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

ت یک  ولتن داخلی صندوق  اایر مواسات همتا در ارتاار جهان  ه ارزیا ی این ریسكها می پردازد. ماهنامه ریسک کشوری در ا تدا  صور          
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 نامشودیم

 

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 نامهبيمهنمايد. ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي
-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 له قبل از حمل، طراحي گرديدههای صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرح
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  Nexiساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه،  موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان،
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 اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف در حوزهاطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، 
 نمايد.اقتصادی، تامين مالي، بيمه اعتباری، فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط مي

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

ای استخراج شده است. شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست پوشش خود در قبال كشوره 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

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

 رد اين شماره:
گاهی هب تحوالت اورکاين  و منطقه تحوالت اقتصاد جهان   با ن

 چین: اتثير شدید سیاست کووید صفر رب اقتصاد
 سیاسی ثباتی بی ربوز بدنبال اقتصادی و مالی ریسکهای ازفایش: اپکستان

کا  خارجی اهی¬بدهی رپداخت تعلیق و دولتی بدهی نکول اهینشاهن ظهور: رسیالن
 19هند: اتثيرپذریی روند بهبود از موارد جدید ابتال هب کووید 

 ثباتی ربای چشم اندازو احتمال ربوز بی 2022ردصدی فعالیتهای اقتصادی رد سال  9رشد : رعاق
 اس اند پیعمان: ارتقاء رتبه اعتباری توسط موسسه   

 امارات متحده رعبی: ایپدماهی انتخاب رئیس جمهور جدید
 لبنان: ربزگاری انتخابات عمومی، چالشهای پیش رو

 اتئید رتبه دولتی، بازنگری رد رتبه چشم انداز  ارمنستان:
  2022رد سال ردصد  6پیش بینی کاهش رشد اقتصادی هب   ساحل عاج:

 جهانی مالی رشایط و نفت قیمت هب انداز چشم وابستگی: نیجرهی
 و...
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 اوکراین جنگامد پیی رشد اقتصاد تضعیف

موسسه اعتبار صادراتی هلند ماه آوریل گزارش  بر اساس
 یک درگیری عملیات نظامی روسیه در اوکراین،)آترادیوس(، 

در حالی است  این و  روددو طرف به شمار میپرهزینه برای 
 ، درصد 2کمتر از  جهانی دو کشور از تولید ناخالصاین سهم که 

اقتصاد بنلوکس)کشورهای بلژیک، هلند و  همتراز بایعنی 
را جهانی حجم تجارت  ازبوده و سهم کوچکی لوکزامبورگ( 

 اند.به خود اختصاص داده
 تاثیرات بحران اوکراین:

 متعددیغیرمستقیم  اتتأثیر دارای روسیهبویژه و  این دو کشور
به در صادرات کاالهای جهانی . روسیه هستندجهان اقتصاد بر 

(، نیکل و درصد 13(، کود شیمیایی )درصد25ویژه گندم )
 10نفت و گاز )، و مهمتر از همه درصد( 13تا  12پالتین )
 رسمی هایدارد. با اعمال تحریمسهم نسبتاً باالیی درصد( 

و کانادا انگلستان ایاالت متحده، از سوی   اقتصادی علیه روسیه
گسترده  همچنین اختالل ها وتحریم غیررسمی شرکت و

 در روسیه کاالهاقیمت اوکراین، ناشی از جنگ اقتصادی 
یمت انرژی از اواخر افزایش بیشتری یافته است. همچنین ق

نسبت به سال گذشته  و افزایش یافته درصد 30در حدود فوریه 
یات عملنسبت به قبل از نیز ها دو برابر شده است. سایر قیمت

درصد  40تا  2021درصد و نسبت به اوایل سال  15 نظامی
 است.داشته افزایش 

م توانایی سیستم عرضه کاال یکی از مهمترین دالیل عد
در همین راستا، . استدر کوتاه مدت  ها خصوصاافزایش قیمت

روسیه در حال حاضر از طریق کانال عرضه  نظامی عملیات
گذاشته ر اقتصاد جهانی تاثیر انرژی ب در بخشکاال و بویژه 

 اقتصادو قبلی  بنیادیمشکل ، این عملیاتهمچنین  .است
نیز به سهم خود  تورم است.  کردهرا تشدید یعنی تورم روسیه، 

اثرگذار خانوارها  و به ویژه هزینه یاقتصاد هایبر میزان هزینه
 است.

 اوکراین بحرانرود انتظار میآترادیوس،  بنا بر گزارش موسسه
 و تحت تاثیر قرار دهد.  را تضعیف نمودهاقتصاد جهانی کل 

 کشورهای درگیربسیار بیشتر از حجم اقتصاد  میزان این تاثیر
ارزیابی چنین تاثیری، با عدم قطعیت باالیی همراه  خواهد بود. 

گسترش جنگ و میزان تداوم  سطحبه خاص  به طوربوده و 
 منطقی بینیپیشرسد بنظر میها بستگی دارد. درگیری

بر پایه  وکراینانداز تاثیرات عملیات نظامی روسیه در اچشم
 مفروضات زیر است:

عنی تا قبل ، یدرگیریهای دو طرف، طوالنی نخواهد بود. اوالً 
، خاتمه خواهد یافت. دوم اینکه ممکن 2023یان سال از پا

یا تقویت شوند، اما  شدهتشدید  ی علیه روسیههااست تحریم
صادرات در اختالل شدیدی که  نخواهد بود ایآنها بگونه شدت

  ایجاد نماید. انرژی روسیه 
ق روضات فوفبر اساس مهای موسسه آترادیوس بینیلذا پیش
 7/0کاهش سبب نونی ک نظامی عملیات ،دارد کهبیان می
 4/0کاهش  وشده  2022جهانی در سال اقتصاد  رشددرصدی 
این در حالی .  پی خواهد داشت را در 2023در سال درصدی 
بر کشورهای اروپای شرقی،  نظامی عملیاتاین تأثیر است که 

از جمله روسیه و اوکراین، بسیار باالتر از این ارقام خواهد بود. 
تاثیر بیشتری را تجربه  2022منطقه یورو در سال  در این رابطه 
ایاالت . در عین حال (کاهش یک درصدی رشد)خواهد کرد 

با طرفین  پیوندهای اقتصادی کمتربدلیل متحده و به ویژه آسیا 
  پذیری کمتری خواهند داشت.تأثیر ، نظامی عملیات

طی  جهانی اقتصاد تحوالت فوق،های ناشی از به رغم پیامد
 برایاست.  درصد 4/3 حدودنسبتاً قوی رشد  شاهد 2022سال 
خواهد بود.  کمتر فقط اندکینرخ رشد جهانی نیز  2023سال 

در  یینسبتاً باال اقتصادی رشدآسیا  قاره این در حالی است

. رشد منطقه شاهد خواهد بودهر دو سال  را برای ٪5حدود 
-یورو و ایاالت متحده کمتر از میانگین جهانی پیش بینی می

با  ،زندبه رشد اقتصادی آسیب میاین بحران . در مجموع شود
ر منطقه یورو، امری دور دحتی وقوع رکود اقتصادی این حال، 
 .استاز انتظار 

 

 

 

 نگاهی به تحوالت اقتصاد جهان و منطقه   



رشد متفاوت اقتصادهای  نرخ در میان 2022اقتصاد جهانی در سال  یدرصد 6/3رشد  :بازارهای نوظهور

 نوظهور
ی هارشد اقتصاد جهانی برای سال ،المللی پولصندوق بین

، نویهماه ژاقبلی در بینی را در مقایسه با پیش 2023و  2022
 ۶/3، شده بودنددرصد تخمین زده  ۸/3و  4/4که به ترتیب 

 مینظا عملیاتعلت این بازنگری، بینی کرده است. درصد پیش
کاال،  در بازارهایمدهای اقتصادی آن پیاو اوکراین  درروسیه 

بر  .ذکر شده استجهانی،  های مالیاعتبارات، تجارت و کانال
عی تولید ناخالص داخلی واقصندوق، این  هایارزیابیاساس 

د درصد رش 3/3 به میزان 2022در سال قتصادهای پیشرفته ا
د فعالیت وشبینی میاین در حالی است که پیش. داشته است

 ۸/3، توسعه اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال
 درصد رشد داشته باشد. 

 ، طی سالالمللی پولبین صندوق هایبینیپیشبر اساس 
تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصادهای نوظهور جاری میالدی 

آمریکای کشورهای و  درصد 4/5و در حال توسعه آسیایی 
. همچنین داشتخواهد درصد افزایش  5/2 التین و کارائیب

در حال و  نوظهور اقتصادهای واقعی تولید ناخالص داخلی
که عمدتاً  خواهد یافتدرصد کاهش  ۹/2تا  اروپایی توسعه

. خواهد بود روسیه یاقتصادرشد درصدی  5/۸ کاهش ناشی از

تولید ناخالص داخلی واقعی  بینی شده کهپیشعالوه بر این، 
درصد  ۸/3 به میزان جنوب صحراحوزه آفریقای کشورهای 

ن در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، ای
درصد  ۶/4واقعی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به میزان 

 بینی شده است. پیش
 7/5 را نرخ تورم اقتصادهای پیشرفته ،المللی پولصندوق بین

 را بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه و تورمدرصد 
با صندوق،  بر گزارش این بنا بینی کرده است.درصد پیش 7/۸

اصلی نفت، گاز و  کنندگانتامین از یکیتوجه به اینکه روسیه 
اوکراین نیز تامین کننده عمده گندم و ذرت است، فلزات بوده و 

قیمت انرژی، ، افزایش نظامی عملیاتکمبود عرضه ناشی از 
 این وضعیتفلزات و محصوالت غذایی را تشدید کرده است. 

با خروج سرمایه بیشتر و را کشورهای در حال توسعه تواند می
رود همچنین انتظار می .سازدکاهش ارزش پول مواجه 

های بهره پایه های مرکزی اقتصادهای پیشرفته نرخبانک
مدت افزایش دهند، که این امر شرایط کنونی خود را در کوتاه

 .سازدمیتر رجی را در بازارهای نوظهور دشوارتامین مالی خا

 

در سال فعالیت اقتصادی  یدرصد 2/5یش اافز و تداوم ریسکهای نامطلوبخاورمیانه و شمال آفریقا: 

2022، 

 
رشد تولید ناخالص نرخ  بینی بانک جهانی،بر اساس پیش

 2021درصد در سال  3/3داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا از 
به  2023افزایش یافته و در سال  2022درصد در سال  2/5به 
شود بینی می. همچنین پیشخواهد یافتدرصد کاهش  5/3

منطقه در صادرکننده نفت های کشورتولید ناخالص داخلی 
درصد و در سال    4/5تا  2022در سال خاورمیانه و شمال آفریقا 

فعالیت کشورهای شورای رشد داشته باشد. درصد  3/3تا  2023
افزایش قیمت جهانی نفت،  در پیهمکاری خلیج فارس 
فعالیت اقتصادی، به ترتیب در  بهبودافزایش تولید نفت و 

د ندرصد رشد خواه 7/3و  ۹/5 به میزان 2023و 2022سالهای 
شود تولید ناخالص داخلی میبینی . همچنین پیشداشت

و  2022منطقه در سالهای این کشورهای واردکننده نفت 
درصد افزایش یابد. به عقیده بانک  5/4و  4به ترتیب تا  2023

 های ژئوپلیتیکیریسک عمدتا بدلیل جهانی، چشم انداز منطقه 
و تبعات اقتصادی 1۹گیری کووید تداوم همهو همچنین بدلیل 

 است.مواجه ی ا ابهامات زیادببحران اکراین 

بر اساس گزارش بانک جهانی، تراز مالی اقتصادهای منطقه، 
 2021تولید ناخالص داخلی در سال  از درصدی 3/3از کسری 

و است تغییر نموده  2022درصدی در سال  3مازاد وضعیت به 
درصد افزایش به  5با  جاری سال درمازاد حساب جاری نیز 

رود تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. انتظار می از درصد 3/۸
افزایش قیمت نفت و تسهیل کاهش تولید نفت بر اساس 

تراز حساب جاری  عاملی پشتیبان برای موافقتنامه اوپک پالس
بینی خواهد بود. همچنین پیشو مالی صادرکنندگان نفت 

کشورهای عضو شورای همکاری شود تراز حساب جاری می
 جاری حساب ترازدرصد و  ۹/7تا  2022ر سال دخلیج فارس 



به  منطقهاین در حال توسعه  نفت و کشورهای صادرکنندگان
 .خواهد یافتدرصد بهبود  ۹/3 میزان

بحران اوکراین ، بانک جهانی است که بنا بر گزارششایان ذکر 
در  یاقتصادهایدر مالی جهانی و دشوارتر شدن شرایط تامین 

نیز هستند های بدهی و مالی قه که دچار آسیب پذیریمنط
 خواهد بود. تاثیرگذار 

 

 چین: تاثیر شدید سیاست کووید صفر بر اقتصاد
موجب کاهش بیشتر رشد  1وقایع: سیاست کووید صفر چین

اقتصادی  این کشور گردیده است، زیرا چندین شهر بزرگ در 
قرنطینه بوده که این امر به اختالالت شدید در صنعت تولید و 

های سنگین رغم هزینهه زنجیره عرضه منجر شده است. ب
اعالم کرده است رییس جمهوری  ،شی جین پینگاقتصادی، 

های آینده نیز ادامه خواهد داد. در این راهبرد را در ماه که
 کرده کهبینی پیشالمللی پول ماه آوریل، صندوق بیناواسط 

به میزان قابل توجهی کاهش ناخالص داخلی چین رشد تولید 
 4/4در سال جاری به  2021درصد در سال  1/۸و از یافته 
نرخ کمتر از هدفگذاری دولت( و در نهایت درصد  5/5درصد)
 درصد خواهد رسید. 5به رشد 

 تاثیرات: 
 1۹از ماه مارس بیشترین میزان افزایش ابتال به کووید چین 

که بسیار باالتر از تعداد ثبت شده در زمان شیوع  شاهد بودهرا 

. دلیل این استوهان وشهر در  2020گیری در اوائل سال همه
تر اومیکرون است که به مناطق شیوع سویه مسریافزایش، 

تر و شهرهایی مانند شانگهای، اولین مرکز اقتصادی بزرگ
دولت  رسانده است.مالی کشور و بزرگترین بندر جهان آسیب 

های توسعه نیافته و میزان ناکافی بیمارستانوجود چین به دلیل 
نموده واکسیناسیون در میان افراد مسن بسیار محتاطانه عمل 

 در واکسیناسیون فرآیندهای  بر تسریعخود را و تمرکز کنونی 
های انبوه و آزمایشانجام  قرار داده و  پذیرهای آسیبگروه

 را در دستور کار قرار داده است.  اعمال محدودیتهای محلی می
 

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 انجام برقراری قرنطينه شديد و اعمال محدوديتهای اجتماعي و - 1

 آزمايشات پرشمار و فراگير

 

 آسیا                                                                        

 OECD در چین گروه ریسک کشور

 2گروه   :در صندوق چینریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 1317تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 



 افزایش ریسکهای مالی و اقتصادی بدنبال بروز بی ثباتی سیاسی :پاکستان
تصویب پس از مجلس پاکستان  ربدنبال تحوالت سیاسی اخی

ریل آو 11در عمران خان،  ،نخست وزیر سابقرای عدم اعتماد 
ر را به عنوان نخست وزی «مسلم لیگ»شهباز شریف از حزب 

ری آینده پاکستان انتخاب نمود. دولت جدید با افزایش کس
ست ااین در حالی . استتورم باال مواجه نرخ حساب جاری و 

ید نمااحزاب را رهبری میائتالف از  یک حزب مسلم لیگ که
و  با چالش مواجه نموده استرا حکومت  مسئله امراین که 

 الفائتهمچنین . داده است افزایشثباتی سیاسی را بیریسک 
مسلم با توجه به اینکه در مجلس حزب رهبری  با مذکور

هایی با چالش در تصویب قوانین اکثریت را در دست ندارند،
 د بود. نمواجه خواه
المللی پول صندوق بیندولت جدید مذاکراتی را با قرار است 

این در حالی است  .کندآغاز در خصوص برنامه فعلی صندوق 
حساب جاری و تواند کسری در حال حاضر نمیپاکستان  که 

تامین هدفگذاری شده بر اساس برنامه مذکور را کسری بودجه 
 جهانیهای این امر تا حدی به دلیل افزایش قیمت نماید.

 اصالحات از حیث پاکستان. از سوی دیگر، استانرژی 
افزایش درآمد همچون  المللی بین صندوق نظرمورد  اقتصادی

است. در مواجه  های جدیبا چالش هادولت و آزادسازی قیمت
اصالحات پیشرفت در  ،برای پاکستان سدرمی بنظرعین حال 

مذکور جهت تامین منابع مالی خارجی به منظور ایفای تعهدات 
ذخایر خارجی حائز اهمیت می باشد. در این رابطه، خارجی 

، است میلیارد دالر رسیده  23به  2022پاکستان که در فوریه 
تا  13خارجی در حدود  هایبازپرداخت بدهیبا توجه به لزوم 

در سطح کماکان  202۶تا سال مالی  ،میلیارد دالر در سال 14
با  بیشتر تعامل در راستای خواهد داشت. نسبتاً پائینی قرار 

المللی پول، شهباز شریف، نخست وزیر قصد دارد صندوق بین
دو عنوان به چین و عربستان سعودی کشورهای با سفر به 

برای تمدید زمان بازپرداخت بدهی کشوراش  ،عمدهبستانکار 
 راهی بیابد.

های فزایش خشونت و ناآرامیریسک ا در کنار این تحوالت،
 ستکه این امر ممکن ادر سطح باالیی قرار دارد مدنی 

های فعالیت وهای عمده اختالل در زیرساختتداوم  موجبات
 را فراهم آورد.مهم های 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خارجی تعلیق پرداخت بدهی و بدهی دولتی نکول هاینشانه ظهور سریالنکا:            
بحبوحه یک  در سال جاری آوریل 12: دولت سریالنکا در وقایع

برای  کافی ارزعدم وجود بحران عمیق اقتصادی بدلیل 
بازپرداخت  تاخیر موقتبرانگیز خود، های چالشپرداخت بدهی

بدهی ارزی خارجی خود را اعالم نمود. این در حالی است که 
در این شرایط پیشنهاد بازپرداخت بدهی عمومی خارجی به 
روپیه سریالنکا که اخیراً ارزش آن به شدت کاهش یافته است 

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور

 

 6گروه   :در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه

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



در تالش برای متقاعد دولت سریالنکا مطرح گردیده است. 
 طرح ریزی در خصوص المللی پول بینصندوق  سازی
خود ریزی با بستانکاران برنامهبا  موازاتدر  حمایتی ایبرنامه
 است.

 تاثیر بر ریسک کشوری: 

پیش از ظهور های آن نشانهبحران اقتصادی سریالنکا که 
ظرف دو سال گذشته به  ،ظاهر شده بود 1۹-گیری کوویدهمه

ارسالی های دلیل کاهش صنعت گردشگری و کاهش حواله
منجر به  تشدید شده است وخارج از کشور مقیم در کارگران 

یک بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده شده است. 
دولت در مواجه با وضعیت ناپایدار عمومی، افزایش نیازهای 

 استر به شدت در تالش مالی خارجی و عدم دسترسی به بازا
اعتباردهندگان خارجی )به مالی الزم از طریق  تا به منابع

 هایو  بدهی بدالمللی پول( دسترسی یااستثناء صندوق بین
عمومی خود را پرداخت نماید. با این وجود، کاهش تدریجی 

( 2020ذخایر ارزی )کاهش دو سومی در مقایسه با پایان سال 
منجر به  ،های خارجیرداخت بدهیبازپ در و اولویت دولت

دارو و مواد غذایی کاهش عرضه ، انرژی و سوخت کمبود
 7/1۸تورم در این کشور  2022مارس ماه )در  ه استگردید

ه در آسیا بود های تورمیکی از باالترین نرخ ه کهدرصد بود
.(است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19ابتال به کووید جدید موارد  ازهند: تاثیرپذیری روند بهبود 

 شدبینی می، پیش1۹بار کووید  فاجعه و از وقوع موج دوم پیش
گیری باز اقتصاد هند به سرعت به شرایط پیش از همه که

ضمن تاکید بر  1۹گردد. افزایش اخیر موارد ابتال به کووید 
های بینیویروس، بیانگر عدم قطعیت پیش سرعت انتشار این

گیری موجب ایجاد رود موج دوم همهانتظار می. استاقتصادی 
زمانی آوریل یک شوک اقتصادی کوتاه مدت سه ماهه، در بازه 

ها از جمله ماهاراشترا، دهلی بسیاری از ایالتدر  .تا ژوئن گردد
را  داخلی کشور درصد تولید ناخالص 25و کارناتاکا که بیش از 

احتماالً محدودیتهای موجود تمدید خواهند  ،دهندتشکیل می

 کشور درصد از جمعیت 11. با پیشرفت سریع تولید واکسن، شد
اند که ممکن است را دریافت نموده حداقل یک دوز واکسن

 1۹تاثیر مثبتی در کنترل کووید ظرف سه ماه آینده این امر 
 داشته باشد. 

های ساختاری اقتصاد هند مانند جمعیت جوان و نیاز به محرک
شرایط الزم برای رشد پایدار را در بلند مدت، ها زیرساخت

 رشد مصرف تواندگیری میفراهم خواهد نمود. با این حال همه
 طبقه متوسط را کاهش دهد.  در میان

 
 

 

 OECD سریالنکا در گروه ریسک کشور

 5گروه   :در صندوق سریالنکاریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخیر موردي براي پوشش صندوق مطرح نبوده است.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثباتی و احتمال بروز بی 2022های اقتصادی در سال فعالیتدر درصدی  9رشد : راقع

بانک جهانی، افزایش اخیر قیمت جهانی بر اساس گزارش  
و میان مدت  مدت انداز اقتصادی عراق را در کوتاهنفت، چشم

شود رشد بینی میبه طور چشمگیری بهبود داده است. پیش
تولید ناخالص داخلی واقعی به کمک افزایش قیمت نفت و رفع 
محدودیتهای تولید در چهارچوب توافق اوپک پالس و 

ید به فراتر از دوران قبل از همچنین رسیدن سطح تول
درصد در سال  ۹/۸به  2021درصد در سال  3/1گیری، از همه

افزایش یابد. طبق پیش بینی بانک جهانی، رشد تولید  2022
 2023با افزایش تولید نفت خام، در بازه زمانی داخلی خالص نا

خواهد رسید. همچنین، انتظار  ۸/3به طور متوسط به  2024تا 
ها در بخش غیرنفتی به روند رشد بالقوه رود سطح فعالیتمی
کمک افزایش  ود نزدیک شده و این امر تا حدی بابلندمدت خو 

ناشی از تامین مالی حاصل از افزایش  و گذاریسرمایه
 درآمدهای نفتی محقق خواهد شد. 

 متعادل شدنبه عقیده بانک جهانی با افزایش تولید نفت و 
فعالیتهای اقتصادی در  آغاز دوبارهمحدودیتهای کرونایی و 

، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نفتی و داخل کشور
خواهد شد.   ترنزدیکگیری غیرنفتی به سطوح  قبل از همه

شود افزایش قیمت نفت در کوتاه و پیش بینی میهمچنین، 
میان مدت بتواند ترازهای خارجی و مالی عراق را به طور 

، مازاد بودجه عراق از در این راستاچشمگیری بهبود بخشد. 
درصد  7/11به  2021درصد تولید ناخالص داخلی در سال  4/3

 2024افزایش و تا سال  2022تولید ناخالص داخلی در سال 
درصد کاهش خواهد یافت. همچنین سطح بدهی  ۹/4به 

درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال  ۸/54عمومی از 
درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال  3/43به  2021
درصد تولید ناخالص داخلی در انتهای سال  7/41و به  2022
 خواهد رسید.  2024

گزارش بانک جهانی، ریسکهای مطلوب در برابر بر اساس 
انداز شامل قیمت باالی نفت بوده که تراز مالی کشور را چشم

بخشد. این در حالی است که در صورت ادامه بهبود می
تحریمهای اعمال شده علیه روسیه و تاثیرگذاری آنها بر 
عملکرد شرکتهای نفتی روسی در عراق، تولید نفت خام با 

-شود. همچنین فرایند طوالنیدیدی مواجه میریسکهای ج

-مدت تشکیل دولت، بدتر شدن شرایط امنیتی و تداوم همه

 انداز اقتصاد عراق را دچار مشکل نماید.تواند چشمگیری، می
 نگاهی به تحوالت سیاسی:

مایندگی از برخی اعضای برهم صالح، رئیس جمهور عراق، به ن
پارلمان درخواستی را در مورد مشروعیت دولت فعلی در اداره 

 2022مه  15دادگاه در  نمود. مور به دادگاه عالی فدرال ارائه ا

داد که بر اساس آن دولت موقت  درخواست پاسخاین به 
گیری نماید. در عین حال تواند در مورد اداره امور تصمیممی

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 OECD در هند گروه ریسک کشور

 3گروه   :در صندوق هندریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 3/5تاکنون: 90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 



ز انتصاب افراد در مناصب ارشد دولتی ادولت را  دادگاه فدرال
  .ه استنمودنویس قوانین منع و ارائه پیش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ارتقاء رتبه اعتباری  ان:عم
خارجی ی رتبه بلند مدت ارز «اس اند پیبندی موسسه رتبه»

این که ارتقاء داده است  -BBبه  +Bو داخلی عمان را از 
انداز چشم .گذاری استسرمایهرتبه کمتر از  درجهسه رتبه 

. ه استتغییر کردمثبت به پایدار وضعیت بلندمدت نیز از 
اصالحات در  منعکس کنندهرا  رتبه ءارتقا این موسسه مذکور

، افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش در کشور حال انجام
این در حالی است که  داند.میهای نقدی دولت دارایی

 میانای موازنهسه سال آینده طی بندی مذکور رتبه

فشارهای مالی  و های قابل توجه در ترازنامه دولتپیشرفت
باال بودن دلیل  شود بهبینی میکند. پیشایجاد می میان مدت 

مالی عمان از کسری  وضعیت، یدرآمدهای بخش هیدروکربن
به مازاد  2021درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  2/2مالی 

با توجه به  . همچنینیابدتغییر  2022در سال درصدی  7/5
ندوق ذخیره نفت صهای خود را از اینکه دولت بخشی از بدهی
شود سطح بدهی عمومی بینی میبازپرداخت خواهد کرد، پیش

 50به  2021سال در  تولید ناخالص داخلیاز  یدرصد ۶3
 کاهش یابد.  2022درصد در سال 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 

 7گروه   :در صندوقعراق ریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 1.759تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 OECD در عمان گروه ریسک کشور

 3گروه   :در صندوقعمان ریسک کشور  گروه

 میلیون یورو 20تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 

 



 

 

 پیامدهای انتخاب رئیس جمهور جدیدامارات متحده عربی: 
رات و شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور اماوقایع: 

ه سالگی درگذشت. شیخ خلیف 73می در  13حاکم ابوظبی در 
 در مسند قدرت قراربه عنوان رئیس جمهور  2004از سال 

 به ندرت در 2014مغزی در سال  عارضهپس از اما  ،داشت
لیعهد شد. برادر ناتنی شیخ خلیفه و وانظار عمومی دیده می

ان از آن زمکه  ابوظبی، شیخ محمد بن زاید آل نهیانبق سا
 ر روز، دت بوده استمتاکنون به عنوان حاکم در راس حکو

 می، از سوی شورای عالی فدرال به عنوان رئیس 14جمعه 
 جمهور جدید امارات انتخاب شد. 

  تاثیرات:
در مسند بیست سال  به عنوان رئیس جمهور تقریباًشیخ خلیفه 
ثباتی اقتصادی موجب بی ویمرگ  رودانتظار نمی قدرت بود.

گیری سیاسی این کشور در جهت اییا منجر به تغییرات عمده
ب صشیخ محمد که در زمان شیخ خلیفه منا ،جانشین وی شود.

واقعی  یسالها به عنوان رهبرو است بر عهده داشته مهمی را 
 های داخلی و خارجی فعلیعمل کرده است، احتماال سیاست

رئیس جمهور جدید،  این در حالی است کهرا ادامه خواهد داد. 

 .تعهدات سیاسی امارات در خاورمیانه را افزایش داده است

 

 

 

 

                                             

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ، چالشهای پیش رورگزاری انتخابات عمومیب لبنان:
. از شدبرگزار  می 15در وقایع: انتخابات سراسری در لبنان 

، برگزار شده بود 201۸سال  پیشین درآنجایی که انتخابات 
برگزار مالی و اقتصادی لبنان  هایچالشپس از  انتخابات اخیر 

دهد هیچ گروه پارلمانی کرسی . بررسی آرا نشان میشده است
این در حالی  .ندارد در اختیاررا های کافی برای تشکیل اکثریت 

کرسی  ۶2 ...به رهبری حزب اکنونی،  ائتالف حاکماست که 

کرسی  ۶5کرسی کمتر از  3که  هکرسی را به دست آورد 12۸از 
  است.اکثریت ساده کسب نیاز برای مورد 

را برای طوالنی  یمذاکرات ،سراسرینتایج انتخابات  تاثیرات:
های گذشته، خواهد شد. در سالبدنبال  تشکیل دولت جدید

ه سیستم مالی خود بود توجه در های قابلچالشلبنان شاهد 
عمومی  هایبدهی خصوصدر 2020سال  در. این کشور است

یک وقوع همچنین و  هدچار قصور شد خود تجاری خارجیو 

 OECD در امارات متحده عربیگروه ریسک 

 

  2گروه   :در صندوقامارات متحده عربی ریسک  گروه

 میلیون یورو1471تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 



شده  پایتختبخشی از  موجب ویرانیبندر بیروت  در انفجار
 است.

محسوب مواد غذایی و سوخت  لبنان یک واردکننده از آنجا که 
افزوده  نیز لبناناوکراین بر مشکالت اقتصادی بحران  شود،می

در معرض پیامدهای جنگ  بطور خاص همچنین لبناناست، 
و  این کشور محدود بوده غالت. در این رابطه ذخایر قرار دارد

مستقیماً به اوکراین و تا حدی به  خودبرای واردات غالت 
 است.روسیه وابسته 

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تائید رتبه دولتی، بازنگری در رتبه چشم انداز  ارمنستان:
موسسه رتبه بندی اس اند پی ضمن تائید رتبه ارزی بلند مدت 

 ، رتبه +Bو B خارجی و داخلی ارمنستان در رتبه های 
ه قرار داد ثبات مورد بازنگریمثبت به بارتبه انداز را از چشم
ها تحت تاثیر تداوم مذکور این رتبه. به گزارش موسسه است

های امنیتی خارجی و افزایش نیاز تامین مالی و بدهی ریسک
رود رشد تولید خارجی قرار دارد. همچنین از آنجا که انتظار می

ناخالص داخلی ارمنستان طی سالجاری میالدی بدلیل 
روسیه )به عنوان شریک مهم تجاری  دررکود بینی پیش

جهت رتبه  درصد کاهش یابد، از این 3/1ارمنستان( به 

انداز مورد بازنگری قرار گرفته است. به عقیده اس اند پی، چشم
رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت از طریق تقاضای قوی 

درصد افزایش یافته  4/3داخلی و تداوم رشد بخش خدمات تا 
بدلیل افزایش  شود کسری حساب جاری نیزبینی میو پیش

درصد  7/3از  اردات بویژه قیمت محصوالت غذایی،قیمت و
درصد در سال  4 /3به  2021تولید ناخالص داخلی در سال 

 درام(همچنین کاهش ارزش واحد پول ) ، کاهش یابد.2022

ی درصد ۶2و گسترش کسری مالی منجر به افزایش بدهی 
 تا پایان سالجاری خواهد شد.تولید ناخالص داخلی 

 :نگاهی به تحوالت سیاسی

در پی تاکید نخست وزیر ارمنستان بر لزوم امضای توافقنامه 
صلح با آذربایجان در پارلمان این کشور، احزاب سیاسی 
تظاهرات ضد دولتی در ایروان را سازماندهی کرده و خواستار 

نیز ر نیکول پاشینیان شدند. نخست وزیر استعفای نخست وزی

علیرغم اعتراضات قصد دارد در سمت خود باقی  اعالم نمود
چارچوب اقدامات همزمان با این تحوالت و در  .بماند

گرایانه روسیه، وزیر امور خارجه ارمنستان با همتای میانجی
خود با هدف گفت و گو در مورد مسائل مربوط به  آذربایجانی

CIS 

 OECD در لبنان ریسک کشورگروه 

 

 6گروه   :در صندوقلبنان ریسک  گروه

 در سالهاي اخیر پوشش این کشور محدود بوده است.

 در سالهاي اخیر پوشش این کشور محدود بوده است.



باغ و باز قره منطقهاز جمله درگیری در ، از جنگپس شرایط 
در تاجیکستان دیدار  ،های حمل و نقل بین دو کشورشدن مسیر
پس از نخستین دیدار نخست وزیر شایان ذکر آنکه کرده است. 

اف رئیس جمهور آذربایجان در اوایل ماه پاشینیان و الهام علی

جهت ذاکرات ها برای آغاز مآوریل، به عنوان بخشی از تالش
در نیز  2022ماه می  22مابین، این دو مقام در تعیین مرز فی

 .بروکسل با یکدیگر دیدار کردند

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 2022در سال درصد  6پیش بینی کاهش رشد اقتصادی به   ساحل عاج:

المللی پول، به دلیل کاهش بینی صندوق بینبر اساس پیش
وضعیت تجاری کشور و افزایش  بدتر شدنتقاضای جهانی و 

اوکراین، تولید  درروسیه نظامی  عملیاتاعتمادی ناشی از بی
درصد در  ۶به  2021درصد در سال  7ناخالص داخلی واقعی از 

کاهش خواهد یافت. این گزارش خاطرنشان کرده  2022سال 
درصد از تولید ناخالص  1/5به  2021که کسری مالی در سال 

تقویت  دستاورداست که به طور عمده  داخلی کاهش یافته
مالیات است های اخذ فرآیندکردن و الکترونیکی مالی مدیریت

فراهم آورده های دفاعی را هزینه امکان پوشش این امرکه 
 .است

های ریسکشود بینی میصندوق، پیشاین به گزارش 
 عملیات نظامی خارجی ناشی از پیامدهای جهانی  نامطلوب
اقتصادهای  از سویپولی انقباضی های سیاستاتخاذ اوکراین، 

ثباتی سیاسی های استقراض و تداوم بی، افزایش هزینهوپیشر
نداز اقتصاد کالن این کشور ابر چشم در چندین کشور همسایه،

اخیر مقادیر  کشفاین در حالی است که  .تأثیرگذار خواهد بود
شدن برنامه قابل توجهی از نفت و گاز در ساحل عاج و اجرایی

روی را در انداز پیشچشم ممکن است 25-2021توسعه ملی 
 مدت تقویت نماید.میان

 

                

 

 

 

 

 آفریقای جنوب صحرا

 OECD در ارمنستان گروه ریسک کشور

 

 5گروه   :در صندوقارمنستان ریسک کشور  گروه

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

 

 OECD در ساحل عاج گروه ریسک کشور

 

 5گروه   :در صندوقساحل عاج ریسک کشور  گروه

 پوشش صندوق مطرح نبوده است. در سالهاي اخیر موردي براي

 



 

 : وابستگی چشم انداز به قیمت نفت و شرایط مالی جهانینیجریه

د شوبینی میالمللی پول، پیشبر اساس گزارش صندوق بین
 ،2022رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال 

، صادیتاق انداز رشددرصد باشد. برغم آنکه چشم 4/3 درحدود 
های خشاز انتظار ب افزایش قیمت نفت و بهبود بیش با توجه به

وضعیت بهتری داشته است، اما این و کشاورزی  یتولید
ابهامات  با قیمت نفت و شرایط مالی جهانیدر رابطه انداز، چشم

وازی که منرخ ارز در بازار دارد. همچنین برغم نوسان  فراوانی
 اری را تضعیفگذو سرمایهبر رشد اقتصادی تاثیرگذاشته 

و  2022نرخ متوسط تورم در سالهای  رودانتظار میکند، می
 درصد باشد.  13و  1۶به ترتیب  2023

موجب  نرخ ارز ر اساس گزارش این صندوق، رفع اختاللب
. همچنین خواهد شد در اقتصادرقابت پذیری عامل  تقویت
الص داخلی درصد تولید ناخ ۶شود کسری مالی از بینی میپیش

 2022درصد در سالهای  ۹/5و  4/۶ سطوحبه  2021در سال 

رود سطح بدهی عمومی از افزایش یافته و انتظار می 2023و 
درصد در پایان سال  4/37به  2021درصد در پایان سال  37

 افزایش یابد.  2023درصد تا پایان سال  ۸/3۸و  2022

ت را در سال المللی پول، صادرات کاال و خدماصندوق بین
تولید ناخالص داخلی پیش بینی  از درصد 2/14 حدود، در2022

 2/33واردات کاال و خدمات در سطح میزان نموده و انتظار دارد 
شود کسری بینی میدرصد باشد. این در حالی است که پیش

 2021درصد تولید ناخالص داخلی در سال  ۸/0حساب جاری از 
افزایش یابد. شایان  2023 و 2022درصد در سالهای  1/1به 

 ذخایر ارز 2022دوق، در پایان سالذکر آنکه به عقیده صن
ماه  7، 2023سال ماه واردات و در پایان  5/۶خارجی ناخالص، 

 .واردات را پوشش خواهد داد

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 2022دالری نفت در سه ماهه دوم سال  99پیش بینی قیمت                              

 5/۶1که نشان دهنده رشد  دالر به ازای هر بشکه رسید 4/102به متوسط  2022نخست سال ماه  5قیمت نفت خام برنت در 
. علت اصلی این امر، اختالل زنجیره عرضه استدالر به ازای هر بشکه در دوره مشابه سال قبل  4/۶3درصدی نسبت به قیمت 

 جهان و منطقه تحوالت  کاال  و انرژی در سطح 

 OECD در نیجریه گروه ریسک کشور

 5گروه  :در صندوقنیجریه ریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخیر پوشش این کشور محدود بوده است.

 



. همچنین تصمیم اتحادیه اروپا استاوکراین  درروسیه  عملیات نظامیاز در سطح جهانی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک ناشی 
ها در شانگهای به و حذف محدودیت 2022درصد واردات نفت خام روسیه توسط اتحادیه اروپا تا انتهای سال  ۹0مبنی بر تحریم 

منظور منجر شد. در عین حال انتظار افزایش تولید نفت توسط عربستان سعودی به  2022افزایش قیمت نفت در پایان ماه می 
نسبت به روز  2022های غرب، سبب شد قیمت نفت در اول ژوئن سازی تاثیرات کاهش تولید نفت روسیه ناشی از تحریمخنثی

 درصد کاهش یابد.   3/5قبل تا 
 خریداران نفت به چراکه ،چندین سال با کاهش همراه باشد برایتولید نفت روسیه  کرده است کهاستاندارد چارتر پیش بینی بانک 

کنند و اکثر کشورها به بازارهای بیمه جهت بیمه تانکرهای حامل نفت المللی از خرید نفت روسیه امتناع میهای بیندلیل تحریم
دالر، در  ۹۹به مبلغ متوسط  2022خام در سه ماهه دوم سال شود قیمت نفت بینی میپیش در مجموع روسیه، دسترسی ندارند.

 دالر به ازای هر بشکه برسد. 73سه ماهه چهارم سال به دالر و در  ۸7سه ماهه سوم به 

 

  2022سه ماهه دوم سال برای آلومینیوم  یدالر 3450قیمت پیش بینی فلزات پایه: 
دالر در هر تن رسید؛ این مبلغ حاکی از رشد  31۶3به مبلغ متوسط  2022ماهه نخست  5قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در 

ها عمدتا ناشی از افزایش . رشد قیمتاستدالری در هر تن در دوره مشابه سال قبل  2207متوسط قیمت  با نسبتدر درصدی  3/43
ات به دلیل تعهد های عرضهها در خصوص محدودیتبورس فلزات لندن و همین طور نگرانی تقاضا برای فلزات، کاهش موجودی

 چین از طریق کاهش تولید صنایع آلومینیومی است.  زیست محیطی
و با توجه به رکود فعالیتهای اقتصادی  هرو به کاهش گذاشتسالجاری مارس  ابتدای ماهبه ازای هر تن در  5/3۸77از آلومینیوم  قیمت

به ازای هر تن  2/2۶۹۸به  2022ژوئن  1، در 1۹تحت تاثیر محدودیتهای کووید  ،کننده فلزات جهانبزرگترین مصرف ،در چین
میلیون  4/۶7میلیون تن باشد که نسبت به سال قبل ) 4/۶۸، 2022عرضه آلومینیوم تصفیه شده در سال شود بینی میپیش رسید. 

در سالجاری افزایش خواهد میلیون تن  4/۶7به  2021در سال میلیون تن  4/۶۸یابد. همچنین تقاضا برای این فلز از ( افزایش میتن
کمبود آلومینیوم در صورت شده و در سالجاری تسهیل  ،شرایط سخت عرضه در بازار جهانی آلومینیوماین در حالی است که یافت. 

شایان  تشکیل خواهد داد. 2023در سال را هزار تنی  20مازاد مختصر یک و افزایش عرضه از طرف چین،  کاهش تقاضای روسیه
دالر ، در سه  3450به مبلغ متوسط  2022آلومینیوم در سه ماهه دوم سال قیمت  ،داستاندارد چارتر بینیبر اساس پیشذکر آنکه 

 خواهد رسید.دالر به ازای هر تن  31۸0دالر و در سه ماهه چهارم به  3.325ماهه سوم به 

 
 2022در سال  درصدی صادرات گاز طبیعی خاورمیانه و شمال آفریقا 3/4 کاهش پیش بینی         

 ۹3/4به میانگین معادل  2022در سال  ،صادرات گاز طبیعی خاورمیانه و شمال آفریقا ،صندوق بین المللی پولبینی طبق پیش
صندوق، این .  بر اساس برآورد دهدرا نشان می گذشتهدرصدی نسبت به سال  4/3 یمیلیون بشکه در روز  خواهد رسید که کاهش

درصد از مجموع صادرات گاز  53میلیون بشکه نفت بوده که  ۶2/2روزانه صادرات گاز طبیعی قطر طی سالجاری میالدی، معادل 
درصد(، امارات متحده عربی با  3/1۹هزار بشکه نفت ) ۹50. پس از قطر، الجزایر با به خود اختصاص داده استطبیعی منطقه را 

 های بعدی قرار دارند.درصد( در رده 1/5هزار بشکه نفت ) 250درصد( و عمان با  1/10هزار بشکه نفت ) 500
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  توضیحات جداول

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

 اخذ شده است.صادرات ایران 

شود که مهمترین با اهداف متفاوت انجام میو ها توسط موسسات مختلفی در جهان بندی اعتباری کشورها ودولترتبه (2
بازار ها برای دسترسی به . 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) بهترین کیفیت اعتبار

بازار ایران  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 ، موسسه داردخود را هم تحت پوشش 

 
یا  Economic Intelligence Unit(EIU)سنجی نظیر های تخصصی ریسکدر کنار این موسسات، شرکت

(BMI)Business International Monitor  نیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری کشورها به
ایران در سطح  گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادراتسرمایه

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

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

Sinosure.دی بنبندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات رتبهسازی تقریبی طبقهمعادل چین نام برد
بندی صندوق بر اساس پارامترهای خاص، بومی سازی گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهجهانی در جدول ذیل مشاهده می

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

 

 
 

  

 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 مرکزي 
 

 نرخ جاري)%( نرخ پایه نام کشور

 Fed fund Target rates 1 ایاالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه یورو

 Bank Rate 1 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 35/0 استرالیا

 Cash Rate 2 نیوزیلند

 -month Libor target 75/0 3 سوئیس

 Overnight rate 1 کانادا

 One-year lending rate 70/3 چین

 Base Rate 25/1 هنگ کنگ

 Discount Rate 375/1 تایوان

 Base Rate 75/1 کره جنوبی

 O/N Policy Rate 2 مالزي

 ID repo 5/0 تایلند

 Reverse repo rate 35/3 هند

 Repo rate 25/2 عربیامارات متحده 

 Reverse repo rate 75/1 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 25/11 مصر

 CBJ Main Rate 25/3 اردن

 Repo rate 14 ترکیه

 Repo rate 75/4 آفریقاي جنوبی

 Central Bank Rate 7 کنیا

 Monetary Policy Rate 13 نیجریه

 Prime Rate 19 غنا

 Rediscount Rte 20 آنگوال

 Target Rate 7 مکزیک

 Selic Rate 75/12 برزیل

 Refi Rate 25/9 ارمنستان

 Policy Rate 75/3 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 14 قزاقستان

 Discount Rate 10 اوکراین

 Refi Rate 14 روسیه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی      

 بازپرداختدوره  ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/06/2022لغایت  15/05/2022

 9/3 - دالر استرالیا

 دالر کانادا

 5/3 سال 5

 62/3 سال 5/8تا  5

 61/3 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 84/5 سال 5

 43/5 سال 5/8تا  5

 12/5 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 59/1 سال 5

 91/1 سال 5/8تا  5

 06/2 سال5/8بيش از 

 91/7 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 96/0 سال 5

 03/1 سال 5/8تا  5

 13/1 سال5/8بيش از 

 14/4 - وون کره جنوبی

 55/4 - دالر نیوزیلند

 69/3 - کرون نروژ

 5/7 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 85/1 سال 5

 25/2                      سال 5/8تا  5

 42/2 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئیس

 12/1 سال 5

 43/1 سال 5/8تا  5

 64/1 سال5/8بيش از 

 پوند انگلیس

 53/2 سال 5

 62/2 سال 5/8تا  5

 73/2 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 72/3 سال 5

 78/3 سال 5/8تا  5

 8/3 سال5/8بيش از 

 یورو

 35/1 سال 5

 62/1 سال 5/8تا  5

 75/1 سال5/8از بيش 
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