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نامه و نامه، ضمانتصندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمه
ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با صادرات های صندوق، با پوشش نامهنمايد. بيمهارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي
آورند. گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم ميبه كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه

ند. اعتبارسنجي خريداران خارجي و ساير اهای 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  Nexiانسه، نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فر
گذاری  ايرانيان در ساير المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بينچين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری

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

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

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 ي دولت محترم و همچنين كاهش نرخهای خارجخود 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 
 ايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انته
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 اپکستان: اتئید رتبه دولت و رتبه چشم انداز باثبات 

 تونس: تنزل رتبه دولتی هب دلیل ازفایش ریسکهای نقدینگی خارجی و مالی
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 ایپدم بحران اورکاين 2022کاهش رنخ رشد اقتصادی سال : پیش بینی ارمنستان

 رکاينواهی اردگيری ایپدماهی اقبل توهج ریسک : ربوزرتکیه
 و...

صنخوق ضمانت صانرات ایران، پوشد ریسک های ایاای و تجاری خریشخاران کاالهشا و خشخمات ایرانشی ااشتر   شور       هسته اصلی فعالیت 
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  رزیا ی ای  ریسكها می پرنازنر ماهنامه ریسک کشوری نر ا تخا  صورهمچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان  ه ا
 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 خوق ضمانت صانرات ایران،صن ر ااتفانر از م الب ای  ماهنامه  ا ذکر نا شوننتشر میم
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 یابد کاهش می ۲0۲۲درصد در سال  ۶/۲به فعالیت اقتصادی جهانی : جهان                     
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل گزارش بر اساس 

 2022انداز رشد اقتصاد جهانی در سال چشم )آنکتاد(، متحد
است، که این کاهش عمدتاً به دلیل  2021ضعیف تر از سال 

رود تداوم اختالالت انتظار می باشد.میاوکراین  بحران
های اقتصادی کاهش فعالیتموجب  کماکان عرضه زنجیره

های ها، سیاستبینیدرحالی است که طبق پیشگردد. این 
تضعیف منجر به یافته اقتصادهای توسعهانقباضی در  پولی

کاهش درآمد نیز جهانی کاال  و افزایش قیمتشده تقاضا 
گذاران در سراسر جهان واقعی و تاثیر منفی بر اعتماد سرمایه

بینی این نهاد به این ترتیب، پیش .را در پی خواهد داشت
به  2022برای تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال 

نسبت بازنگری بیانگر روند نزولی درصد است، که  ۶/2میزان 
در پیش بینی  می باشد. قبلیدرصدی  ۶/۳رشد به پیش بینی 

جنگ اوکراین و تشدید سیاستهای پولی در  ،آنکتاد
این در اند. اقتصادهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته

هزار  1 زیان حدودبیانگر  کاهش نرخ رشدحالی است که 

بوده و بر این فرض بنا شده است که ی تولید دالرمیلیارد 
ها علیه روسیه و ، تحریمیابد خاتمهاوکراین بحران حتی اگر 

 ادامه خواهند داشت.  2022تا سال  عرضهاختالالت زنجیره 
فعالیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته  ،آنکتاد بر اساس نظر

یابد، این در حالی درصد کاهش می ۸/1به  2022در سال 
بینی شده در است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی پیش

 ۷/۴)بینی قبلی  پیشاقتصادهای در حال توسعه در مقایسه با 
یابد. کاهش می 2022درصد در سال  ۷/۳به آرامی به ( درصد

نیز  انداز رشد کشورهای در حال توسعهود چشمرانتظار می
های موجود در عرضه و افزایش بار بدهی، شوک دلیلب

 بدتر گردد.  یتجارثباتی بی همچنین نوسانات نرخ ارز و
فضای حاکم بر کند نشان می همچنین آنکتاد خاطر

ه دلیل تنگناهای باقتصادهای در حال توسعه گذاری سیاست
 عدم حمایتبوده و ها بسیار محدود موجود در تراز پرداخت

با مقامات را توسعه یافته، در کشورهای و مالی پولی 
 نماید.محدودیت بیشتری مواجه می

                        

 ۲0۲۲اقتصاد جهانی در سال چهار چالش                                            

به گزارش موسسه کردندو بلژیک، در طول دو سال گذشته، 
دهی اقتصاد جهانی گیری کرونا نقش کلیدی در شکلهمه

 دشواریداشته است. بسیاری از بخشهای اقتصادی با 
-مواجه شده و همچنان با مشکالت دست و پنجه نرم می

که به بخشهای مذکور وابسته هستند در  کنند و کشورهایی
کنند تا مجددا به دوران حال حاضر به آرامی تالش می

بهبود بازگردند. علیرغم بهبود اقتصادی چشمگیر در سال 
، مشکالت مالی هنوز برطرف نشده اند و این امر 2021

. به عالوه، ن است سبب ایجاد رکود اقتصادی شودممک
جم بدهی رو به افزایش، تورم بسیاری از کشورها، با یک ح

یعنی تنشهای ژئوپولیتیکی  موضوع چالش برانگیز روزباال و 
چهار چالش پیش روی اقتصاد جهانی عبارتند مواجه هستند 

 از:

 رکود اقتصادی. 1

اقتصادی، بسیاری از کشورها  خساراتکاهش به منظور 
به  اند. این کشورهافی کردهحمایتی جدیدی را معراقدامات 

منظور بازسازی اقتصاد خودشان در حال انجام برخی از 
اقدامات ضروری هستند. در نتیجه این اقدامات، اقتصاد 

اما باید دید این  ،چشمگیری استجهانی در حال بهبود 
این در حالی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.  روند احیاء
تواند به سرعت این می 19موج جدید کووید است که 

 بهبودی شکننده را دچار وقفه نماید. 
در حال حاضر کاهش رشد  کشور چینبه عنوان مثال، 

با این کشور ماههای اخیر،  طیکند. اقتصادی را تجربه می
های جدید ویروس مواجه شده است و در پی آن، سویه

محدودیتهای گسترده و مجددا دولت چین تصمیم گرفت 
 در را اعمال نماید. به عالوه، بحران مذکور ای سختگیرانه

، با تمام پیامدهایش به فعالیت بخش امالک و مستغالت
-. در سطح جهانی، این رکود میااقتصادی آسیب زده است

تواند بر شرکای تجاری چین تاثیر بگذارد و قیمت مواد خام 
 .  متأثر سازدرا نیز 

 

 نگاهی به تحوالت اقتصاد جهانی  



 افزایش حجم بدهی. 2

 گیری کرونا و اجرای طرحهای بهبودپیامد دوم همه
 مشکالت بدهی دولتهاست که گستردهاقتصادی، افزایش 

ین ات. خاصی را برای بازارهای نوظهور به وجود آورده اس
لیق در بازارهای نوظهور، به دلیل تعدر حالی است که 

گیری تا ها تاثیر اقتصادی همهموقت پرداخت بدهی
 حدودی از بین رفته است. 

های بخش خصوصی از جمله بر دولتها، شرکتعالوه 
 شرکتهای فعال در بخش گردشگری، فرهنگ و هوانوردی

ر د اختالل نیز بدهی کالن دارند. این در حالی است که
ی هانهجهانی، افزایش قیمت مواد خام و هزیعرضه زنجیره 

شده  هانگرانی در بین شرکتسبب باالی حمل و نقل کاال 
 است.

 تورم. ۳

چالش پیش روی اقتصاد جهانی تورم است که تا سومین 
حدی به دلیل مشکالت مداوم عرضه و افزایش تقاضا در 

 .باشدمی در دوران پسا کرونا یرونق مجدد اقتصادنتیجه 
در کنار افزایش قیمتها  کاال بودکماین در حالی است که 

بانک مرکزی به فشارهای تورمی، پاسخ در  وجود دارد.
انقباضی قصد دارد سیاست های پولی خود را ایاالت متحده 

این کشور قبالً اعالم کرده بود که احتماالً نرخ بهره  نماید.

را در ماه مارس افزایش خواهد داد، که این اقدام از دسامبر 
پیامد این اقدام، می گیرد. صورت برای اولین بار  201۸

به بازار سرمایه  یدشوارتردسترسی  ،پذیرشورهای آسیبک
همچنین دور از ذهن نیست که بانک  .داشت واهندخ

 مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش دهد.
ت یداعالوه بر این، بسیاری از مشاغل افزایش قیمت تول

د یه سوکه حاشا دانند، به این معنمی امری دشوارخود را 
ش زایاف همچنینبه طور قابل توجهی کاهش می یابد.  آنها

 .شودناآرامی اجتماعی می هزینه های زندگی منجر به

 های ژئوپلیتیکیتنش. ۴

های ناشی از تنش ریسکآخرین و احتماال بزرگترین 
ود، ی شژئوپلیتیکی است. اولین چیزی که به ذهن متبادر م

 جنگ روسیه و اوکراین است، جایی که جنگ و همچنین
ر تحریمهای اقتصادی به شدت بر منطقه و همین طور ب

 اروپا و جهان تأثیر گذاشته است. 
-در آسیا، در کنار تنشهای نظامی در اطراف تایوان، تنش

-و ایاالت متحده بر سر نیمههای تجاری مداوم بین چین 

 متوقف نمودنها در جریان است. ایاالت متحده برای هادی
توسعه فناوری چین، تحریم هایی را بر این بخش اعمال 

ایاالت کرده است که در برخی موارد حتی به ضرر صنعت 
 متحده می باشد.

 

 

  به پشتوانه افزایش قیمت نفت گیرهای مالی و خارجی صادرکنندگان هیدروکربن ضربهتقویت جهان:    

س بندی مودیز، اوپک پالبر اساس گزارش موسسه رتبه
ن، رایعلیرغم افزایش قیمت جهانی نفت متعاقب بحران اوک
 ایشدر تسریع اجرای طرح توافق شده قبلی مبنی بر افز

 الیاین در حفت، عقب نشینی کرده است. تدریجی تولید ن
رهای نوسانات عرضه در بازامیان قیمت نفت در  است که 

م حرینفت و همین طور افزایش ریسکهای ژئوپولیتیکی و ت
ر اوایل دالر در هر بشکه د 100نهادهای روسی، به بیش از 

فت فقدان تولید ن در این رابطه،. یافت افزایشمارس 
بیانگر افزایش اضافی از طرف ائتالف اوپک پالس، 

 .می باشدقیمت نفت افزایش برابر در ریسکهای مطلوب 
درآمدهای  بتواندقیمت نفت رود افزایش میانتظار همچنین 

صادرکننده ی کشورهای صادرات هایو درآمد عمومی
به کشورهای مذکور امر این که دهدهیدروکربن را افزایش 

-و ضربه ودهدهد ترازنامه های خود را اصالح نممیامکان 

تخریب شده  2020و مالی را که در سال خارجی گیرهای 
وضعیت  رودانتظار میبا این حال،  مجدداً ایجاد نمایند. ،بود

-اعتباری اغلب صادرکنندگان نفت و گاز به دلیل آسیب

قیمت و  یندهافت آ در برابرپذیری بسیار باالی دولتها 
نفت و همین طور ریسکهای مالی و اقتصادی  تقاضای

المللی به سوی منابع انرژی با بین رویکردبلندمدت ناشی از 
-پیشهمچنین،  گردد.تر، با محدودیت مواجه کربن پایین

حدود اقتصادهای دنیا در جذب به دلیل توان م شودبینی می
رکود اقتصادی، باالی نفت و احتمال مواجهه با قیمت 

این در نیابد. برای طوالنی مدت ادامه نفت  افزایش قیمت
کاهش ، افت متوالی تقاضای جهانی نفتحالی است که 

 نماید.  میقیمت نفت را تشدید و تسریع 



ممکن تداوم افزایش قیمت نفت و گاز، به عقیده مودیز، 
 دهدمنابع انرژی جایگزین را افزایش است روند پیگیری 

، به المللی کربنترانزیت بینعالوه بر تشدید این امر که 
خواهد قیمت و تقاضای هیدروکربن منجر کاهش ساختاری 

بوده و سرعت این تغییر، نامعلوم  ماهیت در عین حال شد.
این تغییر، تمام کشورهای صادرکننده کربن رود و انتظار می

یی که بیشترین وابستگی مالی، او بخصوص کشوره

در را دارند،  بخش هیدروکربناقتصادی و خارجی به 
از اینرو معرض ریسکهای اعتباری بلندمدت قرار دهد. 

ترغیب دولتها به  سببقیمت نفت در کوتاه مدت افزایش 
و منابع بخش شده سمت اجرای اصالحات ساختاری 

طی دو نماید که گسیل میرا به سمت پروژه هایی عمومی 
به وابسته توانند مدلهای اقتصادی دولتهای ، میآیندهدهه 

  تغییر شکل بدهند.بخش هیدروکربن را 
 

  های اقتصادی، مالی و امنیتیتاثیر درگیری اوکراین بر ریسک:جهان                           

های موسسه رتبه بندی مودیز، بحران بینیطبق پیش
های دولت از طریق تحریم هااوکراین و تشدید واکنش

های های تجاری شرکتو همچنین تعلیق فعالیتروسیه 
ای و جهانی در روسیه، ریسکهای اقتصادی و مالی منطقه

نماید. این تحوالت جدیدی را در سراسر جهان ایجاد می
تباری و افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی با ایجاد ریسک اع

موجود و همچنین تشدید اختالالت زنجیره جهانی تورمی 
بینی گردد. پیشوجب کاهش روند رشد جهانی میعرضه م

جهانی کاالها، اختالالت مالی و های شود قیمتمی
عمده بازار و در نهایت چالشهای امنیتی ازکانالهای نوسانات 

. بر این اقتصاد کالن باشندهای ژئوپلیتیکی و انتقال ریسک
های جهانی انرژی قیمترود در وهله اول، اساس انتظار می

کاهش نداشته باشد که این امر موجب  2022در سال 
های تورم در سطح جهانی، کاهش قدرت خرید افزایش نرخ

-های اقتصادی جهانی میمصرف کننده و فشار بر فعالیت

ا شوک تجاری و ب نیز شود. اقتصادهای واردکننده نفت

، این در خواهند شدفشار بر ترازهای خارجی خود مواجه 
تاثیر منفی افزایش قیمت گاز و  االًحالی است که احتم

 خواهد بود.ریسک عرضه در کشورهای اروپایی بارزتر 
عالوه بر این، روسیه و اوکراین تولیدکنندگان بزرگ نیکل، 

بینی ی پیشپاالدیوم و نئون هستند که در پی بروز درگیر
شود برای مدتی این اقالم با کمبود مواجه شده و در پی می

در  عرضهاختالل زنجیره  ،افزایش قیمت این فلزات
 افزایش یابد.ها ها و سایر بخشهادیخودروسازی، نیمه

ژئوپلیتیک، افزایش قیمت  ابهاماتعالوه بر این، ترکیبی از 
الت تجاری ها علیه روسیه و اختالکاالها، تشدید تحریم

-. انتظار میخواهد گردیدمنجر به نوسانات بازارهای مالی 

رود یک دوره قابل توجه و طوالنی نقدینگی محدود 
جهانی، شرایط تامین مالی برای بازارهای نوظهور را که به 

. تضعیف نماید ،های سرمایه جهانی متکی هستندجریان
مذکور این در حالی است که در حال حاضر برخی بازارهای 

 دارند.به منابع مالی محدودی دسترسی 

 

 

 19تشدید چالشهای اقتصادی بدنبال شیوع کووید  هنگ کنگ:                                 
، آمار این بیماری 19پس از آمار بسیار پایین ابتال به کووید 

از اواسط فوریه شروع به افزایش کرد و در اوائل ماه مارس 
یه این کشور ی میلیون نفر ۴/۷ جمعیت یک میلیون نفر از

هایی که با افزایش محدودیت ند.مبتال شداین بیماری 
شیوع اخیر همراه بوده موجب کاهش مصرف شده و 

های رشد بینیرا بر آن داشته تا پیشکارشناسان بسیاری از 

 2022درصد برای سال  5/۳تا  ۳تولید ناخالص داخلی را از 
کاهش موارد ابتال،  شروعدرصد کاهش دهند. با  5/1به 

هش ها را کاهنگ کنگ قصد دارد از اول آوریل محدودیت
بالقوه در مورد این در حالی است که ظرفیت دهد. 

با توجه به )محدودیتهای تردد یا تسهیل  سختگیری و
و رفتار محتاطانه مشتریان و شرکتها  (نوسان موارد ابتال

 آسیا                                                                        



احتماالً به تداوم اختالل فعالیتهای خدماتی و مصرف منجر 
 گردد.می

 19از شیوع کووید قبل کنگ به هنگچالشهای اقتصادی 
کندی ساختاری اقتصاد این در حالی است که گردد. باز می

درصدی برای  5/5گذاری شده چین ) شامل رشد هدف
مراکز مهم اعمال محدودیتها در ( همراه با 2022سال 

 ،شانگهای از جمله شنژن والمللی تولیدی و بنادر بین

شایان اقتصاد هنگ کنگ را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
کنگ در سال چین بزرگترین بازار صادراتی هنگذکر آنکه 

درصد از صادرات داخلی این کشور را به  ۴۷بود که  2020
دومین منبع . همچنین این کشور دادخود اختصاص می

درصد از  2۸)2019گذاری مستقیم در سال بزرگ سرمایه
 در هنگ کنگ بوده است.کل( 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باثبات رتبه چشم اندازپاکستان: تائید رتبه دولت و 
و  موسسسه رتبه بندی فیچ رتبه بلند مدت ارزی داخلی

انداز را  تائید و رتبه چشم -Bخارجی این کشور را در رتبه 
ین اکه م نمود. به عقیده فیچ، با وجود اینبا ثبات اعال

وضعیت چالش  ضعیف، حاکمیتها نشان دهنده بندیرتبه
 داماتاتخاذ اق ،محدود استدرآمد مالی  و برانگیز خارجی

ه باخیر در راستای بهبود وضعیت مالی عمومی و ورود 
جی های خارتواند در برابر شوکسیستم شناور نرخ ارز، می

 ایجاد نماید.  ه گیربضر
 وشور انجام اصالحات توسط مقامات این کبه عقیده فیچ، 

به جاندوجانبه و چند تامین منابع مالی از طریق کمکهای
شود در کوتاه بینی میپیش .گیردمی صورت المللیبین

رد دالر میلیا 2۳حدود در مدت ذخایر ارزی و از جمله طال 
 ریانها از محل جثابت بماند، اگرچه روند بازپرداخت بدهی

 گذاری خارجی افزایش یافته است. سرمایه

به دلیل افزایش واردات کسری حساب جاری از همچنین 
. درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی منتهی به /۶

درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی  ۴به  2021ژوئن 
این کسری  کماکان، اما خواهد یافتافزایش  2021-2022

های مالی قابل مدیریت است. با توجه به تشدید سیاست
، این آژانس اعالم کرده که اگر افزون بر این موارد

اصالحات به طور پیوسته ادامه یابد و نیز تصمیمات مقامات 
کشور دسترسی به منابع مالی خارجی و بازسازی ذخایر 
ارزی را تسهیل نمایند، به شرط اجرای اقدامات تجمیع 
مالی از سوی دولت و بهبود فضای کسب و کار امکان 

در صورت هرچند وجود دارد. این نهاد ارتقاء رتبه ها توسط 
دسترسی به منابع محدود مالی خارجی احتمال کاهش 

 .نخواهد بودها دور از ذهن رتبه

 
 

 OECD در هنگ کنگ گروه ریسک کشور

 

 1گروه   :در صندوق هنگ کنگریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 323تاکنون:  90سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تونس: تنزل رتبه دولتی به دلیل افزایش ریسکهای نقدینگی خارجی و مالی
و  'B'موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری تونس را از 

'B-'  به ترتیب به'C'  و'CCC'  ،علت این تنزل داد. فیچ
تنزل رتبه تونس را افزایش ریسکهای نقدینگی خارجی و 

طور تاخیر در دستیابی به توافق با صندوق مالی و همین

ارچوب یک برنامه تامین مالی عنوان المللی پول در چبین
تنش مداوم تداوم اعتراضات اجتماعی و به عقیده فیچ کرد. 

در جهت  ها، توانایی دولت برای اعمال قدرتبا اتحادیه
  .تقویت مالی را با محدودیت روبرو کرده است

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 OECD در تونس گروه ریسک کشور

 

 4گروه   :در صندوق تونسریسک کشور  گروه

 در سالهاي اخير محدود بوده است.اي صندوق وشش بيمهپ

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور

 

 6گروه  :در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه

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



 

 احتمال قصور دولتوسیه: تنزل رتبه ریسک روسیه به دلیل ر

موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه کوتاه و میان مدت 
 " +B/BB"ارزی خارجی و داخلی روسیه را به ترتیب از

تنزل داد. اس اند  "-C/CCC"به  "-A-3”BBB"و 
درجه  9پی معتقد است رتبه اعتباری بلندمدت روسیه، 

این می باشد. علت تر از حد معیار سرمایه گذاری پایین
مقامات رسمی روسیه ای اقدامات کنترل سرمایه ،تنزل رتبه
از روبل در برابر تاثیرات تحریمهای شدید  حمایتبه منظور 

به  عنوان شده است. یاقتصادی و حفظ باقیمانده ذخایر ارز
درصد  50ذخایر ارزی موجود تا حدود  ،اس اند پیعقیده 

تا حدود زیادی نقدینگی خارجی  امرو این  کاهش یافته
روسیه را تضعیف نموده است. همچنین اس اند پی معتقد 

های اقتصادی مذکور، محدودیتهایی را اعمال است تحریم
نموده که دسترسی نظام بانکی روسیه را به سیستم مالی 

یرساختها به طور چشمگیری کاهش المللی، بازارها و زبین
 دهد. می

موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری شایان ذکر آنکه 
یا  "C"رتبه به ترتیب به   "B"و  "+B"رتبهروسیه را از 

گذاری تنزل داد. فیچ علت سرمایه درجهتر از درجه پایین 9
این تنزل رتبه را قصور احتمالی دولت روسیه در بازپرداخت 

تمایل روسیه برای درخصوص قابل توجه گرانی و ن بدهی
 . ه استها دانستتسویه بدهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحوالت اخیراوکراین: تنزل رتبه اعتباری بدنبال 
موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه بلند مدت ارزی داخلی 

 ۶تنزل داد که  "-B"به  "B"و خارجی این کشور را از 
تر از درجه سرمایه گذاری است. موسسه مذکور درجه پایین

های چندگانه اقتصادی، علت این تصمیم را بروز ریسک
وضعیت تراز پرداختها، تامین مالی عمومی و بی ثباتی 
سیاسی و مالی ناشی از تهاجم روسیه به این کشور دانسته 

است. به عقیده اس اند پی، بحران اوکراین، بر توانایی این 
 باشد. های تجاری تاثیر گذار میکشور برای پرداخت بدهی

رتبه بلند مدت ارزی ، همچنین موسسه رتبه بندی فیچ
تنزل  CCCبه  Bداخلی و خارجی این کشور را از رتبه 

درجه پایینتر از درجه سرمایه گذاری است.  ۷داد که 
موسسه مذکور خاطرنشان نموده بحران این کشور تاثیر 
بسیار شدیدی بر شرایط اعتباری این کشور داشته و انتظار 

CIS 

 OECD در روسيه گروه ریسک کشور

 

 3گروه   :در صندوق روسيهریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 7/3:تاکنون 90سال  اي صندوق ازپوشش بيمه مجموع



ر را تضعیف رود خروج سرمایه شرایط خارجی این کشومی
 نماید.

                        

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیامد بحران اوکراین ۲0۲۲کاهش نرخ رشد اقتصادی سال : پیش بینی ارمنستان
المللی پول، روند بهبود اقتصادی صندوق بین به گزارش

و  داشتهتداوم  19 ارمنستان از پیامدهای شیوع کووید
 2022اقتصادی در اوایل سال  قویهایی از بهبود نشانه

انداز اقتصادی پیش چشم این در حالی است که وجود دارد.
رود انتظار میقرار داشته و اوکراین  ، تحت تاثیر تحوالترو

درصد در سال  ۷/5رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از 
به عقیده  .کاهش یابد 2022درصد در سال  5/1به  2021

هایی در اولویت مقامات کشور باید اعمال سیاست صندوق،

راستای حفظ ثبات مالی، کاهش تأثیرات ناشی از 
های خارجی و تالش برای افزایش اقدامات اصالحی شوک

این در تر و فراگیرتر باشد. در راستای حمایت از رشد قوی
تطبیقی مقامات در دو مالی های سیاستحالی است که 

ها بر اقتصاد را کاهش داده است. سال گذشته تأثیر شوک
 های مالیاتی و اصالحات اداریسیاستوم همچنین با تدا

به هدف این کشور مقامات برای افزایش پایه مالیاتی، 
 اند.ثبات بدهی متعهد ماندهتر گسترده

                                                                         

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در رمنستانا گروه ریسک کشور

 

 5گروه  :در صندوق ارمنستانریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 9/343:تاکنون 90سال  ازاي صندوق پوشش بيمه مجموع

 OECD در اوکراین گروه ریسک کشور

 

 7گروه   :در صندوق اوکراینریسک کشور  گروه

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



 

 کراینوهای ادرگیری پیامدهای قابل توجه ریسک : بروزترکیه
های درگیری، گلدمن ساکسبر اساس پیش بینی موسسه 

سترده بر اقتصاد کانال گمیان روسیه و اکراین از طریق سه 
رود فشارهای گذارد. نخست، انتظار میترکیه تأثیر می

لیر که عمدتاً ناشی از فروش  ناشی از کاهش ارزش برابری
 . این درتورم شود نرخ به افزایشاوراق بهادار است، منجر 

نوسانات لیر در سال جاری بسیار کمتر از حالی است که 
نرخ تورم را در ماه  موسسه مذکوراست.  بوده 2021سال 
بینی کرده و تا پایان درصد پیش ۶0فراتر از  2022می 

درصد برسد. دوم، انتظار  ۴5سال انتظار دارد این نرخ به 
انداز رود افزایش قیمت جهانی انرژی و تضعیف چشممی
دشگری، با توجه به اینکه روسیه و اوکراین مقاصد گر

کلیدی صادرات گردشگری ترکیه هستند، منجر به کسری 
ها، بیشتر حساب جاری شود. همچنین، بر طبق تخمین

میلیارد  5دالری قیمت هر بشکه نفت، حدود  10افزایش 

های هزینهافزایش افزاید و دالر به هزینه واردات انرژی می
تواند بر صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا یبخش انرژی، م

 2022در سال رود انتظار میگذار باشد. به این ترتیب،  تاثیر
درصد از تولید ناخالص داخلی  5/2کسری حساب جاری 

انرژی و شرایط  قیمتافزایش رود . سوم، انتظار میباشد
تر در سطح جهانی، فعالیت اقتصادی شرکای مالی سخت

تواند بر میاین امر ا نیز کاهش دهد که تجاری ترکیه ر
انداز رشد اقتصادی این کشور تأثیر بگذارد. همچنین چشم

های رود افزایش مداوم قیمت انرژی بر فعالیتانتظار می
داخلی موثر باشد. در نتیجه، رشد تولید ناخالص داخلی 

درصد پیش بینی شده که  ۳به میزان  2022واقعی در سال 
درصدی قبلی، نرخ رشد کمتری  5/۳نی نسبت به پیش بی

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECD در ترکيه گروه ریسک کشور

 

 4گروه  :در صندوق ترکيهریسک کشور  گروه

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

 اروپا



 

 ۲0۲۲دالری نفت در سه ماهه دوم سال  88: پیش بینی میانگین قیمت نفت                     
مارس  ۸دالری در  12۸درصد کاهش از مبلغ  ۳5/11دالر رسید که بیانگر  5/11۳به  2022مارس  ۳0قیمت نفت خام برنت در 

های اخیر از ذخایر استراتژیک میلیون بشکه در ماه 1۸0اعالم ورود باشد. کاهش قابل توجه قیمت نفت عمدتا ناشی از می 2022
-می 19های ناشی از کووید انداز کاهش تقاضای نفت چین به دلیل محدودیت( و همچنین چشمSPR (نفت ایاالت متحده 

رضه به میزان موجب افزایش ع 2022در سال  SPRگلدمن ساکس استفاده از بر اساس گزارش موسسه باشد. عالوه بر این، 
این در حالی است که ائتالف اوپک ماه و در نتیجه بهبود بازار جهانی نفت خواهد شد.  ۶یک میلیون بشکه در روز به مدت 

 بشکه در روز افزایش دهد.  هزار  ۴۳2به  2022تصمیم گرفت تولید نفت خود را در می  2022مارس  ۳1پالس در نشست 
بینی نموده که دلیل آن عدم اطمینان در میلیون بشکه در روز پیش ۸2/1 ، 2022بانک استاندارد چارترد تقاضای نفت را در سال 

رکود عمیق اقتصادی عنوان گردیده است. از سوی  وهای غرب خصوص کاهش احتمالی مصرف نفت در روسیه به دلیل تحریم
ت نفاز کاهش نرخ رشد جهانی در بحبوحه افزایش قیمت کاالها و کاهش تقاضا برای اندچشم به عقیده استاندارد چارترددیگر 

دالر، در سه ماهه  ۸۸شود قیمت نفت در سه ماهه دوم به بینی میچین بر قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت. عالوه بر این پیش
 دالر در هر بشکه برسد. ۸1به  2022دالر و در سه ماهه چهارم سال  ۷5سوم به 

 

 ۲0۲۲در سه ماهه دوم سال  مسدالری  99۲5پیش بینی میانگین قیمت فلزات پایه:        
دالر بود که نسبت به مدت زمان  2/99۸۷به طور متوسط  2022قیمت نقدی مس در بورس فلزات لندن در سه ماهه اول سال 

درصد افزایش داشته است. اختالالت عرضه و انتظار تقاضای قوی جهانی موجب افزایش قیمت خواهد  ۷/۷۶ ،2021مشابه سال 
کاهش یافت، زیرا تمدید  5/10.۳۶0به  2021اکتبر  1۸دالر در  5/11299از  2022مارس  ۳0شد. از سوی دیگر قیمت مس در 

انداز بهبود تقاضای دید ویروس کرونا موجب محدود شدن چشمدر چین در بحبوحه افزایش تعداد موارد جمحدود کننده اقدامات 
 مس شده و بر قیمت این فلز تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

تقاضای جهانی برای مس تصفیه شده در دهد المللی مطالعات مس نشان میآخرین ارقام موجود منتشر شده توسط گروه بین
درصدی  5/۸دلیل آن افزایش  وافزایش یافته  2020نسبت به سال درصد  ۴/1میلیون تن بوده است که  ۳/25، 2021سال 

درصد کاهش یافت  ۸/۳به میزان  2021تقاضا برای فلز در چین در سال  ،باشد. عالوه بر اینتقاضای جهانی به استثنای چین می
 ی واردات خالص مس تصفیه شده بوده است. درصد 25که ناشی از کاهش 

تولید بیشتر . این در حالی است که میلیون تن رسید 9/2۴درصد رشد به  ۴/1تصفیه شده جهانی با تولید مس  2021در سال 
توسط بلژیک، چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، هند و ایاالت متحده تا حدی با تولید کمتر در استرالیا  برزیل، شیلی، آلمان، 

دالر  9925بینی نموده که قیمت مس در سه ماهه دوم به پیش دچارترژاپن، میانمار، روسیه و اسپانیا جبران شد. بانک استاندارد 
 برسد.در هر تن 

 

 

   

 

 

 و منطقه جهان تحوالت  کاال  و انرژی در سطح 
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  توضيحات جداول

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

 باشد.صادرات ایران می

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

به معنی قصور در پرداخت است،  Defaultمخفف که  (D)تا بدترین وضعیت اعتباری  (AAA) از بهترین کیفیت اعتبار
نماید و بازار ایران را کشورهای نوظهور فعالیت می بندی اعتباری دیگری که تنها درشوند. موسسه رتبهبندی میطبقه

 است که مقر آن در قبرس است.CIیا  Capital Intelligenceهم تحت پوشش دارد 

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

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

منظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر ه شوند نیز بسطح دنیا محسوب می
کنند. از همتایان بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه ۷)بسیار کم ریسک( تا  1وضعیت ریسک کشوری به هفت طبقه از  اساس

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

بندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر سازی تقریبی طبقهمعادل چین نام برد.Sinosureجنوبی و کره
بندی صندوق بر اساس پارامترهای گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهبندی جهانی در جدول ذیل مشاهده میموسسات رتبه

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

 

 
 

  

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

1 AAA Aaa AAA بسیار کم ریسک 

۲ A+  تاAA+ A1   تا  Aa1 AA کم ریسک 

3 BBB+   تا A Baa1    تا  A A  پایینریسک متوسط به 

4 BB+  تاBBB Ba1    تا  Baa2 BBB ریسک متوسط 

5 BB-  تاBB Ba3  تا  Ba2 BB ریسک متوسط به باال 

۶ B-  تاB+ B3    تا  B1 B پر ریسک 

7 CCC   تاD Caa1  تاC CCC  تاD بسیار پر ریسک 



 
  

 بهره پایه بانک مرکزي 
 

 نرخ جاري)%( نرخ پایه نام کشور

 Fed fund Target rates 25/0 متحدهایاالت 

 Refi Rate 0 منطقه یورو

 Bank Rate 5/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 1/0 استراليا

 Cash Rate 1 نيوزیلند

 -month Libor target 75/0 3 سوئيس

 Overnight rate 25/0 کانادا

 One-year lending rate 70/3 چين

 Base Rate 86/0 هنگ کنگ

 Discount Rate 125/1 تایوان

 Base Rate 25/1 کره جنوبي

 O/N Policy Rate 75/1 مالزي

 ID repo 5/0 تایلند

 Reverse repo rate 35/3 هند

 Repo rate 5/1 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 1 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 25/8 مصر

 CBJ Main Rate 5/2 اردن

 Repo rate 14 ترکيه

 Repo rate 4 آفریقاي جنوبي

 Central Bank Rate 7 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/11 نيجریه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 20 آنگوال

 Target Rate 6 مكزیک

 Selic Rate 75/10 برزیل

 Refi Rate 8 ارمنستان

 Policy Rate 5/2 روماني

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 75/9 قزاقستان

 Discount Rate 10 اوکراین

 Refi Rate 5/9 روسيه

 



  

 (CIRRs)نرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتي      

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/03/2022لغایت  15/02/2022

 55/2 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 29/2 سال 5

 58/2 سال 5/8تا  5

 61/2 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 52/4 سال 5

 31/4 سال 5/8تا  5

 20/4 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 62/0 سال 5

 82/0 سال 5/8تا  5

 82/0 سال5/8بيش از 

 48/5 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 93/0 سال 5

 96/0 سال 5/8تا  5

 1 سال5/8بيش از 

 28/3 - وون کره جنوبي

 44/3 - دالر نيوزیلند

 91/2 - کرون نروژ

 98/4 - زلوتي لهستان

 کرون سوئد

 86/0 سال 5

 19/1                      سال 5/8تا  5

 26/1 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 58/0 سال 5

 77/0 سال 5/8تا  5

 92/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 83/1 سال 5

 97/1 سال 5/8تا  5

 08/2 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 25/2 سال 5

 54/2 سال 5/8تا  5

 70/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 45/0 سال 5

 63/0 سال 5/8تا  5

 78/0 سال5/8بيش از 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
 و بین الملل مديريت ريسك
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