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ان کاالهشا و خشخمات ایرانشی ااشتو   شور      هسته اصلی فعالیت صنخوق ضمانت صانرات ایران، پوشد ریسک های ایاای و تجاری خریشخار 
ااشا،، صشنخوق،   ا  ه خون اختصاص می نهخو   ر ای متناظر، ارزیا ی ریسک  انک ها و نولت های خارجی،  خد نیگری از فعالیت صنخوق ر

ت یک  ولت  ناخلشی  رهمچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان  ه ارزیا ی ای  ریسكها می پرنازنو ماهنامه ریسک کشوری نر ا تخا  صو
 ه صورت مشخاو  و اینترنتشی   ، طی چنخ اال اخیر، های نولتی و خصوصیها و ناتگارااتقبال اایر  خد  ه نلیلگرنیخ که صنخوق منتشر می

 ااتو  المانع صنخوق ضمانت صانرات ایران، و ااتفانر از م الب ای  ماهنامه  ا ذکر نا شوننتشر میم

 

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 نامهنمايد. بيمهصادركنندگان كشور حمايت ميارائه ساير خدمات مرتبط از 

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 دف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديدههای صندوق نيز با هضمانتنامه

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  Nexiنقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه،  نقش اين موسسه در ايران همانند

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

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

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 نرخخود در قبال كشورهای جهان متناسب با سياست
يسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ر 1386كشور، از سال 

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

 رد اين شماره:
 2022و چشم اندازسال 2021عملکرد اقتصاد جهان و منطقه طی سال 

گاهی هب تحوالت سیاسی/2021ردصدی اقتصاد غير نفتی رد سال  12رعاق:  پیش بینی رشد   ن
 بازنگری رتبه چشم انداز با توهج هب بهبود شاخصهای مالیعمان: 

 ازفایش ریسک اتمین مالی خارجی:مصر
گاهی هب تحوالت سیاسیلیبی  : ن

 تغیير رتبه چشم انداز بدلیل ازفایش ریسکهای اقتصادی  و مالی:رتکیه
 2022ردصدی رد سال  5پیش بینی رشد اقتصادی :ارمنستان                   

 : وضعیت اعتباری تحت حمایت چشم انداز رشد قوی  عاجساحل
گاهی هب تحوالت سیاسی  سودان/اتیوپی: ن

 و.....
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 دلیل افزایش تقاضای جهانی و قیمت کاالها : افزایش رشد صادرات به2021سال 
 زن ابهبود اقتصادی قوی و نامتو

-می 2021از دالیل بهبود قابل توجه اقتصاد جهانی در سال 

توان به مواردی مانند بهبود واکسیناسیون، کاهش 
های ها و بانکدولتهای مالی مشوقها و تداوم محدودیت

 هایهمچنین به طور خاص، ارائه مشوقمرکزی اشاره نمود. 
ضا ها و تقاگذاری در زیرساختبزرگ برای تقویت سرمایه

 برای کاالهای تولیدی صادرات محور از سوی بازارهای
ه ست کااند. این در حالی نوظهور در این زمینه موثر بوده

 نایعصهای پولی را برای اعطای وام به مقامات چین سیاست
ل کوچک و متوسط و همچنین حمایت از تداوم توسعه تسهی

ای ارز الزم بر ،المللی پولصندوق بین همچنیننمودند. 
ه جملاز های واردات های خارجی و پرداختپرداخت بدهی

قوع ومال احتچنین اقداماتی . واکسن را به کشورها ارائه نمود
 را به شدت کاهش داد.ی ورشکستگ باالی

ز ه االبته این بهبود در تمام مناطق یکسان نبوده است ک
در  مود.توان به توزیع نامناسب واکسن اشاره ندالیل آن می

آمد درصد از جمعیت اقتصادهای پردر 68حالی که در حدود 
بود اند، که این امر موجب بهبه طور کامل واکسینه شده
ر گردد، آمار واکسیناسیون دسریعتر تقاضای داخلی می

 باشد. درصد می 5اقتصادهای کم درآمد تنها 
 ، افزایش قیمت کاالها موجب رشد2021طی سال همچنین 

 زی،صادرات در برخی از بازارهای نوظهور از جمله اندون
شیلی، پرو و مغولستان گردید. این در حالی است که 

ی هارهزنجینیز گردشگری و از جمله  وابستگی به خدمات
جی ، فیکشورهایی مانند تایلند اقتصادیبهبود  ،عرضه جهانی

 و فیلیپین را به چالش کشید. 
ی رهاسویه دلتا موجب گردید هند، برزیل و بسیاری از کشو

ارد موبا  2021آسیای جنوب شرقی از اواسط تا اواخر سال 
رخ نجود وای مواجه گردند. حتی در شیلی و با فزاینده ابتال

نین موارد ابتال افزایش یافت. همچ ،اکسیناسیونباالی و
مجدد در  اعمال محدودیتمنجر به  گسترش سویه دلتا 

 د. ردیگبسیاری از کشورها و در نتیجه کاهش بهبود اقتصادی 

 ی ازیاربدهی عمومی باال و فزاینده به این معنی است که بس
ه ی محدودی را برای افزایش ارائبازارهای نوظهور فضا

یش افزان در حالی است که یا .اندمالی داشته هایمشوق
 از -های مرکزی در چندین بازار نوظهورشدید تورم، بانک

 جبوررا م –جمله مجارستان، روسیه، برزیل، مکزیک و شیلی 
 .را مد نظر قرار دهندافزایش نرخ بهره نمود تا 

های محدودیتدر برابر افزایش تقاضا برای کاالها 

 عرضه 

ی با افزایش تقاضا ستاهمراتجارت جهانی  2021طی سال 
سازمان  بر اساس برآورد جهانی به شدت افزایش یافت.

پس از کاهش  2021تجارت کاال در سال  ،تجارت جهانی
ست. درصد افزایش یافته ا 8/10، 2020درصدی در سال  3/5

به دلیل  -کاالهاسمت تغییر مصرف جهانی به همچنین 
در کنار افزایش  -جود در بخش خدماتهای مومحدودیت

و  تولید صنعتی جهان، تقاضا برای لوازم خانگی، تولید
ود که به خودی خ محصوالت صنعتی را به شدت افزایش داد

چین  موجب افزایش صادرات از کشورهایی مانند کره جنوبی،
، رجیخاسفرهای  رغم بهبودعلیگردید. با این حال،  ...و 

 باشد.گیری میاز سطح قبل از همهتجارت خدمات کمتر 
وجود متنها برای شرایط های تولید و لجستیک جهانی سیستم
سب ا منابرای تغییرات ناگهانی و شدید تقاضو  داشتهکاربرد 

حه ر بحبوها و بندرها دبسته شدن کارخانهاز اینرو نیستند. 
، ریگذاو فاصله محدودیت الزامات اعمال، 19شیوع کووید 

های ظرفیت، منجر به نیروی کار و محدودیتکمبود 
 نای همچنینعرضه جهانی شد. اختالالت شدید در زنجیره 

 قل وهای جهانی حمل و نامر منجر به افزایش شدید هزینه
 )به تر، کاهش موجودی و کمبود قطعاتزمان تحویل طوالنی

ه جمل م ازها( و افزایش قیمت مواد خاعنوان مثال، نیمه هادی
 گردید.انرژی 

 

 

 

 2022در سال اقتصاد جهانی تر آهستهبهبود                                        

شود استرالیا، پیش بینی می Eficگزارش موسسه  بر اساس
درصد و در سال  5/4به  2022رشد اقتصاد جهانی در سال 

( کاهش 2021درصد در سال  6/5درصد )از  2/3به  2023
تشدید  ای تورمرات پایهیل آن است که اثلبدیابد، این کاهش 

 2022و چشم اندازسال 2021طی سال  اقتصاد جهان و منطقه



در عین خواهند شد،  ترمنقبضهای اقتصادی و سیاستشده 
به وضعیت گذاری بخش خدمات و سرمایهحال بازگشت 

 . برخوردار خواهد بودثبات بیشتری سابق، از 
 کلیدی است. نخست یهمبتنی بر سه فرض اندازاین چشم

 ستانبیمار در افراد بستری شدن امیکرون ریسک اینکه سویه
مد درآ کم کشورهای به نارائه واکس روند نداده و افزایش را

 مندترهدفنه پیشگیرادر ارتباط با اقدامات امر یابد. این بهبود 
 هایتفعالیسبب خواهد شد محدودیتهای مربوط به و موثرتر، 

. بر روند معکوس داشته باشد 2022فرامرزی تا پایان سال 
ات دوم، الگوهای تقاضا در بخش کاال و خدم یهاساس فرض
ل، با افزایش ظرفیت تولید و حمل و نق و شدهنیز عادی 

 جبیابد که این امر مومی بهبود کار نیرویوضعیت عرضه 
 در را متور نرخ  آن، تبع به و شده تنگناها و کمبودها کاهش

ری تعدیل گیتا پیش از همه آن نرخ متوسط به اقتصادها اکثر
ائه گذاران از اریاستسنیز اجتناب  یهخواهد کرد. سومین فرض

 .نها می باشدمدت طوالنی یا حذف سریع آها برای شوقم
ای دستاوردهای اقتصادی به طور فزاینده 2022در سال 

به مذکور شود در سال بینی میپیشبود. نامتوازن خواهند 

طور تقریبی، سطح تولید تمامی اقتصادهای پیشرفته و بخش 
سطح پیش از  نسبت بهقابل توجهی از بازارهای نوظهور، 

رود در حالیکه انتظار میدر عین حال یابد. گیری افزایش همه
گیری روند رشد اقتصادهای پیشرفته با روند پیش از همه

رسد سطح ایی کامل داشته باشد، به نظر میهمگر 19-کووید
-تولید بسیاری از بازارهای نوظهور از انتظارات پیش از همه

های ، آسیبدرآمدکمکشورهای  . همچنینگیری کمتر باشد
را متحمل خواهند شد اقتصادی طوالنی مدت و قابل توجهی 

از  حمایت میزان دهندهدر درجه اول نشانامر این که 
در این  واکسیناسیون نرخ و اقتصادی النک هایسیاست
 که واکسن تقویتی دوزهایدر این رابطه، . می باشد کشورها

 برابر دو از بیش اکنون شود،می تجویز پردرآمد کشورهای در
است.  تعداد کل دوزهای تجویز شده در کشورهای کم درآمد

 و وجود ابهامات،اعتماد ضعیف این در حالی است که 
دچار  2023تا سال حداقل سفرهای گردشگری و تجاری را 

به ویژه در مورد سفر به کشورهایی  نمود؛محدودیت خواهد 
نرخ واکسیناسیون در برغم تسهیل محدودیتهای مرزی، که 

 آنها پیشرفت چندانی نداشته است.

 

کسری مالی و ولید ناخالص داخلی غیرنفتی درصدی ت 4/3پیش بینی رشد : شورای همکاری خلیج فارس

  2022در سال درصدی تولید ناخالص داخلی  4/0
ورای اقتصادهای ش ،المللی پولصندوق بینبر اساس گزارش 

ید و افت شد 19همکاری خلیج فارس، بعد از شیوع کووید 
جه تو قیمت جهانی نفت، به تدریج در حال بهبود هستند. با

به عادی سازی فعالیتها متعاقب اجرای واکسیناسیون 
ه سراسری و سیاستهای حمایتی مقامات مسئول که منجر ب

 رودر میانتظا، احیای مجدد بخشهای غیرنفتی شده است
و عض رشد تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی در کشورهای

 4/3 ،2022و در سال درصد  8/3 ، 2021این شورا طی سال 
 . باشددرصد 

با توجه به افزایش ، صندوقبر طبق گزارش همچنین 
بندی تولید نفت در تقاضای جهانی نفت و حذف سهمیه

از آغ 2021 سالماه اوت  ازرچوب توافق اوپک پالس که اچ
د تولید ناخالص داخلی بخش هیدروکربن واقعی بهبو ،شد

 ورهایتولید ناخالص داخلی واقعی کشاز اینرو . یافته است
ال س، در 2020درصدی در سال  8/4بعد از افت  این منطقه

درصد رشد  2/4تا  2022درصد و در سال  5/2تا  2021
 . خواهد داشت

 رونددامنه و  ،المللی پولصندوق بینبینی بر اساس پیش
رود میو انتظار بوده بهبود اقتصادی در سراسر منطقه متفاوت 

دارای تماس فیزیکی بیشتر همانند  بخشهای کشورهایی که
در سهم بزرگی  گردشگری، هتلداری و محصوالت غذایی،

بهبود کندتری را در آنها دارند، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 
 مچنینهفعالیتهای اقتصادی کوتاه مدت تجربه نمایند. 

انداز این کشورها وجود ریسکهای قابل توجهی در مسیر چشم
 های مربوط به بروزثباتیبیکه از آن جمله می توان به دارد 
که اشاره نمود شرایط سخت تامین مالی جهانی  و گیریهمه

-ضربه ی تاثیر بگذارد که ازاقتصادهایتواند بر میاین موارد 

و نیازهای تامین مالی برخوردار بوده  گیرهای مالی محدود
این در حالی است که  آنها در سطح باالیی قرار دارد. خارجی

تواند رقابت پذیری می نیزرزش دالر آمریکا ریسک افزایش ا
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تضعیف 

 نماید. 



 

 2021درصدی اقتصاد غیر نفتی در سال  12رشد پیش بینی  عراق: 
وجه با ت اقتصاد عراق ،المللی پولصندوق بینبر اساس اعالم 

ه تال بابموارد  اندک، تعداد محدود کنندهکاهش اقدامات  به
 ودر سطح کشور، افزایش نرخ واکسیناسیون همه گیری 

ه بدر حال بازگشت  ،افزایش درآمد ناشی از صادرات نفت
فت نافزایش قیمت باشد. همچنین شرایط قبل از کرونا می
ر انعطاف دتواند و می محسوب شدهمحرک اصلی رشد عراق 

 ه رفعبرا قادر دولت عراق و افزایش داده  را هاشوک برابر
  نماید.اقتصادی خود -نیازهای اجتماعی

ص رشد تولید ناخال شودمیبینی پیش به گزارش صندوق،
ایش درصد افز 12به میزان  2021داخلی غیر نفتی طی سال 

یافته و کسری حساب جاری و مالی به دلیل افزایش 
 رودعالوه بر این انتظار میدرآمدهای نفتی کاهش یابد. 

ست ی ااین در حالبهبود اقتصادی در میان مدت ادامه یابد، 
و  بوده انداز قابل توجهچشمکه ریسکهای نامطلوب در برابر 

ار شامل گسترش انواع جدید ویروس کرونا و نوسانات باز
 د. نباشجهانی نفت می

 نگاهی به تحوالت سیاسی:

گزار شده پارلمانی بر نهایی انتخاباتنتایج  ،دادگاه عالی فدرال
 این در حالی است که  .نمودتأیید  رااین کشور  2021اکتبر در 

تشکیل دولت خود برای  به مذاکرات این کشور احزاب شیعه
گروه تروریستی همزمان با این تحوالت، ند. اهجدید ادامه داد

در امتداد کرد مرگ حمالت خود به نیروهای پیش ،داعش
تشدید آن را و مناطق اطراف  عراق اقلیم کردستانهای مرز

ماموریت  اتمام ،عراق مشاور امنیت ملینمود. همچنین 
ایاالت متحده را پیش از مهلت  تحت هدایتنیروهای ائتالف 

در  خروج نیروهای ائتالف از عراقبرای  نهایی تعیین شده
 تحتائتالف شایان ذکر آنکه  .کرداعالم ، 2021سال پایان 
 مستشاریآغاز یک مأموریت  ،ایاالت متحده هدایت

سرباز  2500متشکل از که  نمودجدید را اعالم  رسانیکمکو
  می باشد.کشور این آمریکایی در سراسر 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بازنگری رتبه چشم انداز با توجه به بهبود شاخصهای مالی :عمان
 رتبه رتبه اعتباری دولت عمان را در ،بندی فیچموسسه رتبه

BB-  گذاری سرمایه رتبهکمتر از درجه تایید نمود که سه
 "منفی"از  را رتبه چشم اندازموسسه مذکور همچنین  .است
توان ارتقا داد. از دالیل این بازنگری مثبت می "باثبات"به 

 خاورمیانه و شمال آفریقا                                                       

 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 

 7: گروه در صندوق قاعرریسک کشور  گروه               
 ميليون یورو 1741تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



مالی کشور ناشی از  شاخصهایبه مواردی مانند بهبود 
و  اقدمات مربوط به تقویت مالیافزایش قیمت جهانی نفت و 

همچنین کاهش فشارهای تامین مالی خارجی علیرغم 
 شودمیبینی نیازهای مالی خارجی اشاره نمود. پیشافزایش 

در صورت افزایش درآمدهای غیر هیدروکربنی، افزایش 
کسری مالی  ،ایهای یارانهدرآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه

 6/1به  2021درصد تولید ناخالص داخلی در سال  4/3از 
کاهش یابد. همچنین برآورد  2022در سال  GDPدرصد 

در پایان  GDPدرصد  71سطح بدهی عمومی از  می شود
درصد  64و   2021درصد در پایان سال  67به  2020سال 

 افزایشبا این وجود باید  کاهش یابد. 2022پایان سال در 

این امر ریسک تامین که  را مد نظر داشتهای احتمالی دهیب
ه بدهی ای کگونه، به خواهد داشترا بهمراه دولت مالی 

درصد تولید ناخالص  40نهادهای دولتی غیر بانکی در حدود 
 با وجود کاهشباشد. عالوه بر این، می 2021داخلی در سال 

، های اخیرفشارهای تامین مالی خارجی نسبت به سال
قابل توجه بوده و سطح بدهی خارجی  کماکاننیازهای مالی 

موسسه همچنین بر اساس گزارش عمان افزایش یافته است. 
فیچ در صورت افزایش بیش از انتظار قیمت نفت و بندی رتبه

مقامات برای کاهش سطح بدهی عمومی و تثبیت  تالش
 یافت.ارتقاء خواهد رتبه این کشور  ،های دولتخالص دارایی

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خارجیافزایش ریسک تامین مالی :مصر
اقتصاد مصر به  ،بندی فیچموسسه رتبه گزارش بر اساس

الی خارجی متکی بوده و همین امر، این شدت به تامین م
نامناسب قرار خارجی ر معرض شرایط تامین مالی کشور را د

 افراد غیر مقیم بهجریان پرتفوی ورود  به عقیده فیچ،دهد. می
 رونق یافته که این امر در کنار داخلی یبازار بدهی ارز

 به تامین مالی کسری، 19کووید گیری همهکاهش تاثیرات 
حساب جاری ناشی از افزایش مداوم تقاضای داخلی  گسترده

در  .نموده استو افت ناگهانی درآمدهای گردشگری، کمک 
به سمت را جریان سرمایه عواملی که بسیاری از عین حال 
-اصالحات بی ) مانند دهندحمایت قرار میمورد این کشور 

-سابقه در سطح کشور، طرحهای مورد حمایت صندوق بین

از ، (نرخ بهره واقعی و نرخ ارز باثباتافزایش المللی پول، 
 آورند.حمایت کمتری بعمل می غیر مقیمافراد ورود سرمایه 

بانک مرکزی مصر، فیچ، موسسه بر اساس گزارش همچنین، 
 افراد جریان ورودیخود را تا حدی از طریق  یذخایر ارز
 ساماندهی خارجی  مالیو سایر روشهای تامین غیرمقیم 

بانک مرکزی  یمجموع ذخایر ارز ،در این رابطهکرده است. 
 قبل ازکمتر از سطح  اندکیکشور ی و سایر دارایی های ارز

نیز به طور قابل  یذخایر ارزاین در حالی است که  ،کروناست
  باشد.میگیری همهشیوع  قبل از کمتر از سطح توجهی 

 OECD در عمان گروه ریسک کشور

 3: گروه در صندوق مانعریسک کشور  وهگر
 ميليون یورو 20تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 :تاکنون



ان چندجانبه و دوجانبه دهندگرابطه مصر با وامبه عقیده فیچ، 
به انعطاف پذیری  ،موردنیازبه تامین مالی  و دسترسی مصر

کند. پیش بینی کمک می خارجیکشور در برابر شوکهای 
در صورت مواجهه با شوک  طور خاصمصر، ب شودمی

المللی صندوق بینی جدید حمایت برنامهدر  خارجی،نقدینگی 
 مشارکت نماید.پول 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نگاهی به تحوالت سیاسیلیبی
مقرر که  لیبی انتخابات ریاست جمهوری زمرحله انخستین 

ات برگزار شود، به دلیل اختالف 2021دسامبر  24در  بود
بر سر صالحیت نامزدها، جدول زمانی انتخابات و  موجود
کمیسیون عالی از سوی اختیارات رئیس جمهور آینده  حدود

این نهاد . افتادیک ماه به تعویق ، به مدت انتخابات لیبی
قرار  سرقت مسلحانهمورد  مراکز انتخاباتی اعالم کرده است

. است به سرقت رفتهرأی دهندگان  هایو کارت گرفته

 نمود بهپیشنهاد  ،نین کمیته انتخابات مجلس نمایندگانهمچ
راه جدید،  ، یک نقشهانتخابات های جدیدجای تعیین تاریخ

برای انتخابات ریاست یی اجرادارای قابلیت واقعی و 
بیرکل د ،همزمان با این تحوالت. گرددجمهوری تهیه 

سازمان ملل متحد، خانم استفانی ویلیامز را به عنوان مشاور 
سازمان جدید این فرستاده و  یژه سازمان ملل در امور لیبیو

 . ه استمنصوب کرد
 
 
 

                        

 

 

 

 

 

 OECD در مصر گروه ریسک کشور

 

 

 5: گروه در صندوقمصر  ریسک کشور گروه

 در سالهاي اخير موردي براي پوشش مصر مطرح نبوده است.

 OECD در ليبیگروه ریسک کشور

 

 7: گروه در صندوق ليبیریسک کشور  گروه

 در این کشور محدود می باشد.اي صندوق پوشش بيمه



 

 تغییر رتبه چشم انداز بدلیل افزایش ریسکهای اقتصادی  و مالی:ترکیه
ت مد موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه بلندمدت و کوتاه

انداز مچشرتبه اعالم و  Bو  +Bدر رتبه  ترکیه را به ترتیب
 ،پی ندااس   .تغییر داد "منفی"به  "باثبات"بلندمدت را از 

ی لی ریسکهاماانداز را افزایش احتعلت این تغییر چشم
و  ماه آتی و از جمله نوسان شدید ارزی 12اقتصادی در 

-وضعمهای مربوط به ثباتیافزایش نرخ تورم و همچنین بی

ت کشور درخصوص سیاستهای پولی و مالی، اگیری مقام
 عنوان نمود. 

رکزی مبا توجه به اینکه بانک ، اس اند پیبر اساس گزارش 
اهش کرا بهره پایه علیرغم نرخ صعودی و باالی تورم، نرخ 

دود در ح 2021سال ماه دسامبر ارزش لیر ترکیه طی  ،داده
کند درصد افت کرده است. اس اند پی پیش بینی می 45

، ارزش لیرچشمگیر تسهیل پولی و افت سیاست کنونی 
ال ل سو نرخ تورم در اوای هفشارهای تورمی را افزایش داد

 . سیدرخواهد و به اوج  نمودهدرصد رشد  30تا  25بین  2022

یش افت سریع ارزش لیر به افزا رودانتظار میهمچنین، 
سطح گردیده و دولت منجر عمومی بدهی خالص سطح 
درصد  42به  درصدی،نقطه  8عمومی با رشد بدهی خالص 

قیده به ع برسد. 2021تولید ناخالص داخلی در انتهای سال 
 که ترکیب سیاستها نرخ ارز را در صورتی، اس اند پی

ست امکن م ،انداز تورم تاثیر بگذاردتر نماید و بر چشمضعیف
ک این صورت ریسدر زیرا تنزل یابد. رتبه کشور ترکیه 

  سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.بحران 
اعالم   B2دیز، رتبه ترکیه را مو رتبه بندی موسسههمچنین 

به گزارش موسسه چشم انداز را منفی ارزیابی نمود. رتبه و 
نشان دهنده غیرقابل پیش بینی اساساً انداز این چشم مذکور،

بودن دیدگاه سیاسی مقامات مسئول ترکیه بخصوص در 
گذاری پولی بانک مرکزی است که بر نرخ ارز و سیاستمورد 

تاثیرگذار بوده است.بر جریان پرنوسان سرمایه خارجی 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در ترکيه گروه ریسک کشور

 

 4: گروه در صندوق ترکيهریسک کشور  گروه

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

 اروپا



 

 2022در سال  یدرصد 5اقتصادی پیش بینی رشد :ارمنستان
 المللی پول، دولت ارمنستان دربه گزارش صندوق بین
ه و ، اقدامات مناسبی انجام داد19واکنش به شوک کووید 

 اشتیی بهداز شرایط مراقبتهارود اقتصاد این کشور انتظار می
 ع شود.گذاری شده منتفای هدفهای مالی و بودجهو برنامه

عی واق شود تولید ناخالص داخلیبر این اساس، پیش بینی می
 3/5ا تو  یافته، بهبود 2020درصدی در سال  4/7بعد از افت 

اید. رشد نم 2022درصد در سال  5و تا  2021درصد در سال 
است شود نرخ تورم به علت اتخاذ سیهمچنین پیش بینی می

صد در در 5/8پولی انقباضی در کوتاه مدت تعدیل شده و از 
های درصد در انت 5/5و به  یافتهکاهش  2021انتهای سال 

 برسد.  2022سال 
صالحات ساختاری در چارچوب به گزارش صندوق، اجرای ا

تواند صادرات و دولت، می 2021-2026برنامه اقتصادی 

همچنین تالشهای دولت برای  بخشد.گذاری را رونق سرمایه
بهبود محیط کسب و کار، افزایش دسترسی به تامین مالی 

گذاری برای مخارج شرکتهای کوچک و متوسط، اولویت
، ییرات محیطیتغگذاری برای کاهش اجتماعی و سیاست

در عین حال به  تواند به رشد بیشتر و بهتر منجر گردد.می
ثباتی محیط اقتصادی این کشور عقیده صندوق، ریسک بی

، یهمچنان باالست و تحت تاثیر شرایط مالی و اقتصاد جهان
 گیری کرونا قرار دارد. شدت انتشار و دوره همه

ارمنستان به موضوع شایان ذکر آنکه با توجه به تعهد مقامات 
درصد تولید  7/4رود کسری مالی از تقویت مالی، انتظار می

درصد تولید ناخالص  1/3به  2021ناخالص داخلی در سال 
 کاهش یابد. 2022داخلی در سال 

 

           

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIS 

 OECD در ارمنستان گروه ریسک کشور

 

 5گروه : در صندوقارمنستان  ریسک کشور گروه
ميليون یورو  256تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 یورو



 

 انداز رشد قوی: وضعیت اعتباری تحت حمایت چشم  عاجلساح
اندازهای رشد به گزارش موسسه رتبه بندی اس اند پی، چشم

محیط کسب و کار به بهبود رتبه  رونقاقتصادی قوی و 
نماید. این در حالی است که اعتباری ساحل عاج کمک می

بندی بلندمدت بیانگر رشد در رتبه "باثبات"رتبه چشم انداز 
گیری کارآمد و کاهش قوی ناشی از تصمیماقتصادی 

ریسکهای مالی و تنشهای سیاسی اجتماعی است. به عقیده 
اس اند پی، در صورتی که تنشهای سیاسی اجتماعی بدتر 

ممکن  ،شده یا کسری بودجه، مطابق انتظار، کاهش نیابد
است رتبه اعتباری ساحل عاج تنزل یابد. در عین حال این 

ت کاهش نیازهای تامین مالی صورموسسه ممکن است در 
 رتبه اعتباری کشور ساحل عاج را بهبود دهد.  ،خارجی

همچنین بر طبق نظر اس اند پی، با توجه به نیازهای 
های بزرگ زیربنایی، پروژه گذاری درچشمگیر سرمایه

عاج قابل توجه نیازهای تامین مالی دولتی و خارجی ساحل
نیازهای تامین  2022شود در سال خواهند بود. پیش بینی می

درصد درآمدهای  3/98مالی خارجی ناخالص این کشور 
 2023حساب جاری و ذخایر قابل استفاده بوده و در سالهای 

درصد این درآمدها و  5/96درصد و  6/97به ترتیب  2024و 
اصالحات ساختاری در رود انتظار می ذخایر باشد. همچنین

، رشد اقتصادی کشور 2021-2025چارچوب طرح توسعه ملی
درصد افزایش دهد. این در حالی  5/6تا  2022را در سال 

درصد تولید ناخالص  7/3است که کسری حساب جاری از 
درصد تولید ناخالص داخلی در  6/3به  2020داخلی در سال 

کاهش خواهد یافت که علت این امر، افزایش  2022سال 
ه اس اند پی، گرچه باشد. به عقیددرآمدهای صادراتی می

عضویت ساحل عاج در اتحادیه پولی و اقتصادی غرب آفریقا، 
با فراهم آوردن کند، اما انعطاف پذیری پولی را محدود می

ریسکهای خارجی را  امکان تجارت آزاد با این کشورها،
 دهد. کاهش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نگاهی به تحوالت سیاسیسودان
 در حمدوک، نخست وزیر سودان، اکثر معاونان وزیر ..عبدا

فرمانداران ایالتی را که از زمان کودتای  یتمامو دولت موقت 
. نمودتوسط ارتش منصوب شده بودند، جایگزین  2021اکتبر 

تشکیل دولت جدید  در موردماه دسامبر  مذاکراتهمچنین، 

 آفریقای جنوب صحرا

 OECD ساحل عاج در گروه ریسک کشور

 

 5: گروه در صندوقعاج ساحلریسک کشور  گروه
 در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه اي مطرح نبوده است.



 است در تالش ،حمدوکگردید. در این رابطه متوقف 
با  ات انجام شدهتوافقبا  ها را مطابقتکنوکرات ای ازکابینه

، چندین همزمان با این تحوالت. دهد ارتش تشکیل

و دیگر  این کشور تظاهرات گسترده در شهر خارطوم پایتخت
 گردید. با سرکوب دولت مواجه  کهبرگزار شد  شهرها

  
 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتیوپی: نگاهی به تحوالت سیاسی
نشینی ی ضمن تقاضای آتش، عقباتیگرشورشی نیروهای 

به سمت  اآمهارایالتهای آفار و کامل خود را از مناطق مجاور 
، نیز بنا بر اعالم دولت فدرالند. ی اعالم کرداایالت تیگر

ی را اهای تیگرنیروهای دفاع ملی حمالت خود علیه نیرو
متوقف نموده و از پیشروی بیشتر به سمت مواضع و مناطق 
آنها خودداری خواهند کرد. در همین حال، دیدبان حقوق بشر 

های طرفدار دولت را به  روالملل به طور مشترک نیو عفو بین

جمعی، کشتار و اخراج اجباری اقوام های دستهبازداشت
ی متهم کرده است. در واکنش به این اتهام، شورای اتیگر

حقوق بشر سازمان ملل متحد دستور یک تحقیق مستقل 
های شمال درباره ادعاهای مطرح شده در مورد درگیری

 است.را صادر کرده  2020اتیوپی از نوامبر 
 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در ودانس گروه ریسک کشور
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 7ق: گروه در صندو ودانریسک کشور س گروه

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

 OECD در تيوپیا گروه ریسک کشور

 6ق: گروه.در صندو اتيوپی ریسک کشور گروه

  ميليون یورو 7/11تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



 

 2022دالری در سه ماهه اول سال  75قیمت نفت یش بینی پ
به درصد افزایش نسبت  7/63هر بشکه رسید که بیانگر  به ازایدالر  85/75به میانگین  2021قیمت نفت خام برنت در سال 

انداز مثبت بهبود اقتصاد دلیل افزایش تقاضای جهانی برای نفت و چشمها عمدتا به باشد. افزایش قابل توجه قیمتسال قبل می
باشد. از سوی دیگر کمبود جهانی عرضه گاز طبیعی و ذغال سنگ در چندین کشور می اقدامات محدود کنندهجهانی ناشی از لغو 

 منجر به افزایش تقاضای جهانی برای نفت خام و لذا فشار صعودی بر قیمت نفت گردید.
بوده است و سپس به تدریج و در  2021هر بشکه بود که کمترین میزان در سال  به ازایدالر  15/55ها در ژانویه میانگین قیمت

دالر افزایش یافت که ناشی از کمبود عرضه جهانی و تقاضای قوی در ایاالت  4/86به اوج هفت ساله خود یعنی 2021اکتبر  26
های دلتا و به دلیل گسترش سویهجهانی های اقتصادی رشد فعالیت روندکاهش سبت به نگرانی نمتحده بود. با این حال، 

 4اعضای اوپک پالس در نشست خود در  ،گردید. عالوه بر این 2021نفت در جوالی و نوامبر کاهش قیمت اومیکرون موجب 
به عقیده آنها زیرا  ؛در روز افزایش خواهند دادهزار بشکه  400به  ند که تولید نفت خود را در ماه فوریهاعالم نمود 2022ژانویه 

 بر تقاضای نفت خواهد داشت.  اندکیسویه اومیکرون تاثیر 
با  2022به دلیل افزایش تولید نفت، بازار جهانی نفت در سال متحده عربی امارات بانک  NBDبر اساس گزارش  همچنین

و پس از اختالالت قابل  2022عرضه و تقاضا برای نفت تا پایان سال شود بینی میپیشدر این رابطه مازاد مواجه خواهد شد. 
آخرین  بر اساسرفینیتیو موسسه گیری باز گردد. عالوه بر این، گیری ویروس کرونا به سطح قبل از همهتوجه ناشی از تاثیر همه

قیمت نفت به طور متوسط در نیمه نموده بینی پیش ،در خصوص قیمت نفت خامگر صنعتی تحلیل 35از بعمل آمده نظر سنجی 
 دالر برسد. 09/75دالر و در نیمه دوم به  42/75به  2022 سال اول

               

 2022در سه ماهه اول  مسدالری  9400پیش بینی قیمت لزات پایه: ف
درصد افزایش نسبت به سال  7/50دالر بوده است که بیانگر  8/9317 ، 2021سط مس در بورس فلزات لندن در سال قیمت متو

دالر بود و سپس در سه ماهه دوم و به دلیل  7/8489به طور متوسط  2021در سه ماهه اول سال این فلز باشد. قیمت قبل می
و سه ماهه آخر به دلیل دالر  7/9382دالر رسید. سه ماهه سوم شاهد کاهش قیمت به سطح  9679اختالالت عرضه جهانی به 

دالر افزایش یافت. از سوی دیگر قیمت مس از  2/9700تاثیر بحران جهانی انرژی بر سطح تولید به ناشی از های فزاینده نگرانی
دسامبر کاهش یافت که دلیل  31دالر در  6/9740به  2021اکتبر سال  18هر تن در  به ازایدالر  5/11299باالترین رقم خود 

 های اقتصادی در چین عنوان گردیده است. فعالیتآن کاهش 
میلیون  67/18 2021ماهه اول سال  9تقاضای جهانی برای مس تصفیه شده در  آمار قابل دسترسی،آخرین بر اساس  مچنینه

ی، درصد افزایش در تقاضای جهان 9درصد افزایش داشته است )به دلیل  3/1تن بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 
درصدی  30درصد کاهش یافته که ناشی از کاهش  5/4دوره این تقاضا برای این فلز در چین در  ،به جز چین(. عالوه بر این

ماهه اول سال  9درصد رشد در  7/1واردات خالص مس تصفیه شده بوده است. از سوی دیگر تولید مس تصفیه شده جهانی با 
شتر در کشورهای چین، جمهوری دموکراتیک کنگو و ایاالت متحده تا حدودی با تولید میلیون تن رسید، زیرا تولید بی 51/18به 

 کمتر در برزیل، شیلی، آلمان، ژاپن، میانمار، روسیه، اسپانیا و سوئد جبران گردید. 
دالر  9400به طور متوسط  2022قیمت مس در سه ماهه اول سال  شود پیش بینی می ،اندارد چارتربانک استبر اساس گزارش 

 باشد.دالر  9500 ،و در سه ماهه دوم 

 جهان و منطقه در سطح و انرژی  کاال تحوالت  



 سنجریسک

  



  





   



  



  



  



  



  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 سرمایه بینبازار 
به معنی قصور در پرداخت است،  Defaultمخفف که  (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)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
همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که سرمایه

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

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

رات با سایر بندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادسازی تقریبی طبقهمعادل چین نام برد.Sinosureجنوبی و کره
بندی صندوق بر اساس پارامترهای گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهبندی جهانی در جدول ذیل مشاهده میموسسات رتبه

 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 ایاالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه یورو

 Bank Rate 25/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 1/0 استراليا

 Cash Rate 75/0 نيوزیلند

 -month Libor target 75/0 3 سوئيس

 Overnight rate 25/0 کانادا

 One-year lending rate 80/3 چين

 Base Rate 86/0 هنگ کنگ

 Discount Rate 125/1 تایوان

 Base Rate 1 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 14 ترکيه

 Repo rate 75/3 آفریقاي جنوبی

 Central Bank Rate 7 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/11 نيجریه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 20 آنگوال

 Target Rate 5/5 مكزیک

 Selic Rate 25/9 برزیل

 Refi Rate 75/7 ارمنستان

 Policy Rate 75/1 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 75/9 قزاقستان

 Discount Rate 9 اوکراین

 Refi Rate 5/8 روسيه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/01/2022لغایت  15/12/2021

 31/2 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 10/2 سال 5

 47/2 سال 5/8تا  5

 53/2 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 90/3 سال 5

 77/3 سال 5/8تا  5

 68/3 سال5/8بيش از 

 دانمارککرون 

 41/0 سال 5

 58/0 سال 5/8تا  5

 58/0 سال5/8بيش از 

 60/4 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 88/0 سال 5

 91/0 سال 5/8تا  5

 94/0 سال5/8بيش از 

 17/3 - وون کره جنوبی

 20/3 - دالر نيوزیلند

 40/2 - کرون نروژ

 12/4 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 82/0 سال 5

 05/1                      سال 5/8 تا 5

 14/1 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 33/0 سال 5

 48/0 سال 5/8تا  5

 62/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 49/1 سال 5

 66/1 سال 5/8تا  5

 79/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 82/1 سال 5

 20/2 سال 5/8تا  5

 45/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 28/0 سال 5

 43/0 سال 5/8تا  5

 58/0 سال5/8بيش از 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
 و بین الملل مديريت ريسك
 

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

 88739267تلف : 

 8733376فكس: 
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