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هسته اصلی فعالیت صنخوق ضمانت صانرات ایران، پوشد ریسک های ایاای و تجاری خریخاران کاالها و خخمات ایرانی اات.  طشور  
ااشا،،  .   شر ایش   ا  ه خون اختصاص مشی نهشخ  متناظر، ارزیا ی ریسک  انک ها و نولت های خارجی،  خد نیگری از فعالیت صنخوق ر

صنخوق، همچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان  ه ارزیا ی ای  ریسكها می پرنازن. ماهنامه ریسک کشوری نر ا تخا  صورت یک 
 شه  ، طشی ننشخ اشال اخیشر،     ااتقبال اایر  خد ها و ناتگار های نولتی و خصوصشی   ه نلیل ولت  ناخلی صنخوق منتشر می گرنیخ که 

 نزان اات. ،اینترنتی منتشر می گرنن. ااتفانر از مطالب ای  ماهنامه  ا ذکر نامصورت مخاوم و 

 

نامه و نامه، ضمانتبا صدور انواع بيمهو  خاورميانه تاسيس شدهمنطقه بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در  صندوق ضمانت صادرات ايران
با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با صادرات  ی صندوق،هانامهنمايد. بيمهاز صادركنندگان كشور حمايت مي مرتبطارائه ساير خدمات 

. ورندآفراهم مي را بانكهای خارجيخود از خريداران/ طالبات گذاران ايراني به متيابي صادركنندگان/ سرمايهبه كشورهای خارجي، امكان دس
. اعتبارسنجي خريداران خارجي و ساير اند، طراحي گرديدهقبل از حملدر مرحله  صادراتتامين مالي با هدف تسهيل  های صندوق نيزنامهضمانت

باشد. گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه صادرات ميگشای صادركنندگان، سرمايهر بسياری از موارد راهصندوق نيز د ایمشاوره خدمات
در چين  سايناشور در ژاپن و Nexi در فرانسه،كوفاس  در ايتاليا،ساچه ، موسسه هرمس در آلماننقشي است كه  نداين موسسه در ايران همان نقش

ايرانيان در ساير كشورها و   گذاریمنظور كاهش ريسك صادرات و سرمايهه ب صندوق الملليهای بينو همكاریبر عهده دارند. مديريت ريسك 
های ريسك كشوری، همچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف در حوزه

 نمايد.باری، فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط مياوضاع اقتصادی، تامين مالي، بيمه اعت
، سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك از سوی اين مديريت هارائه شددر ماهنامه ريسك كشوری 

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

دگان كشور، از سال های حق بيمه با هدف كمك به صادركننهای خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نرخكشورهای جهان متناسب با سياست
اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه و برخي از  1386

 كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده است.

 رد اين شماره:

  دیجد رینخست وز یرو شیپ یپاکستان: چالشها

 
ف

 ی: تورم، عامل بازدانده رشد اقتصادنی پ ی ل ی 

ز دولت از سو  زیموسسه مود یمصر: بهبود رتبه چشم اندا

 زیبانک توسط موسسه مود 4: تنزل رتبه ني بحر

 بانکها ینگ ی و نقد ی: بهبود منابع مال یامارات متحده رعب 

ز باثبات  یرتبه اعتبار دولت  دیرعاق: اتئ   با چشم اندا

محتمل بودن رکود اقتصادهی رتک 
  ی رد ارث بحران ارز ی: 

 کمتر از متوسط ی: رشد اقتصادهی روس 

گل  یداخل  یاهی ر ي ردگ  دیکامرون: تشد ن
 ی جمهور استیزبان رد آستاهن انتخابات ر یس ی رد مناطق ا

ز س  ري و اتث  ی جمهور استیر زي : انتخابات بحث ربانگ مبابوهی ز  کشور  یو اقتصاد یاس یآن رب چشم اندا

 2018 انیزهار بشکه رد روز ات پا 210نفت هب  دیتول  شی : افزا یسودان جنوب 

 و....
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 دیجد رینخست وز یرو شیپ یهاپاکستان: چالش                                       

ساله پاکستان، انتقال  71 خیبار در تار نیدوم ی: براعیوقا
انجام شد و عمران  یرنظامیدولت غ کیبه  یاسیقدرت س
به عنوان نخست  کت،یکر یمل میسابق ت تانیخان، کاپ

است  یدر حال نیکرد. ا ادیکشور سوگند  نیا دیجد ریوز
و پاکستان به  نیچ یدالر اردیلیم 62 یاقتصاد دوریکه کر

 ن،یچ"جاده کیکمربند،  کی"طرح یعنوان سنگ بنا
توسعه واردات این  بابت نفت، سنگین یپرداختها همچنین

 یارتبو اع یمال ستایسکشور را دشوار نموده است. 
و کاهش  یدولت یبده عیسر شیسبب افزا نیز یانبساط

و  دهیبه کمتر از دو ماه پوشش واردات گرد یارز رهیذخ
 است. افتهیبار کاهش  4 هیماه گذشته ارزش روپ 9 یط

از صندوق  یکمک مال نیچند 1980از اواخر دهه  پاکستان
برغم  2013نموده است. در سال  افتیپول در لمللیا نیب

مورد نظر صندوق  یاصالحات ساختار یاجرا ضعف در
 یدولت یشرکت ها سازی یپول مانند خصوص یالملل نیب
 یدالر اردیلیم 6/6وام  ،یاتیمال هیپا شیده و افزاانیز

است که  یدر حال نیماه پرداخت شد. ا 36 یصندوق ط
 208 تینفر از جمع ونیلیم کیسال گذشته کمتر از  طی

 اتیمالاقدام به پرداخت  ،اتیمشمول مال ینفر ونیلیم
 نمودند.

 

 

 ی: تورم، عامل بازدانده رشد اقتصادنیپیلیف
سه ماهه دوم سال  طی یناخالص داخل دی: رشد تولعیوقا

حال،  نی. در همافتیدرصد کاهش  6به کمتر از  2018
در ماه  ،یسال جار یهر ماهه ط شینرخ تورم با افزا

 یرخ هدفگذاراز ن شیکه ب دیدرصد رس 7/5به  یجوال
 ،ی. برغم روند کند رشد اقتصادباشد یدرصد م 4تا  2شده 

کاهش ارزش پزو، عرضه کمتر برنج،  لینرخ تورم بدل
بیشتر شده باالتر نفت،  متیبر سوخت و ق اتیمال شیافزا
 یرا مجبور نمود که از ماه م یامر بانک مرکز نیو ا

 . دهد شیدرصد افزا کی زانیتاکنون، نرخ بهره را به م
جمهور دوترته در مقابله با مواد  سیرئ تیمحبوب کهیحال در

 یزندگ های نهیهز شیاست، اما افزا دهیمخدر به اثبات رس
است،  ریآن فق تیپنجم جمع کیاز  شیکه ب یدر کشور

در  نی. اشود یاو محسوب م یبرا یاسیس نهیهز کی
 یرقابت ای منطقه یاتیمال ستمیس کی جادیاست که ا یحال

 آسيا

 3در صندوق: گروه  فیلیپین ريسك كشور گروه

  موردی برای پوشش بیمه ای مطرح نبوده است.      

 OECD در فیلیپین گروه ريسك كشور

 6در صندوق: گروه  پاكستان ريسك كشور گروه

 میلیون دالر 53 :ای صندوق بیمه پوشش مجموع

  

 OECD در پاكستان گروه ريسك كشور
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 ییربنایز یها از برنامه تیحما یبرا درآمدها شیو افزا
ذکر آنکه در  انی. شارسد یضرورت بنظر م کیدولت 

به  یخارج میمستق گذاری هیخالص سرما ریاخ های سال

به سطح قابل  یپشتوانه بهبود چشم انداز رتبه اعتبار
 است. دهیرس یتوجه

 

 زیموسسه مود یمصر: بهبود رتبه چشم انداز دولت از سو
اعالم  B3رتبه بلندمدت مصر را  ز،ی: موسسه مودعیوقا

و رتبه چشم انداز کشور را از باثبات به مثبت بهبود  هنمود
 به را انداز در رتبه چشم ریی. موسسه مذکور، تغدیبخش

 زیو ن یمال یو تراز ها جاری حساب تراز مداوم بهبود
منسوب  المللی نیب یو مال یطرح اصالحات پول یاجرا
کشور  یبرا B3موسسه، رتبه  نی. بر اساس اعالم انمود

 نیتام یسکهایکشور را در برابر ر نیمصر، اقتصاد بزرگ ا
خدمات  نهیو هز یهاسطح بده شیاز افزا یمجدد )ناش یمال

(، تراز یگرددم یمال نیتام یازهاین شیکه سبب افزا یبده
 . دینما یم

 یسرک ه،یتراز اول رییبا تغبر اساس پیش بینی مودیز 
 2019به ژوئن  یمنته یبودجه دو دهه گذشته از سال مال

 رودانتظار می نیشود. همچنمی لیبه مازاد بودجه تبد
ناخالص  دیدرصد تول 5/103از نقطه اوج  یسطح بده

و در سال  یافتهکاهش  2016-2017در سال  یداخل
 82به  2020سال  انیدرصد و تا پا 86به  2018-2019

 یارز ریذخا شیاست که با افزا یحال در نیدرصد برسد. ا
ماه پوشش  5/6به  2018مصر که تا مارس  یخارج

 هیبه سمت سرما یمال نیمنابع تام رییو با تغ دهیواردات رس
در  تواند یکشور م یریپذ بیآس ،یخارج میمستق گذاری

 یمال نیو تام یخارج یاقتصاد طیشرا راتییبرابر تغ
شود در صورت شروع یم ینیب شی. به عالوه، پابدیکاهش 

 یحساب جار ی، کسر2019در سال  یعیصادرات گاز طب
دو سال گذشته  یط یناخالص داخل دیدرصد تول 6از حدود 
 دیدرصد تول 3درصد تا  5/2و به حدود  افتهیکاهش 

 شیپ نیبرسد. همچن ندهیدر چند سال آ یناخالص داخل
ت در صور ،یواقع یناخالص داخل دیرشد تول ی شودم ینیب

درصد برسد  6به  یآت یسالها طیاصالحات  یتداوم اجرا
کار رو به رشد کشور  یرویتواند به جذب ن یامر م نیکه ا

 .دیکمک نما

 

                                     

زیبانک توسط موسسه مود 4: تنزل رتبه نیبحر
 یبلند مدت سپرده داخل یرتبه اعتبار زی: موسسه مودعیوقا

 نیبحر یبانک مل( و BBK)تیو کو نیبانک بحر
(NBB را از ،)B1  بهB2 بلند مدت پول  یو رتبه اعتبار

را از  KHCB( و BISB) نیبحر یبانک اسالم یداخل
B1  بهB2 بلند مدت  یرتبه اعتبار نیکاهش داد. همچن

کاهش  B3به  B2مذکور از  های بانک یخارج یرزا
ماند. بر  یباق "یمنف"و رتبه چشم انداز تمام بانکها  افتی

چهار بانک در  نیموسسه کاهش رتبه ا نیاساس گزارش ا
اقدام مشابه در خصوص رتبه دولت بوده و منعکس  یپ

 در ها از بانک تیحما یدولت برا تیکننده کاهش ظرف

 خاورميانه و شمال آفريقا

 6در صندوق: گروه  مصر كشور ريسك گروه

 .صندوق در اين كشور محدود بوده استای  بیمه پوشش

  

 OECD در مصر گروه ريسك كشور
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با  نیبحر ی. اگر چه بخش بانکداری باشدم ازنی صورت
و  یقو یو سودآور ای هیسرما های از نسبت یبرخوردار

اما  ؛دارد یمناسب، روند منعطف ینگینقد یرهاگی ضربه
و کند بودن رشد  یاتیعمل طیمح فیتضع ی رودانتظار م

 تیفیموجب فشار بر ک ،یرنفتیغ یناخالص داخل دیتول
 بانکها شود.  ییدارا

 
 

 

 

 

 

 

 بانکها ینگیو نقد ی: بهبود منابع مالیمتحده عرب امارات

شاخص  ،چیف ندیب موسسه رتبهبر اساس گزارش : عیوقا
 لیبه دل 2017امارات در سال  یبخش بانک ییدارا تیفیک

و فشار بر قراردادها، امالک  زبرانگی چالش یطیمح طیشرا
است.  افتهیکاهش  یخرده فروش یو مستغالت و بخشها

سپرده و کاهش رشد وام  یاست که رشد قو یدر حال نیا
 شده هابانک ینگیو نقد یبهبود منابع مال داومموجب ت یده

سود خالص  هحاشی مذکور، موسسه گزارش اساس بر. است
 به هابانک رایبود، ز دارپای نسبتاً 2017 سال در ها بانک

نرخ  رشد لیبه دل یمال نیتام نهیهز شافزای جبران منظور
مجدد نمودند. نسبت  گذاریمتیخود را ق یبهره، وامها

ماند، که باقی درصد  9/93درسطح  زیوام به سپرده ن
 ،همچنین. ی باشدسال گذشته م 4 طی زانیم نیکمتر

معقول موجب  یداخل هیسرما جادیو ا دهی کاهش رشد وام
سال گذشته  طی هابانک ای هیسرما های نسبت دهیگرد
 رغمیشود عل یم ینبی شیپ نی. همچنابدی شیافزا یاندک

 هابانک ییدارا تیفیک ،یاتیملع طیبهبود مورد انتظار در مح
 زی. گزارش موسسه مودباشد فشار تحت 2018 سال در

است که سود خالص چهار بانک بزرگ امارات  نیا انگریب
، First Abu Dhabi Bankشامل  یمتحده عرب

Emirates NBD ،Abu Dhabi 

Commercial Bank   وDubai Islamic 

Bank درصد، در سه ماهه دوم  21ساالنه  شیبا افزا
 شیآن افزا لیکه دل ،دیدالر رس اردیلیم 2/2به  2018سال 

 ینبی شیوام بود. پ انیز ریخالص درآمد بهره و کاهش ذخا
 ندهیماه آ 18تا  12 یچهار بانک ط نیا یشود سودآور یم

 بماند. یباق داریپا یبه طور کل

 

 6در صندوق: گروه  بحرين ريسك كشور گروه
 میلیون دالر 7/4:ای صندوق بیمه پوشش مجموع

  

 OECD در بحرين گروه ريسك كشور

 2دوق: گروه در صن عربیمتحده امارات ريسك كشور گروه

 میلیون دالر265 :ای صندوق بیمه پوشش مجموع

  

 OECD در عربی متحدهامارات گروه ريسك كشور
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با چشم انداز باثبات یرتبه اعتبار دولت دی: تائعراق
تاه کو یرتبه اعتبار ،یاس اند پ ی: موسسه رتبه بندعیوقا

 یکشور را، رتبه ها نیا یو ارز یو بلند مدت پول داخل
B-/B نیا یاصل لینمود. دل دییبا چشم انداز باثبات تا 
و  یاقتصاد فیضع تیاندک، فعال یمال ییدارا ر،ییعدم تغ

 افتهیتوسعه ن یبانک ستمیس لیناکارآمد به دل یپول استیس
 عراق در یخارج یحال بده نیاست. در ع دهیعنوان گرد

 نیا یرپذی بیقرار دارد که موجب کاهش آس ینییسطح پا
بر اساس  نیگردد. همچن یم یخارج های کشور به شوک

متوسط رشد  رود یگزارش موسسه مذکور انتظار م
 لیدرصد باشد که دل 1/2،  2018-21در دوره  یاقتصاد

بخش  فیضع تیو فعال یمال تیتثب ،یاسیس ثباتی یآن ب
است که مبارزه با  یدر حال نیا باشد. یم دروکربنیه ریغ

 تیو شفاف یریپذ تیکنترل، مسئول تیفساد همراه با تقو
 نی. همچندیعراق خواهد گرد یموجب بهبود رشد اقتصاد

که در کنفرانس  یدالر اردیلیم 30 هیوام و سرما یاعطا
 تیفعال تیتقووعده داده شد، موجب  2018 هیفور

 یال ثبات مالح نیکشور خواهد شد. در ع نیا یاقتصاد
از بخش  یناش سکینامشخص بوده و ر یعراق های بانک

باشد.  یشامل تعهدات متوسط آن به دولت م یمال
تراز حساب  ،یاس اند پ ینبی شیبر اساس پ همچنین

در سال  یناخالص داخل دیتول یاز مازاد دو درصد یجار
متعادل نفت،  متیبا فرض ق 2019-21دوره  یط 2018

 یناخالص داخل دیدرصد از تول 9/2متوسط  یبه کسر
در  یخارج یاست که منابع ارز یدر حال نی. ادیخواهد رس

 لیاست، که دل دهیدالر رس اردیلیم 48به  2017 انیپا
باالتر  متیو ق ورویبه  یآن انتشار اوراق قرضه دولت یاصل

در  2018-21 هایسال یط رود ینفت بوده و انتظار م
 بماند. یسطح باق نیهم

                              

                              

یدر اثر بحران ارز یاقتصاد : محتمل بودن رکودهیترک
و  هشد دیتشد هیترک یآغاز ماه اوت، بحران ارز ازوقایع: 

در برابر دالر  هیترک ری. ارزش لدیحد خود رس نیبه باالتر
  هافتیش به سرعت کاه ریل 89/4از  یماه جوال انیدر پا
رکورد  ،14روز  کی یط درصد افت 14با  اوت 10و در 

 یها مید. آغاز تحریرا به ثبت رسان ریل  24/7 یخیتار
و دو برابر شدن تعرفه  هیترک ریدو وز هیعل دهمتح االتیا

اعمال  هیمتحده به واردات فلزات از ترک االتیکه ا ییها
 الح نی. با ادیگرد ریکند، منجر به سقوط ارزش ل یم
و  بلند مدت  ادیز یریپذ بیبحران، آس نیا یاصل لیدل

 یباال یاز کسر یناش یشوک ها هیدر برابر کل هیترک
 دیدرصد از تول -7حاضر  ال)که در ح یحساب جار

 اروپا

 7در صندوق: گروه  عراق ريسك كشور گروه

 میلیون دالر1،160: ای صندوق بیمه پوشش مجموع

  

 OECD در عراق گروه ريسك كشور
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 4در صندوق: گروه  تركیه ك كشورريس گروه

 میلیون دالر3/7صندوق: ای  بیمه پوشش مجموع
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کوتاه  یخارج یبده یاست( و گستردگ یناخالص داخل
که در  باشد یم (شود یم دیماه سررس 12 یمدت )که ط

در  نیدالر برآورد شده است. ا اردیلیم 180حال حاضر، 
 76در ماه ژوئن به  یخارج یارز ریاست که ذخا یحال
 8 یسطح ط نتری نییبه پا یبه عبارت ایدالر  اردیلیم

نرخ  شیاز افزا هیترک ی. بانک مرکزدیرس ریسال اخ
آن اقدامات الزم را  یکرده است و به جا یریبهره جلوگ

 یرها و امضابه بازا شتریب ینگینقد قیبه منظور تزر
قطر  یبا بانک مرکز یدالر اردیلیم 3قرارداد سوآپ 

بنظر  یپول هایانجام داده است. بر اساس سابقه بحران
انقباضی  یو مال یپول یاستهایس بایدمی یرسدم

 صورت، وقوع رکود نیا ریدر غ گردد،اتخاذ  مشخصی 
 .باشد یمحتمل م اریبس یاقتصاد

 
 

                                                    

 کمتر از متوسط ی: رشد اقتصادهیروس                                             
 یناخالص داخل دی، تول2018سه ماهه دوم سال  طی: عیوقا
 3/1که باالتر از رقم  افتی شیدرصد افزا 8/1به  یواقع

 9/0و رقم  2018سه ماهه نخست سال  به درصد مربوط
حال  نیبوده است. با ا 2017صدسه ماهه چهارم سال در

در سه ماهه دوم سال که  یواقع یناخالص داخل دیرشد تول
مسابقات جام  ینفت و برگزار متیق شیافزا لیبه دل
کمتر از حد انتظار بوده است.   د،یمحقق گرد فوتبال یجهان

سه  طی یشاخصها، فروش خرده فروش ریبر اساس سا
با  سهیکه در مقا افتی شیدرصد افزا 6/2 ،ماهه دوم سال

 نیسه ماهه نخست سال، باالتر بود و ا یدرصد 2/2رشد 
رشد  یعامل اصل یامر نشانده آن است که مصرف خصوص

 دیتول نیدر سه ماهه دوم سال بوده است. همچن یاقتصاد
 3/3در سه ماهه اول سال به  یدرصد 8/2از رشد  یصنعت

بخش  دیخر رانیاخص مد. شدیدرصد در سه ماهه دوم رس
 دیگرد فیتضع زی( نManufacturing PMI) تولیدی

)در ماه شد  %50 کمتر از یماه متوال نیسوم یو برا
امر نشان دهنده  نی( که ادیدرصد رس 1/48به  ،یجوال

 یاست و بنظر م یآت یدر ماهها یصنعت دیکاهش رشد تول
جبران  شینفت افزا دیتول شیافزا قیاز طر یرسد تا حد

 گردد. 
متحده بر ضد  االتیا دیجد یها میذکر است تحر انیشا

 میبه تحر دیاوت شروع شد و تهد 8 خیکه در تار هیروس
قرار داده و  ریرا تحت تاث هیروس یمال یبازارها شتر،یب یها

در برابر دالر  هیارزش روبل روس یدرصد 7سبب کاهش 

 یتواند بر رشد اقتصاد یم تیوضع نیو ا دهیگرد کایآمر
بر اساس  ،یبگذارد. به طور کل ریمدت تاث انیم در هیروس

 یناخالص داخل دیهرمس، رشد تول لریموسسه او ینیب شیپ
به  2019درصد و در سال  6/1به  2018در سال  یواقع

 .دیدرصد خواهد رس 5/1
 

CIS 

 3در صندوق: گروه  روسیه ريسك كشور گروه

 میلیون دالر 3: ای صندوق بیمه پوشش مجموع

 OECD در روسیه گروه ريسك كشور
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  یجمهور استیزبان در آستانه انتخابات ر یسیدر مناطق انگل یداخل یهایریدرگ دیکامرون: تشد
جمهور  سیرئ نیمسن تر یسالگ 85که در  ا،ی: پل بعیوقا
 نموداعالم  یشود، در اواسط ماه جوال یمحسوب م قایآفر

سال حضور مستمر در قدرت، قصد دارد  35که پس از 
 2018در انتخابات اکتبر  یجمهور استیر یدور بعد یبرا

 این خبر در حالی منتشر شده است که. دیشرکت نما
شمال  بانز یسیدر مناطق انگل زیخشونت آم یهایریگدر

شده اند. در کوتاه مدت،  دیتشد یو جنوب غرب یغرب
 دیبوده و احتماالً تهد شیرو به افزا یطلب ییبحران جدا

نسبت به بوکوحرام در شمال کشور خواهد  یبزرگتر یتیامن
 بود.

 یکشور سکیبر ر ریتاث
م داشته است، دهه تداو چندین یکه برا ها یریدرگ نیا
دولت مستقل واحد  کی لیدر دوره استعمار و تشک شهیر

 یسیکشور در دو منطقه انگل تیپنجم جمع کیدارد. حدود 
مهم  ریکنند که از ذخا یم یزندگ هیجریزبان در مجاورت ن

 باشد.  یعمده کاکائو و قهوه برخوردار م دینفت و تول
رات و با تظاه 2016سال  انیدر پا ریاخ یها یریدرگ

زبان، دانش آموزان و معلمان در   یسیحقوقدانان انگل
 تینسبت به اکثر ضیشدن و تبع یاعتراض به منزو

 دیاعتراضات، با برخورد شد نیزبان آغاز شد. ا یفرانسو
که  رسد یبه نظر م دی. بعگردیدمواجه  یتیامن یروهاین

مخالف در مورد  هایگروه باجمهور، مذاکره  سیرئ
. در عوض، در آستانه انتخابات ردیرا بپذ شتریب یخودمختار

و مسلح  ینظام یروهایماه اکتبر، ن یجمهور استیر
بزرگ، بخصوص در  یشهرها تیامن نیتأم یبرا یشتریب

طلبان مسلح مستقر  ییشده جدا یزیبرابر هجوم برنامه ر
 خواهند شد. 

در  یروزیپ یبرا ییاز شانس باال ا،یحال حاضر پل ب در
 تهیو کم یقانونگذار یشورا رایدار است، زانتخابات برخور

 یدر حال نیقرار دارد ا یو انیانتخابات تحت سلطه حام
شده و قادر  یمخالف دچار انشقاق داخل یاست که گروهها

اهداف ائتالف  شبردیرهبر واحد جهت پ کیبه انتخاب 
 .ستندین

 

 کشور یو اقتصاد یاسیشم انداز سآن بر چ ریو تاث یجمهور استیر زی: انتخابات بحث برانگمبابوهیز
 قیموگابه از قدرت که از طر ی: پس از برکنارعیوقا

امرسون منانگاوا  یسال گذشته به رهبر یکودتا

(Emmererson Mnangagwa عضو حزب ، )

کشور انجام  تیکل سابق اداره امن سیاف و رئ یپ-زانو

بود.  یانتخابات رقابت کی یکشور شاهد برگزار نیشد، ا

را کسب نمود و  آراءدرصد از  51از  شیساله ب 75گاوا منان

 سا،یاختالف از رقابت در دور دوم با نلسون شام یبا اندک

معاف  ک،یدموکرات رییحزب مخالف جنبش تغ یدایکاند

 یگروهها انیانتخابات، حام نیا ی. بدنبال برگزاردیگرد

 آفريقای جنوب صحرا 

 6در صندوق: گروه  رونكام ريسك كشور گروه

 .بوده استوق در اين كشور محدود ای صند بیمه پوشش

  

 OECD در كامرون گروه ريسك كشور

 7در صندوق: گروه  زيمبابوه ريسك كشور گروه

 میلیون دالر 3/1 : ای صندوق بیمه پوشش مجموع

  

 OECD در زيمبابوه گروه ريسك كشور
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ها آمدند تا اعتراض خود را  ابانیمخالف در اول اوت، به خ

 بت به انتخابات نشان دهند.نس

متناقض بود.  ،ای و منطقه یالملل نیناظران ب یینها آراء

 نیو چ قایجنوب آفر یجامعه توسعه اقتصاد قا،یآفر هیاتحاد

متحده،  االتیکه ا ی، در حالنمودند دییانتخابات را تا جهینت

مشترک المنافع، انتخابات را  یاروپا و کشورها هیاتحاد

 جهینت کیتدموکرا رییم کردند. جنبش تغفاقد اعتبار اعال

اما  د،یبه چالش کش یرا در دادگاه قانون اساس یهمه پرس

جنبش توسط دادگاه، منانگاوا به  نیا یپس از رد ادعا

 ادیاوت، سوگند  26 خیدر تار مبابوهیجمهور ز سیعنوان رئ

 سییمنطقه، از جمله رامافوزا ر یکرد. رهبران کشورها

جمهور رواندا(  سییو پل کاگامه )ر یوبجن یقایجمهور آفر

 ندگانیکه نما یدر حال افتند،یحضور  فیدر مراسم تحل

 بودند. بیدر مراسم مذکور، غا یغرب یمهم کشورها

 یکشور سکیبر ر ریتأث

 یاتفاق افتاده است که کمبود جد یفوق در حال تحوالت

بر دالر کشور را فلج کرده است.  یاقتصاد مبتن ،ینگینقد

-نیصندوق ب یهابه کمک مبابوهیاست که ز یر حالد نیا

و اعتباردهندگان دوجانبه به  یپول، بانک جهان المللی

 9 باًیبزرگ و معوق )تقر های یمنظور بازپرداخت بده

به شدت  دیجد ینگیو نقد یمال نی( و تامالرد اردیلیم

به  یادیتا حد ز دیتعامل جد نیحال، ا نیاست. با ا ازمندین

 آن ریکه تحوالت اخ یو اقتصاد یاسینداز سثبات چشم ا

 دارد. یبستگقرار داده است،  ریرا تحت تاث

 

 2018 انیهزار بشکه در روز تا پا 210نفت به  دیتول شی: افزایجنوب سودان                       
 

هزار بشکه نفت خام  20پمپاژ روزانه ی: سودان جنوبعیوقا

در آن  2013از سال  نفت دیکه تولتوما  ینفت دانیرا از م

 5 دیرود تول ی. انتظار ماز سرگرفته است، همتوقف شد

 2018سال  یکه قبال متوقف شده بود تا انتها ینفت دانیم

نفت سودان  دیتول نرویهزار بشکه در روز برسد. از ا  80به 

هزار  130 یاز سطح کنون 2018سال  انیتا پا یجنوب

. دیر روز خواهد رسهزار بشکه د 210بشکه در روز به 

به  2011کشور در سال  نینفت ا دیذکر آنکه تول انیشا

اما پس  د،یهزار بشکه رس 350 یعنی خود زانیم نیشتریب

که  دیمواجه گرد یکشور با جنگ داخل نیاز دو سال ا

 کشور وارد کرد. نیا ینفت زاتیبه تجه یمتعدد یبهایآس

 

 
 
 
 

         

 7ق: گروه در صندو سودان جنوبی ريسك كشور گروه

 موردی برای پوشش بیمه ای مطرح نبوده است.

  

 OECD در سودان جنوبی گروه ريسك كشور
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 رانیاز کشورها از ا ینفت بدنبال کاهش واردات نفت  برخ متیق شیفت: افزان متیق                  
عرضه نفت  شیافزا رغمی. علدیاوت رس 28دالر در  76به  2018اوت   15دالر در  8/70و از  هافتی شینفت خام برنت افزا متیق

در کانادا،  ینفت یسکو کی دیع تولمشکالت عرضه از جمله قط لینفت به دل متیق ،یدر خصوص منازعات تجار یاوپک و نگران
 گر،ید یاست. از سو افتهی شیافزا یبیل دیاز تول نانیشمال و عدم اطم یایاعتصابات در در ،در ونزوئال و آنگوال دیتداوم کاهش تول

ن و کره است. ژاپ دهینفت گرد متیق شیاست که موجب افزا یعوامل نیاز مهمتر رانیا یمتحده بر بخش نفت االتیا میاعمال تحر
 دیهزار بشکه در روز رس 410به  یبه اروپا در ماه جوال یرانیا ینفت های هرا کاهش دادند و محمول رانیواردات نفت خود از ا یجنوب

 ینبی شیداده است و پ شیرا افزا رانیواردات نفت خود از ا نچی مقابل، در(.  2017  سال درهزار بشکه  750با متوسط  سهی)در مقا
 میمتحده تصم االتیا گر،ید یمشابه بزند. از سو ممتحده دارد دست به اقدا االتیکه با ا چالشهایی لیبه دل زین هیترک شود یم

 کیاستراتژ ریبشکه از ذخا ونیلیم 11اکتبر و نوامبر  های ماه نیب ل،یگازوئ یخرده فروش متیگرفته است که به منظور کاهش ق
و  یسعود عربستان یعرضه از سو شیافزا قیممکن است از طر رانینفت ا دیتول کاهش ،همچنیننفت خود را به فروش رساند. 

 کیاستراتژ ریبشکه از ذخا ونیلیم 288بر عرضه  یخود مبن میمتحده تصم االتیجبران شود، خصوصا اگر ا یمتحده عرب االتیا
 .دینما یعمل 2017-25 های سال نینفت را ب

 

 های عرضه های تجاری و کاهش نگرانیس در میان تداوم تنشکاهش قیمت م :هیفلزات پا             
 3 انگریکه ب دیدالر رس 6.083هر واحد به  یبه ازا 2018مس، در ماه اوت  ندهیمتوسط سه ماه آ متیق ،بورس فلزات لندن در

 یتنشها شیامس افز متیکاهش ق یاصل لیبوده است. دل 2018سال  یدالر در جوال 6.269نسبت به متوسط  شیدرصد افزا
مس  متیبوده است. ق نیچ یمس از سو یدر خصوص کاهش تقاضا یش نگرانیافزا نیو همچن نیمتحده و چ االتیا نیب یاسیس
 یکارگر هیتوافق اتحاد لیعرضه به دل طیشرا لیارزش دالر و تسه تیآن تقو یاصل لیکه دال افتیکاهش خواهد  زین نیاز ا شیب

است که  نیا انگریاطالعات موجود ب نیدتریجد ،همچنین. باشد یم ،یلیمعدن مس در ش نیگتربزر دا،یمعدن اسکوند تیریبا مد
 شیتن بوده است که نسبت به سال گذشته از افزا ونیلیم 8/9،  2018ماه نخست سال  5شده در  هیمس تصف یبرا یجهان یتقاضا

باشد. در  ینقاط جهان( برخوردار م ریسا یاضاتق یدرصد 5/1برغم کاهش  نیچ یتقاضا یدرصد 4رشد  لی) به دل یدرصد 1/1
 6/9از  شتریدرصد ب 2تن بوده است که  ونیلیم 8/9، 2018ماه نخست سال  5شده در  هیمس تصف یجهان دیتول ضه،بخش عر

حده، مت االتیهند، ا دیکاهش تول یکه تا حدود یلیش دیتول یدرصد  5/6رشد  لی)عمدتا به دل تن در مدت مشابه سال قبل ونیلیم
درصد  5/4 نیالت یکایدرصد، در آمر 11 قایشده در آفر هیمس تصف دیتول ،منطقهه حسب باشد. ب یپرو و لهستان را جبران نمود( م

 مانده است. یباق رییبدون تغ هیانوسیو در اروپا و اق افتهیدرصد کاهش  3 یشمال یکایو در آمر افتهی شیدرصد افزا 2 ایو در آس
 

                           

 و کاال  در سطح جهان و منطقه  یتحوالت  انرژ
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 بارومتر

 

نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلی 

اعتبار كشور

)E IU ( 

9,86237,8487,59015,81612,65034,108405.33,32755BB+BB+Ba1..Bآذربايجان1

44,271545,86614,56031,411155,100146,294317.324,14966BB+B3..Bآرژانتین2

......+6806934,5010.218044BBB-BBB…1052,664آروبا3

56,717294,8416,80049,122129,700178,65892.715,36444BB+BB+Baa2..BBآفريقای جنوبی4

..........4,6591,7563302606875980.019,04677آفريقای مركزی، ج5

B+B1..B..2,87311,9274,4602,6657,7978,8701.642556آلبانی6

82,6953,466,75747,640193,4855,326,0002,921,8602,849.5136,73311AAAAAAAaa..Aآلمان7

325,71918,569,10055,200434,41617,910,0004,936,048387.0215,02311AAAAA+Aaa..AAاياالت متحده8

..........77..1021,44913,3602974411,3390.0آنتیگوا و باربادو9

-BBBBBB-01,5000.02786……773,249آندورا10

29,78489,6335,30027,09237,70061,8130.022,79656BB-B1..CCCآنگوال11

8,809386,42850,39025,002689,100393,601305.428,19511AA+AA+Aa1..Aاتريش12

22,49024,1235.713,16867BBB1..CCC…104,95772,374550اتیوپی13

B+B1BB-B..9,70238,6555,16016,04726,66035,874116.54,60655اردن14

....2,93010,5473,8101,4898,3658,065199.924066B+..B1ارمنستان15

3,45752,42016,36017,55521,30020,26832.14,26933Baa2BBBBaa2..BBاروگوئه16

..........8201,5070.0477…5,9185,352530اريتره17

B........15,75025,469269.11,89266…32,38767,2202,090ازبكستان18

46,5721,232,08829,94050,4122,094,000778,567593.368,93921A -BBB+Baa2..BBBاسپانیا19

24,5991,204,61664,68053,9101,692,000482,681111.634,37111AAAAAAAaa..Aاسترالیا20

1,31523,13718,53043719,05035,96215.62,68621A+AA-A1..Aاستونی21

5,44089,55217,8102,62175,040164,91923.39,12621A+A+A2..Aاسلواكی22

2,06743,99123,2201,01651,65065,35650.05,05931A -ABaa3..BBBاسلوونی23

35,53019,4696807,5291,2808,7902,477.68077افغانستان24

16,62597,8026,0403,94133,22037,93886.89,52766BBB3..Bاكوادور25
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نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلی 

اعتبار كشور

)E IU ( 

B........41,318156,0805,340186,3515,93492,43223.78,13534الجزاير26

6,37826,7973,7802,69314,90017,2070.01,58245cccccB3..Bالسالوادور27

9,400348,74343,48078,424220,400692,18313,031.239,66222AAAAAa2AA-BBامارات متحده عربی28

263,991932,2593,650111,863344,700337,572372.430,20333BBB-BB+Baa3..BBاندونزی29

66,0222,618,88642,690107,7288,126,0001,525,638453.7111,74211AAAAAa1..Aانگلیس30

44,83193,2703,5607,539127,70095,456649.04,04877B-B-Caa3..BBاوكراين31

42,86325,5286603,3166,24111,44412.01,93466B+BB2..BBاوگاندا32

60,5511,849,97034,280142,7572,444,0001,046,9171,686.889,55821BBBBBB-Baa2..BBBايتالیا33

4,814294,05444,6601,7492,470,000636,586127.919,03931A+A+A3..BBBايرلند34

34120,04747,6404,17727,30018,3930.31,07541BBB+AA3..BBBايسلند35

....CCC+Caa3..-2864,58814,8806324,4904,2980.03335باربادوس36

....BB+Baa3..3959,04721,01087417,5607,9500.090533باهاما37

1,49331,85921,3306,22921,16024,97614.64,55164BB-B+B1BBBBبحرين38

209,2881,796,18711,760363,570544,100427,4751,320.160,69135BB-BB-Ba2..BBبرزيل39

..........-42911,40038,5633,6491,71511,0800.03332برونئی دارالسالم40

..........10,8643,0072703177051,0880.05777بروندی41

9,50847,4337,3405,06834,75059,54231.65,27266B-B-B3..CCCبالروس42

11,372466,36647,03025,4441,281,000772,528492.541,24011AA-AAAa3..Aبلژيك43

7,07652,3957,42020,13042,42064,78071.45,31143BBB-BBB-Baa2..BBBبلغارستان44

....B-B3..3751,7654,5104871,3272,1170.19467بلیز45

164,670221,4151,08022,32037,26084,554122.610,14245BB-BB-Ba3..BBبنگالدش46

......+B..11,1768,5838107262,3405,9240.430066بنین47

..........8082,2372,3901,2452,2611,8880.09866بوتان48

A-A2..A..2,29215,2757,8808,3232,38614,9410.31,10622بوتسوانا49

......-B..19,19312,1157102973,0927,1620.381177بوركینافاسو50
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نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلی 

اعتبار كشور

)E IU ( 

BB3..CCC..3,50716,5604,7704,8609,76814,4782.11,89567بوسنی و هرزگوين51

11,05233,8062,83015,12911,83020,0760.41,17655BB-BBBa3..Bبولیوی52

6,81127,4414,1506,98715,42022,8441.21,98455BBBBBa1..BBپاراگوئه53

197,016283,6601,41014,30764,04070,8661,159.515,33367BBB3..Bپاكستان54

..........-18,3801260.0115…2229311,110پاالئو55

4,09955,18810,9704,03222,90049,6540.25,60033BBBBBBBaa2..BBپاناما56

10,294204,56521,32019,701449,000161,70217.018,37631BBBBB+Ba1..BBBپرتغال57

32,165192,0946,41062,53069,78089,4249.510,92733BBB+BBB+A3..BBBپرو58

..........8,9216,9521,0605053,9763,735214.810277تاجیكستان59

BB........57,31047,4319304,39015,89020,39533.12,37766تانزانیا60

69,038406,8405,410157,163137,100493,933689.619,22033BBB+BBB+Baa1..BBBتايلند61

155,400657,3501,018.023,07011AA-AA-Aa3A……23,508528,550تايوان )چین(62

CCC........50316,223577.93,24666…5,75836,1808,020تركمنستان63

80,745857,74910,850127,422410,400402,4435,968.550,03145BBB+Ba3BB-BBتركیه64

BBB+Ba1..BB..1,36920,98915,64011,9717,91717,5030.01,78523ترينیداد و توباگو65

..........7,7984,4005805071,1734,1281.623076توگو66

11,53242,0634,2107,49827,23037,65016.13,81445B+BB-B2..CCCتونس67

..........-1083954,2801592334100.045تونگا68

..........-7..0170.0…11345,840تووالو69

..........1,2961,4123,1203113121,2570.43366تیمور شرقی70

2,89014,0275,2202,47316,76010,7020.076176BBB3..Bجامائیكا71

..........9571,5891,6683931,3391,13820.384477جیبوتی72

..........14,9009,6011,0101,0761,8755,9530.03377چاد73

10,591192,92518,97054,495128,900295,59652.018,29621A+AA-A1..BBBچك، جمهوری74

1,386,39511,199,1457,3803,900,039983,5004,147,97619,072.376,54422A+AA-Aa3..BBBچین75
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نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلی 

اعتبار كشور

)E IU ( 

5,770306,14361,31075,392484,800304,070221.319,12911AAAAAAAaa..AAدانمارك76

..........-745257,0701012895030.0456دومینیكا77

10,76771,5845,9504,86226,05038,8440.15,65754BB-BB-B1..BBدومینیكن، جمهوری78

....12,2088,3766501,0702,4424,2830.135766B+BB2رواندا79

144,4951,283,16213,210386,216514,800595,9881,762.842,62534BBB-BB+Ba1..BBروسیه80

19,587186,6919,37043,186101,400156,658253.613,72733BBB-BBB-Baa3..BBرومانی81

17,09419,5511,7603,0789,27015,6390.18,20256BBB3..Bزامبیا82

CC........16,53016,28986036410,9009,3765.096077زيمبابوه83

126,7864,939,38442,0001,260,6803,240,0001,583,5011,684.533,18111A+A+A1..Aژاپن84

..........-2043511,570632372780.0157سائوتومه و پرينسیپ85

24,29536,1651,5504,47812,84023,8169.91,86466B+..Ba3..BBساحل عاج86

..........-1967864,0501414475490.0874ساموآ87

21,44481,3223,4008,21147,65042,277185.44,86766B+B+B1..Bسريالنكا88

....B3....-6111,2021,8304964921,1240.0215سلیمان، جزاير89

BBB-39206,3780.01181…331,592سن مارينو90

..........-6..5591714,5403271886470.0سنت كیتس و نويس91

..........-1791,3797,0902585231,3810.0877سنت لوسیا92

....B3....-1027716,5601573216190.01455سنت وينسنت و گرنادين ها 94

5,612296,96655,150261,583467,400945,597693.731,64411AAAAAAAaa..Aسنگاپور95

B+Ba3..BB..15,85114,7651,0502,0386,18610,6194.92,84965سنگال96

10,068511,00061,60062,579939,900427,591348.125,90111AAAAAAAaa..AAسوئد97

8,466659,82790,670545,7871,664,000775,5191,153.456,41111AAAAAAAaa..AAسوئیس98

..........1,3673,7272,7006914713,84210.28766سوازيلند99

C........40,53395,5841,74018151,10020,26350.53,37477سودان100
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نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلی 

اعتبار كشور

)E IU ( 

..........06,6200.0977…12,57613,282960سودان جنوبی101

....5633,6219,3706251,2353,3940.142266B-BB1سورينام102

C........5,9188,269265.935277……18,27064,700سوريه103

C........3,0542,18730.829877……14,7436,217سومالی104

CCC........7,5573,6697206011,5612,1670.193677سیرالئون105

961,42713,9904652,5523,14719.312566BB-......BBسیشل106

A+AA-Aa3..BBB-18,055247,02814,90040,447160,000138,29318.817,4792شیلی107

7,00037,7455,82012,05231,64040,67052.44,63355BBBBBa3..BBصربستان108

38,275171,4896,41077,74768,010109,1426,173.76,93577B-B-....CCCعراق109

200,900393,3984.537,44452A+A-A1AA-BBB…32,938646,43826,340عربستان سعودی110

4,63666,29318,15016,32420,85056,170612.211,45424BBB-BBBaa3ABBعمان111

28,83442,6901,6205,58821,17037,42025.67,51256BB-B3..Bغنا112

67,1192,465,45443,080143,9775,360,0001,498,531991.987,94111AAAAAa2..Aفرانسه113

..........77..4,68413,3973,0606721,0407,9060.0فلسطین114

5,511236,78548,91010,679544,700169,737143.412,27611AA+AA+Aa1..AAفنالند115

....B+B1..9064,6324,5409168335,1000.138965فیجی116

104,918304,9053,44079,62977,460187,024197.28,78533BBBBBBBaa2..BBBفیلیپین117

BB-BB+B1BBB-1,18019,80226,37089495,28024,7886.62,6045قبرس118

....B2....6,2026,5511,2501,9577,7286,44030.110377قرقیزستان119

18,038133,65711,67028,961147,70079,124384.05,66446BBBBBB-Baa3..Bقزاقستان120

2,639152,46990,42043,215159,200135,873114.223,20423AAAAAa2AA-BBقطر121

4,90657,4369,7507,21424,91036,0181.12,57233BBBB-Ba2..BBكاستاريكا122

B2..B....16,00520,0171,0106,1088,46027,5580.652366كامبوج123

24,05424,2041,3503,1687,37512,1617.74,85866BBB2..Bكامرون124

36,7081,529,76051,69074,7001,608,000985,089216.832,05911AAAAAAAaa..AAكانادا125
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نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلی 

اعتبار كشور

)E IU ( 

4,12650,42513,02015,42448,11049,7166.94,68554BB+BBBa2..BBكرواسی126

51,4661,411,24627,090362,835385,6001,097,8516,337.026,81311AA-AAAa2..BBBكره جنوبی127

..........5,0007,8280.03,82777……25,49117,396كره شمالی128

..........-142010.037…1161662,280كريباتی129

49,066282,4637,78046,809110,90093,6996.213,08944BBBBBB-Baa2..BBكلمبیا130

5,2617,8342,6804,9264,8177,9190.02,84467RDSDB3..CCCكنگو، جمهوری131

B-B3..CCC..81,34034,9994101,5575,33119,0630.050277كنگو، ج دموكراتیك132

49,70070,5291,2807,91120,25029,71167.212,01966B+B+B1..Bكنیا133

Caa2..CCC....26,32029,0920.17,56077……11,48577,150كوبا134

2,1004,3840.015455……1613,159كوراكائو135

..........77..1,8316,6504,0009064124,6800.0كوزوو136

..........8146178401711332980.0972كومور137

4,137112,81255,47035,17547,890101,712241.711,66426AAAAAa2AA-BBBكويت138

......5461,8713,5205111,6601,7090.08866BBكیپ ورد139

2,02514,2149,3202,4785,1588,8400.81,59457B+BB1..Bگابن140

..........2,1019654501595425950.04176گامبیا141

....3,71714,3333,7202,69913,65014,792119.066054BB-BB-Ba3گرجستان142

..........1081,0167,85017006640.04066گرنادا143

16,91468,7633,4407,33119,09032,1885.82,42447BBBBBa1..BBگواتماال144

..........7783,4463,9706682,3033,0670.012867گويان145

..........12,7176,2994803021,3323,7040.619477گینه146

CCC........1,26810,17913,3402,9071,36415,0530.011476گینه استوائی147

..........1,8611,1265702871,0956640.0477گینه بیسائو148

B+B2..B..8,25116,9292,0202,33022,04010,6030.13,72457گینه نو پاپوا149

..........-6,85815,9031,6001,21911,9808,6020.03,9127الئوس150
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نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلی 

اعتبار كشور

)E IU ( 

6,08247,5379,88050,66940,74043,884110.32,37367B-B-B2BCCCلبنان151

A-A-A3..BBB-1,94127,67715,6603,22840,02031,9472.14,5233لتونی152

........+2,2332,2001,3501,0719492,7900.010456Bلسوتو153

59959,94869,8808643,781,000228,36720.918,29511AAAAAAAaa..AAلوكزامبورگ154

37,976469,50913,730100,452344,800472,66895.639,28821A-BBB+A2..BBBلهستان155

..........4,7322,1014004931,1111,1072.02,18677لیبريا156

CC........6,37533,1577,92093,6153,53120,2013.242077لیبی157

2,82842,73915,3808,72934,48063,18913.92,27731A-AA3..BBBلیتوانی158

AAA-8,21105,89113.66241…385,488لیختن اشتاين159

..........25,5719,9914407744,0076,9861.539877ماداگاسكار160

..........-981690.02,9387…531833,325مارشال، جزاير161

....62344,80371,27016,444044,0630.13,04822AA-..Aa3ماكائو )چین(162

B........18,6225,4422506181,9214,6351.216877ماالوی163

46510,94921,00061997,35029,66435.12,01131AA-A3..Aمالتا164

....4363,5917,2906277426,0900.41,03366B+..B2مالديو165

31,624296,35910,660115,959187,500238,758529.715,91522A-A-A3..BBBمالزی166

..........18,54214,0457208613,6268,1920.350477مالی167

9,781124,34313,47042,020131,200217,23727.812,69641BBB-BBB-Baa3..BBمجارستان168

97,553336,2973,28014,92750,670101,866227.221,80666BB+B3B-Bمصر169

35,740101,4453,02020,41042,98080,4042.19,42033BBB-BBB-Ba1..BBمغرب170

3,07611,1604,3201,65218,67010,6140.22,06266BB-B3..Bمغولستان171

2,08310,9005,0702,9647,68012,3284.465755BB BB-....Bمقدونیه172

129,1631,045,9989,980195,682484,600818,42159.542,23333BBB+BBB+A3..BBBمكزيك173

..........3,5854,0290.119677…4,4204,6351,260موريتانی174

Baa1..BB....1,26512,1649,7103,92110,89011,9560.71,62433موريس175
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نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلی 

اعتبار كشور

)E IU ( 

29,66911,0156303,2219,55412,18341.04,39477CC SDCaa3..CCCموزامبیك176

B3..B....3,5506,7502,5502,1576,3627,3841.126277مولداوی177

-16,5005,4810.47584……397,060موناكو178

....B+B1..6224,1737,2406611,5764,5090.046977مونته نگرو179

B........9,04125,02647.02,37876…53,37167,4301,270میانمار180

..........-1063223,280114941940.016میكرونزی181

-33200.005……14102نائورو182

2,53410,2675,8201,2096,5155,6600.030344BB+..Baa3..BBنامیبیا183

..........29,30521,1447306,2164,99010,6190.360666نپال184

5,282370,557103,05064,801642,300245,42421.418,59511AAAAAAAaa..AAنروژ185

..........21,4777,5094301,2812,7294,3030.524877نیجر186

190,886405,0832,95037,49739,10073,3889.93,16556B+BB2..Bنیجريه187

6,21813,2311,8302,27611,10012,6870.769176BBB2..Bنیكاراگوئه188

4,794185,01739,30015,86181,39093,643121.05,33111AAAAAaa..AAنیوزيلند189

..........-2767743,0901842089130.004وانوآتو190

31,977371,33712,82020,27591,99055,2000.94,64777CCCC..Cونزوئال191

95,541202,6161,89034,18978,880369,226444.526,18655BB-BB-B1..Bويتنام192

22..361,1020.0……31902ويرجین، جزاير )انگلیس(193

..........10,9818,0238301,9872,0225,8070.011177هائیتی194

17,133770,84551,21043,0544,284,0001,160,815916.957,37211AAAAAAAaa..AAهلند195

1,339,1802,263,5231,610325,081507,000970,1734,742.461,19433BBB-BBB-Baa2..BBهند196

B+B2..B..9,26521,5172,1903,4588,04222,2290.81,73965هندوراس197

7,392320,91240,320328,517446,0001,185,268607.136,96312AA+AAAAa1..Aهنگ كنگ )چین(198

C........28,25027,3181,3705,3447,6614,52219.642077يمن199

10,760194,55922,0906,236506,600114,81747.96,31961BB+B3..CCCيونان200
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 توضيحات جداول

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

 باشد.می صادرات ایران

شود که مهمترین آنها ها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میبندی اعتباری کشورها ودولترتبه (2
ها برای دسترسی به بازار باشد. دولتمی Moody'sو  FitchRatings ،Standard and Poor's(S&P)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)ین وضعیت اعتباری تا بدتر (AAA) بهترین کیفیت اعتبار

نماید و بازار ایران را هم بندی اعتباری دیگری که تنها در کشورهای نوظهور فعالیت میشوند. موسسه رتبهبندی میطبقه
 است که مقر آن در قبرس است.CIیا  Capital Intelligenceتحت پوشش دارد 

یا  Economic Intelligence Unit(EIU)سنجی نظیر در کنار این موسسات، شرکتهای تخصصی ریسک
(BMI)Business International Monitorعیت اعتباری کشورها به نیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از وض

گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در سرمایه
شوند نیز بمنظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر سطح دنیا محسوب می

کنند. از بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7)بسیار کم ریسک( تا  1ه از اساس وضعیت ریسک کشوری به هفت طبق
فرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بههمتایان صندوق در کشورهای دیگر می

EKN  ،سوئدEKF  ،دانمارکSERV  ،سوئیسEFIC  ،استرالیاEDC  ،کاناداEXIAR  ،روسیهECGC  ،هندK-

sure جنوبی و کرهSinosureبندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سازی تقریبی طبقهچین نام برد.معادل
بندی صندوق بر اساس گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهبندی جهانی در جدول ذیل مشاهده میسایر موسسات رتبه

 .ی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار استبومی سازی شده؛ ولی بطور کلی از همبستگی باالی ،پارامترهای خاص

 معنای درجات اعتباری Fitch - CI-S&P Moody’s EIU ادرات ایرانصندوق ضمانت ص

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 توسط به باالریسک م 

6 B-  تاB+ B3    تا  B1 B پر ریسک 

7 CCC   تاD Caa1  تاC CCC  تاD بسیار پر ریسک 
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 )%(نرخ جاری نرخ پايه نام كشور

 Fed fund Target rates 2-75/1 اياالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه يورو

 Bank Rate 75/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 50/1 استراليا

 Cash Rate 75/1 نيوزيلند

 -month Libor target (25/0- )-25/1 3 سوئيس

 Overnight rate 50/1 كانادا

 One-year lending rate 35/4 چين

 Base Rate 75/1 هنگ كنگ

 Discount Rate 375/1 تايوان

 Base Rate 50/1 كره جنوبي

 O/N Policy Rate 25/3 مالزی

 ID repo 50/1 تايلند

 Reverse repo rate 50/6 هند

 Repo rate 25/2 ربيامارات متحده ع

 Reverse repo rate 50/2 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 75/16 مصر

 Repo rate 75/17 تركيه

 Repo rate 50/6 آفريقای جنوبي

 Central Bank Rate 50/9 كنيا

 Monetary Policy Rate 14 نيجريه

 Prime Rate 17 غنا

 Rediscount Rte 50/16 آنگوال

 Target Rate 75/7 مكزيك

 Selic Rate 50/6 برزيل

 Refi Rate 6 ارمنستان

 Policy Rate 50/2 روماني

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 9 قزاقستان

 Discount Rate 50/17 اوكراين

 Refi Rate 25/7 روسيه

 بهره پايه بانك مركزی                                 
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 دوره بازپرداخت ارز كشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/9/2018لغايت  15/8/2018

 30/3 - دالر استراليا

 دالر كانادا

 01/3 سال 5

 10/3 سال 5/8تا  5

 14/3 سال 5/8بيش از 

 كرونا چك

 38/2 سال 5

 60/2 سال 5/8تا  5

 91/2 سال5/8بيش از 

 كرون دانمارک

 56/0 سال 5

 82/0 سال 5/8تا  5

 89/0 سال5/8بيش از 

 20/3 - فورينت مجارستان

 ين ژاپن

 88/0 سال 5

 90/0 سال 5/8تا  5

 95/0 سال5/8بيش از 

 34/3 - وون كره جنوبي

 14/3 - دالر نيوزيلند

 54/2 - كرون نروژ

 47/3 - زلوتي لهستان

 كرون سوئد

 46/0 سال 5

 94/0 سال 5/8تا  5

 13/1 سال5/8بيش از 

 فرانك سوئيس

 41/0 سال 5

 60/0 سال 5/8تا  5

 80/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 83/1 سال 5

 02/2 سال 5/8تا  5

 20/2 سال5/8بيش از 

 دالر اياالت  متحده

 70/3 سال 5

 78/3 سال 5/8تا  5

 85/3 سال5/8بيش از 

 يورو

 47/0 سال 5

 77/0 سال 5/8تا  5

 06/1 سال5/8بيش از 

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاری برای اعتبارات صادراتی )     



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صادرات ايران صندوق ضمانت

 و بین الملل مديريت ريسك
 

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

 88739267تلف : 

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