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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 
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

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 ا های دولتی و خصوصی  ااتقبال اایر  خش ها و داتگاه     ه دلیلیک  ولتن داخلی صندوق منتشر می  ردید که   

 اات.  المانع ،نتشر می  ردد. ااتفاده از مطالب این ماهنامه  ا ذکر نامصورت مداوم و اینترنتی م

 

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

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

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

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

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

سازمان »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 نرخقبال كشورهای جهان متناسب با سياستپوشش خود در 
اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي،   1386صادركنندگان كشور، از سال 

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

 رد اين شماره:

 مالحظه  اقبل اهی چالش با اقتصاد مواجهه :پاکستان

 اتیلند: کاهش شتاب رشد اقتصادی 

 از سوی موسسه فیچ    اردن: تعیین رتبه 

 اهی اقتصادی عمان: بهبود تدریجی فعالیت

ز منفی از سوی موسسه فیچ  تونس: اتئید رتبه دولت و چشم اندا

 رتکیه: تنزل رتبه اعتباری دولت هب دلیل افزایش ریسک بحران رتاز رپداختها

وم سیاست کنونی بعد از نخستین ااقتنل قدرت رد میان شرایط خارجی و داخلی چالش آميز   قزاقستان: تدا

 گيراهی ارزی ربای مقابله با شوکهای معکوس ضرهبارمنستان: انکافی بودن 

 2019رد سال  منطقه ا متوسطکسری مالی ب رباربیساحل عاج: 

 جمهوری دموکراتیک کنگو: تنزل رتبه دولت  توسط موسسه مودزی 

ز با ثبات بخش بانکی  نیجرهی:چشم اندا

 و....

 و ....
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 های قابل مالحظهمواجهه اقتصاد با چالش پاکستان:                                            

المللی پول، این کشور با توجه به به گزارش صندوق بین
نیازهای گسترده تامین مالی و رشد ضعیف و نامتعادل، با 

باشد. بر اساس های قابل مالحظه اقتصادی مواجه میچالش
های اقتصادی دولت از جمله این گزارش برغم آنکه سیاست

بیش  افزایشکسری مالی گسترده، سیاست پولی انبساطی و 
 هایاز تقاضا و رشد کوتاه مدت در سال،  ارزنرخ از اندازه ارزش 

گیرهای اقتصاد اما موجب کاهش ضربه ،اخیر حمایت نموده
کالن، افزایش سطح بدهی عمومی و نیز کاهش ذخایر ارزی 

های ساختاری از جمله  شده است. این در حالی است که ضعف
ضعف مدیریت مالیات، محیط کسب و کار چالشی و اقتصاد 

 وجود دارند.  کماکانمی گسترده غیررس
المللی پول با هدف مقابله با ضعف ساختاری، صندوق بین

بازگرداندن ثبات اقتصادی، تسریع در حمایت مالی خارجی و 
میلیارد دالر تسهیالت را برای  6نیل به رشد پایدار، مبلغ 

پاکستان تصویب نموده است. شایان ذکر آنکه بر اساس پیش 
درصد  3/3بینی صندوق، رشد تولید ناخالص داخلی پاکستان از 

درصد در  4/2به  2019در پایان سال مالی منتهی به ژوئن 

کاهش خواهد یافت. همچنین میانگین نرخ  2019-2020سال 
 13به  2018-2019درصد در سال  3/7تورم در مقایسه با نرخ 

 خواهد رسید. 2019-2020درصد در سال 

                                                

 

 تایلند: کاهش شتاب رشد اقتصادی
 2019رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه اول سال  

درصد در سه  6/3کاهش یافت )در مقایسه با درصد  8/2به 
ماهه آخر( که دلیل آن تاثیر کاهش تقاضای خارجی بر صادرات 

کننده و درصد ساالنه( عنوان شده است. هزینه مصرف 9/4)
نه هزی صرفاًگذاری ثابت نیز در سه ماهه اول کاهش و سرمایه

 رود کاهش رشدعالوه بر این، انتظار میافزایش یافت. عمومی 
تجارت جهانی و ابهام ناشی از جنگ تجاری بین چین و ایاالت 

-محرک  در حالیکه  را متأثر سازد.متحده، اقتصاد این کشور 

های پولی تطبیقی باید تا حدودی اثرات های مالی و سیاست
تداوم ابهام اما نماید، بدتر شدن محیط خارجی را جبران 

اعتماد مصرف کننده و کسب ها ممکن است تا حدودی سیاست
 کوتاه مدت و کار را تحت تاثیر قرار داده و میزان رشد را در 

محدود نماید. با وجود اینکه پس از انتخابات عمومی در بهار 
ها را در مجلس نمایندگان ، هیچ حزبی اکثریت کرسی2019

ی شکل نظام یرسد که ائتالفکسب ننمود، اما اکنون به نظر می

تحت رهبری  غیر نظامیه از تداوم دولت گرفته است ک
اد رود اقتصنظامیان حمایت خواهد نمود. به طور کلی، انتظار می

 4/3، به 2018درصدی در سال  1/4این کشور پس از رشد 
 2019درصد )که هنوز در سطح مناسبی قرار دارد( در سال 

 کاهش یابد.

 آسیا

 OECD در پاکستان گروه ریسک کشور

 6در صندوق: گروه  پاکستان ریسک کشور گروه

  ميليون دالر 7/46: تاکنون 88از سال اي صندوق پوشش بيمه مجموع
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 OECD در تایلند گروه ریسک کشور

 3در صندوق: گروه  تایلندریسک کشور  گروه

   مطرح نبوده است.اي صندوق پوشش بيمه موردي براي 

0
1
2
3
4
5
6
7

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18



 اردن: تعیین رتبه از سوی موسسه فیچ                                                

ین اموسسه رتبه بندی فیچ، رتبه بلندمدت ارزی و پول داخلی 

با چشم انداز با ثبات تعیین نمود که سه رده  -BBرا کشور 
-باشد. همچنین رتبه کوتاهگذاری میتر از رتبه سرمایهپایین

-اعالم شده است. این رتبه  Bمدت ارزی و پول داخلی رتبه

مالی  اقتصادی و ها منعکس کننده تاثیر مثبت اصالحاتبندی
باشد. این در و دسترسی به تامین مالی داخلی و خارجی می

حالی است که عواملی مانند افزایش سطح بدهی عمومی، رشد 
 ای وهای سیاسی داخلی و منطقهاقتصادی ضعیف، ریسک

نیازهای قابل توجه تامین مالی خارجی بر رتبه این کشور تاثیر 
 طور قابلبات اجرا شده اصالح همچنینمنفی گذاشته است. 

توجهی کسری بودجه را کاهش داده و سبب تثبیت بدهی 
شده است. به عقیده فیچ کسری دولت  2011دولتی از سال 

درصدی  7/1گذاری شده از رقم هدف 2018مرکزی در سال 
درصد رسیده است که دلیل آن  4/2به تولید ناخالص داخلی 

بر درآمد می باشد.  کاهش درآمد و تاخیر در اصالحات مالیات
 2/2به  2019شود کسری مالی در سال بینی میهمچنین پیش

کاهش یابد. به گزارش فیچ سطح  تولید ناخالص داخلیدرصد 
بدهی این کشور در میان مدت درصورتی که اردن انضباط مالی 

 همچنینخود را حفظ نماید، به تدریج کاهش خواهد یافت. 
ه بانک مرکزی این کشور دسترسی به منابع مالی خارجی ب

کمک کرده تا برغم تداوم کسری حساب جاری، از ذخایر ارزی 
 قابل توجهی برخوردار گردد.  

 

 

 های اقتصادیعمان: بهبود تدریجی فعالیت

المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را صندوق بین
بینی نمود که بیانگر رشد درصد پیش 2/2، 2018برای سال 

درصدی در سال  9/0تدریجی اقتصاد عمان پس از کاهش 
هیدروکربن در سال باشد. همچنین تولید بخش می 2017

این در حالی است که  است. درصد رشد داشته 1/3گذشته 
یان در مرشد تولید ناخالص داخلی بخش غیر هیدروکربنی 

درصد  5/1به  2017درصد در سال  5/0افزایش اعتماد از 
رشد این بخش در سال رود انتظار می. رسید 2018در سال 

برسد. البته  درصد 4در میان مدت به درصد  و  5/1، 2019
 1/1به  2019تولید هیدروکربن در سال شود میبینی پیش

درصدی تولید  3درصد کاهش یابد که منجر به رشد کلی 
. همچنین طبق گرددناخالص داخلی در سال جاری می

المللی پول، به دلیل کاهش های صندوق بینبینیپیش
 درصد تولید ناخالص 9ها، کسری مالی این کشور از هزینه

خواهد  2019درصد در سال  2/7به  2018داخلی در سال 
افزایش خواهد  2019در سال  رسید. سطح بدهی دولتی نیز

 المللی پول خواستار برقراری سیستم مالیاتیافت. صندوق بین
بر ارزش افزوده و همچنین اجرای اصالحات به منظور مقابله 

-ایهسرم منطقی نمودنهای کنونی و هزینه با عدم انعطاف

 باشد. گذاری دولتی و افزایش درآمدهای غیر نفتی می

 خاورمیانه و شمال آفریقا
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 OECD در اردن گروه ریسک کشور

 5در صندوق: گروه  اردنریسک کشور  گروه

 .بوده استدر سالهاي اخير محدود اي صندوق پوشش بيمه

 2در صندوق: گروه  عمانریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 6/1تاکنون: 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 OECD درعمان گروه ریسک کشور 
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عنوان شده که کسری  همچنین در بخش دیگری از گزارش
درصد تولید ناخالص داخلی در سال  2/15حساب جاری از 

 بینیکاهش یافته و پیش 2018درصد در سال  7/4به  2017
درصد برسد که دلیل آن  9/5نیز به  2019شود در سال می

شایان  . می باشددرآمدهای صادراتی و کاهش واردات  بهبود
 2018ذکر آنکه ضربه گیرهای خارجی این کشور در سال 

 بانک مرکزیدر فزایش ذخایر ارزی زیرا ااند، عمدتا پایدار بوده
میلیارد  4/17به  2017میلیارد دالر در پایان سال  1/16از که 

های داراییکاهش ارزش رسید،  2018دالر در پایان سال 
 را جبران نموده است. دولتیصندوق ثروت 

 

  

 تونس: تائید رتبه دولت و چشم انداز منفی از سوی موسسه فیچ

 اعتباری بلندمدت تونس را درموسسه رتبه بندی فیچ، رتبه 

B+    چشم انداز منفی تائید نمود. این رتبه بندی ها نشان و با
اری ج هایدهد این کشور با چالشهایی مانند کسری حسابمی

و مالی، افزایش سطح بدهی عمومی و خارجی، محیط سیاسی 
باشد. در عین حال چالشی و کاهش رشد اقتصادی مواجه می

-21کند سطح فعالیت اقتصادی در سال بینی میفیچ پیش
گذاری، بهبود به کمک افزایش صادرات و سرمایه 2019

فعالیتهای بخش گردشگری و همین طور رشد تولیدات 
، معدن و بخشهای تولید و گردشگری رونق یابد. بر کشاورزی

اساس پیش بینی موسسه فیچ در صورت بهبود وضعیت وصول 
مالیات و اصالح بیشتر یارانه های انرژی، کسری بودجه دولت 

کاهش  2019درصد تولید ناخالص داخلی در سال  4مرکزی از 
چنین با درصد خواهد رسید. هم 3/3به  2021یافته و در سال 

درصد کل بدهی عمومی را  75، توجه به اینکه بدهی ارزی
 به دلیل کسری مالی شودپیش بینی می تشکیل می دهد،

به  2020شدید و افت ارزش دینار، سطح بدهی دولت در سال 
درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. همچنین موسسه  82

درصد  2/11کند کسری حساب جاری از فیچ پیش بینی می
و در سال  یافتهکاهش  2018ناخالص داخلی در سال  تولید

رصد تولید ناخالص داخلی برسد. در صورت د  3/9به  2021
بهبود شرایط کسب و کار، تولید فسفات و نفت بیشتر، متوسط 

 2019تامین مالی خارجی مورد نیاز کشور تونس در بازه زمانی 
ین در . اخواهد بوددرصد تولید ناخالص داخلی  17،  2021تا 

درصد تولید  5/70حالی است که خالص بدهی خارجی از 
درصد تولید ناخالص  4/91به  2018ناخالص داخلی در سال 

خواهد رسید.   2021داخلی در سال 

 
 
 

 

 

 ترکیه: تنزل رتبه اعتباری دولت به دلیل افزایش ریسک بحران تراز پرداختها
را  دولت بلندمدت اعتباری رتبهموسسه رتبه بندی مودیز، 

منفی تنزل داد. مودیز علت  ندازچشم ا با همراه B1 به  Ba3از
این تغییر رتبه را افزایش ریسک بحران تراز پرداختها و در 

نتیجه قصور دولت اعالم کرد. بر اساس گزارش این موسسه، 
به طور ها کاهش بنیه سازمانی و عدم اثر بخشی سیاست

این در  است. تأثیر گذاشتهبر اعتماد سرمایه گذاران ای فزاینده

 اروپا

 OECD در تونس گروه ریسک کشور

 4در صندوق: گروه  تونسریسک کشور  گروه

 .در سالهاي اخير محدود بوده استاي صندوق پوشش بيمه
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حالی است که کشور ترکیه به شدت به جریانات سرمایه 
خارجی متکی بوده و از اینرو توانایی کشور در جذب منابع مالی 

 مورد نیاز، رو به کاهش است.  
دلیل یک دوره طوالنی نوسان مالی  به عقیده مودیز، ترکیه به

و اقتصادی، به شدت آسیب پذیر می باشد. همچنین، تمایل یا 
ماد اعت حافظ توانایی دولت ترکیه در جهت اجرای سیاستهای

نامشخص است. این در حالی است که گذار خارجی، سرمایه
اقدامات دولت در جهت حمایت از فعالیت اقتصادی، کاهش 

اد و ریسک پذیری بیشتر نظام بانکی در انعطاف پذیری اقتص
برابر شوکهای خارجی را در پی دارد.  بر طبق پیش بینی مودیز، 
این شرایط، آسیب پذیری کشور را در برابر شوکهای خارجی 

، سرمایه از کشور، کاهش ذخایر ارزی افزایش داده و به خروج
افزایش نرخ تورم و وارد شدن آسیب جدی بر رشد میان مدت 

یه منجر خواهد شد.ترک

 

 الش آمیزچرایط خارجی و داخلی در میان شقزاقستان: تداوم سیاست کنونی بعد از نخستین انتقال قدرت 

آقای توکایف، رئیس جمهور موقت و جانشین آقای نظربایف، 
 71نزدیک به  در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب

درصد آرا به پیروزی رسید. پس از تصمیم غیرمنتظره آقای 
گیری از قدرت در ماه مارس سال نظربایف مبنی بر کناره

جاری، انتخابات زودهنگام برگزار شد. این در حالی است که 
در مسند قدرت  2019تا  1989آقای نظربایف بین سال های 

 دور انتقال قدرت از زمان قرار داشته است. این انتخابات، اولین
شود. در عین حال آقای استقالل قزاقستان محسوب می

ه عنوان ب کماکاننظربایف به دلیل داشتن نفوذ سیاسی باال، 
رئیس شورای امنیت ملی و حزب حاکم )نورآتان( به فعالیت 

 خود ادامه می دهد.
ای است که رئیس جمهور منتخب جدید، یک دیپلمات حرفه

روسیه، چین و ایاالت متحده می باشد. آقای  مورد حمایت
نونی های کتوکایف طی مبارزات انتخاباتی خود، تداوم سیاست

با توجه به بدتر شدن شرایط محیط در عین حال را وعده داد. 
 )وقوع اعتراضات در زمان برگزاری داخلی و ژئوپولیتیکی کشور

نه اانتخابات اخیر ریاست جمهوری که در یک کشور آسیای می
ابط و رو افتد، سیاست خارجی ایاالت متحده بندرت اتفاق می

الً اتر با روسیه و چین(، وظیفه رئیس جمهور جدید احتمپیچیده
 خواهد بود.ی همراه با دشوار

از  2017-2018دهند که سال تحوالت فوق در حالی رخ می
 پس از شودنظر اقتصادی، یک سال قوی بود و پیش بینی می

 2/3آن، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، در سال جاری به 
 درصد کاهش یابد. 

CIS 

 OECD در ترکيه گروه ریسک کشور

 4در صندوق: گروه  تركیهريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 6/2 تاكنون: 88سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع
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 4در صندوق: گروه  قزاقستانريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 22 تاكنون: 88سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

0

1

2

3

4

5

6

7

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

ئن
ژو

20
19

 OECD در قزاقستان گروه ریسک کشور



شرایط مالی عمومی دولت قوی است این در حالی است که 
درصد از تولید ناخالص داخلی  20)بدهی عمومی، در حدود 

بوده و مازاد مالی در سال جاری مورد انتظار است(. همچنین 
( 2015درصد در ماه می  3/5تورم در سطح متوسط قرار دارد ) 

و نرخ ارز از ابتدای سال به طور کلی پایدار بوده است. بر طبق 
رود تراز حساب گزارش صندوق بین المللی پول انتظار می

درصد از تولید ناخالص داخلی  1/0در رقم  2019جاری در سال 
 به تعادل برسد. 

 گیرهای ارزی برای مقابله با شوکهای معکوسارمنستان: ناکافی بودن ضربه
 المللی پول، بانکهای این کشوربر اساس گزارش صندوق بین

از سرمایه مناسب برخوردار بوده و  کیفیت دارایی و سودآوری 
آنها  بهبود یافته است. در عین حال بانکها همچنان آسیب پذیر 
هستند. به گزارش صندوق، نسبت کفایت سرمایه در پایان ماه 

 7/17)در مقایسه با نسبت  درصد رسید 6/17به  2019فوریه 
درصد در پایان سال  6/18و نسبت  2018ر پایان سال درصد د

(. همچنین نسبت وامهای مشکوک الوصول بخش 2017
درصد در سال   8/4به  2017درصد در سال  5/5بانکی از 

کاهش یافت. این در حالی است که نسبت ذخایر این  2018
درصد در سال  6/56به  2017درصد در سال  5/51وامها از 

ت. همچنین نرخ دالریزه شدن وامها و افزایش یاف 2018
ای کاهش یافت بطور قابل مالحظه 2018ها در سال سپرده

که این امر نشاندهنده  شرایط باثبات مالی و اقتصادی در 
سالهای اخیر می باشد. برغم این تحوالت، به عقیده صندوق، 

گیرهای ارزی برای مقابله با شوکهای معکوس ناکافی ضربه
ن رابطه بانک مرکزی ارمنستان در راستای برنامه هستند. در ای

ارزیابی بخش مالی، طرح اقدام را با هدف افزایش  2018سال 
ضربه گیرهای نقدینگی ارزی تهیه نموده است. شایان ذکر 

درصد در سالهای  2/1آنکه نسبت بازگشت دارایی بانکی از 

افزایش یافته و  2019درصد درفوریه  4/1به  2018و  2017
 2018و 2017سالهای در مقایسه با بت بازگشت سرمایه نیز نس

درصد  6/9درصد( افزایش یافته و به  6/7و  7/7) به ترتیب 
 رسیده است. 2019فوریه  در

 

 2019در سال  منطقه متوسطبا کسری مالی  برابریساحل عاج: 

المللی پول، به پشتوانه بر اساس گزارش صندوق بین
سیاستهای مناسبی که سبب ثبات اقتصاد کالن و بهبود 

انداز رشد میان مدت باشند، چشممحیط کسب و کار می
بینی ساحل عاج همچنان مثبت خواهد بود. طبق پیش

رشد تولید ناخالص  2019المللی پول، در سال صندوق بین
درصد  3/7،  2020درصد و در سال  5/7داخلی واقعی، 

خواهد بود. این در حالی است که شاخص مذکور در سال 
د وشدرصد بوده است. همچنین پیش بینی می 4/7، 2018

 2018درصد تولید ناخالص داخلی در سال  4کسری مالی از 

 آفریقای جنوب صحرا

 6در صندوق: گروه  ارمنستانريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 98تاكنون:   88سال اي صندوق از پوشش بیمه مجموع

 OECD درارمنستان  گروه ریسک کشور
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 6در صندوق: گروه  احل عاجریسک کشور س گروه

  ميليون دالر 2/6تاکنون:  88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
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 3به  2020و  2019های و در هر یک از سال یافتهکاهش 
درصد اعضای اتحادیه پولی و  3 متوسطکه با  برسددرصد 

 اقتصادی آفریقای غربی برابری خواهد کرد. 
واند تز دیدگاه صندوق بین المللی پول، دولت ساحل عاج میا

بسیج درآمدهای مازاد مالیاتی و و ایجاد شرایط بهتر از طریق 
های اقتصادی های زیربنایی و هزینهمالی برای هزینه

اجتماعی، به اهداف مالی خود دست یابد. به عالوه، صندوق 
 2/53کند سطح بدهی عمومی از المللی پول، پیش بینی میبین

 تهیافکاهش  2018درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال 

درصد در  2/51و  2019درصد در انتهای سال  5/52و به 
کسری  رودانتظار میبرسد. همچنین  2020انتهای سال 

درصد تولید ناخالص داخلی  7/4حساب جاری ساحل عاج از 
درصد تولید ناخالص داخلی در سال  5/3به  2018در سال 

کاهش  2020درصد تولید ناخالص داخلی در سال  3/3و  2019
یابد. این در حالی است که پیش بینی می شود بدهی خارجی 

به  2019درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال  8/37از 
کاهش  2020درصد تولید ناخالص داخلی در  پایان سال  3/35

 یابد.
 
 

 توسط موسسه مودیزجمهوری دموکراتیک کنگو: تنزل رتبه دولت 

موسسه رتبه بندی مودیز، رتبه اعتباری بلندمدت جمهوری 

کاهش داد و چشم انداز  Caa1به  B3دموکراتیک کنگو را از 
کشور مذکور را از منفی به باثبات تغییر داد. مودیز، علت کاهش 

-رتبه دولت کنگو را ظرفیت بسیار ضعیف نهادهای تصمیم

گیرنده این کشور در واکنش به شوکهای اقتصادی و سیاسی 
از جمله شوکهای وارده بر قیمت کاالها و شوکهای مربوط به 

زات تولید کاالهای مهم عنوان کرد. بر آسیبهای وارده بر تجهی
، 2017طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی واقعی از سال 

بدلیل افزایش فعالیتهای بخش معدن، افزایش یافت و در سال 
 درصد رسید.  8/5به  2018

به عقیده مودیز وابستگی این کشور به بخش معدن، که به 
گذشته را درصد از کل صادرات سه سال  90طور متوسط 

تشکیل داده است تامین مالی عمومی و اقتصاد را در برابر افت 
دایمی قیمت کاالها آسیب پذیر نموده است. به عالوه، ، ذخایر 

میلیارد دالر رسید که  13/1به  2019ارزی در پایان آوریل 
کمتر از یک ماه واردات کشور را پوشش داده و برای پاسخ به 

 باشد. شایان ذکر آنکه بر اساسشوکهای اقتصادی کافی نمی 
ای المللی پول در صورت رکود فعالیتهپیش بینی صندوق بین

بخش معدن و کاهش قیمت کبالت رشد تولید ناخالص داخلی 
درصد در سال  3/4به  2018درصد در سال  8/5واقعی از 

کاهش خواهد یافت. این در حالی است که فعالیتهای  2019
برابر خواهد  2میالدی به بیش از بخش غیرمعدنی در سالجاری 

-گذاری عمومی میرسید که علت این افزایش، تقویت سرمایه

  باشد.

 

                                             

 یجریه:چشم انداز با ثبات بخش بانکین                                                 

موسسه رتبه بندی مودیز، چشم انداز بخش بانکی نیجریه را 
باثبات اعالم نمود که دلیل این امر وجود ضربه گیرهای 

ای منعطف و برخورداری از پایه سپرده باثبات می باشد. سرمایه
در عین حال فشار بر کیفیت دارایی بانکها و استانداردهای 

شوند. به گزارش ای رتبه بندی محسوب میسودآوری چالشه

مودیز، نسبت سرمایه مشهود بخش بانکی در پایان سال 
درصد برآورد شده است که برای جذب ضرر و زیان  16، 2018

رسد. همچنین وضعیت نقدینگی و بانکها کافی به نظر می
تامین مالی بانکها تحت تاثیر حجم قوی سپرده های بانکها 

 2018ر حالی است که نقدینگی ارزی در سال قرار دارد. این د

 OECD در جمهوري دموکراتيک کنگوگروه ریسک 

 7در صندوق: گروه  ج..د.کنگوریسک   گروه

 بوده است.در سالهاي اخير محدود اي صندوق پوشش بيمه
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رود با کاهش وام دهی به ارز خارجی، بهبود یافت و انتظار می
شود وامهای افزایش نقدینگی ادامه یابد. پیش بینی می

 2018درصد در پایان سال  7/11مشکوک الوصول بانکها از 
درصد برسد.  8تا  7ماه آتی، به  18تا  12کاهش یابد و طی 

ن حال با توجه به تمرکز باالی وامهای بخش بانکی بر در عی
وام گیرندگان خرد و افزایش ریسک پذیری بانکها در بخش 
نفت و گاز، کیفیت دارایی محدود خواهد شد. شایان ذکر آنکه 
به عقیده مودیز شاخصهای سودآوری بخش بانکی، علیرغم 

 رضعف اندک، همچنان از موقعیت قوی برخوردار خواهد بود. ب
درصد در  2این اساس، نسبت بازگشت دارایی بخش بانکی از 

 2019درصد در سال  2تا  5/1کاهش یافته و به  2018سال 
 خواهد رسید.

 
 
 

                                        

 توسط اوپک 2020نامه کاهش تولید تا مارس تمدید موافقت

درصدی نسبت  7دالر رسیده است که بیانگر کاهش  1/66به  2019قیمت نفت خام برنت کماکان در نوسان است و در نیمه اول 
 های تجاری بینباشد. نگرانی در خصوص کاهش تقاضای جهانی برای نفت، همراه با تنشبه مدت زمان مشابه سال قبل می

اهش تولید نامه کایاالت متحده و چین موجب افزایش فشار بر قیمت نفت شده است. در مقابل، تصمیم اوپک برای تمدید موافقت
یمت نفت جلوگیری نموده است. به گزارش موسسه گلدمن ساکس مالقات بین کشورهای عضو از کاهش بیشتر ق 2020تا مارس 

ت باشد. این در حالی اسبیانگر فقدان اجماع بالقوه بین اعضاء در خصوص سقف و هدف این کاهش تولید میاوپک و غیر عضو 
با کاهش نفت شیل را اعالم ننمودند. در مجموع ها و نیز راهبرد پایدار برای مقابله که اعضاء اوپک راه خروج مشخص از کاهش

 دالر در نوسان باشد. 60و  55قیمت نفت برنت بین  2019شود تا دسامبر بینی میپیش
 

 2019کاهش پنج درصدی صادرات نفت عراق در ژوئن 
درصدی  6/4بیانگر کاهش بشکه رسید که  6/105به  2019های مقدماتی بیانگر این است که صادرات نفت خام عراق در ژوئن داده

 7/101باشد. رتبه اول صادرات نفت خام این کشور مربوط به میادین نفتی مرکزی و جنوبی با صادرات می 2019نسبت به ماه می 
 736میلیون بشکه و در رتبه سوم نفت منطقه شمالی با  2/3باشد، پس از آن صادرات نفت کرکوک با میلیون بشکه در روز می

 7/12میلیارد دالر بوده که نسبت به ماه می،  4/6 به مبلغ  2019درآمد صادرات نفت در ژوئن همچنین . رار داردق هزار بشکه
 درصد کاهش یافته است.

 
 2019دالری نیکل در سال  12.300فلزات پایه: قیمت  

به دالر  10،605درصد افزایش به باالترین سطح ظرف ده هفته گذشته رسید ) از  4/19قیمت نقدی نیکل در بازار فلزات لندن با 
ژوئن افزایش یافت(. در عین حال این افزایش قیمت موقتی بوده  27دالر در  12،658به  2018هر متریک تن در پایان سال  ازای

 در سطح جهان و منطقه و کاال   یتحوالت  انرژ

 OECD در نيجریه گروه ریسک کشور

 5در صندوق: گروه  نيجریهریسک کشور  گروه

 .محدود بوده استدر سالهاي اخير اي صندوق پوشش بيمه
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ل باشد. به دلیسهام نیکل و همچنین بهبود مذاکرات تجاری بین ایاالت متحده و چین میکه دلیل آن کاهش ناگهانی ارزش 
درصدی را در سه ماهه اول سال تجربه نمود و  6/21افزایش مجدد تنش تجاری بین چین و ایاالت متحده، قیمت نیکل افزایش 

اهش قیمت به دلیل افزایش سریع عرضه نیکل، شود این کبینی میدرصد کاهش یافت. پیش 2/2در سه ماهه دوم سال در حدود 
 دهند(، ادامه یابد.درصد مصرف جهانی فوالد را تشکیل می 70همراه با کاهش تقاضا از سوی کارخانجات فوالد ضد زنگ )که 

 اوائل  در به دلیل مازاد ذخیره ،بینی کاهش تولید فوالد ضد زنگ در چینهمچنین کاهش تقاضا برای نیکل عمدتاً به دلیل پیش
، به طور خاص در چین و اندونزی با سرعت قابل توجهی در حال 1باشد. این در حالی است که عرضه نیکل کم عیارمی 2019سال 

دالر برسد، که بیانگر یک بازار تقریباً  متعادل  13،110به  2019قیمت نیکل در سال  شود افزایش است. در مجموع پیش بینی می
 باشد.در سال جاری می

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1- Nickel pig iron 



 سنجریسک

 

نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$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 کلي 

اعتبار کشور

)E IU ( 

9,86237,8487,59015,81612,65034,108405.32,88155BB+BB+Ba1..Bآذربايجان1

تين2 44,271545,86614,56031,411155,100146,294317.322,89766BB+B3..Bآرژان

......+6806934,5010.214844BBB-BBB…1052,664آروبا3

56,717294,8416,80049,122129,700178,65892.717,37944BB+BB+Baa2..BBآفريقای جنوبي4

..........4,6591,7563302606875980.0177آفريقای مركزی، ج5

B+B1..B..2,87311,9274,4602,6657,7978,8701.640056آلباني6

82,6953,466,75747,640193,4855,326,0002,921,8602,849.5140,28911AAAAAAAaa..Aآلمان7

325,71918,569,10055,200434,41617,910,0004,936,048387.0235,23411AAAAA+Aaa..AAاياالت متحده8

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

-BBBBBB-01,5000.02996……773,249آندورا10

29,78489,6335,30027,09237,70061,8130.026,20656BB-B1..CCCآنگوال11

8,809386,42850,39025,002689,100393,601305.428,58311AA+AA+Aa1..Aاتريش12

22,49024,1235.712,45367BBB1..CCC…104,95772,374550اتيوپي13

9,70238,6555,16016,04726,66035,874116.54,98355BB-B+B1BB-Bاردن14

....2,93010,5473,8101,4898,3658,065199.929166B+..B1ارمنستان15

3,45752,42016,36017,55521,30020,26832.14,05533Baa2BBBBaa2..BBBاروگوئه16

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

B........15,75025,469269.13,10766…32,38767,2202,090ازبكستان18

46,5721,232,08829,94050,4122,094,000778,567593.368,87921A -BBB+Baa2..BBBاسپانيا19

24,5991,204,61664,68053,9101,692,000482,681111.633,44311AAAAAAAaa..Aاستراليا20

1,31523,13718,53043719,05035,96215.62,73021AA-AA-A1..Aاستوني21

5,44089,55217,8102,62175,040164,91923.39,75921A+A+A2..Aاسلواكي22

2,06743,99123,2201,01651,65065,35650.05,44631A -ABaa3..BBBاسلووني23

35,53019,4696807,5291,2808,7902,477.615777افغانستان24

16,62597,8026,0403,94133,22037,93886.89,50566BBB3..Bاكوادور25
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B........41,318156,0805,340186,3515,93492,43223.79,21934الجزاير26

6,37826,7973,7802,69314,90017,2070.01,57145cccccB3..Bالسالوادور27

9,400348,74343,48078,424220,400692,18313,031.238,09622AAAAAa2AA-BBامارات متحده عربي28

263,991932,2593,650111,863344,700337,572372.430,99733BBB-BB+Baa3..BBاندونزی29

66,0222,618,88642,690107,7288,126,0001,525,638453.7114,26911AAAAAa1..Aانگليس30

44,83193,2703,5607,539127,70095,456649.04,29777B-B-Caa3..CCاوكراين31

42,86325,5286603,3166,24111,44412.02,28466B+BB2..BBاوگاندا32

60,5511,849,97034,280142,7572,444,0001,046,9171,686.890,04421BBBBBB-Baa3..BBBايتاليا33

4,814294,05444,6601,7492,470,000636,586127.919,76431A+A+A3..BBBايرلند34

34120,04747,6404,17727,30018,3930.31,02041BBB+AA3..BBBايسلند35

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

....BB+Baa3..3959,04721,01087417,5607,9500.074433باهاما37

1,49331,85921,3306,22921,16024,97614.64,78064BB-B+B1BBBBبحرين38

209,2881,796,18711,760363,570544,100427,4751,320.162,71835BB-BB-Ba2..BBبرزيل39

..........-42911,40038,5633,6491,71511,0800.02862برونئي دارالسالم40

..........10,8643,0072703177051,0880.027777بروندی41

9,50847,4337,3405,06834,75059,54231.65,66166B-B-B3..CCCبالروس42

11,372466,36647,03025,4441,281,000772,528492.541,44611AA-AAAa3..Aبلژيك43

7,07652,3957,42020,13042,42064,78071.45,42943BBB-BBB-Baa2..BBBبلغارستان44

....B-B3..3751,7654,5104871,3272,1170.18867بليز45

164,670221,4151,08022,32037,26084,554122.617,81245BB-BB-Ba3..BBبنگالدش46

......+B..11,1768,5838107262,3405,9240.467966بنين47

..........8082,2372,3901,2452,2611,8880.06266بوتان48

A-A2..A..2,29215,2757,8808,3232,38614,9410.31,06022بوتسوانا49

......-B..19,19312,1157102973,0927,1620.371777بوركينافاسو50
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BB3..CCC..3,50716,5604,7704,8609,76814,4782.11,84467بوسني و هرزگوين51

11,05233,8062,83015,12911,83020,0760.41,32555BB-BBBa3..Bبوليوی52

6,81127,4414,1506,98715,42022,8441.22,12855BB+BBBa1..BBپاراگوئه53

197,016283,6601,41014,30764,04070,8661,159.514,47067B-BB3..Bپاكستان54

..........-18,3801260.015…2229311,110پاالئو55

4,09955,18810,9704,03222,90049,6540.24,97133BBBBBBBaa2..BBپاناما56

10,294204,56521,32019,701449,000161,70217.018,82131BBBBB+Baa3..BBBپرتغال57

32,165192,0946,41062,53069,78089,4249.512,91433BBB+BBB+A3..BBBپرو58

..........8,9216,9521,0605053,9763,735214.821577تاجيكستان59

يا60 BB........57,31047,4319304,39015,89020,39533.12,73766تانزان

69,038406,8405,410157,163137,100493,933689.620,49333BBB+BBB+Baa1..BBBتايلند61

155,400657,3501,018.024,79211AA-AA-Aa3A……23,508528,550تايوان )چين(62

CCC........50316,223577.93,16366…5,75836,1808,020تركمنستان63

80,745857,74910,850127,422410,400402,4435,968.548,39545BBB+B1BB-BBتركيه64

BBB+Ba1..BB..1,36920,98915,64011,9717,91717,5030.01,77123ترينيداد و توباگو65

..........7,7984,4005805071,1734,1281.628076توگو66

11,53242,0634,2107,49827,23037,65016.13,52945B+BB-B2..CCCتونس67

..........-1083954,2801592334100.065تونگا68

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

..........1,2961,4123,1203113121,2570.43266تيمور شرقي70

2,89014,0275,2202,47316,76010,7020.072076BBB3..Bجامائيكا71

..........9571,5891,6683931,3391,13820.383477جيبوتي72

..........14,9009,6011,0101,0761,8755,9530.02877چاد73

10,591192,92518,97054,495128,900295,59652.018,79321A+AA-A1..BBBچك، جمهوری74

1,386,39511,199,1457,3803,900,039983,5004,147,97619,072.375,54822A+AA-Aa3..BBBچين75
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5,770306,14361,31075,392484,800304,070221.318,65911AAAAAAAaa..AAدانمارك76

..........-745257,0701012895030.0356دومينيكا77

10,76771,5845,9504,86226,05038,8440.13,94754BB-BB-B1..BBدومينيكن، جمهوری78

....12,2088,3766501,0702,4424,2830.129666B+BB2رواندا79

144,4951,283,16213,210386,216514,800595,9881,762.847,24434BBB-BB+Ba1..BBروسيه80

19,587186,6919,37043,186101,400156,658253.614,01633BBB-BBB-Baa3..BBروماني81

17,09419,5511,7603,0789,27015,6390.110,24256B-BB3..Bزامبيا82

CC........16,53016,28986036410,9009,3765.01,04277زيمبابوه83

126,7864,939,38442,0001,260,6803,240,0001,583,5011,684.533,97011A+A+A1..Aژاپن84

..........-2043511,570632372780.0147سائوتومه و پرينسيپ85

24,29536,1651,5504,47812,84023,8169.92,75666B+..Ba3..BBساحل عاج86

..........-1967864,0501414475490.01004ساموآ87

21,44481,3223,4008,21147,65042,277185.45,16966BBB1..Bسريالنكا88

....B3....-6111,2021,8304964921,1240.0105سليمان، جزاير89

BBB-39206,3780.01191…331,592سن مارينو90

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

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

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

5,612296,96655,150261,583467,400945,597693.732,03911AAAAAAAaa..Aسنگاپور95

B+Ba3..BB..15,85114,7651,0502,0386,18610,6194.93,77165سنگال96

10,068511,00061,60062,579939,900427,591348.127,60311AAAAAAAaa..AAسوئد97

8,466659,82790,670545,7871,664,000775,5191,153.464,00711AAAAAAAaa..AAسوئيس98

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

C........40,53395,5841,74018151,10020,26350.53,40777سودان100
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..........06,6200.0977…12,57613,282960سودان جنوبي101

....5633,6219,3706251,2353,3940.145766B-BB1سورينام102

C........5,9188,269265.935977……18,27064,700سوريه103

C........3,0542,18730.829877……14,7436,217سومالي104

CCC........7,5573,6697206011,5612,1670.191477سيرالئون105

961,42713,9904652,5523,14719.311166BB-......BBسيشل106

A+AA-A1..BBB-18,055247,02814,90040,447160,000138,29318.817,4982شيلي107

7,00037,7455,82012,05231,64040,67052.44,65355BBBBBa3..BBصربستان108

38,275171,4896,41077,74768,010109,1426,173.79,58077B-B-....CCCعراق109

200,900393,3984.533,45552A+A-A1AA-BBB…32,938646,43826,340عربستان سعودی110

4,63666,29318,15016,32420,85056,170612.210,86624BB+BBBaa3ABBعمان111

28,83442,6901,6205,58821,17037,42025.67,65456BBB3..Bغنا112

67,1192,465,45443,080143,9775,360,0001,498,531991.989,17411AAAAAa2..Aفرانسه113

..........77..4,68413,3973,0606721,0407,9060.0فلسطين114

5,511236,78548,91010,679544,700169,737143.412,37811AA+AA+Aa1..AAفنالند115

....B+B1..9064,6324,5409168335,1000.136265فيجي116

104,918304,9053,44079,62977,460187,024197.28,51633BBBBBBBaa2..BBBفيليپين117

BBB-BBB-Ba2BBB-1,18019,80226,37089495,28024,7886.62,1985قبرس118

....B2....6,2026,5511,2501,9577,7286,44030.19777قرقيزستان119

18,038133,65711,67028,961147,70079,124384.05,32046BBBBBB-Baa3..Bقزاقستان120

2,639152,46990,42043,215159,200135,873114.221,90623AAAAAa2AA-BBقطر121

4,90657,4369,7507,21424,91036,0181.12,65433BBBB-Ba2..BBكاستاريكا122

B2..B....16,00520,0171,0106,1088,46027,5580.663566كامبوج123

24,05424,2041,3503,1687,37512,1617.74,78766BBB2..Bكامرون124

36,7081,529,76051,69074,7001,608,000985,089216.834,98011AAAAAAAaa..AAكانادا125
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کشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه کلي 

اعتبار کشور

)E IU ( 

4,12650,42513,02015,42448,11049,7166.92,74254BB+BBBa2..BBكرواسي126

51,4661,411,24627,090362,835385,6001,097,8516,337.031,85511AA-AAAa2..BBBكره جنوبي127

..........5,0007,8280.01,53477……25,49117,396كره شمالي128

..........-142010.037…1161662,280كريباتي129

49,066282,4637,78046,809110,90093,6996.213,28444BBBBBB-Baa2..BBكلمبيا130

5,2617,8342,6804,9264,8177,9190.02,59167CC B-B3..CCCكنگو، جمهوری131

CCC+Caa1..CCC..81,34034,9994101,5575,33119,0630.046377كنگو، ج دموكراتيك132

49,70070,5291,2807,91120,25029,71167.211,82766B+B+B1..Bكنيا133

Caa2..CCC....26,32029,0920.18,04777……11,48577,150كوبا134

2,1004,3840.015455……1613,159كوراكائو135

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

..........8146178401711332980.01072كومور137

4,137112,81255,47035,17547,890101,712241.712,10126AAAAAa2AA-BBBكويت138

......5461,8713,5205111,6601,7090.08166BBكيپ ورد139

2,02514,2149,3202,4785,1588,8400.81,41757B+BB1..Bگابن140

..........2,1019654501595425950.05076گامبيا141

....3,71714,3333,7202,69913,65014,792119.064354BB-BB-Ba3گرجستان142

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

16,91468,7633,4407,33119,09032,1885.82,58247BBBBBa1..BBگواتماال144

..........7783,4463,9706682,3033,0670.011767گويان145

..........12,7176,2994803021,3323,7040.619177گينه146

CCC........1,26810,17913,3402,9071,36415,0530.037476گينه استوائي147

..........1,8611,1265702871,0956640.0677گينه بيسائو148

B+B2..B..8,25116,9292,0202,33022,04010,6030.13,49957گينه نو پاپوا149

..........-6,85815,9031,6001,21911,9808,6020.04,3037الئوس150



 

نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$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 کلي 

اعتبار کشور

)E IU ( 

6,08247,5379,88050,66940,74043,884110.32,41067B-B-B2BCCCلبنان151

A-AA3..BBB-1,94127,67715,6603,22840,02031,9472.14,3033لتوني152

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

59959,94869,8808643,781,000228,36720.919,34411AAAAAAAaa..AAلوكزامبورگ154

37,976469,50913,730100,452344,800472,66895.639,69721A-A-A2..BBBلهستان155

..........4,7322,1014004931,1111,1072.01,92977ليبريا156

CC........6,37533,1577,92093,6153,53120,2013.250277ليبي157

2,82842,73915,3808,72934,48063,18913.94,55631A-AA3..BBBليتواني158

AAA-8,21105,89113.65941…385,488ليختن اشتاين159

..........25,5719,9914407744,0076,9861.540477ماداگاسكار160

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

....62344,80371,27016,444044,0630.13,74222AA-..Aa3ماكائو )چين(162

B........18,6225,4422506181,9214,6351.230777ماالوی163

46510,94921,00061997,35029,66435.12,08531AA-A3..Aمالتا164

....4363,5917,2906277426,0900.41,31466B+..B2مالديو165

31,624296,35910,660115,959187,500238,758529.715,12522A-A-A3..BBBمالزی166

..........18,54214,0457208613,6268,1920.367577مالي167

9,781124,34313,47042,020131,200217,23727.813,17441BBB-BBB-Baa3..BBمجارستان168

97,553336,2973,28014,92750,670101,866227.223,64366BB+B3B-Bمصر169

35,740101,4453,02020,41042,98080,4042.19,21933BBB-BBB-Ba1..BBمغرب170

3,07611,1604,3201,65218,67010,6140.22,31066BB-B3..Bمغولستان171

2,08310,9005,0702,9647,68012,3284.465755BB BB-....BBمقدونيه172

129,1631,045,9989,980195,682484,600818,42159.543,19233BBB+BBB+A3..BBBمكزيك173

..........3,5854,0290.161977…4,4204,6351,260موريتاني174

Baa1..BB....1,26512,1649,7103,92110,89011,9560.71,61933موريس175



نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$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 کلي 

اعتبار کشور

)E IU ( 

29,66911,0156303,2219,55412,18341.03,71477CC SDCaa3..CCCموزامبيك176

B3..B....3,5506,7502,5502,1576,3627,3841.133377مولداوی177

-16,5005,4810.41,0754……397,060موناكو178

....B+B1..6224,1737,2406611,5764,5090.040777مونته نگرو179

B........9,04125,02647.03,08776…53,37167,4301,270ميانمار180

..........-1063223,280114941940.016ميكرونزی181

-33200.005……14102نائورو182

2,53410,2675,8201,2096,5155,6600.028844BB+..Baa3..BBناميبيا183

..........29,30521,1447306,2164,99010,6190.361366نپال184

5,282370,557103,05064,801642,300245,42421.418,30011AAAAAAAaa..AAنروژ185

..........21,4777,5094301,2812,7294,3030.519877نيجر186

190,886405,0832,95037,49739,10073,3889.93,13356B+BB2..Bنيجريه187

6,21813,2311,8302,27611,10012,6870.763776BB-B2..CCCنيكاراگوئه188

4,794185,01739,30015,86181,39093,643121.05,23311AAAAAaa..AAنيوزيلند189

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

31,977371,33712,82020,27591,99055,2000.92,88377CCCC..Cونزوئال191

95,541202,6161,89034,18978,880369,226444.526,10855BB-BB-Ba3..Bويتنام192

22..361,1020.0……31902ويرجين، جزاير )انگليس(193

..........10,9818,0238301,9872,0225,8070.013877هائيتي194

17,133770,84551,21043,0544,284,0001,160,815916.957,02511AAAAAAAaa..AAهلند195

1,339,1802,263,5231,610325,081507,000970,1734,742.459,74333BBB-BBB-Baa2..BBهند196

B+B2..B..9,26521,5172,1903,4588,04222,2290.81,97165هندوراس197

7,392320,91240,320328,517446,0001,185,268607.139,99612AA+AAAAa1..Aهنگ كنگ )چين(198

C........28,25027,3181,3705,3447,6614,52219.644677يمن199

10,760194,55922,0906,236506,600114,81747.96,98361BBB+B3..Bيونان200



  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 

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

ایران را  نماید و بازاربندی اعتباری دیگری که تنها در کشورهای نوظهور فعالیت میشوند. موسسه رتبهیبندی مطبقه
 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

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

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

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

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

 

 
 

  

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

1 AAA Aaa AAA بسیار کم ریسک 

2 A+  تاAA+ A1   تا  Aa1 AA کم ریسک 

3 BBB+   تا A Baa1    تا  A A ریسک متوسط به پایین 

4 BB+  تاBBB Ba1    تا  Baa2 BBB ریسک متوسط 

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

6 B-  تاB+ B3    تا  B1 B پر ریسک 

7 CCC   تاD Caa1  تاC CCC  تاD بسیار پر ریسک 



 
  

 بهره پایه بانک مرکزي 

 

 جاري)%(نرخ  نرخ پايه نام كشور

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

 Refi Rate 0 منطقه يورو

 Bank Rate 75/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 25/1 استرالیا

 Cash Rate 50/1 نیوزيلند

 -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 تايوان

 Base Rate 75/1 كره جنوبي

 O/N Policy Rate 3 مالزي

 ID repo 75/1 تايلند

 Reverse repo rate 75/5 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 آفريقاي جنوبي

 Central Bank Rate 9 كنیا

 Monetary Policy Rate 5/13 نیجريه

 Prime Rate 16 غنا

 Rediscount Rte 5/15 آنگوال

 Target Rate 25/8 مكزيك

 Selic Rate 5/6 برزيل

 Refi Rate 75/5 ارمنستان

 Policy Rate 5/2 روماني

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 9 قزاقستان

 Discount Rate 5/17 اوكراين

 Refi Rate 5/7 روسیه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتي )     

 دوره بازپرداخت ارز كشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/06/2019لغايت  15/05/2019

 38/2 - استرالیادالر 

 دالر كانادا

 59/2 سال 5

 58/2 سال 5/8تا  5

 63/2 سال 5/8بیش از 

 كرونا چك

 66/2 سال 5

 72/2 سال 5/8تا  5

 74/2 سال5/8بیش از 

 كرون دانمارک

 42/0 سال 5

 59/0 سال 5/8تا  5

 79/0 سال5/8بیش از 

 73/2 - فورينت مجارستان

 ين ژاپن

 84/0 سال 5

 84/0 سال 5/8تا  5

 84/0 سال5/8بیش از 

 77/2 - وون كره جنوبي

 60/2 - دالر نیوزيلند

 44/2 - كرون نروژ

 23/3 - زلوتي لهستان

 كرون سوئد

 50/0 سال 5

 77/0 سال 5/8تا  5

 94/0 سال5/8بیش از 

 فرانك سوئیس

 25/0 سال 5

 32/0 سال 5/8تا  5

 49/0 سال5/8بیش از 

 انگلیسپوند 

 73/1 سال 5

 83/1 سال 5/8تا  5

 97/1 سال5/8بیش از 

 دالر اياالت  متحده

 31/3 سال 5

 33/3 سال 5/8تا  5

 43/3 سال5/8بیش از 

 يورو

 44/0 سال 5

 60/0 سال 5/8تا  5

 79/0 سال5/8بیش از 
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