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 عدن و تجارتوزارت صنعت ، م 

  صندوق ضمانت صاردات اریان

 

 ماهناهم اینترنتی خبری تحلیلی ریسک کشوری 
 

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

 

8112ژانویه و فوریه  –69دی لغایت اسفند                                     111و  111شماره -دهم سال 
 
 

 تهیه و میظنت:

 و امور نیب الملل مدرییت ریسک

ندوزنی، امارات متحده رعبی، مصر، عمان، ژاپن، ا ی، مالزرد اين شماره اخباری از:   

گلیس، اتیوپی، غنا ، آفریقای جنوبی ،روسیه، اکویت،  ن
تحوالت  ارنژی  و کاال  رد سطح    

 جهان و منطقه 
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اینترنتی خبری  ماهنامه

 ریسک کشوری تحلیلی
 

پوشششد نهنششخر نخششری    

اخبار و تحوالت تاثیرگشاار  

تصششانی و ایااششی  ششر   اق

 ریسک کشورهای جهان

 
 

 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 
 

 ررهمكار ای  شما

 فاطمه پوریكتایی
 

 

 66893788تلف : 

 66899988فكس: 

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     انک ها و نولت های خارجی،  خد نیگری از فعالیت صنخوق رمتناظر، ارزیا ی ریسک  

صنخوق، همچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان  ه ارزیا ی ای  ریسكها می پرنازن. ماهنامه ریسک کشوری نر ا تخا  صورت یک 
 خد ها و ناتگار های نولتی و خصوصی مخت اه اال اات که  ه صشورت    ولت  ناخلی صنخوق منتشر می گرنیخ که  ا ااتقبال اایر

 نزان اات. ،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 كشورها ارائه شد از سوی اين مديريتدر ماهنامه ريسك كشوری 

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

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

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

 رد اين شماره:

 رنخ بهره شی : اتثيرات انشی از افزا یمالز

تیتول  فی ژاپن: روند ضع   8102سال  یرد ابتدا  یعت صن   دا

 شرفتی پ  ري رد مس  ی: شاخصهای اقتصادیاندوزن

 شی افزا  ري : تورم رد مس یامارات متحده رعب 

  ی/ تحوالت  داخل ینفت  یردآمداه شی افزا  ینیب مصر:شیپ

 8102-8102رد سال  یمال  ی کسر  شی افزا شیپ ینیب عمان: 

 مدت  انیرد م  یردصد 8/3:رشد متوسط تی کو

ز اقتصاد االتیا یاز سو مهای تحر : ریسک اعمالهی روس   یمتحده/ چشم اندا

گل  ن
  8102روند رو هب کاهش اقتصاد  رد سال شیپ ینیب : سی ا

وم ر انیرد م  یردصد 2: رشد متوسط یوپ ی ات   یبده  شی افزا  سکی مدت/ تدا

 رشد مجدد ري غنا: رد مس 

  یو مال  یاقتصاد راتي اتث  د،یجمهور جد سی : انتصاب رئ یجنوب  یقای آفر

 و....
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 ز افزایش نرخ بهرهتاثيرات ناشي ا :مالزی

 

به  ی( در هفته منتهBNM)یمالز ی: بانک مرکزعیوقا
نسبت  شیدرصد افزا 52/0نرخ بهره را با  ،هیژانو انیپا
 نیااتخاذ . اعالم نموددرصد  52/3 ،5002 یجوال به

 یخارج طیشرابهبود  (1 :است بوده لیبه سه دل میتصم
و  یمال یثبات بازارها ،یجهان یقو یهمراه با تقاضا

 یها تیفعالتقویت  (2؛ متعادلتر یاقتصاد انداز چشم
 یراستا صادرات با سرعت مناسب نیدر ا ؛یاقتصاد

به پشتوانه بازار کار  زین یداخل یتقاضا افته،ی شیافزا
ه رشد روند به رو ب ،یشرکت گذاری هیو رشد سرما یقو

 2/3) 5002متوسط تورم سال نزدیک بودن  (3دارد. 
بانک  یدرصد 2تا  3شده  یبه نرخ هدفگذار( درصد
 .یمرکز

تا سه  یشود دوره انقباض یم ینیب شیپ نده،یبا نگاه به آ
امر  نیعمده ا لیمتوقف شود که از دال 5002ماهه سوم 

 یفشارها تیبتث (1موارد اشاره نمود:  نیتوان به ا یم

 کردیرو کیبه  ازین (2 یقو تینگیبه پشتوانه ر یرمتو
مربوط به انتخابات  یها یثبات یبا توجه به ب یجیتدر

 یرشد قو استمراردر ماه اوت. با فرض  رو شیپ یعموم
ممکن است بانک  ،ثباتی ی( و کاهش ب5002در  % 9/2)

، 5002کشور نرخ بهره را در سه ماهه آخر  نیا یمرکز
 دهد. شیدرصد افزا 52/0

 

 

8102سال  یدر ابتدا يصنعت  داتيتول فيژاپن: روند ضع

در سه ماهه چهارم  داریپا ی: پس از کسب درآمدهاوقایع
با افت  5002 هیکشور در ماه ژانو داتی، تول5002سال 

مواجه شد. در خصوص  یدرصد 6/6قابل توجه 
داشت  یشتریافت دامنه ب نیعمده، ا ییکاال یگروهها

را  یشتریدوام رشد ب یب یمصرف یکاالها دیو صرفاَ تول
 یبروز شده برا یها ینیب شیتجربه نمود. همزمان، پ

ماه  یبرا هیدرصد( و آمار و ارقام اول 9) هیماه فور
 مجدداً دیاز آن است که تول یدرصد( حاک -2/5مارس)

افت  رغمیخواهد داشت. بر این اساس، عل یروند صعود
در  یصنعت دیتول شود یم ینیش بیپ ه،یدر ماه ژانو دیتول

به  نی. همچندی، رشد نما5002سه ماهه نخست سال 
 -2/0 ،یفروش خرده فروش ه،یدر ماه ژانو رسدینظر م
نشانگر  یادیموضوع تا اندازه ز نیکه ا افت نمایددرصد 
فروش نسبت به رشد پرشتاب سه ماهه چهارم  کاهش

 آسيا

 OECDدر کشور مالزی گروه ریسک 

 8گروه ریسك كشور مالزی در صندوق: گروه 
 دالرهزار  552:   ای صندوق بيمه مجموع پوشش

 

 OECDدر  ژاپنکشور گروه ریسک 

 8گروه ریسك كشور ژاپن در صندوق: گروه 
 ميليون دالر 5حدود :  ای صندوق بيمه مجموع پوشش
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 ییآب و هوا شرایططور بدتر شدن  نیو هم 5002سال 
اقتصاد ژاپن  رودیانتظار م ،یبه طور کلباشد. می

این امر منجر . دیهمچنان رشد مالیم خود را دنبال نما
به تعویق تاریخ هدفگذاری شده برای دستیابی به مازاد 

مالی اولیه خواهد شد. جزئیات سیاست دولت برای 
برقراری تعادل میان تقویت مالی و رشد اقتصادی، در 

و  مشخص 5002لی و اقتصادی سال برنامه مدیریت ما
 اصالحات ساختاری نیز در ماه ژوئن اعالم خواهد گردید.

 

 شرفتيپ ريدر مسدی شاخصهای اقتصا: یاندونز

 
درصد در  0/2از  یواقع یناخالص داخل دیوقایع: رشد تول

درصد در سه ماهه  5/2به  5002سه ماهه سوم سال 
 3/2درصد به  0/2ز ا گذاریهی. سرمادیچهارم سال رس

درصد و  2درصد به  9/2نیز از  یمصرف خصوص، درصد
این  ی. رشد اقتصادافتندی شیدرصد افزا 2/2صادرات به 

درصد در سال  0/2به  5006درصد در سال  2از  کشور
وجود  هاییینیخوش ب نده،ی. در خصوص آدیرس 5002

 ریکاالها و چشمگ یمتهایق شیدارد. به پشتوانه افزا
رشد صادرات قابل توجه خواهد  ،یخارج یضابودن تقا

در  یمخارج عموم شیبه پشتوانه افزا نیبود. همچن
 هیحاصل از سرما یآمدهادر شیافزا ربنایی،یز یبخشها

اعتبار، روند  ریو رشد چشمگ یخارج میمستق یگذار
ادامه خواهد یافت. رشد وام نیز در  یگذار هیمثبت سرما

که در ماه قبل،  یدر حال د،یدرصد رس 2/2ماه دسامبر به 
رشد مورد انتظار،  شیدرصد بود. افزا 2/2رقم،  نیا

دارد که  یمصرف کننده بستگ نهیهز شیعمدتاً به افزا
درصد در  9/2ده از مصرف کنن نهیهز شودیم ینیب شیپ

. با توجه به ردیبگ شیرا در پی صعودی روند 5002سال 
در  یداخل ناخالص دیرشد تول شودیم ینیب شیامر، پ نیا

درصد برسد. 3/2به  شیافزا یبا اندک 5002سال 

 

 شیافزا ري: تورم در مسيامارات متحده عرب
 

درصد در نوامبر  2/0مصرف کننده از  متی: تورم قعیوقا
سطح  نیکه باالتر دیرس 5002درصد در دسامبر  2/5به 

است که  یدر حال نیظرف نه ماه گذشته بوده است. ا
درصد  5به  5006درصد در سال  6/0تورم از  نیانگیم

 شینفت موجب افزا متی. جهش قدیرس 5002در 
 5002سال  انیحمل و نقل خصوصاً در پا هاینهیهز

 ميانه و شمال آفريقاخاور

 1گروه ریسك كشور اندونزی در صندوق: گروه 
 مطرح نبوده است.ای  بيمه پوششدی برای مور 

 

 OECDدر  اندونزیکشور گروه ریسک 

 OECDدر  امارات متحده عربیکشور گروه ریسک 

 8گروه ریسك كشور امارات متحده عربی در صندوق: گروه 
 ميليون دالر 161  : ای صندوق بيمه پوششمجموع 
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در  یکه نقش قابل توجه د،یدرصد در دسامبر( گرد 3/9)
بهبود  لیبه دل نیتورم کل داشته است. همچن شیافزا

اه کاالها و خدمات متفرقه در م متی، قمحصوالت متیق
 متیکه ق یدر حالنشان داد؛  شیدرصد افزا 3/9دسامبر 
 9/0 شی)با وجود افزا افتیدرصد کاهش  3/0مسکن 

در ماه  نیز ییمحصوالت غذا متیق .(5002در  یدرصد
درصد  5/0، 5002درصد و در کل سال  5/3دسامبر 

 اتیرود با توجه به آغاز مال ی. انتظار منشان داد شیافزا

، تورم سال جاری یدر ابتدا یدرصد 2بر ارزش افزوده 
درصد برسد.  2و به متوسط  افتهی شیافزا 5002در سال 
 یدرصد 2افزوده  زشبر ار اتیمال یمعرف اعالمبا وجود 
 یهمکار یشورا یکشورها یتمام یبرا 5002در اوائل 

و  یفقط در امارات متحده عرباین موضوع  ،فارس جیخل
 2 موجب شد ییراو موانع اج دیگرد عملیاتیعربستان 

به  5002را حداقل تا اواسط سال آن  یاجرا گریکشور د
 .ندازندیب قیتعو

 

های نفتي/ تحوالت  داخليدپيش بيني افزایش درآم :مصر

درآمد مصر از صادرات نفت با  شود یم ینیب شیپ -0
-5002دالر در سال  اردیلیم 2/6از  شیدرصد افزا 5/9

 5002به ژوئن  یال منتهدالر به س اریلیم 0/2به  5006
درصد از  6/30دهد صادرات نفت  یبرسد که نشان م

دهد. به  یم لیکشور را تشک نیمجموع صادرات ا
واردات نفت در سال  دشو یم ینیب شیامر پ نیموازات ا

دالر باشد که  اردیلیم 2/00در سطح  5002-5002
 داریلیم 5/00نسبت به سال قبل )  یدرصد 6/2 شیافزا

درصد مجموع واردات را  2/50نشان داده و   دالر( را
 دهد. یم لیتشک

 هیژانو 09جمهور مصر، در  سیرئ ،یسیالس عبدالفتاح -5
بار دوم هم در انتخابات شرکت  یاعالم کرد که برا

مارس  یبرا یجمهور استی. انتخابات رنمودخواهد 
عبدالفتاح  نیشده است. همچن یزیبرنامه ر 5002

کرد تا  داریدر قاهره د یوپیات ریبا نخست وز یسیالس
 یدالر اردیلیم 2 بزرگمربوط به ساخت طرح  تالفاتاخ

را حل و فصل کند. دولت قاهره  یوپیسد رنسانس ات
 یکیدروالکتریطرح ه کیطرح مذکور که  معتقد است

 طیو به مح کرده دیمنابع آب مصر را تهد واندتیاست م
مصر و  ،یوپی. رهبران اتدیوارد نما بیکشور آس ستیز

 راماهه  کیجل ضرب اال کی هیژانو 59سودان در 
ن کردند تا موانع موجود در خصوص سد مذکور را  تعیی

 .ندینما مرتفع

 

 8102-8102مالي در سال  کسریافزایش پيش بيني عمان: 
 

 نیب یمال نیموسسه تام ینیب شیبر اساس پوقایع: 
صد در 2/05کشور از  نیبودجه ا ی( ، کسرIIF)المللی

 منوط به تعیین  ،5002در سال  یناخالص داخل دیتول
طی  هر بشکه یبه ازای دالر 60نفت  یمتوسط بها

 5002درصد در سال  3/9کاهش یافته و به  سال،
 یمذکور، کسر سسهخواهد رسید. بر اساس گزارش مو

 ریبر خالف سا رایز ،بودجه عمان همچنان باالست
بستان فارس)عر جیخل یهمکار یشورا یکشورها

 9گروه ریسك كشور مصر در صندوق: گروه 
 در این كشور محدود می باشد. ای صندوق بيمه پوشش

 OECDدر مصر کشور گروه ریسک 
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 یها نهیو قطر(، هز نیبحر ت،یامارات، کو ،یسعود
سه سال گذشته به منظور  یط صورت گرفته یعموم
بوده  ییدر سطح باال ،یاقتصاد یتهایاز فعال تیحما

 یسطح بده کندیم ینیب شیپ ،موسسه نیاست. ا
 5002در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 23به یعموم

در  یناخالص داخل دیتولدرصد  22با  سهیبرسد ) در مقا
(. 5002در سال  یناخالص داخل دیتول  %2و  5002سال 

همچنان بر  یمال نیطبق اعالم موسسه، عمان در تام
 یدر ابتدا نخواهد بود. دولت عما یمتک یمنابع خارج

جذب کرده  یدالر وام خارج اردیلیم 2/6، 5002سال 
 یازهایدرصد ن 90حدود  تواند یمبلغ م نیاست که ا

شود رتبه یبرآورد م نیسال را پوشش دهد. همچن یمال
 رییاحتماالً تغ ،یمال تیفقدان تقو لیدولت عمان به دل

نفت خام  یبها یفعل شیاست که افزا یدر حال نی. اابدی
 یو مال یخارج یشدت فشار وارده  بر حسابها تواند یم

 IIF ینیب شیرا موقتا کاهش دهد. همینطور بر اساس پ
به پشتوانه بهبود سطح  یواقع یناخالص داخل دیرشد تول

درصد در  2/0از  ،ییربنایز یو پروژه ها یگاز داتیتول
و رشد بخش  5002درصد در سال  2/3به  5002سال 

درصد می رسد.  2/3درصد به  2/5از  یدروکربنیرهیغ
در  یدرصد 2/5نیز بعد از افت  یدروکربنیه داتیتول

درصد  6/3 یل جارسا یو ط افتهی شی، افزا5002سال 
 شیبا وجود آنکه گشا IIFرشد خواهد کرد.  به عقیده 

در کوتاه مدت به چشم انداز رشد کمک  تواند یم یمال
باال  ،یومعم یبده شیمدت به افزا انیاما در م ،دینما

و فشار بر نرخ ارز منجر خواهد  ونید هیتاد نهیرفتن هز
 شد.

 

 

 تمد انيدر م یدرصد 8/3:رشد متوسط تیکو
 

ه کشور ب نیپول،  ا یالملل نیوقایع: به گزارش صندوق ب
مناسب، سطح  یمال یرهایاز ضربه گ یبرخوردار لیدل
مناسب توانسته است  یو بخش مال یعموم یبده نییپا

نفت بر اقتصاد را کاهش  متینوسانات ق یاثرات منف
 دیپول، تول یالملل نیصندوق ب ینیب شیدهد. بر اساس پ

در  یدرصد 2/5بعد از کاهش  یواقع یناخالص داخل
درصد رشد نموده و  9/3تا  5002، در سال 5002سال 

 5/3مدت به طور متوسط،  انیرشد مورد انتظار در م
نهاد  نیا ینیب شیطبق پ نیدرصد خواهد بود. همچن

  5002که در سال دروکربنهایبخش ه تیفعال ،المللی نیب
 شیانه افزبه پشتوا ،مواجه شده بود یدرصد 6با افت 

درصد  6/2تا  5002بخش در سال  نیدر ا گذاریهیسرما
رشد  رودانتظار می نی. همچنافتیخواهد  توسعه

برنامه  یاجرا ریتحت تاث یدروکربنیرهیغ یبخشها
 2/5کسب و کار، از نرخ  طیساله و بهبود شرا 2توسعه 

درصد در  3و به  افتهی شیافزا 5002درصد در سال 
 سکهاییاست که ر حالین در جاری برسد. ای سال

 یشامل کمتر شدن بها، چشم انداز رشد ریدر مس موجود
شده، سخت تر شدن  ینیب شینفت نسبت به مبلغ پ

     یکیتیژئوپول یتنشها دیجهانی و تشد یمال طیشرا
 یصندوق، کسر ینیب شیطبق پ نی. همچنباشندیم

درصد  9/02و از  افتهیکاهش  یبه طور جزئ تیکو یمال
به مارس  یمنته یدر سال مال ید ناخالص داخلیتول

در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 2/02به  5002
سطح  نیمدت نیز در هم انیو در م دیخواهد رس 5009

 ت،یاست که دولت کو یمی ماند. این در حال یباق

 8گروه ریسك كشور عمان در صندوق: گروه 
 ميليون دالر 5/1:   ای صندوق بيمه مجموع پوشش

 

 OECDدر عمان کشور گروه ریسک 



7 

 

 یخارج یهاییکاهش دارا قیخود را از طر یمال یازهاین
، تامین کرده یو داخل یطور استقراض خارج نیو هم
 است. 

 یسطح بده کند یم ینیب شیپول پ المللی نیصندوق ب
در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 0/09از  یعموم
-5009ال درصد در س 52و به  فتهفراتر ر 5002-5002
 یهاییدارا شود یم ینیب شیپ نیبرسد. همچن 5002

-5002 یدر بازه زمان یدر صندوق ثروت دولت تیکو
شود در  یلناخالص داخ دیدرصد تول 230معادل  5009

درصد  220رقم  نیا 5002-5002 یدر بازه زمان کهیحال

این  کند یم ینیب شیصندوق پ ن،یبوده است. عالوه برا
ناخالص  دیتول یدرصد 2/0 یکشور کسری حساب جار

 تجربه نماید.   5002را در سال  یداخل
 

 

 

                     

 

 

 

 / چشم انداز اقتصادیمتحده االتیا یسو زا هامیتحرال اعمریسك : هيروس
 

متحده، فهرستی  االتیا داریخزانه ه،یژانو 59: در عیوقا
 520را بر اساس ماده  یو تجار روس استمدارانیاز س

موسوم به کاستا منتشر  5002سال  یمهایقانون تحر
 یخارج یها ییکرد. بر اساس گزارش اداره کنترل دارا

فهرست به معنای  نی( انتشار اOFACده )متح االتیا
. این در حالی است که باشد ینم مهایتحر دیفهرست جد

از افراد نامبرده در گزارش ممکن است به تبع  یبرخ
 شده باشند.  میتحر ،مقررات ریسا

اشخاص مندرج در فهرست مذکور، هدف  گرچه
بابت  روسی مقامات اما ،اند واقع نشده دیجد یمهایتحر

. این در نمودندخصمانه اظهار تاسف  فهرست  یناانتشار 
در  دیجد یمهایحالی است که احتمال اعمال تحر

و  یبخش دفاع معامالتخصوص افراد موثر در 
 . اردوجود د کماکانطالعاتی روسیه ا

 

 8ویت در صندوق: گروه گروه ریسك كشور ك
 ميليون دالر 7/5:   ای صندوق بيمه مجموع پوشش

 

 OECDدر کویت کشور گروه ریسک 

 اروپا

 OECDدر روسیه کشور گروه ریسک 

 1گروه ریسك كشور روسيه در صندوق: گروه 
 ميليون دالر 7/8ای صندوق:  بيمه مجموع پوشش
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  صندوق  یچشم انداز اقتصاد جهان نیاساس آخر بر
رشد  شودیم ینیب شیپ، 5002 هیپول در ژانو المللینیب

درصد برسد. نرخ تورم نیز بعد از  2/0به  هیاقتصادی روس
در دسامبر ، 5002-5002به نقطه اوج در سال  دنیرس

  و انتظار  دیدرصد رس 2/5و به  افتهیکاهش  5002
 نیدرصد برسد. در ا 2به رقم  5002در سال  رودیم

 5002را در سال  هینرخ بهره پا یخصوص، بانک مرکز
و اخبار  یه کاهش نرخ وام دهامر ب نیکاهش داد و ا

رود همچنین انتظار میشرکتها منجر شد.  یمثبت برا
در  ،یکشور صادر کننده انرژ نیا یمازاد حساب جار

)در  ابدی شینفت احتماال افزا یبها شیبحبوحه افزا
قرار  ییدر سطح باالی ارز ری(. ذخا5002با سال  سهیمقا

 نی. اافتیواهد خ شیافزا یبه آرام زین ندهیدارد  و در آ
ماه از واردات کشور را پوشش  00 بایتقر واندت یم ریذخا

 یشده و روند نزول لیتعد یخارج یبده یدهد. نسبتها
 دارند.

  8102اقتصاد کشور در سال رو به کاهش  روندپيش بيني : سيانگل

 
در سه ماهه چهارم  یناخالص داخل دیوقایع: رشد تول

 2/0که نسبت به رقم  دیدرصد رس 2/0، به 5002سال 
 ینظر مه باالتر بود. ب یسه ماهه سوم اندک یدرصد

 نیدرصد بوده که ا 2/0در کل  5002رسد رشد سال 
 کی 5006سال  یدرصد 9با نرخ رشد  سهیرقم در مقا

اقتصادی از سال  شدنرخ ر نیاما کمتر ؛دارد یافت جزئ
رود. در کنار این تحوالت،  یتاکنون به شمار م 5005
بر روی  یمنف ریتاث ت،یاز برکس یناش نانیاطمعدم 
که  طییدر شرا نیگذاشته است. همچن گذاریهیسرما

 باشد،میحقوق  شینرخ تورم باالتر از میزان افزا
 5002مصرف کنندگان در سال  یمشکالت اقتصاد

. رشد متوسط بواسطه مشارکت یافتخواهد  استمرار
رشد و به پشتوانه چشم انداز مطلوب  یبخش خارج

که رکود مورد انتظار در  ستین یابه اندازه ،یجهان
رشد  شودیم ینیب شی. پدیرا جبران نما یداخل یتقاضا

 2/0به  یسال جار یط سیانگل یناخالص داخل دیتول
سراسر  درارقام رشد  نیتر نییاز پا یکیدرصد برسد که 

 اروپا محسوب می شود. هیاتحاد

 OECDدر انگلیس کشور گروه ریسک 

 1كشور انگليس در صندوق: گروه گروه ریسك 
 ميليون دالر5/6:   ای صندوق بيمه مجموع پوشش
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  افزایش بدهي سكیتداوم ر /مدت انير مد یدرصد 2: رشد متوسط يوپيات
 

پول، به  المللی نیصندوق ب ینیب شیوقایع: بر اساس پ
و جهش  یبخش کشاورز یتهایپشتوانه بهبود فعال

این  یواقع یناخالص داخل دیصادرات، رشد تول زانیم
 2/2به  5002 یبه جوال یمنته یکشور در سال مال

ق، با توجه . بر اساس گزارش صندودیدرصد خواهد رس
متوسط رشد ساالنه  ات،و صادر گذاری هیبه بهبود سرما

 نیاست. همچن ینیب شیمدت قابل پ انیدرصد در م 2
 نرخ شود می ینیب شیافت ارزش واحد پول پ لیبه دل
 در درصد 2/00 به 02/5006 سال در درصد 5/2 از تورم
 یاما در صورت اجرا ،ابدی شافزای 02/5002 سال

توسط دولت، نرخ تورم  قتریدق یو مال یپول یاستهایس
بدتر  نیدرصد خواهد بود. همچن 2مدت  انیساالنه در م

 یتواند بر شرایط خارج یم ییآب و هوا طیشدن شرا
و بدتر شدن  یتراز تجار یکسر دیبگذارد و به تشد ریتاث

 کشور منجر گردد.  یها یبده تیوضع
کرده است با  ینیب شپی پول المللی بین صندوق

 یمال یکسر ،یمال تیدولت به منظور تقو یشهاتال
در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 2/3از  یوپیات

در  یناخالص داخل دیدرصد تول 2/5به  5002-5006
 می ینیب شی. به عالوه پابدیکاهش  5002-5002سال 
 اخالصن دیدرصد تول 5/2از  یحساب جار کسری شود
ر سال درصد د 2/2به  5006-5002در سال  یداخل

 شیافزا لیو عمدتاَ به دل افتهیکاهش  5002-5002
 جیمدت به تدر انیصادرات ورود مستمر حوالجات در م

 انی. شایان ذکر آنکه صندوق انتظار دارد در پاابدیبهبود 
 دیدرصد تول 33به  یخارج ی، سطح بده5002ژوئن 

درصد  29به  یعموم یو سطح بده یناخالص داخل
 اردیلیم 2/0 یبده دیبه سررس با توجه نیبرسد. همچن

و تعهدات قابل  5002-5002 یسال مال یبرا یدالر
 یبده یباال سکیکشور از ر نیمدت، ا انیتوجه در م
 باشد. یبرخوردار م

 

 رشد مجدد ريغنا: در مس

 
 نیدوم یدرصد 9/2، غنا با رشد 5002در سال وقایع: 

(. یوپیاز نظر نرخ رشد بود )پس از ات قایکشور قاره آفر
در  گذاری هیغنا، سرما یعامل رشد اقتصاد نیمهمتر

بود  این محصول دیتول تیظرف شیبخش نفت و افزا
همین روند را  تواند یم زین 5002کشور در سال  نی)ا

 گذاری هیسرما شیاطرحها نیز به افز ریادامه دهد(. سا
 ژهیو به و هیسهم مجموع سرما شیو افزا یخارج
برق کمک نمود. به عالوه،  دیتولفعال در  عیصنا هیسرما

از  یکاکائو مجدداَ رونق گرفت، هر چند که بخش دیتول
واردات از  اکاکائو، ب دیدر تول یدرصد 52 شیافزا نیا

 ی. تمامارتباط داشتساحل عاج جهت صادرات مجدد 
 نیتام قیاز طر هیمثبت، به جذب سرما یهاشرفتیپ نیا

 یمال یسرکمک نمود و ک یمال یو کاهش کسر یمال
به  5006در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 9را از 

 د. یرسان 5002در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول 6/2

 

 ی جنوب صحراآفريقا

 OECDدر اتیوپی کشور گروه ریسک 

 9گروه ریسك كشور اتيوپی در صندوق: گروه 
 ميليون دالر 19:   ای صندوق بيمه مجموع پوشش
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شود  یم ینیب شیپ ،یمال نیتام طیتوجه به بهبود شرا با
درصد برسد.  2/2به  5002در سال  یرشد اقتصاد

به  5002تورم در سال   نیمیانگ رودانتظار می نیهمچن

یافته و  شیافزا یارز ریدرصد برسد و ذخا 00کمتر از 

. ماه واردات کشور را پوشش دهد 2بتواند 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئيس جمهور جدید، تاثيرات اقتصادی و ماليانتصاب ر :يجنوب یقایآفر
 

 یقایآفر یجمهور استیوقایع: انتصاب رامافوزا به سمت ر
کشور گذاشته است.  یضاع مالبر او یمثبت راتیتاث ،یجنوب

 نی)راند(، از ماه نوامبر که در کمتریجنوب یقایواحد پول آفر
. در سال افتی شیدرصد افزا 02سطح قرار گرفته بود تا 

)به عنوان  یبهبود اوضاع اقتصاد ،یاسیگذشته، عدم ثبات س
( را المللی نیب هیسرما اناتیفلزات و جر متیق شیمثال افزا

 افتهیبهبود  زیکشور ن یاساس یها هینمود. پامواجه  ریبا تاخ
ناخالص  دیدرصد تول -9/2از  یحساب جار یاست. کسر

در  شود یم ینیب شیو پ افتیکاهش  5003در سال  یداخل
 هیدرصد برسد. نرخ تورم کلی در ماه ژانو -5به  5002سال 

شش سال گذشته   یرقم ط کمترینکه  دیدرصد رس 0/2به 
 یوجود دارد که بده نانیاضر این اطمبوده است. در حال ح

است که  یخواهد شد. این در حال تیتثب در آینده یعموم
درصد، مرحله  02درصد به  02بر فروش از  اتیمال شیافزا

 ینیب شی)پ رود یشمار مه ب یمال یاول در کاهش کسر
 دیدرصد تول - 2/2به  5002در سال  یمال کسری شودمی

با  دیجد یمال کردیبرسد(. در حال حاضر، رو یناخالص داخل

 ینرخ بهره بانک مرکز رود یاستقبال مواجه شده و انتظار م
درصد کاهش  0سال تا  انیدرصد است تا پا 22/6که اکنون 

 یبدهکار دولت یساختار مجدد شرکتها دیتجد نی. همچنابدی
 یبده شیاز افزا یریاست که به منظور جلوگ یگریاقدام د

 است. پذیرفتهورت ص یعموم

 OECDدر غنا کشور گروه ریسک 

 5در صندوق: گروه گروه ریسك كشور غنا 
 ميليون دالر 5:   ای صندوق بيمه مجموع پوشش

 

 OECDدر آفریقای جنوبی کشور گروه ریسک 

 1گروه ریسك كشور آفریقای جنوبی در صندوق: گروه 
 دالرزار ه 511:   ای صندوق بيمه مجموع پوشش
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8102سال  ينفت ط یدالر برا 28 متيمتوسط ق

، بطور متوسط 5002 هیشاخص نفت خام برنت در ژانو
نسبت  شیدرصد افزا 3/52 انگریدالر بوده است که ب 69

 .یباشدم 5002دالر در ماه مشابه سال  2/22به متوسط 
نفت خام وست تکزاس  متیاست که ق یدر حال نیا
 انگریدالر به ازاء هر بشکه بوده که ب 6/63 تینترمدییا

 6/25)  5002سال  هیبه ژانو بتنس یدرصد 50 رشد
 لینفت دال یجهان متیق یشی. روند افزاباشد یدالر( م
اقدام  توان بهآنها می از جمله که داشته است یمتعدد

بهبود  کا،یدالر آمر فیتضع د،یاوپک در جهت کاهش تول
تقاضا  شیختالالت عرضه، افزاا ،یچشم انداز رشد جهان

 التیدر زمستان و بهبود تما یشیگرما یستمهایس یبرا
اخبار مربوط  دیعوامل موجب گرد نی. ااشاره نمود بازار

 نفت توسط بشکه ونیلیم 00روزانه بالغ بر  دیبه تول
 22 یکه ط 5002سال  یدر انتها یمتحده عرب امارات

 شیافزا نیبوده است و همچن قهبسا یسال گذشته ب
نسبت به هشت ماه  5002 هینفت اوپک در ژانو دیتول

 ربستانو ع هیجریعراق، ن شتریب دیتول لیگذشته به دل
بازار نفت کماکان  یجبران گردد. به طور کل یسعود

اوپک و  دیمتضاد کاهش تول یرویدو ن ریتحت تاث
 ی. از سوباشدمی متحده االتیا لینفت ش دیتول شیافزا

به  5002نفت در سال  متیرود ق یمانتظار ن گر،ید
و احتماال تمام طول سال  ابدی شیدالر افزا 20باالتر از 

دالر به ازاء هر بشکه در  20و  60 یها متیق نیب
متوسط  شود یم ینبی شیپ نینوسان خواهد بود. همچن

و  2/63، 5002نفت برنت در سه ماهه اول سال  متیق
 یدر حال نیا .دالر باشد 5/65در سه ماهه دوم سال 

نفت وست تکزاس  متیق رودیاست که انتظار م
دالر و  3/29به  5002در سه ماهه اول سال  تینترمدییا

پیش  یدالر برسد. به طور کل 5/22در سه ماهه دوم به 
نفت برنت و نفت خام وست تکزاس  متیق شودبینی می

به  بیبه ترت 5002به طور متوسط در سال  تینترمدییا
 .دالر برسد 0/22و  2/65

 

 ديکاهش مستمر تول متعاقب یرو متيق شی: افزايفلزات اساس
 

در بورس فلزات لندن  یسه ماهه رو یآت متیمتوسط ق
هر تن بوده که  یدالر به ازا 30202، 5002 هیدر ژانو

، 5002در ماه مشابه سال دالری  30220 متینسبت به ق
 نیا یاصل لینشان داده است. دل شیدرصد افزا 0/52

 یپروژه ها شیانتظارات موجود در خصوص افزا ،امر
اظهارات دونالد ترامپ  یمتحده در پ االتیدر ا ییربنایز

 یبا تقاضا یرو متیق شیافزا نیبوده است. همچن
موجود  یتهایفلزات با وجود محدود یباالتر برا یجهان

شود. یم تیتقو نیعرضه، خصوصاً در چ طیدر شرا
در خصوص کمبود عرضه،  ینگران لیبه دل ن،یعالوه بر ا

 افتهیتن کاهش  0260522شده به  هیفلز تصف یموجود
بوده است. همزمان،  5002آن از سال  زانیم نیکمترکه 

 ن،یچ دیتداوم کاهش تول لیزده شده که به دل نیتخم
دالر و در  30300در سه ماهه اول سال به  یرو متیق

برسد.  هر تن یدالر به ازا 30200سه ماهه دوم  به 
 زیامسال ن ،یبازار رو نکهیبا توجه به ا نیعالوه بر ا
شده که  ینبی شیپ ،داشت اهدخو یتن کسر 3200000

 سال هر تن در یدالر به ازا 50222فلزات از  متیق
برسد.  5002 سال دالر در 30552به متوسط  5002

با  دیتول شیکه در صورت افزا رود یاگرچه انتظار م
فلزات  متیق د،یجد های تیظرف موجود و بروز طیشرا

دالر به  50200به متوسط  5009-5050 یدر بازه زمان
 .هر تن برسد یازا

 

 انرژی و كاال تحوالت بازار
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 گذاران هیسرما یبهبود تقاضا ليبه دل 8102سال طال در  متيق  افزایش فلزات گرانبها:
 2/00300به  5002 هیشمش طال در ژانو متیمتوسط ق

 یدرصد 2 شیاافز انگریکه ب دیهر تن رس یدالر به ازا
بوده و  5002دسامبر  یدالر 2/00566 متینسبت به ق

 شیشود. افزا یمحسوب م 5002رقم از سپتامبر  نیشتریب
 ی باشد،م تر فیطال عمدتاً منعکس کننده دالر ضع متیق
 2/5ماهانه فلزات با کاهش  متیمتوسط ق شیافزا رایز

دالر  همزمان شده  یدر شاخص موزون تجار یدرصد
به پشتوانه بهبود  ی شودم ینبی شیپ گرید یسواست. از 

 یو تقاضا نیخصوصاً در چ یجهان یگذار هیسرما یتقاضا
دالر  00522طال از متوسط  متیفلزات در هند، ق داریپا

برسد.  5002دالر در  00360به  5002هر اونس در  یبرا
سال  یفلزات برا متقی انداز است که چشم یدر حال نیا

نرخ بهره  شیازجمله احتمال افزا یکهایسیشامل ر 5002

متحده  االتیا یخرده فروش یکاهش در تقاضا نیو همچن
طال در سال  یجهان یتقاضا ،ی. به طور موازی باشدم

 2/00 شیکه شامل افزا دیتن رس 30935به  5002
 لیبوده و عمدتا به دل 5002تن در سال  30222از  یدرصد
. در بخش اشدب یجواهرات م یبرا شتریب یجهان یتقاضا

تن  2209به  5002طال در سال  یجهان دیعرضه، تول
درصد  6/3، 5006تن در  20225که نسبت به  دیرس

امر منعکس کننده کاهش  نیکاهش نشان داده و ا
 قتی. در حقی باشدفلزات م هو عرضه قراض یمعدن داتیتول
 دیرس 30502در سال گذشته به  یمحصوالت معدن دیتول

درصد کاهش  2/0، 5006ال تن در س 30506که نسبت به 
درصد  9/2عرضه قراضه فلزات با  کهیدر حال ؛نشان داد

 .دیرس 5002تن در سال  00556کاهش به 
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

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

43484,60014,56031,411111,500145,60414722,48066BBB3..CCآرژانتين2

ا3 ......+6805334,555010144BBB-BBB…0.1032,516آروب

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..0.0911,29713,3602974418580آنتيگوا و باربادو9

-BBBBBB..01,50001496……0.0714,800آندورا10

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

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

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

353,44316,36017,55517,61024,084333,48933BBB-BBBBaa2..BBاروگوئه16

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

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

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

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

 ) ميليون نفر(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

16100,8726,0403,94119,91045,33358,33466BBB3..Bاكوادور25

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

625,8503,7802,69314,44017,57501,15355ccccccaa1..BBالسالوادور27

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

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

....0.03316,59847,6404,177102,00016,664372541BBB+AA3ايسلند35

....CCC+Caa3....0.0284,45114,8806324,4903,99701935باربادوس36

....BB+Baa3..0.0388,88421,01087417,5606,427093933باهاما37

132,22121,3306,22928,82035,100783,22074BB+BB-B1BB+BBبحرين38

2081,774,72511,760363,570475,900466,98847651,97535BBBBBa2..BBبرزيل39

............0.04215,49238,5633,6491,71615,77014092برونئي دارالسالم40
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

....1054,6097,3405,0681,20465,501443,84167B-B-Caa1بالروس42

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

748,9537,42020,13037,85066,586513,48643BBB-BB+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

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

1133,1972,83015,1295,26521,442092755BB-BBBa3..BBبوليوي52

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

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

............0126015…0.00228711,110پاالئو55

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

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

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

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

B........5344,8959304,39013,82021,985472,37266تانزانيا60
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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+BBBa1BB+Bتركيه64

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

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

1143,0154,2107,49826,95052,193142,65245B+BB-Ba3..CCCتونس67

............0.014774,280159216195035تونگا68

............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

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

............0.0725387,0701012754410376دومينيكا77

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
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

............0.0193111,570634072660247سائوتومه و پرينسيپ85

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

............0.0017614,0501413683300694ساموآ87

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

....B3......0.5841,1571,8304962561,1240115سليمان، جزاير89

BBB..39206,3780811…0.0031,866سن مارينو90

............6..0.00592214,5403271594130سنت كيتس و نويس91

............0.1851,4367,0902584468000367سنت لوسيا92

....B3......0.1097516,56015725534701225سنت 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(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

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

....0.5434,8789,3706258604,532137066B-BB1سورينام102

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

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

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

........-0.0931,43813,9904651,7192,71806966BBسيشل106

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

736,5135,82012,05233,60038,300143,36365BB-BB-Ba3..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-BBBaa3BBBBBعمان111

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

101291,9653,44079,62972,810160,3421447,46333BBB-BBBBaa2..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
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

448,73213,02015,42460,47047,44243,12155BBBBBa2..Bكرواسي126

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

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

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

48292,0807,78046,80985,830108,78859,66944BBBBBBBaa2..BBBكلمبيا130

....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
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

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

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

....1663,7943,4407,33117,67033,04961,67444BBBBBa1گواتماال144

..........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

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-A-A3..BBليتواني158

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

..........249,9814407743,3615,872032277ماداگاسكار160
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

............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-Caa1مغولستان171

210,0865,0702,9647,45111,422346555BBمقدونيه172  BB-....B

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

2814,6896303,2216,27615,057142,56977CCموزامبيك176  SDCaa3..B

....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
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

G DP

($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 

OECD كشوری

رتبه اعتباری 

دولت 

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

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

..3320045……00نائورو182

211,5465,8201,2094,31212,855021044BBB-..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+BB1..Bنيجريه187

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

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

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

31367,50012,82020,27574,87089,58906,72677CCCCCCCaa3..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-Baa3..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

CCCB-Caa3..B..11195,21222,0906,236568,700117,288484,1926يونان200



23 

 

 توضيحات جداول

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

 باشد.می رات ایرانصاد

شود که مهمترین آنها ها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میبندی اعتباری کشورها ودولترتبه (5
ها برای دسترسی به بازار باشد. دولتمی Moody'sو  FitchRatings ،Standard and Poor's(S&P)موسسات 

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

اید و بازار ایران را هم نمبندی 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

گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در سرمایه
یز بمنظور پوشش ریسکهای صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر شوند نسطح دنیا محسوب می

کنند. از بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 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 کرهSinosureبندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سازی تقریبی طبقهچین نام برد.معادل
بندی صندوق بر اساس شایان ذکر است الگوی رتبهگردد. بندی 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 ايران

1 AAA Aaa AAA بسیار کم ريسک 

2 A+  تاAA+ A1   تا  Aa1 AA کم ريسک 

3 BBB+   تا A Baa1    تا  A A ريسک متوسط به پايین 

4 BB+  تاBBB Ba1    تا  Baa2 BBB ريسک متوسط 

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

6 B-  تاB+ B3    تا  B1 B پر ريسک 

7 CCC   تاD Caa1  تاC CCC  تاD بسیار پر ريسک 
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 )%(نرخ جاری نرخ پايه نام كشور

 Fed fund Target rates 1-25/1 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 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 6 هند

 Repo rate 75/1 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 5/1 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 75/17 مصر

 Base Rate 8 تركيه

 Repo rate 75/6 آفريقای جنوبي

 Central Bank Rate 11 كنيا

 Monetary Policy Rate 14 نيجريه

 Prime Rate 21 غنا

 Rediscount Rte 18 آنگوال

 Target Rate 5/7 مكزيك

 Selic Rate 75/6 برزيل

 Refi Rate 6 ارمنستان

 Policy Rate 25/2 روماني

 Base Interest 1 بلغارستان

 Refi Rate 75/9 قزاقستان

 Discount Rate 16 اوكراين

 Refi Rate 5/7 روسيه

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

 8163/8/61لغايت  8163/6/61

 38/3 - دالر استراليا

 دالر كانادا

 62/2 سال 5

 73/2 سال 5/8تا  5

 81/2 سال 5/8بيش از 

 كرونا چك

 59/1 سال 5

 77/1 سال 5/8تا  5

 2 سال5/8بيش از 

 كرون دانمارک

 58/1 سال 5

 88/1 سال 5/8تا  5

 16/1 سال5/8بيش از 

 83/1 - فورينت مجارستان

 ين ژاپن

 88/1 سال 5

 91/1 سال 5/8تا  5

 93/1 سال5/8بيش از 

 3/3 - وون كره جنوبي

 26/3 - دالر نيوزيلند

 11/2 - كرون نروژ

 65/3 - زلوتي لهستان

 كرون سوئد

 54/1 سال 5

 95/1 سال 5/8تا  5

 19/1 سال5/8از  بيش

 فرانك سوئيس

 28/1 سال 5

 48/1 سال 5/8تا  5

 68/1 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 54/1 سال 5

 75/1 سال 5/8تا  5

 98/1 سال5/8بيش از 

 دالر اياالت  متحده

 96/2 سال 5

 18/3 سال 5/8تا  5

 32/3 سال5/8بيش از 

 يورو

 43/1 سال 5

 74/1 سال 5/8تا  5

 16/1 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 

 66893788تلف : 

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