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

صندوق، همچون اایر مواسات همتا در ارتاار جهان  ه ارزیا ی این ریسكها می پردازد. ماهنامه ریسک کشوری در ا تدا  صورت             
 ه ال اخیر، ، طی چند اتگاه های دولتی و خصوصیااتقبال اایر  خش ها و دا     ه دلیلیک  ولتن داخلی صندوق منتشر می  ردید که   

 آزاد اات. ،صورت مداوم و اینترنتی منتشر می  ردد. ااتفاده از مطالب این ماهنامه  ا ذکر نام

 

نامه  مانتنامه، ضصندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمه
تبط با  مر های صندوق، با پوشش ريسكهای سياسي و تجارینامهنمايد. بيمهو ارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي

گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم  صادرات به كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه
اران  خريداند. اعتبارسنجي 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

ذاری  گالمللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بيناپن و سايناشور در چين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاریژ
ايرانيان در ساير كشورها و همچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف  

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

سازمان »شاخص ريسك ارائه شده در اين ماهنامه، با توجه به لزوم بررسي روندها از  كشورها پوشش داده شود. نمودارهای مربوط به
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 همچنين كاهش نرخهای خارجي دولت محترم و پوشش 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 

ه شده ر ريسك كشوری ارائدوست، همسايه و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تاثير ب
 است.

 رد اين شماره:

 اهی مالی و خارجی دولت هب دلیل ریسک پاکستان: تنزل رتبه

 چین: بهبود دائمی یا موقت

 اهی شیپ از انتخاباتهند: محرک

 2019-20ردصدی بخش غيرهیدروکربن رد سال  3/3کویت: شیپ ینیب رشد 

 اهی بدهیشاخصعمان: تنزل رتبه دولت هب دلیل بدرت شدن 

تشکیل دولت جدید پس از اتخير چندماهه
 لبنان: 

 رعاق: اتئید رتبه اعتباری از سوی موسسه اس اند پی

ز با ثبات دولت با چشم رتکیه: اتئید رتبه بندی  اندا

 داخلی انخالص تولید ساالهن رشد رد انگهانی جهش: روسیه

کثر رساندن بهره  همراه مندی از خدمات تلفننیجرهی: هب حدا

گال: نوسان اقتصادی، عدم رکود شیپ رو  سن

تغیيرات گروه بندی کشوراه رد 
OECD 
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 های مالی و خارجیدولت به دلیل ریسک پاکستان: تنزل رتبه
 

موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه اعتباری بلند مدت دولت 

با چشم انداز باثبات تنزل داد. دلیل این  "-B" به "B"از را 
ای هبینی رشد اقتصادی ضعیف، افزایش ریسکپیش امر،

د. باشمی خارجی و مالی و همچنین تداوم ضعف اقتصاد کالن 
 شود رشد تولید ناخالص واقعی ازبینی میبر این اساس پیش

توسط و م 2019درصد در سال  4به  2018درصد در سال  8/5
کاهش یابد. این در  2020-2021درصد در دوره زمانی  5/3

درصد و برای  6، 2019حالی است که کسری مالی برای سال 
درصد خواهد بود. همچنین کسری حساب  5/5، 2020سال 

 7/4درصد و طی سال آتی به  1/5جاری طی سال جاری به 
درصد خواهد رسید. به گزارش اس اند پی سطح بدهی دولت 

درصد تولید ناخالص داخلی و  5/72، 2019سال  انتهایدر 
ه . البتشودبینی میدرصد پیش 2/73، 2020برای پایان سال 

های سطح درآمد اندک، زیرساختعواملی مانند مالیات و 
های امنیتی داخلی و خارجی موجب ناکافی و همچنین ریسک
 رود بهبندی شده است. انتظار می اعمال محدودیت در رتبه

های ناشی از روند کند اقتصاد و همچنین کاهش دلیل تنش
-گذاری در کریدور اقتصادی چینهای سرمایهمحرک

های تثبیت مالی با چالش مواجه گردد. پاکستان، سیاست
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چین: بهبود دائمی یا موقت

 
درصد افزایش  1/9صادرات دالری این کشور طی ماه ژانویه 

درصدی در ماه دسامبر( که دلیل  4/4یافت )پس از کاهش 
درصد( و کشورهای  3/15آن افزایش تقاضای اتحادیه اروپا )

. همچنین واردات بوده استدرصد(  5/12عضو آسه آن )
درصد(  2/8دالری، بدلیل بهبود واردات از اتحادیه اروپا )

وکاهش تقاضا برای کاالهای کشورهای عضو آسه آن، 
البته با سرعت کمتر دارد )در سطح  نزولیکماکان روند 

درصدی در ماه دسامبر(. این  6/7درصد پس از کاهش 5/1
در حالی است که به دلیل افزایش قابل توجه جریانات 
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 OECD در گروه ریسک کشور پاکستان

 6در صندوق: گروه پاکستان ریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 52:  سال اخير 10طی اي صندوق پوشش بيمه مجموع

 OECD در چين گروه ریسک کشور

 2در صندوق: گروه  چينریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 847:  سال اخير 10طی اي صندوق پوشش بيمه مجموع
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به  2018در ماه دسامبر  یوآنهزار میلیارد  6/1از  )اعتباری 
اعتبارات با افزایش  آمار ،(در ماه ژانویه یوآنر میلیادر هزا 6/4

یلر بینی موسسه اوچشمگیری مواجه شده است. بر اساس پیش
برای سال جاری در  چین هرمس، رشد تولید ناخالص داخلی

( 2018درصدی در سال  6/6درصد )پس از رشد  3/6سطح 

.حفظ خواهد شد

 
 های پیش از انتخاباتهند: محرک

درصد در ماه ژانویه(  2بانک مرکزی هند در حالیکه نرخ تورم ) 
 بودهدرصد(  02/4تا  4)  بانک مرکزی سطح موردنظرکمتر از 

، بطور غیر را داراستهایی از ضعف و رشد اقتصادی نشانه
فوریه نرخ بهره را کاهش داد. این در حالی است  7منتظره در 
ماه اول  10درصد در  4صنعتی پس از رشد بیش از که تولید 

درصد  3/1، در ماه نوامبر تا دسامبر کاهش یافت )2018سال 
متوسط ساالنه(. این کاهش نرخ پس از آن اعالم شد که دولت 

های مالی برای دامنه وسیعی از اقدامات از جمله کمک

کشاورزان و کاهش مالیات برای سطوح پایین درآمدی را اعالم 
شود رشد اقتصادی در کوتاه بینی مینمود. در مجموع پیش

درصد برسد  4/7به  2018-19مدت قوی باقی بماند و در دوره 
(. در بلند مدت نیز 2017-18 درصد در دوره 7/6)پس از  رشد 

ند: باشریسکهای چشم انداز به دالیل ذیل در حال افزایش می
دن ش نامساعدتر گذاران به دلیلمختل شدن اعتماد سرمایه -1

های تجاری، با افزایش ریسک -2تامین مالی عمومی شرایط 
 هایی از رشد اقتصادی در چین و اقتصادهای پیشرفته.نشانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019-20درصدی بخش غیرهیدروکربن در سال  3/3کویت: پیش بینی رشد 

ود شالمللی پول پیش بینی میبر اساس گزارش صندوق بین
های بخش غیر هیدروکربن، رشد تولید به دلیل بهبود فعالیت

درصد در سال  5/2به  2018درصد در سال  7/1ناخالص از 
افزایش یابد. همچنین رشد بخش هیدروکربن طی سال  2019

درصد خواهد بود. این  5/2، 2020درصد و در سال  2، 2019
بینی رشد برای بخش غیر هیدروکربن در حالی است که پیش

درصد است  5/3، 2020برای سال  درصد و 3طی سال جاری 
باشد. همچنین، ای میهای سرمایهکه دلیل آن افزایش هزینه

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 OECD در هند گروه ریسک کشور

 3در صندوق: گروه  هندریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 6/73: سال اخير 10طی صندوق اي پوشش بيمه مجموع
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درصد تولید  1/8بینی می شود مازاد مالی کویت از پیش
 8/11، به  2018ناخالص داخلی در سال مالی منتهی به مارس 

افزایش یابد که دلیل آن  2018-2019درصد در سال مالی 
-باشد. انتظار میگذاری میتی و سرمایهافزایش درآمدهای نف

رود نیازهای مالی کویت، که با تراز مالی این کشور سنجیده 
اری گذشود، بدون در نظر گرفتن درآمدهای ناشی از سرمایهمی

، در میان 1های آتیو پس از انتقال مربوط به صندوق نسل
درصد برسد. گفته شده که این  5/13مدت به طور متوسط به 

سال آینده  6امر موجب افزایش نیاز های مالی کویت ظرف 
دولت نیازهای مالی خود را از طریق  رودانتظار میخواهد شد. 

های خارجی و همچنین از طریق استقراض کاهش دارایی
طح بینی شده که سداخلی و خارجی تامین نماید. همچنین پیش

ان درصد تولید خالص داخلی در پای 8/14بدهی عمومی از 
افزایش  2025درصد در انتهای مارس  1/38به  2019مارس 

یابد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بدهیعمان: تنزل رتبه دولت به دلیل بدتر شدن شاخص

 

رتبه بلند مدت عمان  CIموسسه رتبه بندی کپیتال اینتلیجنس 

انداز را از تنزل داد و رتبه چشم "-BBB"به  "BBB"را از 
منفی به باثبات تغییر داد. این تنزل رتبه، به افزایش مورد انتظار 
و قابل مالحظه بدهی خارجی و عمومی، بدلیل کسری مالی و 

نسبت داده شده  2019-20جاری گسترده طی مقطع حساب
 2019-20است. این در حالی است که کسری مالی برای سال 

بینی شده است، که موجب درصد پیش 5/9به طور متوسط 
درصد تولید  1/47افزایش سطح بدهی دولت مرکزی به 

در پایان  درصد 7/64و  2018ناخالص داخلی در پایان سال 
. همچنین معرفی مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد 2020سال 

موجب افزایش درآمدهای غیرنفتی در حدود  2019در سپتامبر 
یک درصد تولید ناخالص داخلی طی سال جاری خواهد شد. 

                                                           
1 Future Generations Fund 

این در حالی است که به منظور قرار گرفتن تامین مالی عمومی 
پایدار، نیاز به اجرای اقدامات تثبیت مالی در بخش  یدر مسیر

های بزرگ، از باشد. در عین حال هزینهها و درآمدها میههزین
 5/18جمله پرداخت حقوق مربوط به بخش دولتی که معادل 

بوده است، تعدیالت  2017درصد تولید ناخالص داخلی در سال 
ه بینی شده ک. عالوه بر این، پیشنمایددشوارتر میمالی را 

درصد  2/6، 2019-20متوسط کسری حساب جاری طی دوره 
ح سط رودانتظار میکه تولید ناخالص داخلی باشد، درحالی

درصد تولید ناخالص  10به  2018-20بدهی خارجی طی دوره 
 داخلی افزایش یابد. 

رتبه دولت عمان  CIشایان ذکر آنکه بر اساس گزارش موسسه 
به پشتوانه حمایت بالقوه از سوی سایر کشورهای حوزه خلیج 

 2در صندوق: گروه  کویتریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 7/5: سال اخير 10طی اي صندوق پوشش بيمه مجموع

 OECD در کویت گروه ریسک کشور
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گیرهای مالی، همچنین ضربهفارس در خصوص مسائل 
تولید  درصد 43به  2018خارجی قابل توجه که در پایان 

اند، اعطا شده است. در مقابل، این رتبه ناخالص داخلی رسیده

به دلیل وابستگی باالی عمان به درآمدهای بخش هیدروکربن 

 .های ژئوپلیتیکی قابل توجه، محدود گردیده استو ریسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبنان: تشکیل دولت جدید پس از تاخیر چندماهه

 

ماه اختالف بین  9، به اوایل فوریهتشکیل یک دولت جدید در 
های سیاسی پایان داد. این در حالی است که لبنان در جناح

 150بدهکار جهان )بدهی عمومی در سطح  ردیف اقتصادهای
درصد تولید ناخالص داخلی است( قرار دارد. تشکیل دولت 
جدید به سرعت موجب تقویت اوراق قرضه لبنان شد و تا 

ندازها احدودی سبب بازگشت اعتماد به نقش پول ملی در پس
-گردید. این در حالی است که در کابینه جدید بسیاری از جناح

. حضور دارند. شایان ذکر آنکه .ا.ز جمله حزبهای سیاسی ا
المللی وعده داد که در صورت در سال گذشته جامعه بین

اعمال اصالحات اساسی به منظور جلوگیری از بحران 
میلیارد دالر وام و کمک خارجی را به این  11اقتصادی، مبلغ 

کشور تخصیص خواهد داد. در مجموع به نظر می رسد 
مورد نیاز شامل تعدیل هزینه های مهمترین اصالحات 

 باشد.سازی بخش برق  و مبارزه با فساد عمومی، نو
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 OECD در عمان گروه ریسک کشور

 2در صندوق: گروه عمان ریسک کشور  گروه

 دالر ميليون 3/1: سال اخير 10طی اي صندوق پوشش بيمه مجموع
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 OECD در لبنان گروه ریسک کشور

 6در صندوق: گروه  لبنانریسک کشور  گروه              

 ميليون دالر 3/2: سال اخير 10طی اي صندوق پوشش بيمه مجموع



 

 عراق: تائید رتبه اعتباری از سوی موسسه اس اند پی

 

موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه ارزی کوتاه و بلند مدت 
با چشم انداز باثبات تائید  B-/Bداخلی و خارجی این کشور را 

ها به پشتوانه تمرکز اکثر میادین نفتی در مناطق نمود. این رتبه
کنترل دولت مرکزی، تعیین شده است. بر اساس پیش تحت 

بینی موسسه مذکور، بدلیل قیمت پایین نفت و فقدان سایر 
درصدی تولید  4منابع مالی رسمی، تراز مالی این کشور از مازاد 

درصدی تولید  6به کسری  2018ناخالص داخلی در سال 
تغییر خواهد کرد. همچنین  2019ناخالص داخلی در سال 

درصد تولید ناخالص  66رود سطح بدهی عمومی از ار میانتظ
 2022درصد در پایان  70به  2019داخلی در پایان سال 

افزایش یابد. این در حالی است که دولت عراق در نظر دارد 
از طریق ترکیبی از  2019نسبت به تامین مالی کسری سال 

 یتامین مالی کوتاه مدت داخلی مانند استفاده از دارایی ها
، افزایش اوراق بهادار صندوق 2018انباشته مازاد سال 

بازنشستگی و نیز محدود نمودن منابع مالی رسمی و دوجانبه 
 اقدام نماید.

 

 

 انداز با ثبات دولت با چشم ترکیه: تائید رتبه بندی

 

موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه اعتباری بلندمدت دولت را 
B+  و رتبه پول داخلی راBB-  همراه با چشم انداز با ثبات

ا هتعیین کرد. بر اساس گزارش موسسه مذکور، این رتبه بندی
بواسطه ریسکهای تراز پرداختها و نهادهای ضعیف، محدود 
مانده است. اس اند پی معتقد است واکنش ترکیه نسبت به 
فشارهای مالی و فشارهای مربوط به تراز پرداختها در سال 

که بر رفع آسیب پذیریهای اساسی گذشته، به جای این 
اقتصادی متمرکز گردد تا حد زیادی بر بهبود عالئم متمرکز 

 شده است. 
بر اساس پیش بینی اس اند پی، با توجه به شرایط مالی 
نامناسب و افزایش نرخ تورم، اقتصاد ترکیه بعد از پشت 

 اروپا

 OECD در عراقگروه ریسک کشور 

 7در صندوق: گروه  عراقریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 1143:  سال اخير 10طی اي صندوق پوشش بيمه مجموع
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 OECD در ترکيه گروه ریسک کشور

 4در صندوق: گروه ترکيهریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 6/2:  سال اخير 10طی اي صندوق پوشش بيمه مجموع



 7/2و  2017درصدی در سال  4/7سرگذاشتن نرخ رشد 
درصد افت کند.  5/0تا  2019، در سال 2018درصدی در سال 

همچنین ریسک تراز پرداختهای ترکیه در سطح باالیی قرار 
داشته و علت عمده آن، افزایش چشمگیر سطح بدهی خارجی 

درصد تولید ناخالص داخلی در پایان  25بخش خصوصی از 
پایان سال درصد تولید ناخالص داخلی در  40به  2010سال 

باشد. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه، می 2018
یرهای گجهت مقابله با بدتر شدن بالقوه تراز پرداختها، ضربه

محدودی دارد. بر اساس برآورد اس اند پی، خالص ذخایر ارزی 
درصد  5میلیارد دالر یا به عبارتی،  40بانک مرکزی ترکیه، به 

)بدون احتساب بدهی های ارزی تولید ناخالص داخلی ترکیه 
رسد. به بانکهای داخلی( می

 
 روسیه: جهش ناگهانی در رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی 

، رشد Rosstat) بر اساس برآوردهای اولیه اداره آمار روسیه )
درصد  3/2به  2017درصد در سال  6/1تولید ناخالص داخلی از 

افزایش یافت. این در حالی است که میانگین  2018در سال 
رشد تولید ناخالص داخلی در فصل اول تا فصل سوم سال 

درصد گزارش شد و فصل چهارم نیز ضعیف  6/1رقم  2018
اسب نترین فصل سال بود. از نظر وضعیت تقاضا، عملکرد م

گردید. بر  2018بخش خارجی عمدتاً سبب شتاب رشد سال 
درصد بود، با  5، 2017این اساس رشد صادرات که در سال 

درصد افزایش یافت.  3/6توجه به افزایش تولید نفت، به 
درصد در  4/17واردات نیز تحت تاثیر کاهش ارزش روبل از 

ل، رسید. در عین حا 2018درصد در سال  8/3به  2017سال 
تقاضای داخلی به دلیل نگرانی مصرف کنندگان )افزایش سن 
بازنشستگی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده(، تثبیت مالی و 

 تحریم های جدید، کاهش یافت. 
 7/51از  ((PMIشایان ذکر آنکه افت شاخص مدیران خرید

و افزایش انتظارات تورمی به دلیل  2019 در ماه ژانویه 9/50به 
ضعیف در سال جدید  آغازیافزایش مالیات بر ارزش افزوده، به 

ا بو  اشاره دارد. بر اساس پیش بینی موسسه اویلر هرمس

های جدید و تاثیر متوسط آنها، رشد تولید درنظر گرفتن تحریم
درصد خواهد  5/1به  2019ناخالص داخلی واقعی در سال 

رسید.

 تلفن همراه خدماتمندی از بهره نیجریه: توسعه

، نیجریه در فصل چهارم سال 2تا قبل از انتخابات در این کشور
درصدی را تجربه نمود که از زمان فصل  4/2نرخ رشد  2018

                                                           
فوریه برگزار گردید. در  23انتخابات ریاست جمهوری  و پارلمانی در  -2 

درصد آراء مجدداً  56انتخابات ریاست جمهوری، محمد بوهاری با کسب 
 شد. به عنوان رئیس جمهور برگزیده

، باالترین نرخ رشد بوده است. بخش مخابرات 2015سوم سال 
درصد در فصل چهارم( بزرگترین عامل این  7/16)با رشد 

CIS 

 آفریقای جنوب صحرا

 3در صندوق: گروه  روسيهریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 3:  سال اخير 10طی اي صندوق پوشش بيمه مجموع

 OECD در روسيه گروه ریسک کشور
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میزان رشد بوده است. این در حالی است که افزایش ضریب 
تواند برای اهدافی مانند دسترسی به نفوذ تلفن همراه، می

جریه، درصد از مردم نی 37خدمات ملی و  بانکی مفید باشد )
 فاقد حساب بانکی هستند(.

امروزه به اپراتورهای تلفن همراه اجازه داده شده است که 
نرخ نفوذ همراه بانک که  .خدمات همراه بانک را ارائه نمایند

در گذشته بسیار اندک بود )حدوداٌ یک درصد( در حال حاضر، 
از مردم دارای تلفن همراه درصد  80افزایش یافته و امروز 

نیمی از آنها گوشی هوشمند دارند. دسترسی اندک به  هستند و
خدمات بانکی یکی از تنگناهای دیگر است که بر ظرفیت رشد 

، برداشت مناسب 2018نیجریه تاثیر گذاشته است. در سال 
محصوالت کشاورزی، توانست عملکرد رشد اقتصادی نیجریه 

و درصد افزایش دهد. بنابراین، به غیر از مخابرات  25را تا 
 ها، نزدیک به رکودکشاورزی، اقتصاد نیجریه در سایر زمینه

، 2019بود. انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال 
 درصد باشد. 2/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگال: نوسان اقتصادی، عدم رکود پیش رو

 

تا  2013سرانه تولید ناخالص داخلی سنگال طی سال های 
درصدی داشته است. ثبات رشد اقتصادی بین  17رشد  2018

، حالتی استثنایی داشت و با اجرای 2017تا  2014سالهای 
ین حد طی چهار دهه گذشته رسید. طرح سنگال نوین، به باالتر

با توجه به افزایش قیمت نفت،  2018با این حال، رشد  سال 
به طور چشمگیری کاهش یافت. در نتیجه رشد تولید ناخالص 

درصد( در مقایسه با رشد سه سال  5/4) 2018داخلی در سال 
ترین سطح رشد بود.  همچنین بطور خاص بخش قبل، ضعیف

درصدی  8افت  2018ر  فصل سوم سال تولید آسیب دید و د
توان به کاهش بیکاری را تجربه نمود. از بین دستاوردها می

جوانان اشاره نمود که در سال های اخیر به طور مداوم کاهش 
  درصد رسیده است. 5یافته و به 

 6ریسک کشور سریالنکا در صندوق: گروه  گروه

 ميليون دالر 522اي صندوق از ابتدا تاکنون : پوشش بيمه مجموع
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 OECD در نيجریه گروه ریسک کشور

 5در صندوق: گروه  نيجریهریسک کشور  گروه

 کشور محدود می باشد.در این اي صندوق وشش بيمهپ
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 OECD در نگالس گروه ریسک کشور

 6در صندوق: گروه  نگالریسک کشور س گروه

 ميليون دالر 106:  سال اخير 10طی اي صندوق پوشش بيمه مجموع



د کم یک اقتصا کماکانه، سنگال های حاصلعلیرغم پیشرفت
شود. سرانه تولید ناخالص داخلی هر فرد درآمد محسوب می

درصد رقم مشابه در یک اقتصاد پیشرفته را  7سنگالی تنها 
های درآمدی همانند سال تشکیل می دهد. از این رو، شوک

، پیامدهای قابل توجهی در اعتماد مصرف کنندگان 2018
رشد تولید ناخالص  ، انتظار می رود2019داشته است. در سال 

برسد.  ٪6و به  یافتهداخلی مجددا افزایش 

 

 

کشور را به  5، رتبه ریسک 2019اول فوریه در نشست اخیر خود در تاریخ  (OECDهای اقتصادی )سازمان توسعه و همکاری
 شرح جدول ذیل تغییر داده است که به استثنای بحرین، سایر تغییرات در جهت بهبود بوده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 2019درصدی قیمت نفت در فوریه  5/7رشد 

هر  به ازایدالر  60هر بشکه بود که  نسبت به ماه ژانویه به مبلغ  به ازایدالر  4/64، 2019متوسط قیمت نفت برنت در فوریه 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به مبلغ ، 2019درصد رشد داشته است. همچنین متوسط قیمت نفت در دو ماه اول  5/7بشکه، 

دالر بوده است. کاهش قیمت نفت نسبت به سال قبل عمدتاً بدلیل مستثنی نمودن وارد کنندگان  62هر بشکه،  به ازایدالر  5/67
شد. در اعمده نفت ایران از سوی ایاالت متحده، افزایش تولید نفت ایاالت متحده و پیش بینی کاهش تقاضای جهانی نفت می ب

مقابل، افزایش ماهانه قیمت نفت عمدتاً بدلیل اجرای مصوبه کاهش تولید نفت توسط اوپک و اعضای غیر اوپک، تحریمهای 
 اشد. بایاالت متحده ضد ایران و ونزوئال و نیز گرایش مثبت نسبت به روند بهبود مذاکرات تجاری ایاالت متحده و چین می

 
 ماه گذشته   8فلزات پایه: افزایش قیمت مس به باالترین سطح ظرف 

درصدی نسبت به پایان سال  1/9هر تن رسید که افزایش  به ازایدالر  6507فوریه به  27در بورس فلزات لندن قیمت مس در 
لیل افزایش قیمت ها انتظارت رسیده است. د 2018دالر را نشان داده و به باالترین سطح نسبت به جوالی  5965، به مبلغ 2018

مربوط به موافقتنامه تجاری قریب الوقوع  ایاالت متحده و چین می باشد. عالوه بر این، انتظارت مربوط به افزایش تقاضای چین 
به عنوان مصرف کننده عمده مس جهان، دالر ضعیف تر ایاالت متحده و عالئم کاهش عرضه )کاهش موجودی مس در انبارها 

باشند.  همچنین آخرین ارقام قابل دسترس نشان میدهد تقاضای (، در قیمت مس تاثیرگذار می2005ترین سطح از اواسط  به پایین

 گروه جدید  گروه قبلی کشور

 5 6 آلبانی

 5 4 بحرین

 5 6 مصر

 5 6 قزاقستان

 5 6 ازبکستان

 و کاال  در سطح جهان و منطقه  یتحوالت  انرژ

 OECDتغییرات گروه بندی کشورها در 



رسید. این در حالی  2018ماهه اول سال  11میلیون تن در  1/22درصدی در سال به  2/2جهانی برای مس تصفیه شده با افزایش 
د ، تولینیز تقاضای سایر نقاط جهان تا یک درصد کاهش یافت. در بخش عرضهدرصد افزایش و  5/5است که تقاضای چین تا 

میلیون تن رسید. افزایش تولید مس به پشتوانه افزایش تولید ژاپن، شیلی  7/21درصد افزایش به  5/1مس تصفیه شده جهانی با 
ده در شایان ذکر آنکه تولید مس تصفیه شو چین که تا حدی کاهش تولید هند، اندونزی و فیلیپین را جبران نمود، صورت گرفت. 

این در حالی است که تولید این محصول در آمریکای  .درصد رشد نمود 5/1درصد و آسیا تا  2درصد، آمریکای التین،  10آفریقا تا 
 و در اروپا واقیانوسیه بدون تغییر باقی ماند. هدرصد کاهش یافت 5/1شمالی تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سنجریسک

 

 
 

نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزي 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوري از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 
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9,86237,8487,59015,81612,65034,108405.33,32755BB+BB+Ba1..Bآذربایجان1

44,271545,86614,56031,411155,100146,294317.324,14966BB+B3..Bآرژانتين2

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

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

..........4,6591,7563302606875980.019,04677آفریقاي مرکزي، ج5

B+B1..B..2,87311,9274,4602,6657,7978,8701.642555آلبانی6

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..AAایاالت متحده8

..........77..1021,44913,3602974411,3390.0آنتيگوا 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..Aاتریش12

22,49024,1235.713,16867BBB1..CCC…104,95772,374550اتيوپی13

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…5,9185,352530اریتره17

B........15,75025,469269.11,89265…32,38767,2202,090ازبکستان18

46,5721,232,08829,94050,4122,094,000778,567593.368,93921A -BBB+Baa2..BBBاسپانيا19

24,5991,204,61664,68053,9101,692,000482,681111.634,37111AAAAAAAaa..Aاستراليا20

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

5,44089,55217,8102,62175,040164,91923.39,12621A+A+A2..Aاسلواکی22

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..Bاکوادور25
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جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزي 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوري از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

B........41,318156,0805,340186,3515,93492,43223.78,13534الجزایر26

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..BBاندونزي29

66,0222,618,88642,690107,7288,126,0001,525,638453.7111,74211AAAAAa1..Aانگليس30

44,83193,2703,5607,539127,70095,456649.04,04877B-B-Caa3..BBاوکراین31

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

60,5511,849,97034,280142,7572,444,0001,046,9171,686.889,55821BBBBBB-Baa2..BBBایتاليا33

4,814294,05444,6601,7492,470,000636,586127.919,03931A+A+A3..BBBایرلند34

34120,04747,6404,17727,30018,3930.31,07541BBB+AA3..BBBایسلند35

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

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

1,49331,85921,3306,22921,16024,97614.64,55165BB-B+B1BBBBبحرین38

209,2881,796,18711,760363,570544,100427,4751,320.160,69135BB-BB-Ba2..BBبرزیل39

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

..........10,8643,0072703177051,0880.05777بروندي41

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

11,372466,36647,03025,4441,281,000772,528492.541,24011AA-AAAa3..Aبلژیک43

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

....B-B3..3751,7654,5104871,3272,1170.19467بليز45

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

..........11,1768,5838107262,3405,9240.430066بنين47

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

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

......-B..19,19312,1157102973,0927,1620.381177بورکينافاسو50
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BB3..CCC..3,50716,5604,7704,8609,76814,4782.11,89567بوسنی و هرزگوین51

11,05233,8062,83015,12911,83020,0760.41,17655BB-BBBa3..Bبوليوي52

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

197,016283,6601,41014,30764,04070,8661,159.515,33367BB-B3..Bپاکستان54

..........-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

..........8,9216,9521,0605053,9763,735214.810277تاجيکستان59

BB........57,31047,4319304,39015,89020,39533.12,37766تانزانيا60

69,038406,8405,410157,163137,100493,933689.619,22033BBB+BBB+Baa1..BBBتایلند61

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

CCC........50316,223577.93,24666…5,75836,1808,020ترکمنستان63

80,745857,74910,850127,422410,400402,4435,968.550,03145BB+BBBa2BB+BBترکيه64

BBB+Ba1..BB..1,36920,98915,64011,9717,91717,5030.01,78523ترینيداد 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

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

2,89014,0275,2202,47316,76010,7020.076176BBB3..Bجامائيکا71

..........9571,5891,6683931,3391,13820.384477جيبوتی72

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

10,591192,92518,97054,495128,900295,59652.018,29621A+AA-A1..BBBچک، جمهوري74

1,386,39511,199,1457,3803,900,039983,5004,147,97619,072.376,54422A+AA-Aa3..BBBچين75
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5,770306,14361,31075,392484,800304,070221.319,12911AAAAAAAaa..AAدانمارك76

..........-745257,0701012895030.0456دومينيکا77

10,76771,5845,9504,86226,05038,8440.15,65754BB-BB-B1..BBدومينيکن، جمهوري78

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

144,4951,283,16213,210386,216514,800595,9881,762.842,62534BBB-BB+Ba1..BBروسيه80

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

17,09419,5511,7603,0789,27015,6390.18,20256B-BB3..Bزامبيا82

CC........16,53016,28986036410,9009,3765.096077زیمبابوه83

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

..........-2043511,570632372780.0157سائوتومه و پرینسيپ85

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

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

21,44481,3223,4008,21147,65042,277185.44,86766BBB1..Bسریالنکا88

....B3....-6111,2021,8304964921,1240.0215سليمان، جزایر89

BBB-39206,3780.01181…331,592سن مارینو90

..........-6..5591714,5403271886470.0سنت کيتس و نویس91

..........-1791,3797,0902585231,3810.0877سنت لوسيا92

....B3....-1027716,5601573216190.01455سنت وینسنت و گرنادین 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..AAسوئيس98

..........1,3673,7272,7006914713,84210.28766سوازیلند99

C........40,53395,5841,74018151,10020,26350.53,37477سودان100
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..........06,6200.0977…12,57613,282960سودان جنوبی101

....5633,6219,3706251,2353,3940.142266B-BB1سورینام102

C........5,9188,269265.935277……18,27064,700سوریه103

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

CCC........7,5573,6697206011,5612,1670.193677سيرالئون105

961,42713,9904652,5523,14719.312566BB-......BBسيشل106

A+AA-Aa3..BBB-18,055247,02814,90040,447160,000138,29318.817,4792شيلی107

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 سعودي110

4,63666,29318,15016,32420,85056,170612.211,45424BBB-BBBaa3BBB-BBعمان111

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..4,68413,3973,0606721,0407,9060.0فلسطين114

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

....B+B1..9064,6324,5409168335,1000.138965فيجی116

104,918304,9053,44079,62977,460187,024197.28,78533BBBBBBBaa2..BBBفيليپين117

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

....B2....6,2026,5511,2501,9577,7286,44030.110377قرقيزستان119

18,038133,65711,67028,961147,70079,124384.05,66445BBBBBB-Baa3..Bقزاقستان120

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

4,90657,4369,7507,21424,91036,0181.12,57233BBBB-Ba2..BBکاستاریکا122

B2..B....16,00520,0171,0106,1088,46027,5580.652366کامبوج123

24,05424,2041,3503,1687,37512,1617.74,85866BBB2..Bکامرون124

36,7081,529,76051,69074,7001,608,000985,089216.832,05911AAAAAAAaa..AAکانادا125
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4,12650,42513,02015,42448,11049,7166.94,68554BB+BBBa2..BBکرواسی126

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

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

..........-142010.037…1161662,280کریباتی129

49,066282,4637,78046,809110,90093,6996.213,08944BBBBBB-Baa2..BBکلمبيا130

5,2617,8342,6804,9264,8177,9190.02,84467CC B-B3..CCCکنگو، جمهوري131

CCC+B3..CCC..81,34034,9994101,5575,33119,0630.050277کنگو، ج دموکراتيک132

49,70070,5291,2807,91120,25029,71167.212,01966B+B+B1..Bکنيا133

Caa2..CCC....26,32029,0920.17,56077……11,48577,150کوبا134

2,1004,3840.015455……1613,159کوراکائو135

..........77..1,8316,6504,0009064124,6800.0کوزوو136

..........8146178401711332980.0972کومور137

4,137112,81255,47035,17547,890101,712241.711,66426AAAAAa2AA-BBBکویت138

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

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

..........2,1019654501595425950.04176گامبيا141

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

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

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

..........7783,4463,9706682,3033,0670.012867گویان145

..........12,7176,2994803021,3323,7040.619477گينه146

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

..........1,8611,1265702871,0956640.0477گينه بيسائو148

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

..........-6,85815,9031,6001,21911,9808,6020.03,9127الئوس150
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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..AAلوکزامبورگ154

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

..........4,7322,1014004931,1111,1072.02,18677ليبریا156

CC........6,37533,1577,92093,6153,53120,2013.242077ليبی157

2,82842,73915,3808,72934,48063,18913.92,27731A-AA3..BBBليتوانی158

AAA-8,21105,89113.66241…385,488ليختن اشتاین159

..........25,5719,9914407744,0076,9861.539877ماداگاسکار160

..........-981690.02,9387…531833,325مارشال، جزایر161

....62344,80371,27016,444044,0630.13,04822AA-..Aa3ماکائو )چين(162

B........18,6225,4422506181,9214,6351.216877ماالوي163

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

....4363,5917,2906277426,0900.41,03366B+..B2مالدیو165

31,624296,35910,660115,959187,500238,758529.715,91522A-A-A3..BBBمالزي166

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

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

97,553336,2973,28014,92750,670101,866227.221,80665BB+B3B-Bمصر169

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

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

2,08310,9005,0702,9647,68012,3284.465755BB BB-....Bمقدونيه172

129,1631,045,9989,980195,682484,600818,42159.542,23333BBB+BBB+A3..BBBمکزیک173

..........3,5854,0290.119677…4,4204,6351,260موریتانی174

Baa1..BB....1,26512,1649,7103,92110,89011,9560.71,62433موریس175



  

نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزي 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوري از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

29,66911,0156303,2219,55412,18341.04,39477CC SDCaa3..CCCموزامبيک176

B3..B....3,5506,7502,5502,1576,3627,3841.126277مولداوي177

-16,5005,4810.47584……397,060موناکو178

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

B........9,04125,02647.02,37876…53,37167,4301,270ميانمار180

..........-1063223,280114941940.016ميکرونزي181

-33200.005……14102نائورو182

2,53410,2675,8201,2096,5155,6600.030344BB+..Baa3..BBناميبيا183

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

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

..........21,4777,5094301,2812,7294,3030.524877نيجر186

190,886405,0832,95037,49739,10073,3889.93,16556B+BB2..Bنيجریه187

6,21813,2311,8302,27611,10012,6870.769176BB-B2..CCCنيکاراگوئه188

4,794185,01739,30015,86181,39093,643121.05,33111AAAAAaa..AAنيوزیلند189

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

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

95,541202,6161,89034,18978,880369,226444.526,18655BB-BB-Ba3..Bویتنام192

22..361,1020.0……31902ویرجين، جزایر )انگليس(193

..........10,9818,0238301,9872,0225,8070.011177هائيتی194

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 کنگ )چين(198

C........28,25027,3181,3705,3447,6614,52219.642077یمن199

10,760194,55922,0906,236506,600114,81747.96,31961BBB+B3..Bیونان200



  توضیحات جداول

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

 باشد.صادرات ایران می

 شود که مهمترینها 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 ایران ر نماید و بازاربندی 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 كشور

 Fed fund Target rates 50/2-25/2 ایاالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه یورو

 Bank Rate 75/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 5/1 استرالیا

 Cash Rate 75/1 نیوزیلند

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

 Overnight rate 75/1 كانادا

 One-year lending rate 35/4 چین

 Base Rate 75/2 هنگ كنگ

 Discount Rate 375/1 تایوان

 Base Rate 75/1 كره جنوبي

 O/N Policy Rate 25/3 مالزي

 ID repo 75/1 تایلند

 Reverse repo rate 25/6 هند

 Repo rate 75/2 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 3 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 75/15 مصر

 Repo rate 24 تركیه

 Repo rate 75/6 آفریقاي جنوبي

 Central Bank Rate 9 كنیا

 Monetary Policy Rate 14 نیجریه

 Prime Rate 16 غنا

 Rediscount Rte 75/15 آنگوال

 Target Rate 25/8 مكزیك

 Selic Rate 5/6 برزیل

 Refi Rate 75/5 ارمنستان

 Policy Rate 5/2 روماني

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 25/9 قزاقستان

 Discount Rate 18 اوكراین

 Refi Rate 75/7 روسیه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی )     

 دوره بازپرداخت ارز كشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/02/2019لغایت  15/01/2019

 99/2 - دالر استرالیا

 دالر كانادا

 99/2 سال 5

 3 سال 5/8تا  5

 01/3 سال 5/8بیش از 

 كرونا چك

 61/2 سال 5

 79/2 سال 5/8تا  5

 95/2 سال5/8بیش از 

 كرون دانمارک

 53/0 سال 5

 77/0 سال 5/8تا  5

 02/1 سال5/8بیش از 

 94/2 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 86/0 سال 5

 87/0 سال 5/8تا  5

 89/0 سال5/8بیش از 

 89/2 - وون كره جنوبي

 85/2 - دالر نیوزیلند

 32/2 - كرون نروژ

 30/3 - لهستان زلوتي

 كرون سوئد

 57/0 سال 5

 98/0 سال 5/8تا  5

 16/1 سال5/8بیش از 

 فرانك سوئیس

 25/0 سال 5

 40/0 سال 5/8تا  5

 60/0 سال5/8بیش از 

 پوند انگلیس

 74/1 سال 5

 88/1 سال 5/8تا  5

 06/2 سال5/8بیش از 

 دالر ایاالت  متحده

 67/3 سال 5

 68/3 سال 5/8تا  5

 75/3 سال5/8بیش از 

 یورو

 48/0 سال 5

 76/0 سال 5/8تا  5

 01/1 سال5/8بیش از 
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