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ان کا ها و خدمات ایرانی اات.  طور متناظر، هسته اصلی فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک های ایاای و تجاری خریدار
صندوق ر   سک  انک ها و دولت های خارجی،  خش دیگری از فعالیت  صاص می دهد.   ر این ارزیا ی ری صندوق، همچون   ا  ه خود اخت ااس،  ا

ت یک  ولتن داخلی صندوق  راایر مواسات همتا در ارتاار جهان  ه ارزیا ی این ریسكها می پردازد. ماهنامه ریسک کشوری در ا تدا  صو          
شر می  اایر  خش    ه دلیل ردید که منت اتقبال  اتگاه ا صی  ها و د صو اال اخیر،  های دولتی و خ صورت مداوم و اینترنتی م ، طی چند  شر   ه  نت

 اات.  المانع صندوق ضمانت صادرات ایران، . ااتفاده از مطالب این ماهنامه  ا ذکر نامشودمی

 

نامه و ارائه 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 به نامهنمايد. بيمهمرتبط از صادركنندگان كشور حمايت ميساير خدمات 

-آورند. ضمانتنامهگذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم ميكشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه

اند. اعتبارسنجي خريداران خارجي و ساير خدمات نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديده های صندوق
باشد. نقش اين گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه صادرات ميگشای صادركنندگان، سرمايهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهمشاوره

در ژاپن و سايناشور در چين بر عهده  Nexiان همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، موسسه در اير
گذاری  ايرانيان در ساير كشورها و همچنين المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بيندارند. مديريت ريسك و همكاری

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

خرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك كشورها در ماهنامه ريسك كشوری ارائه شده از سوی اين مديريت، سعي بر آنست كه اهم آ
سازمان همكاريهای اقتصادی »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 خود در قبال كشورهای  OECD« و توسعه
اقدام  1386های حق بيمه با هدف كمك به صادركنندگان كشور، از سال های خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نرخجهان متناسب با سياست

يسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه و برخي از كشورهای آفريقايي به بومي سازی الگوهای ارزيابي ر
 و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.

 رد اين شماره:
ز اقتصادی  وم  ابهام سیاسیمالزی: چشم اندا  قوی  ربغم تدا

گالدش: تالش رد جهت تقویت فضای کسب و کار  بن
 مدت میان رد اقتصادی رعاق:پبیش ینیب کاهش فعالیت

 مالی  شرایط بهبود بدلیل اعتباری  رتبه ارتقاء: عمان
 اهی سررسید شدهارتقاء رتبه اعتباری بدلیل بهبود وضعیت مالی و بازرپداخت بدهی قطر:

  خارجی نقدینگی شدن بدرت دلیل هب دولتی رتبه تنزل:نیجرهی
 مالی اتمین مدرییت بهبود هب توهج با دولت اعتباری  رتبه ارتقاء: کنگو دموکراتیک جمهوری 

 خارجی وضعیت و عمومی
 بدهی ساختار بازسازی  هب توهج با اعتباری  رتبه تنزل: غنا

گاهی هب تحوالت سیاسی  اتیوپی: ن
 و...
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 سیاسی اتابهام رغم تداومه ب ویق یاقتصادچشم انداز  :مالزی

، کاهش قوی داخلیاقتصاد مالزی به پشتوانه تقاضای 
و افزایش صادرات  گیری کروناناشی از همه هایمحدودیت

داشته است. تولید  خوبیالکترونیکی، عملکردی  مواد معدنی و
نسبت به مدت  2022ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه سوم 

درصد و نسبت به سه ماهه دوم  2/14سال گذشته  در مشابه
رود کاهش فعالیت می نتظارا است. داشتهدرصد رشد  9/8

ترشدن شرایط تامین مالی، بر اقتصاد اقتصاد جهانی و سخت
 .موثر باشد 2023صادرات محور مالزی در سال 

 وقایع سیاسیویژگی  ،سیاسی اتابهاموجود  2018از سال 
از جمله این وقایع، تغییر چهار  محسوب می شود. مالزی

تعلیق پارلمان برای اولین که با بوده  این دورهدر نخست وزیر 
. در نوامبر تداوم یافته است 19 سراسریبار پس از انتخابات 

این انتخابات هیچ یک از احزاب بزرگ مانند پریکاتان ناسیونال 

و پاکاتان  ،به رهبری نخست وزیر سابق محی الدین یاسین
را به دست هاراپان به رهبری انور ابراهیم اکثریت پارلمانی 

نیاوردند. با این حال، انور ابراهیم )که ائتالف سیاسی او 
بیشترین کرسی ها را به خود اختصاص داد( توسط پادشاه 

خست وزیری منصوب شد. این ائتالف از احزاب مالزی به ن
هستند تشکیل نیز که برخی از آنها رقبای سابق یکدیگر  متعدد
چالش هایی با بات ممکن است برای حفظ یک دولت باثو شده 

 مواجه باشد.
سیاسی،  ابهاممدت اقتصادی و  های کوتاهعلیرغم بحران

المللی انداز اقتصادی همچنان مطلوب است. صندوق بینچشم
 2022-27مقطع در پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را را 

که به طور  کردهدرصد پیش بینی  4/4به طور متوسط ساالنه 
 2015-2019درصدی در مقطع  9/4کلی با متوسط پنج ساله 

 مطابقت دارد. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسیا

 OECD در مالزیگروه ریسک کشور 

 2گروه  :ریسک کشور مالزی در صندوق گروه

 ميليون یورو  5/31تاکنون:  90ای صندوق از سال پوشش بيمه مجموع



 

 

 تقویت فضای کسب و کار: تالش در جهت بنگالدش

 5/4م هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در نظر دارد یک وا
ولید تاز درصد  1میلیارد دالری را به دولت بنگالدش )حدود 

اهه م 6 ناخالص داخلی( پرداخت نماید. این وام که در اقساط
های د شد، به کاهش هزینهماه پرداخت خواه 42و طی 

های اجتماعی کمک واردات، افزایش صادرات و کاهش تنش
ب خواهد کرد. این در حالی است که دولت بنگالدش در قال

ی و ثباتی اقتصادیک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از بی
 است.المللی پول درخواست وام کرده بین مالی، از صندوق

بنگالدش یک دوره طوالنی رشد اقتصادی قوی ) بطور 
است  را تجربه نموده ( 2000سال  درصد از 6میانگین بیش از 

های اجتماعی و های خارجی و شاخصو در طی آن بدهی
رشد  رونداما  .اندهای بهداشتی کشور بهبود یافتهمولفه

یی و جهانی مواد غذا بدلیل افزایش قیمت این کشور اقتصادی
افزایش هزینه های واردات کاهش یافته  وافزایش بهای انرژی 

 22که این امر افزایش تورم و کاهش ذخایر ارزی )کاهش 
میلیارد دالر در  36و رسیدن به  2022درصدی نسبت به سال 

 ماه اکتبر( را به دنبال داشته است. 
همچنین کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم جهانی، کاهش 

درصد از کل صادرات(  85ادرات پوشاک بنگالدش )تقاضای ص
جات بیش از را در پی داشته است. این در حالی است که حواله

گذار هشت میلیون کارگر خارجی نیز بر مصارف خصوصی تأثیر
بوده است. قطع برق به تولیدکنندگان و خدمات عمومی 
صدماتی وارد کرده و افزایش قیمت سوخت اعتراضاتی را 

 ته است.برانگیخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 OECD در بنگالدشگروه ریسک کشور 

 

  4 گروه :ریسک کشور بنگالدش در صندوق گروه

  ای صندوق در سالهای اخير محدود بوده است.پوشش بيمه



 

 مدت میان در اقتصادی کاهش فعالیتپیش بینی  عراق:
 داخلی ناخالص تولید رشد جهانی، بینی بانکبر اساس پیش

 سال در درصد 7/8 به 2021 سال در درصد 8/2 از عراق واقعی
 کاهش تولید نفت، رغم. این امر علییابدمی افزایش 2022

 درصدی 12 رشد و غیرنفتی بخش درصدی 5 ناشی از رشد
می بینی بخش نفت است. پیشدر  واقعی داخلی ناخالص تولید
 کاهش یابند، تدریج به اقتصادی هایفعالیت مدتمیان درشود 
 جهانی کاهش تقاضای دلیل به نفت مورد انتظار تولید زیرا

با سفرهای زیارتی،  رونق صورت همچنین در یابد.میکاهش 
 تقاضای کاهش و برق و آب کمبودمانند هایی بحران وجود

 واقعی غیرنفتی داخلی ناخالص تولید 2023 سال درداخلی، 
 رشد خواهد داشت. درصد 2، 2024 سال در و درصد 5/3

های مناسب سیاست وجود عدم دلیل به رودمی انتظار همچنین
رشد این  غیرنفتی، اقتصاد رشد هایزمینه تقویت در راستای

 تولید رشد 2023 سال برای ترتیب، این به. بخش کاهش یابد
 9/2 حدود 2024 سال و برای درصد 4 واقعی داخلی ناخالص

 .شده است بینی پیش درصد
 تولید درصد 4 از مالی مازادشود می بینیپیش این، بر عالوه

 2022 سال در درصد 13 به 2021 سال در داخلی ناخالص
 نفتی، درآمدهای افزایش با رودمی انتظار چراکه یابد، افزایش

. یابد افزایش درصد 72سال جاری به میزان  عمومی درآمدهای

 سال تا نفت قیمت که صورتی در شدهبینی همچنین پیش
 ناخالص تولید برسد، مازاد بشکه هر در دالر 80 به 2024

 و در داخلی ناخالص تولید درصد 2/6 به 2023 سال داخلی در
این در حالی است که  یابد. کاهش درصد 1/3 به 2024 سال

 سال در داخلی ناخالص تولید درصد 12 از جاری حساب ازادم
  ورد شده است.آبر 2022 سال در درصد 18 به 2021

حاصل از  درآمدهای افزایشبا وجود به گزارش بانک جهانی، 
 سال در نفت، قیمت تعدیل با رودمی انتظار نفت، صادرات

 ناخالص تولید درصد 10 به داخلی ناخالص تولید مازاد 2023
 داخلی ناخالص تولید درصد 1/7به  2024 سال در و داخلی
 در خارجی ارز ذخایر شده بینی پیش نتیجه، در. یابد کاهش
 2021 سال پایان در دالر میلیارد 2/58 از عراق مرکزی بانک

خواهد  افزایش 2024 سال پایان تا دالر میلیارد 6/109 به
 یافت.

در نامطلوب  هایریسک خاطر نشان کرده جهانی بانک
 جهانی تقاضای بیشتر کاهش شامل عراق اقتصادی اندازچشم
 فشارهای افزایش سیاسی، ثباتیبی و ناامنی افزایش نفت،

 جهانی هایقیمت افزایش و اوکراین بحران از ناشی تورمی
  است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 OECD در عراقگروه ریسک کشور 

 

 7گروه  :ریسک کشور عراق در صندوق گروه

 ميليون یورو 2068 تاکنون:. 90ای صندوق از سالپوشش بيمه مجموع



 

 عمان: ارتقاء رتبه اعتباری بدلیل بهبود شرایط مالی

 رجیخا بلندمدت اعتباری موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه
 رتبه از ترپایین درجه دو، BB به -BB از را داخلی عمان و

ارزیابی  "باثبات"انداز را  شمرتبه چ و داد ارتقا گذاری،سرمایه
 از یناش عمان وضعیت مالی بهبود رتبه به ارتقاء این نمود.

 . داده شده است نسبت نفت افزایش قیمت و دولت اصالحات
 برنامه دارند این کشور قصد مقامات ،به گزارش اس اند پی

 به اقتصاد وابستگی کاهش ا با هدفخود ر مدتمیان مالی

این در . دهند ادامه مالی افزایش پایداری و هیدروکربن بخش
 مقاومت بر نفت بخش به کشور حالی است که وابستگی

 همچنین تاثیر منفی خواهد گذاشت. آن خارجی و اقتصادی
 مقابل در را عمان هایپرداخت مالی، تراز بهبود اخیر وضعیت

 نامطلوب هایشوک اقتصاد عمان و ساختاریآسیب پذیری 
 .کندمی متعادل نفت قیمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های سررسید شدهرتبه اعتباری بدلیل بهبود وضعیت مالی و بازپرداخت بدهیارتقاء  قطر:

 ارزی بلندمدت اعتباری بندی اس اند پی، رتبهموسسه رتبه
 همچنین ارتقاء داد. AAبه  -AA از را قطر داخلی و خارجی

 این کشور داخلی و خارجی مدت ارزیکوتاه موسسه مذکور رتبه
چشم انداز را  و رتبه مورد تائید قرار داد +A-1رتبه  در را

به ساختارهای  هاارتقاء رتبه .ه استدر نظر گرفت "باثبات"
این در حالی  داده شده است، نسبت دولت مالی بهبود یافته

، اصل و فرع سررسید شده هایبدهی بازپرداخت است که
 درصد 5 از کمتر به 2022-2025مقطع  دربدهی دولت را 

 این این، بر عالوه. خواهد داد کاهش عمومی درآمدهای
سطح قابل توجه  و قوی خارجی وضعیت به پشتوانه بندیرتبه

اعطاء شده است.  این کشور گذاریسرمایه سازمان هایدارایی

 مالی گیرهایضربه کنندهنیز منعکس "باثبات" انداز چشم رتبه
 صادرکنندگان بزرگترین از یکی عنوان به کشور این .است قطر
 .است منتفع شدهاز این موقعیت  ،جهان در مایع طبیعی گاز
 

 

 

 

 OECD در عمانگروه ریسک کشور 

 

  3گروه  :ریسک کشور عمان در صندوق گروه

 ميليون یورو 20 تاکنون: 90ای صندوق از سال پوشش بيمه مجموع



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 خارجی نقدینگی بدتر شدن دلیل دولتی به رتبهتنزل  نیجریه:

نیجریه را تنزل  اعتباری بلند مدت فیچ، رتبه بندی موسسه رتبه 
فیچ، علت . نمود حفظ "باثبات" را در رتبه انداز داد و رتبه چشم

مربوط به  هایهزینه این تنزل رتبه را عواملی مانند افزایش
 هخارجی اعالم کرد نقدینگی شدن بازپرداخت بدهی ها و بدتر

ارزی  کرده است ذخایربینی فیچ پیش این، بر است. عالوه
یابد  کاهش 2021 سال پایان در دالر میلیارد 2/40 خارجی از

انتظار  ؛میلیارد دالر برسد 3/36به  2022در انتهای سال و 
تداوم داشته  2023-2024این کاهش در بازه زمانی رود می

در  )واحد پول ملی( باشد. فیچ معتقد است بدتر شدن نایرا
بازارهای موازی، در افت ارزش پرتفوی تاثیر داشته و در ادامه 

  هم، نقدینگی خارجی کشور را تحت فشار قرار خواهد داد.

دهد دولت نیجریه های فیچ نشان میبررسی این، بر عالوه
میلیارد دالر در  7/2و  2023دالر در سال میلیارد  4/2بایستی 

از محل ذخایر ارزی خود و استقراض خارجی مجدد  2024سال 
به عقیده  هزینه نماید.بر روی بازپرداخت بدهی های خارجی 

 ها را دربدهی ساختار تجدید ندارد دولت نیجریه، قصد فیچ
 در پایدار بهبود انجام دهد. همچنین، درصورت مدتکوتاه

در  یا /و جاری حساب خارجی یا تداوم مازاد ذخایر ارزیمیزان 
 امکان بهبود عمومی تامین مالی در ساختاری صورت بهبود

 وجود دارد.رتبه ریسک کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در قطرگروه ریسک کشور 

 

 2گروه  :ریسک کشور قطر در صندوق گروه

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

 آفریقا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 جمهوری دموکراتیک کنگو: ارتقاء رتبه اعتباری دولت با توجه به بهبود تامین مالی عمومی و وضعیت خارجی
دمکراتیک موسسه رتبه بندی مودیز، رتبه دولتی جمهوری 

انداز را از رتقا بخشید و رتبه چشما B3به  Caa1کنگو را از 

تغییر داد. مودیز، علت این ارتقای رتبه "باثبات "به  "مثبت"
مدیریت تامین مالی عمومی به عنوان عامل  ساختاررا بهبود 

تقویت کننده موقعیت مالی و اقتصادی کشور و حمایتهای 
عنوان کرده است. به از این کشور صندوق بین المللی پول 

میلیون دالر  710قیده مودیز، افزایش ذخایر ارزی خارجی از ع
میلیارد دالر در پایان اوت سال  4/4به  2020در پایان سال 

باشد. ، نشان دهنده جایگاه مستحکم خارجی کشور می 2022
بینی کرده است به پشتوانه مازاد حساب مودیز همچنین پیش
زی خارجی حجم ذخایر ار 2022-2025جاری در بازه زمانی 

 میلیارد دالر برسد.  6به بیش از  2025در سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OECD درنيجریه گروه ریسک کشور 

 5گروه  :ریسک کشور نيجریه در صندوق گروه 

  ای صندوق در سالهای اخير محدود بوده است.پوشش بيمه

 OECD در گروه ریسک ج.د.کنگو

 

 7گروه  :ریسک ج.د.کنگو در صندوق گروه

  ای صندوق در سالهای اخير محدود بوده است.پوشش بيمه



 بدهی ساختار بازسازی غنا: تنزل رتبه اعتباری با توجه به

 از را غنا بدهی رتبه بلندمدت ،موسسه رتبه بندی مودیز

Caa2 بهCa  از رتبه ترپایین درجه 10 که دادتنزل 
را به  رتبه تنزل اینموسسه مذکور علت . است گذاریسرمایه
 دولت کهاین کشور  خارجی و داخلی هایبدهی ساختار تجدید
. این نسبت داده استعالم نموده ا 2022 نوامبر 24 در آن را

 طلبکاران توجه قابل زیان به منجردر حالی است که این امر 

 بدهی بهره پرداختبه گزارش مودیز . خواهد شدخصوصی 
به  2022 سال در را عمومی درآمدهای از درصد 58 عمومی

عمومی  بدهی سطح سال پایان در و خود اختصاص خواهد داد
از این . رساند خواهد داخلی ناخالص تولیداز  درصد 104 به را
 با هدف ثبات عمومی بدهی ساختار تجدیدگذاری هدف یرو
  است. بودهبدهی  در

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتیوپی: نگاهی به تحوالت سیاسی

دولت فدرال  ،بعد از یک دوره تنش دوساله در منطقه تیگرای
بس را در آفریقای جنوبی پیمان آتشیک ، این منطقه و رهبران

متعاقب نظر  توافق این امضا نمودند. آفریقا و با نظارت اتحادیه
 به دادن پایان وت حمال مبنی بر توقف فدرال مثبت دولت

 رهبران موافقت همچنین و تیگرای عملی منطقه محاصره
و  انحالل دولت تیگرای، مبنی بر خلع سالح نیروها تیگرای

  حاصل شده است.فدرال به دولت  بازگرداندن قدرت

 دو هر، شد روبرو متفاوتی هایواکنش باکه   توافق اینبدنبال 
 ارسال که حالی کردند. در متوقف را نظامی حمالت طرف
 کمیته اما ،هشد آغاز یاتیگر منطقه به بشردوستانه هایکمک
 با های ارسالیمحمولهه که اعالم کردمواد غذایی  جهانی

 نیز طی نظامی فرماندهان .ندارد مطابقت منطقه نیازهای
 عقب صورت در که کردند موافقت نایروبی در بعدی مذاکرات

 نیروهای ی،اتیگر از آمهاران و اریتره نیروهای نظامینشینی 
داد. همچنین،  خواهد تحویل را سنگین هایتیگرای سالح

 و حلبا هدف  بار چندین سودان و دولت اتیوپی نمایندگان
 . اندکرده مالقاتبا یکدیگر  مرزی اختالفات فصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در گروه ریسک کشور غنا

 

 5 گروه :ریسک کشور غنا در صندوق گروه

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



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
   

 

                          

 2022در سه ماهه چهارم سال  دالر 97 نرختخمین میانگین قیمت نفت                          

دالر در هر بشکه  5/70دالر در هر بشکه رسید که نسبت به نرخ  7/100به  2022ماهه نخست سال  11قیمت نفت خام برنت در 
های عمده آن، کاهش جهانی میزان عرضه و افزایش ریسکدرصد افزایش را نشان می دهد و علت  8/42در دوره مشابه سال قبل، 

 ژئوپولیتیکی ناشی از بحران اوکراین است. 
به موازات رفع محدودیتهای  ،و افزایش تقاضای نفت از طرف چین پالس اوپک عالوه بر این عوامل، کاهش احتمالی عرضه ائتالف

 در Manaar Energy . همچنین، شرکتفزایش داده استاافزایش قیمت نفت  هایی را در خصوص احتمالنگرانی19کووید 
 عرضه و تقاضا مورد در عدم اطمینان دلیل به پالس اوپک ائتالف است کرده بینیدر خصوص تولید نفت پیش خود اصلی سناریوی

 کرد.  خواهد حفظ را 2022 اکتبر خود در اعالم شده تولیدی هاینفت، سهمیه

 روز در بشکه 500000 تا 250000 بین احتمالی فیزیکی تولید کاهش که بینی کردهشرکت، پیشدوم، این  سناریوی اساس اما، بر
 انتظار بدبینانه، سناریوی طبق مقابل، در. یابد کاهش آتی، قراردادهای و فیزیکی بازارهای صورت گیرد و بدین ترتیب، شکاف بین

 انعطاف آزمایش منظور پالس، به اعضای اوپکممکن است بینی افزایش تقاضا برای نفت در میان مدت، رود با توجه به پیشمی
 و پاسخگویی تولید ظرفیت افزایش منظور به اوپک کشورهای رودمی انتظار ترتیب، این به .های خود را افزایش دهندسهمیه پذیری،

برنت  نفت قیمت انتظار می رود کهدهند. در مجموع  را ادامه 2023 سال در ایسرمایه مخارج افزایش مدت، میان تقاضای رشد به
 .برسد بشکه هر دالر در 101به  2022و در کل سال  بشکه هر در دالر 97 متوسط به طور به سال چهارم ماهه سه در

 
 2022هزار دالر در تن در سه ماهه چهارم سال  7 قیمت : پیش بینی میانگینمس/فلزات پایه

درصد نسبت به میانگین  6/4دالر در هر تن رسید که  8864به میانگین ماهه نخست سال  11در قیمت مس در بازار فلزات لندن 
تقاضا برای فلزات در چین به دلیل اقدامات محدود که کمتر است. پیش بینی شده  2021دالر در هر تن در دوره مشابه سال  9295

  یابد و بر قیمت این فلز تاثیر بگذارد. کننده و ترس از رکود جهانی، کاهش

 جهان و منطقه تحوالت  کاال  و انرژی در سطح 

 OECD در گروه ریسک کشور اتيوپی

 

 6گروه  :ریسک کشور اتيوپی در صندوق گروه

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



دالر  8226کاهش یافت و به  2021اکتبر  18دالر در هر تن در  11299، قیمت مس از قیمت اوج 2022نوامبر  30همچنین، در 
  .استدر چین  19و تداوم محدودیتهای ناشی از کووید  انقباض سیاست های پولی جهان، این امردر هر تن رسید که علت اصلی 

 2022ماهه نخست سال 9همچنین، طبق جدیدترین آمارهای گروه تحقیقات بین المللی مس، تقاضای جهانی مس تصفیه شده در 
 8/3درصد باالتر است. دلیل این رشد، افزایش  6/2به میزان 2021دوره مشابه سال ا نسبت ب درمیلیون تن بوده که  3/19به میزان 

درصدی تقاضای جهانی برای مس  2/1رگترین مصرف کننده مس در سطح جهان و صعود درصدی تقاضا در چین به عنوان بز
 تصفیه شده در سایر کشورها است.

میلیون تن  58/18میلیون تن رسید که نسبت به رقم  19به  2022ماهه نخست سال  9همچنین، تولید مس تصفیه شده جهان در 
دهد. این در حالی است که افزایش تولید از طرف چین و جمهوری  می درصد افزایش را نشان 3/2 گذشته، سال مشابه مدت در

در سه ماهه چهارم قیمت مس  دموکراتیک کنگو با کاهش تولید از طرف شیلی، جبران شده است. در مجموع پیش بینی می شود
  دالر در هر تن برسد. 8570به در کل سال هزار دالر در هر تن و  7طور میانگین به به  2022سال 
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  توضيحات جداول

 
صندوق ضمانت  و برآوردهای CIA FACTBOOKالمللی پول، جهانی، صندوق بینبانکاز ها و آمار عمدتا منابع داده (1

 اخذ شده است.صادرات ایران 

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

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

ایران بازار  نیز نماید ونوظهور فعالیت می صرفاً در اقتصادهایبندی اعتباری دیگری که شوند. موسسه رتبهبندی میطبقه
 قرار دارد.قبرس  کشور است که در CIیا  Capital Intelligence ، موسسهداردخود را هم تحت پوشش 

 
یا  Economic Intelligence Unit(EIU)سنجی نظیر در کنار این موسسات، شرکتهای تخصصی ریسک

(BMI)Business International Monitor  شورها به وضعیت اعتباری کنیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از
ت صادرات ایران در سطح گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانسرمایه

ا بر اساس وضعیت رمنظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها ه شوند نیز بدنیا محسوب می
کنند. از همتایان صندوق در بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7)بسیار کم ریسک( تا  1طبقه از  ریسک کشوری به هفت

 EKFسوئد،  EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،  Euler Hermesتوان بهکشورهای دیگر می
جنوبی و کره K-sureهند،  ECGCروسیه،  EXIARکانادا،  EDCاسترالیا،  EFICسوئیس،  SERVدانمارک، 

Sinosure.بندی سات رتبهبندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسازی تقریبی طبقهمعادل چین نام برد
اص، بومی سازی خبندی صندوق بر اساس پارامترهای گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهجهانی در جدول ذیل مشاهده می
 باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار است.شده؛ ولی بطور کلی از همبستگی 

 

 

 
 

  

 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 مرکزی 
 

 نرخ جاری)%( نرخ پایه نام کشور

 Fed fund Target rates 4 ایاالت متحده

 Refi Rate 2 منطقه یورو

 Bank Rate 3 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 85/2 استراليا

 Cash Rate 25/4 نيوزیلند

 month Libor target 5/0 3 سوئيس

 Overnight rate 75/3 کانادا

 One-year lending rate 65/3 چين

 Base Rate 25/4 هنگ کنگ

 Discount Rate 625/1 تایوان

 Base Rate 25/3 جنوبیکره 

 O/N Policy Rate 75/2 مالزی

 ID repo 25/1 تایلند

 Reverse repo rate 35/3 هند

 Repo rate 9/3 امارات متحده عربی

 Reverse repo rate 5/4 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 25/13 مصر

 CBJ Main Rate 5/4 اردن

 Repo rate 9 ترکيه

 Repo rate 7 آفریقای جنوبی

 Central Bank Rate 75/8 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/16 نيجریه

 Prime Rate 27 غنا

 Rediscount Rte 5/19 آنگوال

 Target Rate 10 مكزیک

 Selic Rate 75/13 برزیل

 Refi Rate 5/10 ارمنستان

 Policy Rate 75/6 رومانی

 Base Interest 49/0 بلغارستان

 Refi Rate 16 قزاقستان

 Discount Rate 25 اوکراین

 Refi Rate 5/7 روسيه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاری برای اعتبارات صادراتی      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/12/2022لغایت  15/11/2022

 45/4 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 96/4 سال 5

 54/4 سال 5/8تا  5

 4/4 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 72/6 سال 5

 58/6 سال 5/8تا  5

 5/6 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 14/3 سال 5

 36/3 سال 5/8تا  5

 41/3 سال5/8بيش از 

 47/12 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 97/0 سال 5

 09/1 سال 5/8تا  5

 2/1 سال5/8بيش از 

 29/5 - وون  کره جنوبی

 32/5 - دالر نيوزیلند

 49/4 - کرون نروژ

 07/9 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 23/3 سال 5

 41/3 سال 5/8تا  5

 38/3 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 62/1 سال 5

 81/1 سال 5/8تا  5

 97/1 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 87/4 سال 5

 93/4 سال 5/8تا  5

 5 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 38/5 سال 5

 18/5 سال 5/8تا  5

 09/5 سال5/8بيش از 

 یورو

 87/2 سال 5

 3 سال 5/8تا  5

 14/3 سال5/8بيش از 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايرانصندوق ضمانت صادرات 
 و بین الملل مديريت ريسك
 

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

 88739267تلفن: 

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