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

ت رزیا ی این ریسكها می پردازد. ماهنامه ریسک کشوری در ا تدا  صور     صندوق، همچون اایر مواسات همتا در ارتاار جهان  ه ا       
 ه ، طی چند اال اخیر،  های دولتی و خصوصی  ها و داتگاه ااتقبال اایر  خش    ه دلیل ردید که یک  ولتن داخلی صندوق منتشر می  

 اات.  المانع صندوق ضمانت صادرات ایران، . ااتفاده از مطالب این ماهنامه  ا ذکر نامشودنتشر میصورت مداوم و اینترنتی م

 

نامه نامه، ضمانتخاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمهصندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه 
های صندوق، با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با نامهنمايد. بيمهو ارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي

طالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم گذاران ايراني به مصادرات به كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه
اند. اعتبارسنجي خريداران های صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديدهآورند. ضمانتنامهمي

گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه گشای صادركنندگان، سرمايهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهخارجي و ساير خدمات مشاوره
در  Nexiباشد. نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، صادرات مي

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

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

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

های حق بيمه با هدف كمك به های خارجي دولت محترم و همچنين كاهش نرخپوشش خود در قبال كشورهای جهان متناسب با سياست
اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي،  1386صادركنندگان كشور، از سال 

دوست، همسايه و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير بر ريسك كشوری ارائه شده 
 است.

 رد اين شماره:
 رب منطقه و جهاناتثيرات انشی از کروان    

ز اقتصادیاهی چشمچالش :پاکستان  اندا
وم سیاستهای اقتصادی و مالی کنونی ایپمد ربگزاری انتخابات  کا:تدا  سریالن

کاری خلیج افرس: تنزل رتبه اعتباری بحرين و عمان توسط موسسه فیچشورای  کشوراهی عضو   هم
وم ربانهم اتمین مالی دولت ربغم کاهش ذخاری و  موانع سیاسی کویت: تدا

 اهی اقتصادی و مالیرت شدن چالشلبنان: وقوع انفجار شدید و عمیق
 بالروس: ربپایی اعتراضات رد واکنش هب نتایج انتخابات ریاست جمهوری 

 اتیوپی:کاهش حجم فعالیت اقتصادی رد کواته مدت
ز باثبات  نیجرهی: اتئید رتبه اعتباری با چشم اندا

 و...
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   به گزارش سازمان تجارت جهانی(WTO،) گیری های مسافرتی که کشورها به منظور کنترل شیوع همهمحدودیت
های کاال و خدمات را متأثر ساخته و سبب مختل جهانی در بخشاند، به طور مستقیم تجارت در پیش گرفته 19کووید 

در افزایش چشمگیر  ،هامحدودیت اینشدن حمل و نقل، عرضه خدمات تجاری و نیز سفرهای تجاری شده است. 
درصد هزینه تجارت تولیدات  30های مربوط به حمل و نقل و مسافرت که بیش از هزینه های کسب و کار و بویژههزینه

 است. ، موثر بوده دهندجهانی را تشکیل می

 تاثیر ویروس کرونا بر اقتصادهای آفریقای جنوب صحرا، میانگین رتبه کشورهای  به دلیل ،موسسه رتبه بندی اس اند پی
گیری بر روی اقتصادهایی خواهد بود که به به عقیده اس اند پی، بیشترین تاثیر این همه . این منطقه را تنزل داده است

 گردشگری و کاال وابستگی داشته و با آسیبهای خارجی و مالی مواجه می باشند.

 گیری ویروس کرونا عدم اطمینان فزاینده در خصوص شدت و مدت زمان همه ،المللیبه گزارش موسسه تامین مالی بین
شامل  عمده این کشورهای چالشضمن تبیین انداز اقتصادی پاکستان تضعیف گردد. موسسه مذکور موجب گردیده چشم

، پیش بینی می نماید تولید ناخالص واقعی در کسری مالی گسترده، افزایش اندک درآمد مالیاتی و افزایش بدهی عمومی
 درصد کاهش یابد.  7/0تا  2019-20سال 

  .گیری همهکاهش قیمت جهانی نفت و به عقیده فیچ موسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری بحرین و عمان را  تنزل داد
بدتر ی بحرین گردیده و باال رفتن سطح بدهی دولت، تشدید فشار بر ذخایر ارز ،سبب افزایش کسری مالی 19کووید 

تشدید شده 19گیری کووید عمان نیز بواسطه کاهش قیمت جهانی نفت و همهشدن مستمر ترازهای خارجی و مالی 
 است.

 های داخلی نمود. افزایش ت این کشور را وارد مرحله جدیدی از چالشوقوع یک انفجار مرگبار در بیروت و بروز اعتراضا
 .تر شدن بحران اقتصادی و مالی در این کشور گردیده استهای مهار کرونا موجب عمیقاجتماعی و هزینهناآرامی

-افزایش بیتداوم کاهش رشد اقتصادی و ، افزایش تورموسقوط ارزش پوند  هایی ماننداین کشور با چالشهمچنین 

 باشد.بدهی دولتی مواجه میافزایش  وانضباطی مالی 

 و صندوق صندوق ذخیره دولتی ذخایر کاهش دولت کویت برغم وجود موانع سیاسی و  ،بندی فیچبه گزارش موسسه رتبه
این امر  که نمایدمیاقدام به برداشت از این دو صندوق و نیز انتشار اوراق قرضه برای تامین مالی  های آیندهذخیره نسل

  خواهد کرد. تضعیفترازنامه قوی این کشور را 

 های خیابان در معترضین ،الکساندر لوکاشنکو  و انتخاب مجدد بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بالروس 
در کنار این . دادند قرار اعتراض مورد را انتخابات نتایج و پرداخته آمیز مسالمت اعتراض به شهرها سایر و مینسک

 ،19 کووید پیامدهای و روسیه با نفتی اختالفات افزایش نفت، قیمت کاهش به توجه با شود می بینی پیشتحوالت 
 .یابد کاهش %6 تا جاری سال دراین کشور  واقعی داخلی ناخالص تولید

 را ر و مقامات این کشو تاثیرات منفی چشمگیری بر اتیوپی گذاشته 19المللی پول شیوع کووید به گزارش صندوق بین
دولت اتیوپی قانون در این راستا مجبور نموده تا اهداف کوتاه مدت اقتصاد کالن کشور را مجدداً اولویت بندی نمایند. 

کاهش مالیات شرکتها و متمم بودجه را با هدف افزایش هزینه مراقبتهای بهداشتی و کمکهای انسان دوستانه مصوب 
 .مد نظر قرار داددینگی جدیدی را به منظور حمایت از سیستم بانکی بانک ملی اتیوپی نیز نق و

 بینی می نماید کاهش  شندمدت و کوتاه مدت دولت نیجریه پیضمن تائید رتبه اعتباری بل بندی اس اند پی،موسسه رتبه
این درصدی فعالیت اقتصادی  8/3به کاهش  19قیمت نفت و اقدامات مقامات این کشور در واکنش به شیوع کووید 

 منجر گردد. 2020در سال کشور 

 خواهد بودهر بشکه  به ازای دالر 75/42، جاری برای سال قیمت متوسط نفت برنت  ،رویترزبینی ماه اوت بنا بر پیش. 
 
 

 چکیده مطالب این شماره:                 

 



 جهانیهای مسافرتی  بر سطح تجارت محدودیتتاثیر جهان: 
های محدودیت (،WTO)به گزارش سازمان تجارت جهانی 

گیری کووید مسافرتی که کشورها به منظور کنترل شیوع همه
به طور مستقیم تجارت جهانی در  ،انددر پیش گرفته 19

سبب مختل شدن و  را متأثر ساخته های کاال و خدماتبخش
 شدهسفرهای تجاری نیز ، عرضه خدمات تجاری و نقل حمل و

های مسافرتی در افزایش محدودیت WTOاست. به عقیده 
های مربوط های کسب و کار و بخصوص هزینهچشمگیر هزینه

درصد هزینه تجارت  30بیش از به حمل و نقل و مسافرت که 
است. در این ، موثر بوده دهندتولیدات جهانی را تشکیل می

اوال حمل و نقل هوایی به شدت مختل شده و ظرفیت بطه را
 2020المللی در ماه مارس حمل بار هوایی در مقیاس بین

درصد کاهش یافته است. ثانیاً  6/24نسبت به دوره مشابه تا 
ز جمله خدمات تعمیرات و نگهداری و اخدمات تجاری برخی 

که نزدیکی فیزیکی بین تامین کننده و مصرف گردشگری 
های تحت تاثیر محدودیتدر آنها حائز اهمیت است،  کننده

 ثالثاًاند. گذاری اجتماعی به شدت آسیب دیدهمسافرتی و فاصله
سفرهای کاری، نقش بارزی در ایجاد و حفظ روابط تجاری ایفا 

ر روی بخش بو اختالل در این قبیل سفرها احتماال  نموده
  گذار می باشد.ای و تجاری تاثیر تولید و خدمات حرفه

به توانایی بستگی میزان تاثیر این اختالل  WTOبه گزارش 
با تعامالت الکترونیکی  وشرکتها در جایگزینی ارتباطات رو در ر

ری ارتباطات دارد. بنابراین کیفیت اطالعات و زیرساختهای فناو
توانند های الکترونیکی میو آمادگی اقتصادهای دنیا از جنبه

ای در مقابله با شوک ویروس کرونا کنندهفاکتورهای تعیین

 .باشند

 

 توسط موسسه اس اند پیرتبه منطقه میانگین : تنزل آفریقا
 

موسسه رتبه بندی اس اند پی، عمدتاً رتبه جاری  طی سال
دولتهای آفریقای جنوب صحرا را تنزل داده و علت این امر را 
تاثیر معکوس ویروس کرونا بر اقتصادهای منطقه دانسته است. 

در انتهای سال  +Bاز نظر اس اند پی، متوسط رتبه منطقه از 
کسب  تنزل نموده و بوتسوانا با 2020در اوت  Bبه رتبه  2019
 CCCباالترین رتبه و زامبیا با کسب رتبه  +BBB رتبه 

-اند. بر اساس پیشرا به خود اختصاص داده پایین ترین رتبه

اقتصاد  19بینی موسسه مذکور تولید ناخالص داخلی واقعی 
کاهش یافته و فعالیت  2020در سال  %1منطقه تا متوسط 

دی و بسته به ساختار اقتصا %10تا  %5/1اقتصادی بین 
اقدامات محدود کننده در هر کشور افت خواهد نمود. به عقیده 

گیری بر روی اقتصادهایی اس اند پی، بیشترین تاثیر این همه
با خواهد بود که به گردشگری و کاال وابستگی داشته و 

-بر این اساس پیش آسیبهای خارجی و مالی مواجه می باشند.

% برسد و  3/4به  2021شود رشد اقتصادی در سال بینی می

درصد در بورکینافاسو متغیر باشد.  5/6در آنگوال تا  %1از 
درصد  7/6کسری بودجه منطقه به  رودانتظار میهمچنین، 

درصد تولید ناخالص  2/4و  2020تولید ناخالص داخلی در سال 
 برسد. 2021داخلی در سال 

زایش ناترازی در اکثر ، افمذکورطبق پیش بینی موسسه 
بندی شده منطقه طی چند سال آینده به کشورهای رتبه

افزایش چشمگیر سطح بدهی عمومی اکثر کشورها منجر 
خواهد شد. همچنین کسری حساب جاری کشورهای منطقه 

در  %6و  2020تولید ناخالص داخلی در سال  %4/8به متوسط 
عقیده اس اند پی، . شایان ذکر آنکه به خواهد رسید 2021سال 

همه گیری کرونا سب بدتر شدن تراز پرداختها در کشورهای 
آفریقای جنوب صحرا شده و نیاز به تامین مالی خارجی فوری 
را تشدید نموده است. این در حالی است که با توجه به افزایش 
حجم بدهی و انعطاف پذیری مالی محدود، راهکارهایی از قبیل 

تواند برای ها نمیو تعویق بدهی المللیحمایت مالی بین
اقتصادهای منطقه کافی باشد. 

 

 

 تاثیر کرونا بر منطقه و جهان



 انداز اقتصادیهای چشمچالش :پاکستان
بینی کرده است در پیش 1IIFالمللی موسسه تامین مالی بین

-20درصدی تولید ناخالص واقعی در سال  7/0پی کاهش 
 8/1، 2021این شاخص در سال مالی منتهی به ژوئن  2019

درصد رشد داشته باشد که دلیل آن بهبود مصرف بخش 
مذکور خاطر نشان  خصوصی عنوان شده است. البته موسسه

نموده که عدم اطمینان فزاینده در خصوص شدت و مدت زمان 
انداز اقتصادی چشم تضعیفگیری ویروس کرونا موجب همه

. این در حالی است که اقدامات دولت گردیده استاین کشور 
میلیارد دالری  4/1در این زمینه موثر بوده و تامین مالی 

-محسوب میاین اقدامات صندوق بین المللی پول نیز مکمل 

اقدامات پولی و نقدینگی بانک مرکزی به  IIF. به عقیده شود
این در  .نمایدفعالیت اقتصادی و حفظ ثبات مالی کمک می

-حالی است که کاهش شدید ارزش روپیه موجب کاهش آسیب

شود میانگین نرخ بینی میپذیری خارجی گردیده است. پیش
درصد  2/8به  2019-20ی درصد در سال مال 7/10تورم از 

کاهش یابد. این در حالی است که  2020-21در سال مالی 
های عمده پاکستان شامل کسری مالی گسترده، چالش

-افزایش اندک درآمد مالیاتی و افزایش بدهی عمومی می

درصد تولید  1/8شود کسری مالی از بینی میباشد. پیش
درصد در  7/8به  2019-20ناخالص داخلی در سال مالی 

فزایش یابد، این در حالی است که ا 21-2020سال مالی 
باشد. درصد تولید ناخالص داخلی می 7کسری بودجه دولت 

درصد  1/84سطح بدهی عمومی از رود انتظار میهمچنین 
درصد  7/85به  2020تولید ناخالص داخلی در پایان ژوئن 
 د. افزایش یاب 2021تولید ناخالص داخلی در پایان ژوئن 

موقعیت خارجی پاکستان با توجه به  IIFبر اساس گزارش 
کاهش ارزش پول این کشور، تقاضای داخلی ضعیف و 

از خارج از کشور بهبود یافته است. از  جات جریان مداوم حواله
درصد تولید ناخالص  8/4سوی دیگر کسری حساب جاری از 

درصد در سال مالی  1/1به  2018-19داخلی در سال مالی 
شود کسری مالی در سال بینی میرسیده و پیش 20-2019

درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در  6/1به  2020-21مالی 
های کوتاه این راستا بهبود حساب جاری، همراه با تجدید بدهی

ها بر اساس طرح تعلیق بدهی مدت و تعلیق بازپرداخت بدهی
ه و ذخایر موجب کاهش نیاز مالی خارجی پاکستان شد 20گروه 

نموده است. این در حالی است که  ارزی این کشور را تقویت
میلیارد دالر یا  3/13ذخایر ارزی این کشور از  رودانتظار می

 4/15به  2019-20ماه پوشش واردات در سال مالی  8/2
 2020-21ماه پوشش واردات در سال مالی  3/3میلیارد دالر یا 

 افزایش یابد.

 
 

 تداوم سیاستهای اقتصادی و مالی کنونی پیامد برگزاری انتخابات :سریالنکا
به رهبری ماهیندا  2SLPPحزب جبهه مردمی سریالنکا 

که قبال رئیس جمهور و در حال حاضر نخست وزیر  راجاپاکسا
-اوت اکثریت کرسی 5باشد، در انتخابات عمومی کشور میاین 

های پارلمان را به دست آورد. این امر در پی انتخاب برادر 
کوچکتر وی گوتابایا راجاپاکسا به عنوان رئیس جمهور در 

                                                           
1 -The Institute of International Finance 

رخ داد. این نتایج زمینه مناسبی را برای اجرای  2019نوامبر 
یات، ارائه های اقتصادی این حزب از جمله کاهش مالسیاست

یارانه به کشاورزان، تامین مسکن با قیمت مناسب، انجام 
های زیربنایی تامین مالی شده توسط چین و افزایش پروژه

2 - Sri lanka podujana party 

 آسیا

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور

  6گروه :در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه
 ميليون یورو 62تاکنون: 89سال اي صندوق از پوشش بيمه جموعم
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-دستمزد کارمندان دولت برای اقتصاد کشوری که وارد همه

نماید. این در حالی گیری ویروس کرونا شده است، فراهم می
اخالص داخلی، تامین است که حتی با لحاظ نمودن رشد تولید ن

بودجه از طریق بدهی ممکن است ثبات بدهی دولت را که در 
حال حاضر نیز با چالش مواجه است، تحت فشار قرار دهد. قبل 

بینی نموده بود المللی پول پیشاز شوک کرونا، صندوق بین
درصد از تولید ناخالص داخلی در  82بدهی دولت مرکزی به 

ن کشورهای در حال توسعه رقم برسد، که در میا 2020سال 
باشد. با توجه به تاثیر منفی قابل توجه ویروس قابل توجهی می

کرونا بر صنایع صادراتی این کشور )به ویژه منسوجات( و 
جات همچنین تضعیف بخش گردشگری و جریان ارسال حواله

های مالی و اقتصادی در این ثباتیبی افزایشاز خارج از کشور، 
. سریالنکا اخیرا به منظور به انتظار نخواهد بود دور ازکشور 

دن تاثیرکرونا بر اقتصاد داخلی، اقدامات کنترلی یحداقل رسان
( را برای 2020)برای مدت شش ماه از جوالی سال  موقتی

ورود برخی کاالهای خاص از جمله وسایل نقلیه، یخچال، 

 ها و سبزیجاتکاالهای لوکس، برخی مواد اولیه خاص، میوه
 اعمال نموده است.

 

 

 توسط موسسه فیچرتبه اعتباری بحرین و عمان تنزل همکاری خلیج فارس: شورای عضو ای هشورک
 "“-BBموسسه رتبه بندی فیچ، رتبه اعتباری بحرین را از 

با رتبه چشم انداز باثبات تنزل داد. فیچ، علت این  "+B"به 
گیری کووید تغییر رتبه را کاهش قیمتهای جهانی نفت و همه

باال رفتن سطح   ،عنوان نمود که سبب افزایش کسری مالی 19
بدهی دولت، تشدید فشار بر ذخایر پایین ارز خارجی و همچنین 
رکود ناگهانی اقتصادی شده است. بر اساس پیش بینی فیچ، 

 2019درصد تولید ناخالص داخلی در سال  4/6کسری مالی از 
خواهد رسید. این  2020درصد در سال  5/15فراتر رفته و به 

مومی نیز در انتهای سال در حالی است که سطح بدهی ع
درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. همچنین  130 ،2020
دهد بحرین با چالش بدهی خارجی های فیچ نشان میبررسی

-سررسید می 2021-23میلیارد دالری که در بازه زمانی  6/5

د، مواجه بوده و به منظور تامین نیازهای تامین مالی خارجی شو
 میلیارد دالر ارز نیاز خواهد داشت. 5/2ا ت 2ساالنه به حداقل 

 

 خاورمیانه و شمال آفریقا

0
1
2
3
4
5
6
7

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

ت 
او

20
20

 OECD سریالنکا در گروه ریسک کشور

 5گروه  :ریسک کشور سریالنکا در صندوق گروه

 ميليون یورو 57تاکنون:  89از سال اي صندوق پوشش بيمه مجموع

 OECD در بحرین گروه ریسک کشور
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 6گروه :در صندوق بحرینریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 6/1تاکنون:  89سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



 "-BB"به  "BB"همچنین، فیچ رتبه اعتباری عمان را از 
با رتبه چشم انداز منفی تنزل داد. فیچ علت این تغییر رتبه را 
بدتر شدن مستمر ترازهای خارجی و مالی عمان اعالم کرد که 

، تشدید شده است. 19با کاهش قیمت نفت و شوک کووید 
 8همچنین فیچ پیش بینی کرده است کسری بودجه عمان از 

ص % تولید ناخال 20به  2019% تولید ناخالص داخلی در سال 
افزایش یابد  و علت عمده این کسری  2020داخلی در سال 

مالی، کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خواهد بود. 
تولید  %80این در حالی است که سطح بدهی به بیش از 

نین خواهد رسید. همچ 2020ناخالص داخلی در پایان سال 
های خارجی دولت عمان بدتر فیچ انتظار دارد خالص دارایی

به  2019تولید ناخالص داخلی در انتهای سال  -%2شود و از 
برسد. این در حالی است  2020در انتهای سال  -%17حدود 

%  70،  2020که خالص بدهی خارجی نیز در انتهای سال 
 تولید ناخالص داخلی خواهد بود.  

 

 

 

 

 

 

 

 م برنامه تامین مالی دولت برغم کاهش ذخایر و موانع سیاسیتداو کویت:
 

های داراییبندی فیچ با وجود کاهش به گزارش موسسه رتبه
داری خارجی صندوق ذخیره دولتی که به عنوان حساب خزانه

رغم مقاومت سیاسی در برابر تصویب کند و علیدولت عمل می
دنبال کماکان به  دولتقانون جدید برای انتشار اوراق قرضه، 

میلیارد دالر  5/6انتظار می رود . خواهد بودمنابع مالی تامین 
کاهش خیره دولتی در پایان نوامبر دارایی صندوق ذباقیمانده 

بت به تصمیم مجلس در با وجود عدم اطمینان نساز اینرو یابد. 
که از سال  خصوص تصویب قانون جدید انتشار اوراق قرضه

اقدام به انتشار پس از ماه نوامبر ، دولت مطرح بوده است 2017
نسبت به دولت  همچنیناوراق قرضه جدید خواهد نمود. 

یک ) های آیندهخارجی صندوق ذخیره نسلبرداشت دارایی 
های گذاریانداز است که درآمد نفت را به سرمایهصندوق پس

 از اینرو  اقدام خواهد کرد.، (نمایدمیتبدیل بلند مدت مالی 
 7/488از  این صندوقهای خارجی دارایی می شودبینی پیش

میلیارد دالر در  5/461به  2019میلیارد دالر در پایان سال 
کاهش یابد.  2022میلیارد دالر در پایان  4/440و  2020پایان 

و صدور منابع این دو صندوق برداشت از این در حالی است که 

ترازنامه بسیار قوی این کشور را تضعیف خواهد  ،اوراق قرضه
های خارجی خالص دارایی ودشمیبینی نمود. با این وجود پیش

میلیارد دالر یا  600به حدود  2020دولت کویت در پایان سال 
درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بسیار بیشتر از  500
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 2گروه  :در صندوق کویتریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 3/5تاکنون: 89سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 OECD در کویت گروه ریسک کشور

 3گروه :در صندوق عمانریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 20تاکنون: 89سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
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 OECD در عمان گروه ریسک کشور



-می "-AA"هایی با رتبه های خارجی دولتمتوسط دارایی

موسسه فیچ تعهدات بدهی به گزارش باشد. عالوه بر این، 
است و می تواند حتی بدون برداشت  اندکدولت کویت بسیار 

راق قرضه جدید ویا انتشار اهای آینده صندوق ذخیره نسلاز 

این کشور باید  شایان ذکر آنکه .بندی بازپرداخت شودبا اولویت
 باقیماندهمیلیون دالر اصل و فرع بدهی خود را در  650مبلغ 
 2021میلیارد دالر را در سال  3/1جاری و حدود سال

 .اخت نمایدبازپرد

 

 های اقتصادی و مالیتر شدن چالشوقوع انفجار شدید و عمیق لبنان:
در بیروت و بروز اعتراضات گسترده،  مرگباروقوع یک انفجار 

داخلی نمود. های چالشاین کشور را وارد مرحله جدیدی از 

المللی شفافیت از بندی شاخص فساد موسسه بینلبنان در رتبه

-قرار گرفته و افزایش ناآرامی 137کشور در جایگاه  180میان 

تر شدن بحران های مهار کرونا موجب عمیقو هزینهاجتماعی 

اقتصادی و مالی در این کشور گردیده است. پیش از انفجار، 

درصدی و موسسه تامین  12المللی پول کاهش صندوق بین

را برای سال  GDPدرصدی 24کاهش  IIFالمللی مالی بین

بینی نموده بودند. این در حالی است که وضعیت پیش 2020

انداز آینده شغل و ب اقتصادی موجب تضعیف چشمنامناس

شود. از سوی دیگر سقوط ارزش پوند لبنان و افزایش درآمد می

درصدی تورم در ماه ژوئن(  90تورم همراه با آن ) افزایش 

موجب کاهش دستمزدهای واقعی و کاهش قدرت خرید مردم 

. همچنین افزایش دو برابری قیمت برخی از مواد ه استگردید

غذایی خطر بروز بحران در این زمینه را افزایش داده و تداوم 

انضباطی مالی موجب بروز کاهش رشد اقتصادی و افزایش بی

-بینی میبحران بدهی دولتی گردیده است. در این رابطه پیش

درصد تولید ناخالص  190بدهی دولتی از  2020شود طی سال 

بدهی در جهان  داخلی فراتر رود که این رقم باالترین میزان

باشد. این در حالی است که دولت در اوائل سال جاری در می

المللی دچار قصور ایفای تعهدات مربوط به سه اوراق قرضه بین

هایی مانند های متوالی با چالشگردید. شایان ذکر آنکه دولت

تضمین استقالل دادگستری، بهبود حاکمیت و تغییر ساختار 

رچه وام دهندگان و کمک کنندگان اند. گبدهی مواجه بوده

اما استعفای اخیر  رسمی به حمایت مالی از لبنان متعهد هستند،

نماید.با تاخیر مواجه می آن منابع را آزاد شدناحتماالً دولت 

 

 بالروس: برپایی اعتراضات در واکنش به نتایج انتخابات ریاست جمهوری

 1994که از سال  -الکساندر لوکاشنکو  طبق آمارهای رسمی،
با رأی  -دار شده استریاست جمهوری کشور بالروس را عهده

قاطع در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. رقیب اصلی وی 

به نتایج انتخابات اعتراض نمود و  از  –سوتالنا تیخانوسکایا  -
کشور گریخت. در این میان، معترضین در خیابان های مینسک 

آمیز پرداختند و نتایج سایر شهرها به اعتراض مسالمت و
این انتخابات در مجموع انتخابات را مورد اعتراض قرار دادند. 

شود با چالش برگزار شد. پیش بینی میپردر یک فضای بسیار 
توجه به کاهش قیمت نفت، افزایش اختالفات نفتی با روسیه 

واقعی در سال ، تولید ناخالص داخلی 19و پیامدهای کووید 
 کاهش یابد.  %6جاری تا 

طی چند سال گذشته، این تحوالت در حالی رخ داد که 
بالروس تالش کرده است ارتباط خود را با غرب بهبود بخشد. 

ها توسط اتحادیه این در حالی است که متعاقب اعمال تحریم

 OECD در لبنان گروه ریسک کشور

 6گروه  :در صندوق لبنانریسک کشور  گروه

 ميليون یورو 1تاکنون:  89سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
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شدت آسیب دید. اروپا ارتباطات بالروس با جهان غرب، به 
ها پس از انتخابات نیز ممکن است تالش بالروس تداوم تنش

دهد. ا اتحادیه اروپا تحت تاثیر قرار برای بهبود روابط خود برا 

انتخاب مجدد  –متحد سنتی بالروس  -از طرف دیگر، روسیه 
سازی و خواستار فعال هرئیس جمهور بالروس را تبریک گفت

طی دو سال  .روابط بین دو ملت شدمجدد طرح تحکیم بیشتر 
)به اصطالح مانور  گذشته، تغییر در شیوه محاسبه مالیات نفت

مالیاتی( در روسیه متعاقبا تأثیر منفی زیادی بر بودجه عمومی 
و تراز حساب جاری بالروس داشته است و در نتیجه، روابط 
نزدیک بالروس با روسیه، بدتر شده است. عالوه بر این، 

و کشور به یک توافق در مورد قیمت نفت، مدتی دسترسی د
 متکی بر که بالروساقتصاد زیرا این امر برای طول کشید 

، ستصادرات مجدد آن به اروپاتصفیه و  براینفت ارزان روسیه 
می باشد.بسیار مهم 

 

 اتیوپی:کاهش حجم فعالیت اقتصادی در کوتاه مدت
تاثیرات  19المللی پول شیوع کووید به گزارش صندوق بین

را  رمنفی چشمگیری بر اتیوپی گذاشته و مقامات این کشو
مجبور نموده تا اهداف کوتاه مدت اقتصاد کالن کشور را مجدداً 
اولویت بندی نمایند. بر اساس برآورد صندوق، فعالیتهای 

به طور  2020اقتصادی اتیوپی در سال مالی منتهی به جوالی 
شود رشد تولید بینی میقابل توجهی کاهش یافته و پیش
علیرغم تالش  2020-21ناخالص داخلی واقعی در سال مالی 

مسئوالن این کشور کاهش یابد. این در حالی است که دولت 
قانون کاهش مالیات شرکتها و متمم  2020اتیوپی در ماه می 

بودجه را با هدف افزایش هزینه مراقبتهای بهداشتی و 
کمکهای انسان دوستانه مصوب نمود و بانک ملی اتیوپی نیز 

سیستم بانکی فراهم نقدینگی جدیدی را به منظور حمایت از 
المللی پول، در ماه آوریل، . الزم به ذکر آنکه صندوق بینکرد

میلیون دالر را در قالب تامین مالی فوری و در  412مبلغ 
چارچوب ابزار تامین مالی سریع به منظور کمک به مقابله با 

گیری کرونا تخصیص داده است. صندوق انتظار دارد تولید همه
بخشهای گردشگری و  نیزهوایی و صنعتی، حمل و نقل 

مسافری به دلیل فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تقاضای 
  خارجی، بیش از سایر بخشها آسیب ببینند.

المللی پول با توجه به ابهامات مربوط به گزارش صندوق بین
گیری کرونا و همین طور هجوم ملخها در به حجم و دوره همه

-انداز اتیوپی نامطلوب میبرخی از نقاط کشور، ریسکهای چشم

باشند. همچنین، صندوق معتقد است گذر از شرایط کنونی به 

 آفریقای جنوب صحرا
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 5گروه :در صندوق بالروسریسک کشور  گروه

 اي مطرح نبوده است.در سالهاي اخير موردي براي پوشش بيمه
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 6گروه :در صندوقاتيوپی  ریسک کشور گروه

 ميليون یورو 6/11تاکنون:  89سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



تواند مشکل کمبود ارز را رفع نموده و شفاف میسمت نرخ ارز 
کند حمایت مالی از طرف شرکای بین المللی اتیوپی تاکید می

ها، در کاهش تاثیرات از جمله کمک به بازپرداخت بدهی
اقتصادی اجتماعی همه گیری، حائز اهمیت خواهد بود. 

 

 نیجریه: تائید رتبه اعتباری با چشم انداز باثبات
رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه  بندی اس اند پی،موسسه رتبه

 "باثبات"انداز را و رتبه چشم B و B -مدت دولت نیجریه را 
پیش بینی اس اند پی، کاهش قیمت بر اساس اعالم کرد. 

نفت و اقدامات مقامات این کشور در واکنش به شیوع کووید 
درصدی فعالیت اقتصادی در سال  8/3تواند به کاهش می 19

منجر شود. همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و  2020
درات تواند به کاهش درآمد صاکاهش تولید نفت می

هیدروکربن منجر شده و از اینرو کسری حساب جاری در 
 تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است. %3/4سطح 

انتظار دارد در حالیکه نیاز تامین مالی خارجی  اس اند پی
وصولی  %116در سطح  2020-2023ناخالص در بازه زمانی 

حساب جاری به اضافه ذخایر قابل استفاده خواهد بود، 
های گی خارجی همچنان تحت فشار باقی بماند. بررسینقدین

دهد سیاستهای دولت نیجریه در این موسسه نشان می
واکنش به افت قیمتهای نفت از جمله حذف یارانه سوخت و 

های برق و افزایش مالیاتها به منظور کاهش هدفمند یارانه
جبران کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری ناکافی خواهد 

پیش بینی می شود کسری مالی نیجریه از  این اساسبر بود. 
تولید ناخالص  %5/5به  2019تولید ناخالص داخلی در سال  5%

افزایش یابد. این در حالی است که  2020داخلی در سال 
تواند بر نرخ ارز فشار وارد نموده و کاهش درآمدهای ارزی می

پی، نیجریه بر میزان ذخایر ارز تاثیر بگذارد. به گزارش اس اند 

در چارچوب طرح تامین مالی سریع صندوق بین المللی پول ، 
میلیارد دالر وام دریافت نموده است که این امر  4/3بیش از 

تواند تا حدودی همراه با حمایتهای چندجانبه بیشتر می
پیش  بر اساسفشارهای وارده بر ذخیره ارزی را کاهش دهد. 

میلیارد دالر در  1/38بینی موسسه مذکور، ذخایر ارزی از 
 2020میلیارد دالر در پایان سال  7/31به  2019انتهای سال 

 کاهش خواهد یافت. 

 

 

 میالدی جاری هر بشکه در سال به ازایدالر  43پیش بینی قیمت  قیمت نفت:

دالر رسید. نوسانات قیمت نفت در  45درصد افزایش نسبت به ماه جوالی به  2/4با  2020قیمت نفت خام برنت در ماه اوت سال 
دالر محدود گردید. از جمله دالیل عدم کاهش  9/45و  2/44ماه اوت به طور قابل توجهی کاهش یافت و دامنه نوسانات روزانه به 

ن به مواردی مانند کاهش موقتی تولید نفت ایاالت متحده به دلیل طوفان خلیج مکزیک، کاهش بیش از توابیشتر قیمت نفت می
و همچنین برنامه امارات  متحده های صنعتی در چین و ایاالتموجودی نفت خام ایاالت متحده، بهبود فعالیت مورد انتظارمیزان 

مود. شایان ذکر است طی دو سال گذشته نرخ برابری دالر آمریکا در درصدی عرضه نفت در ماه اکتبر اشاره ن 30مبنی بر کاهش 

 جهان و منطقه در سطح  و کاال   یتحوالت  انرژ
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 5گروه :در صندوقنيجریه ریسک کشور  گروه

 محدود بوده است.اي صندوق پوشش بيمه در سالهاي اخير



گذاران باشد. البته نگرانی سرمایهمقابل سایر ارزها به کمترین میزان خود رسیده است که این امر از موارد حمایت از قیمت نفت می
و همچنین افزایش عرضه جهانی نفت موجب  در خصوص بهبود کمتر از انتظار تقاضای نفت و احتمال تعطیلی مجدد به دلیل کرونا

گران و بینی تحلیلکه شامل پیش 2020گردیده قیمت نفت بیش از این افزایش نیابد. نظرسنجی ماهانه رویترز برای ماه اوت 
نی بیدالر پیش 5/50، 2021دالر و برای سال  75/42، 2020اقتصاددانان جهانی نفت است قیمت متوسط نفت برنت را برای سال 

دالر برسد که دلیل آن  65به  2021بینی نمود قیمت نفت در فصل سوم سال نموده است. همزمان موسسه گلدمن ساچه نیز پیش
 باشد. و در نتیجه بهبود فعالیت های اقتصادی و افزایش تقاضا برای نفت می 2021احتمال تولید واکسن ویروس کرونا در اوائل بهار 

 

 جاری میالدی در سال هر تن به ازایدالر  2100قیمت  پیش بینی میانگین :روی/فلزات پایه
دالر رسید. از مهمترین دالیل این افزایش  2.406درصد افزایش نسبت به ماه جوالی به  5/10، با 2020قیمت فلز روی در اوت 

طیلی معادن ناشی از کرونا( و ضعف دالر توان به مواردی مانند بهبود اقتصاد چین، بروز اختالل در عرضه )به دلیل تعقیمت می
آمریکا اشاره نمود. این در حالی است که با تزریق منابع جدید مالی توسط بانک خلق چین در سیستم مالی این کشور قیمتها 

ر تقاضای باالت ،افزایش یافت و این امر موجب افزایش احساس خطر سرمایه گذاران گردید. از دیگر دالیل افزایش قیمت روی
هایی مبنی باشد. عالوه بر این، پیشرفت در مذاکرات تجاری فیمابین ایاالت متحده و چین و همچنین نشانهبخش فوالد چین می

بر موفقیت در تولید واکسن کرونا نیز در افزایش قیمت نقش داشته است. همچنین آخرین داده های موجود بیانگر این است که 
بینی بندی فیچ پیشهزار تن در ژوئن کاهش یافته است. از اینرو، موسسه رتبه 2تن در می به  19000مازاد بازار جهانی روی از 

تقاضای  بیانگردالر در ماه اوت افزایش داد که  2100هر تن برای ماه آوریل به  به ازایدالر  1900از  2020قیمت روی را در سال 
 . باشدتر از حد انتظار در چین و عرضه کمتر معادن میقوی
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نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

9,94246,9404,0506,66616,21243,190437.75,65455BB+BB+Ba1آذربايجان1

17,64967
 44,495518,47512,37066,222280,516160,613128.0آرژانتين2BB+B3

..+9806904,6640.024044BBB-BBB…1062,701آروبا3

57,780366,2985,72051,642179,306218,84572.815,85844BBBB-Ba1آفريقاي جنوبي4

......4,6662,3804803627798050.2477آفريقاي مركزي، ج5

B+B1..2,86615,0594,8603,89410,12211,6334.925855آلباني6

82,9283,996,75947,450198,0275,326,0003,476,4852,745.4111,23310AAAAAAAaaآلمان7

ده8 327,16720,494,10062,850449,90717,910,0005,672,347191.1224,13410AAAAA+Aaaاياالت متح

......77..961,62415,8103294402,3750.0آنتيگوا و باربادو9

دورا10 -BBBBBB-1,5000.02666......773,237آن

30,810105,7513,37015,41054,56367,8610.225,41256B-CCC+B3آنگوال11

8,847455,73749,25023,191689,100485,75557622,27410AA+AA+Aa1اتريش12

109,22584,3557903,98728,02726,7242611,96767BBB2اتيوپي13

32,04537,828354,37155BB-B+B1..9,95642,2914,210اردن14

2,95212,4334,2302,25911,01911,24518425166B+B+B1ارمنستان15

3,44959,59715,65015,55728,27027,7221084,02733Baa2BBBBaa2اروگوئه16

......7914090377....3,2146,720اريتره17

......17,63033,6971914,40165..32,95550,5002,020ازبكستان18

46,7241,426,18929,45070,6332,094,000949,95853653,94420A -BBB+Baa2اسپانيا19

24,9921,432,19553,19053,8811,670,000632,45017528,91610AAAAAAAaaاستراليا20

1,32130,28520,99075519,05044,49032,36820AA-AA-A1استوني21

5,447106,47218,3305,22975,040207,076187,83020A+A+A2اسلواكي22

2,06754,23524,67093346,30087,299324,43230A -ABaa3اسلووني23

37,17219,3635508,2072,60518,5202,95921977افغانستان24

17,084108,3986,1202,15945,01949,645488,74967BBB3اكوادور25



 
 

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

......42,228180,6894,06087,3835,710109,744297,52235الجزاير26

6,42126,0573,8203,56917,48620,20101,34645cccccB3السالوادور27

ده عربي28 9,631414,17941,01099,503239,700281,55212,61628,28022AAAAAa2امارات متح

267,6631,042,1733,840120,661369,840438,54088625,64333BBB-BB+Baa3اندونزي29

66,4892,825,20841,330172,6588,126,0001,733,1261,06588,34310AAAAAa1انگليس30

44,623130,8322,66020,818114,512129,5161123,95376B-B-Caa3اوكراين31

دا32 42,72327,4776203,35912,33013,38822,41066B+BB2اوگان

60,4312,073,90233,560152,3622,444,0001,265,7841,41165,36620BBBBBB-Baa3ايتاليا33

د34 4,854375,90359,3605,2232,470,000788,17211416,14030A+A+A3ايرلن

د35 6,32127,14023,6550.2074040BBB+AA3..35425,878ايسلن

CCC+Caa3..-4,4902,12102785......287باربادوس36

BB+Baa3..17,5609,508082233....38612,162باهاما37

1,56937,74621,8902,33442,39056,627135,78165B+B+B1بحرين38

209,4691,868,6269,140374,710557,823539,83550952,40335BB-BB-Ba2برزيل39

......-42913,56731,0203,4071,71512,77701772برونئي دارالسالم40

......11,1753,078280685892,122020277بروندي41

9,48559,6625,6707,15838,84483,223265,37466B-B-B3بالروس42

ك43 11,422531,76745,43026,8571,281,000932,79546834,02110AA-AAAa3بلژي

7,02465,1338,86028,71139,87483,716864,48643BBB-BBB-Baa2بلغارستان44

B-B3..-3831,9254,7202941,3802,2710626بليز45

161,356274,0251,75032,02852,124114,87112015,13745BB-BB-Ba3بنگالدش46

..+B..3,6916,104195266..11,48510,359870بنين47

......7542,5353,0809912,5491,832010466بوتان48

A-A2..2,25418,6167,7506,6571,74914,56101,02423بوتسوانا49

3,2868,8490.4489977..19,75214,442660بوركينافاسو50
..B-..



 

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(
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BB3..3,32419,7825,6906,80815,82419,42741,29867بوسني و هرزگوين51

11,35340,2883,3708,93013,28022,88321,18955BB-BBBa3بوليوي52

6,95640,8425,6807,73915,80628,37491,93355BB+BBBa1پاراگوئه53

212,215312,5701,58011,83790,95790,8531,60711,48567B-BB3پاكستان54

......-18,3801630405..1831016,910پاالئو55

4,17765,05514,3702,12186,55076,1450.024,69734BBBBBBBaa2پاناما56

10,282237,97921,68024,920448,000208,6531714,01330BBBBB+Baa3پرتغال57

31,989222,2386,53060,33366,697107,394211,09033BBB+BBB+A3پرو58

......9,1017,5231,0101,2845,9774,71810615177تاجيكستان59

......56,31857,4371,0205,05018,58518,127352,35766تانزانيا60

د61 69,429504,9936,610205,641169,241621,55293515,06933BBB+BBB+Baa1تايلن

155,400657,35065721,03011AA-AA-Aa3....23,780528,550تايوان )چين(62

......9075,0944162,57967..5,85140,7616,740تركمنستان63

82,320766,50910,38092,983445,139459,4685,01744,05245BB-B+B1تركيه64

داد و توباگو65 BBB+Ba1..1,39023,41016,2408,10910,07013,1990.0271,66223تريني

......1,7615,788217076..7,8895,300650توگو66

11,56539,8613,5005,66134,66344,304262,76646BB-B2تونس67

......-1034504,3002271894200595تونگا68

......-7..17.0000000000....12435,430تووالو69

......1,2682,5811,8206741581,2460.002011066تيمور شرقي70

2,93515,7184,9903,53216,30714,367094276BBB3جامائيكا71

......9591,9662,1804543,2642,221271,07477جيبوتي72

......15,47811,3036701483,2424,2700.324477چاد73

ك، جمهوري74 10,626244,10520,250142,512145,800369,5264815,01720A+AA-A1چ

1,392,73013,608,1529,4703,168,2161,962,3045,199,99519,70263,69022A+AA-Aa3چين75



  

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

5,797351,30060,14070,942484,800365,33725114,62410AAAAAAAaaدانمارك76

......-725047,2101912796380246دومينيكا77

كن، جمهوري78 10,62781,2997,3707,71833,90544,5420.063,16054BB-BB-B1دوميني

12,3029,5097809095,4885,3560.4135066B+BBa3رواندا79

144,4781,657,55410,230468,645453,938852,0921,63835,17834BBB-BB+Ba1روسيه80

19,474239,55311,29042,129112,116207,2268712,03033BBB-BBB-Baa3روماني81

17,35226,7201,4301,56919,11620,203210,93357B-BB3زامبيا82

......14,43931,0011,7908712,28612,449732077زيمبابوه83

126,5294,970,91641,3401,270,4673,240,0001,877,76967824,89110A+A+A1ژاپن84

......-2114221,8904425097047سائوتومه و پرينسيپ85

15,66025,42793,07566B+..Ba3..25,06943,0071,610ساحل عاج86

......-1968614,1901704274380954ساموآ87

52,62647,4821445,23666B-B-B2..21,67088,9014,060سريالنكا88

B3....-6531,4122,00061738972701505سليمان، جزاير89

BBB-6,3780.45801..339..341,633سن مارينو90

......-6..521,04018,6403632001,2990سنت كيتس و نويس91

......-1821,8769,4602866163,4920817سنت لوسيا92

B3....-1108137,9401703288080895سنت وينسنت و گرنادين ها 94

5,639364,15758,770292,716482,8001,180,40795327,69310AAAAAAAaaسنگاپور95

B+Ba3..12,48513,77543,58265..15,85424,1301,410سنگال96

د97 10,183551,03255,07060,566939,900494,19135621,13410AAAAAAAaaسوئ

8,517705,50183,580787,0211,664,000832,9652,12255,33910AAAAAAAaaسوئيس98

د99 ......4415094,58624.43966..1,1364,704سوازيلن

......21,59610,0396325277..41,80240,8521,560سودان100



 

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

......4,9880977......10,9763,071سودان جنوبي101

5763,4274,9905811,7002,275048666B-BB1سورينام102

......4,5897,448166577....16,90664,700سوريه103

......2,9324,92421777....15,0087,484سومالي104

......7,6504,0005005031,7131,1920.2591277سيرالئون105

....-BB--971,59015,6005502,7303,48510996سيشل106

18,729298,23114,67039,859167,900171,374414,51520A+AA-A1شيلي107

6,98250,5086,39012,87434,33954,994333,14754BBBBBa3صربستان108

..-38,434225,9145,03064,56273,430177,7839,0496,92077B-Bعراق109

33,700782,48321,540509,469212,900522,5890.3626,38952AA-A1عربستان سعودي110

4,82979,29515,11017,38839,17060,8661,19014,85825BB-BB-Ba3عمان111

29,76765,5562,1306,29523,31546,632367,82056BBB3غنا112

66,9872,777,53541,070166,4835,360,0001,791,5831,10164,35110AAAAAa2فرانسه113

......77..4,56914,6163,7105381,66011,6340فلسطين114

د115 5,518275,68347,82010,309544,700216,4121279,82910AA+AA+Aa1فنالن

B+B1..8835,4805,8609488525,496026865فيجي116

106,652330,9103,83079,19678,824235,9831486,37533BBBBBBBaa2فيليپين117

BBB-BBB-Ba2-1,18924,47026,30092495,28032,043471,8305قبرس118

B2....2,1578,1208,2044611577..6,3168,093قرقيزستان119

18,277170,5397,83030,977156,921111,3092204,83745BBBBBB-Baa3قزاقستان120

2,782192,00961,19030,358168,000166,76124828,76123AAAAAa2قطر121

4,99960,12611,5107,50127,81940,4640.112,43134BBBB-Ba2كاستاريكا122

B2....16,25024,5721,38013,88615,33633,9690.0463066كامبوج123

25,21638,5021,4403,45911,49313,58454,99766BBB2كامرون124

37,0591,709,32744,86083,9261,608,0001,125,99311425,86010AAAAAAAaaكانادا125



 
  

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

4,08960,80613,83019,99144,23061,61172,74254BB+BBBa2كرواسي126

51,6351,619,42430,600403,082376,9001,355,9694,68124,57810AA-AAAa2كره جنوبي127

......77…5,0007,8280.02....-25,550كره شمالي128

......-10320047..1161883,140كريباتي129

49,649330,2286,19047,888134,940122,774211,15244BBBBBB-Baa2كلمبيا130

5,24411,2641,6404245,14717,7740.022,44767CC B-B3كنگو، جمهوري131

ك132 CCC+Caa1..84,06847,2284906654,97431,024044377كنگو، ج دموكراتي

51,39387,9081,6208,19631,51131,59214912,06766B+B+B1كنيا133

Caa2....20,55023,0650.162,45377....11,33896,851كوبا134

2,1004,172015455....1603,117كوراكائو135

......76..1,8457,9004,2308812,2976,4460كوزوو136

......--8321,2031,3201991915340.4547كومور137

4,137141,67833,69040,28248,910157,4092598,72622AAAAAa2كويت138

..5441,9873,4506061,7352,31705366BBكيپ ورد139

2,11917,0176,8001,3216,7677,9680.231,37056B+BB1گابن140

......2,2801,6247001926817320.034977گامبيا141

3,73116,2104,1303,28917,11819,70423657656BB-BB-Ba3گرجستان142

......--1111,2079,7802346451,1630.00226گرنادا143

17,24878,4604,41012,58322,34935,6050.262,31444BBBBBa1گواتماال144

......7793,6104,7605191,6095,96609766گويان145

......12,41410,9908301,2251,69910,5240.1829377گينه146

......1,30913,3177,050491,1805,434027977گينه استوائي147

......4216540477..1,8741,458750گينه بيسائو148

B+B2..8,60623,4322,5302,23917,71814,23303,52356گينه نو پاپوا149

......7,06218,1312,46098015,58814,9920.493,99877الئوس150



  

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
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)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح
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گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

6,84956,6397,69052,38179,34541,064802,06667لبنان151
CCCB-B2

A-AA3-1,92734,84916,8804,37140,02041,98551,8763لتوني152

....+2,1082,7921,3807299153,093010056Bلسوتو153

60869,48877,8209393,781,000268,5100.01215,67410AAAAAAAaaلوكزامبورگ154

37,979585,78314,150116,957362,000627,6776431,12420A-A-A2لهستان155

......1,2564,51211,58977..4,8193,249600ليبريا156

......6,67948,3206,33085,3362,93058,654329077ليبي157

2,79053,25117,3605,77134,48086,42043,77130A-AA3ليتواني158

AAA-5,8917.15011......386,215ليختن اشتاين159

......26,26212,1004401,7403,7168,1800.30731277ماداگاسكار160

......-10090102,2237..582124,740مارشال، جزاير161

63254,54578,32020,281062,9990.0213,60422AA-..Aa3ماكائو )چين(162

......18,1437,0653607602,2664,1050.02831777ماالوي163

48414,54226,2201,02590,98038,94381,82430AA-A3مالتا164

5165,2729,3107222,3327,8040.161,25167B+..B2مالديو165

31,529354,34810,460101,453213,000508,65267612,35322A-A-A3مالزي166

......4,89610,132171577..19,07817,197830مالي167

9,769155,70314,59031,367131,800262,1032612,70640BBB-BBB-Baa3مجارستان168

98,424250,8952,80041,83998,705126,63021820,99765BB+B3مصر169

36,029118,4953,09024,46149,029100,961347,57033BBB-BBB-Ba1مغرب170

3,17013,0103,5803,55029,37715,935122,40667BB-B3مغولستان171

دونيه172 ..-2,08212,6725,4503,2848,74416,832674155BB BBمق

ك173 126,1911,223,8099,180176,390452,991982,919635,99833BBB+BBB+A3مكزي

......4,4035,3661,1909344,9846,6100.2364477موريتاني174

1,26514,22012,0506,35311,20713,26411,20133موريس175
....Baa1



 

نام كشوررديف
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ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران
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ت  دول
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)Moody's(

ك176 29,49614,4584403,25815,21816,903162,75677CC SDCaa3موزامبي

B3....3,54611,3092,9902,9957,2969,793135277مولداوي177

-16,5005,48119244....396,401موناكو178

B+B1..6225,4528,4001,2617,8606,020033477مونته نگرو179

......53,70871,2151,3105,64614,93645,3701171,61376ميانمار180

كرونزي181 ......-90135026..1133453,580مي

-30127005..1311511,240نائورو182

2,44814,5225,2502,1507,49011,485024246BB+..Baa3ناميبيا183

......28,08828,8129608,3355,47815,9931363066نپال184

5,314434,75180,79063,145642,300306,6101714,33010AAAAAAAaaنروژ185

......3,2605,549138777..22,4439,240380نيجر186

195,875397,2701,96042,83946,238125,01993,01256BB-B2نيجريه187

6,46613,1182,0302,26111,61812,2380.0544377BB-B2نيكاراگوئه188

د189 4,886205,02540,82017,65788,080114,658404,21310AAAAAaaنيوزيلن

......-2938882,97042140217702,5004وانوآتو190

154,89855,7820.4952577CCCC....28,870482,359ونزوئال191

95,540244,9482,40055,453108,096468,64923824,14854BB-BB-Ba3ويتنام192

22..401,102.000000....30902ويرجين، جزاير )انگليس(193

......11,1239,6588002,3692,2136,898014477هائيتي194

د195 17,231912,87251,28038,4324,063,0001,417,8371,21446,50410AAAAAAAaaهلن

د196 1,352,6172,726,3232,020399,167521,391843,9604,80550,92233BBB-BBB-Baa3هن

دوراس197 B+B2..9,58823,8032,3304,7699,54821,6510.071,79265هن

7,451362,99350,310424,620494,5001,364,81234832,42713AAAAAAa1هنگ كنگ )چين(198

......7,03711,10418377..28,49926,914960يمن199

10,728218,03219,5407,579506,600161,216555,77460BBB+B3يونان200



  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 بازار باشد. دولتمی Moody's( و S&P)FitchRatings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 

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

ا نماید و بازار ایران ربندی اعتباری دیگری که تنها در کشورهای نوظهور فعالیت میشوند. 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 نیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری کشورها به
گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در سطح سرمایه

شوند نیز بمنظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر اساس وضعیت دنیا محسوب می
کنند. از همتایان صندوق در بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7تا  )بسیار کم ریسک( 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، 

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

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

 

 
 

  

 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 25/0- 0 ایاالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه یورو

 Bank Rate 1/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 25/0 استراليا

 Cash Rate 25/0 نيوزیلند

 -month Libor target 75/0 3 سوئيس

 Overnight rate 25/0 کانادا

 One-year lending rate 85/3 چين

 Base Rate 86/0 هنگ کنگ

 Discount Rate 125/1 تایوان

 Base Rate 5/0 کره جنوبی

 O/N Policy Rate 75/1 مالزي

 ID repo 5/0 تایلند

 Reverse repo rate 4 هند

 Repo rate 5/1 امارات متحده عربی

 Reverse repo rate 1 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 25/9 مصر

 CBJ Main Rate 5/2 اردن

 Repo rate 25/8 ترکيه

 Repo rate 5/3 آفریقاي جنوبی

 Central Bank Rate 7 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/12 نيجریه

 Prime Rate 5/14 غنا

 Rediscount Rte 5/15 آنگوال

 Target Rate 5/4 مکزیک

 Selic Rate 2 برزیل

 Refi Rate 5/4 ارمنستان

 Policy Rate 5/1 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 5/9 قزاقستان

 Discount Rate 6 اوکراین

 Refi Rate 25/4 روسيه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی )     

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/9/2020لغایت  15/8/2020

 41/1 - دالر استراليا

 دالر کانادا

 29/1 سال 5

 35/1 سال 5/8تا  5

 39/1 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 10/1 سال 5

 36/1 سال 5/8تا  5

 72/1 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 34/0 سال 5

 40/0 سال 5/8تا  5

 50/0 سال5/8بيش از 

 15/2 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 85/0 سال 5

 89/0 سال 5/8تا  5

 89/0 سال5/8بيش از 

 09/2 - وون کره جنوبی

 35/1 - دالر نيوزیلند

 28/1 - کرون نروژ

 74/1 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 82/0 سال 5

 68/0 سال 5/8تا  5

 76/0 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 21/0 سال 5

 29/0 سال 5/8تا  5

 38/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 87/0 سال 5

 92/0 سال 5/8تا  5

 03/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 17/1 سال 5

 28/1 سال 5/8تا  5

 48/1 سال5/8بيش از 

 یورو

 30/0 سال 5

 33/0 سال 5/8تا  5

 41/0 سال5/8بيش از 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
 و بین الملل ريسكمديريت 
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