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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
صندوق، با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با صادرات های نامهنمايد. بيمهارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي
آورند. گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم ميبه كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه

اند. اعتبارسنجي خريداران خارجي و ساير طراحي گرديده های صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل،ضمانتنامه
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  Nexiيا، كوفاس در فرانسه، نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتال
گذاری  ايرانيان در ساير المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بينچين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری

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

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

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 نرخسياست خود در قبال كشورهای جهان متناسب با

اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه  1386كشور، از سال 
 در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه 
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 رد اين شماره:
 2023و  2022و چشم اندازسالهای 2021اقتصاد جهان و منطقه طی سال  

 بدهی اقنون  مورد رد دمت طوالنی موفقیت عدم دلیل هب اعتباری رتبه تنزل: کویت
 فیچ موسسه سوی از انداز چشم رتبه و دولت رتبه اتئید: رعاق

 متعدد موانع با قوی اقتصاد مواجهه: رصبستان
 گسترده اعتراضات میان رد العاده فوق وضعیت اعالم: زقاقستان

 خارجی ضعیف مالی وضعیت دلیل هب اعتباری رتبه تنزل: غنا
 خارجی اهی¬انرتازی تعدیل دلیل هب دولت رتبه بهبود: کنگو دمورکاتیک جمهوری
 دمکراتیک گذار دوره رد اتخير و کودات ایپدم ایمنطقه تحریمهای اعمال: مالی

 خارجی و مالی رتازاهی بهبود هب توهج با دولت رتبه بهبود: آنگوال
کاراگوهئ گا جمهوری ریاست چهارم ارواپ پس از دوره اتحادهی و متحده ایاالت جدید اهیتحریم: نی  اورت

 و...

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

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

 ااتر المانع  صنخوق ضمانت صانرات ایران، ر ااتفانر از م الب ای  ماهنامه  ا ذکر نا شوننتشر میم
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 و ریسکهای نامطلوب 2022درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال  4/4رشد پیش بینی : جهان  
اخلی تولید ناخالص د، المللی پولصندوق بینبنا بر نظر 

د خواهد نمودرصد رشد  4/4تا  2022واقعی جهان در سال 
بر اکتدر درصدی  9/4بینی شده سطح رشد پیشنسبت به که 

ول، پالمللی . صندوق بینتنزل یافته است درصد 5/0، 2021
ای یتهمیکرون بر فعالوعلت افت این شاخص را تاثیر سویه ا

 اقتصادی ناشی از مالحظات بهداشتی و مسافرتی عنوان
ارد ار دالمللی پول انتظ. با این حال، صندوق بینکرده است

ا بمیکرون در اوایل سه ماهه دوم سال و ونفی اتاثیر م
رود. بتدریج از بین ه ، باین سویهفروکش کردن موج جهانی 

ی تولید ناخالص داخل 2022در سال صندوق،  برآوردطبق 
ر )د درشد خواهد کردرصد  9/3تا واقعی اقتصادهای پیشرفته 

زیرا ، (بینی شده بودپیشدرصدی  5/4رشد گزارش ماه اکتبر، 
ت یاالطبق انتظارات صندوق، فعالیت اقتصادی در آلمان و ا

 ، افت خواهد کرد. همچنین، تولیدجاری سالمتحده طی 
ال ر حدناخالص داخلی واقعی بازارهای نوظهور و اقتصادهای 

رصد د 1/5پیش بینی شده بود  طی امسال پیشتر توسعه که 
ت علکه درصد رشد خواهد کرد  8/4تا  رشد داشته باشد، 

ی ضعیفتر شدن فعالیتهای اقتصاد ،اصلی کاهش شاخص رشد
  می باشد.در چین 

طبق پیش بینی صندوق، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در 
درصد  9/5تا  2022آسیای نوظهور و در حال توسعه در سال 

 9درصدی و  8/4علت عمده این امر، نرخ رشد  که بودخواهد 
درصد  8/5رخ رشد به و سال بعد ن بوده درصدی چین و هند 

خواهد رسید. ضمنا فعالیت اقتصادی در خاورمیانه و شمال 
 6/3تا  2023درصد و در سال  4/3تا  جاری سالآفریقا طی 

درصد رشد خواهد کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی 
درصد و در سال  7/3تا  2022در سال  ی جنوب صحراآفریقا

تولید ناخالص داخلی رشد درصد رشد خواهد داشت.  4بعد تا 
واقعی اروپای نوظهور و در حال توسعه و آمریکای التین و 

 4/2درصد و  5/3به ترتیب تا  2022منطقه کارائیب در سال 
درصد  6/2درصد و  9/2به ترتیب تا  2023درصد و در سال 

 خواهد بود. 

، ریسکهای چشم انداز اقتصاد این صندوق طبق گزارش
های جدید کووید نامطلوب هستند. ظهور سویهجهانی، اغلب 

 و افزایشگیری تر شدن همهموجب طوالنی ممکن است19
و اختالالت اقتصادی جدیدی را ایجاد نماید.  شدهشدت 

قیمت  ات، نوسانعرضههمچنین اختالالت احتمالی زنجیره 
 ،محلیانرژی و فشارهای مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان 

گیری سیاستهای تورم و جهتابهام در مورد نرخ ایجاد  سبب
المللی پول، طبق برآورد صندوق بین پولی و مالی خواهد شد.

تواند به شرایط محدودیتهای پولی سریعتر از حد انتظار می
مانع تحقق امر و همین  دهمالی خارجی نامطلوب منجر ش

کامل بهبود اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال 
گذار و بر رشد اقتصاد جهانی تاثیر محسوب گردیدهتوسعه 

    خواهد بود.

        

 2021گذاری مستقیم خارجی در سال درصدی سرمایه 77: افزایش جهان                 
بر اساس گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل 

 2021گذاری مستقیم خارجی در سال متحد )آنکتاد(، سرمایه
 929نسبت به مبلغ  کههزار میلیارد دالر رسید  65/1به 

درصد و نسبت به مبلغ  77حدود ، 2020سال  یمیلیارد دالر
درصد  8/11حدود ، 2019ل سای هزار میلیارد دالر 47/1

افزایش داشته است. آنکتاد علت این تغییر روند صعودی 
گذاری مستقیم خارجی را عمدتاً بهبود فعالیتهای سرمایه

بخش برای اقتصاد جهانی و همین طور رشد فضای اطمینان
گذاری در بخشهای زیربنایی به کمک تامین مالی سرمایه

عنوان کرده  فرامرزیگذاری بلندمدت و طرحهای سرمایه

گذاری مستقیم خارجی در است. آنکتاد معتقد است سرمایه
میلیارد دالر رسیده است و  870اقتصادهای در حال توسعه به 

درصد رشد کرده  30تا  2020میلیارد دالر در سال  669از 
گذاری مستقیم خارجی در در حالی که سرمایه ؛است

 260رشد داشته و از درصد  199اقتصادهای توسعه یافته تا 
 میلیارد دالر رسیده است.   777به  2020میلیارد دالر در سال 

گذاری مستقیم خارجی به به گزارش آنکتاد، ورود سرمایه
میلیارد  28به  2021کشورهای کمتر توسعه یافته در سال 

تا  2020میلیارد دالر سال  24دالر رسید که نسبت به رقم 
ورود سرمایه به آسیا به  مچنینهدرصد رشد داشته است.  19

 2023و 2022و چشم اندازسالهای  2021طی سال   اقتصاد جهان و منطقه



-درصد از کل مبالغ ورود سرمایه 3/42میلیارد دالر یا  696

گذاری همچنین ورود سرمایهرسید. گذاری مستقیم خارجی 
 3/23میلیارد دالر ) 383، آمریکای شمالیبه مستقیم خارجی 

درصد(، آمریکای التین  5/18میلیارد دالر ) 305درصد(، اروپا 

میلیارد دالر  97، درصد(، آفریقا9میلیارد دالر) 147، و کارائیب
 بوده است.درصد(  1/1میلیارد دالر) 18، درصد( و اقیانوسیه6)

 

 

 و ریسکهای نامطلوب 2022-2023در سال  درصدی 7/3شتاب رشد :فریقاآ                     
 واقعی تولید ناخالص داخلی، بانک جهانیبینی بر اساس پیش

ل درصدی در سا 5/3بعد از رشد آفریقای جنوب صحرا در 
ال سدرصد و   6/3به  2022در سال افته و ، ادامه ی2021
هبود بانک جهانی، علت ب خواهد رسید. درصد  8/3به  2023

مت قی چشم اندازهای اقتصادی کوتاه مدت منطقه را  افزایش
مده ی عزمان با از سرگیری فعالیتها در بین شرکاکاالها هم

 و بهبود تدریجی گردشگری ناشی از سرعت باالی یتجار
 گردشگری رواکسیناسیون در برخی از اقتصادهای متکی ب

-ایش بیافزدلیل بهبود منطقه به  روند در عین حالداند. می

با های سیاسی در بسیاری از کشورهای منطقه، ثباتی
افزایش  های اجتماعی،تنشها و ناآرامیاز قبیل محدودیتهایی 
-رمایهسدر انجام طرحهای  غذایی، تاخیرمواد فقر و ناامنی 

ه واجمگذاری و معدنی و روند کند اجرای اصالحات ساختاری 
  می باشد.

کند رشد تولید ناخالص داخلی بانک جهانی پیش بینی می
 2023 درصد و در سال 5/2به  2022سال نیجریه طی واقعی 

آنگوال در ، این در حالی است که رشد درصد برسد 8/2به 
درصد و آفریقای جنوبی در  3به  2022-2023دوره زمانی 

درصد  5/1به  2023درصد و در سال 2/1به  2022سال 
همچنین با افزایش تولیدات کشاورزی در خواهد رسید. 

و همین طور با  کشاورزی کشورهای صادرکننده محصوالت

قیمت کاالها و در نتیجه کمک به بهبود بخشهای افزایش 
در برخی از کشورهای صادرکننده کاال، رشد تولید  استخراجی

به غیر  آفریقای جنوب صحراناخالص داخلی واقعی در منطقه 
تا  2022درصد در دوره زمانی  2/5از سه کشور مزبور به 

 خواهد رسید.   2023
اری بسی بدتر شدن ترازهای مالی دربنا بر نظر بانک جهانی، 

 ، کاهش تامین مالی وآفریقای جنوب صحرااز کشورهای 
ه ایگاتن جبه از بین رفهای وارده بر بهبود اوضاع بدهی، فشار

  د.د شخواهمدت منجر  تا میان مالی حمایتی منطقه در کوتاه
خارج معالوه بر تعدیلهای مالی در  رودانتظار میهمچنین 

یمت ن قلیل افزایش درآمدهای ناشی از باال رفتعمومی، به د
ی کاالها و ادغام مالی در برخی از کشورها، کسری مال

ا بهمچنین توأم  بطور تدریجی کاهش یابد.کشورهای غنی، 
 نابعفاقد ماقتصادهای بودجه  رشد آهسته درآمدهای عمومی،

 اشت. کماکان شرایط مناسبی نخواهد د ،(مانند نفت)طبیعی 
آفریقای جنوب انداز کشورهای چشمبه عقیده  بانک جهانی، 

های ثباتیبی ماننددر معرض ریسکهای نامطلوبی  صحرا
گیری، آمار پایین واکسیناسیون، تداوم فقر و مربوط به همه

المللی و غذایی، شرایط نامطلوب تامین مالی بینمواد ناامنی 
 .افزایش تنشهای داخلی قرار دارد

 

 

             

 قانون بدهی در مورد مدت بلندبه دلیل عدم موفقیت تنزل رتبه اعتباری : کویت
داخلی و ی بندی بلندمدت ارزبندی فیچ، رتبهموسسه رتبه

-رتبه چشم و تنزل -AAبه AAرتبه خارجی کویت را از 

 تنزل مذکور . موسسهباثبات تغییر دادبه  منفیانداز را از 

گیری سیاسی در به دار تصمیمرتبه را ناشی از بحران دامنه
رفع وابستگی  اصالحات ساختاری با هدفتعویق انداختن 

ها پرداخت یارانه نیز وشدید اقتصاد به بخش نفت 

 خاورمیانه و شمال آفریقا                                                       



 نسبت بزرگ عمومیبخش به دولتگسترده و تسهیالت 
 هایتالش کشور این مقامات به عقیده فیچ،. است داده
 اهشک منظور به مالی هایتعدیل اعمال راستای در را خود
از  وتشدید ننموده جهانی نفت  های ناشی از قیمتننوسا

ظر انداز تحقق اصالحات ساختاری ضعیف به نچشماینرو 
 2022در سال شود یبینی مرسد. با این حال، پیشمی

ه بابی در مورد دستی ابهامدولت و پارلمان کویت علیرغم 
 نتظارا ند.قانون بدهی به توافق برس در مورد، نامهتوافقیک 
درصد  10بدهی عمومی از در میان مدت سطح  رودمی

، دهیتولید ناخالص داخلی کنونی، پس از تصویب قانون ب
 درصد افزایش یابد.  50به حدود 

حتی بدون تصویب قانون بدهی، قادر به  ،دولتمچنین ه
. این در حالی است که خواهد بودایفای تعهدات مالی خود 

های مازاد و حاصل از صادرات نفت، فشار بر وجود دریافتی
 فرایندتواند عمومی را کاهش داده و میتامین مالی 

مذکور را کند  گیری مقامات در راستای اصالحاتتصمیم
مواردی زارش موسسه فیچ حاکی از آن است که گ نماید.
عدم بدلیل  کاهش موجودی صندوق ذخیره عمومی مانند

وجود قانون جدید بدهی، عدم تصویب مجوز دسترسی به 
 ابلبدتر شدن قو  آینده توسط مقاماتهای صندوق نسل

-رتبهسبب تنزل ممکن است  ،ناترازی مالی و خارجیتوجه 

 بندی گردد.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از سوی موسسه فیچ چشم انداز و رتبهرتبه دولت تائید عراق:                                

در عراق را بلند مدت موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری 
نمود. بر اساس انداز باثبات تایید چشمرتبه با  -Bرتبه 

با توجه به وابستگی باالی اقتصاد کشور گزارش این موسسه 
به بخش نفت، حاکمیت ضعیف، ریسکهای سیاسی باال و 

بندی، بین ذخایر باالی این رتبه توسعه نیافته،بخش بانکی 

نماید. و هزینه پایین بازپرداخت بدهی ایجاد توازن میی ارز
درآمدهای نفتی و مخارج عمومی افزایش  با فرضهمچنین 

دالر در  70هر بشکه  به قیمت متوسطباثبات و فروش نفت 
دالر در سال آینده، مازاد مالی عراق در  60سال جاری و 

، 2023در سال درصد تولید ناخالص داخلی و  5، 2022سال 

 OECD در کویت گروه ریسک کشور

 
 2: گروه در صندوق کویتریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 6/3تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



با بنا بر نظر فیچ، همچنین  شود.میدرصد پیش بینی  3/0
لید ناخالص داخلی واقعی مبتنی بر نفت و توجه به رشد تو

 2022-2023مازاد مالی، سطح بدهی عمومی در دوره زمانی 
، این در خواهد رسیددرصد تولید ناخالص داخلی  57به رقم 

در صورت بدتر شدن وضعیت خارجی یا مالی حالی است که 
شرایط امنیتی کشور و بدتر شدن عراق یا در صورت 
ر تولید و صادرات نفت، ممکن است تاثیرگذاری منفی آن ب

در صورت موسسه مذکور یابد. همچنین رتبه عراق تنزل 
تر، افزایش طوالنیبرای یک دوره  تداوم قیمتهای باالی نفت

بهبود ترازهای خارجی و مالی  متعاقباًتولید و صادرات نفت و 
اجرای اصالحات ساختاری و مالی توسط دولت و ، کشور

بخش غیرنفتی، رتبه اعتباری عراق را بهبود ی بهبود فعالیتها
 داد.خواهد 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متعدد موانع با قوی اقتصاد مواجهه: صربستان
 گیریهمه شیوع از سال اولین طول در صربستان اقتصاد
 در و ودهب اروپا سراسر در اقتصادها ترینمقاوم از یکی کرونا،
. است مناسبی را تجربه نموده اقتصادی بهبود به 2021 سال
 به زیادی وابستگی ،2022 سال در اقتصادی هایبینیپیش

 و رضهع زنجیره در اختالالت تداوم ،19 کووید شیوع تاثیرات
 .داشت خواهد تورمی فشارهای

 با. دارد قرار مثبت مسیر یک در همچنان صربستان اقتصاد
 در را کشور این مناسب اقتصادی شتاب 19کووید اینکه وجود
 دراواسط درصد 6/3 متوسط) نمود متوقف گذشته هایسال
 بود ناچیز اقتصادی رکود اما ،(2019 الی 2016 هایسال

 عالمت توانمی را رکود این حتی(. درصد -./9)

 ایدوره در هم آن دانست؛ صربستان اقتصاد پذیریانعطاف
 بسر تریعمیق بسیار رکود در اروپایی کشورهای اکثر که
 از بسیاری با مقایسه درنکته قابل ذکر آنکه . بردندمی

 صربستان اقتصاد کمتر نسبتاً اتکای بالکان، حوزه کشورهای
 کشور این اقتصاد پذیریانعطاف به گردشگری، بخش به

 قبل جاری حساب درآمدهای از درصد 5) است نموده کمک
 سال در درصدی 5/6 قوی رشد همچنین(. گیریهمه از

 مصارف صنعتی، هایبخش قوی عملکرد بواسطه 2021
 ناخالص تولید بازگشت امکان گذاریسرمایه و خصوصی

 نموده فراهم را گیریهمه از پیش سطح به کشور این داخلی
 .است

 OECD در عراق گروه ریسک کشور
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 در میان اعتراضات گستردهالعاده وضعیت فوقاعالم : قزاقستان                          

ق غربی از مناط 2022ژانویه  2در  ی کهدر پی موج اعتراضات
ز اگر شهرهای دی بهقزاقستان آغاز شد و در چند روز پیاپی 

ش سترجمله آلماتی پایتخت این کشور و فرودگاه این شهر گ
این  ، در2022در پنجم ژانویه  توکایف یافت، رئیس جمهور

با هدف جلب  وی. نمود العاده اعالموضعیت فوق کشور
، ها در بخش انرژیبالغ کاهش قیمترضایت معترضان با ا

ر نظریایف )رئیس جمهودولت را برکنار کرد و مسئولیت 
 رفت.گرا در مقام ریاست شورای امنیت کشور برعهده  سابق(

بلوک امنیتی به  -سازمان پیمان امنیت جمعیهمچنین 
 رفتگ، تصمیم تاسیسبرای اولین بار از بدو  -رهبری روسیه

 ز اکی یرا برای حمایت از  ن سازمانای نیروهای پاسدار صلح

 تاثیر بر ریسک کشوری
ظرف بیش از یک دهه  بدترین ناآرامیرویداد اگرچه این 

اعتراض به افزایش قیمت  شده که درگذشته محسوب 
گرفت، اما نشاندهنده آن است که این کشور با شکل  سوخت

شرایط نامطلوب از جمله تر تر و عمیقاساسیچالشهای 
رویداد اخیر همچنین  .باشدمواجه میاجتماعی و اقتصادی 

در سطح باالیی قرار در شرایطی که نرخ تورم می دهد نشان 
های اساسی به درستی رسیدگی ضایتیناردارد، چنانچه به 

 نشود، ریسک اعتراض و ناآرامی باال خواهد بود. 

اعزام  ( به این کشورقزاقستان) کشورهای عضو این سازمان
 نماید.
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 4: گروه در صندوققزاقستان ریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 94تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
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 5: گروه در صندوق صربستانریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 13تاکنون:  90از سال اي صندوق پوشش بيمه مجموع

 



         

 تنزل رتبه اعتباری به دلیل وضعیت مالی ضعیف خارجی :غنا                              
به  Bبندی فیچ، رتبه اعتباری بلندمدت غنا را از موسسه رتبه

B-  باشد. گذاری میواحد کمتر از رتبه سرمایه 6تنزل داد که
اعالم نمود. فیچ انداز را نیز منفی موسسه مذکور رتبه چشم

علت این تنزل رتبه را دسترسی پایین غنا به بازارهای سرمایه 
)به دلیل افزایش سطح  2021المللی در نیمه دوم سال بین

بدهی کشور(، عدم اطمینان در خصوص توانایی دولت در 
تثبیت سطح بدهی و شرایط دشوار تامین مالی جهانی اعالم 

تکای زیاد غنا به صدور نموده است. این در حالی است که ا
ممکن  ،اوراق بدهی داخلی که نرخ بهره باالیی هم دارند

های تقویت سازی برنامهکشور را برای پیادهاست ظرفیت 
ی تامین هامالی محدود نماید. با این حال، این کشور گزینه

الیی برای پوشش دادن بازپرداخت مالی خارجی و نقدینگی با
بدهی کوتاه مدت داشته و بر این اساس نیازی به صدور 

اوراق قرضه یورویی ندارد. بر اساس گزارش فیچ، رقم باالی 
گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت و پایین بودن سرمایه

تواند به کاهش بدهی خارجی به طور نیازهای تامین مالی، می
از اینرو پیش بینی می شود سطح خالص کلی کمک نماید و 

درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای  25بدهی خارجی به 
 برسد.  2022سال 

های خود تواند بدهیهمچنین، فیچ معتقد است دولت غنا می
را بدون نیاز به بازار سرمایه بازپرداخت نماید، زیرا ذخایر ارزی 

 سیده است. درمیلیارد دالر ر 9/7به  2021در انتهای سال 
، بدتر شدن امکان عین حال در صورت افت ذخایر ارزی

دسترسی به تامین مالی خارجی، خروج سرمایه یا افزایش 
های بازپرداخت بدهی، احتمال کاهش رتبه اعتباری غنا هزینه

 وجود دارد.

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خارجیبهبود رتبه دولت به دلیل تعدیل ناترازی جمهوری دموکراتیک کنگو:               
موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه اعتباری کوتاه مدت و 

و   Cرتبهجمهوری دموکراتیک کنگو را از دولتی بلندمدت 
CCC+  به ترتیب بهB  وB- انداز بهبود داد و رتبه چشم

تغییر داد. اس اند پی،  "باثبات"به  "مثبت"بلندمدت را از 
در عین  های خارجی وعلت این تغییر رتبه را تعدیل ناترازی

میلیون دالر در انتهای سال  800حال افزایش ذخایر ارزی از 
به پشتوانه  2021میلیارد دالر در انتهای سال  5/3به  2020

افزایش قیمت جهانی مس و کبالت و نیز تامین مالی صندوق 
المللی پول اعالم کرده است. بر اساس پیش بینی موسسه بین

های نظر دولت و برنامهاس اند پی، اصالحات ساختاری مورد 
المللی پول، عملکرد مصوب اخیر و مورد توافق با صندوق بین

-انتظار میاقتصادی این کشور را ارتقا خواهد داد. همچنین 

تا  2022رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در بازه زمانی  رود
درصد برسد. این در حالی است  5/6به متوسط سالیانه  2025

 4که شاخص مذکور طی پنج سال گذشته به طور متوسط 
 درصد بوده است.

به عقیده اس اند پی، وابستگی زیاد اقتصاد ج.د.کنگو به 
یرا این ز ،شودبخش معدن، سبب تنزل رتبه دولت می

 آفریقای جنوب صحرا

 OECD در غنا گروه ریسک کشور

 5گروه  :در صندوق غناریسک کشور  گروه 

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



وابستگی، اقتصاد کشور را در معرض نوسانات قیمت کاالها 
های ثباتیدهد. همچنین در صورت تشدید بیقرار می

سیاسی، بدتر شدن شرایط امنیتی داخلی و یا تداوم 

تاثیرگذاری شوکهای منفی بر قیمت کاال، ممکن است رتبه 
 ریسک این کشور تنزل یابد. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 کراتیکودم گذار دوره در تاخیرکودتا و  پیامد ایمنطقه تحریمهای اعمال :مالی
با هدف گسترش بیشتر و تثبیت  ،کودتاگران نظامی مالی

 و جمهوری ریاست نمودند انتخابات اعالم قدرت خود،
 به ،بود شده ریزیبرنامه 2022 فوریه برای که را قانونگذاری

 خواهد موکول 2025 دسامبر این انتخابات به و انداخته تعویق
 اقتصادی جامعه ژانویه 9 در اقدام، این به واکنش در شد.

( و اتحادیه اقتصادی ECOWAS) آفریقا غرب کشورهای
هایی ( با اعمال تحریمWAEMU) غرب آفریقاو پولی 

نیز ای شدید علیه کشور مالی موافقت کرد. نهادهای منطقه
تصمیم گرفتند مرزهای کشورهای عضو خود )زمینی و 

ی پولی غیرضروری با این ها، تراکنشبستههوایی( را با مالی 
کشور را به حالت تعلیق درآورده، سفیران خود را از باماکو، 

های این کشور را در بانک و داراییده پایتخت مالی، فراخوان
 نمایند.های مرکزی و تجاری خود مسدود 

 بر ریسک کشوری تأثیر
قادر به  ،نظامی اکمیانرسد حبا توجه به اینکه به نظر می

هدف از وضع  ند،های جاری کشور نیستتامین مالی هزینه
برای  نظامیانهای اقتصادی تحت فشار قرار دادن این تحریم

در پذیرش شرایط جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا 
با این حال، در  باشد.قدرت میدموکراتیک روند انتقال  مورد

اعالم نمود این مقام نظامی مالی  ،هاواکنش به این تحریم
الزم برای مقاومت در برابر این ات دارای امکانکشور 
ولت او همچنان راه مذاکره با بوده و در عین حال دها تحریم
. مقامات دولت انتقالی خواهد گذاشتهای منطقه را باز بلوک
 سپتامبر کودتای از پسکه  -مالی همسایهکشور -گینه

 کشورهای اقتصادی جامعهدر  کشور اینعضویت  ،2021
 مشترک مرز کردند اعالم کرده بودند،  تعلیقرا  آفریقا غرب
شورهای ک سایر گشایی خواهند کرد. باز را مالی با خود

به را خود همسایه مانند نیجر، سنگال و موریتانی نیز تمایل 
اند. در نتیجه، قطع روابط تجاری سودآور با مالی اعالم کرده

ادامه چه زمانی و تحریمها تا ای منطقهفشارهای باید دید 
 خواهند یافت.

 

 

 

 

 OECD در کنگو گروه ریسک ج.د.

 7: گروه در صندوق کنگوج.د.ریسک  گروه
 در سالهاي اخير محدود بوده است.اي صندوق وشش بيمهپ           

 

 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 رتبه دولت با توجه به بهبود ترازهای مالی و خارجیآنگوال: بهبود  
بندی فیچ، رتبه اعتباری کوتاه و بلندمدت آنگوال موسسه رتبه

با رتبه چشم انداز  -Bو  Bبه  CCCو  Cرا به ترتیب از 
باثبات در بلندمدت بهبود داد. فیچ، مواردی مانند پیشرفتهای 
چشمگیر در ترازهای خارجی و مالی ناشی از رشد تولید 
ناخالص داخلی واقعی، مدیریت مالی مناسب و افزایش قیمت 

های موسسه جهانی نفت را علت این بهبود می داند. بررسی
درصد  8/123عمومی از دهد سطح بدهی مذکور نشان می

کاهش یافته و به  2020تولید ناخالص داخلی در انتهای سال 

 2021درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال  5/78
رسیده است و پیش بینی می شود در صورت تثبیت ارزش 
کوانزا )واحد پولی آنگوال( و تداوم تالشها در جهت تقویت 

درصد  73به  2023 مالی، سطح بدهی عمومی تا پایان سال
علیرغم تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. همچنین 

رود انتظار میبر مخارج عمومی،  19شیوع کووید تأثیرگذاری 
، 2022دولت از تقویت مالی بیشتر قبل از انتخابات سراسری 

 اجتناب نماید. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 OECD در انگوال گروه ریسک کشور

 5:  در صندوق آنگوالریسک کشور  گروه

 .است نبوده مطرح صندوق ايبيمه پوشش براي موردي اخير سالهاي در

 

 OECD در مالی گروه ریسک کشور

 

 7: گروه در صندوق مالیریسک کشور  گروه
 در سالهاي اخير محدود بوده است.اي صندوق وشش بيمهپ



 

  اورتگا جمهوری ریاست چهارم از دورهاروپا پس  اتحادیه و متحده ایاالت جدید هایتحریم: نیکاراگوئه
دانیل اورتگا، رئیس جمهور نیکاراگوئه در روز دهم  وقایع:

ژانویه برای چهارمین دوره متوالی، سوگند یاد کرد. در همان 
هایی را علیه روز، ایاالت متحده و اتحادیه اروپا تحریم

 مقامات نیکاراگوئه اعمال نمودند.

 تاثیر بر ریسک کشوری:
بر مسند قدرت  1990و  1979های اورتگا بین سالدانیل 

جمهور مجددا به نیز به عنوان رئیس 2007بوده و در سال 
المللی از طریق کاهش قدرت رسید. افزایش فشارهای بین

گذاری خارجی بر رشد اقتصادی کشور )که در سال سرمایه
بود( آسیب زد. عالوه بینی شده درصد پیش 5/3حدود  2022

بر این، ریسک بخش مالی در حال افزایش است و این امر 
جات گذاری بیشتر شود و حجم حوالهتواند مانع از سرمایهمی

دچار آسیبهای  ،را که منبع مهم مصرف خصوصی هستند
جدی نماید. تابستان گذشته، دولت نیکاراگوئه، قوانین بانکی 

 المللی به تصویب رساند.نهای بیرا برای دور زدن تحریم

ها، متحدین خود را تغییر داده تحت فشار تحریمنیکاراگوئه 
است. این کشور آمریکای مرکزی، روابط دیپلماتیک کامل با 

روابط  2021سرزمین اصلی چین برقرار کرد و در دسامبر 
خود را با تایوان قطع کرد. این اقدام به منظور افزایش 

های چین و همچنین افزایش کمکگذاریها و جذب سرمایه
صادرات کشاورزی نیکاراگوئه به چین و بمنظور تعدیل 
فشارهای وارده از سمت غرب صورت گرفت. همچنین دولت 
اورتگا روابط خود را با روسیه بهبود بخشیده است تا هم 
بودجه و سرمایه گذاری را افزایش دهد و در عین حال برای 

 –به جز چین  -ملل متحد  های سازمانجلوگیری از تحریم
شریک دیگری در سازمان ملل متحد داشته باشد. با این 
وجود، ایاالت متحده همچنان به عنوان بزرگترین شریک 

 مطرح می باشد. تجاری نیکاراگوئه 

                         
                                        

 
 
 
 
 

 
 

 2022دالری نفت در سه ماهه اول  77میانگین قیمت 
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 7: گروه در صندوق نيکاراگوئهریسک کشور  گروه
 صندوق مطرح نبوده است.اي بيمهدر سالهاي اخير موردي براي پوشش  

 آمریکای التین                                                                      



 

 2022دالری در سه ماهه اول  77نفت   قیمتپیش بینی                                 
و افزایش  2021درصدی نسبت به دسامبر  4/14دالر بود که بیانگر افزایش  6/85 ،2022در ژانویه برنت میانگین قیمت نفت 

از افزایش تقاضای جهانی برای نفت و اختالل  بوده است. این افزایش قیمت عمدتا ناشی 2021درصدی نسبت به ژانویه  5/35
های ژئوپلیتیکی در آسیای شرقی بین روسیه و های فزاینده در خصوص افزایش تنشدر عرضه بوده است. از سوی دیگر، نگرانی
نفت نزدیک به با توجه به اینکه  ،دالر برسد. عالوه بر این 21/91به  2022ژانویه  31ایاالت متحده موجب گردید قیمت نفت در 

 2022موافقت کرد تولید نفت خود را در مارس  2022فوریه  2ئتالف اوپک پالس در نشست امی گردد، باالترین رکورد معامله 
 .هزار بشکه افزایش دهد 400روزانه 

 هدف از آنکه شده  هگنندگان نفت در جهان مواجائتالف اوپک پالس با فشار ایاالت متحده و هند، بزرگترین مصرفهمچنین 
بوده است.  19افزایش تولید نفت به منظور کاهش قیمتها و کمک به اقتصاد جهانی برای بهبود شرایط ناشی از تاثیرات کووید 

بینی نموده میلیون بشکه در روز پیش 2/4، 2022عالوه بر این، کمیته فنی مشترک اوپک پالس تقاضای جهانی نفت را در سال 
 میلیون بشکه در روز برسد.  3/1 هید نفت در سال جاری بمازاد تول اردو انتظار د

متحده، پیشرفت احتمالی  نفت ایاالت راهبردیاستفاده بیشتر از ذخایر  ،گلدمن ساکسبر اساس گزارش موسسه  شایان ذکر آنکه
بر اساس  ،قیمت نفت در کوتاه مدت گردد. عالوه بر این اتتواند منجر به نوسانایران و افزایش ذخایر میبا  ایهسته مذاکرات

به ازای هر بشکه دالر  68دالر و در سه ماهه دوم  77،  2022قیمت نفت در سه ماهه اول ، دبانک استاندارد چارترپیش بینی 
 بود.خواهد 

 

 2022در سال  نیکل قیمتافزایش : فلزات پایه
درصدی را  7/33هر تن بوده که افزایش  به ازایدالر  18459در بورس فلزات لندن  2021متوسط قیمت نقدی نیکل در سال  

کاهش دالر  17.354بود و در سه ماهه دوم به  دالر 17.544قیمت  2021دهد. در سه ماهه اول نشان می 2020نسبت به سال 
قیمت  ،در مقابل توسط ناظرین چینی بوده است. بازان و احتکارکنندگان این فلزعلیه سفته  اقدام بهتهدید  آندلیل یافت که 

این در حالی دالر رسید.  19،784دالر افزایش پیدا کرد و در سه ماهه چهارم نیز به 19،111نیکل در سه ماهه سوم به میانگین 
 بوده است.  2014 می 13رسید که بیشترین میزان از  24.320به  2022ژانویه  3در  قیمتاست که 

تقاضا از سوی تولیدکنندگان فوالد ضد افزایش موجودی کمتر نیکل و از عمدتا ناشی طی دوره مورد اشاره، ها افزایش قیمت
در مانعی به عنوان ، افزایش خرید فلزات این در حالی است کهباتری بوده است. و بخش خودروهای برقی برای تولید زنگ، 

طی قیمت نیکل را میانگین به افزایش قیمت نیکل کمک نموده است. بانک استاندارد چارتر  ،جهانیمقابل افزایش تورم 
 چهارمو برای سه ماهه دالر  20.200برای سه ماهه سوم هر تن،  به ازایدالر 21،000برای سه ماهه اول و دوم سالجاری، 

دالر  20،475به  2022قیمت نیکل به طور متوسط در سال شود بینی میبینی نموده است. به این ترتیب پیشدالر پیش 19.700
 هر تن برسد.  به ازای

 

 جهان و منطقه تحوالت  کاال  و انرژی در سطح 
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  توضيحات جداول

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

 باشد.صادرات ایران می

شود که مهمترین ها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میبندی اعتباری کشورها ودولترتبه (2
ها برای دسترسی به باشد. دولتمی Moody's( و S&P)FitchRatings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 
المللی و تامین مالی خارجی، عمدتا نیازمند اخذ رتبه اعتباری از این موسسات هستند و درجات اعتباری نبازار سرمایه بی

به معنی قصور در پرداخت است،  Defaultمخفف که  (D)تا بدترین وضعیت اعتباری  (AAA) از 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 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  1وضعیت ریسک کشوری به هفت طبقه از  اساس

 EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بهصندوق در کشورهای دیگر می
 K-sureهند،  ECGCروسیه،  EXIAR کانادا، 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

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

 

 
 

  

 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  پایینریسک متوسط به 

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 متحدهایاالت 

 Refi Rate 0 منطقه یورو

 Bank Rate 5/0 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 70/3 چين

 Base Rate 86/0 کنگهنگ 

 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 4 هند

 Repo rate 5/1 امارات متحده عربی

 Reverse repo rate 1 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 25/9 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 5/5 مکزیک

 Selic Rate 75/10 برزیل

 Refi Rate 8 ارمنستان

 Policy Rate 2 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 75/9 قزاقستان

 Discount Rate 10 اوکراین

 Refi Rate 5/8 روسيه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/02/2022لغایت  15/01/2022

 34/2 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 05/2 سال 5

 30/2 سال 5/8تا  5

 32/2 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 04/4 سال 5

 88/3 سال 5/8تا  5

 78/3 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 44/0 سال 5

 65/0 سال 5/8تا  5

 65/0 سال5/8بيش از 

 16/5 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 89/0 سال 5

 90/0 سال 5/8تا  5

 91/0 سال5/8بيش از 

 98/2 - وون کره جنوبی

 19/3 - دالر نيوزیلند

 65/2 - کرون نروژ

 53/4 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 77/0 سال 5

 98/0                      سال 5/8تا  5

 05/1 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 45/0 سال 5

 60/0 سال 5/8تا  5

 73/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 48/1 سال 5

 60/1 سال 5/8تا  5

 71/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 95/1 سال 5

 23/2 سال 5/8تا  5

 40/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 32/0 سال 5

 44/0 سال 5/8تا  5

 57/0 سال5/8بيش از 
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 5شماره غربی خیابان شانزدهم شهید احمد قصیر آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان 

 88739267تلف : 

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

mailto:Intl@egfi.org

