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 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

  ردات اریانصندوق ضمانت صا

 

 ماهناهم اینترنتی خبری تحلیلی ریسک کشوری 
 

ر اقتصادی و سیاسی رب ریسک کشوراهی جهان  پوشش دهنده آخرين اخبار و تحوالت اتثيرگذا

 

 2018 ژوئن –97 خرداد و تیر ماه                                                            118 شماره -دهمسال 
 
 

 تهیه و میظنت:

 مدرییت ریسک و امور نیب الملل

رتکیه،  رعاق، مصر،  چین، پاکستان، ویتنام، الجزاری، اردن، رد اين شماره اخباری از:  

 تحوالت  ارنژی  و کاال  رد سطح جهان و منطقه  ارمنستان، اوکراين، ساحل عا ج  و
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اینترنتی خبری  ماهنامه

 ریسک کشوری تحلیلی
 

پوشششد نهنششخر نخششری    

اخبار و تحوالت تاثیرگشاار  

اقتصششانی و ایااششی  ششر   

 جهان ریسک کشورهای

 
 

 هخایت و نظارت

 ایخکمال ایخعلی
 رییس هیات مخیرر و مخیرعامل

 

 ارن یر

 نرش شهرنئینی 
 عضو هیات مخیرر

 

 ویرااتاری تخصصی 

 زانرامیخ وکیل
 

 تخوی  و ترجمه

 اشكان عباای تهرانی
  

 ترجمه: 

 مجتبی موالئی معی 

 ن حافظیانپانته 
 

 همكار ای  شمارر

 فاطمه پوریكتایی
 

 

 88739267تلف : 

 88733376فكس: 

پست الكترونیک: 
intl@egfi.org 

 

 وب گار:
www.egfi.ir  

 

 

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

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

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

 

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

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

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

ايرانيان در ساير كشورها و   گذاریش ريسك صادرات و سرمايهمنظور كاهه ب صندوق الملليهای بينبر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری
های ريسك كشوری، همچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف در حوزه

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

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

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

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

 رد اين شماره:

 : طرح هس ساهل توسعه حمل و نقل نی چ 

ز جنپ بانک ریي پاکستان: تغ   رتبه چشم اندا

 EVNدل دولت هب شرکت ربق رتبه معا ی: اعطاتنامی و

  یمثبت بخش بانک  ی: شاخصهاریالجزا 

  یمال  تی ربانهم تقو یاجرا  یچالشها ،رینخست وز ی اردن: ربکنار

کار الس   ی جمهور استیدوره دوم ر یربا  یس ی مصر: آغاز ب

 انتخابات مجلس ی رعاق: تحوالت پس از ربگزار

 هورجم  سی اردوغان هب عنوان رئ  بی : انتخاب مجدد رجب ط هی رتک 

ز مثبت یرتبه دولت  دیارمنستان: اتئ   با چشم اندا

 اقنون ضد فساد بی : تصوني اوکرا 

 می نمایدبانکها کمک  هیهب بهبود سرما دیجد یاط یساحل عاج: مقررات احت 

 و.....
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 توسعه حمل و نقل سه ساله : طرح نیچ

 شتریتوسعه ب یطرح سه ساله برا کی نیچدولت  وقایع:

 یحمل و نقل اجرا خواهد نمود. هدف از اجرا رساختیز
آزادراه  لومتریهزار ک 30، 2020طرح آن است که تا سال 

را به  ونیلیم کی یالبا تیبا جمع یدرصد شهرها 80که 
 یبرا دیاسکله جد 180به همراه  د،نماییمتصل م گریکدی

درصد  25 ن،ی. عالوه بر اگرددبزرگ، احداث  هاییکشت
هزار  25خط آهن پرسرعت که در حال حاضر  توسعه در

ارتباط  نکهیسرانجام ا موردانتظار است. باشد،یم لومتریک
اهش زمان با هدف ک یو هب نیانجیت-شهر پکن 3 نیب

و تانگشان به کمتر از  نگیبائود ن،یانجیپکن، ت نیسفر ب
 یطرح مذکور ط نیمچن. هافتیخواهد  بهبودساعت،  کی

به سمت خود را  رساختیدر ز یگذارهیسرما ندهیسه سال آ
، 2017ذکر آنکه تنها در سال  انینمود. شاجذب خواهد 

با راه آهن، اکثرا پر سرعت را  لومتریک 3000 نیدولت چ
دالر احداث نمود و کل  اردیلیم 122در حدود  ایهیسرما

 شیزادرصد اف 19با  2017در سال  ییربنایز های نهیهز
 .دیدالر رس اردیلیهزار م 2از  شیبه ب 2016نسبت به سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه چشم انداز پنج بانک رییپاکستان: تغ

 هایرتبه سپرده بلند مدت بانک زیموسسه مود :عیوقا

Allied Bank (ABL)،Habib Bank (HBL) 

 ،National Bank of Pakistan (NBP) ،
MCB BANK (MCB) و(UBL) United 

Bank  راB3 نیرتبه چشم انداز ا نیاعالم نمود. همچن 
رتبه چشم  ینمود. بازنگر رییتغ منفی به باثبات از هابانک

 یدولت بندیدر ادامه اقدام مشابه در خصوص رتبه زاندا
ضعیف شدن  میتصم نیا لیپاکستان انجام گرفته و دل

 یکه با توجه به سهم باال باشدیدولت مشرایط اعتباری 
 بر فشار موجب هابانک نیدر ا یاوراق مشارکت دولت

 ن،یشده است. عالوه بر ا زنی هابانک نیا یاعتبار طشرای

دولت در  تیکاهش ظرف کننده منعکس ،اندازچشم رییتغ
 . باشدمی لزوم مواقع در هابانکاز  تیحما

 مالی ساختار ثبات بواسطه را هارتبه بانک ز،یمود موسسه
 تیظرف ،ینگینقد یرهایگبر سپرده، باال بودن ضربه یمبتن

پاکستان  یرشد قو تیظرف نیو همچن ییمناسب درآمدزا
 لیبه دل یرتبه بند نیحال ا نینموده است. در ع دیتائ

 یباال سکیو ر زینسبتاً ناچ ایهیسرما یرهاگیضربه
 یذکر آنکه بانک مرکز انیمحدود شده است. شا ینگینقد

را به عنوان  UBLو   HBL, NBPیپاکستان، بانکها
ملزم  هابانک نینموده و ا نییتع یمهم داخل هایبانک

درجه اول حقوق صاحبان سهام  هسرمای مازاد تا هستند

 آسيا

 چچچچچچ
 2در صندوق: گروه چین ريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 8/537: اي صندوق مهبی پوشش مجموع

  

 OECD در چینگروه ريسك كشور 
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را تا  سکیموزون شده بر حسب ر هاییینسبت به دارا
 شتریتحت نظارت باز اینرو و  هکنار گذاشت 2019مارس 

 یثبات مال ،الزامات نیا خواهند گرفت. در مجموعقرار 

 تیظرفو  ایگیر سرمایهضربه تیتقو قطری از را هابانک
 .بخشندیبهبود مآنها  زیانجذب 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVNشرکت برق ل دولت به اعطای رتبه معاد: تنامیو
بار به شرکت  نیاول یبرا چیف یموسسه رتبه بندوقایع: 

 نیا اعطا نمود.را  BBرتبه  EVN تنامیبرق و یمل
 عیانتقال و توز فهیوظدولتی بوده و که کامال شرکت 

معادل دولت  یسکیبا ر در انحصار خود دارد،را  یانرژ
 دهدیزه مبه شرکت اجارتبه مذکور است.  دهیگرد یبررس

 یآسانتر یمنتشر نموده و دسترس دالریاوراق قرضه  تا
سرمایه گذاری های  داشته باشد. المللینیب یبه منابع مال

 2025در سال  دیبا ،طبق برنامه دولتش خمورد نیاز این ب
دالر آن  اردیلیم 50دالر برسد، که  اردیلیم 80به حدود 
شایان ذکر ود. خواهد ب دیجد هایروگاهیناحداث مربوط به 

 بودهکشور  یانرژ یمنبع اصل یبرق آب هایروگاهینآنکه 
مربوط به  اصلی چالش اما (2017درصد در سال  37)

درصد( و  27درصد( به گاز ) 32ذغال سنگ)منابع انتقال از 
 در مجموع عملکرد بخش انرژی. باشدیگسترش عرضه م

بهتر  ،برق یروینسبتا کامل به ن یبا نرخ دسترساین کشور 
ار خانو 4از هر  1990سال  دراست ) ایمنطقه نیانگیاز م

 9 یو نرخ کمبود کنون نداشته یبه برق دسترسر خانوا کی
 .می باشد( درصد

 

 
 

 خاورميانه و شمال آفريقا

 OECD در پاكستانگرو ريسك كشور 

 6در صندوق: گروه  پاكستانريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 54: اي صندوق بیمه پوشش مجموع

  

 5در صندوق: گروه  ويتنامريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 3: اي صندوق بیمه پوشش مجموع

 

 OECD در ويتنام گروه ريسك كشور
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  شاخصهای مثبت بخش بانکی: ریالجزا                                                
خش پول، ب المللینیاساس گزارش صندوق ب بر وقایع:

برخوردار است.  یکاف هیو سرما یاز سودآور ریالجزا یبانک
 9/18فعال از  یبانکها هیسرما تیرابطه نسبت کفا نیدر ا

 6/19و به  افتهی شیافزا 2016سال  یدرصد در انتها
است  یدر حال نیاست. ا دهیرس 2017سال  انیدرصد در پا

 یدرصد در انتها 3/16از  کیدرجه  هیکه نسبت سرما
 لی، به دل2017سال  یتنزل کرد و در انتها 2016سال 

 نی. همچندیدرصد رس 2/15اعتبارات، به  ادیز اریرشد بس
درصد و  2یبانک هاییینسبت بازگشت دارا 2017در سال 

است. به گزارش  دهیدرصد رس 8/17به  هیبازگشت سرما
 افتهیکاهش  ذشتهبانکها در سال گ ینگینقد ،صندوق

 ینقد هاییی، دارا2017سال  یادر انته کهیاست، بطور
داده که نسبت به  لیکوتاه مدت را تشک یدرصد بده 54

، 2016سال  یکوتاه مدت انتها یبده یدرصد 4/58رقم 
 یبانکها ینقد یها ییدارا نیاست. همچن افتهیکاهش 

بوده  یپوشش تعهدات کوتاه مدت آنها کاف یبرا ریالجزا
 است. 

 ینسبت وامها کندیعالوه، صندوق خاطر نشان م به
سال  یدرصد در انتها 9/11مشکوک الوصول بانکها از 

سال  یدرصد در انتها 3/12و به  افتهی شیافزا 2016
مطالبات در سطح  نیحال ا نیاست. در ع دهیرس 2017
در صورت بازپرداخت  رودیقرار داشته و انتظار م یمتوسط

 . ابندیباز هم کاهش  دولت،معوق توسط  هاییبده
بزرگ که عمدتاً از  اسیدر مق ینگینقد قیتزر مان،همز
 Banque) یبانک مرکز یمال نیتام اتیعمل قیطر

d’algeriesانجام شده است،  یقانون ری( و حداقل ذخا
 یداده و استانداردها شیرشد اعتبار را افزا تواندیم

 قیرا تشو یصندوق، مقامات بانک .تسهیل نمایدرا  یوامده
را بطور مکرر انجام داده و  ترساس آزمونهاینموده تا 

از  تیرا به منظور حما ایهیسرما ایدوره یرهاگیضربه
که ممکن است در اثر  ییدر برابر خسارتها یبخش بانک

 شوند، به اجرا درآورند. جادیا کیستماتیس یسکهایر

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مه تقویت مالیبرکناری نخست وزیر، چالشهای اجرای برناردن: ا
اردن  هایهیاتحاد یبه رهبر یتظاهرات سراسر :عیوقا

 شیو افزا یانرژ هایارانهیکه در اعتراض به کاهش 
نخست  یبرگزار شد، منجر به برکنار یشنهادیپ اتیمال
 نیا ی. در پدیگرد 2018ژوئن  4 خیکشور در تار نیا ریوز

 نیگزیجا یتحوالت، عمر الرزاز، اقتصاددان بانک جهان

 یتینارضا انگریب رینخست وز ی. برکناردیدگر رینخست وز
 نی. با اباشدیم یمال تیاز تداوم برنامه تقو دیشد یعموم

رغم تعویق احتمالی اجرای علی شودیم ینبیشیوجود، پ
. ابدیکماکان تداوم  یمال تیتقو یاجرامالیات پیشنهادی، 

اردن،  یتوان مال شیبه منظور افزا گرید یاز سو

 OECD در الجزايرگروه ريسك كشور

 3در صندوق: گروه  الجزايرريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 1: اي صندوق بیمه پوشش مجموع
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 یو امارات متحده عرب تیکو ،یعربستان سعود یشورهاک
 یاعطا زیقطر نی و دالر اردیلمی 5/2 اعطای کمک مالی

 اند.تعهد نمودهدالر را به اردن  ونیلیم 500مبلغ 
 

 :یکشور سکیبر ر ریتاث

اعتراضات پس از بهار  نیدر اردن بزرگتر ریاخ اعتراضات
ح دولت طر متعاقبکه  شودمیمحسوب  2011سال  یعرب
 متیق شیو افزا اتیمال شیافزا سازیادهیبر پ یمبن

است که اقدامات  یدر حال نی. ادیآغاز گرد یسوخت و انرژ
 المللینیصندوق ب یشنهادیدولت در چارچوب برنامه پ

-نیذکر آنکه صندوق ب انیاست. شا رفتهیپول صورت پذ
دالر  اردیلیم 723ساله به ارزش  3برنامه  کیپول  المللی

 یعموم یارائه نموده که هدف آن کاهش سطح بده را
به سطح  یناخالص داخل دیاردن و بازگرداندن رشد تول

 یاست( م افتهیتاکنون کاهش  2010مناسب ) که از سال 
 باشد.

 2011در سال  یدولت به اعتراضات بهار عرب واکنش
 نیا یاز بودجه عموم ایرفتن بخش عمده نیموجب از ب
 هاینهیهز ،در پاسخ به اعتراضاتدولت . دیکشور گرد

 دیشد یمال یامر منجر به کسر نیداد که ا شیرا افزا یمال
 دیدرصد تول 2/11)حداکثر  دیگرد 2011-14 یدر سالها

ناخالص  یبده جهی(. در نت2013در سال  یناخالص داخل
به  2010در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 67دولت از 

 شیسال افزا 3ظرف  یناخالص داخل دیدرصد تول 87
 .افتی

باشد.  یکماکان قابل توجه م، کشوری پیش روی چالشها
است  یناخالص داخل دیسطح رشد تول ،چالشها این از یکی

رغم علیمانده است.  یکماکان اندک باق 2010که از سال 

از آن پس ، 2009تا سال درصدی  2/6رشد  آنکه متوسط
 داخلی صرفاً  رشد تولید ناخالصتاکنون به طور متوسط 

داشته  یمتعدد لی. کاهش رشد دالتدرصد بوده اس 5/2
کاهش از  یناش راتیتوان به تاثیاست که از آن جمله م

 لیو عراق به دل هیسور یصادرات از سو یتقاضا
-یب شیافزا نیکشورها و همچن نیا یداخل یهایریدرگ

اشاره  2011اعتراضات سال  لیبه دل یتجار یهاباتیث
 ر،یاخ یلهارشد اندک سا جهیدر نت گرید یسونمود. از 

 کهیاست. در حال افتهی شیافزا یبه طور قابل توجه یکاریب
درصد بود، در  12در حدود  2011در سال  یکارینرخ ب
 18 زانیبه بعد( به م 2014از سال  ژهی)به و 2017سال 

 یاصل لیاز دال یکیموضوع  نیکه ا افتی شیدرصد افزا
چالش مربوط به  نی. سومباشدیم یمردم یتینارضا

حساب  یکسر لیکشور است که به دل نیا یخارج یرازنات
کماکان قابل  ،یناخالص داخل دیدرصد تول 9معادل  یجار

 یو کسر یمال یچالش، کسر نیباشد. چهارم یتوجه م
است که همراه با رکود صادرات از  یگسترده حساب جار

 یوصول به یخارج ی، سبب شده تا نسبت بده2010سال 
 شیافزا 2017سال  انیدرصد در پا 170به  ،یحساب جار

 ی، بده2017سال  انیاست که در پا یدر حال نی. اابدی
 یدرصد کل درآمدها 70کوتاه مدت اردن در حدود 

-کشور  ینگینقد تیبود که موجب فشار بر موقع یصادرات

 . دگردی
 لیگسترده مهاجرت به دل انیبر موارد فوق، جر عالوه

از عوامل  یکیو عراق،  هیسور یدر کشورها یریدرگ
 یکشور در تالش برا نیو ا بوده یبر بودجه دولت رگذاریتاث

 .باشدیآن م راتیکاهش تاث

 

 5در صندوق: گروه اردن ريسك كشور  گروه

 در اين كشور محدود بوده است. اي صندوق بیمه پوشش
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 آغاز بکار السیسی برای دوره دوم ریاست جمهوری مصر:
رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی، در دوم  وقایع:

منصب ریاست  ایبرژوئن، برای یک دوره چهارساله دیگر 
 ،. وی وزیر سابق مسکننمودجمهوری، سوگند یاد 

را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب و  مدبولیمصطفی 
)از جمله  کردوزیر جدید را جایگزین وزاری قبلی  12

 وزاری کشاورزی، دفاع، دارایی، کشور و تجارت(. 
با توجه به پایان بنا بر اعالم دولت، در کنار این تحوالت، 

فقیت آمیز عملیات مقابله با گروههای تروریستی )که در مو

درصد نیروهای نظامی مستقر  70فوریه شروع شده بود(، 
در شمال صحرای سینا از این منطقه خارج خواهند شد. 

تن از  47شایان ذکر است که نیروهای نظامی این کشور 
اعضای داعش را در شمال و مرکز صحرای سینا به 

 هالکت رساندند.

 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 

 

 

 

 عراق: تحوالت پس از برگزاری انتخابات مجلس
و حزب سائرون وابسته به  یالعباد رینخست وز :وقایع

 ،یانتخابات مجلس در ماه م یصدر پس از برگزار یمقتد
ائتالف خواهند  دیدولت جد لیتشک یاعالم نمودند که برا

کشور  نیانتخابات، مجلس ا نیا ی. پس از برگزارکرد
اتباع خارج از کشور، آوارگان و مبارزان  یضمن ابطال آرا

نمود که به موجب آن،  بیرا تصو یقانون رد،ک شمرگیپ
در  نی. اگرددیم یبازشمار یانتخابات به صورت دست یآرا
است که دادگاه  یحال

از آراء، ابطال  یبخش یبازشمار دیفدرال ضمن تائ یعال
ذکر آنکه تنها چند  انینمود. شا یاشاره شده را ملغ یآرا

مجلس  طآراء توس یسراسر یبازشمار یروز پس از تقاضا
 یاز آرا یمیصندوق آرا که ن یانبار حاو کیکشور،  نیا

در منطقه رصافه دچار آتش  گرفتیشهر بغداد را در بر م
 شد. یسوز

 
 
 

 

 

 

 OECD در مصر گروه ريسك كشور

 6در صندوق: گروه  مصرريسك كشور  گروه

 در اين كشور محدود بوده است. اي صندوق بیمه پوشش

  

 OECD در عراق گروه ريسك كشور

 7در صندوق: گروه  عراق ريسك كشور گروه

 میلیون دالر 1،159: اي صندوق بیمه پوشش مجموع
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 نوان رئیس جمهورانتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به عترکیه: 
درصد آراء در  5/52اردوغان با کسب  بیرجب ط وقایع:

جمهور  سیژوئن مجدداً به عنوان رئ 24 یانتخابات عموم
ائتالف مردم که شامل حزب  نی. همچندیانتخاب گرد

متحد  یگرا یتوسعه و عدالت اردوغان و حزب جنبش مل
مجلس  یکرس 600از مجموع  یکرس 344است توانست 

 67 یمردم کیو حزب دمکرات ردیبگ اریدر اخت اور رکش نیا
تحوالت،  نیرا بدست آورد. در کنار ا ماندهیباق یکرس

 ینقشه راه برا یاالت متحده، اقدام به امضایو ا هیترک
در  نینمودند. ا هیحفظ ثبات شهر منبج واقع در شمال سور

را  یا حهیمتحده ال االتیا یاست که مجلس سنا یحال
به  35که به موجب آن فروش جنگنده اف نمود  بیتصو
 نیا یدفاع موشک ستمیس دیرا در واکنش به خر هیترک

 .دمتوقف نمو هیکشور از روس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 با چشم انداز مثبت یرتبه دولت دیارمنستان: تائ
 یرتبه بلند مدت ارز چ،یف یرتبه بند موسسه وقایع:

نمود.  دیثبت تائو با چشم انداز م B+ ارمنستان را در رتبه
قابل اعتماد،  یپول استیرتبه به پشتوانه چارچوب س نیا

و درآمد سرانه باالتر نسبت به  یخارج یکاهش ناتراز
است  یدر حال نیاست. ا افتهی صیهمتا تخص یکشورها

 شیگسترده، افزا یمال یکسر لیدل هکه رتبه مذکور ب
و تنش با  یخارج یبده یسطح باال ،یعموم یسطح بده

مواجه شده است. بر  تیبا محدود هیهمسا یورهاکش
 ریدر صورت بهبود چشمگ چیموسسه ف ینیب شیاساس پ

-هیمصرف و سرما زانیبهبود م ،یو خارج یداخل یتقاضا

 یآمدهادر داریکاالها و رشد پا متیق شیافزا ،گذاری
 یناخالص داخل دیتول ،یو درآمد بخش گردشگر یورود
درصد در  4و  2018ل درصد در سا 7/4به رقم  یواقع

 رغم بهبودعلی نی. همچنافتیخواهد  شیافزا 2019سال 
در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 5/5از  یمال یکسر

، 2017در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 8/4به  2016
دولت برآورده  یدرصد 7/2شده  یهدفگذار یکسر

به  یمال یکسر چ،یموسسه ف ینیب شی. بر اساس پنگردید
 دیدرصد تول 5/3به  ،یلت عدم بازپرداخت وام خارجع

ناخالص  دیدرصد تول 3و  2018در سال  یص داخلالناخ

CIS 

 4در صندوق: گروه  تركیهريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 7: اي صندوق بیمه پوشش مجموع

 
  

 OECD در تركیه گروه ريسك كشور

 اروپا
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درصد  81 نکهیرسد. با توجه به ا یم 2019در سال  یداخل
رود سطح  یانتظار م ،استخارجی به ارز  یعموم یبده
. موسسه ردیدر معرض نوسان نرخ ارز قرار گ یعموم یبده

 یصادرات یبا توجه به رشد درآمدها کندیم ینیب شیپ چیف
 شیبا افزا ،یحساب جار یبه کشور، کسر یو مبالغ ورود

 دیدرصد تول 5/3از  ،یانرژ یبها شیواردات و افزا یتقاضا

و به  فتهای شیافزا یاندک 2017در سال  یناخالص داخل
 نیا .برسد 2018در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 8/3

 ینرخ ارز، کاهش ناتراز یریطاف پذاست که انع یدر حال
 سکیر تواندیم یخارج یمال نیبه تام یو دسترس یخارج

 تراز پرداختها را در کوتاه مدت کاهش دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون ضد فساد بی: تصونیاوکرا
دادگاه خاص  جادیا دیقانون جد ن،یپارلمان اوکرا :عیوقا
 بیکشور را تصو نیدر ا یو مال یمقابله با فساد ادار یبرا

مثبت محسوب  یقانون مبارزه با فساد، تحول بینمود. تصو
بر اساس شاخص  نیاست که اوکرا یدر حال نی. اشودیم

، در رده 2017سال  المللینیب تیدرک فساد و شفاف
صورت گرفته به منظور  یشرفتهایقرار دارد. پ ام130

-یم ،شود یاتیعمل یکه به درست یکاهش فساد در صورت
کسب و کار و متعاقب آن بهبود  یبهبود فضا تواند

. در بلند مدت را در پی داشته باشد یخارج گذاریهیسرما
که از سال  یخارج میمستق گذاریسرمایهاحتماالً  زین

خواهد  یشیمواجه شده بود، روند افزا کاهشبا  2014
مربوط به نرخ ارز از اواخر  یفشارها نکه،ی. سرانجام اافتی

است که  یدر حال نیفروکش کرده است. ا 2018 هیژانو
نهادها  یی(، بر توانانی)واحد پول اوکرا ونایافت ارزش گر

خواهد گذاشت و به  ریبه ارز تاث هایدر بازپرداخت بده
 منجر خواهد شد.  ،  یمو عمو یخارج یبده شیافزا

 OECD درارمنستان  گروه ريسك كشور

 

 6در صندوق: گروه ارمنستان ريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 8/125: اي صندوق بیمه پوشش مجموع

  

 OECD در اوكراين يسك كشورگروه ر 

 7در صندوق: گروه  اوكراينريسك كشور  گروه

 در اين كشور محدود بوده است. اي صندوق بیمه پوشش
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 داینمیبانکها کمک م هیبه بهبود سرما دیجد احتیاطیررات مق :ساحل عاج
 یپول، آغاز اجرا یالمللنیب صندوقبه گزارش  وقایع:

-یم 3و  2مطابق با اصول بازل  دیجد احتیاطیمقررات 
. صندوق دیساحل عاج کمک نما یبه بخش بانک تواند

که در  ییبانکها هیسرما تیاعالم کرد که نسبت کفا
 2016سال  انیدرصد در پا 8از  کنندیم تیکشور فعال

 ریاست که تاث دهیرس 2017ان سال یپادرصد در  8/9به 
 ایهیو حداقل الزامات سرما دیمقررات جد یریبه کارگ

 یدر حال نیدهد. ایرا نشان م 2017در اواسط سال 
بانک ساحل عاج که  7است که دو بانک از مجموع 

 نکرده بودند، تیرا رعا هیالزامات حداقل سرما پیشتر
 2017سال  انیپاتوانستند خود را با مقررات مذکور تا 

ملزم شده اند که  گریبانک د 5حال  نیادهند. با  قیتطب
ژوئن  انیتا پا خود، یاز لغو مجوزها یریبه منظور جلوگ

است که  یدر حال نی. اندینما تیالزامات را رعا 2018
 9از  یمشکوک الوصول بخش بانک ینسبت وامها

سال  انیدرصد در پا 9/9به  2016سال  انیدرصد در پا
بر اساس گزارش  ن،ی. عالوه براتاس دهیرس 2017

استرس اجرا شده  یپول، آزمونها المللینیصندوق ب
 دهدینشان م قایغرب آفر یدولتها یتوسط بانک مرکز
بانکها، بر  یاعتبار تیفیبر ک یقو یهاکه اعمال شوک

 ه،یکم سرماعمومی  یآنها بخصوص بر بانکها هیسرما
راستا، صندوق از مقامات  نیدر ا معکوس دارد. ریتاث

مقررات را  قیدرخواست نموده تا کاربرد دق یساحل عاج
 نیکه در ا یمعدود یو با بانکها رندینظر بگ ریز

 نی. همچنندیبرخورد نما ،کنندینم یخصوص همکار
 نموده تا قیساحل عاج را تشو ،پول یالملل نیصندوق ب
ت و مقررات و بهبود خدما نیچارچوب قوان یبا نوساز

خود را  یمال یتوان جذب کمکها ،یکیالکترون یمال
 ارتقاء دهد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ی جنوب صحراآفريقا

 6گروه در صندوق:  ساحل عاجريسك كشور  گروه

 میلیون دالر 5/6: اي صندوق بیمه پوشش مجموع

. 

  

 OECD در ساحل عاج گروه ريسك كشور 
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 2018  سال در نیمه دومنفت قیمت متوسط المللی از نیب یمال نیموسسه تام برآورد
آتی به منظور جبران کسری بالقوه  ،تولیدکنندگان نفت اوپک و غیر اوپک به رهبری عربستان سعودی و روسیه ،ژوئن 22در 

، این موافقتنامه سطح المللیموسسه تامین مالی بینبه گزارش نفت به توافق رسیدند. افزایش تولید در بازار نفت، در خصوص 
تولید دقیق و هدفگذاری شده و نیز سهمیه تخصیصی هر کشور را تعیین ننموده است که این امر منعکس کننده اختالف ایران 

پیشنهاد افزایش تولید به میزان نیم تا یک میلیون اوپک و غیر اوپک نشست خود را با  اعضایباشد. و عربستان سعودی می
این توافق بیشترین منافع را برای عربستان و روسیه ، المللینیب یمال نیتامبشکه در روز به پایان رساندند. به عقیده موسسه 

و  رسیدهر بشکه خواهد  به ازایدالر  70ت نفت به کمتر از قیم با افزایش تولید عربستان سعودی،بهمراه دارد. در این راستا، 
می تواند برنامه تعدیل مالی کنونی را از طریق کاهش قیمت نفت سربسری تسهیل نماید. شرکتهای نفت روسیه نیز ظرفیت 

د. موسسه تامین مالی گردنتولید خود را در ماههای اخیر افزایش داده و از تولید اضافی بیش از افزایش قیمت نفت بهره مند می
 کاهش دهد؛در رابطه با سهم ایاالت متحده در بازار نفت  را شرکتهای روسی ، نگرانیقیمت نفت افتالمللی انتظار دارد بین

گردد. در مقابل، کاهش قیمت نفت، درآمدهای زیرا افزایش قیمت نفت به افزایش بیشتر نفت شیل ایاالت متحده منجر می
ریمهای ایاالت متحده کاهش می دهد. در مجموع پیش بینی می شود قیمت نفت خام برنت حال تحمیل تارزی ایران را بدنب

 برسد. 2018دالر در هر بشکه در نیمه دوم  73به متوسط 
 

 .دیرس 2014حد خود از نوامبر سال  نیبه باالتر کلین متی: قهیفلزات پا                         
 8/32 انگریکه ب دیدالر رس 13،899هر واحد  یبه ازا 2018 ماه ژوئنتا ، کلینسه ماه آینده متوسط  متیبورس فلزات لندن ق در

 یدرصد 24، کاهش کلین متیق شیافزا یاصل لی. دلبوده است 2017دالر در سال  10،469متوسط  نسبت به شیدرصد افزا
در بازار را به  کلیاست که عرضه ن هیروسضد تحده بر م االتیاعمال شده توسط ا هایمیتحر جهیفلز در نتاین  یجهان یموجود

اً عمدت) ونی-ومیتیل یباتر دیتولایجاد امکانات جدید اخبار مربوط به این در حالی است که کاهش داده است.  ایطور قابل مالحظه
هر چند، انتظارات  ه است.حمایت نمودقیمت نیکل از ، لیاتومب یتربا یبه رشد قابل توجه تقاضا ییوبه منظور پاسخگ (،نیدر چ

کاهش فعالیت اقتصادی چین و متحده،  االتیدالر ا تیتقو ن،یپیلیو ف یاندونز یاز سو نیآنال دیمحصوالت جد شتریعرضه ب
شایان  گردد.نیکل می متیقمنجر به کاهش ، نیمتحده و چ االتیا یتنشها در روابط تجار دیدر خصوص تشد هاینگران شیافزا

هر تن  یبه ازا 14،880به ( 2014سطح از نوامبر  نیباالتر) 2018ژوئن  5هر تن در  یدالر به ازا 15،750 از کلین متیق ذکر است
 14،500تا  2019و در  دهیرس 14،320هر تن به  یازابه  2018در  کلین متیق شودیم ینبیشیاست. پ دهیرس 2018ژوئن  27در 

 یدرصد کسر 3 ینبیشیو پ یبرق هایلیاتومب یباالتر برا یانتظار تقاضا بواسطه شیافزا نیکه ا ابد،ی شیهر تن افزا یدالر به ازا
 می باشد. 2018-19دوره  یط کلیدر بازار ن

 

 است. دهیگرد دیتول انهیتوسط خاورم 2017جهان در سال  یعیدرصد گاز طب 18
درصد  9/4زده که  نیمتر مربع تخم اردیلیم 9/659را  2017در سال  انهیمنطقه خاورم یعیکل گاز طب دیتول سینفت انگل شرکت

 34 ایمتر مکعب  اردیلیم 9/223 رانیگاز ا دی. تولشدابیجهان م یعیدرصد عرضه گاز طب 18از سال گذشته بوده و معادل  شتریب
با  یعودسستان درصد( و عرب 6/26متر مربع ) اردیلیم 7/175قطر با  رانیبوده است. پس از ا هکل منطقه در سال گذشت دیدرصد تول

 .قرار دارند یبعد یدرصد( در رده ها 17متر مربع ) اردیلیم 4/111

 و کاال  در سطح جهان و منطقه  یتحوالت  انرژ
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 بارومتر

 

نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

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

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

56,717294,8416,80049,122129,700178,65892.715,36444BB+BB+Baa2..BBآفريقاي جنوبي4

..........4,6591,7563302606875980.019,04677آفريقاي مركزي، ج5

B+B1..B..2,87311,9274,4602,6657,7978,8701.642556آلباني6

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

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

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

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

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

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

22,49024,1235.713,16867BBB1..CCC…104,95772,374550اتیوپي13

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

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

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

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

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

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

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

1,31523,13718,53043719,05035,96215.62,68621A+AA-A1..Aاستوني21

5,44089,55217,8102,62175,040164,91923.39,12621A+A+A2..Aاسلواكي22

2,06743,99123,2201,01651,65065,35650.05,05931A -ABaa3..BBBاسلووني23

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

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

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

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

9,400348,74343,48078,424220,400692,18313,031.239,66222AAAAAa2AA-BBامارات متحده عربي28

263,991932,2593,650111,863344,700337,572372.430,20333BBB-BB+Baa3..BBاندونزي29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........-42911,40038,5633,6491,71511,0800.03332برونئي دارالسالم40
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نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

..........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..Aبلژيك43

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

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

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

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

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

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

......-B..19,19312,1157102973,0927,1620.381177بوركینافاسو50

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

11,05233,8062,83015,12911,83020,0760.41,17655BB-BBBa3..Bبولیوي52

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

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

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

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

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

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

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

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



15 

 

نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

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

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

80,745857,74910,850127,422410,400402,4435,968.550,03145BB+BBBa2BB+BBتركیه64

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

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

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

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

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

..........1,2961,4123,1203113121,2570.43366تیمور شرقي70

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

..........9571,5891,6683931,3391,13820.384477جیبوتي72

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

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

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

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

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

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

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

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

19,587186,6919,37043,186101,400156,658253.613,72733BBB-BBB-Baa3..BBروماني81

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

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

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

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

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

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

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

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

BBB-39206,3780.01181…331,592سن مارينو90

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

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

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

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

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

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

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

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

C........40,53395,5841,74018151,10020,26350.53,37477سودان100



17 

 

نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

..........06,6200.0977…12,57613,282960سودان جنوبي101

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

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

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

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

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

A+AA-Aa3..BBB-18,055247,02814,90040,447160,000138,29318.817,4792شیلي107

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-BBBaa3ABBعمان111

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

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

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

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

....B+B1..9064,6324,5409168335,1000.138965فیجي116

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

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

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

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

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

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

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

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

4,12650,42513,02015,42448,11049,7166.94,68554BB+BBBa2..BBكرواسي126

51,4661,411,24627,090362,835385,6001,097,8516,337.026,81311AA-AAAa2..BBBكره جنوبي127

..........5,0007,8280.03,82777……25,49117,396كره شمالي128

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

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

5,2617,8342,6804,9264,8177,9190.02,84467RDSDB3..CCCكنگو، جمهوري131

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

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

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

2,1004,3840.015455……1613,159كوراكائو135

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

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

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

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

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

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

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

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

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

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

CCC........1,26810,17913,3402,9071,36415,0530.011476گینه استوائي147

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

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

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

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

A-A-A3..BBB-1,94127,67715,6603,22840,02031,9472.14,5233لتوني152

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

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

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

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

CC........6,37533,1577,92093,6153,53120,2013.242077لیبي157

2,82842,73915,3808,72934,48063,18913.92,27731A-AA3..BBBلیتواني158

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

..........25,5719,9914407744,0076,9861.539877ماداگاسكار160
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نام كشوررديف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

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

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

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

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

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

..........18,54214,0457208613,6268,1920.350477مالي167

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

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

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

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

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

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

..........3,5854,0290.119677…4,4204,6351,260موريتاني174

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

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

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

-16,5005,4810.47584……397,060موناكو178

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

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخاير ارزي 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ريسك 

كشوري از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

..........-1063223,280114941940.016میكرونزي181

-33200.005……14102نائورو182

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

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

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

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

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

6,21813,2311,8302,27611,10012,6870.769176BB+B2..Bنیكاراگوئه188

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

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

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

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

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

..........10,9818,0238301,9872,0225,8070.011177هائیتي194

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

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

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

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

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

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

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

 باشد.می صادرات ایران

شود که مهمترین آنها ها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میری کشورها ودولتبندی اعتبارتبه (2
ها برای دسترسی به بازار باشد. دولتمی Moody'sو  FitchRatings ،Standard and Poor's(S&P)موسسات 

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

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

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 سرمایه
ل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر شوند نیز بمنظور پوشش ریسکهای صادراتی شامسطح دنیا محسوب می

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

EKN  ،سوئدEKF رک، دانماSERV  ،سوئیسEFIC  ،استرالیاEDC  ،کاناداEXIAR  ،روسیهECGC  ،هندK-

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

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

 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 
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 )%(نرخ جاری نرخ پايه نام كشور

 Fed fund Target rates 2-75/1 اياالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه يورو

 Bank Rate 5/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 5/1 استراليا

 Cash Rate 75/1 نيوزيلند

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

 Overnight rate 25/1 كانادا

 One-year lending rate 35/4 چين

 Base Rate 75/1 هنگ كنگ

 Discount Rate 375/1 تايوان

 Base Rate 5/1 كره جنوبي

 O/N Policy Rate 25/3 مالزی

 ID repo 5/1 تايلند

 Reverse repo rate 25/6 هند

 Repo rate 25/2 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 5/2 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 75/16 مصر

 Repo rate 75/17 تركيه

 Repo rate 5/6 آفريقای جنوبي

 Central Bank Rate 5/9 كنيا

 Monetary Policy Rate 14 نيجريه

 Prime Rate 17 غنا

 Rediscount Rte 18 آنگوال

 Target Rate 75/7 مكزيك

 Selic Rate 5/6 برزيل

 Refi Rate 6 ارمنستان

 Policy Rate 5/2 روماني

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 9 قزاقستان

 Discount Rate 17 اوكراين

 Refi Rate 25/7 روسيه

 بهره پايه بانك مركزی                                 
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 وره بازپرداختد ارز كشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/6/2018لغايت  15/5/2018

 32/3 - دالر استراليا

 دالر كانادا

 06/3 سال 5

 20/3 سال 5/8تا  5

 28/3 سال 5/8بيش از 

 كرونا چك

 90/1 سال 5

 34/2 سال 5/8تا  5

 65/2 سال5/8بيش از 

 كرون دانمارک

 47/0 سال 5

 80/0 سال 5/8تا  5

 04/1 سال5/8از بيش 

 29/2 - فورينت مجارستان

 ين ژاپن

 87/0 سال 5

 90/0 سال 5/8تا  5

 95/0 سال5/8بيش از 

 53/3 - وون كره جنوبي

 28/3 - دالر نيوزيلند

 33/2 - كرون نروژ

 54/3 - زلوتي لهستان

 كرون سوئد

 48/0 سال 5

 05/1 سال 5/8تا  5

 27/1 سال5/8بيش از 

 يسفرانك سوئ

 24/0 سال 5

 44/0 سال 5/8تا  5

 70/0 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 83/1 سال 5

 05/2 سال 5/8تا  5

 25/2 سال5/8بيش از 

 دالر اياالت  متحده

 66/3 سال 5

 62/3 سال 5/8تا  5

 93/3 سال5/8بيش از 

 يورو

 53/0 سال 5

 88/0 سال 5/8تا  5

 20/1 سال5/8بيش از 

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاری برای اعتبارات صادراتی )     
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 صندوق ضمانت صادرات ايران

 و بین الملل مديريت ريسك
 

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

 88739267تلف : 

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