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ن، پوشد ریسک های ایاای و تجاری خریشخاران کاالهشا و خشخمات ایرانشی ااشتر   شور       هسته اصلی فعالیت صنخوق ضمانت صانرات ایرا
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  پرنازنر ماهنامه ریسک کشوری نر ا تخا  صورهمچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان  ه ارزیا ی ای  ریسكها می 
 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 ن،صنخوق ضمانت صانرات ایرا ر ااتفانر از م الب ای  ماهنامه  ا ذکر نا شوننتشر میم

 

نامه و ضمانتنامه، صندوق 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

آورند. ميگذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم به 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

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  Nexiنقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، 

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

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

ازمان س»كشورها پوشش داده شود. نمودارهای مربوط به شاخص ريسك ارائه شده در اين ماهنامه، با توجه به لزوم بررسي روندها از 
استخراج شده است. شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست پوشش  OECD« همكاريهای اقتصادی و توسعه

های حق بيمه با هدف كمك به صادركنندگان های خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نرخخود در قبال كشورهای جهان متناسب با سياست
اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه  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:
ز اقتصادی جهانچشم   خاورمیاهن و شمال آفریقا  /آفریقای جنوب صحرا /اندا

ز چشم: مغولستان   چین هب وابستگی اتثير تحت اقتصادی اندا
 اقتصاد رب و مختلف اهی بخش رب آن گسترده اتثير و ساز و ساخت بخش رکود: چین

  خارجی اهی ریسک افزایش دلیل هب اه بندی رتبه تنزل: پاکستان
  مثبت سمت هب انداز چشم رتبه بازنگری و بندی رتبه موسسات توسط دولتی اهی رتبه اتئید: عمان

ز چشم و اعتباری  رتبه اتئید: رعبی متحده امارات   دولت اقتصادی اندا
گاهی هب تحوالت سیاسی  رعاق: ن

گاهی هب تحوالت سیاسی میان رد داخلی انخالص تولید ردصد ۵ ات 4واقعی رشد ینیب شیپ:ارمنستان  مدت/ ن
 و...
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 انداز اقتصادی در معرض ریسکهای نامطلوبجهان: چشم

درصد در  0/3به  0202درصد در سال  6المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهان از  بینی صندوق بین پیشبر اساس 
به پیامدهای عملیات نظامی روسیه در اوکراین،  بینی رسد. این پیش میدرصد  7/0به  0203کاهش یافته و در سال  0200سال 

نسبت داده شده و  21های مرکزی و تاثیرات شیوع کووید رخ بهره بانکافزایش شدید نافزایش نرخ تورم در سراسر جهان، 
 های اقتصادی ایاالت متحده، چین و منطقه یورو است.  دهنده کاهش قابل توجه فعالیت نشان

درصد و سال آینده  4/0همچنین بر اساس پیش بینی صندوق، تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصادهای پیشرفته در سالجاری 
 7/3به میزان  0203و  0200های  د بوده و فعالیت اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سالدرص2/2

به  0202درصد در سال  6/5شود میانگین نرخ تورم در سراسر جهان از  بینی می درصد رشد خواهد داشت. عالوه بر این، پیش
 درصد تعدیل شود. 7/4 به متوسط  0203و در سال  0200درصد در سال  3/1

درصد  5به میزان  0200رود تولید ناخالص داخلی واقعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال  بر اساس گزارش صندوق، انتظار می
درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آفریقای جنوب  6/3به میزان  0203و در سال 

درصد پیش بینی شده است. این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی  7/3،  0203درصد و در سال  6/3،  0200 صحرا در سال
 درصد پیش بینی کرده است. 6/2 را صفر درصد و در سال آینده 0200واقعی در اروپای نوظهور و در حال توسعه در سال 

بینی  هان، نامطلوب ارزیابی شده است. بر این اساس پیشانداز اقتصاد جهای چشم شایان ذکر آنکه در گزارش صندوق، ریسک
های ژئوپلیتیکی به افزایش اختالل در تجارت جهانی منجر شده و بر  شود جنگ طوالنی در اوکراین و افزایش تنش می

های  زینهه جهان، شود وخیم شدن شرایط مالی بینی می های جهانی انرژی و کاالها تاثیرگذار خواهد بود. همچنین، پیش قیمت
بدهی و رکود برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای  باالتری را در بخش خدمات بدهی ایجاد نموده و ممکن است سبب بحران

 در حال توسعه شود.

        

انداز در معرض ، چشم4243-42های  درصدی در سال 7/3رشد تولید ناخالص داخلی واقعی  :آفریقا

 ریسکهای نامطلوب
 3/3به  0202درصد در سال  2/4بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در آفریقای جنوب صحرا از پیشبر اساس 

یابد که این امر به تاثیرات بحران اوکراین بر تورم مواد غذایی و سوخت در سراسر جهان، تداوم کاهش می 0200درصد در سال 
های پولی انقباضی در اقتصادهای پیشرفته نسبت داده  چین و نیز اتخاذ سیاست ها در اختالالت عرضه ناشی از اعمال محدودیت

های ثابت ناخالص و کاهش مصارف خصوصی در  گذاری بینی بهبود در سرمایه رود با توجه به پیش شده است. انتظار می
 درصد بازگردد. 1/3به  0204درصد و در سال  5/3به  0203اقتصادهای منطقه، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 

به استثنای سه اقتصاد بزرگ آنگوال، نیجریه و آفریقای جنوبی، در سال  رود فعالیت اقتصادی منطقه عالوه بر این، انتظار می
شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بینی می درصد رشد داشته باشد. همچنین پیش 0/5تا  0204درصد و در سال  6/4تا  0203

درصد برسد که عمدتاً به دلیل کاهش  0/5به  0204درصد و در سال  6/4به  0203درآمد منطقه در سال ای کمدر کشوره
شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای بینی می وصولی واردات و گسترش بخش خدمات در این کشورها است. پیش

 درصد بازگردد. 3به نرخ  0204د باقی بماند و در سال درص 8/0غنی، در سال آینده به دلیل کاهش قیمت کاالها در سطح 

 اقتصاد جهان  و منطقه



کند. این امر های چشم انداز اقتصادی منطقه آفریقای جنوب صحرا را نامطلوب ارزیابی می در همین راستا، بانک جهانی ریسک
رو و ایاالت متحده اقتصاد جهانی عمدتاً در چین، منطقه یو  های خارجی منطقه عمدتاً شامل کاهش فعالیت دهد ریسک نشان می

های در چین در  رود اعمال محدودیت است که منجر به کاهش صادرات و کاهش قیمت کاالها خواهد شد. همچنین انتظار می
رود  های عرضه و نیز بر نرخ تورم در سراسر منطقه تاثیر بگذارد. عالوه براین، انتظار می ، بر زنجیره«کووید صفر»نتیجه سیاست 
مدت در اوکراین، سبب اختالالت تجاری شده که ممکن است نا امنی غذایی را تشدید کرده و سبب  ی طوالنیها تداوم درگیری

  بدهی  های داخلی نیز شامل: نکول افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سوخت گردد. عالوه براین، به عقیده بانک جهانی ریسک
المللی و همچنین  محدود شدن دسترسی به بازارهای سرمایه بینهای دولتی به موازات وخامت شرایط مالی جهانی و  شرکت

 .وخامت شرایط امنیتی و تشدید شرایط آب و هوایی است

 

پیامد افزایش  4244درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در سال  2/6خاورمیانه و شمال آفریقا: رشد 

 افزایش قیمت منابع هیدروکربنی است.تولید و 
کشور صادرکننده  1شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بینی می ( پیشIIFالمللی) تامین مالی بین بر اساس گزارش موسسه

برسد که این رشد عمدتاً با افزایش  0200درصد در سال  4/6به  0202درصد در سال  6/3از  نفت خاورمیانه و شمال آفریقا
رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را در سال  ،این موسسه گردد.محقق می قیمت نفت، افزایش تولید و درآمدهای حاصل از آن 

 1رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این  بینی کرده است. انتظار می درصد برای عراق پیش 6درصد برای ایران تا  0از  0200
های اقتصادی بخش غیر  درصد کاهش یابد و نرخ رشد در فعالیت 8/0به دلیل کاهش تولید نفت به  0203اقتصاد در سال 

کشورهای صادرکننده نفت، به  رود در برخی از درصد افزایش یابد. عالوه بر این، انتظار می 0/4هیدروکربنی در سال آینده تا 
اجاره بها   ارز چند کشور به دالر آمریکا، تعیین حداکثر سقف قیمت مواد غذایی، برق، بنزین و کاهش قیمت دلیل وابستگی شدید

 .افزایش عرضه امالک، فشارهای تورمی در سطح اندک باقی بماند در میان
درصد تولید ناخالص داخلی در  8/6مجموع مازاد مالی صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا از  IIFهمچنین، به عقیده 

افزایش درآمدهای هیدروکربنی،  بدلیلکاهش خواهد یافت که  0203درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  0/3به  0200سال 
. در عین حال چنانچه قیمت نفت برای مدت زمان می باشدهای عمومی و تالش مقامات برای تقویت مالی افزایش اندک هزینه

این در حالی  دالر در هر بشکه کاهش یابد، امکان بروز فشارهای مالی در میان مدت وجود دارد. 72قابل توجهی به کمتر از 
 های خارجی و عمومی فراوان صادرکنندگان نفت تأثیرات این بخش از کاهش قیمت را خنثی نماید.  رود دارایی که انتظار می است

 

 چین تحت تاثیر وابستگی به مغولستان: چشم انداز اقتصادی                                    
درصد برسد و  5/0، به 0202درصدی در سال  6/2بعد از رشد  0200رود رشد تولید ناخالص داخلی مغولستان در سال انتظار می

 المللیجدیدترین برآوردهای صندوق بینبرغم درصد افزایش یابد. این در حالی است که  5به  0203شود در سال پیش بینی می
 توسط 21مهارسازی کووید از جمله اقدامات  ،کاهش رشد سالجاری اصلی ترین عوامل خارجیپول از رشد اقتصادی مغولستان، 

 شتاب اقتصادی ضعیف و فشارهای تورمی احتماالً در سال بعد نیز تداوم خواهد داشت. ، چین

 تاثیر بر ریسک کشوری:
 طور ، به صادرات مغولستان به چین، بهاین کشور اقتصادی در خصوص کووید صفر و افت شدید فعالیتهای چین سیاست

 باشد. عالوه می کاال ضعیف تقاضایو  عرضه زنجیره در زمینی، اختالل مرزهای شدن یل بستهآسیب رسانده که بدل توجهی قابل

 آسیا



 کاهش و انرژی و غذایی مواد قیمت بر اوکراین جنگ تأثیر با آسیب دیده و این فشارها، تورمی فشارهای از مغولستان این، بر
 28 اکتبر، توگریک تاکنون 23اساس اطالعات موجود تا این در حالی است که بر . شده است توگریک )واحد پول( تشدید ارزش
. است شده نیز تورم سبب تشدید که این موضوع داده دست از جاری سال در آمریکا دالر برابر در را خود ارزش از درصد

 از کشور جاری حساب کسری توجه قابل افزایش از پذیرد بلکهتاثیر می آمریکا قوی دالر از تنها افت ارزش پول، نه فشارهای
  .شود می نیز ناشی 0200 سال در شده بینی پیش درصد 02 به 0202 سال در داخلی ناخالص تولید درصد 8/20

 0203ژانویه  در پروژه، شرکای و دولت توافق از پس ،تولگوی اویو مس بزرگ معدن توسعه رود می انتظار مثبت، جنبه از
نماید. همچنین شرایط کمک می واقعی داخلی ناخالص تولید رشد و صادرات به احتماالًداشته باشد. توسعه این معدن  پیشرفت

 کنترل و پارلمانی اکثریت از و برخورداری حاکم و با روی کار آمدن حزب 0202 ژوئن انتخابات زمان از سیاسی این کشور
 است.  شده جمهوری، تثبیت ریاست

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر اقتصاد و مختلف های بخش آن بر گسترده و تاثیر ساز و ساخت بخش چین: رکود           

 وام پرداخت چینی خریداران از ای فزاینده تعداد اخیر، هایهفته در(، Credendo) بلژیکبه گزارش موسسه اعتبار صادرات 
 ها این پرداخت تعلیق است، محدود بانکی بخش بر این اقدام تأثیر که حالی در. اند کرده متوقف را ناتمام های خانه برای مسکن

 .دهد می وسازهای در حال انجام افزایش ساخت بر را فشار
 رشد مجدد تقویت برای سنتی طور به که)  ساز و ساخت بخش بازگرداندن تعادل به در راستایدولت هدفاسد ر به نظر می

 سال چین از دولت واقع، . دررا بدنبال داشته است تولیدکنندگان بخش امالکمنابع مالی  کمبود( شود می تحریک اقتصادی
 در. است داده سوق زدایی اهرم سمت به را وساز ساخت بخش شد، معرفی 2«قرمز خط سه» معروف سیاست که زمانی ،0202
بخش  بلندمدت، و میان در اما .بود و مستغالت خواهد امالک بازار در ورشکستگی این اقدام، افزایش اصلی پیامد مدت، کوتاه

 بیشتر بسیار مستغالت و امالک فعلی عرضه است. زیرا دولت دوم موضوع، هدف همین که تقویت گردد باید امالک و مستغالت،
دوره  به نسبت 0200 اوت تا 0200 ژانویه از هاگذاریسرمایه با توجه به کاهش حاضر، حال در. است انتظار مورد تقاضای از

 . ،استگدشته  دهه نادر درای  در بخش ساخت و ساز پدیده مشهودرکود  این قبل، مشابه در سال

                                                           
کرده است که  ترسیم متحده ایاالت و چین روابط کنترل از شدن خارج از جلوگیری و اختالفات موثر مدیریت برای را قرمز خط سه دولت چین - 2

 باشد. می شامل عدم به چالش کشیدن سیاست سوسیالیسم چین، عدم ایجاد مانع در توسعه چین و عدم نقض حاکمیت این کشور

 OECD در مغولستان گروه ریسک کشور

 

 6گروه .  :در صندوق مغولستان ریسک کشور گروه
 در سالهای اخیر موردی برای پوشش بیمه ای صندوق مطرح نبوده است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خارجی  ها به دلیل افزایش ریسک بندی رتبه: تنزل پاکستان                        
 درجهه داده کهه هفهت   تنهزل   Caa1بهه   B3رتبه  را ازبلندمدت ارزی داخلی و خارجی پاکستان   ، رتبهرتبه بندی مودیزموسسه 

ههای   ، به ریسهک تنزل رتبهانداز را نیز مورد تایید قرار داده است. این  چشمرتبه گذاری است و منفی بودن  سرمایه رتبهتر از  پایین
ههای مربهوب بهه ثبهات بهدهی بهه دنبهال سهیل          پذیری خارجی و همچنین افزایش ریسهک  وضعیت نقدینگی و آسیب در فزاینده

در صهورت عهدم    بهه عقیهده موسسهه مهودیز    مالی و تلفات قابل توجهی شد، نسبت داده شده است.   ویرانگری که منجر به زیان
، پاکستان برای پرداخت بدهی خود به شدت به تهأمین مهالی از   های مقرون به صرفه دسترسی به بازار تأمین مالی، آنهم با هزینه

انهداز رشهد کشهور، تهامین     دهد پیامدهای منفی و قابل توجه سیل بر چشم دهندگان متکی خواهد بود. این امر نشان می سوی وام
مر که دولت بدون تغییهر در  گذاشته است. همچنین این ا تاثیرها و امکان بروز مخاطرات اجتماعی  مالی عمومی و بر تراز پرداخت

های معوق نخواهد بود مورد اشاره قرار گرفته و خاطرنشان کرده است که طبهق اعهالم    ساختار بدهی خود قادر به پرداخت بدهی
بدهی خهارجی   تجدید ساختاردر راستای  دهندگان رسمی بوده و اقدامی وزارت دارایی، این کشور به دنبال بخشودگی بدهی از وام

 اهد کرد. خود نخو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD درچین گروه ریسک کشور

 

 2گروه.  :در صندوق چین ریسک کشور گروه

 میلیون یورو 1329 :تاکنون 90سال ای صندوق از پوشش بیمه مجموع

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور

 

 6گروه   :در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 2/35 :تاکنون 90سال ای صندوق از پوشش بیمه مجموع



 

 های دولتی توسط موسسات رتبه بندی و بازنگری رتبه چشم انداز به سمت مثبت  عمان: تائید رتبه  
 -BB و Bمدت ارزی خارجی و داخلی عمان را به ترتیب در رتبه  و بلند  های اعتباری کوتاه پی، رتبه بندی اس اند رتبه موسسه

چشم انداز را باثبات پیش بینی نمود. به عقیده موسسه مذکور بهبود اقتصادی و قابل توجه اخیر مورد تایید قرار دارد و رتبه چشم
شود بینی می . همچنین پیشکندحمایت میهای نامطلوب قیمت نفت  ساختار اقتصاد در برابر شوک از ها، انداز مالی و تراز پرداخت

کاهش یابد که این امر بر عملکرد مالی و خارجی عمان تأثیرگذار خواهد بود. عالوه بر این، دولت  0203-04قیمت نفت در دوره 
عمان در نظر دارد در راستای کاهش وابستگی باالی خود به بخش هیدروکربن و بهبود ثبات مالی، برنامه مالی میان مدت خود 

 را ادامه دهد. 
گذاری است، مورد  تر از درجه سرمایه که سه درجه پایین Ba3بدهی بلندمدت عمان را در رتبه   ندی مودیز نیز رتبهموسسه رتبه ب

تأیید قرار داده و رتبه چشم انداز را از باثبات به مثبت مورد بازبینی قرار داده است. موسسه مذکور بهبود رتبه چشم انداز را ناشی 
های بدهی  و همچنین بهبود بالقوه شاخص 0200های توان پرداخت بدهی در سال شاخص از کاهش بار بدهی عمان و بهبود

 این کشور در میان مدت نسبت داده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحوالت سیاسی بهعراق: نگاهی 
 بدنه وی با حمایت .کرد انتخاب کشور جدید جمهور رئیس عنوان را به رشید عبداللطیف 0200 اکتبر 23 در عراق پارلمان

 را به السودانی اعرشید، محمد شی جمهور دمکراتیک کردستان، پیروز انتخابات شد. همچنین، رئیس حزب و شیعیان هماهنگ
،  اکتبر 27مجلس مقننه عراق در  نتیجه، کابینه اقدام نماید. در تشکیل و به وی ماموریت داد برای ، منصوب وزیر نخست عنوان

 را تایید و تصویب کردند.  السودانی وزیر نخست جدید اعضای دولت
 
 
 
 
 
 

 OECD در عمان گروه ریسک کشور

 

 3گروه   :در صندوق عمانریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 2/20 :تاکنون 90سال ای صندوق از پوشش بیمه مجموع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 اقتصادی دولت  انداز چشم واعتباری  رتبهتائید امارات متحده عربی:                                 

ائید ت -AAو  +F1 در رتبه های به ترتیبرا  عربی متحده مدت امارات ، رتبه اعتباری کوتاه مدت و بلند فیچ بندی موسسه رتبه
خالص دارایی  مناسبسطح بدهی عمومی، وضعیت  . علت این امر کاهشه استچشم انداز این کشور را باثبات اعالم کردرتبه و 

 درآمدهای به کشور زیاد وابستگی در عین حال شده است.سطح سرانه تولید ناخالص داخلی عنوان  افزایشهای خارجی و 
ها را محدود نموده این رتبههای حاکمیتی و ضعف شاخص نهادهای دولتیربنی، بدهی چشمگیر برخی از امیرنشینها و هیدروک

  است.

 و بدهی بوده داخلی ناخالص درصد تولید 75حدود  ،0202در سال امیرنشینها  احتمالی های مجموع بدهی ،فیچبر اساس برآورد 
برسد. با این  داخلی ناخالص درصد تولید 32داخلی و بدهی بخش بانکی به  ناخالص تولید درصد 52به  ناخالص غیربانکی خارجی

را  کمی تعلق دارد که ریسک سالم دولتی های شرکت به دولتی های شود سهم بسزایی از بدهی شرکتحال، فیچ متذکر می
و بدین ترتیب وابستگی اقتصاد  کنند جراا را ساختاری دهد که اگر مقامات کشور، اصالحاتفیچ توضیح می شوند .متحمل می

کاهش داده و وضعیت نهادی و حاکمیتی را بهبود دهند و تنشهای ژئوپولیتیکی را کمتر کنند احتماال  نفت کشور را به صادرات
 دهد.  ارتقا را ها بندی این رتبه

درجه باالتر از رتبه سرمایه گذاری  8تعیین کرده است که رتبه مذکور،  AAهمچنین، فیچ رتبه اعتباری امیرنشین ابوظبی، را 
کشور تاکید دارد. فیچ اعالم کرده است که این رتبه بندی بین وضعیت مالی موفق ، وضعیت  "باثبات"است و بر چشم انداز 

بنها، چهارچوب سیاستگذاری خارجی ، تولید ناخالص داخلی سرانه باالی این امیرنشین و وابستگی زیاد به بخش هیدروکر
اقتصادی رو به توسعه )که فعال به توسعه کامل نرسیده است( و شاخصهای حاکمیتی ضعیف نسبت به سایر امیرنشینها موازنه 

 683 به 0204 سال پایان در عربی متحده کند خالص داراییهای خارجی اماراتفیچ پیش بینی می کند. همچنین،ایجاد می
 برسد داخلی ناخالص تولید درصد 064 یا دالر میلیارد

 

 

 

 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 

 7گروه    :در صندوق عراقریسک کشور  گروه

 میلیون یورو2608 :تاکنون 90سال ای صندوق از پوشش بیمه مجموع



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تولید ناخالص داخلی در میان مدت درصد ۵تا  2پیش بینی رشد واقعی ارمنستان:
ساله در سطح  المللی پول در مورد یک موافقتنامه موقت سه المللی پول، مقامات ارمنستان و صندوق بین طبق اعالم صندوق بین

اند. این موافقتنامه از برنامه اقتصادی دولت ارمنستان که به منظور تقویت صادرات و  اعضای این صندوق به توافق رسیده
شده است، حمایت خواهد کرد. بر اساس پیش  گذاری، به موازات حفظ ثبات کالن اقتصادی و مالی و کاهش فقر تنظیم  رمایهس

بزرگ   درصد خواهد رسید که بخشی از این رشد ناشی از جریان 22به  0200بینی صندوق، نرخ رشد اقتصادی ارمنستان در سال 
درصد کاهش یابد که  5تا  4مدت به  نرخ رشد مذکور در میان ش بینی می شودورود سرمایه به این کشور است. همچنین پی

انداز  های موجود در چشم دهنده تضعیف تقاضای خارجی و وخامت شرایط مالی جهانی است. به عقیده صندوق، ریسک نشان
 کالن اقتصادی، عمدتا منشاء خارجی دارند. 

های انقباضی  تدریج با حمایت از سیاست مدت به المللی پول، نرخ تورم در میانبینی صندوق بینشایان ذکر آنکه بر اساس پیش
درصد  3/62رود سطح بدهی عمومی از یابد. عالوه بر این، انتظار میدرصد کاهش می 4های خارجی به  پولی و کاهش شوک

مالی قوی و افزایش ارزش پول  های حفاظدرصد کاهش یابد که پیامد  52به  0200در سال ، 0202تولید ناخالص داخلی در سال 
 ملی ارمنستان است. 

  نگاهی به تحوالت سیاسی:

در شهر پراگ و با میانجی  0200اکتبر  6نخست وزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان و الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، در 
گری ماکرون رئیس جمهور فرانسه و رئیس مجلس اروپا با یکدیگر دیدار کردند و در خصوص چشم انداز صلح بین باکو و ایروان 

ینیان و الهام علی اف، با حضور هیئت اعزامی غیرنظامی دو ماهه اتحادیه اروپا در جوار با یکدیگر مذاکره نمودند. ضمنا پاش
موافقت کردند. همچنین، پاشینیان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پراگ، دیدار و در  دو کشورمرزهای مشترک 

   خصوص روند عادی سازی روابط بین دو کشور گفتگو کرد.
 
 
 
 

 OECD در امارات متحده عربی گروه ریسک کشور

 

 2گروه   :در صندوق امارات متحده عربیریسک  گروه

 میلیون یورو1470: تاکنون 90سال ای صندوق از پوشش بیمه مجموع



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4244سال  چهارم ماهه سه در نفت یدالر2/66قیمت میانگینپیش بینی                  

 درصدی 5/46 رشد که بود بشکه هر در دالر 7/222 متوسط طور به 0200 سال نخست ماهه 22 در برنت خام نفت اولیه  قیمت
 افزایش و جهانی محدود عرضه این امرعمده  دلیل نشان داد. گذشته سال مشابه مدت در بشکه هر در دالر 4/61 به نسبت را

 المللی انرژی درانس بینژاعالمی آ های سیاست سناریوی همچنین، طبق می باشد.اوکراین  از بحرانناشی  ژئوپلیتیکی خطرات
 ناشی این امر که بگیرد پیشی 0221 سال سطح از 0203 سال در نفت جهانی تقاضای می شود بینی پیش ، 0200 سپتامبر پایان

 مورد در ها نگرانی و نفت قیمت افزایش دهد می موضوع نشان این. است شیمیایی موادمختلف های افزایش تقاضا در بخش از
 عرضه جدید منابع تامین از ناشی اقلیمی و سیاسی اقتصادی، اثرات مجدد ارزیابی به را جهان سراسر کشورهای انرژی، امنیت
و  جهان سراسر در باال تورم کنار نرخ اولیه در مواد هایهزینه افزایش دلیل بهاین در حالی است که  .است داده سوق داخلی نفت

کاهش یافته  اخیر، های سال شده، در کشف منابع و توسعه دست و در جدید تعداد منابع گذاری، سرمایه تاثیر آن بر کاهش سطوح
 .است

 این با. است همراه بوده با چالش صنعت، کل در گذشته های سال در مالی منابع به از نظر آژانس انرژی بین المللی، دسترسی
 362نسبت به رقم  که برسد دالر میلیارد 452 حدود به 0200 سال در نفت صنعت در ها گذاری سرمایه کل رود می انتظار حال،

 آخرین طریق از Refinitiv موسسه این، بر عالوه. داشت خواهد همراه به را درصدی 05رشد  ، 0202 سال در دالر میلیارد
سال  چهارم ماهه سه در نفت قیمتنموده  بینی پیش صنعت، تحلیلگر 40 نظرات و بررسی خام نفت مربوب به قیمت نظرسنجی

 .برسد بشکه هر در دالر 2/222 به 0200 سال و در بشکه هر در دالر 4/16به  متوسط طور به

 

 4244روی در سه ماهه چهارم سال فلز ی دالر 3022قیمت پیش بینی میانگین فلزات پایه: 
 دالر در هر تن رسید که 37572 قیمت ، به متوسط0200فلزات لندن در ده ماهه نخست سال  بورسروی در بازار فلز  قیمت

 ها زنی گمانه بر طبق دهد. را نشان می 0202 سال مشابه دوره در یدالر 071275 میانگین به نسبت را درصدی 7/02 افزایشی
 اوکراین،بحران پیامد  این، بر عالوه .است کمبود برق چین به دلیل بزرگ ذوب های کارخانهدر  تولید این امر ناشی از کاهش

 جهان و منطقه تحوالت  کاال  و انرژی در سطح 

 OECD در ارمنستان ک کشورگروه ریس

 

 5گروه   :در صندوق کشور ارمنستانریسک  گروه

 میلیون یورو 344 :تاکنون 90سال ای صندوق از پوشش بیمه مجموع



 تن هر در دالر 0765به  0200نوامبر دوم در ،0200 آوریل 21 در تاریخ تن هر ازای به دالر 4563 رقم باالی ازاین فلز  قیمت
 .کاهش یافت

 تغییر بدون تن، میلیون 2/24 در رقم 0202 سال به نسبت 0200 سال در روی جهانی تقاضای شود پیش بینی میهمچنین، 
 کاهش 0200 سال در تن میلیون 15/23 به گذشته سال در تن میلیون 18/23 از کاهش درصد 0/2 با روی عرضه و مانده باقی
 تولید اروپا در ذوب بزرگ هایکارخانه زیرا یابد، کاهش تن هر در دالر 0522 به آینده ماه سه در روی قیمت رود می انتظار. یابد
 و اروپا در فلزاین  برای تقاضا کاهش شود می بینی پیش . در عین حالکاهش خواهند داد انرژی قیمت افزایش دلیل به را خود

 شود. مدت کوتاه دراین فلز  تولید کاهشمنجر به  متحده ایاالت اقتصادی فعالیت سرعت کاهش
سمت  به 0203 سال اول نیمه تغییر یابد و در 0200 سال در تنی 232222 کسری از روی شود بازارمی بینی پیش ترتیب، این به

 متوسط طور به روی قیمتشده  بینی پیش همچنین. برسد به تعادل کامل 0203 سال در و تولید سوق داده شود مازادوضعیت 
 برسد. تن هر در دالر 3522به عدد  سال کل درو  0200 سال چهارم ماهه سه در تن هر در دالر 3222
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  توضیحات جداول

 
و برآوردهای صندوق  CIA FACTBOOKالمللی پول،  جهانی، صندوق بین بانکاز ها و آمار عمدتا  منابع داده (2

 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 (0
ها برای دسترسی به بازار  . دولتاست Moody's( و S&P)Fitch Ratings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 

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

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  جامع از وضعیت اعتباری کشورها به نیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی
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 ب سطح دنیا محسوب می
کنند. از همتایان  بندی می )بسیار پر ریسک( طبقه 7)بسیار کم ریسک( تا  2ی به هفت طبقه از اساس وضعیت ریسک کشور

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.بندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات  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

 مبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار است.بومی سازی شده؛ ولی بطور کلی از ه
 

 

 
 

  

 معنای درجات اعتباری Fitch - CI-S&P Moody’s EIU صندوق ضمانت صادرات ایران

0 AAA Aaa AAA بسیار کم ریسک 

4 A+  تاAA+ A1 تا Aa1 AA کم ریسک 

3 BBB+ تا A Baa1 تا A A ریسک متوسط به پایین 

2 BB+  تاBBB Ba1 تا Baa2 BBB ریسک متوسط 

۵ 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 52/3 ایاالت متحده

 Refi Rate 52/1 یورومنطقه 

 Bank Rate 52/5 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 60/5 استرالیا

 Cash Rate 60/3 نیوزیلند

 month Libor target 20/0 3 سوئیس

 Overnight rate 52/3 کانادا

 One-year lending rate 62/3 چین

 Base Rate 20/3 هنگ کنگ

 Discount Rate 652/1 تایوان

 Base Rate 3 کره جنوبی

 O/N Policy Rate 2/5 مالزی

 ID repo 1 تایلند

 Reverse repo rate 32/3 هند

 Repo rate 20/4 امارات متحده عربی

 Reverse repo rate 52/3 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 52/11 مصر

 CBJ Main Rate 20/4 اردن

 Repo rate 20/10 ترکیه

 Repo rate 52/6 آفریقای جنوبی

 Central Bank Rate 52/8 کنیا

 Monetary Policy Rate 2/12 نیجریه

 Prime Rate 20/54 غنا

 Rediscount Rte 20/11 آنگوال

 Target Rate 52/1 مكزیک

 Selic Rate 52/13 برزیل

 Refi Rate 10 ارمنستان

 Policy Rate 52/6 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 20/14 قزاقستان

 Discount Rate 52 اوکراین

 Refi Rate 20/5 روسیه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاری برای اعتبارات صادراتی      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/10/2022لغایت  15/09/2022

 35/4 - دالر استرالیا

 دالر کانادا

 55/4 سال 2

 02/4 سال 2/8تا  2

 86/3 سال 2/8از بيش 

 کرونا چک

 6 سال 2

 45/2 سال 2/8تا  2

 11/2 سال2/8بيش از 

 کرون دانمارک

 40/5 سال 2

 65/5 سال 2/8تا  2

 28/5 سال2/8بيش از 

 52/10 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 11/0 سال 2

 1 سال 2/8تا  2

 05/1 سال2/8بيش از 

 30/4 - وون  کره جنوبی

 86/4 - نیوزیلنددالر 

 41/4 - کرون نروژ

 52/5 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 88/5 سال 2

 81/5 سال 2/8تا  2

 81/5 سال2/8بيش از 

 فرانک سوئیس

 21/1 سال 2

 66/1 سال 2/8تا  2

 55/1 سال2/8بيش از 

 پوند انگلیس

 15/3 سال 2

 15/3 سال 2/8تا  2

 11/3 سال2/8بيش از 

 ایاالت  متحدهدالر 

 53/4 سال 2

 03/4 سال 2/8تا  2

 18/5 سال2/8بيش از 

 یورو

 56/1 سال 2

 15/1 سال 2/8تا  2

 05/5 سال2/8بيش از 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
 و بین الملل مديريت ريسك
 

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