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 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

  صندوق ضمانت صاردات اریان

 

 تحلیلی ریسک کشوری  ماهناهم اینترنتی خبری 
 

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

 

 8112 می –71 اردیبهشت و خرداد                                                            111 شماره -دهمسال 
 
 

 تهیه و میظنت:

 مدرییت ریسک و امور نیب الملل

 رتکیه، اوکراين،امارات  متحده رعبی، مصر،  کویت، سورهی، رد اين شماره اخباری از:   

 تحوالت  ارنژی  و کاال  رد سطح جهان و منطقه ارمنستان، نیجرهی  و 
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اینترنتی خبری  ماهنامه

 ریسک کشوری تحلیلی
 

پوشششد نهنششخر نخششری    

اخبار و تحوالت تاثیرگشاار  

اقتصششانی و ایااششی  ششر   

 ریسک کشورهای جهان

 
 

 هخایت و نظارت

 ایخکمال ایخعلی
 رییس هیات مخیرر و مخیرعامل

 

 ارن یر

 نرش شهرنئینی 
 عضو هیات مخیرر

 

 ویرااتاری تخصصی 

 زانرخ وکیلامی
 

 تخوی  و ترجمه

 اشكان عباای تهرانی
  

 ترجمه: 

 مجتبی موالئی معی 

 ن حافظیانپانته 
 

 همكار ای  شمارر

 فاطمه پوریكتایی
 

 

 66893788تلف : 

 66899988فكس: 

پست الكترونیک: 
intl@egfi.org 

 

 وب گار:
www.egfi.ir  

 

 

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

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

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

 

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

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

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

ايرانيان در ساير كشورها و   گذاریمنظور كاهش ريسك صادرات و سرمايهه ب صندوق الملليهای بينبر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری
كشوری، های ريسك 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 »يسك ارائه شده در اين ماهنامه، با توجه به لزوم بررسي روندها از كشورها پوشش داده شود. نمودارهای مربوط به شاخص ر
شده است. شايان ذكر است صندوق ضمانت صادرات ايران در راستای تنظيم سياست پوشش خود در قبال  استخراج OECD« اقتصادی و توسعه

های حق بيمه با هدف كمك به صادركنندگان كشور، از سال كاهش نرخهای خارجي دولت محترم و همچنين كشورهای جهان متناسب با سياست
اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه و برخي از  6831

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

 رد اين شماره:

 یینبناریز یطرحها یربا  یعموم  -یمشارکت خصوص  ی: رد دستور کار قرار گرفتن مدلهاتی کو

 5106و  5102 یرد سالها یواقع  یانخالص داخل  دیتول  یردصد 4و  6: کاهش  هیسور

  یمال  یاه ییو دارا  ندروکرب یگسترده ه  ریمناسب بواسطه ذخا ی اعتبار طی : شرایامارات متحده رعب 

قتصاد ز رشدا  یمصر: بهبود چشم اندا

  ري : تحت فشار بودن ل هی رتک 

 ی جمهور استیانتخابات ر ی با ربگزار دیجد ی رهبر  ی: معرف ني اوکرا 

 یاس یاز تحوالت س  یانش  یا هی ارمنستان: اختالالت حاش 

  چی توسط موسسه ف  یرتبه دولت  دی: اتئ هیجری ن 

 ... و  
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 ییربنایز یطرحها یبرا یعموم -یمشارکت خصوص یدر دستور کار قرار گرفتن مدلها: کویت
 

، 7102 لیو اوا 7102آخر سال  یهاماه نیب :وقایع
درخواست مناقصه در ساخت  شیشاهد افزا تیکشور کو

 انیدر م کشور نیبوده است. ا ییربنایبزرگ ز یهاطرح
فارس در ارائه مدل  جیخل یهمکار یشورا یاعضا

بوده و نمونه آن را  شگامیپ یعموم -یمشارکت خصوص

الزور  ییمک زدان وبرق  روگاهیدر ساخت ن توانیم
پس مدل  نیاز ا رسدیشمال مالحظه نمود. به نظر م

 یبرا نهیتر شده و زماعضاء شورا متداول انیمذکور در م
در منطقه و مشارکت  یهم عمرانم یهاطرح یاجرا

 فراهم گردد. یخارج یهاشرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5106و  5102 یدر سالها یواقع یناخالص داخل دیتول یدرصد 4و  6: کاهش  هیسور
 

 دهدینشان م هیارقام منتشره توسط مرکز آمار سور :عیوقا
 792.2 به مبلغ 7102در سال  ،یاسم یناخالص داخل دیتول
که  یدر حال ؛دالر بوده اردیلیم 82/07 معادلپوند  اردیلیم
دالر و در سال  اردیلیم .0/0، 7107رقم در سال  نیا

 دیتول نی. همچنبوده استدالر  اردیلیم 0/78 7102
درصد کاهش  2تا  7102در سال  یواقع یناخالص داخل

 0/2،  7107که شاخص مذکور در سال  یدر حال افتی
درصد کاهش داشته است.  2/02، 7102درصد و در سال 

از معدن،  یبرداربخش بهره تیفعال ،یاز نظر بخش
درصد رشد کرد و  8/02تا  7102در سال  دیاستخراج و تول

 یهابخش و درصد 02تا  یرانتفاعیغ ینهادها تیفعال

 شیافزا درصد 2/2و حمل و نقل تا  یارتباطات، انباردار
-عمده یهابخش تیفعال 7102در سال  در مقابل،. افتی

و  افتیدرصد کاهش  2/77تا  یفروشخرده و یفروش
و  مهیب ،یمال نیدرصد(، خدمات تام 00) یخدمات اجتماع

 2/2) ی(، خدمات دولتدرصد ./0امالک و مستغالت )
 ،یدرصد(، کشاورز 8/7) سازودرصد(، عمران و ساخت

درصد( با افت مواجه شدند.  2/1) دامداریو  یجنگلدار
 یو کشاورز یجنگلدار ،یبخش دامدار اتدیتول نیهمچن

درصد از  82که  دیدالر رس اردیلیم 2/2به  7102در سال 
است.  داده لیکشور را تشک یاسم یناخالص داخل دیتول

دالر  اردیلیم 7سنگ با معدن و استخراج  دیتول یهابخش

 خاورميانه و شمال آفريقا

 2گروه ريسك كشور كويت در صندوق: گروه 
 ميليون دالر 7/5:  اي صندوقبيمه مجموع پوشش

 

 OECDدر كويت كشور گروه ريسك 



4 

 

 22/0با  یخرده فروش و یفروشدرصد(، عمده 2/02)
 اردیلیم 72/0با  یخدمات دولتدرصد(،  8/08دالر ) اردیلیم

و حمل  یارتباطات، انباردار یهادرصد(، بخش 2/07دالر )
(، خدمات رصدد 7/01دالر ) اردیلیم 72/0و نقل با 

درصد(، خدمات  7/.دالر ) ونیلیم 0/287با  یاجتماع
 ونیلیم 2/202و امالک و مستغالت با  مهیب ،یمال نیتام

 ونیلیم 2/021ساز با درصد(، عمران و ساخت و  2/8دالر )
 ونیلیم 07با  یرانتفاعیدرصد( و موسسات غ 0/0دالر )
 الصناخ دیاز مجموع تول یگریدرصد(، بخش د 0/1دالر )

     .دهندیم لیکشور را تشک یاسم یداخل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالیهای رده هیدروکربن و داراییامارات متحده عربی: شرایط اعتباری مناسب بواسطه ذخایر گست

 
بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی مودیز،  :وقایع

وجود ذخایر گسترده هیدروکربن، زیرساخت قوی، سطح 
باالی ثروت و حمایت مالی و بالقوه از جانب ابوظبی، از 

کنند. در عین حال حمایت می کشور این اعتباری شرایط
این شرایط اعتباری مناسب، با چالشهایی مانند شفافیت 

های خارجی و وابستگی مالی عدم اعالن داراییمحدود، 
به بخش هیدروکربن مواجه می باشد. به گزارش 
موسسه فیچ، کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر قابل 
مالحظه ای بر چشم انداز رشد میان مدت نخواهد 
داشت و پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی 

 8/. و 0/7به ترتیب  .710و  7102واقعی در سالهای 
درصد باشد. این در حالی است که فعالیت بخش غیر 

بهبود می یابد.  7102-7170هیدروکربن در مقطع 
همچنین انتظار می رود کسری مالی بدلیل برنامه های 

درصد تولید  8/7تقویت مالی و بهبود قیمت نفت از 
درصد در سال  2/1به  7102ناخالص داخلی  در سال 

 ال، کسری مالی توسطکاهش یابد. در عین ح 7102
بدون توسل به انتشار اوراق قرضه دولتی و  امارات دولت

از طریق سهم قابل توجه دارایی های مالی صندوق 
 گردد.ابوظبی تامین می ملی ثروت

 7 در صندوق: گروه سوريهريسك كشور  گروه

 ميليون دالر 7/863: اي صندوقبيمه پوشش مجموع

  

 OECD در سوريهر گروه ريسك كشو

 OECDدر  امارات متحده عربیكشور گروه ريسك 

 8گروه ریسك كشور امارات متحده عربی در صندوق: گروه 
 ميليون دالر842  : اي صندوق بيمه پوششمجموع 
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 اقتصادی بهبود چشم انداز رشد مصر:

 
المللی پول، رشد تولید بر اساس برآورد صندوق بین وقایع:

درصد در سال مالی  7/2ر از ناخالص داخلی واقعی مص
درصد در نیمه نخست سال  7/7به  7102منتهی به ژوئن 

می رسد. اصالحات کنونی بر اساس  7102-7102مالی 
برنامه حمایتی صندوق، سبب ثبات فعالیت اقتصادی مصر 
شده و چشم انداز رشد میان مدت کشور را بهبود بخشیده 

بهبود  است. همچنین کسری حساب جاری، با توجه به
بخش گردشگری و رشد چشمگیر جریانات درآمدی 

گذار، به افزایش ورود کاهش یافته و بهبود اعتماد سرمایه
، فوق گذاری کمک کرده است. به گزارش صندوقسرمایه

میلیارد  22، 7102ذخایر ارز خارجی مصر در انتهای آوریل 
. دادمیهفت ماه واردات کشور را پوشش   که بوددالر 

با توجه به سیاست پولی بانک مرکزی، نرخ تورم  همچنین
 08به حدود  7102درصد در اواسط سال  88ساالنه از 

می رسد. این در حالی است که  7102درصد در آوریل 
بانک مرکزی مصمم است با اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور و 

حفظ رقابت پذیری کشور و کاهش شوکهای  متعاقباً
ان مدت به نرخ تک رقمی خارجی، نرخ تورم را در می

المللی پول از برساند. شایان ذکر آنکه صندوق بین
تالشهای دولت در اصالح یارانه های انرژی و اتخاذ 

تواند فضای جدیدی برای تامین سیاست مالیاتی که می
مالی طرحهای بزرگ زیربنایی، هدفمندسازی طرحهای 

 ایجاد کند، اجتماعی و بهبود شرایط بهداشتی  تامین
 استقبال می نماید. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت فشار بودن لیرترکیه: 

 
 االتینرخ بهره ا شیدالر و افزا تیبدنبال تقو وقایع: 

دوباره تحت فشار  هیترک رینفت، ل متیق شیمتحده و افزا
جمهور  سیاست که رئ یدر حال نیقرار گرفت. ا دیشد

از آغاز نرخ بهره مخالفت کرده است.  شیاردوغان با افزا
 یارز بازارها نیبدتر ریل ،یم 70اول تا  نیب یماه م

درصد افت کرده  8/01برابر دالر تا  رنوظهور بوده و د
 واریارزها مانند بول ریسا فیدر رد ریرابطه ل نیاست. در ا

 2/.اروگوئه )  یدرصد(، پزو 2/07ونزوئال ) با افت 
 8/2) کیمکز یدرصد( و پزو 2/2) لیدرصد(، رئال بزر

احتماالً بر نرخ تورم  ریارزش ل کاهش .ردگییدرصد( قرار م

 اروپا

 6گروه ریسك كشور مصر در صندوق: گروه 
 در این كشور محدود می باشد. اي صندوق بيمه پوشش

 OECDر دمصر كشور گروه ريسك 
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که بر طبق گزارش بانک  ایخواهد بود، بگونه رگذاریتاث
درصد بوده  2/01 ل،ینرخ تورم در ماه آور هیترک یمرکز

شده بانک  یباالتر از نرخ هدفگذار یاست. تورم دورقم
است که تورم در ابتدا  یدر حال نیقرار دارد. ا یمرکز

 لیو سپس بدل دیگرد دیتشد ریبواسطه کاهش ارزش ل
 .افتی شیها افزا نهیو فشار هز یداخل یتقاضا شیافزا

 

 سکیکه بر حسب ر آنچه :یکشور سکیبر ر ریتاث
 ریکاهش ارزش ل یاحتمال ریاست تاث ینگران هیما یاعتبار

 یاست که بده یبدهکار یبازپرداخت شرکتها تیبر ظرف
شرکتها در  یذکر آنکه بده انیت. شااس یآنها به ارز خارج

داشته و عمدتاً به ارز  یدیشد شیگذشته افزا یسالها
شده  یمال نیمتا ینظام بانک قیبوده که از طر یخارج

احتماالً بدتر  ینظام بانک ییدارا تیفیک نیاست. بنابرا
 خواهد شد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یجمهور استیانتخابات ر یبا برگزار دیجد یرهبر ی: معرفنیاوکرا

 
با  ینیاوکرا استمداریپوروشنکو، تاجر و س پترو وقایع:
 یجمهور استیدرصد از آراء در انتخابات ر 2/72کسب

 موشنکو،یت ایولیاست که  یدر حال نیشد. ا روزیپ یم 77
درصد آراء در رده دوم  2/07سابق، با کسب  رینخست وز

درصد بود، در  21مشارکت حدود  زانیقرار گرفت. م
مناطق دونتسک و  درمشارکت  زانیال مح نیع

اعالم  یم 07که در  نیلوهانسک در شرق اوکرا
مشارکت در  زانیدرصد و م 01استقالل نمود، تنها 

درصد بوده است.  22مناطق خارکف و اودسا در حدود 
انتخابات  جهیکشور به نت نیا ،یبه گفته مقامات روس

جمهور  سیاحترام خواهد گذاشت و آماده است تا با رئ
 نیگفتگو شود. هرچند که از دولت اوکرا ردوا نیاوکرا

طلبان  ییجدا هیعل یدرخواست کرده تا به اقدام نظام
 دهد.  انیشرق کشور پا

 نیدر شرق ا زیخشونت آم هاییتوجه به تداوم ناآرام با
طلبان مسلح، موضع  ییکشور، پوروشنکو در قبال جدا

با توجه به  نیهمچن ی. ونمودرا اتخاذ خواهد  یسخت
 یآرسن یفعل ریاعالم کرد که نخست وز ،یداخل استیس
 را مجدداً ابقاء خواهد کرد.  وکیاتسنی

CIS 

 OECD در تركيه گروه ريسك كشور

 4در صندوق: گروه تركيه ريسك كشور  گروه

 ميليون دالر 8/7 :ای صندوقبيمه پوشش مجموع

 7در صندوق: گروه  اوكراينريسك كشور  گروه

 دراين كشور محدود مي باشد. ای صندوق بيمه پوشش

 OECD در اوكراينگروه ريسك كشور 
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داد انتخابات زودهنگام  شنهادیجمهور پ سیرئ نیهمچن
است که  یدر حال نیسال برگزار شود. ا انیمجلس تا پا

خواهد  یچالش یموضوع ،یائتالف پارلمان کی لیتشک

نامزد مستقل، عضو  کیهور به عنوان جمسییر رایز ؛بود
 .باشد یاز احزاب نم کی چیه
 

 

 ای ناشی از تحوالت سیاسیاختالالت حاشیه :ارمنستان

 
  برای کشور اوکراین چیموسسه ف یرتبه بند وقایع:

(B-) لیاست که اقتصاد ارمنستان به دل نیا انگریب 

مواجه شده  یاهیبا اختالالت حاش ریاخ یاسیتحوالت س

 یکه منجر به استعفا یعیاعتراضات وس یاست. در پ
 د،یگرد یریاز سمت نخست وز انیسیسرژ سرک یآقا
 ،یماه م یبدنبال انتخابات پارلمان انینیپاش کولین یآقا

در  نی. ادیمنصوب گردجدید  رینخست وز عنوانبه 
 قیاز طر یاسیبحران س زیاست که حل صلح آم یحال
 ینهادها حیملکرد صحهمراه با ع یقانون یندهایفرا

 یبحرانها ریارمنستان، تاث یمانند بانک مرکز یاقتصاد
 نیا نیبر منطقه را کاهش داده است. همچن یاسیس

قابل  ریرا تحت تاث یبانک مرکز ینگیتحوالت نقد
 یدر سطح قابل قبول یداده و منابع ارزنقرار  ایمالحظه

 در باالتر کاال هایمتیق گرید یمانده است. از سو یباق
در  داریباالتر و رشد پا یصادرات یسطح جهان، تقاضا
کوتاه مدت اقتصاد را  یسکهایر ،ورود حواله جات

 دینه جدیکاب رودیانتظار م همچنینکاهش داده است. 
 یداریپا نیو تضم یو مال یمتعهد به حفظ ثبات اقتصاد

ارمنستان  شودیم ینبیشیباشد. پ یعموم یمال نیتام
و  لمللینیب یمال ینهادها هایتیکماکان از حما

 چ،یدوجانبه منتفع شود. بنا بر گزارش موسسه ف ینهادها
از جمله عدم  یجد هایارمنستان با چالش دیدولت جد

 دیجد رینخست وز یهمکار ییدر خصوص توانا نانیاطم
 یمقابله با فساد و ب ،ینفوذ اقتصاد یذ هایبا گروه

 مواجه باشد. یاجتماع یعدالت

 

 

 6در صندوق: گروه  ارمنستانسك كشور ري گروه

 ميليون دالر 3/525: اي صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در ارمنستانگروه ريسك كشور 
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 چیتوسط موسسه ف یرتبه دولت دی: تائهیجرین
 

را  هیجریرتبه بلندمدت ن چیف بندیموسسه رتبه :عیوقا
+B اعالم کرد. به گزارش  یو رتبه چشم انداز را منف

را به عنوان  هیجرین گاهیجا بندیرتبه نیموسسه مذکور ا
بستانکار صرف بودن و  ،ییقایاقتصاد آفر نیبزرگتر

 یسو و وابستگ کیاز  شرفتهیپ یازار داخلاز ب یبرخوردار
از  یدرآمد داخل نییو سطح پا دروکربنیه منابعبه  ادیز

بهبود  لیبه دل چ،ی. موسسه فدنماییتراز م گر،ید یسو
 یواقع یناخالص داخل دینفت، رشد تول یجهان یهامتیق
و  2/7 بیبه ترت .710و  7102 یسالها یرا برا هیجرین

است که  یدر حال نیه است. اکرد ینیب شیدرصد پ 8
 یناخالص داخل دیدرصد تول 7/7به  یمازاد حساب جار

حاصل از  یدرآمدها شیو افزا دیرس 7102در سال 

امر کمک کرده  نیصادرات نفت و کاهش واردات به ا
در سال  یمازاد حساب جار رودیانتظار م نیاست. همچن

. بر اساس ابدیواردات کاهش  شیافزا لیبه دل 7102
درصد  2/2از  یبودجه عموم یکسر چ،یف ینبیشیپ

 افتهیکاهش  یاندک 7102در سال  ید ناخالص داخلیتول
خواهد  7102سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 7/2و به 

 تیدر جهت تقو هیجریدولت ن یتالشها نی. همچندیرس
 پایین بودن سطح تمکین مالیاتی، ریتحت تاث یمال

کشور و  بندیجهمشکالت موجود در چارچوب بود
 ییتهایودبودجه با محد بیمداوم در تصو یرهایتاخ

 مواجه شده است.

 

 

 ی جنوب صحراآفريقا

 5در صندوق: گروه  نيجريه ريسك كشور گروه

 ميليون دالر 2/6 :ای صندوق بيمه پوشش مجموع

 OECD در نيجريهگروه ريسك كشور 
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 .دیدالر به ازاء هر بشکه رس 77به  5102 یدر م شیدرصد افزا 21نفت با  متیق
به طور  7102نفت خام برنت در پنج ماه نخست سال  متیق

از  یدرصد 8/81 شیافزا انگریدالر بوده که ب 0/21متوسط 
 نی. همچنباشدیمدت مشابه سال قبل م یدالر 2/78 متیق
دالر به ازاء هر  22به متوسط  7102 ینفت در م متیق

ثبت  7102رکورد خود را از دسامبر  نیکه باالتر دیبشکه رس
 یکشورها دیکاهش تول ،نرخ شیافزا نیا ی. عامل اصلدکر

 یدر م یعامل اصل کهیدر حال است. اوپک بوده ریاوپک و غ
 یمهایحراعمال تمتحده از برجام و  االتیخروج ا 7102

منجر به  رودیبود، که انتظار م رانیا ضدمتحده  االتیا

عوامل موثر  ریشود. سا رانیو صادرات نفت ا دیکاهش تول
 سکیر شینفت، افزا یباال برا یجهان یضامانند تقا

 ریبحران ونزوئال و سا انه،یدر منطقه خاورم کیتیژئوپول
مقطع از  نینفت تا ا متیق شیرضه، موجب افزااختالالت ع

 متینفت اوپک بر ق دیتول شی. البته انتظار افزادیسال گرد
دالر در سه  .2/2داشته و منجر به کاهش آن از  رینفت تاث

است.  دهیگرد 7102 یم 81دالر در  7/22سال گذشته به 
در  ینفت بر رشد جهان متیدر ق ریاخ شیافزا رودیانتظار م

 .باشد رگذاریتاث .710سال 
 

 .ابدییم شیافزا یتقاضا و کاهش موجود شیافزا لیبه دل یرو متی: قهیفلزات پا
سال  ییدر بازار فلزات لندن در چهار ماه ابتدا یرو متیق

دالر به ازاء هر تن بوده که  8،872، به طور متوسط 7102
دالر به ازاء هر تن در  7،282از  شیدرصد افزا 2/77 انگریب
ماه  .فلز ظرف  نیا متی. قباشدیم 7102دت مشابه سال م

دالر  22.،8/7 یعنیحد  نیبه کمتر 7102 یم 7گذشته تا 
 هیآن انتظارات سرما لیکه دل افتیازاء هر تن کاهش  به

بوده است.  یرو یبازار جهان یگذاران نسبت به کاهش کسر
دالر  7/8،072تا  یم 81در  هامتیاست که ق یدر حال نیا

و  ایکارخانه یآن رشد بخشها لیکه دل افتی شیافزا
خود ظرف هشت ماه  زانیم نیبه باالتر نیساخت و ساز چ

خود  زانیم نیبه کمتر یجهان یکاهش موجود وگذشته 
دالر  فیتضع ،نیبوده است. عالوه بر ا قبلماه  کیظرف 

 متیق شیاز افزا زین یجهان یتقاضا شیمتحده و افزا االتیا
شود   یم ینبیشیپ گر،ید ینموده است. از سو تیحما یرو
دالر به ازاء هر تن در سال  7،222فلز از متوسط  این متیق

 7102دالر به ازاء هر تن در سال  8،721 توسط، به م7102
 یفصل شیافزا لیبه دل یبازار رو رودیانتظار م رایبرسد، ز

مواجه گردد. در  یتقاضا و مشکالت عرضه کماکان با کسر
کوتاه  یرو یحرکت رو به جلو شودیم ینبیشیحال پ نیع

 .710در سال  متهایکه ق شودیبرآورد م نرویمدت بوده و از ا
آن  لیکه دل ابندیبه ازاء هر تن کاهش  87.،7 متوسطبه 
 7102در سه ماهه سوم و چهارم سال  یعرضه رو شیافزا

 .باشدیم

 

 5102در سال  هانیو خاورم قاینفت آفر یتقاضا یدرصد 5 شیافزا
و  قایشود مصرف نفت خام در منطقه آفر یم ینبیشیپ

بشکه  ونیلیم 72/07به روزانه  7102سال  یط انهیخاورم
بشکه در  82/07از  یدرصد 2/0 شیافزا انگریبرسد که ب

نفت  یمنطقه برا ی. تقاضاباشدیم 7102روز نسبت به سال 
سعه و در حال تو یدرصد تقاضا توسط کشورها 2/82شامل 

. باشدیم یسال جار یط یدرصد مصرف جهان 2/07
 ریغ یشود عرضه نفت کشورها یم ینبیشیپ ن،یهمچن

بشکه در روز  ونیلیم 08/8به  7102عضو اوپک در سال 
 0/8از  یدرصد کی شیبرسد، که منعکس کننده افزا

 بوده است. 7102بشکه در روز نسبت به سال  ونیلیم
 
 

 و كاال  در سطح جهان و منطقه  ينرژتحوالت  ا
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 بارومتر

نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

ايجان1 1053,0477,59015,8169,55238,4772643,84655BB+BB+Ba1..BBآذرب

43484,60014,56031,411111,500145,60414722,48066BB+B3..Bآرژانتين2

ا3 ......+6805334,555010144BBB-BBB…02,516آروب

55312,7986,80049,122139,000197,00237315,36444BB+BB+Baa2..BBآفريقاي جنوبي4

..........51,5033302606343580177آفريقاي مركزي، ج5

....B+B1..311,4564,4602,6653,2138,174225456آلباني6

AAAAAAAaa..A..813,355,77247,640193,4855,717,0002,888,2822,13072,6071آلمان7

AAAAA+Aaa..AA..32117,946,99655,200434,41615,680,0004,986,997159126,6361ايالت متحده8

..........77..01,29713,3602974418580آنتيگوا و باربادو9

-BBBBBB..01,50001496……04,800آندورا10

25102,6435,30027,09222,71096,930012,54866BB-B1..CCCآنگوال11

9374,05650,39025,002812,000386,97822617,97021AA+AA+Aa1..Aاتريش12

11,99018,694211,55667BBB1..CCC…9961,537550اتيوپي13

B+B1BB-B..837,5175,16016,04722,04036,6711741,80355اردن14

....310,5613,8101,4897,8397,49711515066B+..B1ارمنستان15

353,44316,36017,55517,61024,084333,48933Baa2BBBBaa2..BBاروگوئه16

..........1,0941,5231277…3,438530…اريتره17

B........8,77327,5502741,49166…3166,7332,090ازبكستان18

461,199,05729,94050,4122,278,000763,07038939,69931A -BBB+Baa2..BBBاسپانيا19

يا20 241,339,53964,68053,9101,506,000502,9887024,35011AAAAAAAaa..BBBاسترال

122,69118,53043726,74035,26631,89031A+AA-A1..BBBاستوني21

586,58217,8102,62168,440160,077155,97121A+A+A2..Aاسلواكي22

....242,74723,2201,01652,53062,536122,89531A -ABaa3اسلووني23

3319,1996807,5291,2808,1222,5994177افغانستان24

ر25  16100,8726,0403,94119,91045,33358,33466BBB3..CCCاكوادو
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

BB........40166,8395,340186,3515,278123,270184,98634الجزاير26

ر27 625,8503,7802,69314,44017,57501,15355cccccB3..Bالسالوادو

9370,29343,48078,424167,900432,17012,75731,49222AAAAAa2AA-BBBامارات متحده عربي28

258861,9343,650111,863223,800350,77319124,15233BBB-BB+Baa3..BBاندونزي29

652,848,75542,690107,7289,577,0001,619,35344971,82511AAAAAa1..Aانگليس30

4590,6153,5607,539138,30097,2851813,77877B-B-Caa3..CCاوكراين31

3926,3696603,3165,22312,49321,29066B+BB2..Bاوگاندا32

611,814,76334,280142,7572,604,0001,039,6281,68157,78121BBBBBB-Baa2..BBايتاليا33

5238,02044,6601,7492,164,000528,10211112,34531A+A+A3..BBBايرلند34

....016,59847,6404,177102,00016,664372541BBB+AA3ايسلند35

....CCC+Caa3....04,45114,8806324,4903,99701935باربادوس36

....BB+Baa3..08,88421,01087417,5606,427093933باهاما37

132,22121,3306,22928,82035,100783,22074BB-B+B1BBBBBبحرين38

2081,774,72511,760363,570475,900466,98847651,97535BB-BB-Ba2..BBبرزيل39

............015,49238,5633,6491,71615,77014092برونئي دارالسالم40

..........113,08527031767798906477بروندي41

....1054,6097,3405,0681,20465,501443,84167B-B-B3بالروس42

11454,03947,03025,4441,424,000736,22234524,03221AA-AAAa3..BBBبلژيك43

748,9537,42020,13037,85066,586513,48643BBB-BBB-Baa2..BBبلغارستان44

....B-B3..01,7634,5104871,0482,21609967بليز45

161195,0791,08022,32030,69080,1791415,06855BB-BB-Ba3..BBبنگالدش46

..........118,4768107261,2362,939016966بنين47

..........11,9622,3901,2451,2751,88508066بوتان48

A-A2..A..214,3917,8808,3232,41615,24501,13932بوتسوانا49

 ......-B..1811,0997102972,8635,571040077بوركينافاسو50
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

BB3..CCC..415,9954,7704,86011,14014,25411,54567بوسني و هرزگوين51

1133,1972,83015,1295,26521,442092755BB-BBBa3..Bبوليوي52

727,6234,1506,9877,01321,6971397255BBBBBa1..BBپاراگوئه53

189269,9711,41014,30752,43076,04129010,44467BBB3..Bپاكستان54

............0126015…028711,110پاالئو55

452,13210,9704,03215,22054,13624,33243BBBBBBBaa2..BBBپاناما56

10198,93121,32019,701508,300160,8021359,74841BBBBB+Ba1..BBپرتغال57

31192,0846,41062,53050,15084,97607,69333BBB+BBB+A3..BBBپرو58

..........87,8531,0605052,1624,14317310477تاجيكستان59

B........5344,8959304,39013,82021,985472,37266تانزانيا60

68395,2825,410157,163142,600501,66640214,02433BBB+BBB+Baa1..BBتايلند61

146,800605,31161615,51911AA-AA-Aa3……484,700تايوان )چين(62

..........42922,8597383,43666…537,3348,020تركمنستان63

79718,22110,850127,422359,500421,3744,32744,92944BB+BBBa2BB+Bتركيه64

BBB+Ba1..BBB..127,80615,64011,9714,82322,39701,59133ترينيداد و توباگو65

..........74,0035805077192,838021776توگو66

1143,0154,2107,49826,95052,193142,65245B+BB-B2..CCCتونس67

............04774,280159216195035تونگا68

............017007…0385,840تووالو69

..........11,4123,12031101,39719966تيمور شرقي70

314,0065,2202,47313,82010,756098477BBB3..CCCجامائيكا71

..........11,4591,6683938226841786177جيبوتي72

..........1410,8891,0101,0761,8286,56604977چاد73

A+AA-A1..BBB..11181,81118,97054,495102,100295,9113211,5082چك، جمهوري74

1,37110,866,4447,3803,900,039863,2004,473,94517,68253,31822A+AA-Aa3..BBچين75
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

AAAAAAAaa..A..6295,16461,31075,392586,700296,15619612,8721دانمارك76

............05387,0701012754410376دومينيكا77

1167,1035,9504,86218,01037,06305,52455BB-BB-B1..BBدومينيكن، جمهوري78

....128,0966501,0701,6564,236141666B+BB2رواندا79

1441,326,01513,210386,216714,200674,61470339,68134BBB-BB+Ba1..BBBروسيه80

20177,9549,37043,186131,600147,172447,95433BBB-BBB-Baa3..Bروماني81

1621,2021,7603,0785,98516,763113,28266BBB3..BBزامبيا82

C........1613,8938603648,4457,715096077زيمبابوه83

1274,123,25842,0001,260,6803,017,0001,588,07833919,86021A+A+A1..Aژاپن84

............03111,570634072660247سائوتومه و پرينسيپ85

2331,7531,5504,4788,95922,819898566B+..Ba3..BBساحل عاج86

............07614,0501413683300694ساموآ87

2182,3163,4008,21133,67039,9082053,40666B+B+B1..Bسريالنكا88

....B3......11,1571,8304962561,1240115سليمان، جزاير89

BBB..39206,3780811…01,866سن مارينو90

............6..092214,5403271594130سنت كيتس و نويس91

............01,4367,0902584468000367سنت لوسيا92

....B3......07516,56015725534701225سنت وينسنت و گرنادين ها94

6292,73955,150261,5831,174,000954,65553125,58211AAAAAAAaa..Aسنگاپور95

B+Ba3..BB..1513,7801,0502,0384,3758,301496966سنگال96

10492,61861,60062,5791,039,000419,38622215,94211AAAAAAAaa..AAسوئد97

8664,73890,670545,7871,544,000753,4402,54938,42511AAAAAAAaa..AAسوئيس98

..........14,0602,7006916103,633132266سوازيلند99

..........4084,0671,74018140,92015,0777738,42577سودان100
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

..........77..06,6201…129,015960سودان جنوبي101

....14,8789,3706258604,532137066B-BB1سورينام102

C........9,79611,92015729077……1964,700سوريه103

C........3,0501,7962228377……115,953سومالي104

..........64,4757206011,3313,20018877سيرالئون105

........-01,43813,9904651,7192,71806966BBسيشل106

A+AA-Aa3..BBB..18240,21614,90040,447119,000144,3362012,9783شيلي107

736,5135,82012,05233,60038,300143,36365BBBBBa3..Bصربستان108

36168,6076,41077,74759,490124,9976,2567,19477B-B-....CCCعراق109

149,400461,93322837,87252A+A-A1AA-BBB…32646,00226,340عربستان سعودي110

470,25518,15016,32410,84065,7424497,09923BBB-BBBaa3AAعمان111

2737,8641,6205,58814,68037,27375,63856BB-B3..Bغنا112

672,421,68243,080143,9775,371,0001,473,29277851,07821AAAAAa2..Aفرانسه113

..........77..12,6773,0606721,0406,1400…فلسطين114

5229,81048,91010,679586,900169,917997,99021AA+AA+Aa1..Aفنالند115

....B+B1..14,3864,5409167803,985029266فيجي116

101291,9653,44079,62972,810160,3421447,46333BBBBBBBaa2..BBفيليپين117

BB-BB+B1BB..119,32026,37089495,28023,448242,2066قبرس118

....B2....66,5721,2501,9573,8597,073246177قرقيزستان119

18184,36111,67028,961131,300139,2602255,59356BBBBBB-Baa3..BBقزاقستان120

2166,90890,42043,215149,400151,56315016,13223AAAAAa2AA-Aقطر121

551,1079,7507,21415,10034,34011,69233BBBB-Ba2..BBكاستاريكا122

B2..B....1618,0501,0106,1084,91226,391147566كامبوج123

2329,1981,3503,1683,45512,79733,58466BBB2..Bكامرون124

361,550,53751,69074,7001,331,0001,011,8818522,96621AAAAAAAaa..AAكانادا125
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

448,73213,02015,42460,47047,44243,12155BB+BBBa2..Bكرواسي126

511,377,87327,090362,835430,9001,188,8483,81728,21021AA-AAAa2..BBBكره جنوبي127

..........3,0007,82801,50477……2528,000كره شمالي128

............1087007…01452,280كريباتي129

48292,0807,78046,80985,830108,78859,66944BBBBBB-Baa2..BBكلمبيا130

....58,5532,6804,9263,27412,05102,60566RDSDB3كنگو، جمهوري131

....B-B3..7735,2384101,5576,87423,059030677كنگو، ج دموكراتيك132

4663,3981,2807,91111,96025,402486,39266B+B+B1..CCCكنيا133

Caa2..CCC....23,44026,99326,10777……1172,300كوبا134

2,1004,385055……05,600كوراكائو135

..........77..26,3864,0009064484,4250كوزوو136

............1658840171143334087كومور137

4112,81255,47035,17534,410163,13926522AAAAAa2AA-BBBكويت138

......11,6303,5205111,3281,52906,09466BBكيپ ورد139

214,3409,3202,4783,43313,71101,41455B+BB1..BBگابن140

..........289645015951847305077گامبيا141

....413,9653,7202,69911,74015,24510143956BB-BB-Ba3گرجستان142

............09787,85017005260296گرنادا143

1663,7943,4407,33117,67033,04961,67444BBBBBa1..BBگواتماال144

..........13,1663,9706681,8463,21107366گويان145

..........136,6994803022,5844,06107677گينه146

B........19,39813,3402,9072,10423,383018677گينه استوائي147

..........21,0575702871,0953540177گينه بيسائو148

B+B2..B..816,1002,0202,33013,61014,42704,40366گينه نو پاپوا149

..........712,3271,6001,2196,6909,386088477الئوس150
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

647,1039,88050,66926,74049,6421141,42967B-B-B2BCCCلبنان151

....227,03515,6603,22839,87032,151121,31631A-A-A3لتوني152

........+22,4571,3501,0717942,92205056Bلسوتو153

....157,79469,8808642,935,000203,5382710,52011AAAAAAAaaلوكزامبورگ154

38474,78313,730100,452365,200455,1834923,15031A-BBB+A2..BBBلهستان155

..........52,0534004934383,81302,23277ليبريا156

CCC........629,1537,92093,6156,31965,600393477ليبي157

341,24415,3808,72929,55063,063332,80031A-AA3..BBليتواني158

AAA..8,21105,891213031…05,113ليختن اشتاين159

..........249,9814407743,3615,872032277ماداگاسكار160

............8716903,4887…01933,325مارشال، جزاير161

....146,17871,27016,444051,37101,35322AA-..Aa3ماكائو )چين(162

B........176,5652506181,5563,604015477ماالوي163

....AA-A3..09,54121,00061951,08026,55301,0943مالتا164

....03,1437,2906278915,865015266B+..B2مالديو165

30296,21810,660115,959100,100398,09131413,49922A-A-A3..BBBمالزي166

..........1813,1007208613,3495,472181077مالي167

10120,68713,47042,020170,300211,868147,92541BBB-BBB-Baa3..BBمجارستان168

92330,7793,28014,92748,76099,75331419,23066BB+B3B-Bمصر169

34100,3603,02020,41036,51073,405107,17343BBB-BBB-Ba1..BBمغرب170

....311,7584,3201,6524,95410,85001,07766B-B-B3مغولستان171

210,0865,0702,9647,45111,422346555BB BB-....Bمقدونيه172

1271,144,3319,980195,682354,900831,439630,44133BBB+BBB+A3..BBBمكزيك173

..........3,2334,223123977…44,1831,260موريتاني174

Baa1..BB....111,5119,7103,9212,89412,29511,15533موريس175
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

2814,6896303,2216,27615,057142,56977CC SDCaa3..Bموزامبيك176

....B3....46,5512,5502,1576,2186,908118677مولداوي177

..16,5002,34917584……05,748موناكو178

....B+B1..13,9937,2406611,7004,158139777مونته نگرو179

CCC........6,35129,614762,28576…5464,8661,270ميانمار180

............03393,28011461194026ميكرونزي181

..3320045……00نائورو182

211,5465,8201,2094,31212,855021044BB+..Baa3..BBناميبيا183

..........2920,8817306,2163,9569,955022266نپال184

5388,315103,05064,801720,600265,126911,84511AAAAAAAaa..AAنروژ185

..........207,1434301,2811,5563,853111477نيجر186

182481,0662,95037,49715,730110,15934,01656B+BB2..Bنيجريه187

612,6931,8302,2764,53211,809044677B+B+B2..CCCنيكاراگوئه188

5173,75439,30015,86181,36075,350523,45511AAAAAaa..BBBنيوزيلند189

............08283,0901843089310134وانوآتو190

31367,50012,82020,27574,87089,58906,72677CCCC..CCCونزوئال191

92193,5991,89034,18968,380343,52835724,94355BB-BB-B1..Bويتنام192

...2..361,1020……01,095ويرجين، جزاير )انگليس(193

..........118,8778301,9871,1186,18416477هائيتي194

AAAAAAAaa..A..17752,54751,21043,0542,347,0001,161,29984538,7491هلند195

1,3112,073,5431,610325,081412,200887,7214,82842,51833BBB-BBB-Baa2..BBهند196

B+B2..CCC..820,1522,1903,4586,17317,00721,44065هندوراس197

7309,92940,320328,5171,159,0001,212,71240820,65312AA+AAAAa1..Aهنگ كنگ )چين(198

CC........2743,8901,3705,3447,80617,6641138677يمن199

CCCBCaa3..B..11195,21222,0906,236568,700117,288484,1926يونان200
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 توضيحات جداول

 
و برآوردهای صندوق ضمانت  CIA FACTBOOKالمللی پول، جهانی، صندوق بینها و آمار عمدتا بانکمنابع داده (0

 باشد.می صادرات ایران

شود که مهمترین آنها ها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میبندی اعتباری کشورها ودولترتبه (7
ها برای دسترسی به بازار باشد. دولتمی Moody'sو  FitchRatings ،Standard and Poor's(S&P)موسسات 

المللی و تامین مالی خارجی، عمدتا نیازمند اخذ رتبه اعتباری از این موسسات هستند و درجات اعتباری از سرمایه بین
به معنی قصور در پرداخت است،  Defaultمخفف که  (D)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 Intelligenceتحت 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

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

کنند. از بندی مییار پر ریسک( طبقه)بس 2)بسیار کم ریسک( تا  0اساس وضعیت ریسک کشوری به هفت طبقه از 
فرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بههمتایان صندوق در کشورهای دیگر می

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

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

 .ردار استبومی سازی شده؛ ولی بطور کلی از همبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخو ،پارامترهای خاص

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

0 AAA Aaa AAA بسیار کم ریسک 

5 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 

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

6 B-  تاB+ B3   ا ت  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 75/1-5/1 اياالت متحده

 Refi Rate 1 منطقه يورو

 Bank Rate 5/1 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/1 ژاپن

 Cash Rate 5/1 استراليا

 Cash Rate 75/1 نيوزيلند

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

 Overnight rate 25/1 داكانا

 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 6 هند

 Repo rate 2 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 25/2 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 75/16 مصر

 Base Rate 8 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 5/7 مكزيك

 Selic Rate 5/6 برزيل

 Refi Rate 6 ارمنستان

 Policy Rate 5/2 روماني

 Base Interest 1 بلغارستان

 Refi Rate 25/9 قزاقستان

 Discount Rate 17 اوكراين

 Refi Rate 25/7 روسيه

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

 64/5/2163لغايت  65/4/2163

 31/3 - دالر استراليا

 دالر كانادا

 91/2 سال 5

 13/3 سال 5/8ا ت 5

 19/3 سال 5/8بيش از 

 كرونا چك

 93/1 سال 5

 28/2 سال 5/8تا  5

 3/2 سال5/8بيش از 

 كرون دانمارک

 56/1 سال 5

 91/1 سال 5/8تا  5

 24/1 سال5/8بيش از 

 41/2 - فورينت مجارستان

 ين ژاپن

 87/1 سال 5

 89/1 سال 5/8تا  5

 93/1 سال5/8بيش از 

 5/3 - ه جنوبيوون كر

 29/3 - دالر نيوزيلند

 47/2 - كرون نروژ

 49/3 - زلوتي لهستان

 كرون سوئد

 55/1 سال 5

 17/1 سال 5/8تا  5

 39/1 سال5/8بيش از 

 فرانك سوئيس

 21/1 سال 5

 47/1 سال 5/8تا  5

 76/1 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 87/1 سال 5

 19/2 سال 5/8تا  5

 28/2 سال5/8بيش از 

 دالر اياالت  متحده

 42/3 سال 5

 63/3 سال 5/8تا  5

 77/3 سال5/8بيش از 

 يورو

 58/1 سال 5

 96/1 سال 5/8تا  5

 28/1 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 زدهم خیابان شانشهید احمد قصیر آدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان 

 66893788تلف : 

 6899988فكس: 
  Intl@egfi.org ،Intl@egfi.irپست الكترونیك: 
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