمودند.  9تا تولیدات معدنی 

 
 

 

 دو مسیر متفاوت در روند بهبود جهانی منطقه پاسفیک:                              
نماید تولید ناخالص بینی می( پیشADBبانک توسعه آسیا )

درصد  3/0، 2021در سال حوزه پاسیفیک کشورهای داخلی 
 .درصد رشد نماید 2/7و در کشورهای آسیایی در حال توسعه 

کشور مورد ارزیابی بانک توسعه  45کشور از  9تنها همچنین 

 مروری بر مناطق جهان: پیش بینی ها، تاثیرات کرونا و واکسیناسیون 



خواهند اقتصادی مواجه  کاهش فعالیتبا  2021آسیا در سال 
که از این میان هفت مورد آنها جزو کشورهای جزایر  شد

 سرعتمیزان سرایت بیماری و  باشند.فیک میساپ
دو  )نو گینهپاپوآ فیجی و  انداز اقتصادیواکسیناسیون چشم

درصد تولید  80اقتصاد بزرگ اقیانوس آرام که بیش از 
-فیک را تشکیل مییساناخالص داخلی کشورهای جزایر پ

گسترده بوده و  19دهد. در فیجی کووید شکل می( را دهند
از باالترین میانگین سرانه ابتال در جهان را  این کشور یکی

باشد که حتی از موارد ابتالی هند در اوج شیوع اخیر دارا می
 شدتواکسیناسیون فیجی به  سرعتباشد. البته نیز بیشتر می

درصد از افراد واجد  70در حال افزایش است به طوری که 
نفر( حداقل یک دوز واکسن دریافت  410.000شرایط )

شیوع اخیر خود را  نوپاپوآ گینهاند. در مقابل در حالی که هنمود
نوع دلتا برای اولین بار در این کشور اما مهار نموده است، 

است که  هاییراین کشور جزو کشو. همچنین گزارش شد
  را دارد.واکسیناسیون در سراسر جهان سهم کمترین 

ی روند بهبود اقتصادی به محیط خارجی بستگی دارد. برا
، توسعه اقتصادی نوپاپوآ گینهکشورهای صادرکننده کاالمانند 

باشد، این در حالی است که جاری محتمل می طی سال
بهبود شرایط در کشورهای گردشگری مانند فیجی بیشتر 
طول خواهد کشید. هرگونه بهبودی در مقابل افزایش شدید 

 گیری دلتا و خطر نوع جدید مقاوم در برابر واکسن باهمه
جمعیتی که تا  در هم آمیختگیالمللی و افزایش سفرهای بین

 در مجموع باشد.پذیر میآسیب ،اندحدودی واکسینه شده
از های منحصر به فرد سفیک با چالشاشورهای جزایر پک

-مواجه میو تغییرات آب و هوایی  جمله بدهی عمومی باال

  باشند.

                

 روند کند اقتصاد داخلیبدنبال های تازه اعمال محرکچین: 

از  19گیری کووید روند بهبود اقتصادی چین پس از همه
تغییر سال با وجود اینکه سطح قوی اولیه کاهش یافته است. 

اما تولید دهد، رشد را تحت تاثیر قرار می سطح پایه، کماکان
درصد  9/7جاری  در فصل دوم سالناخالص داخلی واقعی 
درصد فصل قبل، بیانگر  3/18به  رشد داشته که نسبت

باشد. به منظور حفظ این بهبود، مقامات میشدید کاهش 
ها از اواسط بانک الزامات ذخیرهدرصدی  50از کاهش چین 

 سطحموجب کاهش این امر خبر دادند که  2021 جوالی
ردد. گهستند، میآن  رعایتها ملزم به نقدینگی که بانک

 سطح و نرخ دهد تا میامکان ها این امر به بانکهمچنین 
، های کوچک و متوسطبرای شرکت اًدهی خود را خصوصوام

 الزامات ذخیرهکاهش این در حالی است که  .کاهش دهند
هزار میلیارد یوان نقدینگی از طریق تزریق  ها بایدبانک

درصد  6الر  یا میلیارد د 155اضافی به سیستم بانکی )حدود 
 ران گردد.تولید ناخالص داخلی( جب

های حمایت از شرکت در جهتها تالشرسد به نظر می 
که سهم قابل توجهی از مشاغل را شامل  -کوچک و متوسط

ز بهبود باید به نوبه خود از مصرف خانوارهایی که ا -شودمی

و از اهداف دولت برای افزایش  اقتصادی چین عقب افتاده
 باشند حمایت نماید. تقاضای داخلی می

رشد صادرات کماکان بیشتر از فروش خرده جا که از آن
وابسته به  یبه طور نامتناسب کماکاناقتصاد  ،باشدفروشی می

صادرات این در حالی است که  تقاضای خارجی است.
فزایش تولیدی احتماالً با فشار فزاینده ناشی از امحصوالت 

)ناشی از افزایش قیمت  جاتهزینه مواد اولیه برای کارخان
، یلجستیک مشکالتها، هادیکمبود جهانی نیمه ا(،کااله

های زیست های حمل و نقل و محدودیتافزایش هزینه
شود. از سوی میمواجه محیطی شدیدتر برای صنایع سنگین 

گردشگران  کاهش حضور، 19دیگر، شیوع پراکنده کووید 
و کاهش فروش قایق اژدها ژوئن ماه داخلی طی جشنواره 
-کنندگان میاساسی در اعتماد مصرف خودرو بیانگر ضعف

 باشد.
ها بیانگر تغییر تمرکز بانکالزامات ذخیره کاهش بطور کلی 

گذاران بر افزایش رشد بیش از کاهش نرخ بهره سیاست
اند که به منظور مقامات اعالم نمودهدر عین حال است. 

ز اجرای اقدامات ا ،ناشی از ریسکهای مالیجلوگیری از تهدید 
 نمایند. بزرگ خودداری میتشویقی 

 آسیا



 اول سال فصلبار بدهی اقتصاد چین در شایان ذکر آنکه 
درصد تولید ناخالص داخلی رسید و  320به  جاری میالدی 
های در میان شرکتاً ها، خصوصشرکت قصورافزایش اخیر 

های اقتصاد بیانگر افزایش ریسکروند دولتی، با کند شدن 
 باشد.بدهی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  19برنده استثنایی همه گیری برغم آسیب ناشی از کووید تایوان:                            
وج مانند سایر کشورهای این منطقه شدیدترین مبتایوان 
یه وسرا تجربه نموده است. در تالش برای مهار  19کووید 

 تماعیگذاری اجاعمال شده و فاصلهمحدودیتهای جزئی ، دلتا
ل و های سفر نیز تشدید شده است. در همین حادودیتو مح

 دولت ،2020در سال  به دنبال تغییر رئیس جمهور این کشور
 سازیمهار و اقدامات 19دیریت مقابله با کووید در رابطه با م

 ، مورد انتقاد قرار گرفته است. مختلف
 تاثیر بر ریسک کشور

گر یک دی، 19کووید اعمال محدودیت دوران بدون تایوان 
محسوب اقتصاد باز  در میان کشورهای دارایاستثناء جهانی 

تعداد مرگ و میر در این شود. این در حالی است که نمی
کشور کمترین میزان در آسیا )و در سراسر جهان( بوده و 

نفر در  100روزانه به کمتر از نیز  آلودگیجدید موارد تعداد 
وجود، جهشی که از پایان ماه ژوئن کاهش یافته است. با این 

دشواری احتماال بیانگر  ،ماه می در تایوان مشاهده شد
گیری همههای بیشتر عدم آمادگی برای موجو  گیریشپی

رسد واکسیناسیون تنها راه . در نتیجه به نظر میباشدمی
های تجاری بازگشت بالقوه به زندگی عادی و فعالیت

 شود. محسوب می
به منظور کاهش  19مهار کووید درکوتاه مدت، اولویت دولت 

گردشگری و بخش گیری به ویژه در تاثیر اقتصادی همه
تایوان بواسطه قتصاد است. با وجود آنکه ا مصرف خصوصی

تقویت  19صادرات فناوری اطالعات از زمان شیوع کووید 
که  همواجه گردید ایسابقههمزمان با مشکالت بیاما  ،گردید

. این در حالی است که رساندیب میبه تولید نیمه رساناها آس
و تامین کننده اصلی تقاضای کشورهای پیشرو تایوان یکی از 

 باشد.جهانی در این زمینه می

 

 

 

 

 OECD در چین گروه ریسک کشور

 

 2 گروه  :در صندوق چینریسک کشور  گروه
 میلیون یورو 1277تاکنون: 90سال  اي صندوق ازپوشش بیمه مجموع



 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 و  افزایش اقدامات مهارسازی  19بهبود اقتصادی تحت تاثیر جهش شدید کووید ونزی: اند         

در این کشور از  19کان در بدترین شرایط کووید اندونزی کما
در حال حاضر موارد ابتال قرار دارد. گیری زمان شروع همه

اعمال  ،نفر رسیده است. در نتیجه هزار 40روزانه به 
در جاوا )پرجمعیت ترین محدودیتهای فوری فعالیت اجتماعی 

جزیره( و بالی )برترین مقصد گردشگری( حداقل تا پایان ماه 
 به سایر مناطق گسترش یافته است.  والیج

از آنجایی که این کشور با دومین تعداد موارد ابتال به کووید 
 شدر جنوب شرق آسیا روبرو است، این وضعیت بخ 19

بهداشت را به شدت تحت فشار قرار داده است. در نتیجه 
 برای مهارشدیدتر اقدامات محدودکننده اندونزی در اعمال 

 ،گیرد. با این وجوداستثنایی در نظر نمی موج کنونی هیچ
اعمال منفی اقتصادی،  تاثیراتدولت به منظور کاهش 

رود لذا انتظار می مد نظر قرار نداده وسراسری را محدودیت 
گیری باقی بماند. اگرچه اقتصاد همچنان تحت تاثیر همه

های گذشته رو به افزایش بوده سرعت واکسیناسیون در هفته
-موانع لجستیکی بزرگی از جمله دسترسی چالشاست، اما 

بیش از  هزار ها و پراکندگی جمعیت در برانگیز به واکسن
 . ، وجود داردجزیره

 -2/2رشد منفی تولید ناخالص داخلی )تجربه پس از اولین 
( از زمانی که بحران آسیا با اقدامات 2020درصد در سال 

هبود اقتصادی برسد بنظر میکاهش یافت، ترسازی سهلمهار

توسط صندوق  2021که در آوریل – جاری در سالاندونزی 
تجدید  مورد -بینی شده بوددرصد پیش 3/4المللی پول بین

و  کسب وکاراعتماد همچنین نظر قرار خواهد گرفت. 
برای مدت طوالنی ضعیف باقی خواهد ماند که ه کنندمصرف

تولید  کلیدی رشدعناصر که–ها و مصرف گذاریبه سرمایه
این روند ضعیف در آسیب خواهد زد.  -ناخالص داخلی هستند

های حساب درصد از کل دریافت 8بخش گردشگری نیز که 
، وجود دارد. این در شدرا شامل می 19جاری قبل از کووید 

-محدودیت تحت تاثیراین بخش که روند بهبود  استحالی 

 قرار دارد.گیری طوالنی مدت های سفر و همه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OECD در تایوان گروه ریسک کشور

 

 1گروه  :در صندوق تایوانریسک کشور  وهگر
 میلیون یورو 8/274 :تاکنون 90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 OECD در اندونزي گروه ریسک کشور

 3ق: گروهدر صندو اندونزيریسک کشور  گروه

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



   

 تایید رتبه دولت و چشم انداز با ثباتعراق:                                         
در عراق را رتبه بلند مدت ارزی موسسه رتبه بندی مودیز، 

تایید کرد. مودیز علت  انداز باثباتچشم همراه با Caa1رتبه 
و  رتبه را وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به نفت، تائید

ظرفیت دولت برای دانسته که بسیار ضعیف  وجود نهادهای
 را محدود نموده و بر  خارجی شوکهای داخلی وپاسخ به 

 به عقیده  ی تاثیرگذار بوده است.رقابت پذیری ضعیف اقتصاد
صندوق  برنامه تعدیلباثبات، اجرای  اندازچشمرتبه  ،مودیز

ابزار کنترلی تواند به عنوان یک می که)را المللی پول بین
انجام  مالی در برابر سوابق ضعیف  حامیو  عمل نموده

-متعادل می باشد(صندوق تعهدات قبلی این کشور نسبت به 

طرح دولت برای دوبرابر سازی این در حالی است که  نماید.
تواند به رشد ظرفیت تولید نفت عراق در میان مدت می

راق را ع خارجیو موقعیت مالی و اقتصادی کمک نموده 
 تقویت نماید. 

صور احتمال ق افزایشدر صورت ، بر اساس اعالم این موسسه
 دولت عراق در پرداخت بدهی عمومی و وارد شدن خسارت

 ابد.تنزل یگذاران، ممکن است رتبه ریسک عراق به سرمایه
ا لی رما تقویتدولت اقدامات مربوط به  همچنین در صورتیکه

ال احتم ،جلوگیری ننمایدارزی ذخایر  کاهشو از  دادهانجام ن
 تی کهدر صورشایان ذکر آنکه  وجود داد. وقوع این سناریو 

ل افزایش تنشهای سیاسی داخلی، تولید نفت را با اختال
ز ا اهمواجه نموده و وصول درآمدها و امکان پرداخت بدهی

اق رتبه ریسک عرموسسه مودیز  ،سوی دولت را مختل نماید
 خواهد داد. تنزل را 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنزل رتبه دولتی همراه با چشم انداز منفیکویت:                                         
این ی رتبه بلند مدت ارزموسسه رتبه بندی اس اند پی، 

رتبه چشم انداز را در و  تنزل داد +Aبه   -AAاز را کشور
داخلی  یرتبه کوتاه مدت ارزهمچنین . تائید نمودمنفی رتبه 

تنزل . این ه استیافت تنزل A-1به  +A-1 و خارجی از
جامع برای بودجه دولتی با  راهبرد به عدم وجود یکرتبه ها 

نسبت داده شده است.  ،وجود کسری بودجه قابل توجه دولت
دلیل اختالف سیاسی دولت به  ،بر اساس گزارش اس اند پی

-یا به دارایی را منتشر نموده ضهبا پارلمان نتوانسته اوراق قر

همچنین، با  های انباشته خود دسترسی فوری پیدا نماید.
-توجه به تأخیر در تصویب مالیات های جدید و تعدیل هزینه

ها، اجرای اصالحات ساختاری به کندی انجام شده است. به 
تواند رسد تاخیرهای جاری در اصالحات ساختاری مینظر می

رایط تجاری آینده های احتمالی شکویت را در معرض شوک
منعکس  انداز منفیچشماین در حالی است که قرار دهد. 

 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 

 7ق: گروه در صندو عراقریسک کشور  گروه
 میلیون یورو 1481تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 یقاخاورمیانه و شمال آفر



ماه آینده در مورد  24تا  12در  ریسکهای پیش رو کننده 
یاسی با پارلمان و توانایی دولت برای غلبه بر اختالف س

های آینده مالی برای مواجهه با کسری تدوین یک راهبرد
 است. 

ری بودجه دولت در میان تداوم کسبه عقیده اس اند پی، 
جامع تامین مالی،  توافقاتمدت و عدم توافق مقامات درباره 

های دولتی گردد. در مقابل، در تواند موجب کاهش رتبهمی
صورت تمایل مقامات به اصالحات ساختاری مورد نیاز دولت 

-اندازهای اقتصادی و سیاستدر بلندمدت، یا بهبود چشم

 باثبات تغییر بابد.انداز به چشم رتبه گذاری ممکن است 
، 2021در سال مالی منتهی به مارس شود تخمین زده می

تولید ناخالص داخلی باشد که  درصد 33کسری بودجه دولت 
شده  بندی های رتبهبیشترین کسری بودجه در بین دولت

شود کسری بینی میعالوه بر این، پیش محسوب می شود.
درصد تولید  17توسط به طور مبه  2021-24دولت در دوره 

 ناخالص واقعی برسد.

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چشم انداز منفی همراه با  یرتبه دولت تنزلتونس:                                       
 Bتونس را از بلند مدت ارزی موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه 

انداز کشور را همچنان منفی چشمرتبه کاهش داد و   -Bبه
فیچ، علت این تنزل رتبه را افزایش ریسکهای  نمود.اعالم 

علت نقدینگی خارجی و مالی عنوان کرده است. همچنین 
دیگر این تنزل رتبه، ادامه تاخیرها در اجرای برنامه جدید 

المللی پول است که برای دسترسی به حمایتهای صندوق بین
. ضمناً باشدضروری می ر تامین بودجهمالی خارجی به منظو

 وازهم گسیخته انداز سیاسی بر اساس اعالم فیچ، چشم
برنامه اپوزیسیون اجتماعی، توان دولت را برای اجرای  استقرار

مقامات تالش  قوی محدود نموده و این امر تقویت مالی 

با را ندوق بین المللی پول برای تامین برنامه مورد حمایت ص
 سازد. جه میموا مشکل

 های عمومیسررسید بدهیفیچ، موسسه برآورد بر اساس 
 2/9تا  3/7رقمی مابین  2023تا  2021طی سالهای  تونس

خواهد بود که شامل هزینه های  درصد تولید ناخالص داخلی
درصد تولید ناخالص  1/5تا  2/3استهالک خارجی به میزان 

در صورتی  همچنین، فیچ اعالم کرده استباشد. می داخلی
و در  را جذب نموده که دولت تونس نتواند حمایتهای خارجی 

و نیز در  تامین نیازهای مالی با مشکالت فزاینده مواجه شود
خ ارز، یا افزایش فشار بر روی نر و یذخایر ارزصورت افت 

 را تنزل دهد. این موسسه ممکن است رتبه بندی ها 

 OECD در کویت گروه ریسک کشور

 2گروه  :در صندوق کویتریسک کشور  گروه
 ومیلیون یور 7/3:تاکنون 90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 



  

  

 

          

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ناآرامی اجتماعیبدنبال بروز تضعیف اعتماد تجاری  :فریقای جنوبیآ                              

-لوکوازوهای گوتنگ و اعتراضات سیاسی در استان بدنبال

تا  12 نن بییی در این استانها رخ داد. همچنیهاناآرامی ناتال
، مسیرهای حمل و نقل و زیرساختهای حیاتی جوالی 16
نظور منیروهای نظامی به در حالیکه بکارگیری . نده شدبست

 ،نظم عمومی کمک کرده بازگشتتقویت نیروهای پلیس به 
از   پسا هترین اقتصاد آفریقا با بدترین ناآرامی اما صنعتی

 .ه استمواجه  گردید 1994سال

اعتراضات، واکنش طرفداران رسد عامل اصلی این به نظر می
 ه است. در این رابطه جاکوب زوما، رئیس جمهور پیشین بود

زوما را به دلیل سرپیچی  ،قانون اساسی دادگاهژوئن،  29در 
ماه  15از حکم دادگاه برای حضور در تحقیقات فساد مالی به 

این ناآرامی ها در شرایطی رخ داد که این زندان محکوم کرد. 
  طوالنی مدت، افزایش نابرابریشهایی مانند کشور با چال

 مواجه می باشد. سوء مدیریت و فساد تاریخی ، بیکاری
شبکه تامین و 19کووید  گیریموج سوم همه همچنین

گیری مشکالت اقتصادی را که قبل از همه ناکافی،اجتماعی 
هرج و مرج همچنین تشدید کرده است.  ،هم وجود داشته

تجاری را تضعیف کرده و بهبود ناشی از فساد، اعتماد 
 را با چالش مواجه ساخته است.  این کشوراقتصادی 

المللی پول تأثیر اقتصادی تحقیقات جدید صندوق بین
های اجتماعی در کشورها را به صورت کمی گزارش ناآرامی

یک سال و نیم پس از  این گزارش، بر اساسکرده است. 
داخلی به طور وقوع اعتراضات سراسری، تولید ناخالص 

 سطح پیش از شوک نسبت بهدرصد  01/0، حدود متوسط
  .کاهش یافت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفریقای جنوب صحرا                                                         

 OECD در تونس گروه ریسک کشور

 

 4گروه   :در صندوق تونسریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخیر محدود بوده است.اي صندوق پوشش بیمه

 OECD در آفریقاي جنوبی گروه ریسک کشور

 4گروه  :در صندوق آفریقاي جنوبیور ریسک کش گروه

 در سالهاي اخیر محدود بوده است.اي صندوق پوشش بیمه



 ، برغم برخورداری از بخشودگی بدهیمدتکوتاه درعدم احتمال بهبود وضعیت نقدینگی  :سودان      
-ینبالمللی پول و انجمن توسعه ژوئن، صندوق بین 29در 

زم الالزامات ی بانک جهانی اعالم کردند که سودان الملل
های کشوربر اساس برنامه برای آغاز فرایند پرداخت بدهی 

مه این برنا را فراهم نموده است.( HIPCبدهکار) شدیداً
ین و به منظور پرداخت بدهی فقیرتر 1996در سال ابتکاری 

ن ودابدهکارترین کشورهای جهان آغاز شد. تا به امروز، س
و هشتمین کشوری است که به این مهم دست یافته  سی

بزرگترین  HIPC . پرداخت بدهی سودان در قالباست
 در پوشش دادن کشوری است که بدهیفعالیت انجام شده 

-میتحت پوشش کشور بزرگ آن، بیش از سه برابر دومین 

در روند پرداخت بدهی، سودان قا در صورت تکمیل .باشد.
 نماید.ز بدهی خود را تسویه بخش زیادی اخواهد بود 

صندوق بین المللی پول، بدهی خارجی سودان تا پایان سال 
کند و درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می 163را  2020

بدیهی است رقم مذکور، برای یک کشور کم درآمد رقمی 
ناپایدار است. اگر این فرایند با موفقیت به پایان برسد بدهی 

درصد از تولید ناخالص  14یارد دالر )میل 6خارجی به حدود 
ماهه جدید  39داخلی( کاهش خواهد یافت. یک برنامه 

صندوق بین المللی پول برای دستیابی به این اهداف در حال 
 16این در حالی است که طبق اعالم مورخ تنظیم است. 

فراهم سودان بخشودگی موقت بدهی کلوپ پاریس،  جوالی
 خواهد شد.

رود )که انتظار می تکمیلسودان به نقطه به محض این که 
 بدهی راسهم کاهش قیمانده با ،باشد( برسد 2024ژوئن 

به  کلوپ پاریس با توجهبر اساس اعالم کند. دریافت می
 ظرفیت پرداخت بسیار محدود سودان، انتظار هیچ گونه

جود و 2024دسامبر  اولپرداختی از طرف سودان حداقل تا 
رنامه اجرای رضایت بخش بط به تداوم منو امراین و ندارد 

 حمایتی صندوق بین المللی پول خواهد بود.
 :یتاثیر بر ریسک کشور

بدهی بتواند مشکالت اقتصادی و بخشودگی بعید است 
در واقع،  نماید.های ساختاری سودان را برطرف ضعف

-ناترازی، گذاریتجارت و سرمایه افزایش احتمالیعلیرغم 

حساب جاری )که  گستردههای اقتصادکالن مانند کسری 
% تولید ناخالص -11به  2021شود در سال پیش بینی می

داخلی برسد(، کمبود کاالهای اساسی، بیکاری باال )که در 
  تورم بسیار شدیداعالم شد( و  %27رسما  2020ل پایان سا

( 2021درصدی )طبق سنجش ساالنه در ماه می  379
مهمتر از همه اینکه، نقدینگی بسیار  هستند. ابرجاپهمچنان 

کمبود ذخایر ارزی در مورد سودان بسیار ریسک پایین است و 
تواند کسب و کارهای فعال در این باالست و این موضوع می

 .بدهدانتقال ارز قرار ریسک کشور را در معرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 7: گروه در صندوق ودانریسک کشور س گروه

 میلیون یورو 5/96تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 

 OECD در ودانس گروه ریسک کشور



         

 2021دالری طال در سال  1869پیش بینی قیمت  فلزات گرانبها:                        
هر اونس بود که نسبت به دوره مشابه سال  به ازایدالر  7/1805به طور میانگین  2021قیمت طال در هفت ماهه نخست سال 

اهش جهانی نرخ بهره واقعی درصد رشد نشان داد. علت این رشد عمدتاً به دلیل افزایش نرخ تورم و ک 7/7دالر(  1677قبل ) 
گذاری برای طال گردید و توجه به این فلز به عنوان یک مانع در برابر فشار تورمی بوده که منجر به افزایش تقاضای سرمایه

ماه  30هر اونس در  به ازایدالر  3/1823می به  31دالری در  1906بالقوه را تقویت نمود. همچنین قیمت طال از افزایش اخیر 
 پولی بیش از انتظار بانک مرکزی ایاالت متحده بوده است.  یش یافت که بدلیل انتظارات مربوط به سیاست انقباضجوالی کاه

گذاری برای این فلز منتفع گردیده، اما تقویت دالر آمریکا به عقیده بانک استاندارد چارتر، قیمت طال از تقاضای سرمایه
های قابل معامله به پشتوانه طال، این بانک، جریانهای ورود سرمایه به صندوقنماید. به گزارش افزایشهای بعدی را محدود می

رود اند. در عین حال انتظار میحمایت اندکی از قیمتها بعمل آورده و در مقابل، جریانهای خروجی در ماه جوالی افزایش یافته
، افزایش بیشتری را تجربه نماید. بر این 2021ال قیمت طال با توجه به انتظار تضعیف دالر و منفی ماندن نرخهای بهره در س

هر اونس رسیده و در  به ازایدالر  1869درصدی به  4جاری میالدی  با رشد  شود  قیمت طال در سالاساس، پیش بینی می
 هر اونس برسد. به ازایدالر  1600به  2023دالر و در سال  1974با کاهش یک درصدی به  2021سال 

 

 میلیارد دالر رسید 5/6در ماه جوالی به  صادرات نفت عراقدرامد                              
میلیون بشکه بود که نسبت به ماه ژوئن  5/90،  2021دهد صادرات نفت خام این کشور در ماه جوالی آمار اولیه نشان می

بشکه در روز در ماه جوالی، میلیون  9/2درصد افزایش داشته است. بر اساس این آمار، میانگین  3/4میلیون بشکه(  8/86)
میلیون  5/87نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی ماند. همچنین در ماه جوالی صادرات نفت از میادین جنوبی و مرکزی بالغ بر 

میلوین بشکه بوده اند. شایان ذکر آنکه درآمدهای صادراتی  1/3بشکه و محموله های صادراتی از میادین کرکوک نیز مجموعاً
 را تجربه نموده است. درصدی  6 یرشدمیلیارد دالر(،  1/6به ماه ژوئن ) که نسبت همیلیارد دالر بود 5/6مبلغ نیز 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جهان و منطقه در سطح و انرژی  کاال تحوالت  



 سنجریسک



 



 



 



 



 



  



 



  توضیحات جداول

 
و برآوردهای صندوق ضمانت  CIA FACTBOOKالمللی پول، جهانی، صندوق بینها و آمار عمدتا بانکمنابع داده (1

 باشد.ن میصادرات ایرا

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 

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

زار ایران را نماید و بابندی 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 Monitorکشورها به  نیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری
گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در سرمایه

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

 EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بهصندوق در کشورهای دیگر می
 K-sureهند،  ECGCروسیه،  EXIARکانادا،  EDCاسترالیا،  EFICسوئیس،  SERVدانمارک،  EKFسوئد، 

بندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر سازی تقریبی طبقهچین نام برد.معادلSinosureی و جنوبکره
بندی صندوق بر اساس پارامترهای گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهبندی جهانی در جدول ذیل مشاهده میموسسات رتبه

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

 

 
 

  

 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 سک متوسطری 

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 19 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 25/4 مكزیک

 Selic Rate 25/4 زیلبر

 Refi Rate 5/6 ارمنستان

 Policy Rate 25/1 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 25/9 قزاقستان

 Discount Rate 5/7 اوکراین

 Refi Rate 5/5 روسیه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی )     

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/08/2021لغایت  15/07/2021

 77/1 - دالر استرالیا

 دالر کانادا

 56/1 سال 5

 92/1 سال 5/8تا  5

 15/2 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 2/2 سال 5

 6/2 سال 5/8تا  5

 7/2 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 46/0 سال 5

 64/0 سال 5/8تا  5

 64/0 سال5/8بيش از 

 89/2 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 87/0 سال 5

 9/0 سال 5/8تا  5

 93/0 سال5/8بيش از 

 7/2 - وون کره جنوبی

 12/2 - دالر نیوزیلند

 08/2 - کرون نروژ

 29/2 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 73/0 سال 5

 84/0                      سال 5/8تا  5

 99/0 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئیس

 29/0 سال 5

 44/0 سال 5/8تا  5

 6/0 سال5/8بيش از 

 وند انگلیسپ

 17/1 سال 5

 37/1 سال 5/8تا  5

 58/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 39/1 سال 5

 84/1 سال 5/8تا  5

 23/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 32/0 سال 5

 44/0 سال 5/8تا  5

 59/0 سال5/8بيش از 
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