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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 همچون اایر مواسات همتا در ارتاار جهان  ه ارزیا ی این ریسكها می پردازد. ماهنامه ریسک کشوری در ا تدا  صور           صندوق،  
 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، ااتفاده از مطالب این ماهنامه  ا ذکر نام. شودنتشر میصورت مداوم و اینترنتی م

 

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

گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم كان دستيابي صادركنندگان/ سرمايهصادرات به كشورهای خارجي، ام
اند. اعتبارسنجي خريداران های 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، سرمايهنيز در بسياری از موارد راه ای صندوقخارجي 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 بينريسك و همكاری ژاپن و سايناشور در چين بر عهده دارند. مديريت
ايرانيان در ساير كشورها و همچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف 

 نمايد.مه اعتباری، فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط ميهای ريسك كشوری، اوضاع اقتصادی، تامين مالي، بيدر 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 »ه به لزوم بررسي روندها از كشورها پوشش داده شود. نمودارهای مربوط به شاخص ريسك ارائه شده در اين ماهنامه، با توج
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 های خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نرخپوشش خود در قبال كشورهای جهان متناسب با سياست
اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي،  1386ادركنندگان كشور، از سال ص

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

 شماره:رد اين 

 اتثيرات انشی از کروان    رب منطقه و  جهان

 اقتصادی  احیایعامل اصلی   کره جنوبی: صاردات

 19روسیه: اقتصاد کشورتحت اتثير موج دوم کووید 

 ربای دولت  -AAامارات متحده رعبی: تعیین رتبه اعتباری 

 2021-25عمان:. افزایش نیازاهی اتمین مالی رد مقطع 

ز بدلیل بدرت شدن شرایط مالی و اقتصادی   تونس: تنزل رتبه چشم اندا

 2020ردصدی فعالیت اقتصادی رد سال  5/9رعاق: شیپ ینیب کاهش 

  رتکیه: رتمیم پست اهی مهم اقتصادی پس از افت شدید ارزش لير

 اتیوپی: افزایش فشار اقتصادی بدنبال اختالف با منطقه تیگره

کاهی هب   تحوالت سیاسیساحل عاج: ن

 و...
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  نسبت به دوره مشابه 2020دوم سال  فصلتجارت جهانی خدمات بازرگانی در  سازمان تجارت جهانی،گزارش  بر اساس 
 .گیری کرونا متحمل شده استبخش گردشگری، بیشترین آسیب را از همه درصد کاهش یافته و 30تا  سال قبل،

 های مستقیم خارجی جهان در گذاریبر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد )آنکتاد(، سرمایه
که دلیل این امر، کاهش  یافته درصد کاهش 6/48، گذشته سال دومنسبت به میانگین نیمه  2020نیمه اول سال 

بیشترین کاهش جریان باشد. گذاری خارجی در پاسخ به اعمال محدودیتهای مرتبط با ویروس کرونا میسرمایه
توسعه یافته و سپس کشورهای در حال پس از آن کشورهای  بوده کهگذاری مربوط به اقتصادهای در حال گذار سرمایه

 توسعه قرار دارند.

 های منطقه خاورمیانه و المللی پول، شیوع ویروس کرونا موجب تضعیف ترازنامه شرکتصندوق بین بر طبق گزارش
همچنین کاهش قیمت جهانی نفت بر  ها را افزایش داده است.های اعتباری بانکشمال آفریقا شده و این امر ریسک

های سایبری و فناوری جمله ریسکهای عملیاتی از های بانکی منطقه تاثیر گذاشته و ریسکسطح نقدینگی نظام
 اند.افزایش یافته

  کره جنوبی از بهبود تقاضای جهانی برای صادرات کاالهای الکترونیکی و خودرویی خود منتفع شده و اقتصاد این کشور
 پس از پشت سرگذاشتن دو فصل کاهش متوالی، در فصل سوم  سال به رشد خود بازگشته است. 

 قرار گرفته وافزایش موارد ابتال به  نفت پایین هایقیمت و 19 کووید از ناشی دوگانه شوکهای تأثیر تحت روسیه اقتصاد
 تواند روند بهبود اقتصادی را با تهدید مواجه سازد. می 19کووید

 امارات را به دلیل سطح متوسط بدهی عمومی کشور و موقعیت مناسب بندی فیچ رتبه بلند مدت ارزی موسسه رتبه
  انداز مثبت تعیین نمود.با چشم -AA های خارجیخالص دارایی

 بر اساس گزارش موسسه تامین مالی بین( المللیIIF کاهش شدید قیمت جهانی نفت و شروع کرونا موجب افزایش ،)
 پذیری اقتصاد عمان گردیده است. آسیب

  گیری اقتصادی ناشی از تاثیر همه بدتر شدن وضعیت فعالیتهای به دلیل موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری تونس را
 .یین نمودانداز منفی تعبا چشم Bوضعیت مالی کشور،  نیز تضعیفو  19کووید 

  عراق بر اساس گزارش بانک جهانی، در صورت فروکش نمودن همه گیری در سال آینده، تولید ناخالص داخلی واقعی 
 2021-2022درصد رشد نموده و رشد اقتصادی غیرنفتی نیز در مقطع  3/7و  2به ترتیب تا  2021و  2020در سالهای 

 درصد خواهد بود. 1/4بطور متوسط  
 باشد و همچنین اقتصاد ترکیه به دلیل افت شدید فعالیت اقتصادی منطقه یورو که یکی از شرکای تجاری اصلی ترکیه می

المللی صندوق بین به شدت آسیب دیده است، بطوریکه 19-کووید  د گردشگری و اقدامات مهارکنندهبه دلیل کاهش شدی
 درصد کاهش یابد.  5تا  2020در سال  این کشور پول پیش بینی نموده تولید ناخالص داخلی واقعی

  کاهش داشته  درصد 5/33نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل  2020ماه نخست سال  11قیمت نفت خام برنت در
است. بر اساس پیش بینی گلدمن ساکس در صورت تعادل مجدد بازار جهانی نفت، بدلیل بازگشت مجدد تقاضای مبتنی 

به سطح  2021بر استفاده گسترده از واکسن کرونا و نیز افزایش ناچیز عرضه نفت غیراوپک، قیمت نفت برنت در سال 
 دالر به ازای هر بشکه خواهد بود. 65

  میلیون  7/15تولید گاز طبیعی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به میانگین معادل روزانه  2020شود در سال بینی میپیش
 باشد. می 2019میلیون بشکه در روز( نسبت به سال  1/16درصدی ) 2بشکه نفت برسد که نشاندهنده کاهش 

 

 

 

 

 چکیده مطالب این شماره

 



 2020سال  فصل دومدرصدی تجارت جهانی خدمات بازرگانی در  30کاهش  

 فعالیتهایدهد می های سازمان تجارت جهانی نشانبررسی
 2020دوم سال  فصلجهانی خدمات بازرگانی در تجاری 

 است. درصد کاهش یافته 30تا  سال قبل، نسبت به دوره مشابه
 17 افتو  2009این میزان کاهش، از زمان بحران مالی سال 

ارش سابقه بوده است. بر اساس گزاکنون بیدرصدی آن سال ت
اهش کسازمان تجارت جهانی، صادرات خدمات بازرگانی بعد از 

جاری، در فصل دوم سال تا  درصدی در فصل نخست سال 7
ی است. این در حال افت داشتهدرصد نسبت به سال قبل  29

ر درصدی د 4واردات این قبیل خدمات متعاقب افت است که 
ته درصد کاهش یاف 32جاری، در فصل دوم  تا  فصل اول سال

 است. 

بر اساس برآورد سازمان تجارت جهانی، صادرات خدمات 
درصد،  29درصد، در آسیا  32بازرگانی در آمریکای شمالی 

است.  افت نمودهدرصد  41درصد و سایر مناطق  26اروپا 
 36همچنین واردات این نوع خدمات در آمریکای شمالی 

 42درصد و در سایر نقاط  29درصد، اروپا  32درصد، آسیا 
 است.  تنزل یافتهدرصد 

جاری  به گزارش سازمان تجارت جهانی در فصل دوم سال
گیری کرونا بخش گردشگری، بیشترین آسیب را از همه

درصد  81های خدمات مسافرتی تا متحمل شده است و هزینه
درصد  31و آمارهای تجاری بخش خدمات حمل و نقل تا 

نسبت به سال قبل کاهش یافته اند. همچنین  مبادالت تجاری 
ه دوره مشابه نسبت ب 2020خدمات عمرانی در فصل دوم سال 

درصد، خدمات 22خدمات تعمیراتی  درصد، 25سال قبل تا 
درصد و خدمات تحقیق  14صوتی تصویری، هنری و سرگرمی 

 اند.درصد افت کرده 12و توسعه 

                 

  2020 سال گذاری مستقیم خارجی در نیمه اولجریان سرمایهدرصدی  49کاهش                  
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 

نیمه اول  های مستقیم خارجی جهان درگذاری)آنکتاد(، سرمایه
 6/48میلیارد دالر بوده است که بیانگر  399بالغ بر  2020سال 

باشد. می 2019درصد کاهش نسبت به میانگین نیمه دوم  سال 
گذاری خارجی در پاسخ به اعمال دلیل این امر، کاهش سرمایه

محدودیتهای مرتبط با ویروس کرونا عنوان شده است. این 
گذاری های سرمایهود تا پروژهها را مجبور نماقدامات، شرکت
-های غیرضروری را برای حفظ ضربهگذاریکنونی و سرمایه

گیرهای نقدی به تاخیر بیاندازند. همچنین بر اساس گزارش 
گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال آنکتاد، سرمایه

درصد از جریان  2/74میلیارد دالر یا  296توسعه به مبلغ 
باشد و پس از آن کشورهای توسعه نی میگذاری جهاسرمایه

درصد( و کشورهای در  6/24میلیارد دالر ) 98یافته با جذب 
درصد(   3/1میلیارد دالر  سرمایه گذاری خارجی ) 5حال گذار با 

گذاری مستقیم خارجی به کشورهای قرار دارند. ورود سرمایه
ل درصد کاهش یافته که عمدتا به دلی 83در حال گذار تقریبا 

گذاری مستقیم خارجی به روسیه است. کاهش شدید سرمایه
گذاری مستقیم خارجی به کشورهای همچنین جریان سرمایه

درصد کاهش یافته  3/75، 2020توسعه یافته در نیمه اول سال 
گذاری مستقیم درصدی سرمایه 4/56 افتکه دلیل اصلی آن 

شمالی و جریان منفی سرمایه گذاری در خارجی در آمریکای 
گذاری مستقیم باشد. ورود سرمایهاقتصادهای اروپایی می

که  تنزل داشتهدرصد  16خارجی به کشورهای در حال توسعه 
دلیل آن افت ورود سرمایه به آفریقا، آسیا، آمریکای التین و 

گذاری مستقیم باشد. به عقیده آنکتاد، افت  سرمایهکارائیب می
ارجی در اقتصادهای در حال توسعه کمتر از کشورهای خ

گذاری مستقیم خارجی در پیشرفته بوده است، زیرا سرمایه
های سبز و گذاریکشورهای در حال توسعه شامل سرمایه

تامین مالی پروژه است که ثبات بیشتری دارند. عالوه بر این، 
گذاری مستقیم خارجی تا شود کاهش سرمایهبینی میپیش

ایان سال ادامه داشته باشد، زیرا موج دوم ویروس کرونا در پ
اقتصاد پیشرفته، عادی سازی فعالیت سرمایه گذاری  تعدادی از

 نماید.را تضعیف می
 

 

 

  

 تاثیر کرونا بر جهان و منطقه



 شودبه تنزل رتبه دولتی منجر تواند آفریقا:چشم انداز منفی می                           
 19کشور از مجموع  7رتبه چشم انداز موسسه رتبه بندی فیچ، 

تنزل داده است.  2020کشور آفریقای جنوب صحرا را در سال 
انداز کشورهای کامرون، اتیوپی، کنیا، این موسسه، رتبه چشم

لسوتو، نامبیا، آفریقای جنوبی و اوگاندا را منفی و چشم انداز 
اج را مثبت اعالم نمود. این در حالی است که آنگوال، ساحل ع

 "CCC"جمهوری کنگو، گابن، موزامبیک و زامبیا حائز رتبه 
باشند. موسسه فیچ علت این تنزل رتبه را تاثیر تر مییا پایین

منفی و چشمگیر ویروس کرونا بر ترازهای مالی و نقدینگی 
حاضر  خارجی عنوان نموده است. به عقیده فیچ در حال

-اقتصادهای آفریقای جنوب صحرا، سطح بدهی باال و ضربه

گیرهای خارجی ضعیفی دارند. همچنین متوسط بدهی عمومی 

درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال  5/56این کشورها 
 یافتهافزایش  2022بوده و انتظار می رود تا پایان سال  2019
از اینرو برخی از  درصد تولید ناخالص داخلی برسد. 8/72و به 

انداز منفی، ممکن است با تنزل رتبه کشور حائز رتبه چشم 7
متوسط  2020مواجه شوند. بر اساس پیش بینی فیچ، در سال 

درصد کاهش یافته   4/2تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه تا 
درصد افزایش  5تا  2022درصد و در سال  4تا  2021و در سال 

گیری لی است که تاثیر غیرمستقیم همهخواهد یافت. این در حا
از طریق کاهش قیمت کاالها، کاهش فعالیت اقتصادی و 
سخت تر شدن شرایط تامین مالی تا حد چشمگیری بر رشد و 

بندی کشورهای آفریقای جنوب صحرا تاثیر گذاشته بر رتبه
 است.  

 ها به دلیل کرونابانکخاورمیانه و شمال آفریقا: افزایش ریسک 

ای هالمللی پول در حالیکه نظامصندوق بین بر طبق گزارش
بسیار  در وضعیت را 2020بانکی خاورمیانه و شمال آفریقا سال 

مناسبی آغاز نمودند، شیوع ویروس کرونا موجب تضعیف 
 ها راهای اعتباری بانکها شده و ریسکترازنامه شرکت

ح افزایش داده است. همچنین کاهش قیمت جهانی نفت بر سط
ای ههای بانکی منطقه تاثیر گذاشته و ریسکنقدینگی نظام

-افتهای سایبری و فناوری افزایش یهعملیاتی از جمله ریسک

-یسکراند. به عقیده صندوق چنانچه مقامات بانکی به درستی 

 یند ت ننماهای مربوط به ورشکستگی و تعدیل بدهی را  مدیری

 

این عوامل ممکن است پیامدهای مهمی بر ثبات مالی و بهبود 
های بانکی آن داشته باشد. بر اساس گزارش صندوق بخش

ها صادرکنندگان نفت منطقه بیشترین ضرر را از این شوک
اند. این در حالی است که سطح سرمایه چندین متحمل شده

قانونی رسیده است. وارد کننده نفت به کمتر از حداقل سرمایه 
های مورد اشاره، شایان ذکر آنکه به عقیده صندوق برغم چالش

های حمایتی بخش مالی تاکنون موجب کاهش سیاست
های کوتاه مدت شده و سطح ذخیره گیری را تسهیل ریسک

 نموده است. 

 

 اقتصادی  احیای: صادرات عامل اصلی کره جنوبی
کره جنوبی از بهبود تقاضای جهانی برای صادرات کاالهای 

بر مبنای بررسی  الکترونیکی و خودرویی خود منتفع شده است.
دو فصل پشت سرگذاشتن فصلی، اقتصاد این کشور پس از 

در فصل سوم به رشد خود بازگشته است. با  ،متوالیکاهش 
تقاضای داخلی همچنان ضعیف بوده و تولید  ،این وجود

 3/1ناخالص واقعی داخلی در فصل سوم نسبت به سال گذشته 
درصد کاهش یافته است. در این میان افزایش مجدد کرونا و 

درصد  5/4محدودیتهای شدیدتر موجب گردید مصرف خانوار 
درصدی  رشد  9/1. همچنین به دنبال کاهش  افت داشته باشد

بینی المللی پول پیش، صندوق بین2020اقتصادی در سال 
درصد رشد  9/2، 2021نماید اقتصاد کره جنوبی طی سال می

نموده و زودتر از بسیاری از اقتصادهای دیگر به سطح قبل از 
ع پذیری باال و پایه متنوکرونا باز گردد. در کوتاه مدت، رقابت

ها صادراتی، از توانایی کشور برای جذب و پذیرش شوک

 آسیا



ریزی فعاالنه حمایت می نمایند. در بلند مدت نیز ، برنامه
مقامات کره جنوبی برای شناسایی عوامل رشد جدید، امکانات 

نماید. به عنوان تقویت ظرفیت اقتصادی آینده را فراهم می
گذاری در افزایش سرمایه" سیاست جدید کره "مثال، هدف 

های سبز و دیجیتال ) از جمله صفحات خورشیدی و بخش

های بادی، وسایل نقلیه الکتریکی، رایانش ابری و توربین
-هوش مصنوعی( و همچنین تقویت شبکه امنیت اشتغال می

هایی را برای باشد. از سوی دیگر این برنامه فرصت
صادرکنندگان هوا فضا، خودرو، کشتی سازی، قطعات 

آالت فراهم نموده تا تولیدات قوی کره نیکی و ماشینالکترو
 جنوبی را عرضه نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                            

 

 

                                        

 

 

 19روسیه: اقتصاد کشورتحت تاثیر موج دوم کووید                                        

که نیمکره شمالی را نیز متأثر  19روسیه از شیوع مجدد کووید
ساخته، ایمن نیست. همانند موج اول کرونا در فصل بهار، 
تصمیم گیری درخصوص اقدامات محدود کننده بر عهده 

ای بوده است. این تدابیر در مقایسه با اقدامات مقامات منطقه
بهار گذشته، احتماالً تأثیر کمتری بر اقتصاد انجام شده در 

 کشور خواهند گذاشت.
 19اقتصاد روسیه تحت تأثیر شوکهای دوگانه ناشی از کووید 

های پایین نفت قرار گرفته است. بعد از افت شدید و قیمت

درصد(،  - 8٪) 2020تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال 
درصدی، عالئمی  6/3کاهشفعالیت اقتصادی در فصل سوم با 

از بهبودی را نشان داد. حتی در صورت تشدید اقدامات 
محدودکننده نسبت به موج اول، افزایش موارد ابتال به 

تواند روند بهبودی را با تهدید مواجه سازد. در می 19کووید

مجموع، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 

بهبود تا حدودی  2021در سال کاهش یافته و  ٪4جاری حدود 
 داشته باشد.

های محکم اقتصادی،  تامین روسیه به دلیل برخورداری از پایه
مالی عمومی مناسب، تورم پایین، مازاد حساب جاری، ذخایر 

 این برابر در مقاومت ارزی باال و بدهی خارجی اندک، آمادگی
ر از این رو، مقامات این کشو .دارد را خارجی بزرگ شوک

درصد تولید  5/4توانستند اقدامات حمایتی را )که در حدود 
ناخالص داخلی تخمین زده می شود( به اجرا درآورند. همچنین 
بانک مرکزی این کشور از طریق پایین آوردن نرخ بهره تا 

درصد، از اقتصاد کشور حمایت نموده  25/4سطح بیسابقه 
 است. 

 
 1گروه  :در صندوق كره جنوبیريسك كشور  گروه

 پوشش بیمه ای صندوق در سالهای اخیر محدود بوده است.

 OECD در كره جنوبی گروه ريسك كشور

CIS 



محکم  از پایه های شایان ذکر آنکه علیرغم برخورداری روسیه
های اقتصادی، با توجه به افت شدید قیمت نفت، تنش

اوایل  ها و ... روبل این کشور درژئوپولیتیکی، ریسک تحریم
 سال تحت فشار شدید قرار گرفت.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 برای دولت  -AAتعیین رتبه اعتباری امارات متحده عربی:                                

بندی فیچ رتبه بلند مدت ارز خارجی این کشور را موسسه رتبه
AA- انداز مثبت تعیین نمود. بر اساس گزارش فیچ با چشم

بندی سطح متوسط بدهی عمومی کشور، دلیل این رتبه
های خارجی و احتمال حمایت از موقعیت مناسب خالص دارایی
-با این وجود این رتبه باشد.میامارت ابوظبی در صورت نیاز 

توان ز آن جمله میکه ابندی به برخی دالیل محدود شده است 
وابستگی زیاد این کشور به درآمد هیدروکربن، بدهی قابل به 

آنها، عدم وجود  دولتیها و نهادهای توجه برخی از امارت نشین
مانت پشتیبانی صریح توسط ابوظبی، افزایش ریسکهای یک ض

ی اشاره حاکمیت یفهای ضعهمچنین شاخص و ژئوپولیتیکی
درصد تولید  8/3از کشور شود تراز مالی بینی میپیش نمود.

درصد تولید  8/3به کسری  2019ناخالص داخلی در سال
تغییر یابد که در این میان  2020ناخالص داخلی در سال 

گیری ویروس کرونا و شوک قیمت نفت مانند همهعواملی 
رود نیازهای مالی، به انتظار میهمچنین  باشند.نمیتاثیر بی

گذاری ابوظبی، در گذاری سازمان سرمایهاستثناء درآمد سرمایه
و  رسیدهدرصد از تولید ناخالص داخلی  3/6به  2020سال 

ه ب 2022شروع به کاهش نموده و طی سال  تدریجسپس به 
بر اساس برآورد فیچ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.  2/2

درصد تولید  34بدهی عمومی تلفیقی امارات متحده عربی از 
درصد تا پایان  45به حدود  2020ناخالص داخلی در پایان سال 

های احتمالی بدهیخواهد رسید. همچنین  2022سال 
ی در درصد تولید ناخالص داخل 80در حدود  دولتینهادهای 

فیچ، دولت فدرال  به عقیدهتخمین زده شده است.  2020سال 
با توجه به درآمد اندک و محدودیت در صدور اوراق قرضه، 

 تداوم منطقیهمچنین انعطاف پذیری مالی محدودی دارد. 
 بخش مالی، محدودیت ، تقویتهای عمومیهزینهکردن 

-علی یایی بازار امالک و مستغالت،پو عدم جهانی وهای سفر

نمایشگاه دبی در سال بالقوه مربوط  به های رغم برخی افزایش
.ندنمای، کماکان بر رشد اقتصادی فشار وارد می2021

 

 

 خاورمیانه و شمال آفریقا                                                         

 

 OECD درروسیه  گروه ريسك كشور

 3گروه  :در صندوق كشور روسیهريسك  گروه

 يورومیلیون  4/3:تاكنون 89سال  ای صندوق از پوشش بیمه جموعم



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021-25افزایش نیازهای تامین مالی در مقطع  عمان:                                
کاهش  (،IIF) المللیمالی بینتامین موسسه بر اساس گزارش 

-شدید قیمت جهانی نفت و شروع کرونا موجب افزایش آسیب

مقامات این کشور در پاسخ پذیری اقتصاد عمان گردیده است. 
اصالحات مالی و ساختاری قابل توجهی را اجرا به این شرایط، 

های مربوط درصدی هزینه 10کاهش  عبارتند از:که اند نموده
-و انتقاالت به شرکت و نقل امور دفاعی دستمزد، حقوق و به 

درصد مالیات بر ارزش  5 اخذ ریزی برایبرنامه ، های دولتی
با هدف تولید  2021افزوده و مالیات بر درآمد در اوائل سال 

درصد درآمد اضافه در تولید ناخالص داخلی بخش غیر  2حدود 
 1/7از  عمان شود کسری مالیبینی میهیدروکربنی. پیش

درصد تولید  4/13به  2019لی در سال درصد تولید ناخالص داخ
انتظار افزایش یابد. همچنین  2020ناخالص داخلی در سال 

و  یافتهفزایش ا 2021-25مقطع  نیازهای مالی در  رودمی
مالی خود را از طریق صدور اوراق های مقامات بتوانند نیاز

 داخلی و خارجی و همچنین برداشت از صندوق ثروت رضهق

در صورت  IIFبینی پیشبر اساس تامین نمایند.  ملی عمان
 ،ها، اصالحات مالیاتی و تولید بیشتر هیدروکربنکاهش هزینه

-میبه میزان قابل توجهی کاهش  2020کسری مالی تا سال 

سطح بدهی عمومی در پایان  بر این اساس، انتظار می رودیابد. 
 درصد تولید ناخالص داخلی برسد و تا 75/7به  2020سال 

این در درصد کاهش یابد.  67به تدریج به  2025پایان سال 
درصد تولید  4/5کسری حساب جاری از حالی است که 

 2020درصد در سال  8/12به  2019ناخالص داخلی در سال 
دلیل آن کاهش درآمدهای صادراتی  که خواهد یافتافزایش 

 تولید ناخالصبینی نموده پیش IIFشایان ذکر آنکه  می باشد. 
درصدی طی سال جاری، در  2/6پس از کاهش داخلی واقعی 

این در حالی است درصد رشد داشته باشد.  5/1، 2021سال 
پس از  تولید ناخالص واقعی غیر نفتی،شود رشد ورد میآکه بر

 2021درصد در سال  1جاری، تا  درصدی در سال 2کاهش 
 رشد نماید. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 OECD در امارات متحده عربیكشور گروه ريسك 

 2گروه   :در صندوق امارات متحده عربیريسك كشور  گروه

 میلیون يورو 1343تاكنون:  89از سال  ای صندوق پوشش بیمه مجموع



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                         

  بدلیل بدتر شدن شرایط مالی و اقتصادیتونس: تنزل رتبه چشم انداز                            
 تعیین نمود Bموسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری تونس را 

کشور را از باثبات به منفی تغییر داد.  اینچشم انداز رتبه و 
 یتموسسه فیچ علت این تغییر رتبه را بدتر شدن وضع

و  19گیری کووید فعالیتهای اقتصادی ناشی از تاثیر همه
-یت مالی کشور عنوان کرد. فیچ پیشهمچنین بدتر شدن وضع

 ،حقوق پرداختهای بینی کرده است با توجه به افزایش هزینه
گیری و کاهش های مربوط به کنترل همههزینه افزایش

% تولید ناخالص داخلی 3/3درآمدهای عمومی، کسری مالی از 
 برسد. 2020در سال  %5/10و به  یافتهافزایش  2019در سال 

بر اساس گزارش فیچ تاخیر در حصول توافق با صندوق بین 
 المللی پول با توجه به انقضای برنامه قبلی در ابتدای سال

تواند منابع مالی رسمی اضافی را با خطر مواجه جاری، می
دولت تونس را دچار خدشه  2021نموده و برنامه تامین مالی 

پولی سازی برنامه دولت برای این در حالی است که نماید. 
تالشهای صورت گرفته برای بازگرداندن ثبات کسری بودجه 

بنا بر  همچنین خواهد کرد.اقتصاد کالن را با آسیب مواجه 
تولید ناخالص  %5/72سطح بدهی عمومی از  ،فیچ برآورد

 2021در انتهای سال  %89به  2019داخلی در انتهای سال 
سهم بدهی به ارز  %71در این رابطه از آنجا که . خواهد رسید

ضعیت بدهی از نظر نوسانات نرخ ارز بشدت و است،خارجی 
 می باشد.  آسیب پذیر

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در عمان گروه ريسك كشور

 3گروه   :در صندوق عمانريسك كشور  گروه
 رومیلیون يو 8/19تاكنون:  89سال ای صندوق از پوشش بیمه مجموع

 

 OECD در تونس گروه ريسك كشور

 4گروه   :در صندوق تونسريسك كشور  گروه

 پوشش بیمه ای صندوق در سالهای اخیر محدود بوده است.



 

 

 

 2020درصدی فعالیت اقتصادی در سال  5/9کاهش پیش بینی عراق:                              

ستگی انداز اقتصاد عراق ببر اساس گزارش بانک جهانی، چشم
و ظرفیت  19زیادی به قیمت جهانی نفت، شیوع کووید 

ارد. پاسخگویی به همه گیری و نیز ثبات سیاسی  این کشور د
 2020پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 

درصدی  4/4که پس از نرخ رشد  درصد کاهش یابد 5/9تا 
 محسوب می شود. 2003، بدترین عملکرد از سال 2019سال 

همچنین انتظار می رود فعالیت بخش هیدروکربن بدلیل 
 درصد 12کاهش تولید نفت بر اساس توافق اوپک پالس تا 

 کاهش و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با توجه به افت نموده
بر  یابد. تنزلدرصد  5دمات تا فعالیت بخشهای کشاورزی و خ

همه  اساس پیش بینی بانک جهانی در صورت فروکش نمودن
لهای گیری در سال آینده، تولید ناخالص داخلی واقعی در سا

شد ردرصد رشد نموده و  3/7و  2به ترتیب تا  2021و  2020
وسط  بطور مت 2021-2022اقتصادی غیرنفتی نیز در مقطع 

 درصد خواهد بود. 1/4
همچنین به عقیده بانک جهانی کسری مالی در صورت عدم 
اصالح الیحه حقوق و دستمزد و بازنشستگی و نیز بهبود ناچیز 

 2020درصد تولید ناخالص داخلی در سال 8/16قیمت نفت، از 
کاهش خواهد  2021-2022درصد در مقطع  2/12به میانگین 

 عمومی رود سطح بدهی یافت. این در حالی است که انتظار می
به  2020درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال  7/65از 
 افزایش یابد. 2021-2022در پایان   8/78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 های مهم اقتصادی پس از افت شدید ارزش لیرپست ترمیمترکیه: 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه، رئیس بانک مرکزی این کشور، 

برکنار   ،را که نتوانست مانع افت ارزش لیر شود 1آقای اویسال
، وزیر دارایی سابق ترکیه را به عنوان رئیس  2و آقای اقبال

 نمود.  جدید بانک مرکزی منصوب

طی چند ماه گذشته، لیر تحت فشار شدیدی قرار گرفته است 
و به کمترین میزان خود رسیده است. علیرغم نرخ تورم دو 

                                                           
1 Uysal 

( و کاهش شدید نرخ ارز، آقای 2020در اکتبر  % 89/11رقمی )
در این راستا های بهره نداشت. اویسال، تمایلی به افزایش نرخ

-تا فعالیت بانک مرکزی نرخ بهره پایه خود را پایین نگه داشت

و از ذخایر ارزی ناخالص خود وده های اقتصادی را تقویت نم
 نماید.برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر استفاده 

2 Agbal 

 اروپا
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لیر به  بازارها به این اخبار واکنش مثبت نشان دادند و ارزش
 یتبا وجود وضعاین در حالی است که شدت افزایش یافت. 

دولت مرکزی، وضعیت اقتصادی  تنزلاما رو  مناسبمالی 
 ترکیه همچنان نامشخص است. اقتصاد ترکیه به دلیل افت

اری جشدید فعالیت اقتصادی  منطقه یورو که یکی از شرکای ت
باشد و همچنین به دلیل کاهش شدید اصلی ترکیه می

یب به شدت آس 19-کووید  مهارکنندهگردشگری و اقدامات 
ارش المللی پول در گزصندوق بیناستا ردر این دیده است. 

موده نپیش بینی چشم انداز اقتصاد جهانی خود در ماه اکتبر، 
ش کاهدرصد  5تا  2020در سال تولید ناخالص داخلی واقعی 

  یابد.

تولید ناخالص داخلی  ٪9/68عالوه براین، بدهی شرکت ها )که 
و در سطح باالیی قرار داشته ( ه استبود 2020در فصل اول 

ت یوضع رود ه ارز خارجی است. بنابراین انتظار میاً بعمدت
شرکتها با توجه به رشد منفی، افت نرخ ارز و افزایش اعتباری 

کیفیت عمدتاً  ،بدتر شود. این امرهای تامین مالی، هزینه
زیرا تامین مالی  ،بدتر خواهد کردهای بخش بانکی را دارایی
گیرد. های محلی صورت میها عمدتا توسط بانکشرکت

این کشور در سطح بسیار ذخایر ارزی ناخالص  شایان ذکر آنکه
و تعهدات خارجی کوتاه مدت )ناشی از کسری اندک قرار داشته 
نیز در بوده و بدهی کوتاه مدت خارجی باال حساب جاری( 

  سطج بسیار باالیی قرار دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیگرهمنطقه اختالف با افزایش فشار اقتصادی بدنبال اتیوپی: 
ین ببر اساس گزارش موسسه رتبه بندی  اس اند پی، درگیری 

-دولت محلی منطقه شمالی تیگره می دولت فدرال اتیوپی و

افزایش  این کشور را  تواند ریسک ثبات سیاسی و اقتصادی 
ها در پی افزایش تنش حالی است که درگیریهااین در دهد. 

بین دولتهای محلی و فدرال از ماه سپتامبر به بعد افزایش یافته 
های اختالف طوالنی مدت و تنش ،به عقیده اس اند پیاست. 

تواند فعالیتهای اقتصادی را محدودتر نماید عمیق اجتماعی می
قابل  تاثیر، در کنار کاهش چشمگیر ارزش پولامر  و این

های بدهی عمومی آسیب پذیری گذاشته وتوجهی بر تراز مالی 
 .افزایش می دهدرا 

رتبه بندی اتیوپی حاکی از این  چشم انداز منفیاز سوی دیگر 
و مالی  خارجیاست که ریسکهای فراتر از حد انتظار ناترازی 
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کشور را بیش از پیش این و مالی  خارجیتواند جایگاه می
-گیری کرونا چالشهمهاین در حالی است که تضعیف نماید. 

های عملیاتی، مالی و اقتصادی مرتبط با طرح اصالحات دولت 
را افزایش داده است. شایان ذکر است هدف از طرح اصالحات 

 خارجی پذیری دولتی، تقویت بنیه بدهی عمومی، کاهش آسیب
تشدید که  گذاری استتر رشد و سرمایهو مدیریت قوی

 مورد تهدید قرار دهد. مکن است آنرا ماختالفات 

در طرحهای  بالقوه، تاخیرهای اس اند پیطبق گزارش 
-سرمایه نامطلوبتواند ریسکهای سازی دولت میخصوصی

که منبع مهم تامین مالی خارجی )های مستقیم خارجی گذاری
با توجه به باال بودن نیازهای مالی  را تشدید نماید. (هستند

را افزایش اتیوپی اندک  و یذخایر ارز فشار براین امر خارجی، 
  خواهد داد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحوالت سیاسیساحل عاج: نکاهی به 
آالسان واتارا بر اساس اعالم کمیسیون انتخابات این کشور، 

برنده انتخابات ریاست جمهوری  2020اکتبر  31در انتخابات 
بار به ریاست جمهوری شده است. واتارا، که برای سومین 

درصد آرا را به دست آورد و شورای  94انتخاب شده است 
نتیجه این اقدام  نمود. را تایید انتخابات قانون اساسی، نتایج 

شروع خشونتها در برخی از نقاط کشور و بخصوص در 
پایگاههای مخالفین دولت در نقاط مرکزی کشور بود. 
گروههای معترض، بعد از تحریم انتخابات، خواستار ایجاد 

شدند. از نظر گروههای معترض، این شورا  یرای انتقالشو
مسئول تشکیل دولت انتقالی با هدف سازماندهی انتخابات 

طبق شایان ذکر آنکه جدید ریاست جمهوری خواهد بود. 
آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد، بعد از روز  گزارش

به کشورهای همسایه پناهنده  هزار نفر 8انتخابات، بیش از 
-نفر در درگیری 31دولت ساحل عاج  بر اساس اعالمو  شده

 های پس از انتخابات کشته شدند. 
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 2021هر بشکه  در سال  به ازایدالر  65پیش بینی افزایش قیمت نفت به  نفت خام برنت:
 5/33زمان مشابه سال قبل دالر بوده و نسبت به مدت  6/42به طور متوسط  2020ماه نخست سال  11قیمت نفت خام برنت در 

درصد  9/5دالری ماه اکتبر  5/41دالر بود که نسبت به قیمت  44، 2020درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت در نوامبر 
های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و همچنین انتظارات افزایش داشته است. از سوی دیگر اخبار مربوط به واکسن کرونا، افزایش تنش

سطح به باالترین  2020نوامبر  25هش تولید نفت توسط کشورهای عضو وغیر عضو اوپک موجب گردید قیمت نفت در مبنی بر کا
دالر برسد.  با این حال، اختالفات در بین برخی اعضاء اوپک تصمیم این گروه مبنی بر تمدید  6/48ماه گذشته یعنی  9خود ظرف 

بر اساس گزارش  برسد.دالر  4/47در اول دسامبر به نفت قیمت  گردیدامر موجب را به تاخیر خواهد انداخت که این تولید کاهش 
در اروپا طی فصل زمستان بر تقاضای جهانی نفت تاثیر گذاشته و در محدود کننده اقدامات انتظار می رود گلدمن ساکس  موسسه

کرونا موجب کاهش تقاضای جهانی نفت به شود ویروس بینی میپیش همچنین  بدهد.کوتاه مدت قیمت نفت را تحت تاثیر قرار 
بر در مجموع شود. از آن توسط مصرف بیشتر نفت برای تولید گرما جبران می بخشی میزان سه میلیون بشکه در روز شود، که

مبتنی بر استفاده گسترده تقاضای بدلیل بازگشت مجدد  ،مجدد بازار جهانی نفت تعادلدر صورت بینی گلدمن ساکس ش اساس پی
هر بشکه  به ازایدالر  65به سطح  2021قیمت نفت برنت در سال  عرضه نفت غیراوپک، ناچیزاز واکسن کرونا و نیز افزایش 

 .خواهد بود
 
 

 

 جهان و منطقه در سطح  و کاال   یتحوالت  انرژ
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 بیمه ای مطرحدر سالهای اخیر موردی برای پوشش 

 نبوده است. 



 2018فلزات پایه: باالترین قیمت آلومینیوم از اکتبر                                    
نسبت درصد افزایش  2/7دالر بود که بیانگر  1935به طور متوسط  2020قیمت نقدی آلومینیوم در بورس فلزات لندن در نوامبر 

های انداز یک واکسن کارآمد برای ویروس کرونا همراه با تسریع در فعالیتدالری در ماه اکتبر بوده است. چشم 1806متوسط به 
گذاران در خصوص بهبود اقتصاد جهانی و افزایش و آسیا در ماه نوامبر موجب افزایش باور سرمایه تولیدی در اروپا، ایاالت متحده

های اقتصادی در ایاالت متحده و کاهش تنش هایبینی در خصوص محرکاخیر قیمت آلومینیوم گردیده است. عالوه بر این، خوش
نقش  آلومینیومت جمهوری ایاالت متحده در افزایش قیمت تجاری بین ایاالت متحده و چین و همچنین نتیجه انتخابات ریاس

چین، کاهش موجودی ثبت شده توسط جانب داشته است. این در حالی است که تقاضای قابل توجه برای آلومینیوم، به ویژه از 
میزان تولید چین  ها شده است. همچنین جب حمایت از قیمتبورس فلزات لندن در ماه نوامبر و همچنین ضعف دالر آمریکا مو

اس بر اسرسیده است. با این وجود،  سطحدرصد رشد داشته و به باالترین  7/9نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل  2020در اکتبر 
ها به قیمت رودانتظار میدر مجموع باشد. میآن مصرف زیاد آلومینیوم در چین بیش از افزایش عرضه  3INGگروه ظهار نظر ا

 .دالر برسد 1950به  2021ماه نخست سال  6طور متوسط در 
 

  2021در سال  درصدی تولید گاز طبیعی خاورمیانه و شمال آفریقا  5رشد                      
میلیون بشکه  7/15تولید گاز طبیعی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به میانگین معادل روزانه  2020شود در سال پیش بینی می
باشد. این در حالی است که می 2019میلیون بشکه در روز( نسبت به سال  1/16درصدی ) 2نشاندهنده کاهش نفت برسد که 

 شودبرآورد میدهد. همچنین درصد تولید گاز منطقه را تشکیل می 59تولید گاز طبیعی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
باشد. بدنبال ایران، کشورهای  درصد تولید منطقه( 32فت در روز )شکه نمیلیون ب 03/5تولید گاز طبیعی ایران معادل  2020در سال 

 8/14میلیون بشکه نفت) 33/2درصد( و عربستان سعودی با معادل روزانه  8/27میلیون بشکه نفت) 38/4قطر با معادل روزانه 
 5/16درصد افزایش به معادل روزانه  8/4با  2021رود تولید گاز طبیعی منطقه در سال درصد( قرار دارند. در مجموع انتظار می

 بشکه نفت برسد.

                                                           
3 International Netherlands Group 



 سنجریسک



  



 
  



  





  



 



  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 بازار 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 از نسرمایه بی
به معنی قصور در پرداخت است،  Defaultمخفف که  (D)تا بدترین وضعیت اعتباری  (AAA) 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 سطح سرمایه

عیت شوند نیز بمنظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر اساس وضدنیا محسوب می
کنند. از همتایان صندوق در بندی 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 بندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات رتبهسازی تقریبی طبقهچین نام برد.معادل
بندی صندوق بر اساس پارامترهای خاص، بومی سازی گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهجهانی در جدول ذیل مشاهده می

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

 

 
 

  

 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 پايه بانك مركزی 

 

 نرخ جاری)%( نرخ پايه نام كشور

 Fed fund Target rates 25/0- 0 اياالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه يورو

 Bank Rate 1/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 1/0 استرالیا

 Cash Rate 25/0 نیوزيلند

 -month Libor target 75/0 3 سوئیس

 Overnight rate 25/0 كانادا

 One-year lending rate 85/3 چین

 Base Rate 86/0 هنگ كنگ

 Discount Rate 125/1 تايوان

 Base Rate 5/0 كره جنوبی

 O/N Policy Rate 75/1 مالزی

 ID repo 5/0 تايلند

 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 15 تركیه

 Repo rate 5/3 آفريقای جنوبی

 Central Bank Rate 7 كنیا

 Monetary Policy Rate 5/11 نیجريه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 5/15 آنگوال

 Target Rate 25/4 مكزيك

 Selic Rate 2 برزيل

 Refi Rate 25/4 ارمنستان

 Policy Rate 5/1 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 9 قزاقستان

 Discount Rate 6 اوكراين

 Refi Rate 25/4 روسیه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاری برای اعتبارات صادراتی )     

 دوره بازپرداخت ارز كشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/12/2020لغايت  15/11/2020

 28/1 - دالر استرالیا

 دالر كانادا

 25/1 سال 5

 36/1 سال 5/8 تا 5

 4/1 سال 5/8بيش از 

 كرونا چك

 34/1 سال 5

 56/1 سال 5/8تا  5

 77/1 سال5/8بيش از 

 كرون دانمارک

 31/0 سال 5

 34/0 سال 5/8تا  5

 41/0 سال5/8بيش از 

 5/2 - فورينت مجارستان

 ين ژاپن

 87/0 سال 5

 89/0 سال 5/8تا  5

 91/0 سال5/8بيش از 

 2/2 - جنوبیوون كره 

 01/1 - دالر نیوزيلند

 41/1 - كرون نروژ

 55/1 - زلوتی لهستان

 كرون سوئد

 65/0 سال 5

 66/0 سال 5/8تا  5

 74/0 سال5/8بيش از 

 فرانك سوئیس

 18/0 سال 5

 26/0 سال 5/8تا  5

 37/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگلیس

 89/0 سال 5

 96/0 سال 5/8تا  5

 09/1 سال5/8بيش از 

 دالر اياالت  متحده

 19/1 سال 5

 34/1 سال 5/8تا  5

 55/1 سال5/8بيش از 

 يورو

 22/0 سال 5

 23/0 سال 5/8تا  5

 31/0 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: 

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

mailto:Intl@egfi.org

