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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
های صندوق، با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با صادرات نامهبيمهنمايد. ارائه 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 له قبل از حمل، طراحي گرديدههای صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحضمانتنامه
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  Nexiساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه،  نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان،
گذاری  ايرانيان در ساير المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بينچين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری

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

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

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

اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه  1386كشور، از سال 
 تين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای ال

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

 ساختاری اصالحات ارجای پی رد عمومی مالی اتمین ثبات: اپکستان
 اهی دولتهب دلیل ازفایش زهینه 2021بهبود رسیع رد سال : هند

 رقه باغ -اهی سیاسی داخلی بعد از توافق انهم آتش بس انگورنو ارمنستان: ازفایش تنش
کاری خلیج افرس: رشد   هیدرورکبنغيربخش  هب پشتواهن رشد واقعی 2021ردصدی رد سال  5/2شورای هم

 وابستگی بدهی عمومی هب تعدیل مالتونس: تداوم 
 غيرمتعارف پولی اهی رتکیه: احتمال روی آوردن بیشتر هب سیاست           

 منوط بودن چشم انداز مثبت هب کاهش بدهی و اصالحات اقتصادی  سودان: 
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 چشم انداز ثباتی ، بی 2021در سال ی فعالیت اقتصاد جهان یدرصد 6/5رشد جهان: 

های اقتصادی همکاریو توسعه سازمان بینی بنا بر پیش
(OECD ،) تولید ناخالص داخلی در سطح جهان بعد از

درصد در سال  6/5تا  2020درصدی در سال  4/3کاهش 
بر . خواهد یافتافزایش  2022درصد در سال  4تا  و 2021

با توجه به اجرای تدریجی  OECDاساس اعالم 
در نقاط مختلف جهان، اعالم  19واکسیناسیون کووید 

حمایتهای مالی در برخی از کشورهای مهم جهان و اقدامات 
پیشگیرانه دولتها در برابر کرونا، چشم انداز اقتصاد جهانی 
تحت تاثیر رونق سریعتر از حد انتظار فعالیتها در نیمه دوم 

 OECD .ری بهبود یافته استتا حد چشمگی 2020سال 
به  2021پیش بینی کرده است تولید جهانی تا اواسط سال 

بهبود اقتصادی و عملکرد اما  ،کرونا برسداز سطوح قبل 
 . خواهد داشتاقتصادهای پیشرفته و نوظهور تفاوت  اقتصادی

در اقدامات مهارسازی سختگیرانه  این سازمان به عقیده 
و تاثیرگذاری بر  اقتصادیاز رشد  کوتاه مدت سبب جلوگیری

این می گردد. بخشهای مرتبط با خدمات در برخی از کشورها 
سایر کشورها از سیاستهای موثر در  در حالی است که

بهداشت عمومی، اجرای سریعتر واکسیناسیون و حمایتهای 
 کنداشاره میهمچنین  OECDمنتفع خواهند شد.  قوی

و برآورد می  افزایش یافتهگیری همهمدت بلندریسک تاثیر 
سطح تولید و درآمدها در بسیاری از کشورها و اغلب شود 

پیش  سطحکمتر از  2022اقتصادهای نوظهور در پایان سال 
  باشد.ونا رشیوع که قبل از بینی شده دور

وجود یسکهای نامطلوب همچنان ر OECD به عقیده
های جهش و کند اجرای واکسیناسیونشامل روند  داشته و

تواند بهبود اقتصادی را میکه این موارد بوده جدید ویروس 
و تعداد شده باال رفتن نرخ بیکاری  سبب، ودهتضعیف نم

در بر اساس این سناریو و  ها را افزایش دهد.ورشکستگی
رشد اقتصاد برآورد می شود تحقق این ریسکها  صورت

درصد در سال  8/2و تا  2021درصد در سال  5/4جهانی تا 
 ممکن استو در عین حال، تولید جهانی  یافتهکاهش  2022

کرونا کاهش از قبل ه تا یک مدت طوالنی به کمتر از دور
تواند جرای سریعتر و موثرتر واکسیناسیون میا ،در مقابلیابد. 

و به  ادهیروس شتاب دبه تسهیل اقدامات به منظور کنترل و
نماید. بر کننده کمک افزایش اعتماد تجاری و اعتماد مصرف

تولید ناخالص  شودپیش بینی می این سناریو نیز، اساس
تا  2022درصد و در سال  7تا   2021داخلی جهان در سال 

 . درصد رشد نماید 5

 

 های بین المللی قیمت افت از کاالکشورهای صادرکننده آسیب  :جهان  
(، eficبه گزارش موسسه بیمه اعتبار صادراتی استرالیا )

 ودرآمدهای صادراتی فزایش سبب افزایش قیمت کاالها ا
نها آیشتر اقتصادهای وابسته به کاال که ب هب یورودجریانهای 

 زایشاف این .است، شده در آفریقا و خاورمیانه متمرکز هستند
 هانیجید با باال رفتن تقاضای روزافزون چین، بهبود سطح تول

 بسب، ها به ویژه در بخش زیرساختهاو افزایش مخارج دولت
-وشخلزات شده است. عالوه بر این، افزایش تقاضا برای ف

و  بهرهپایین بینی در مورد عرضه جهانی واکسن، نرخهای 
 ردهکمشوقهای مالی جهانی، چشم انداز اقتصادی را تقویت 

 افزایششاهد بیشتر کاالها این در حالی است که است. 
 .اندها بودهقیمت

-به اندازه افزایش قیمت کاالها در دوره هاافزایش قیمتالبته 

و همین طور به اندازه رشد قیمت  2000سال  مانندهای قبل 
نبوده است. یک  2008اواسط سال  تا 2002در بازه زمانی 

تفاوت اساسی این است که چین در مرحله توسعه اقتصادی 
قرار دارد و به تجارت کاالیی وابستگی کمتری  یترپیشرفته

خود را بر سرمایه تمرکز دارد. در واقع، مقامات کشور چین، 
گذاری در فناوری سبز و توسعه پایدار در برنامه پنج ساله خود 

 ه اند.تقویت کرد
همچنین، ریسکهای نامطلوب در خصوص قیمت کاالها 

ای بسیاری از کماکان در حال افزایش است. قیمت لحظه
شده پیش بینیهای کاالها اکنون بسیار باالتر از میانگین

. با این حال، پیشرفت مداوم در باشدمی 2021 در سال قیمت
با و  کردهخدمات را احیا بخش تواند رشد مورد واکسن می

. تقاضای فلزات را تضعیف نمایدتاثیر بر روی تقاضای کاالها، 
تصمیم اخیر اوپک پالس برای ادامه محدود کردن تولید نفت 

  نماید.میبه افزایش قیمت نفت کمک 

 

 تاثیر کرونا بر منطقه و جهان 



 گردشگری در مواجهه با کروناهای ها و فرصتچالشمنطقه پاسیفیک: 
موجب ، 19کووید در مقطع قبل از افزایش گردشگری 

کشورهای حوزه  هایافزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد
این کشورها حمایت از توسعه اقتصادی گردید و پاسیفیک 

از رکود اقتصاد جهانی و رهایی با وجود بهبود اخیر  نمود.
چالش برانگیز دیگری  سال 2021، سال 19ناشی از کووید 

برای گردشگری خواهد بود. تا زمان واکسیناسیون به میزان 
المللی موجب آسیب های سفرهای بینانبوه، تداوم محدودیت

، مسکنفروشی، هایی مانند خردهبه مشاغل و تولید در بخش
بهبود از اینرو روند رستوران و حمل و نقل خواهد شد. 

این باشد. ار نامشخص میگردشگری پس از این شرایط بسی
پس از  حتیتضعیف رشد درآمد و مشاغل در حالی است که 

به بازگشایی مرزها بر صنعت گردشگری تاثیر خواهد گذاشت. 
رسیدن صنعت گردشگری به  ،المللی پولصندوق بینعقیده 

سال طول خواهد کشید.  3حدود  الًسطح سه سال قبل احتما
کننده، احتماال تقاضای با تغییر ترجیحات مصرف همچنین 

های طوالنی تغییر خواهد یافت، در حالی سفر برای مسافت
که افزایش تقاضا برای سفرهای کوتاه مدت به نفع 

 سیفیک خواهد بود. اکشورهای حوزه پ
بحران اند هسیفیک توانستاکشورهای حوزه پشایان ذکر آنکه 

بسیاری از این بهداشت عمومی را به خوبی مدیریت نمایند، 
و برخی نیز جلوگیری نموده  19کشورها از انتقال کووید 

 اند.ماههاست هیچ مورد ابتالی محلی را ثبت ننموده

                        

                      

 اصالحات ساختاری در پی اجرایثبات تامین مالی عمومی پاکستان:                            
المللی پول، با وجود تاثیر گزارش صندوق بین اساسبر 

، این 19پذیری اقتصاد پاکستان از شوک ناشی از کووید 
پیشرفت مطلوبی  ،کشور تحت برنامه مورد حمایت صندوق

-های ناشی از داشته است. همچنین دولت در میان چالش

 مقامات نسبت به اهداف میان مدت برنامهگیری و تعهد همه
برای حمایت از اقتصاد، اطمینان از این برنامه را  ،صندوق

اصالحات ساختاری مجددا عدم افزایش بدهی و پیشبرد 
 نپاکستانموده است. این در حالی است که مقامات  بررسی

به تقویت استقالل بانک مرکزی، اصالح سیستم مالیات 
بهبود مقررات های دولتی و ریت شرکتمدی ارتقاءها، شرکت
 . اندهادامه داد انرژیبخش 

از مقامات پاکستان خواسته  همچنین صندوق بین المللی پول
ها، و مدیریت بهتر هزینهپایه درآمد عمومی  با افزایش است

تامین عمومی، درآمدهای  ازها سهم استان همچنین تامین
داده و سطح بدهی  عمومی را در یک مسیر پایدار قرارمالی 

  عمومی را کاهش دهند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسیا

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور

 

 6 گروه :در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 9/70:تاکنون 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



های دولتهزینه به دلیل افزایش 2021هند: بهبود سریع در سال   
، 19گیری کوویددر پی کاهش رشد اقتصادی به دنبال همه

ریع و س 2021شود بهبود اقتصادی هند در سال بینی میپیش
در  ای خودهای هزینهشدید باشد. دولت با معرفی برنامه

رصد د 16میلیارد دالر ) 480که به ارزش  2021بودجه سال 
GDPبه باشد، تمرکز خود را از برنامه تقویت مالی( می 

 ه،ودجتقویت رشد اقتصادی تغییر داده است. بر اساس این ب
ق و ها، توزیع برهای زیرساختدولت در نظر دارد هزینه

ق، ، برهای بهداشتی، حمایت از صنایع سیمان، فوالدمراقبت
 نکهآخودرو و داروسازی را به شدت افزایش دهد. با وجود 

، ثبات باهای مالیاتی کامالزایش واکسیناسیون در کنار نرخاف
رد موا نماید، اما افزایشاز بهبود مصرف خانوار حمایت می

اشد. در یکی از ریسکهای کوتاه مدت می ب 19ابتال به کووید 
بیش از  مارس به 28این رابطه، موارد تایید شده روزانه در 

ر هزا 100بقه هزار مورد رسید که کمتر از سطح بیسا 68
ء در ماه قبل هزار ابتال 10ابتالء در اواسط سپتامبر و بیشتر از 

 بوده است. 

ش پی %8/6، 2022در بودجه کشور، کسری مالی برای سال 
-21درصدی سال  5/9بینی شده که کمتر از کسری مالی 

رای ب بیشترباشد. این در حالی است که استقراض می 2020
از  ب افزایش بدهی دولت مرکزیها، سبتامین کسری هزینه

درصد در مقطع   60به  2019-2020درصد در مقطع  50
 خواهد شد. همچنین تداوم افزایش رشد تولید 2021-22

 ناخالص داخلی برای تقویت تامین مالی عمومی و کاهش
 های باالی مالی حائز اهمیت خواهد بود. ریسک
 2020اقتصاد هند در فصل چهارم سال نشان می گردد  خاطر

رود این شتاب مثبت از رکود اقتصادی خارج شد و انتظار می
ماه آینده نیز تداوم داشته باشد. سازمان توسعه و  12طی 

نماید بدنبال بینی می( پیشOECDاقتصادی) همکاری
، رشد تولید ناخالص 2020درصدی در سال  4/7کاهش رشد 

 درصد برسد.  6/12به  2021داخلی واقعی در سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

                    

                

 1قره باغ -بعد از توافق نامه آتش بس ناگورنو داخلی های سیاسی ارمنستان: افزایش تنش              

                                                           
 متن خبر قبل از تحوالت مربوط به استعفای نخست وزیر این کشور تنظیم گردیده است. - 1

 OECD در هند گروه ریسک کشور

 3گروه   :در صندوق هندریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 84:تاکنون 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 

CIS 



 خیر،اهای برپاکنندگان اعتراضات ضددولتی در هفته :وقایع

د. انخواستار استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان بوده
شد، همچنین ارتش ارمنستان، استعفای وی را خواستار 

دتا آن را به عنوان تالش برای کو اقدامی که نخست وزیر
 مایتز حمورد انتقاد قرار داد. نخست وزیر ضمن برخورداری ا
ا ود ری خهوادارانی که در خیایانها تجمع کرده بودند، آمادگ

ص برای برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس شرایط خا
-مهبر یک هاد کرده است در ماه اکتاعالم نموده و پیشنه

ت پرسی به منظور تصویب قانون اساسی جدید که اختیارا
 برگزار شود. ،دهدبیشتری به رئیس جمهور می

 تاثیر بر ریسک کشوری:

ناگورنو و امضای  –متعاقب شش هفته درگیری در قره باغ 
توافق نامه صلح در نوامبر سال گذشته، تنش های سیاسی 
این کشور در حال افزایش است. در حالیکه توافق نامه مذکور 

پایان داد، اما  1990نبردهای منطقه از دهه  تریندشدیبه 

بخشی از سرزمین های قره باغ و اطراف آن به آذربایجان 
نکه این قلمرو در سطح واگذار گردید. همچنین با وجود آ

المللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته شده، اما بین
 از قومیتهای ارمنی تشکیل شده است.عمدتاً 

اعتراضات  کنونی، بزرگترین اعتراض ها از زمان روی کار 
آمدن نخست وزیر پس از تحوالت موسوم به انقالب مخملی 

منستان در یک می باشد. این در حالی است که ار 2018سال 
 ، زیرا اقتصاد این کشورشرایط اقتصادی بسیار دشوار قرار دارد

و درگیری قره باغ، به شدت  19تحت تأثیر ویروس کووید 
آسیب دیده است. در نتیجه شوک مضاعف و با وجود 
درآمدهای ارزی چشمگیر، برآورد می شود تولید ناخالص 

ش یافته درصد در سال گذشته کاه 7داخلی واقعی بیش از 
باشد. انتظار می رود طی امسال رشد تولید ناخالص داخلی 

 درصد کاهش یابد. 1واقعی در حدود 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واقعی بخش GDP به پشتوانه رشد 2021درصدی در سال  5/2: رشد شورای همکاری خلیج فارس

 هیدروکربن
بینی نموده در پیش( IIF)المللیمالی بینموسسه تامین 

های صورتی که قیمت جهانی نفت افزایش یافته و فعالیت
رشد واقعی تولید  ،بخش غیرنفتی به سطح قبل بازگردند

ناخالص داخلی در اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس 
درصد رشد طی  5/2به  2020درصد کاهش در سال  9/4از 

تولید ناخالص داخلی واقعی  رودمی انتظار. برسد 2021سال 

 خاورمیانه و شمال آفریقا                                                         

 OECD در ارمنستان گروه ریسک کشور

 5گروه  :در صندوق ارمنستانریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 256: تاکنون 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



درصدی سال  7/5بخش هیدروکربن در مقایسه با کاهش 
قبل که دلیل آن کاهش محدودیت تولید نفت اوپک عنوان 

درصد افزایش یابد. از سوی  6/1شده است، طی سال جاری 
 8/3، 2021دیگر فعالیت بخش غیرهیدروکربنی در سال 

آن بهبود قابل توجه که دلیل  خواهد یافتدرصد افزایش 
 بخش خصوصی عنوان گردیده است. 

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی طی ،  IIFبر طبق گزارش 
%،  6/2، امارات %3/3، قطر %4/3برای بحرین  2021سال 

%  4/1% و عمان  2/2%، کویت  4/2عربستان سعودی 
تخمین زده شده است. باید این نکته را در نظر گرفت که 

بینی شده شامل عدم اطمینان در خصوص پیشهای ریسک
و همچنین  19 وویدموفقیت و سرعت فرآیند واکسیناسیون ک

 باشد. نوسانات قیمت نفت می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در اماراتگروه ریسک کشور

 2گروه   :در صندوق اماراتریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 1463تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 

 OECD در عربستان سعودي گروه ریسک کشور

 4گروه   :در صندوق عربستان سعوديریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 4/2تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 

 OECD در کویتگروه ریسک کشور

 2گروه  :در صندوق کویتریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 7/3تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 

 OECD در ناعم گروه ریسک کشور

 3گروه :در صندوق عمانریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 8/19تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تونس: تداوم وابستگی بدهی عمومی به تعدیل مالی
ص خالصندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است تولید نا

،  2020درصدی در سال  2/8داخلی واقعی تونس بعد از افت 
نتظار . همچنین اداشته باشدرشد  2021درصد در سال  8/3تا 

 ظارد انتبهبود یابد و علیرغم افت موررود تقاضای داخلی می

کثر ر اددر تولیدات کشاورزی به دلیل عوامل فصلی،  فعالیت 
 قیدهه عببخشهای متاثر از این بحران به حالت سابق برگردد. 

انداز تونس در معرض المللی پول، چشمصندوق بین
به  عدم اطمینان مربوط مانند ایعمدهریسکهای نامطلوب 

 . ددار ، قراربر بودن واکسیناسیونری و زمانگیافزایش همه
چشم انداز میان مدت تونس به صندوق،  گزارشبر اساس 

سیاست مالی و اصالحات حاکمیتی  آیندهمسیر  هطور جدی ب
این در حالی است که پیش بینی . داردو ساختاری بستگی 

کسری حساب جاری به دلیل  2021در انتهای سال می شود 
ذخایر و درصد تولید ناخالص داخلی  5/9افزایش واردات به 

میلیارد دالر برسد. همچنین، صندوق پیش بینی  4/8به  یارز
کرده است در صورت کاهش میزان دستمزدها و کاهش 

خالص درصد تولید نا 10های انرژی، کسری مالی به یارانه
  کاهش یابد. 2021داخلی در سال 

مودیز، رتبه اعتباری  رتبه بندیموسسه  شایان ذکر است
تنزل داده و رتبه چشم انداز تونس را  B3به  B2تونس را از 

موده است. مودیز علت این تنزل تثبیت ن "منفی"در رتبه 
ه را ضعف حاکمیتی تونس و افزایش محدودیتهای رتب

اجتماعی عنوان نموده است. بر اساس پیش بینی مودیز سطح 
درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای  90بدهی به تقریبا 

خواهد رسید که علت آن کسری گسترده مالی و  2021سال 
 باشد. افزایش جزئی کسری طی چند سال آتی می

 

 

 

 

 OECD در بحرین گروه ریسک کشور

 

 6گروه :در صندوق بحرینریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 6/1تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 OECD در قطر گروه ریسک کشور

 

 2گروه   :در صندوق قطرریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 5/3تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 غیرمتعارف  پولیهای ترکیه: احتمال روی آوردن بیشتر به سیاست

وز دو ر یعنی بیستم مارس،: رئیس جمهور ترکیه در وقایع

 درصدی 2/0پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش 
رئیس کل بانک درصد،  19دن آن به ینرخ بهره و رسان

طبق  درصدی 6/15) تورم  مرکزی این کشور را برکنار نمود
غلو (. ساهاپ کاوچی او2021گزارش بانک مرکزی در فوریه 

 اقبال شد.استاد رشته بانکداری، جایگزین ناجی 
 تاثیر بر ریسک کشوری:

ه رکیبرکناری ناجی اقبال منجر به کاهش شدید ارزش لیر ت
ل کیس شد. این در حالی است که انتصاب اقبال به عنوان رئ
 مایله تبانک مرکزی در نوامبر سال گذشته در واقع نشاندهند

ز س امقامات ترکیه برای بازگشت به سیاست پولی متعارف پ
 دیدشای پولی نامتعارف ) که منجر به کاهش هسالها سیاست

قی تل ارزش لیر و افت شدید ذخایر ارزی کشور گردیده بود(
 ا بهرایه شد. اقبال با هدف مهار فشار تورمی، نرخ بهره پمی

درصد( که 19درصد به  25/10شدت افزایش داد )از 
یش فزاا، انگذاراعتماد سرمایه پیامدهای این اقدام، بهبود

 بود. ذخایر ارزی کاهش فشار بر ارزش لیر و 

 ه باابلساهاپ کاوچی اوغلو دارای نظرات غیرمتعارف برای مق
 االیرخ برسد او با این دیدگاه که نتورم بوده و به نظر می

ود ا وجب، موافق باشد. خواهد شدتورم  منجر به افزایش بهره
تالش رئیس جدید بانک مرکزی برای اطمینان خاطر به 

 یارگذاران، بازار نسبت به انتصاب وی واکنشی بسمایهسر
ین منفی نشان داد، ارزش لیر به شدت کاهش و هزینه تام

 منابع به طور قابل توجهی افزایش یافت.
تواند نقطه عطف جدید در اقتصاد ترکیه باشد، رویداد اخیر می

زیرا با توجه به سطح پایین ذخایر ارزی ترکیه و وابستگی 
ریان های کوتاه مدت سرمایه خارجی برای تأمین شدید به ج

نیازهای گسترده مالی، بازگشت به سیاستهای غیرمتعارف، 
دهد. در این رابطه اعمال چالشهای پیش رو را افزایش می

ای را نمی توان نادیده گرفت. عالوه بر های سرمایهکنترل
ای دهند، زمینهاین، این تغییرات در یک زمینه جهانی رخ می

داری آمریکا در حال افزایش است. که در آن، نرخ بهرۀ خزانه
همچون گذشته، افزایش نرخ بهرۀ ایاالت متحده ممکن است 

 منجر به تالطم بیشتری در بازار سرمایه شود.

 اروپا                                                                        

 OECD در تونس گروه ریسک کشور

 4گروه  :در صندوق تونسریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخير محدود بوده است.اي صندوق پوشش بيمه

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 چشم انداز مثبت به کاهش بدهی و اصالحات اقتصادی منوط بودن  سودان:
المللی پول، در صورت دستیابی گزارش صندوق بیناساس بر 

طرح بر اساس بدهی،  بخشودگینامه سودان به توافق
انداز ، چشم2(HPICکشورهای فقیر شدیداً بدهکار)پیشرفته 

این گزارش  شد.اقتصاد کالن این کشور مثبت خواهد 
سیاستهای اقتصادی بر آمیز کند اجرای موفقیتمیخاطرنشان 

تعدیل قیمت سوخت از جمله  ،3کارکنانبرنامۀ نظارتی اساس 
های مختلف ارز، به بازگرداندن ثبات سازی نرخو یکسان

گذاری بخش خصوصی کمک اقتصاد کالن و تشویق سرمایه
ناخالص داخلی تولید  رشداین در حالی است که خواهد کرد. 
بینی شده است درصد پیش 9/0به میزان  2021برای سال 

در اواسط  درصدی 8/2 ساالنۀکاهش  میانگینکه متعاقب 

                                                           
2 -Enhanced Heavily Indebted Poor Countries 
Initiative 
3 -Staff Monitored Program 

 ناشیبینی رشد، قرار دارد. این پیش 2020و  2018سالهای 
اقتصادی و سیاسی کشور و تأثیرات همه نامشخصاز شرایط 

بر اقتصاد است. با این حال، در  19گیری بیماری کووید 
صورت ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش 

تولید رود نرخ متوسط رشد درآمدهای خارجی، انتظار می
 درصد افزایش یابد. 5تا  4ناخالص داخلی در میان مدت به 

 المللی پول پیش بینی کرده است کسری مالیصندوق بین
 2020درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  9/5از سودان 

کاهش یابد که دلیل آن کاهش  2021درصد در سال  7/2به 
سوخت و افزایش حمایت از  ههای یارانقابل توجه هزینه

رود در پایان سال نرخ تورم مصرف کنندگان است. انتظار می
درصد  111به  2021درصد در اوایل سال  300از بیش از 

مالی و طرح  تقویت هبرنام هکاهش یافته و در صورت ادام
به   2022دولت برای کاهش درآمدزایی، نرخ تورم در سال 
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 آفریقای جنوب صحرا                                                      

 OECD در ترکيه گروه ریسک کشور

 4گروه   :در صندوق ترکيهریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 2/2تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



این در حالی است که درصد کاهش یابد.  30کمتر از 
های شامل عدم اجرای اقدامات و سیاستنامطلوب ریسکهای 

های قدیمی و همچنین ریزی شده، بازگشت به سیاستبرنامه
 باشد.می سیاسی و امنیتی  آسیب پذیرشرایط 

سودان برای پرداخت  ،المللی پولصندوق بینبر اساس نظر 
 8/49خود که به میزان  هتضمین شدخارجی و بدهی بدهی 

تخمین زده شده است، واجد  2019میلیارد دالر در پایان سال 

این شده است.  HIPCمندی از طرح پیشرفته شرایط بهره
 ممکن است روند کاهش بدهی این کشور در حالی است که

 تکمیل گردد 2024آغاز شده و تا سال  2021از اواسط ژوئن 
 4/8به   2024پایان سال در  بدهی خارجیسهم در نتیجه و 

 میلیارد دالر برسد.

 

 

 
 

 

 
           

                                                               

  2021نفت در سال قیمت دالری  64پیش بینی متوسط :فت خام برنتن                          
افزایش و  2021درصدی نسبت به فوریه  5/5دالر رسیدکه بیانگر افزایش  7/65، به 2017قیمت نفت خام برنت در ماه مارس 

انداز تقاضا، گسترش واکسیناسیون باشد. بهبود قیمت نفت عمدتا به دلیل بهبود چشممی 2020درصدی نسبت به ماه مارس  95
کرونا در سراسر جهان، کاهش مجدد تولید نفت در کشورهای عضو اوپک و غیراوپک و همچنین کاهش تولید نفت در ایاالت 

دالر باقی ماند که دلیل آن اقدامات جدید محدود کننده در  64مارس در حد  18از  باشد. با این حال قیمت نفتمتحده می
های واکسیناسیون به دلیل مشکالت توزیع و نگرانی در خصوص عوارض بسیاری از کشورهای اروپایی، کاهش روند برنامه

شود. همزمان، تقاضای نفت می جانبی احتمالی واکسن عنوان شده است که موجب افزایش نااطمینانی در خصوص چشم انداز
های حمل و نقل نفت و سوخت تصفیه شده در ترین کانالمارس، که یکی از شلوغ 29و  23اختالل در فعالیت کانال سوئز بین 
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 7گروه  :در صندوق ودانریسک کشور س گروه

 ميليون یورو 5/96تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 جهان و منطقه در سطح  کاال تحوالت  



باشد، موجب افزایش نگرانی در خصوص عرضه نفت و لذا افزایش قیمت آن گردید. همزمان با این تحوالت موسسه جهان می
بینی نموده است که بیانگر روند بهبود فعلی در بازار نفت دالر پیش 64، 2021قیمت نفت برنت را برای سال  ،رتبه بندی فیچ

های به عقیده موسسه مذکور تصمیمات کشورهای اوپک و غیر اوپک در خصوص تولید به طور قابل توجهی بر قیمت باشد.می
ترش واکسیناسیون در سطح جهان و اجرای بسته تشویقی قابل توجه در کوتاه مدت تاثیرگذار است، از سوی دیگر با توجه به گس

 شود.مثبت ارزیابی می 2021ایاالت متحده تقاضای نفت برای نیمه دوم سال 

 

 2021دالری مس در سال  7200پیش بینی متوسط قیمت  :فلزات پایه
هر تن بود که نسبت به مدت زمان مشابه  ازایبه دالر  8.490، 2021سال فصل اول قیمت نقدی مس در بورس فلزات لندن در 

دالر رسید که باالترین میزان از ماه اوت  9456به  2021فوریه  25درصد افزایش یافته است. قیمت مس در  5/50سال قبل 
 2021بوده و عمدتاً ناشی از نگرانی در خصوص کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای این فلز می باشد. در ماه مارس  2011

دالر در هر تن رسید که دلیل اصلی آن تقویت دالر آمریکا و افزایش موارد ابتال در اروپا بود که تمایالت  8.988یمت مس به ق
انداز تقاضای بیشتر های موجود در خصوص عرضه و چشمگذاران را تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که نگرانیسرمایه

قیمت مس  های خود را در موردبینیبندی فیچ پیشود. عالوه بر این، موسسه رتبهشمس همچنان موجب افزایش قیمت می
دالر اصالح کرد که این امر منعکس کننده خریدهای استراتژیک چین و  7200دالر به  6000از میانگین  2021برای سال 

ت که تقاضای جهانی مس تصفیه همینطور ریسک عرضه در سال جاری می باشد. همزمان، آخرین آمار موجود بیانگر این اس
درصدی  13باشد، زیرا رشد می 2019درصد افزایش نسبت به سال  2/2میلیون تن بوده است که بیانگر  25، 2020شده در سال 

نماید. از سوی دیگر تولید مس تصفیه شده جهانی در سال تقاضای چین، کاهش ده درصدی تقاضای سایر جهان را جبران می
رسید، زیرا افزایش تولید شیلی، جمهوری دموکراتیک کنگو، ژاپن و زامبیا تا حدودی کاهش  4/24درصد به  5/1گذشته با رشد 

 تولید ایاالت متحده و هند را جبران نمود.
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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
به معنی قصور در پرداخت است،  Default مخففکه  (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)نجی نظیر سدر 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
شوند نیز بمنظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر اساس دنیا محسوب میسطح 

کنند. از همتایان بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7)بسیار کم ریسک( تا  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.معادلSinosureجنوبی و کره

بندی صندوق بر اساس پارامترهای گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهذیل مشاهده میبندی جهانی در جدول موسسات 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- 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 25/0 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 5/0 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 19 ترکيه

 Repo rate 5/3 آفریقاي جنوبي

 Central Bank Rate 7 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/11 نيجریه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 5/15 آنگوال

 Target Rate 4 مكزیک

 Selic Rate 75/2 برزیل

 Refi Rate 5/5 ارمنستان

 Policy Rate 25/1 روماني

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 9 قزاقستان

 Discount Rate 5/6 اوکراین

 Refi Rate 25/4 روسيه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتي )     

 بازپرداختدوره  ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/04/2021لغایت  15/03/2021

 81/1 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 27/1 سال 5

 58/1 سال 5/8تا  5

 72/1 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 77/1 سال 5

 08/2 سال 5/8تا  5

 28/2 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 49/0 سال 5

 63/0 سال 5/8تا  5

 63/0 سال5/8 بيش از

 37/2 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 88/0 سال 5

 91/0 سال 5/8تا  5

 96/0 سال5/8بيش از 

 35/2 - وون کره جنوبي

 22/2 - دالر نيوزیلند

 95/1 - کرون نروژ

 62/1 - زلوتي لهستان

 کرون سوئد

 69/0 سال 5

 79/0                      سال 5/8تا  5

 92/0 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 29/0 سال 5

 43/0 سال 5/8تا  5

 58/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 02/1 سال 5

 18/1 سال 5/8تا  5

 37/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 21/1 سال 5

 54/1 سال 5/8تا  5

 91/1 سال5/8بيش از 

 یورو

 29/0 سال 5

 36/0 سال 5/8تا  5

 47/0 سال5/8از  بيش
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