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هسته اصلی فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک های ایاای و تجاری خریداران کا ها و خدمات ایرانی اات.  طور 
صندوق ر    سک  انک ها و دولت های خارجی،  خش دیگری از فعالیت  صاص می دهد.   ر این متناظر، ارزیا ی ری ااس،  ا  ه خود اخت ا

ت ن اایر مواسات همتا در ارتاار جهان  ه ارزیا ی این ریسكها می پردازد. ماهنامه ریسک کشوری در ا تدا  صور           صندوق، همچو 
 ه ، طی چند اال اخیر،  های دولتی و خصوصی  ها و داتگاه ااتقبال اایر  خش    ه دلیل ردید که یک  ولتن داخلی صندوق منتشر می  

 اات.  المانع صندوق ضمانت صادرات ایران، اده از مطالب این ماهنامه  ا ذکر نام. ااتفشودنتشر میصورت مداوم و اینترنتی م

 

نامه نامه، ضمانتصندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمه
رتبط با های صندوق، با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری منامهنمايد. بيمهو ارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي

گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم صادرات به كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه
 اند. اعتبارسنجي خريدارانهای صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديدهآورند. ضمانتنامهمي

گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه گشای صادركنندگان، سرمايهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهخارجي و ساير خدمات مشاوره
در  Nexiباشد. نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، صادرات مي

گذاری  المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بينيناشور در چين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاریژاپن و سا
ايرانيان در ساير كشورها و همچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف 

 نمايد.شوری، اوضاع اقتصادی، تامين مالي، بيمه اعتباری، فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط ميهای ريسك كدر حوزه
در ماهنامه ريسك كشوری ارائه شده از سوی اين مديريت، سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك 

سازمان »سك ارائه شده در اين ماهنامه، با توجه به لزوم بررسي روندها از كشورها پوشش داده شود. نمودارهای مربوط به شاخص ري
استخراج شده است. شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست  OECD« همكاريهای اقتصادی و توسعه

های حق بيمه با هدف كمك به اهش نرخهای خارجي دولت محترم و همچنين كپوشش خود در قبال كشورهای جهان متناسب با سياست
اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي،  1386صادركنندگان كشور، از سال 

شوری ارائه شده دوست، همسايه و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك ك
 است.

 رد اين شماره:

 اتثيرات انشی از کروان    رب مناطق جهان

 19مالزی: اعالم حالت فوق العاده و محدودیت جدید ربای مقابله با موج سوم کووید          

ز باثبات بخش بانکیپاکستان: چشم   اندا

ز هب نوساانت قیمت نفترعاق:  وابستگ   ی چشم اندا

 ای و ایپمداهی آنقطر : پایان تحریم منطقه

  جمهوری  ریاست انتخابات رد جباروف پيروزی سدری: قرقيزستان

  2021ردصدی رد سال  6شیپ ینیب رشد اقتصادی   رتکیه:

 خاری ارزی اتیوپی: افزایش ریسک اعسار ایپمد کسری حساب جاری و پانیی بودن ذ                
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 2021در سال کشورهای صادرکننده نفت درصدی  8/1پیش بینی رشد خاورمیانه و شمال آفریقا: 
بر اساس گزارش بانک جهانی، منطقه خاورمیانه و شمال 

درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در  5آفریقا، در پی افت 
خواهد تجربه  2021درصدی را در سال  1/2، رشد 2020سال 

تولید ناخالص داخلی واقعی می شود همچنین پیش بینی . مودن
جاری برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال  طی سال
درصد کاهش  4درصد و برای اقتصاد جهانی تا  5توسعه تا 

یابد. بانک جهانی علت بهبود اوضاع اقتصادی منطقه را عمدتاً 
خلی افزایش تقاضای جهانی نفت و کاهش محدودیتهای دا

عنوان کرده است. این در حالی است که چشم انداز منطقه با 
، نوسان قیمتهای جهانی 19توجه به اوج گیری مجدد کووید 

نفت، افزایش فشار تراز پرداختها و همچنین تنشهای 
 باشد. ژئوپولیتیکی و عدم ثبات سیاسی، به شدت آسیب پذیر می

با  ی مذکورهاالمللی، پیش بینیاین نهاد بینبر طبق اعالم 
در مقیاس 19فرض اینکه توزیع و مدیریت واکسن کووید 

و قیمت هر بشکه  انجام شده 2021گسترده در نیمه دوم سال 
دالر در سال  50و  2021دالر در سال  44نفت به متوسط 

 برسد، صورت پذیرفته اند. 2022
همچنین بانک جهانی پیش بینی کرده است تولید ناخالص 

ر بین کشورهای صادرکننده نفت منطقه پس از داخلی واقعی د
، در صورت عادی شدن روند 2020درصدی در سال  7/5افت 

های تولید در چارچوب توافق تقاضای نفت، کاهش سهمیه

اوپک پالس، حمایت سیاسی از طرف دولتهای منطقه و خاتمه 
درصد در  8/1گیری، تا تدریجی محدودیتهای مرتبط با همه

ماید. این در حالی است که تامین مالی رشد ن 2021سال 
کشورهای  عمومی ضعیف ممکن است بهبود اقتصادی

صادرکننده نفت را در میان مدت، برغم حمایت  نقدی مقامات 
رشد  رودانتظار میپولی، با محدودیت مواجه سازد. بنابراین، 

 8/2، 2022در سال کشورها تولید ناخالص داخلی واقعی این 
 درصد باشد. 

فعالیت اقتصادی کشورهای واردکننده ا بر نظر بانک جهانی، بن
درصد  2/3، تا 2020درصدی در سال  2/2نفت بعد از کاهش 

تسهیل  آنکه علت عمده  خواهد یافتافزایش  2021در سال 
محدودیتهای جابجایی در منطقه، بهبود تدریجی صادرات و 

بهبود  تقاضای داخلی می باشد. با این حال، پیش بینی می شود
گذاری، کاهش تقاضای اقتصادی، بواسطه کاهش سرمایه

خارجی از طرف کشورهای ضعیف تر منطقه یورو و آزادی عمل 
مالی محدود دولتهای وارد کننده نفت منطقه محدود گردد. بر 
این اساس، بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 

د نموده برآوردرصد  3/4،  2022کشورهای مذکور را در سال 
 است. 

 

 

  2022تا  2021 درصدی در دوره 3پیش بینی بازگشت به رشد  آفریقا:                       
تولید ناخالص داخلی واقعی  بر اساس گزارش بانک جهانی،

درصدی در سال  7/3آفریقای جنوب صحرا بعد از کاهش 
درصد در سال  3/3و تا  2021درصد در سال  7/2، تا 2020
همچنین بانک جهانی پیش بینی کرده   می نماید. رشد  2022

است افزایش تقاضا برای صادرات منطقه در کنار بهبود فعالیت 
اقتصادی در بین شرکای عمده تجاری، بتواند به بهبود 
اقتصادی، علیرغم بهبود کمتر از حد انتظار  مصرف خصوصی 
و سرمایه گذاری، کمک نماید. این در حالی است که شیوع 

در برخی از کشورهای منطقه ممکن است  19مجدد کووید 
و از بهبود اقتصادی منطقه بخصوص در بخشهای   یافتهتداوم 

خدمات و گردشگری جلوگیری نماید. بر این اساس پیش بینی 

می شود  این ویروس بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه  برای 
ک جهانی تر تاثیر گذار باشد.  به عقیده  بانیک دوره طوالنی

بهبود ضعیفتر از حد انتظار در شامل ریسکهای چشم انداز 
شرکای مهم تجاری، تاخیر در توزیع دارو به دلیل مشکالت 

بنا بر  وری می باشند.لجستیکی و تاثیر منفی ویروس بر بهره
های مداوم و گسترده و هزینه کسری بودجه  ،بانک جهانینظر 

ها در خصوص نگرانی ممکن استرو به رشد بازپرداخت بدهی 
افزایش  آفریقای جنوب صحرا رابدهی برخی از اقتصادهای 

 دهد. 
بانک جهانی پیش بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی 

درصد در  8/1و  2021درصد در سال  1/1واقعی در نیجریه به 

 تاثیر کرونا بر مناطق جهان 



پایین بودن قیمت  این در حالی است کهبرسد.  2022سال 
اری عمومی به دلیل کاهش جهانی نفت، افت سرمایه گذ

گذاری های عمومی درآمدهای عمومی، محدودتر شدن سرمایه
سرمایه گذار خارجی احتماال بر فعالیت  اعتمادو کاهش 

همچنین، بانک جهانی  گذار خواهد بود. اقتصادی نیجریه تاثیر 
درصد در  9/0 رارشد تولید ناخالص داخلی واقعی در آنگوال 

 . تخمین زده است 2022ر سال درصد د 5/3و  2021سال 
بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس پیش بینی 

واقعی در بین کشورهای صادرکننده تولیدات کشاورزی تا 
حدودی به کمک افزایش قیمتهای صادرات تولیدات کشاورزی 
و ورود مجدد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به نرخ متوسط 

، در مقابل خواهد رسید. 2022ا ت 2021درصد در سالهای  5/4
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در بین صادرکنندگان 
کاالهای صنعتی منطقه به غیر از نیجریه و آفریقای جنوبی به 

 خواهد رسید 2022تا  2021درصد در سالهای 8/2نرخ متوسط 
قیمتهای پایین نفت بر سرعت بهبود اقتصادی می رود و انتظار 

ده نفت تاثیر بگذارد. همچنین، بانک صادرکنن کشورهای
های حساب جاری  منطقه در سال کسری انتظار داردجهانی 
کاهش یابد اما با توجه به اینکه ورود سرمایه به منطقه  2021

تامین مالی این کسری  ،با سرعت کمتری بهبود خواهد یافت
  به یک امر چالشی تبدیل گردد. ها ممکن است 

                                  

 انداز متفاوت بهبود اقتصادی چشمبازارهای نوظهور:                                       
خیر اس اند پی افزایش ا بندی بر اساس گزارش موسسه رتبه

اری گذو اقدامات مربوط به فاصله 19شمار مبتالیان کووید 
نتظار اورد یک پسرفت بالقوه در روند بهبود م ،اجتماعی بیشتر

ی این در حال محسوب می شود. بازارهای نوظهور طی امسال 
 اکثر  مشاهده شده درفعالیتهای اقتصادی کاهش است که 

 2021به سال ، 2020طی فصل چهارم سال بازارهای نوظهور 
هم تسری پیدا کرده است. به عقیده اس اند پی اجرای 

ه ی توسعواکسیناسیون در کشورهای نوظهور نسبت به کشورها
های و ضعف شبکه لجستیکیدلیل محدودیتهای یافته به 

 در عین حال بهداشت عمومی، احتماال کندتر خواهد بود. 
شود پیشرفت در واکسیناسیون در کشورهای بینی میپیش

 اعتمادبتواند توسعه یافته و برخی از کشورهای نوظهور 
شد گذاری و تقاضای جهانی را افزایش داده و به رسرمایه

 دارد انتظاراقتصادی  بازارهای نوظهور کمک کند. اس اند پی 
در فصل نخست سالجاری، شرایط نامطلوب اقتصادی به 

رای دولتهایی که سطح بدهی باالیی داشته و شرایط محدود ب
 واکنش دارند، آسیب وارد نماید.     

احتمال بهبود در بین کشورهای نوظهور به گزارش اس اند پی 
در ت و بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور یکسان نیس

یک مسیر طوالنی برای بازگشت به رشد تولید  حال حاضر
 به عقیده این موسسه، ناخالص داخلی ماقبل کرونا دارند.  

از صادرکنندگان کاال در  ،بهبود اقتصاد دولت محور چین
برزیل، شیلی، آفریقای جنوبی و مانند  بازارهای نوظهور

خانوار شود . این در حالی است که هزینه ند میبهره ماندونزی 
در بین بازارهای نوظهور به غیر از برزیل و ترکیه، شتاب زیادی 

تولید ناخالص داخلی اس اند پی،  نظربنا بر نداشته است. 
 1/6بازارهای مهم نوظهور به غیر از چین ، بعد از یک افت 

رشد  2021ل درصد در سا 9/5، تا 2020درصدی در سال 
بیشتر بازارهای نوظهور . همچنین برآورد می شود خواهد کرد

در آسیا و اروپا بتوانند به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ماقبل 
اغلب اقتصادهای آمریکای  بازگشته و  2022کرونا در سال 

به سطح تولید ناخالص داخلی ماقبل کرونا در نیمه نیز  التین
  .برسند 2022وم سال د

پایین بودن نرخ بهره و تداوم رود بدلیل همچنین، انتظار می
بازارهای  یبرای محصوالت و کاالهای تولید ی باثباتتقاضا

که تقاضای ضعیف در بازارهای نوظهور را جبران  توسعه یافته )
 شرایط خارجی بازارهای نوظهور مطلوب باشد. ،می نماید( 

 

 

 

 

 



19مالزی: اعالم حالت فوق العاده و محدودیت جدید برای مقابله با موج سوم کووید          
کواالالمپور و که ابتدا در  19 گیری کوویدبدنبال افزایش همه

سپس در ایالت سالنگور رخ داد، در یازدهم ژانویه، نخست وزیر 
مالزی در نیمی از کشور )مشتمل بر پنج ایالت و کواالالمپور(، 

نمود. همچنین روز بعد، پادشاه  اعمالای را دویت دو هفتهمح
که ممکن  کردالعاده  اعالم مالزی در این کشور وضعیت فوق

است این وضعیت در صورت ضرورت تا ماه اوت تداوم یابد. 
شایان ذکر است از ماه اکتبر گذشته، تعداد ابتال به این بیماری 

رد ابتالء احتمال بروز روندی صعودی داشته و اخیراً تشدید موا
 موج سوم بیماری در این کشور تقویت نموده است. 

 تاثیر بر ریسک کشوری:
در حوزۀ آسیای جنوب شرقی، اقتصاد مالزی بیشترین صدمه 

دیده است. وابستگی زیاد به  19-را از شیوع بیماری کووید
صادرات و اهمیت اقتصادی صنایع نفت، گاز و جهانگردی، 

شور در برابر رکود تجارت و اختالالت عرضۀ سبب شده  این ک
 جهانی، بحران در بخش گردشگری و افت قیمت نفت، بسیار 

-صندوق بین 2020بینی ماه اکتبر پذیر شود. بنا بر پیشآسیب

رکود اقتصادی مالزی در سال گذشته که با حمایت  ،المللی پول
 درصد می باشد و 6مالی و پولی کاهش یافته، به طور متوسط 

جاری، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور، یک  در سال
 درصد خواهد بود. 8ه نموده و نزدیک به ببازگشت قوی را تجر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انداز باثبات بخش بانکیپاکستان: چشم

انداز بخش بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی مودیز، چشم
تنی بر بانکی این کشور به پشتوانه قوی بودن منابع مالی مب

باشد. گیرهای نقدینگی مناسب، باثبات میسپرده و ضربه
همچنین از دیدگاه موسسه مذکور پیامد اصالحاتی که دولت 

-اجرا نموده و بهبود کارآیی سیاسی که بانکها از آن منتفع می

شوند )با توجه به اینکه بانکها سهم گسترده ای از اوراق بهادار 
-عیت اعتباری دولت باثبات میدولتی را در اختیار دارند(، وض

رود محیط عملیاتی باشد. این در حالی است که انتظار می
بوده و این امر بر کیفیت دارایی و  پرریسکها همچنان بانک

گذارد. در این راستا پیش بینی سودآوری آنها تاثیر منفی می
کند باشد، زیرا  2021ود اقتصادی در سال شود روند بهبمی

حات دولت و بانک مرکزی پاکستان تنها اقدامات و اصال
را که بر  19گیری کووید بخشی از تاثیرات همه جانبه همه

ها تاثیر منفی گذاشته،کاهش داده است. بر اساس کیفیت دارایی
های مشکوک الوصول بانکها در پایان گزارش مودیز، نسبت وام

رود این درصد رسیده است و انتظار می 10به  2020سپتامبر 
های آینده افزایش یابد. از دالیل این موضوع  بت در ماهنس
های صادرات محور ها در قبال شرکتتوان به تعهدات بانکمی

ها  های دولتی و یارانههایی که متکی به پرداختو  نیز  بنگاه
با این  ها اشاره نمود.بانکدار مشکلخارجی بوده و نیز عملیات 

بازپرداخت، ریسک ودگی حمایت دولت و اجرای بخش ،وجود
از سوی دهد. افزایش وامهای مشکوک الوصول را کاهش می

به دلیل حاشیه سود ها رود سودآوری بانکدیگر انتظار می
تحت کمتر، افزایش ذخایر زیان وام  و کاهش تولید کسب وکار 

این در حالی است که چالشهای مالی دولت  .فشار قرار گیرد
 ایت از بانکها محدود نموده است.اراده قوی دولت را برای حم

 

 آسیا

 OECD در مالزیگروه ریسک کشور
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 نوسانات قیمت نفت بهاز چشم اندوابستگی  عراق: 
به دلیل  (،(IIFالمللیبینی موسسه تامین مالی بینطبق پیش
و افت شرایط سیاسی بی ثبات ، 19-گیری کوویدشیوع همه

نفت، تولید ناخالص داخلی عراق در جهانی تولید و قیمت 
موسسه مذکور  درصد کاهش یافته است.  2/11به  2020سال

انک معتقد است باز کاهش رسمی دینار عراق استقبال کرده و 
حمایت از نرخ جدید مبادله ارز ، از آنجا که مرکزی عراق برای 

دالر  میلیارد 50ذخایر ارزی این کشور به  2020در اواخر سال 
ه تامین مالی موسس ، توانایی الزم را خواهد داشت. رسیده است

اقتصادی برای عراق  ی، دو سناریو2021برای سال  یالمللبین
 در نظر گرفته که هردو وابسته به قیمت نفت هستند. 

در  2021در سال شود میبینی اولین سناریو پیشبر اساس 
تولید ناخالص ، دالر باشد 47قیمت متوسط نفت صورتیکه 

تولید ناخالص  همچنینافزایش یابد.  درصد 5/1به داخلی 
درصدی در  4/12هیدروکربن به دنبال یک افت بخش داخلی 
درصد افزایش  1، با تقویت صادرات نفت، حدود 2020سال 

رود بخش غیر انتظار میاین در حالی است که  .خواهد یافت
، در 2020درصدی در سال  3/9هیدروکربن پس از کاهش 
درصد رشد یابد.  3/2 های عمومیصورت تحقق سرمایه گذاری

به دلیل تأثیرات ناشی از کاهش ارزش پول ملی عالوه بر این 
قیمت نفت، کسری بودجه بر درآمد عمومی و افزایش متوسط 

به  2020درصد تولید ناخالص داخلی در سال 16این کشور از 

. این گزارش خواهد یافت کاهش 2021درصد در سال  8حدود 
است سطح بدهی عمومی پس از کاهش  خاطر نشان کرده

 2019درصد تولید ناخالص داخلی در پایان  54ارزش دینار،  از 
 70افزایش یافته است، زیرا  2020درصد در پایان سال  93به 

سطح باشد.  هعچنین میدرصد از  سهم بدهی به ارز خارجی 
درصد از تولید ناخالص داخلی  91، 2021بدهی در پایان سال 

با رسیدن ذخیره ارزی است. عالوه بر این،  شده ی پیش بین
، کسری حساب جاریمیلیارد دالر در پایان سال 46این کشور به 

به  2020درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2/10جاری از 
 .خواهد یافتکاهش  2021درصد سال  5/6

طبق سناریوی دوم، در صورتیکه قیمت نفت در طول سال  بر 
دالر باشد، تولید ناخالص داخلی در سال  57ر متوسط به طو
رود در انتظار می یافت.خواهد  افزایشدرصد  7/1به  2021
درصد  1تولید ناخالص داخلی بخش هیدروکربن  2021سال 

به عالوه، افزایش یابند. درصد  8/2بخش غیر هیدروکربن 
د ناخالص تولییک درصد به  2021کسری بودجه در سال 

، در حالی که انتظار می رود سطح خواهد یافتداخلی کاهش 
تولید ناخالص داخلی در پایان سال درصد  78 بدهی عمومی به 

در صورتیکه ذخایر ارزی در پایان باز گردد. همچنین  2021
میلیارد دالر افزایش یابد، کسری حساب  58به  2021سال 

 2021ناخالص داخلی در سال تولید  درصد 2جاری به مازاد 

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور
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. با توجه به کاهش ارزش دینار و افزایش خواهد یافتتغییر 
بینی شده، نرخ پیش یقیمت کاالها، در هر یک از دو سناریو

 2021درصد در سال  5/8به  2020در سال  %1 ازمتوسط تورم 
 افزایش خواهد یافت. 

 
 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 
 ای و پیامدهای آن: پایان تحریم منطقهقطر                                    
سه پس از گذشت اختالف بین قطر و عربستان سعودی  وقایع:

و بدنبال مداخله کویت  و ایاالت متحده جهت سال و نیم 
رود سه کشور پایان یافت. انتظار میزدایی بین دو کشور  تنش

نمودند از این الگو پیروی شرکت قطر دیگر که در تحریم 
دهد، ای را کاهش میهای منطقهتنشاقدام نمایند. اگرچه این 

اختالفات بنیادی بین کشورها باقی خواهد ماند و قطر روند اما 
 مستقل خود را ادامه خواهد داد.

تاثیر مثبت قابل تحریم قطر فع ر :تاثیر بر ریسک کشوری

خواهد داشت، این کشور های توسعه بلندمدت توجهی در برنامه
-های قبل و در طول تحریم، این کشور سرمایهزیرا در سال

تحریم  گذاری قابل توجهی در بخشهایی که بیشتر تحت تاثیر
-در بخش بانک انجام داده است. این نکته بطور خاص ،اندبوده

 و به طور هگسترش در منطقه بود های محلی که در حال

 ،عالوه بر این ند، مشهود بود. شداگهانی از مشتریان خود جدا ن
به یک مرکز  در حال تبدیل شدن قطرهای بنادر و فرودگاه

 بوده اند.ای حمل و نقل منطقه
های قطری مجاز کشتیین در حالی است که  در طول تحریم ا

استفاده از حریم  و نیزچهار کشور دیگر ادر به پهلو گرفتن در بن
را در ها ر هزینهزایش چشمگینبودند که این امر افهوایی آنها 

هایی که به عالوه بر این، تقریبا تمام بخشبر داشته است. 
به عنوان مثال بخش ساخت و ساز و )واردات متکی هستند 

  شدند.با افزایش هزینه روبرو ( مواد غذایی
سازی رود عادیها انتظار میدر حال حاضر و با رفع تحریم

 داشته باشد.ن کشور ایروابط تاثیر مثبت بر اقتصاد 
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  جمهوری ریاست انتخابات در جباروف سدیرپیروزی : قرقیزستان                           

 آراء اکثریت کسب با جباروف سدیر ژانویه، دهم دروقایع: 
. شود پیروز قرقیزستان جمهوری ریاست انتخابات در توانست

 گسترده اعتراضات از بعد قرقیزستان مهوریج ریاست انتخابات
 طرفدارانش توسط زندان از جباروف سدیر آزادی آن، متعاقبو 
 بعد، چندی. شد برگزار اکتبر پارلمانی انتخابات شدنمنتفی  و

 سدیر و شد برکنار جینبکوف سورونبایف قبلی، جمهور رئیس
 رئیس عنوان به و منصوب وزیری، نخست سمت به جباروف
 جمهوری، ریاست انتخابات کنار در. عمل نمود کشور جمهور

 بهبه برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید  دهندگان رای
 همه. دادند رای جمهور رییس به بیشتر اختیارات دادن منظور
 ماه در احتماال قانون اساسی اصالحات خصوص دردوم  پرسی
    انجام خواهد شد. مارس

 روابط است داده وعده جباروف آقای :کشوری ریسک بر تاثیر
 بوده قرقیزستان در نظامی پایگاه دارای کهرا  روسیه با حسنه

این در . نماید حفظ، است قرقیزی مهاجرین اصلی میزبان و
 بوده قرقیزی حواله جات اتباع عمده منبع روسیه حالی است که

 راقرقیزستان  جاری حساب درآمدهای درصد 45 از بیش که
 نویس پیش است شده متعهد جباروف مچنینهمی شود.  شامل
 تصویب موفقیت با اگر نماید که  تهیه را یجدید اساسی قانون

 اولینمی یابد. این  افزایش جمهور رئیس قدرت شود، اجرا و

 تغییرات آخرین و  کندمی تغییر اساسی قانون که نیست بار
 سال در پارلمانی جمهوری ایجادمربوط به  اساسی، قانون
 تصویب باکیف جمهور رئیس برکناری از پساست که  2010

 . شد
 سیاسی ثبات برای تضمینی هیچ اساسی قانون جدید اصالحیه

 قومی، اختالفات ای،قبیله هایرقابت واقع در. نیست بیشتر
 موضوعات سیاسی حسابهای تسویهمزمن، پارتی بازی و   فساد

 . دارد اههمر به را مجدد های ناآرامیریسک  که هستند تکراری
 تحت شدت به را اقتصاد ،19 کووید گیری همه این، بر عالوه
 بود داده وعده  جباروف سدیر گذشته، در. است داده قرار تأثیر

 داخلی ناخالص تولید از ٪10 تقریباً که را کومتور طالی معدن

 تشکیل را جاری های حساب درآمدهای از ٪10 از بیش و
 طالی معدن تولید شود می بینی پیش نماید. ملی ، دهدمی

 جمهور رئیس که حالی در. شود متوقف 2026 سال در کومتور
 اما ،نمی باشد معدندرصدد ملی نمودن  دیگر که است گفته

 در. نماید بهتر را سود توزیع که است این دنبال به همچنان
وجود  همچنان مالکیت سلب ریسک احتمال خصوص، همین

 را تقاضایی چنین جمهور رئیس که نیست بار اولین زیرا ،دارد
 .کندمی ابراز
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 در این کشور محدود بوده استصندوق  ایپوشش بيمهدر سالهای اخير 



                                  

  2021در سال درصدی  6پیش بینی رشد اقتصادی   ترکیه:                                 
پاسخ اولیه مقامات  ،المللی پولصندوق بینگزارش بر اساس 

بر  19 ترکیه برای مهار تأثیرات منفی شیوع بیماری کووید
اقتصاد، به بازگشت روند فعالیت اقتصادی در فصل سوم سال 

گیری کمک نمود. در عین حال به به سطح قبل از همه 2020
عقیده صندوق، این پاسخ که بر افزایش سریع پول و اعتبار و 

درصد از تولید ناخالص  5/2مالی معادل همچنین حمایت 
داخلی به منظور مهار کاهش ارزش لیر متمرکز بود، سبب 

زیرا افزایش  ؛های قبلی کشور گردیدتشدید آسیب پذیری
، افزایش واردات و خروج سرمایه از در کنار لیر استفاده از دالر

. صندوق نداین کشور، سبب کاهش گسترده ذخایر ارزی گردید
های پولی های اخیر در سیاستگیریبین المللی پول از سخت

زیرا این اقدام  مقامات و کاهش رشد بدهی استقبال کرده است،
فشار بر لیر را کاهش داده، اعتماد عمومی را بهبود بخشیده و 

 به ثبات ذخایر ناخالص ارزی کمک کرده است. 
عالوه بر این صندوق پیش بینی می کند تولید ناخالص داخلی 

اقتصادی  وضعیت زیع واکسن کرونا و بهبودواقعی بر اساس تو
انتظار درصد رشد نماید.  6تا  2021شرکای تجاری، در سال 

گذشته  به بعد، به روند 2022رود رشد اقتصادی از سال می
کسری حساب جاری به همچنین درصدی خود بازگردد.  5/3
کاهش یابد  2021درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  5/3

دلیل این امر به طور عمده به کاهش واردات طال و بهبود که 
 گردد. نسبی درآمدهای حاصل از بخش گردشگری بازمی

سطح پایین ذخایر ارزی همراه با  صندوق،گزارش بر اساس 
، آسیب پذیری های ارزینیازهای فراوان مالی و افزایش سپرده

ایش داده داخلی و خارجی افزریسکهای اقتصاد را در برابر 
رتبه چشم انداز  اس اند پیبندی موسسۀ رتبههمچنین است. 

 این کشوری رتبه بلند مدت و کوتاه مدت ارز ترکیه را باثبات و
 تعیین کرده است. Bو  +Bرا به ترتیب 

 
 
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

              

 

 ارزی دن ذخایرکسری حساب جاری و پایین بوافزایش ریسک اعسار پیامد اتیوپی: 
BNP Paribas کند فعالیت اقتصادی اتیوپی پیش بینی می

و در  2020درصدی سال  9/1نسبت به رشد  2021در سال 
 2004درصدی در بازه زمانی  10مقایسه با رشد متوسط سالیانه 

 به گزارش این گروه بانکی  .مواجه شودکاهش با  2019تا 

 آفریقای جنوب صحرا                                                           

 OECD در ترکيه گروه ریسک کشور

 4گروه  :در صندوق ترکيهریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 3/2تاکنون:  89سال ای صندوق از پوشش بيمه مجموع

 

 اروپا                                                                         



ناخالص داخلی درصد تولید  40بخش کشاورزی که حدود 
ملخها،  گستردهشود به دلیل هجوم اتیوپی را شامل می

نظامی در منطقه تیگرای و افت تقاضا در سال  درگیریهای
تنشهای اخیر ه است.  این در حالی است که گذشته آسیب دید

در اتیوپی و همین طور شکاف دیپلماتیک با مصر و سودان در 
این کشور در مسیر از جمله چالشهای رنسانس بزرگ مورد سد 

 BNP Paribasشوند. به عقیده رشد اقتصادی محسوب می
محیط فعلی، احتماال شکل گیری اصالحات کلیدی را با 

گذاریها و طرحهای و برخی سرمایهساخته اختالل مواجه 
با  این در حالی است کهسازی را دچار تاخیر نماید. خصوصی

سرمایه گذاری های  ، تعویقتوجه به ضعفهای ساختاری ارزی
 خواهد بود. چالش آمیز برای اقتصاد اتیوپی بطور خاص خارجی 

 ،صادرات متغیر ضعیف و  پایه BNP Paribasبه گزارش 
. این در ارز تحت فشار قرار می گیردارزش نرخ  با باال رفتن 

تقاضای واردات همچنان رو به افزایش است و حالی است که 
را کاهش داده و ریسک نقدینگی را  یاین امر درآمدهای ارز

 نیازهای تامین مالی خارجی این گروه بانکی،برد. باال می
نموده و میلیارد دالر برآورد  2/6، 2020در سال  را اتیوپی 

درصد تولید  5حدود ،  2021در سال کسری حساب جاری را 
کسری  بر این اساسناخالص داخلی پیش بینی کرده است. 

و افزایش  یذخایر ارزپایین بودن ی، حساب جاری فعل
بازپرداخت بدهی خارجی، ریسک اعسار و عدم پرداخت بدهی 

، 2020در سال ،  BNP Paribasاز نظر می دهد. را افزایش 
درصد کل بدهی عمومی را تشکیل  50بدهی خارجی بیش از 

را درصد از ذخایر ارزی  65نیز داده و اصل و سود بدهی ارزی 
 تشکیل می دهند.

درصد  50، بدهی خارجی بیش از  BNP Paribasاز نظر 
 دهد . کل بدهی عمومی را تشکیل می

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسد.هر بشکه می به ازایدالر  65به  2021 جوالیقیمت نفت تا 
ست. این در درصد افزایش داشته ا 7/9دالر رسید که نسبت به دسامبر سال قبل  3/50، به 2021قیمت نفت خام برنت در ژانویه 

باشد. بر این اساس در فوریه در حال بهبود می، 2020ناشی از ویروس کرونا در سال کاهش حالی است که قیمت نفت، علیرغم 
دالر بود و در ماه مارس  5/55عالم نماید، قیمت نفت و درست قبل از آنکه سازمان بهداشت جهانی همه گیری جهانی را ا 2020

 جهان و منطقه در سطح  و کاال   یتحوالت  انرژ

 OECD در اتيوپی گروه ریسک کشور

 6گروه   :در صندوق اتيوپیریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 7/11 تاکنون: 89سال ای صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



 2020دالر رسید که باالترین سطح از فوریه  5/58قیمت نفت به  2021فوریه  3از سوی دیگر در  دالر رسید. 7/33متوسط   به
احتمال تولید  باشد. عواملی مانند کاهش تولید نفت عربستان، کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک، افزایشمی

در چند کشور موجب افزایش تقاضای جهانی نفت و بهبود قیمت آن شده است. موسسه  تشویقیهای واکسن کرونا و همچنین بسته
 واکسن، کارآیی باالیو های لجستیکی واکسیناسیون چالش موقتی بودناحتمال توجه به با  بینی نموده پیش کسگلدمن سا

متوسط کسری روزانه  2021در نیمه اول سال  . بر این اساس،افزایش تقاضای جهانی نفت برای برقراری تعادل در بازار ادامه یابد
 افزایشریسک ها، های حفاری در سطح کنونی قیمتکاهش فعالیت همچنین. خواهد بودمیلیون بشکه  9/0در بازار جهانی نفت 

، شود در صورت عدم وجود واکسناین امر موجب می داده وتولید از سوی تولید کنندگان نفت خارج از اوپک و غیر اوپک را کاهش 
به ازای هر دالر  65به  2021 جوالیقیمت نفت برنت تا  رودانتظار میدر مجموع کندی احتمالی در بهبود تقاضا جبران گردد. 

افزایش  2022ها در سال گذاری در این بخش احتمال افزایش قیمتبر کاهش سرمایهبرسد و با توجه به شواهدی مبنی  بشکه
 یابد.می

 

 2021در سال  آلومینیوم دالری  1966پیش بینی قیمت  فلزات پایه:                   
باشد. می 2019درصد کاهش نسبت به سال  5بود که بیانگر هر تن  به ازایدالر  1.705، 2020قیمت نقدی آلومینیوم در سال 

قیمت آلومینیوم گردید های اقتصادی و تقاضای فلزات در سراسر جهان موجب گیری ویروس کرونا و تاثیر منفی آن بر فعالیتهمه
قیمت آلومینیوم در در فصل دوم کاهش یابد همچنین دالر  1498به  بود، دالر 1.692 بطور متوسط  2020که در فصل اول سال 

افزایش یافت که دلیل اصلی آن افزایش تقاضا برای فلزات به ویژه در چین و افزایش تولید در  2020سال سوم و چهارم  فصل
 ه است. سراسر جهان عنوان شد

دالر(  کاهش  2016) به ارزش  2019درصد نسبت به دسامبر  7/0دالر رسید که  2003به  2021قیمت آلومینیوم در ماه ژانویه 
کاهش رشد تقاضا  اندازتوجه به چشم با. همچنین یافتدرصد افزایش  13دالر(  1773)به ارزش  داشت و نسبت به ژانویه سال قبل

های اقتصادی در ایاالت متحده که بر قیمت آلومینیوم برای فلزات در چین، تقویت دالر آمریکا و پیشرفت کند در تصویب محرک
سنجی اخیر رویترز بیانگر این نظرر رسید. این در حالی است که دال 1.973به رقم  2021فوریه  3، قیمت این فلز در باشدموثر می

رشد دارند انتظار آنها  زیرا  ،نمایندبینی میدالر پیش 1966به طور متوسط  2021است که تحلیلگران قیمت آلومینیوم را برای سال 
ها گردد.افزایش قیمتاقتصادی چین، سطح باالی موجودی کاال و مازاد اضافی عرضه در بازار آلومینیوم موجب 
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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 مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میها توسط موسسات بندی اعتباری کشورها ودولترتبه (2
ها برای دسترسی به بازار باشد. دولتمی Moody's( و S&P)FitchRatings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 

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

نماید و بازار ایران را بندی اعتباری دیگری که تنها در کشورهای نوظهور فعالیت میشوند. موسسه رتبهبندی میطبقه
 ست که مقر آن در قبرس است.اCIیا  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
بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در سطح  گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسساتسرمایه

شوند نیز بمنظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر اساس وضعیت دنیا محسوب می
تایان صندوق در کنند. از همبندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7)بسیار کم ریسک( تا  1ریسک کشوری به هفت طبقه از 

 EKFسوئد،  EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بهکشورهای دیگر می
جنوبی و کره K-sureهند،  ECGCروسیه،  EXIARکانادا،  EDCاسترالیا،  EFICسوئیس،  SERVدانمارک، 

Sinosureبندی کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات رتبهبندی ریسک سازی تقریبی طبقهچین نام برد.معادل
بندی صندوق بر اساس پارامترهای خاص، بومی سازی گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهجهانی در جدول ذیل مشاهده می

 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 مرکزی 

 

 نرخ جاری)%( نرخ پایه کشورنام 

 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 ينچ

 Base Rate 86/0 هنگ کنگ

 Discount Rate 125/1 تایوان

 Base Rate 5/0 کره جنوبی

 O/N Policy Rate 75/1 مالزی

 ID repo 5/0 تایلند

 Reverse repo rate 4 هند

 Repo rate 5/1 امارات متحده عربی

 Reverse repo rate 1 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 25/8 مصر

 CBJ Main Rate 5/2 اردن

 Repo rate 17 ترکيه

 Repo rate 5/3 آفریقای جنوبی

 Central Bank Rate 7 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/11 نيجریه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 5/15 آنگوال

 Target Rate 25/4 مكزیک

 Selic Rate 2 برزیل

 Refi Rate 25/5 ارمنستان

 Policy Rate 25/1 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 9 قزاقستان

 Discount Rate 6 اوکراین

 Refi Rate 25/4 روسيه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاری برای اعتبارات صادراتی )     

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 15/02/2021لغایت  14/01/2021

 34/1 - دالر استراليا

 کانادا دالر

 29/1 سال 5

 45/1 سال 5/8تا  5

 51/1 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 44/1 سال 5

 8/1 سال 5/8تا  5

 99/1 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 36/0 سال 5

 41/0 سال 5/8تا  5

 47/0 سال5/8بيش از 

 15/2 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 87/0 سال 5

 88/0 سال 5/8تا  5

 9/0 سال5/8ش از بي

 32/2 - وون کره جنوبی

 39/1 - دالر نيوزیلند

 6/1 - کرون نروژ

 59/1 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 62/0 سال 5

 67/0 سال 5/8تا  5

 76/0 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 2/0 سال 5

 28/0 سال 5/8تا  5

 37/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 9/0 سال 5

 99/0 سال 5/8تا  5

 12/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 19/1 سال 5

 39/1 سال 5/8تا  5

 66/1 سال5/8بيش از 

 یورو

 22/0 سال 5

 25/0 سال 5/8تا  5

 32/0 سال5/8بيش از 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رات ايرانصندوق ضمانت صاد
 و بین الملل مديريت ريسك
 

 5شماره غربی خیابان شانزدهم شهید احمد قصیر آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان 

 88739267تلفن: 

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