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

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 نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديده های صندوقضمانتنامه

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  Nexiان همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، نقش اين موسسه در اير

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

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

سازمان »كشورها پوشش داده شود. نمودارهای مربوط به شاخص ريسك ارائه شده در اين ماهنامه، با توجه به لزوم بررسي روندها از 
استای تنظيم سياست پوشش استخراج شده است. شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در ر 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
سايه اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، هم 1386كشور، از سال 

 و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.
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 رد اين شماره:
گاهی هب تحوالت اقتصاد و تجارت جهانی   ن

کالت انشی از کووید  بدنبالرشد اقتصادی پیش بینی کاهش  :چین   19ازفایش مش
   انداز چشم ریسکهای بودن توهج اقبل ،2021-22 مالی سال رد ردصدی 4 رشد بینی پیشاپکستان: 

 19اهی زبرگ زریبنایی ربای تقویت رشد همزمان با تدوام فشار انشی از کووید گذاریهند:اتکید دولت رب رسماهی
 غيرنفتی بخش آهسته بهبود ،2022 سال رد داخلی انخالص تولید ردصدی 5/5 رشد بینی پیش: رعاق  

  2022 سال رد ردصدی 5/3 رشد بینی پیش اقتصادی، بهبود شتاب: رعبی متحده امارات
 اهی مالی رد واکنش هب حمله روسیه هب اورکاينبالروس و روسیه: اعمال تحریم

 جهانی اقتصاد رب اورکاين بحران تأثير: اورکاين
 تنزل رتبه اعتباری دولت هب دلیل نقدینگی اپیین و تورم باال :رتکیه

  غنا/آنگوال: تغیيرات رتبه اعتباری
 و...

هسته اصلی فعالیت صنخوق ضمانت صانرات ایران، پوشد ریسک های ایاای و تجاری خریشخاران کاالهشا و خشخمات ایرانشی ااشتر ب شور       
ااشا،، صشنخوق،   ا به خون اختصاص می نهخر  بر ای ی، بخد نیگری از فعالیت صنخوق رمتناظر، ارزیابی ریسک بانک ها و نولت های خارج

ت یک بولت  ناخلشی  همچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان به ارزیابی ای  ریسكها می پرنازنر ماهنامه ریسک کشوری نر ابتخا بصور
به صورت مشخاو  و اینترنتشی   ، طی چنخ اال اخیر، های نولتی و خصوصیها و ناتگارااتقبال اایر بخد به نلیلگرنیخ که صنخوق منتشر می

 ااتر بالمانع صنخوق ضمانت صانرات ایران، ر ااتفانر از م الب ای  ماهنامه با ذکر نا شوننتشر میم

mailto:intl@egfi.org
http://www.egfi.ir/


                              

  اومیکرونسویه کند شدن بهبود اقتصادی در پی گسترش  :هانج                           
 بهبود اقتصاداسترالیا،   Eficبر اساس گزارش موسسه

های متعددی مواجه است. با چالش 2022جهانی طی سال 
د تشدی و با گسترش سویه اومیکروناین در حالی است که 

 افتهیعبور و مرور، کمبود نیروی کار افزایش ی هامحدودیت
های عرضه در سطح جهان مختل شده است. و زنجیره

همچنان باال بوده و نیز های تامین اجتماعی هزینه
رسد های بهداشتی تحت فشار قرار دارند. به نظر میسیستم

 تصاداق بهبود روندآنکه  جای به اومیکروناحتماالً سویه 
 کننده اینا از مسیر خود خارج سازد، بیشتر مختلر جهانی

 ورگ میزان مروند است و این مسئله تا حد زیادی به دلیل 
های سویه بهاین گونه ویروس نسبت میر اندک ناشی از 

شد رالمللی پول، بینی صندوق بینقبلی است. بر اساس پیش
به  2021درصد در سال  9/5از  2022اقتصاد جهانی در سال 

 ،این پیش بینیدرصد کاهش خواهد یافت. فرض اصلی  4/4
 و کاهش هاافزایش نرخ واکسیناسیون و موثرتر شدن درمان

ن ایاپپیامدهای نامطلوب بهداشت عمومی در سراسر جهان تا 
 روند فعالیتباشد. این در حالی است که می 2022سال 

 اهدهای شدیدتر تداوم خواقتصادی با فرض عدم ظهور سویه
 فت.یا

انداز شمنامطلوب چهای ریسکگیری، همه موضوع از فارغ
فقط اقتصاد جهانی قابل توجه هستند. در این رابطه، 

به نظرسنجی که درصد از کارشناسان و رهبران جهان 16
مجمع جهانی اقتصاد  1(GRPS)ی های جهانبررسی ریسک

انداز اقتصادی نظر مثبت و اند، نسبت به چشمپاسخ داده
اکثر پاسخ دهندگان به این نظر سنجی،  انه داشته اند.خوشبین

 ت مداومآینده جهان شاهد نوسانا سال چند انتظار دارند طی
 باشد.  شکننده اقتصادی بهبودهای یا

افزایش  دهدمیالمللی پول هشدار صندوق بینهمچنین 
 قیمت انرژی و اختالل در عرضه آن ممکن است منجر به

ایش این در حالی است که افز شود.افزایش و گسترش تورم 
روز ببه در اقتصادهای پیشرفته، ممکن است نرخ پایه بهره 

 های سرمایه درهایی در روند ثبات مالی و جریانریسک
 . منجر شودمالی  شرایطو  بازارهای نوظهور، بازار ارز

                                                           
1 -Global Risk Perception Survey 

های اجتماعی و زیست ( ریسکGRPSدر آخرین گزارش)
مشکالت اقتصادی و  ند.ارمحیطی از سهم بیشتری برخورد

گیری تشدید افزایش نابرابری در کشورها که بواسطه همه
های اجتماعی و سیاسی را ناآرامی مکن استشده است، م

اقتصادی  ظرفیتهایکاهش  ، بهافزایش داده و در بلندمدت
های ژئوپلیتیک در حال . افزون بر این موارد، تنشدامن زند

هوایی احتمال وقوع بالیای  های آب وافزایش بوده و ریسک
 طبیعی بزرگ را افزایش داده است.

 نگاهی به تحوالت اقتصاد و تجارت جهانی  



                                      

 2021تجارت جهانی در سال درصدی  25رشد                                        

 تحدم سازمان ملل توسعهتجارت و بر اساس اعالم کنفرانس 
ه ب 2021)آنکتاد(، تجارت جهانی کاال و خدمات در سال 

 2020نسبت به سالهای  هزار میلیارد دالر رسید که 5/28
( لیارد دالر هزار می 2/25)  2019( و هزار میلیارد دالر  8/22)

 دهد.را نشان می درصد 13و  درصد 25رشد به ترتیب 
و  درصد 27تجارت جهانی کاال تا   2021طی سال  همچنین
درصد افزایش یافته است. تجارت  17خدمات تا تجارت 

ر هزا 8/5به  2021جهانی کاال در سه ماهه چهارم سال 
سه  درالر دهزار میلیارد  6/5 نسبت به کهمیلیارد دالر رسیده 

 تجارت خدمات .است داشتهافزایش  2021ماهه سوم سال 
 55/1از  میلیارد دالری 50افزایش با  چهارمسه ماهه  نیز طی

یلیارد دالر هزار م 6/1، به قبلهزار میلیارد دالر در سه ماهه 
 رسیده است. 

در سه ماهه چهارم واردات کاال و خدمات به گزارش آنکتاد 
کشورهای  در 2020نسبت به دوره مشابه سال  2021سال 

 19کشورهای توسعه یافته تا  ودرصد  26در حال توسعه تا 
دهای حال آن که صادرات اقتصا؛ درصد افزایش یافته است

 15اقتصادهای توسعه یافته تا درصد و  30در حال توسعه تا 
های تجارت فرآورده، است. عالوه بر این رشد داشتهدرصد 

نسبت به دوره مشابه  2021انرژی در سه ماهه چهارم سال 
 41)تجارت فلزات . داشته است رشددرصد  97سال قبل تا 

 ، سایر کاالهای تولیدی درصد( 35)مواد شیمیایی  درصد(
 تولیدات غذایی کشاورزی درصد(، 22) پوشاکدرصد(،  31)
 18) دات داروییتولی درصد(، 19آالت )ماشین درصد(،20)

(، درصد17)هر کدام  اداریمواد معدنی و تجهیزات  درصد(،
 6)اتی تجهیزات ارتباط درصد( 8ابزار دقیق ) ، درصد( 9چرم )
( در جایگاههای درصد 3) ایوسایل نقلیه جادهو  درصد(

، تجارت تجهیزات حمل و نقل در در مقابلبعدی قرار دارند. 
نسبت به سال قبل درصد  12تا  2021سه ماهه چهارم سال 

آنکتاد بر اساس پیش بینی . همچنین، کاهش یافته است
رشد حداقلی  2022تجارت جهانی در سه ماهه نخست سال 

بدون تقریبا  2021و نسبت به سه ماهه چهارم سال  هداشت
 تغییر بوده است. 

 

  19افزایش مشکالت ناشی از کووید  بدنبالرشد اقتصادی پیش بینی کاهش  :چین                 
تولید (، Eficبه گزارش موسسه اعتبار صادرت استرالیا )

پس از رکود ناشی از وی، صنعتی و عملکرد صادراتی ق
، رشد تولید ناخالص داخلی چین 2020گیری در سال همه
با این  است.داده افزایش درصد  1/8به  2021در سال را 

کندتر و  2021حال، سرعت رشد اقتصادی در فصل پایانی 
بوده  19تر از نرخ های رشد پیش از شیوع کوویدو ضعیف

کاالهای صادراتی شود تقاضا برای بینی میپیش. است
مالی در جهان و تغییر های شوقچین به دلیل کاهش م

جهت آنها به سوی مخارج و بخش خدمات کاهش یابد. 
تولیدکنندگان چینی ممکن است در این در حالی است که 

از  ایاالت متحدههای بهره در صورت افزایش شدید نرخ
. منتفع گردنددالر(  بهبودن ارز محلی )نسبت  ضعیف

و  19کووید گیرانه در مورد های سختسیاست چنینهم
مقررات محدود کننده عبور و مرور، بر اعتماد  اعمال

 باشد.گذار میکننده و مصارف خصوصی چین تأثیرمصرف
های دولت برای تمرکز زدایی از بخش تالشارتباط با در 

رشد پول پیش بینی نموده،  المللیخصوصی، صندوق بین
)نرخی به باشد  درصد 8/4، 2022سال این کشور طی 

منتهی  دههطی درصدی  7/7تر از متوسط رشد شدت پایین
 (.2019 سال به

 

 

 

 

 آسیا                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 2021-22 مالی درصدی در سال 4پیش بینی رشد  پاکستان:
کستان المللی پول، اقتصاد پابر اساس گزارش صندوق بین

ت و با حمای 2020در تابستان ،  19پس از شیوع کووید 
 روعتالشهای موثر اقتصادی و مالی مقامات این کشور ش

خلی ص دانموده است. رشد تولید ناخالبه بهبود قابل توجه 
د درص 4، 2022واقعی برای سال مالی منتهی به ژوئن 

در  درصدی 9/3بینی شده است که نسبت به نرخ رشد پیش
-چشم تغییری ننموده است. البته این 21/2020سال مالی 

-مهههای نامطلوب از جمله تداوم انداز در معرض ریسک

ش زایر اقتصاد جهانی، افگیری کرونا، شرایط مالی دشوا
ت الحاهای ژئوپلیتیکی و همچنین تاخیر در اجرای اصتنش

 ساختاری قرار دارد. 
درصد  1/7شود کسری مالی از بینی میهمچنین پیش

 9/6به  2020-21تولید ناخالص داخلی در سال مالی 
 2021-22درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 

درصد تولید  6/83از کاهش یابد و سطح بدهی عمومی 
درصد تولید  82به  2021ناخالص داخلی در پایان ژوئن 

رود کاهش یابد. انتظار می 2022ناخالص داخلی در پایان 
شرایط تحریک درآمدها،  ها توسط مقامات ومدیریت هزینه

های زیرساختی و حمایت اجتماعی را برای هزینهالزم 
مدیریت مالیات و نیز تر در ایجاد نماید. اصالحات گسترده

خواهند چارچوب مالی بهبود بیشتر  سببعمومی، بدهی 
 .شد

شود کسری حساب جاری بینی میعالوه بر این، پیش
درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی  6/0پاکستان از 
افزایش  2021-22درصد در سال مالی  4به  2020-21

در پایان ژوئن میلیارد دالر  3/17ذخایر ارزی نیز از یافته و 
برسد. انتظار  2022میلیارد دالر در پایان  2/21به  2021

-رود نرخ ارز تعیین شده توسط بازار و ترکیب سیاستمی

به کاهش کسری حساب  ،محتاطانههای کالن اقتصادی 
جاری، بازسازی ذخایر ارزی و کاهش فشارهای خارجی در 

 نماید.میان مدت کمک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD گروه ریسک کشور پاکستان در

 

 6گروه   :در صندوقپاکستان ریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 35:تاکنون 90سالاي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 OECD درچين  گروه ریسک کشور

 

 2:گروه در صندوق چينریسک کشور  گروه

 ميليون یورو1،317تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



 های بزرگ زیربنایی برای تقویت رشدگذاریتاکید دولت بر سرمایههند:

الی ال می سوزیر دارایی هند، با ارائه بودجه کشور برا :وقایع

این ی آوریل( از تقویت زیرساختهای اساسماه )از  2022-23
 ت از. هدف از بودجه ارائه شده، حمایه استخبر دادکشور 

 ،بیکاری عنوان شده استفعالیت های اقتصادی و کاهش 
-فتهگیری قرار گرزیرا هر دو به شدت تحت تاثیر شوک همه

 .اند
 تاثیر بر ریسک کشوری: 

دولت نخست وزیر مودی در بودجه جدید تاکید واضحی بر 
درصدی در  35های زیرساختی دارد که مستلزم جهش پروژه
های خصوصی گذاریهای عمومی و تشویق سرمایههزینه

های عمومی در گذاریاست. همچنین افزایش سرمایه
اقتصادی مناطق ها و شبکه راه آهن و توسعه بزرگراه

روستایی، نشان دهنده تمایل دولت برای حمایت از بهبود 
و نیز کاهش فشار وارده بر  19اقتصادی، پس از شوک کووید 

گیری باشد. این در حالی است که همهمردم فقیر روستایی می
درصدی رشد اقتصاد در سال مالی  3/7منجر به کاهش 

ر و فقیر گردیده و ها بیکاو برجای گذاشتن میلیون 2020-21
اقتصادی کشور را به شدت وخیم کرده -شرایط اجتماعی

 است. 
هدف از بودجه بعدی، جلوگیری از هرگونه افت شدید 

شوک و موج متفاوت سویه کرونا  اقتصادی در صورت بروز
گیری )حتی اگر اقدامات باشد. با کاهش تاثیر همهمی

د اقتصادی مهارسازی نوع اومیکرون فعلی به طور موقت رش
رود را مختل نماید( و با توجه به بودجه انبساطی، انتظار می

 2022-23( در سال مالی ٪9بهبود قوی سال گذشته )حدود 
المللی با همان سرعت ادامه یابد. طبق گزارش صندوق بین

مدت یک ریسک در کوتاه 19گیری کوویدپول، اگرچه همه
اکسیناسیون )بیش از ماند، اما افزایش نرخ ونامطلوب باقی می

و احتماالً ایمنی باالتر )پس از امواج بسیار بزرگ درصد(  50
آلودگی( ممکن است نگرانیها بابت بروز یک شوک اقتصادی 

 موقتی و جدید را کاهش بدهد. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، بهبود آهسته بخش غیرنفتی2022درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  5/5پیش بینی رشد  عراق:  
تولید ناخالص به گزارش بانک استاندارد چارترد، نرخ رشد 

بینی شده و درصد پیش 5/5، 2022داخلی واقعی در سال 
درصدی  7گذشته رود این نرخ کمتر از روند رشد انتظار می

بخش نفت نیز از افزایش تدریجی تولید نفت براساس  باشد.
این  شود رشدبینی میتوافق اوپک پالس منتفع شده و پیش

لی است که عراق این در حا ادامه یابد. 2022بخش طی سال 

 OECD هند در گروه ریسک کشور

 

 3گروه   :در صندوق هندریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 2/85تاکنون:  90سال  اي صندوق ازپوشش بيمه مجموع

 خاورمیانه و شمال آفریقا



نزدیک به ظرفیت تولید خود در سطح شروع به تولید نفت 
رود فعالیت بخش نموده است. از سوی دیگر انتظار می

های دولت، غیرنفتی در سال جاری به پشتوانه افزایش هزینه
آلودگی  گیری بهبود یابد. با این وجود نرخ باالیپس از همه

اسیون و همچنین به ویروس کرونا و نرخ پایین واکسین

سرمایه عمومی و اجرای کند اصالحات در متوسط های هزینه
های برق و آب مانع از دستیابی به ظرفیت کامل بخش

به عقیده استاندارد چارترد شود. فعالیت بخش غیرنفتی می
انداز رشد چشمهمچنان گذاری در بخش هیدروکربن رمایهس

  را تقویت می نماید.عراق در میان مدت 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022درصدی در سال  5/3شتاب بهبود اقتصادی، پیش بینی رشد  :امارات متحده عربی              

المللی پول، بهبود اقتصادی بر اساس گزارش صندوق بین
امارات متحده عربی به پشتوانه واکنش موثر و به موقع 

های کالن حمایتی در و سیاست 19مقامات به شیوع کووید 
رود با توجه به حال انتظار می حال افزایش است. در عین

گیری، سرعت بهبود عمق رکود و ابهامات مربوط به همه
 2/3رود فعالیت بخش غیر نفتی از تدریجی باشد. انتظار می

افزایش  2022درصد در سال  4/3به  2021درصد در سال 
مطلوب و  ای تورماثرات پایهکننده یابد که این امر منعکس

های گردشگری مرتبط با تاخیر اکسپو همچنین افزایش هزینه
 باشد. می 2020
تولید ناخالص  2021شود پس از رکود سال بینی میپیش

درصد  6/3، تا 2022داخلی هیدروکربنی واقعی در سال 
افزایش یابد که دلیل آن کاهش تولید نفت بر اساس توافق 

باشد. به این ترتیب، رشد تولید ناخالص اوپک پالس می
درصد در  5/3به  2021درصد در سال  2/2عی از داخلی واق

رود رشد افزایش خواهد یافت. همچنین انتظار می 2022سال 
تولید ناخالص داخلی واقعی در میان مدت تسریع شود که این 

گذاری امر ناشی از اصالحات ساختاری، افزایش سرمایه
 باشد.خارجی و افزایش تولید نفت می

جهانی نفت، ترازهای مالی  یمتبه عقیده صندوق، بازگشت ق
و خارجی امارات را بهبود خواهد بخشید. بر این اساس، 

درصد  2/0به  2022شود کسری مالی در سالبینی میپیش
تولید ناخالص داخلی برسد، این در حالی است که به پشتوانه 

مقامات  افزایش رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و تالش
، این کشور با یک مازاد 2024برای تقویت مالی در سال 

 مالی متوسط مواجه خواهد شد.
در حدود  2022-25همچنین سطح بدهی عمومی در دوره 

بینی شده است. انتظار درصد تولید ناخالص داخلی پیش 40
گیری رود مازاد حساب جاری  نیز به سطح قبل از همهمی

درصد  5/8به متوسط ساالنه  2022-25بازگشته و طی دوره 
ناخالص های لید ناخالص داخلی برسد. همچنین داراییتو

های ثروت های خارجی صندوقخارجی، بدون احتساب دارایی
میلیارد دالر و تا پایان  5/134به  2022دولتی، در پایان سال 

 میلیارد دالر خواهد رسید.  1/162به  2025سال 

 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 

 7گروه   :در صندوق عراقریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 1،759تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
 



المللی پول، شایان ذکر آنکه بر اساس گزارش صندوق بین
انداز اقتصادی این کشور در های نامطلوب برای چشمریسک

سطح باالیی قرار دارد که عمدتاً شامل ابهام در مورد اتمام 
 گیریبروز مجدد همهشود شود. پیش بینی میگیری میهمه

جهانی، سبب کاهش تقاضای جهانی برای نفت و فشار بر 

قیمت نفت در کوتان مدت و همچنین افزایش فشار بر تامین 
 مالی عمومی و سخت شدن شرایط مالی گردد.

 

 

 
                                            

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 حمله روسیه به اوکرایندر واکنش به های مالی تحریماعمال بالروس و روسیه: 
که از روز حمالت اخیر روسیه به جمهوری اوکراین وقایع:

با واکنش بعد فوریه، آغاز گردید در ساعاتی  24پنجشنبه 
ایاالت متحده، انگلیس و کانادا مواجه گردید و کشورهای 

هایی را علیه روسیه و بالروس اعمال نموده و مذکور تحریم
ر گام اول، ها را مورد هدف قرار دادند. دعمدتاً افراد و شرکت

برای قطع ارتباط برخی هایی را کشورهای مذکور برنامه
اعالم  -سوئیفت -های روسیه از سیستم پرداخت جهانیبانک

شعبه  Sberbank ،بانک مرکزی اروپا در این رابطه کردند. 
های تابعه این بانک در و شرکتگذاری نمود هدفوپا را را

مواجه کسری ها با کرواسی و اسلوونی به دلیل خروج سپرده
فوریه،  28در گام دوم، در  شد. شده و یا احتماالً خواهند

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا کلیه معامالت با بانک مرکزی 
بانک مرکزی روسیه که بدین ترتیب  روسیه را ممنوع کردند

، بی بهره مانداستفاده از بخش بزرگی از ذخایر ارزی خود 
زیرا این ذخایر عمدتاً در خارج از کشور، در ایاالت متحده، 

-انسه، چین، بریتانیا، اتریش و ژاپن نگهداری میآلمان، فر

 شوند. 
 :تاثیر بر ریسک کشوری

توان به عنوان شدیدترین های مورد اشاره را میتحریم
این هایی که ممکن است غرب اعمال کند، تلقی نمود. تحریم

های روسیه از خروج برخی از بانکدر حالی است که 
های فرامرزی روسیه توجهی بر پرداختسوئیفت، تأثیر قابل

روسیه در پاسخ به وضع پیشتر شایان ذکر آنکه خواهد داشت. 
سیستم ارتباطات مالی  اقدام به ایجاد 2014ها در سال تحریم
  کرده بود.( SPFSبومی )

CIS 

 OECD امارات متحده عربی در گروه ریسک کشور

 

 2گروه  :در صندوق اماراتریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 1،470تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر اقتصاد جهانی بحران اوکراینتأثیر اوکراین:                                            

 راینحمله روسیه به اوکراین تأثیر مخربی بر اوک وقایع:
دید تش . اقتصاد روسیه نیز احتماالً تحت تأثیرخواهد داشت

 جمله کاهش ارزش روبل و افت شدید های غرب، ازتحریم
 گذاری[ قرار خواهد گرفت.فضای اطمینان ]سرمایه

ر دی بزیا در بعد اقتصادی، بحران اخیر، تأثیر آثار و نتایج:
. اردقیمت کاالها، به ویژه بر افزایش قیمت نفت و گاز د
 ت وهمچنین بحران اخیر، تاثیر زیادی بر قیمت گندم، ذر

 ندم،ی گیه و اوکراین صادرکنندگان اصلفلزات دارد زیرا روس
و  ذرت و فلزات هستند)حدود یک سوم صادرات جهانی گندم

کی ه یحدوداً یک پنجم صادرات جهانی ذرت(. در واقع، روسی
ل، از تولیدکنندگان بزرگ آلومینیوم و همچنین مس، نیک

رگ ده بزیک تامین کنننیز پالتین و پاالدیوم است. اوکراین 
 نندهکر )ورودی برای تولید تراشه( و تولید اثگازهای بی

 قطعات خودرو است.
 

-ر میأثیتافزایش قیمت انرژی در وهله اول بر اتحادیه اروپا 

 فت ونضه گذارد، زیرا اتحادیه اروپا برای حدود یک چهارم عر
 بابیش از یک سوم عرضه گاز خود به روسیه متکی است )

دیه اتحا کشورهای عضودر بین  اختالفات زیادلحاظ نمودن 
یز فت ننان نظر اتکا به گاز روسیه(. سایر واردکنندگ اروپا از

ص خا . در این زمینه به طورتحت تأثیر قرار خواهند گرفت
ز  اماالًاحتمی توان به ترکیه اشاره نمود. اقتصاد این کشور 

افزایش قیمت انرژی و همچنین کاهش درآمدهای 
گردشگران کشورهای زیرا   ،بیندگردشگری آسیب می

اوکراین و روسیه بخش قابل توجهی از درآمدهای بخش 
 گردشگری ترکیه را تشکیل می دهند. صادرات ترکیه به

رار قثیر تأ اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا نیز احتماالً تحت
یژه وبه ضمن حمایت از اوکراین، ترکیه زیرا ، خواهد گرفت

ه روسی روابط خود باکند ، سعی میدر زمینه تحویل تسلیحات
 دچار مخاطره ننماید. را 

 

                              
                           

 

 

 

 

 

 

 OECD در روسيه گروه ریسک کشور

 
 3گروه   :در صندوقروسيه ریسک کشور  گروه

 یوروميليون  7/3تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 OECD در وکراینا گروه ریسک کشور

 
 7گروه  :در صندوق اوکراینریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه اي اوکراین مطرح نبوده است.

 OECD در بالروس ریسک کشورگروه 

 
 5گروه   :در صندوق بالروسریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه اي مطرح نبوده است.



 

 تنزل رتبه اعتباری دولت به دلیل نقدینگی پایین و تورم باال :ترکیه
به  -BBموسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری ترکیه را از 

B+  این کشور را حفظ  "منفی"تنزل داد و رتبه چشم انداز
نمود. فیچ علت این تغییرات را نرخ باالی تورم، نقدینگی 

ها اعالم کرده است. به خارجی اندک و ضعف اعتماد به رویه
که  (%48) گزارش فیچ، نرخ تورم در ماه ژانویه افزایش یافت

 این امر منعکس کننده افزایش قیمت جهانی کاال و
اختالالت زنجیره عرضه، ادامه افت نرخ ارز، افزایش انتظارات 

افزایش حقوق و دستمزد و قیمت خدمات شهری  نیزتورمی و 
شود نرخ تورم تا انتهای سال بینی میباشد. همچنین پیشمی

و در  %41جاری به متوسط  رسیده و طی سال%38به  2022
ی رتبه برسد که در بین تمامی دولتها %28به  2023سال 

-بندی شده توسط فیچ، دومین نرخ باالی تورم محسوب می

 شود.
به عقیده فیچ، در صورت تداوم افت قیمت ارز و تورم، یا 
فشارهای تراز پرداخت ناشی از کاهش دسترسی دولت یا 
بخش خصوصی به تامین مالی خارجی و یا در صورت بدتر 

بر  شدن وضعیت سیاسی یا امنیتی ترکیه و تاثیرگذاری آن
اقتصاد و تامین مالی خارجی، امکان تنزل رتبه ترکیه وجود 
دارد. در عین حال چنانچه تصمیمات مقامات سبب حفظ 

گذاران شده و ریسکهای ثبات مالی و اقتصاد اعتماد سرمایه
 کالن را کاهش دهد، احتمال بهبود رتبه ریسک وجود دارد. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غنا/آنگوال: تغییرات رتبه اعتباری
به  B3موسسه رتبه بندی مودیز رتبه بلند مدت غنا را از 

Caa1 تغییر دادانداز را از منفی به باثبات تنزل و رتبه چشم .
این موسسه علت تغییر رتبه را به شرایط دشوار نقدینگی 
دولت، افزایش سطح بدهی عمومی و پرداخت ضعیف بدهی 

ای نسبت داده است. به عقیده مودیز، سطح پایین درآمده

عمومی مانع از انعطاف پذیری مالی دولت بوده و شرایط 
دشوار تامین مالی جهانی مقامات را مجبور نموده تا به بدهی 

 تر تکیه نمایند. پرهزینه با سررسید کوتاه
رتبه کوتاه و بلند همچنین موسسه رتبه بندی اس اند پی، 

و از رتبه  مدت ارزی داخلی و خارجی آنگوال را بهبود بخشید

 اروپا

 OECD در ترکيهکشورگروه ریسک 

 

 4گروه   :در صندوق ترکيهریسک کشور  گروه

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

 آفریقای جنوب صحرا



C  وCCC  بهB  وB-  داد. موسسه مذکور علت تغییر
بهبود رتبه را کاهش ریسک ظرفیت بازپرداخت بدهی در 

میان بهبود شاخصهای بدهی، سیاستهای محتاطانه مالی 
 مقامات و حمایت محیط خارجی عنوان نموده است.

  
   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوکراین بحرانجهش قیمت در پی  قیمت نفت:                                       
 8/11بوده و بیانگر افزایش  2014ژوئن  16باالترین میزان از دالر رسید که  93/112به  2022مارس  2قیمت نفت خام برنت در 

دلیل اصلی جهش قیمت نفت  بوده است. 2021درصدی نسبت به پایان سال  45و کاهش  2014ژوئن  16درصدی نسبت به 
( IEAانرژی )المللی ژئوپلیتیکی ناشی از حمله روسیه به اوکراین بوده است. در پاسخ، اعضای آژانس بین ریسکهایافزایش 

میلیون بشکه نفت آزاد نمایند تا موجب اطمینان در بازار شده و نگرانی ناشی از اختالالت عرضه  70تا  60بین  ندموافقت نمود
تصمیم گرفت تولید نفت خود را در  2022مارس  2نفت را کاهش دهند. عالوه بر این، ائتالف اوپک پالس در نشست خود در 

 که در روز افزایش دهد.هزار بش400 به میزان  2022آوریل 
به گفته این سازمان،  میلیون بشکه در روز برآورد نموده است. 3/7صادرات نفت روسیه را در حال حاضر  ،گلدمن ساکسموسسه 
های آتی زیرا خریداران نفت روسیه نسبت به تحریم ،باشدمیلیون بشکه از صادرات نفت روسیه در معرض خطر می 6روزانه 

به منظور عادی سازی  2023میلیون بشکه ذخایر جهانی نفت تا پایان سال  400هستند. این سازمان بر نیاز به ایجاد محتاط 
  ه است.ذخایر برای تامین تقاضای جهانی تاکید کرد

نفت خام المللی انرژی و تولید بیشتر استفاده همزمان از ذخایر آژانس بین اس اند پی،بندی طبق تخمین موسسه رتبههمچنین 
میلیون بشکه تولید نفت روسیه را در دو ماه آتی جبران  3تا  2میتواند کاهش  متحده عربی توسط عربستان سعودی و امارات

 نماید. 

 2022دالری نیکل در سال  23،326پیش بینی قیمت فلزات پایه:                          
دالر در هر تن بوده که بیانگر افزایش  23.129به طور متوسط   2022قیمت نقدی نیکل در بورس فلزات لندن در دو ماهه اول 

تر شدن شرایط عرضه جهانی توان به سختاز دالیل این امر می. باشدمی 2021درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال  2/27

 جهان و منطقه تحوالت  کاال  و انرژی در سطح 

 OECD در آنگوال گروه ریسک کشور

 5گروه :در صندوقآنگوالریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه اي صندوق مطرح نبوده است.

 

 OECD ا درغن گروه ریسک کشور

 

 5گروه  :در صندوقغنا ریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 8/3تاکنون: 90سالاي صندوق از پوشش بيمه مجموع
 



رسید که از دالیل آن دالر (  26.489) سطحقیمت این فلز به باالترین  2022مارس  2و افزایش موجودی انبارها اشاره نمود. در 
المللی های بینهای روسی از سیستم پرداختکراین بر رشد جهانی، حذف بانکوتوان به مواردی مانند تاثیر حمله روسیه به امی

اس ، بر اسباشدبا توجه به اینکه روسیه سومین تولیدکننده بزرگ این فلز در سطح جهان می. همچنین سوئیفت اشاره نمود
کشتیرانی از صادرات فلزات روسیه خودداری نمودند که این امر منجر به اختالل در شرکت چندین ، اس اند پیوسسه گزارش م

 عرضه و افزایش قیمت نیکل گردید.
 برای جهانی تقاضای شود می بینیپیش شد، منتشر 2022 ژانویه در 2نیکل مطالعه المللیبین گروه توسط که آماری آخرین طبق
 فلز، این برای تقاضا افزایش آن دلیل که یابد افزایش 2022 سال در تن میلیون 3 به 2021 سال در تن میلیون 77/2 از نیکل
 خودروهای بخش و )نمایداستفاده می زنگ ضد فوالد که از نیکل برای تولید(عمده مانند چین  تولیدکنندگان سوی از عمدتاً

 عرضهرود همچنین انتظار می. اشاره نمود ،نمایدمی ستفادهااین نوع خودروها  هایباتری تولید برای که از نیکل (EV) الکتریکی
 از ناشی بوده و این امر  2021 به سال نسبت درصد افزایش 2/18 که بیانگر برسد تن میلیون 12/3 به 2022 سال در جهانی

 ساکس گلدمنموسسه  توسط شده منتشر آمار آخرین این، بر عالوه .باشدمی مدت کوتاه در اندونزی تولیدافزایش  برای انتظارات
 25000، 2023و در سال  تن هر در دالر 23326 متوسط طور به 2022در سال  را نیکل قیمت اوکراین، به روسیه حمله از قبل
 .کندمی بینیپیش تن هر در دالر
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  توضيحات جداول

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

 باشد.صادرات ایران می

شود که مهمترین ها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میبندی اعتباری کشورها ودولترتبه (2
ها برای دسترسی به باشد. دولتمی Moody's( و S&P)FitchRatings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 

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

ا نماید و بازار ایران ربندی 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 
گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در 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 7سک( تا )بسیار کم ری 1اساس وضعیت ریسک کشوری به هفت طبقه از 

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

بندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر سازی تقریبی 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

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

 

 
 

  

 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  متوسطریسک 

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 5/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 1/0 استراليا

 Cash Rate 1 نيوزیلند

 -month Libor target 75/0 3 سوئيس

 Overnight rate 25/0 کانادا

 One-year lending rate 70/3 چين

 Base Rate 86/0 هنگ کنگ

 Discount Rate 125/1 تایوان

 Base Rate 25/1 کره جنوبی

 O/N Policy Rate 75/1 مالزي

 ID repo 5/0 تایلند

 Reverse repo rate 35/3 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 4 آفریقاي جنوبی

 Central Bank Rate 7 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/11 نيجریه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 20 آنگوال

 Target Rate 6 مكزیک

 Selic Rate 75/10 برزیل

 Refi Rate 8 ارمنستان

 Policy Rate 5/2 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 75/9 قزاقستان

 Discount Rate 10 اوکراین

 Refi Rate 5/9 روسيه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/03/2022لغایت  15/02/2022

 55/2 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 29/2 سال 5

 58/2 سال 5/8تا  5

 61/2 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 52/4 سال 5

 31/4 سال 5/8تا  5

 20/4 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 62/0 سال 5

 82/0 سال 5/8تا  5

 82/0 سال5/8بيش از 

 48/5 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 93/0 سال 5

 96/0 سال 5/8تا  5

 1 سال5/8بيش از 

 28/3 - وون کره جنوبی

 44/3 - دالر نيوزیلند

 91/2 - کرون نروژ

 98/4 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 86/0 سال 5

 19/1                      سال 5/8تا  5

 26/1 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 58/0 سال 5

 77/0 سال 5/8تا  5

 92/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 83/1 سال 5

 97/1 سال 5/8تا  5

 08/2 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 25/2 سال 5

 54/2 سال 5/8تا  5

 70/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 45/0 سال 5

 63/0 سال 5/8تا  5

 78/0 سال5/8بيش از 
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 5شماره غربی خیابان شانزدهم شهید احمد قصیر آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان 
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