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هسته اصلی فعالیت صن وق ضمانت صانرات ایران، پوشد ریسک های ایاای و تجاری خریش اران کاالهشا و خش مات ایرانشی ااشتر   شور       
ااشا،، صشن وق،   ا  ه خون اختصاص می نه ر   ر ای اظر، ارزیا ی ریسک  انک ها و نولت های خارجی،  خد نیگری از فعالیت صن وق رمتن

ت یک  ولت  ناخلشی  همچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان  ه ارزیا ی ای  ریسكها می پرنازنر ماهنامه ریسک کشوری نر ا ت ا  صور
 ه صورت مش او  و اینترنتشی   ، طی چن  اال اخیر، های نولتی و خصوصیها و ناتگا ااتقبال اایر  خد  ه نلیلگرنی  که صن وق منتشر می

 ااتر  المانع صن وق ضمانت صانرات ایران، ر ااتفان  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. بيمهارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي

رند. آوگذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم ميبه كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه
اند. اعتبارسنجي خريداران خارجي و ساير های صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديدهضمانتنامه

شد. باگذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه صادرات ميگشای صادركنندگان، سرمايهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهخدمات مشاوره
در ژاپن و سايناشور در  Nexiنقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، 

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

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

سازمان »كشورها پوشش داده شود. نمودارهای مربوط به شاخص ريسك ارائه شده در اين ماهنامه، با توجه به لزوم بررسي روندها از 
ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست پوشش استخراج شده است. شايان ذكر است صندوق  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
شورهای اسالمي، دوست، همسايه اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای ك 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:
 انداز باثبات رعاق: اتدیی رتبه دولتی با چشم

ز مطلوب بواسطه بهبود اقتصادی و مازاد اهی اتمین مالی عمومی   قطر:چشم اندا
 بخش امالک چین: افزایش ریسکهای مالی و اقتصادی ایپمد کاهش فعالیت

 : تغیير رتبه چشم انداز باثبات توسط موسسات رتبه بندی پاکستان
 تنزل رتبه اعتباری توسط موسسات رتبه بندی:رتکیه

 آلمان: آسیب پذریی قدرت صارداتی اروپا خطر رکود  منطقه را افزایش می دهد 
ییاوکراين: موافقتناهم صاردات غالت از بنارد ردیای سیاه و اتثير آن رب   قیمت مواد غذا

 روسیه: افزایش قیمت  جهانی ارنژی  بدنبال  کاهش صاردات
   کنیا: نتایج انتخابات ریاست جمهوری، چالش اهی شیپ رو

 و...
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 انداز باثباتتایید رتبه دولتی با چشمعراق:                                            

انداز با چشم -Bو  Bرتبه های  به ترتیب درمجدداً داخلی و خارجی عراق را  یاعتباری ارز رتبه، اند پی اسبندی موسسه رتبه
 درآمدهای ارزی قابل توجه عراق بواسطهگذاری است، سرمایهتر از درجه پایین درجهبندی که شش تایید نمود. این رتبهباثبات 

 گردیده است.  نیتعی ،می باشد که ناشی از افزایش صادرات نفت
های سیاسی داخلی،  نهادهای ضعیف، ناتوانی در تشکیل دولت جدید، تنشرتبه بندی مورد اشاره بدلیل به گزارش این موسسه، 

این در  محدود شده است. ،دولت مالیثبات بی وضعیتپولی و  های سیاست پذیری درعدم انعطافامنیتی،  های ریسکافزایش 
بینی درصد پیش 2/1، 2222درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال  9به میزان ، 2222مازاد مالی برای سال حالی است که 

مالیات  وصولبا توجه به مدیریت ضعیف مالی دولت  وضعیتشده که دلیل آن ناکافی بودن درآمدهای غیر نفتی برای حمایت از 
بیانگر توانایی دولت برای انجام تعهدات بدهی خارجی در  "باثبات" بینی رتبه پیش شایان ذکر است،باشد. می یگمرکعوارض و 

 خارجی است. یبه دلیل سطح باالی ذخایر ارزو ماه آینده  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

   

 

 انداز مطلوب بواسطه بهبود اقتصادی و مازاد های تامین مالی عمومی  چشم :قطر            
-درصد پیش 5/2 ،2222و در سال  درصد 4/2، 2222در سال ولید ناخالص داخلی واقعی قطر را المللی پول، رشد تصندوق بین

هیدروکربن بخش های مناسب که عمدتاً به دلیل رشد پایدار در بخش غیرهیدروکربن، افزایش تقاضای داخلی، قیمتکرده بینی 
شود تولید ناخالص بینی میصندوق بین المللی پول پیشباشد. بر اساس گزارش می 2222 در سال جام جهانی فوتبالبرگزاری و 

المللی  ، صندوق بین. عالوه بر اینیابدافزایش  2222درصد در سال  9/1و  2222درصد در سال  2/2داخلی بخش هیدروکربن تا 
نموده سطح بدهی بینی نموده و برآورد درصد پیش 5/8، 2222درصد و برای سال  4/5لجاری، مازاد مالی قطر را برای ساپول 

کاهش یابد. از سوی دیگر  2222درصد تا پایان سال  2/23به  2221درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال  4/58عمومی از 
درصد تولید ناخالص داخلی برسد که  1/15به  2222درصد و در سال  22به  2222شود مازاد حساب جاری در سال بینی میپیش

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 7گروه   :در صندوق عراقریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 1760تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



افزایش ظرفیت تولید گاز  جاری در میان افزایش درآمدهای هیدروکربنی است. این در حالی است کهناشی از افزایش مازاد ت
 طبیعی مایع سبب تقویت ترازهای مالی خارجی در میان مدت خواهد شد. 

نات ، نوسا19گیری کووید همه مدتقطر شامل روند طوالنیاقتصاد  اندازچشم درهای نامطلوب بر اساس گزارش صندوق، ریسک
 های ژئوپولیتیکی است.تر شدن شرایط مالی جهانی و تشدید تنشبازار نفت، سخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 بخش امالکدر کاهش فعالیت  ناشی ازهای مالی و اقتصادی  افزایش ریسکچین: 
دومین رشد  . این میزاندرصد رشد خواهد داشت 2/2اقتصاد چین طی سال جاری  ،المللی پولهای صندوق بینبینیطبق پیش

از بین  است که رویکرد دولت در خصوصبیانگر آن ماه جوالی، های باشد. دادهدر بیش از چهار دهه گذشته میرشد اندک نرخ 
های های خدماتی و هزینههای سفر همچنان بر فعالیتمحدودیت و های مستمر اعمال محدودیت، از جمله 19کووید بردن 

بیانگر  یافت که این امردر ماه اوت افزایش  مجدداً 19موارد کووید این در حالی است که مصرف کننده تاثیر منفی داشته است. 
 باشد. میجاری  سالهای اقتصادی داخلی در سه ماهه سوم اختالل بیشتر در فعالیت

 گذاری در امالک، فروش وکاهش سرمایهاین در حالی است که  ه وطی ماه جوالی شتاب گرفتبازار امالک فعالیت  یروند کاهش
حدود با آن، های مرتبط و مستغالت و فعالیتامالک مت مسکن موجب تشدید کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. قی نیز کاهش

 درصد بوده است.  12کمتر از  1992که این رقم در پایان سال دهند، در حالیدرصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می 22
هایشان  بدهیکاران این بخش در بازپرداخت گردد و اکثر دست اندرمالی می ریسکهایمالک موجب افزایش کاهش فعالیت ا
بیش  ،اوت 8منتهی به مالی بازپرداخت طی سال  شامل تاخیر های داخلیطبق اطالعات موجود، نکول بدهی اند. دچار نکول شده

اعطای وام مواجه هستند که توانایی آنها برای  بیشتریهای مشکوک الوصول ها با واماست. در نتیجه، بانک شدهاز دو برابر 
 کشد. بیشتر را به چالش می

مسکن را در ماه اوت ترهین چین نرخ بهره وام و نرخ مرکزی مشکالت مسکن، بانک  ی واقتصاد کاهش فعالیتدر واکنش به 
. اگرچه اند دادهها را افزایش ، نرخسراسر جهان برای مقابله با تورم های مرکزی دراکثر بانکاین در حالی است که کاهش داد. 

 آسیا

 OECD درقطر  گروه ریسک کشور

 2گروه   :در صندوققطر ریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 5/3تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



اند، اما احتیاط نسبت به سطوح برای حمایت از اقتصاد را معرفی نموده بناییگذاری زیرسرمایهمراحل جدیدی از مقامات چینی 
  تر جلوگیری نماید. بزرگشوقهای ها و دولت محلی ممکن است از مباالی بدهی شرکت

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 توسط موسسات رتبه بندیباثبات چشم انداز تغییر رتبه : پاکستان                          
و رتبه اعتباری این کشور را در  «منفی»به  «باثبات»رتبه را از  پاکستان دولتی دازانرتبه چشم اس اند پی،بندی موسسه رتبه

وضعیت خارجی این کشور بدلیل افزایش قیمت کاالها، شرایط  ،بینی موسسه مذکور اصالح نمود. بر اساس پیش -B/Bهای رتبه
دشوار مالی جهانی و تضعیف نرخ روپیه، بدتر خواهد شد. این در حالی است که دولت پاکستان دارای بدهی خارجی قابل توجه، 

ممکن است در صورت تداوم وضعیت خارجی  مذکورمالی گسترده و سطح باالی بدهی عمومی است. همچنین موسسه کسری 
کشور، کاهش حمایت مالی از طرف شرکای دو و چندجانبه و یا در صورتی که مقامات این کشور قادر به ایفاء تعهدات بدهی 

 ها را تنزل دهد. خارجی نباشند، رتبه
انداز بلند مدت را از باثبات به منفی و رتبه چشم -Bرتبه ارزی خارجی این کشور را در رتبه  ،بندی فیچموسسه رتبههمچنین 
نسبت داده  2222وضعیت نقدینگی خارجی و شرایط تامین مالی کشور از ابتدای  وخامتبه  ،اندازبازنگری رتبه چشم .تغییر داد

شرایط تامین شود  بینی می پیشالملل پول، مقامات پاکستان با صندوق بیندر صورت توافق  این موسسهبه عقیده  شده است.
در صورت عدم بهبود شرایط نقدینگی و تامین مالی خارجی و یا چنانچه  استمالی خارجی و نقدینگی بهبود یابد. شایان ذکر 

 دهد.شور را تنزل مالی را معکوس نمایند موسسه مذکور ممکن است رتبه این ک قویتتروند مقامات پاکستانی 
 
 
 
 

 

                   

                      

 

 OECD در چين گروه ریسک کشور

 2گروه   :در صندوق چينریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 1329 :از ابتدا تاکنوناي صندوق پوشش بيمه مجموع

 

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور

 6گروه   :در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 35تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 



 

 تنزل رتبه اعتباری توسط موسسات رتبه بندی:ترکیه                                    
انداز منفی را تائید نمود. تنزل داد و رتبه چشم Bبه  +Bبندی فیچ، رتبه ارزی داخلی و خارجی ترکیه را از موسسه رتبهوقایع: 

افزایش نرخ های کالن اقتصادی و خارجی، افزایش نیازهای تامین مالی، موسسه مذکور دلیل تنزل رتبه را به افزایش ریسک
ها نسبت داده است. بر اساس گزارش فیچ، از یک سو های ورود سرمایه و نرخ باالی دالری شدن سپردهتورم، محدودیت

از سوی دیگر، ذخایر ارزی در  و دشوار شدهتر شدن شرایط تامین مالی جهانی  به تامین مالی خارجی به دلیل سختدسترسی 
ها به تامین مالی خارجی تحت فشار قرار خواهد گرفت. ها و شرکتدسترسی بانککاهش  گذاران یا صورت کاهش اعتماد سپرده

 میلیارد دالر کاهش یابد.  88به  2222میلیارد دالر و تا پایان سال  94به  2222شود این ذخایر تا پایان سال بینی میپیش
 1/5بود گردشگری منجر به کسری حساب جاری تر، علیرغم بهبه عقیده فیچ، افزایش قیمت انرژی و تقاضای خارجی ضعیف

خواهد شد. در صورت افزایش بیشتر تورم به دلیل کاهش ارزش پول، تضعیف  2222درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 
گذاران و کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی برای دولت یا بخش خصوصی و همچنین بدتر شدن شرایط اعتماد سپرده

 ی داخلی و تاثیر آن بر اقتصاد و تامین مالی خارجی، احتمال تنزل رتبه وجود دارد.سیاسی یا امنیت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    

 

 

 دهد را افزایش میمنطقه  اروپا خطر رکود یقدرت صادراتآسیب پذیری آلمان:                       
 که یک میلیارد یورو کسری تجاری را ثبت نمودمیالدی سال جاری  آلمان در ماه میاسترالیا،  eficوقایع: به گزارش موسسه 

 این کسری ناشی از افزایش قیمت واردات انرژی می شود.محسوب اولین کسری تجاری برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان 
که قیمت گاز طبیعی اتحادیه اروپا در ماه جوالی نسبت به مدت به طوری ،اوکراین بوده است عملیات نظامی روسیه دربدلیل 

کمبود مواد  های کسب و کار،هزینهافزایش بخش صنعتی صادرات محور آلمان به دلیل  .ه استشدمشابه سال قبل شش برابر 
کننده سابقه قیمت مصرفبه طور خاص، تورم بیاین در حالی است که  است.مواجه موانعی تر با  و تقاضای خارجی ضعیفاولیه 

درصد از صادرات  35) گذار بوده استو بر تقاضا برای کاالهای آلمانی تاثیر  دادهدر منطقه یورو درآمدهای واقعی را کاهش 
 توسط کشورهای اروپایی جذب گردیده است(.  2222در سال  یکاالهای آلمان

 اروپا

 OECD در ترکيه گروه ریسک کشور

 

 4گروه   :در صندوق ترکيهریسک کشور  گروه

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



ورود اروپا  ، ریسکاین کشور یو صنعت یهای بزرگ صادراتبخش انداز ضعیفچشم شده وقدرت اقتصادی اروپا محسوب  ،آلمان
اعتماد مصرف کننده در شاخص بطور خاص با در نظرگرفتن شاخص مصرف کننده در محدوده رکود، دهد. به رکود را افزایش می

های جهانی نیز تر شدن تولید صنعتی آلمان دارای پیامدعیفاین در حالی است که ض به پایین ترین سطح رسید.ماه جوالی 
را که اخیرا کاهش اتحادیه اروپا  در عرضهای احتماال فشارهای زنجیره خواهد بود، زیرا اختالل در چرخه تولید کاالهای واسطه

 . کردتجدید خواهد  یافته بود،

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

  و تاثیر آن بر قیمت مواد غذایی دریای سیاهاز بنادر صادرات غالت  موافقتنامهاوکراین:         
بر اساس نمود که ای را امضا  نامه برای از سرگیری صادرات غالت اوکراین از بنادر دریای سیاه توافق جوالی 22روسیه در : وقایع

 های باری از بنادر اوکراین یک مرکز هماهنگی متشکل از کشورهای متخاصم، ترکیه و سازمان ملل متحد، بر عبور کشتی آن
روز یکبار تمدید خواهد  122هر  موافقتنامه . اینزرسی نمایدبا تسلیحات نظامیحمل  خصوصها را در  این کشتی نظارت کرده و

 . شد
 جوالی 22قرارداد صادرات غالت که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد انجام شده با حمله به شهر بندری اودسا در 

 زدایی مینها برای  رسد اجرای این قرارداد به موازات تالش مستقیماً مورد تهدید قرار گرفت. علیرغم اعتصابات اخیر، به نظر می
 .ه استپیشرفت داشتمناطق تردد دریایی 

 بر ریسک کشوری: تأثیر
 22در واقع صادرات مواد غذایی حدود  .پشتیبان اقتصاد اوکراین است، مورد نیاز ، از طریق تامین ارزاز سرگیری صادرات غالت

تر، اجرای مؤثر قرارداد صادرات  وسیع یدر سطح را به خود اختصاص داده است. 2222درصد از درآمدهای حساب جاری در سال 
با توجه به اینکه هر دو قیمت مواد غذایی  ،دهد. اما علیرغم گشایش اخیر ریسک بحران جهانی غذا را کاهش می ،غالت اوکراین

 افزایش یافته است.صادرکننده عمده غالت هستند، روسیه و اوکراین کشور 
اختالالت  سایر عوامل از جملهبه همراه این افزایش،  نگرانی است. اوالً، لی سببیمت مواد غذایی به دو دلیل اصافزایش شدید ق

این در  شود. منجر میدر سراسر جهان افزایش تورم و قیمت بسیار باالی سایر کاالها )به ویژه قیمت انرژی( به عرضه در زنجیره 

CIS 

 OECD درآلمان  گروه ریسک کشور

 

 1گروه  :در صندوق آلمانریسک کشور  گروه

 تاکنون: 90از سال اي صندوق پوشش بيمه مجموع



گذارد. در راستای مهار فشار  تاثیر مینیز های اقتصادی  بر اعتماد مصرف کننده و در نتیجه بر فعالیت حالی است که افزایش تورم
به  ،دشوار اند. به موازات شرایط پولی خود را افزایش دادهپایه بهره  های های مرکزی در سراسر جهان نرخ تورمی، بسیاری از بانک

بر که این امر  تضعیف استمانند ایاالت متحده و منطقه یورو، شرایط مالی جهانی به سرعت در حال  بزرگ ویژه در اقتصادهای
  می آورد.خروج سرمایه از بازارهای نوظهور فشار وارد  در بحبوحهخارجی و بسیاری از اقتصادها ی نرخ ارز و ذخایر ارز

های زندگی در سراسر  هزینهافزایش ی است. اعتراضات به های اجتماع ناآرامی ریسکدومین منبع نگرانی مربوط به افزایش 
های  این روند احتماالً در ماه که جهان و از جمله در کشورهایی مانند قزاقستان، پرو، پاکستان و سریالنکا در حال افزایش است

 .آینده نیز ادامه خواهد داشت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاهش صادرات  جهانی بدنبال افزایش قیمت روسیه:

اساس  بر اوکراین محدود شده است. بحرانصادرات انرژی روسیه به اروپا از زمان شروع استرالیا،  Eficبه گزارش موسسه 
کاهش ظرفیت درصد  22 به 1نورد استریم لوله موسوم به خط از طریق بزرگترین جریان گازی  ،گاز پروم شرکتاعالم اخیر 

رشد داد و خواهد کاهش و قدرت خرید خانوارها را  اقتصادی عتمادقیمت انرژی، ا افزایش. این در حالی است که یافت خواهد
 اقتصادی اروپا را متوقف خواهد نمود. 

تالطم سیاسی های اقتصادی اساسی و  صندوق بین المللی پول، توقف کلی عرضه انرژی روسیه به اروپا، آسیبساس گزارش ا بر
بر اساس  روپای شرقی و مرکزی وابستگی زیادی به انرژی روسیه دارند.راه خواهد داشت. این در حالی است که بطور خاص امبه

از جمله مجارستان، تاثیرپذیری بیشتری دارند، تولید ناخالص داخلی کشورهایی که ساالنه رشد  ،المللی پولصندوق بینبرآورد 
تاثیر این اقدام بر ایتالیا، اتریش و آلمان با وجود آنکه درصد کاهش یابد.  3تا جمهوری اسالواکی و جمهوری چک، ممکن است 

ها در صنایع وابسته به  سودآوری شرکتدر این رابطه  اهمیت زیادی دارد. این تاثیراما ، ممکن است شدت کمتری داشته باشد
قیمت باالی انرژی و درعین حال فوالد، شیشه و کودهای شیمیایی ممکن است کاهش یابد. ، صنایع شیمیاییمانند انرژی 

 بخشهایی مانند ماشین آالت و تولید خودرو را دچار مشکل نماید. ممکن است  عتمادکاهش ا
به صفر برسد و  2222در آن صادرات گاز روسیه به اروپا تا پایان سال ه که بینی کرد ناریویی را پیشالمللی پول س صندوق بین

این سناریو، انتظارات تورمی همچنان باال  بر اساسدرصدی صادرات نفت روسیه شود.  22کاهش  سببهای شدیدتر  تحریم
درصد در سال  2و  2222درصد در سال  3/2به  تر خواهد شد. به این ترتیب رشد جهانی خواهد بود و شرایط تامین مالی سخت

 .یابد کاهش می 2222

 

 OECD دراوکراین  گروه ریسک کشور

 

 7گروه :در صندوق اوکراینریسک کشور  گروه

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



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ، چالش های پیش روکنیا: نتایج انتخابات ریاست جمهوری

 49/52به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. او با کسب اوت  15معاون رئیس جمهور در  ،ویلیام روتو: وقایع
درصد آرا را به دست آورد. ائتالف وابسته  85/48رهبر مخالفان، رایال اودینگا،  انتخابات شد، در حالی که رقیب او،درصد آرا پیروز 

 به اودینگا دادخواستی را به دادگاه عالی ارائه کرد و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به چالش کشید.

 تاثیر بر ریسک کشوری:
کشته برجای  1222که  2222های پس از انتخابات  مانند شورش ) در کنیا وجود داردسابقه خشونت پس از انتخابات گرچه 
  .اعتراضات بزرگ جلوگیری شدبروز از و  انتخابات، اعتراضات کوچکی صورت گرفتاین  پس از اعالم نتایج( اما گذاشت

این در حالی است که های زندگی و وضعیت مالی دولت است. جمهور منتخب، هزینهروی رئیسهای پیش عمده ترین چالش
های نفتی در یکی دو ماه اخیر به شدت افزایش یافته قیمت مواد غذایی و سایر اقالم ضروری مانند روغن خوراکی و فرآورده

یی این رقم به میزان برای مواد غذا است، اگرچه درصد اعالم کرده 2/8در ماه ژوئیه را است. بانک مرکزی کنیا تورم ساالنه 
 .است درصد 2/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفریقا

 OECD در روسيه گروه ریسک کشور

 

 3گروه :در صندوق روسيهریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 7/3تاکنون:  90از سال  اي صندوقبيمهپوشش  مجموع

 OECD در کنيا گروه ریسک کشور

 

 5گروه  :در صندوق کنياریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 2/3 :اي صندوق از ابتدا تاکنونپوشش بيمه مجموع



 

 

 

 2922ر سه ماهه سوم سال دالری د 3/09قیمت نفت پیش بینی 
. این ه استافزایش یافتدرصد  24 به میزان ،جاری اواخر اوت سال لغایت 2221اواخر دسامبر  در بازه زمانیقیمت نفت خام برنت 

درصد افزایش داشته  2/55ال قبل، تا نسبت به دوره مشابه س 2222در هشت ماهه ابتدای سال درحالی است که قیمت نفت 
جاری چنین کاهشی بی سابقه بوده است.  ژانویه سال 25دالر در هر بشکه رسید که از  88به  قیمت 2222سپتامبر  2. در است

  می باشد.و کاهش نرخ بهره بانک مرکزی چین  افت قیمت اساسا به دلیل ترس از رکود اقتصاد جهانی، رکود اقتصادی چین،
سپتامبر، تصمیم گرفت که از ماه اکتبر، تولید نفت را تا یکصد هزار بشکه در روز  2در آخرین نشست خود در پالس ائتالف اوپک 

کاهش دهد و اعالم کرد افزایش قبلی سقف تولید نفت فقط برای ماه سپتامبر بوده است. ائتالف اوپک علت این تصمیم را 
مذاکرات در خصوص برنامه جامع اقدام تداوم و همین طور  کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش تقاضا برای نفت از طرف چین

 مشترک )برجام( و متعاقب آن، احتمال افزایش تولید نفت ایران اعالم کرده است. 
به  2222در سال کاهش یابد و  2222دالر در هر بشکه در سال  98.22از متوسط  نفت قیمتشود  میبینی  پیش در مجموع

  بشکه برسد.هر دالر در  92.91متوسط 

 
 2922دالر در سال  0099در سطح مس  هر تنقیمت متوسط  پیش بینیفلزات پایه:             

نشان دهنده یک افزایش  امراین  کهدالر در هر تن رسید  2/9292به  2222اوت  24قیمت متوسط مس در بازار فلزات لندن در 
باشد. اختالالت عرضه و انتظار بهبود می 2221دالر در هر تن در دوره مشابه سال  9134 قیمت درصدی نسبت به متوسط 4/1

دالر  11299در سطح  در باالترین قیمت،  2221اکتبر  18افزایش قیمتها شد. همچنین، قیمت مس که در سبب تقاضای جهانی 
های پولی  سیاست انقباضبه علت  ،ها افت قیمت دالر در هر تن کاهش یافت. 8223به  2222اوت  24قرار داشت در  ،در هر تن

در چین در بحبوحه افزایش تعداد جدید موارد ابتال به کرونا  های کرونایی محدودیتداوم تر شدن دالر آمریکا و ت جهانی، قوی
آخرین آمار و موارد مذکور چشم انداز بهبود تقاضای مس را با محدودیت مواجه کرده است. همچنین، طبق  ای که ، به گونهاست

 8/12 شده تصفیهتقاضای جهانی برای مس  2222المللی مس، در نیمه اول سال اطالعات منتشره از طرف گروه مطالعات بین
درصدی 3/1علت این افزایش، رشد  افزایش داشته است کهدرصد  2/2میلیون تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 

درصدی تقاضای چین می باشد. شایان ذکر  3/2شده در کل جهان به استثنای چین و رشد  تصفیهتقاضای جهانی برای مس 
واردات مس تصفیه شده توسط  2222در ژوئن بگونه ای که باشد. است چین، بزرگترین مصرف کننده فلزات در سطح جهان می

   د.رسیسطح خود چین به باالترین 
میلیون تن رسید که )نسبت به رقم  2/12به  2222تولید مس تصفیه شده در سطح جهان در نیمه اول سال  شایان ذکر آنکه

افزایش تولید از طرف چین و  در این رابطه. دهد را نشان میدرصدی  2/2 یمیلیون تن در دوره مشابه سال قبل( افزایش 2/12
موسسه رتبه بندی  جبران گردید. بر اساس پیش بینیا حدودی جمهوری دموکراتیک کنگو با کاهش تولید در شیلی و ژاپن، ت

خواهد  2222دالر در هر تن در سال  8222و به  2222دالر در هر تن در سال  2322اس اند پی، قیمت مس به طور متوسط به 
 رسید.

 جهان و منطقه تحوالت  کاال  و انرژی در سطح 



 سنجریسک

 
  



 



  



 



  



  



 

  



  توضيحات جداول

 
و برآوردهای صندوق  CIA FACTBOOKالمللی پول،  جهانی، صندوق بین بانکاز ها و آمار عمدتا  منابع داده (1

 اخذ شده است.ضمانت صادرات ایران 

شود که مهمترین  با اهداف متفاوت انجام میو ها توسط موسسات مختلفی در جهان  بندی اعتباری کشورها ودولت رتبه (2
ها برای دسترسی به بازار  . دولتاست Moody's( و S&P)Fitch Ratings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 

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

بازار  نیز نماید و نوظهور فعالیت می صرفاً در اقتصادهایبندی اعتباری دیگری که  شوند. موسسه رتبه بندی می طبقه
 قرار دارد.قبرس  کشور است که در CIیا  Capital Intelligence ، موسسهداردخود ایران را هم تحت پوشش 

 
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
موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه،  سرمایه

منظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر ه شوند نیز ب سطح دنیا محسوب می
د. از همتایان کنن بندی می )بسیار پر ریسک( طبقه 2)بسیار کم ریسک( تا  1اساس وضعیت ریسک کشوری به هفت طبقه از 

سوئد،  EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،  Euler Hermesتوان به صندوق در کشورهای دیگر می
EKF  ،دانمارکSERV  ،سوئیسEFIC  ،استرالیاEDC  ،کاناداEXIAR  ،روسیهECGC  ،هندK-sure جنوبی و  کره

Sinosure.دی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات بن سازی تقریبی طبقه معادل چین نام برد
بندی صندوق بر اساس پارامترهای خاص،  گردد. شایان ذکر است الگوی رتبه بندی جهانی در جدول ذیل مشاهده می رتبه

 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 ایران صندوق ضمانت صادرات

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 

0 B-  تاB+ B3  تا  B1 B پر ریسک 

0 CCC  تاD Caa1  تاC CCC  تاD بسیار پر ریسک 



 
  

 بهره پایه بانک مرکزي 
 

 نرخ جاري)%( نرخ پایه نام کشور

 Fed fund Target rates 05/2 ایاالت متحده

 Refi Rate 05/5 منطقه یورو

 Bank Rate 50/1 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/5 ژاپن

 Cash Rate 80/1 استراليا

 Cash Rate 05/2 نيوزیلند

 -month Libor target 20/5 3 سوئيس

 Overnight rate 05/2 کانادا

 One-year lending rate 60/3 چين

 Base Rate 50/2 هنگ کنگ

 Discount Rate 05/1 تایوان

 Base Rate 05/2 کره جنوبي

 O/N Policy Rate 20/2 مالزي

 ID repo 50/5 تایلند

 Reverse repo rate 30/3 هند

 Repo rate 50/3 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 3 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 20/11 مصر

 CBJ Main Rate 50/3 اردن

 Repo rate 13 ترکيه

 Repo rate 50/4 آفریقاي جنوبي

 Central Bank Rate 05/5 کنيا

 Monetary Policy Rate 14 نيجریه

 Prime Rate 11 غنا

 Rediscount Rte 25 آنگوال

 Target Rate 05/8 مكزیک

 Selic Rate 50/13 برزیل

 Refi Rate 05/1 ارمنستان

 Policy Rate 05/0 روماني

 Base Interest 5 بلغارستان

 Refi Rate 05/14 قزاقستان

 Discount Rate 20 اوکراین

 Refi Rate 8 روسيه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتي      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/00/2022لغایت  15/07/2022

 36/4 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 16/4 سال 0

 22/4 سال 0/8تا  0

 20/4 سال 0/8بيش از 

 کرونا چک

 65/6 سال 0

 33/6 سال 0/8تا  0

 11/6 سال0/8بيش از 

 کرون دانمارک

 24/2 سال 0

 31/2 سال 0/8تا  0

 61/2 سال0/8بيش از 

 53/1 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 16/5 سال 0

 54/1 سال 0/8تا  0

 15/1 سال0/8بيش از 

 60/4 - وون  کره جنوبي

 68/4 - دالر نيوزیلند

 4 - کرون نروژ

 03/8 - زلوتي لهستان

 کرون سوئد

 61/2 سال 0

 14/2 سال 0/8تا  0

 12/2 سال0/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 21/1 سال 0

 63/1 سال 0/8تا  0

 15/1 سال0/8بيش از 

 پوند انگليس

 11/2 سال 0

 54/3 سال 0/8تا  0

 22/3 سال0/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 10/4 سال 0

 11/4 سال 0/8تا  0

 21/4 سال0/8بيش از 

 یورو

 58/2 سال 0

 32/2 سال 0/8تا  0

 46/2 سال0/8بيش از 
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