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

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،     ااتقبال اایر  خد ها و ناتگار های نولتی و خصوصشی   ه نلیل ولت  ناخلی صنخوق منتشر می گرنیخ که 

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

 

نامه و نامه، ضمانتبا صدور انواع بيمهو  خاورميانه تاسيس شدهمنطقه اتي در بعنوان اولين موسسه اعتبار صادر 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 ن ايراني به مگذارابه 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 ميكنندگان، سرمايهگشای صادرصندوق 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   گذاریمنظور كاهش ريسك صادرات و سرمايهه 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.رد مرتبط مياوضاع اقتصادی، تامين مالي، بيمه اعتباری، فعاليت همتايان و ساير موا
، سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك از سوی اين مديريت هارائه شددر ماهنامه ريسك كشوری 

اريهای سازمان همك»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« اقتصادی و توسعه

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

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

 رد اين شماره:

 اروپا هیژاپن: امضاء موافقتناهم تجارت آزاد با اتحاد

 نی شده توسط چ  یمال  نی اتم  یرپوژه اه یرد اجرا  ی: بازنگر یمالز

  یبخش بانک  ی سب و سودآورمنا هیمصر: سرما

 یانمناسب خدمات عموم  طی رعاق: موج اعترضات نسبت هب شرا

 بلغارستان  تی با عضو وروی منطقه  یبلغارستان: موافقت وزرا 

  چی توسط موسسه ف  ی :تنزل رتبه اعتبار هی رتک 

  دیجد ی: شروع چالشهایجنوب  یقای آفر

 یو خارج  یداخل  طی شرا تی رد صورت تثب  یاقتصاد تی ساحل عاج: بهبود فعال 

 قای شاخ آفر یربا  یسال، نقطه عطف  20: توافقناهم صلح پس از ترهی ار -یوپ ی ات 

 اروپا هیتوسط اتحاد مهای اعمال تحر دی: اتئ هی روس 

 کستانی اتج  یگزارش اختصاص 

 و.....

 

 
 

 آنمآ  
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 اروپا هاتحادی با آزاد تجارت نامهژاپن: امضاء موافقت 

 
 هیاتحاد -ویتوک کیو استراتژ یتجار یهمکار توافقنامه
امضا شد. بر  ویدر توکبین طرفین تجارت آزاد  یاروپا برا

 ییاروپا، حجم صادرات کاال ونیسیکم یطبق برآوردها
به  2017سال  یبازار مشترک برا نیحاضر در ا یهاشرکت

ای از نشانه ویتوکنشست  .رسیده است وروی اردیلیم 61
 و موانع تجارت آزاد محسوب  ییگراتیحما هیعل اقدام

از نود  شیتوافقنامه قرار است ب نیاساس ا بر. شودیم
دو طرف  یورود کاالها یبرا یگمرک یدرصد از تعرفه ها

محصوالت  یینها متیق بیترت نیبد برداشته شود.
با  گریکنندگان طرف دمصرف یبرا کیهر  یواردات

 شایان ذکر آنکه .روبرو خواهد شد یریکاهش چشمگ
 یامنطقه ،اروپا هیژاپن و اتحاد انیتوافقنامه تجارت آزاد م

ناخالص  دیسوم تول کیرا که  تیجمع ونیلیبا ششصد م
تحت پوشش  ،استجهان را به خود اختصاص داده  یداخل

 .دهد یقرار م

 

 نیشده توسط چ یمال نیتامهای پروژه  بازنگری در اجرای: یمالز
شده  یمال نیتام ییربنایز مهم یاهطرح اجرایوقایع: 

که در دوره دولت قبل آغاز شده بود، توسط  ن،یتوسط چ
مجدد قرار گرفت.  یمحمد مورد بازنگر ریدولت ماهات
حجم و  ،یمنافع ملکسب  با هدف دیجد رینخست وز

 ریلی ساحل شرقیخطوط احداث به  افتهیص یتخص نهیهز
آغاز شده  نیچساخت و ساز ارتباطات که توسط شرکت را 
دو پروژه مربوط به خط لوله  نیهمچن .کاهش داد ،بود

 ،یمالز یباال برا اریبس یمال یهانهیهز لیه دلب نینفت چ
به عنوان  ن،یا چروابط ب یبه بازساز می. تصمدیمتوقف گرد

 لیتواند موجب تسهیم ،یمالز یواردات کیشر نیاول
 یگذارهیجذب سرماشده و بزرگ  ییربنایز هایپروژه
را بهمراه  عالوه بر چین ،از نقاط مختلف جهان یخارج

 داشته باشد.

 آسيا

 OECD درژاپن  گروه ریسک کشور

 1در صندوق: گروه ژاپن  ريسك كشور گروه
  ميليون دالر  177وق:اي صند بيمه پوششمجموع 

  

 2در صندوق: گروه  مالزی ريسك كشور گروه
 هزار دالر 558 : اي صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در مالزی گروه ریسک کشور

 خاورميانه و شمال آفريقا
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 سرمایه مناسب و سودآوری بخش بانکی  مصر:                                  
 یپول بخش بانک المللینیگزارش صندوق ب بهوقایع: 

مناسب برخوردار  ینگیو نقد هیمصر سودآور بوده و از سرما
در  هیسرما تینسبت کفا ،گزارش نیاست. بر اساس ا

درصد بود که نسبت به سال  2/15، 2017سال  انیپا
 یهدفگذارسطوح از  شیداشته و ب شیدرصد( افزا14قبل)

 تیبوده است. ممنوع -درصد87/11 -یشده بانک مرکز
گسترده  یدر مورد وام ده تیپرداخت سود سهام و محدود

است  یدر حال نیبانکها حفظ گردد. ا هیسبب شده تا سرما
برخوردار بوده و  ینگینقد یقو ریکه اکثر بانکها از ضربه گ

 یسکهایترازنامه خود را به منظور کاهش نرخ بهره و ر
 یاق بهادار دولتاور دهگستر یاز نگهدار یناش ینگینقد

کوچکتر  ی. صندوق انتظار دارد بانکهاندنماییم تیریمد
کمتر از  شانیو سودآور ییدارا تیفیک ه،یسرما تیکه کفا

 یرا برا یمهم یسکهایاست، ر یبخش بانک نیانگیم
از بانکها  یبرخ رودیننموده و انتظار م جادیا یبخش مال

برخوردار  یالم طیرادر ش یجیاز بهبود تدر ندهیآ کسالیدر 
بوده و  یبانکها قو یصندوق، سودآور دهیگردند. به عق

، 2017در سال  هیو بازگشت سرما یینسبت بازگشت دارا
بوده است. انتظار  9/30و  2 بیمانده و به ترت رییبدون تغ

بتواند هر نوع  یبانکها به اندازه کاف یسودآور رودیم
 یسود ناش لیبالقوه را، برغم تعد یاعتبار سکیر شیافزا

 .دیاز کاهش نرخ بهره، جذب نما
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موج اعترضات نسبت به شرایط نامناسب خدمات عمومیعراق: 
 

، 2018 یجوال 17تا  8 نیاز اعتراضات ب یموجوقایع: 
کشور را فراگرفت و به بغداد گسترش  نیا یجنوب یاستانها

 جادیو ا یخواستار بهبود خدمات عموم ن،ی. معترضافتی
 یالعباد ریرابطه نخست وز نای در. نداشتغال مناسب بود

اصالحات را اجرا و  قیتعل رامرتبط  یوعده داد تا وزرا
 اردیلیم 5/2مبلغ و تخصیص هزار شغل  10 نماید. ایجاد

های از دیگر وعدهبصره  یخدمات عموم یارتقا یدالر برا
 ایشان بوده است. 

 

                              

 

 

 اروپا

 OECD در مصر گروه ریسک کشور

 6دوق: گروه در صن مصر ريسك كشور گروه
  بوده است.کشور محدود  نيپوشش بيمه اي صندوق در ا

 
  

 7در صندوق: گروه  عراق ريسك كشور گروه
 ميليون دالر  1،159 : اي صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 3در صندوق: گروه ژاپن  ريسك كشور گروه
 دالر ميليون : اي صندوق بيمه پوشش مجموع
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 بلغارستان  با عضویت ورویمنطقه  رایوزبلغارستان: موافقت 

 13در  ورویمنطقه  یکشورها ییدارا یوزرا: عیوقا

پیوستن این کشور بر  یدرخواست بلغارستان مبنجوالی، 
را تائید نموده و در مورد  ورویمنطقه به اتحادیه بانکی 

بلغارستان به  پذیرشبه منظور  الزماقدامات  یزریبرنامه
 اروپا به توافق رسیدند. هیاتحاد دیعنوان عضو جد

ی بانک هیبه اتحاد 2019 هیتا ژوئدر نظر دارد  بلغارستان
ملحق  ERM-2مکانیزم ارزی اروپا موسوم به روپا و ا

موضوع را  یابیاروپا ارز یرود بانک مرکزیشود. انتظار م
 سال بعد انجام دهد.  کی

  یکشور سکیبر ر ریتاث
 هیبلغارستان بر اتحاد استیدوره ر نیاز اول ساین توافق، پ

خبر خوبی برای این  د،یرسپایان اروپا که در ماه ژوئن به 
 یدرواقع، بلغارستان به راحت شود.کشور محسوب می

، و پایینتورم  ،ی)رفاه عموم ختیمد نظر ماستر یارهایمع
منطقه  یارهایبا مع قی( را برآورده کرده و در روند تطبرهیغ
 زمانحال،  نیبرداشته است. با ا یمثبت یامهاگ وروی

و  ستیهنوز مشخص ن ورویاین کشور در منطقه  تیعضو
 ندیفرا رایز ،اتفاق نخواهد افتاد 2022قبل از سال  تیعضو
حداقل به دو سال زمان  ERM-2هر کشور در  یبررس

این در حالی است که از بلغارستان خواسته شده دارد.  ازین
از مشکالت گذشته و نقاط ضعف  ییبه منظور رهاتا 

از  گرید یکی. دینما تیخود را تقو یسابق، بخش بانک
 یسطح باال ورویمنطقه  یفعل یاز نظر اعضا یاسیموانع س

 رشیمذکور را از پذ یفساد در بلغارستان است که اعضا
دارد.  یبر حذر م منطقه یورودر  دیشتابزده عضو جد

برداشته  ورویمنطقه  یسو بلغارستان گام اول را به نیبنابرا
 یمذکور نسبت به سالها هیبه اتحاد وستنیاست، اما روند پ

 ونان،یتجربه شایان ذکر آنکه تر شده است.  یقبل طوالن
در احساسات پوپولیستی و موج  یلتون یبانکاخیر بحران 

 رشینسبت به پذ یلیم یب ینوع جادیاسبب اروپا،  هیداتحا
 دیجد یورود اعضا طیاو سخت تر شدن شر دیجد یاعضا

 شده است.
 

 

 :تنزل رتبه اعتباری توسط موسسه فیچ هیترک
ارزی بلندمدت  یرتبه اعتبار چیفرتبه بندی  موسسهوقایع: 

به  BB+/BBBرا از  هیترکخارجی و داخلی دولت 
BB/BB+ تنزل داد .  یهمراه با چشم انداز منف

زی ارکوتاه مدت  یموسسه مذکور، رتبه اعتبار نیهمچن
 لیلد چیتنزل داد. موسسه ف  Bبه  F3رتبه را از  هیترک

مربوط به ثبات اقتصاد  یسکهایر شیرتبه را افزا رییتغ نیا
رفتن  باال ،یحساب جار یکسر شیکالن و از جمله افزا

مشکالت  نیو همچن ارزش پول ملیتورم، افت نرخ 
نموده  انیب یالملل نیدر سطح ب یمال نیمربوط به تام

در سال  یحساب جار یکسر کندیم ینیب شیپ چی. فاست
 نهیو هز یسوخت واردات متیق نباال رفت لیبه دل 2018

 یناخالص داخل دیدرصد تول 1/6به  مصرف خانوارها،

کند  یم ینیب شیپ موسسه مذکورحال  نی. با اابدی شیافزا
افت ارزش  لیبه دل 2019در سال  یحساب جار یکسر

نفت و بهبود مستمر در  متی، احتمال کاهش قهیترک ریل
 یخلناخالص دا دیدرصد تول 1/4به  ،یبخش گردشگر

بر اساس پیش بینی موسسه فیچ،  نی. همچنابدیکاهش 
 یتوسط بانک مرکز یانقباض یپول استیاتخاذ س رغمیعل

درصد  13به رقم  2018سال در نرخ تورم میانگین  ه،یترک
خواهد رسید.  درصد 8/10به رقم  2019و در سال 

 شیافزا ،یخارج یدر صورت بهبود تقاضاهمچنین 
 دیرشد تول ،ییربنایو مخارج ز یبخش گردشگر یدرآمدها

درصد و در سال  5/4، 2018در سال  یواقع یناخالص داخل
اعمال  احتمال با توجه به .بودخواهد درصد  6/3، 2019

 4در صندوق: گروه  بلغارستان ريسك كشور گروه
 ی برای پوشش بيمه ای مطرح نبوده است.دمور
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جمهور  سیتوسط رئ یدر اداره بانک مرکز راتییتغ یبرخ
در  یرییهر تغ، موسسه فیچ دگاهیطبق دکشور،  نیا

تواند بر یم یعموم ینهادها ریو سا یاستقالل بانک مرکز
و امکان  نهیو هزگذاشته  یمنف ریگذاران تاث هیاعتماد سرما
 قرار دهد. ریرا تحت تاث یخارج هیجذب سرما

 

 

 

 

 

 

 ی جدیدچالشها: شروع یجنوب یقایآفر
آقای از انتصاب  دبعبه گزارش موسسه اویلر هرمس وقایع: 
، این کشور یجنوب یقایآفر به عنوان رئیس جمهور رامافوزا

ارزش  شیاز کاهش نرخ بهره و افزا یناش یاز رونق مال
به موازنه و این امر  درصد منتفع شد 15راند تا حدود 

در طول  بخش شرکتی، تیبر فعال یمجدد اقتصاد مبتن
 عوامل نیمجموع اهمچنین . کمک نمود ،رشداندک دوره 

در ماه مارس که درصد  8/3 بهتورم نرخ به کاهش 
 نمود.کمک ، بوده است ریرقم در هفت سال اخ نیکمتر

نفت و افت ارزش  متیق شیافزا راًیاخ برغم این تحوالت،
نامناسب چشم انداز کشور را  یجنوب یقایواحد پول آفر

شتاب  یبخش خرده فروشنموده است. در این راستا 
 نیخود را از دست داده و با توجه به ا 2017سال  شرفتیپ

    شیدرصد افزا 5/5 به بیش ازسال  انیکه تورم تا پا
مهار خواهد  یفروشبخش خرده  ، روند پیشرفتابدییم

 ریبخش معدن تحت تاثدر حالی است که  اینشد. 

درصد  8/7تا طال  دیقرار گرفته است )تول دیاعتصابات جد
رشد این کشور از  ینیب شیپ ،جهیاست(. در نت افتهیکاهش 

به سوی موسسه اویلر هرمس مورد بازنگری قرار گرفته و  
 5/1درصد به  2از  2018سال رشد عقیده این موسسه 

 گریسال د کیخواهد یافت، به عبارت دیگر درصد کاهش 
درصد  2به  یناخالص داخل دیزمان الزم است تا رشد تول

 برسد.  2019در سال 

 

  

 صحرای جنوب آفريقا

 OECD در ترکیه گروه ریسک کشور

 4در صندوق: گروه  ترکيه ريسك كشور گروه
 ميليون دالر 3/7: اي صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 4در صندوق: گروه  آفريقای جنوبی ريسك كشور گروه
 هزار دالر  510 :اي صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در آفریقای جنوبی گروه ریسک کشور
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 یو خارج یداخل طیشرا تیدر صورت تثب یاقتصاد تیفعالد بهبوعاج:  ساحل
 یناخالص داخل دیرشد تول ی،جهان بانکبه گزارش وقایع: 

که است  دهیدرصد رس 8به حدود  2017در سال  یواقع
وجود ی، در بخش کشاورز یقو تیفعال عمدتاً بدلیل

بوده کاالها  یباال متیمطلوب و ق ییآب و هوا طیشرا
 هیسرماجهانی معتقد است بانک ل است. در عین حا

 2017در سال  یمصرف خصوص و یخصوص یگذار
 طیموضوع نشانگر ضعف در بهبود شرا نیو ا افتهیکاهش 

و  یاسیس یها یاز ناآرام یناش یثبات یکسب و کار و ب
 1از  یحساب جار یکسر ن،یاست. عالوه بر ا یاجتماع

د درص 2به  2016در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول
 ینیب شیو پ دهیرس 2017در سال  یداخل صناخال دیتول

واردات  شیافزا لیبه دل یآت یکه در سالها می شود
. ابدی شیافزا یگسترده به آرام یمربوط به خدمات عموم

درصد  2/4، 2017در سال  یمال یکسرات این امر، به مواز
 یهانهیهز شیافزازیرا  ؛بوده است یناخالص داخل دیتول
 یگذار هیسرما یهانهیهز از طریق یادیا حدود زت یتینام

با در عین حال پیش بینی می شود،  ه است.جبران شد
 3مالی به  یکسر ،یمالتثبیت توجه به تالشها در جهت 

به . ابدیکاهش  2019در سال  یناخالص داخل دیدرصد تول
 یمال نیتام تیریدولت ساحل عاج مد ،یبانک جهانعقیده 

پرداختها و  تی، شفافوصول درآمدبر اساس  ار یعموم
بهبود  یعموم یبده تیریو از جمله مد یمعوق دولت ونید

ساحل عاج بهبود  یاقتصاد تیفعال نیاست. همچن دهیبخش
 ثباتبه  2018در سال  یو خارج یداخل طیشرا و افتهی

 انیچشم انداز مدر مجموع بانک جهانی است.  دهیرس
زده  نیه و تخمکرد ینیب شیمدت ساحل عاج را مثبت پ

و در  نمودهرشد  یواقع یناخالص داخل دیاست که تول
حال بانک  نیدرصد برسد. با ا 5/7تا  7به  یآت یسالها
کمتر  یمتهایچشم انداز ساحل عاج را ق یسکهایر یجهان

قبل از  یاسیس یتنشها شیکاالها و افزا یاز حد انتظار برا
 .می داند 2020سال  یجمهور استیانتخابات ر

 
 

 

 

 

 قایشاخ آفر یبرا ینقطه عطف ،سال 20صلح پس از توافقنامه : ترهیار -یوپیات
 

میان اریتره و  سال از خصومت 20پس از گذشت وقایع: 
و  یوپیات ریاحمد، نخست وز یاب یخیتار مالقات اتیوپی،

و در شهر اسمره،  که تره،یجمهور ار سیرئ ،یافورق اسیاس
 بهبوده اتمام روند رو به نشان ،جوالی برگزار گردید 8در 

 . باشدیدر چند ماه گذشته متوافقنامه صلح حصول 
 یتوافقنامه صلح م ک،یپلماتیروابط د ییبر بازگشا عالوه

بهبود چشم انداز  یمحرکه برا یروین کیتواند به مثابه 
 یوپیدر صورت صلح، ات رایز د،یرشد هر دو کشور عمل نما

 یا به عنوان بندر خروجر ترهیامکان استفاده از بنادر ار
 ینیگزیبه عنوان جا ترهیو ار وردآیکاالها به دست م یبرا
بعنوان . شوددر نظر گرفته می یو سومال یبوتیج یبرا

نموده   ایتواند اقتصادش را اح یم ترهیارپیامد توافق صلح، 
خارج  ،که سالها در آن محصور بوده است ییاز انزواو 

که  ییکشورها ستیلبتدای ااز گردد. همچنین این کشور 
 ،دارند یم لیتعداد پناهندگان را به قاره اروپا گس نیشتریب

 خواهد شد.خارج 

 
 

 6در صندوق: گروه  ساحل عاج ريسك كشور گروه
 ميليون دالر 3/6: اي صندوق بيمه پوشش مجموع

 OECD در ساحل عاج گروه ریسک کشور
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 اروپا هیتوسط اتحاد مهایاعمال تحر دی: تائهیروس
 

 هیروس هیها عل میاروپا اعمال تحر هیماه ژوئن، اتحاد انی: در پاعیوقا
اروپا اقدامات  یشورا ر،یاخ یهاههفت طی نینمود. همچن دییرا تا

به  2014که پس از سال  مهیکر رهیشبه جز  هیرا عل ایمحدود کننده
 یها میکرده است. تحر دیتمد کسالیبه مدت  د،یملحق گرد هیروس

نموده  یرا هدفگذار هیو نفت روس یصنعت بانکدار ه،یوسر هیاروپا عل
به منظور  هیتالش روسرا به عدم  مهایتحر نیاروپا اعمال ا هیو اتحاد

ها  یریدر جهت متوقف کردن درگ نسکیم یتوافق نامه ها یاجرا
 میذکر آنکه پس از تصم انیمرتبط دانسته است. شا نیدر شرق اوکرا

 یکشورها هیمتقابل عل یهامیتحر دیشدت هیاروپا، دولت روس هیاتحاد
 ریتأث ییتواند به طور عمده بر تجارت مواد غذا یرا که م ییاروپا

 نداسته است. رمحتملیبگذارد، غ

CIS 

 6در صندوق: گروه اتيوپی  ريسك كشور گروه
 ميليون دالر 15: اي صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در اتیوپی گروه ریسک کشور

 3ق: گروه در صندو روسيه ريسك كشور گروه
 ميليون دالر9/2 :اي صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در روسیه گروه ریسک کشور

 7در صندوق: گروه  اريتره ريسك كشور گروه
 مطرح نبوده است.اي  بيمه پوشش موردی برای 

  

 OECD در اریتره گروه ریسک کشور
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 مقدمه
باال، به  اریبس یدارا بودن بده رغمیعل کستانیدولت تاج

 ایو  یمال یناگهان یمنظور اجتناب از ظهور و بروز فشارها
با  یقو یخواهان حفظ روابط ،یامنطقه یهاتنش شیافزا

وجود،  نی. با ااشدبیم نیبا کشور چ ژهیاعتباردهندگان و به و
رو به کاهش  هایدولت در بازپرداخت تعهدات و بده ییتوانا

 یط یاسیس سکیمنبع عمده ر کیموضوع  نیبوده و ا
 خواهد بود. یآت هایسال

 
 یدر وام ها شهیعمدتا ر کستانیدر تاج یاسیس سکیر

 شیکشور رو به افزا نیا یمال سکیداشته و ر یدولت نیسنگ
دولت را در ارائه خدمات  ییو توانا دهیتنش در روابط با  اعتباردهندگان گردموضوع به نوبه خود باعث بروز  نیاست. ا

درصد بود که در  30حدود  کستانیتاج یناخالص داخل دیولبه ت ینسبت بده 2008محدود خواهد نمود. در سال  یعموم
دالر  اردیلیم 5/5 به یناخالص خارج یبده ز،ین 2018است. در سه ماهه نخست  دهیدرصد رس 50از  شیبه ب 2018سال 

 داًیشد یخود، کشور انیبا همتا سهیدر مقا کستانیاست. تاج دهیدالر گرد اردیلیم 3/1بالغ بر  یارز ریو ذخا افتهی شیافزا
و  یخارج ونید نیب دیدولت با جه،ی. در نتشودیمحسوب م ریپذبیبه شدت آس زین یرونیبدهکار و نسبت به تحوالت ب

 . دینما جادیاخود توازن  یتعهدات داخل
و  یاتوسعه منطقه یاز بانک ها یبرخ ن،یآن شامل چ یدولت به طور عمده مربوط به سه اعتباردهنده اصل یخارج یبده

کننده  نیتام نیبعنوان بزرگتر ن،یبا چ کستانیخطر از روابط تاج نی. بزرگتراشدبیگذاران بازار اوراق قرضه م هیسرما
را  یادیز یاسیفشار س ندهیکشور، رحمان اف، در آ نیجمهور ا سیرئ لیلد نیو به هم ردیگینشأت م کستان،یاعتبارات تاج

آن را مختل  یمتخاصم روبرو نموده و نظام پول یاهیرا با همسا کستانیتاج تواندیمروابط  نیا فیمتحمل خواهد شد. تضع
 شده است.  تهدر نظر گرف 100از  2/36 کستانیتاج یبلندمدت برا یاسیس سکینمره شاخص ر نی. بنابرادینما

  

 اعتباردهنده یبا کشورها تریدوست و ارتباط قو یروابط با کشورها حفظ
به نظر  یضرور یاز آنها امر کیروابط با هر  یدورنما یبا اعتباردهندگان، بررس کستانیروابط تاج تیتوجه به اهم با

 . شودیبه آن پرداخته م لیو در ذ دهیرس

  نیچ
 کستانیاعتبار تاج نیمنبع تام نیکه بزرگتر یتعلق دارد، کشور نیبه کشور چ کستانیتاج یخارج هاییز بدها یمین بایتقر

 یرغمعل نیکشور انجام داده است. چ نیدر ا یبزرگ یگذارهیسرما«  دیجد شمیجاده ابر»طرح  یمحسوب شده و با اجرا
مانند توسعه  کستانیاز چند طرح مهم تاج ،یمال نیائه تأم، توانست با اریاز بحران مال یناش یمواجهه با مشکالت اقتصاد

 یمطلوب طشرای با ها. اکثر وامدینما تیحما یخدمات عموم های¬رساختیو ز یانرژ هایرساختیشبکه حمل و نقل، ز
ها اشاره موا دیشدن سررس تریو طوالن ریبه امکان پرداخت نرخ بهره با تأخ توانیم طیشرا نای جمله از که اندارائه شده

ماه ژوئن روابط  لیدر  اوا نیو چ کستانیجمهور تاج یروسا داریدو کشور و د نیمشترک ب یمانور نظام ینمود. با برگزار
 .دیگرد تیتقو 2018دو کشور در سال  نیب

 نبا اعتباردهندگاتاجیکستان روابط  یبررس :گزارش اختصاصی

 7در صندوق: گروه  تاجيکستان ريسك كشور گروه
 ميليون دالر392 :اي صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در تاجیکستان گروه ریسک کشور
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کشور  نیا فلزات میعظ ریبر اقتصاد و ذخا نیرا در برداشته و نفوذ چ ییها نهیهز ن،یبا چ کستانیوجود رابطه تاج نیا با
است تا خط لوله گاز آغاز شده از ترکمنستان را، بدون در نظر گرفتن  دهیمجاز گرد نیمثال، چ یاست. برا افتهی شیافزا
 نیموضوع، قرار است کماکان در ا نیا یدر ازا نیکشور بگذراند. البته چ نیا ازاز آن،  کستانیاستفاده تاج یبرا یازیامت

ها  ینیچ اریخود را در اخت یاز معادن طال یکیمجوز  کستانیآنکه تاج گری. نمونه ددینما یگذارهیکشور مبادرت به سرما
است. برخورد مثبت با  گرفتهرا بر عهده  کستانیتاج یبرق برا روگاهین کیساخت  ینیقرار داده و در عوض طرف چ

 شرفتیبر پ یگرید دییتأ زین انهیم یایدر منطقه آس نیاز منافع کشور چ تیمناقصه و حما یندهایدر فرا ینیچ هایشرکت
 . باشدیدوجانبه م یها یهمکار

و توسعه  میترم ییبانک اروپا ،یبانک جهان ا،یمانند بانک توسعه آس ییها: بانکیاتوسعه منطقه یهابانک

(EBRDو بانک توسعه اسالم )مذکور،  یاز محل بانکها هیسرما نیهستند. با تام یاتوسعه منطقه یاز جمله بانکها  ی
بوده و  کستانیگروه از اعتباردهندگان به تاج نیدوم یاتوسعه منطقه یها. بانکگرددیکشورها م دیعا یمنافع متعدد

در حفظ  ییبسزا ریتاث یاتوسعه منطقه یاز محل بانکها یمال نی. تامکنندیم نیرا تأم یعمده و تخصص یهایگذارهیسرما
 اف داشته است.رحمان یآقا یجمهور استیدر دوره ر کستانیجتا یو بهبود خدمات عموم یرشد اقتصاد

پروژه سد راغون ،  یمال نیبه منظور کمک به تام کستانی، تاج2017در سپتامبر  بازار اوراق قرضه: گذارانهیسرما

 هایصندوقاز  یااوراق، مجموعه نیا هیاول دارانینمود که خر یدالر ونیلیم 500اقدام به انتشار اوراق قرضه ده ساله 
 یالملل نیاوراق قرضه ب یدر بازارها کستانیتاج یجد تیفعال نین اقدام، اولیبودند. ا المللینیب هایو بانک گذاریهیسرما

 یکمتر یاسیس تی. دارندگان اوراق قرضه، اهمدیگرد یاتیاوراق، عمل یبه بازده گذارانهیسرما لیبود و همزمان با اوج تما
 خود دارند.  یرو شیپ یشتریب سکیر شان،یاف داشته و به اذعان ارحمان یبرا
 

 جمهور سیو محدود کردن رئ هایاز بده یناش یوابستگ
خود تالش  ونیبازپرداخت د یبرا تواندیبه اقتصاد، دولت م یشوک ناگهان کیوارد شدن  ای هامتیکاهش ق درصورت

کننده  نیتام ایمنطقه یهابانک یحام یکشورها زیو ن نیبا چ کستانیاجبر رابطه ت تواندیموضوع به نوبه خود م نیکند. ا
محدود نموده و امکان  اریاف را بسجمهور رحمان سیرئ اراتیاخت ها،یبده لهبگذارد. در واقع مسئ ریتاث کستانیاعتبارات تاج

 اعتباردهنده را از او سلب نموده است. یمتضاد با منافع کشورها یهااستیس یاجرا
روابط(  یرگی)در صورت ت کستانیمجازات تاج یبرا نیچ ییتوانا کستان،یدر تاج هیروس یبانیپشت یتوجه به حضور نظام با

 ،یمرز یهاتیاعمال محدود ای یمال نیوجود، کاهش سطح تام نیمحدود خواهد بود. با ا یصرفا به موضوعات اقتصاد
از حفظ روابط  افتنی نانیاطم یاف برارحمان ب،یترت نی. به ادینمایوارد م کستانیرا بر تاج یدیشد یاقتصاد یفشارها

حفظ توافقات و بازپرداخت وامها  یبرا کستانیقصور از طرف تاج ب،یترت نیدارد. به هم شیدر پ یراه طوالن ن،یبا چ یقو
. در دیمشکل مواجه نما بارا  یصادرات یکشور به بازارها نیا شتریب یتواند امکان دسترس یم ،یاتوسعه منطقه یهابه بانک

 نیبر داشته باشد و به ا در نهیدالر هز اردیلیم 4که پروژه سد راغون  شودیزده م نیرابطه با دارندگان اوراق قرضه، تخم
 خواهد داشت.  یشتریبه بودجه ب ازین ب،یترت

 یهایناآرام جادیا تواندیداده و م شیرا افزا یخدمات عموم یهانهیقبل از صرف هز یامر احتمال بازپرداخت بده نیا
سال اعالم  8/22در حدود   2017کشور در سال  یسن نیانگیم -کستانیجوان تاج تیداشته باشد. جمع یرا در پ یعموم

 . دهدیم شافزای را هاتنش نیاحتمال بروز ا -شده است
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 .دیبشکه رسدالر به ازاء هر  72به  2018نفت در سه ماهه سوم سال  متیق                  
 نسب بهدرصد کاهش  3/1 انگریدالر به ازاء هر بشکه بوده است، که ب 75، 2018  ینفت خام برنت در جوال متیق متوسط

 لیلکه د د،یدالر به ازاء هر بشکه رس 4/72به  2018 اوتنفت در اول  متیق ن،ی. همچنباشدیدالر در ژوئن م 9/75متوسط 
در خصوص مازاد  گذارانهیسرما ینگران جهیمتحده و در نت االتینفت خام ا یموجود نشده در ینیبشیپ شیآن افزا یاصل

اوپک از  ریغ یبودن عرضه کشورها شتریب است که کرده ینبیشی، پ زیبارکل هیعرضه در بازار بوده است. هر چند، بازار سرما
 ینبیشیپ نیدائم مازاد داشته باشد. همچنموجب خواهد شد بازار به طور  2019در سال  یجهان یشده تقاضا ینبیشیرشد پ

یی که هاسکی. رابدی شیبشکه افزا ونیلیم 4/1، 2019بشکه و در سال  ونیلیم 5/1تا حدود  2018نفت در سال  یشده تقاضا
 ریکنندگان غ دیتولمتحده و  االتیاز انتظار نفت توسط ا شیب دیتولنفت را تحت تاثیر قرار می دهند شامل  متقی اندازچشم

 متیمتوسط ق زیبارکلدر مجموع بازار سرمایه . باشندیم یو رکود جهان یتجار هایتنش دیتشد ،یجهان یاوپک، کاهش تقاضا
 72،  2018کل سال  یدالر و برا 74، 2018دالر ، سه ماهه آخر  72، 2018نفت برنت را به ازاء هر بشکه در سه ماهه سوم 

 کرده است. ینبیشیدالر پ
 

 2018در سال  یرو متیق یدرصد 5 شی: افزاهیفلزات پا                             
 دیتول شیافزا لیدالر بوده است، که به دل 2.656به ازاء هر تن  2018 یدر بازار فلزات لندن در جوال یرو متیق متوسط

با  سهیدر مقا شودیم ینبیشیپ. البته دهدیدرصد کاهش نشان م 14ماه قبل  یدالر 3،089 متینسبت به ق ،یمحصوالت معدن
امر مشوق  نیکه ا ابدی شیدرصد افزا 2ساالنه  2018-19 هایسال یفلز ط نی، مصرف ا2017در سال  یرکود بازار رو

 خواهد بود. یرو متیق شیافزا
دالر در  3.034به  2017دالر به ازاء هر تن در سال  2.887و از  ابندی شیدرصد افزا 1/5ها  متیشده ق ینبیشیپ قتیحق در

از استفاده  ها،رساختیدر ز یگذارهیو تداوم سرما ینیسطوح باالتر شهرنش رودیتقاضا، انتظار مبخش برسند. در  2018سال 
-یقابل توجه به نظر م یکشور در مصرف رو نیا یدرصد 50امر با توجه به سهم حدود  نیدهد، که ا شیافزا نیچدر را  یرو

. شودیفلز م نیا یتقاضا شیدر سراسر جهان و فشار بر افزا یرو یباال موجب بازساز یشد اقتصادتداوم ر گرید ی. از سورسد
سال  یدرصد 4/2با کاهش  سهیدر مقا 2018-19 هایسال یشده ط هیتصف یرو دیشده که تول ینیشیپ زیدر بخش عرضه ن

مسایل  تررانهیسختگ هایبازرسیتحت تاثیر  ضهعر اندازچشمدر عین حال درصد رشد داشته باشد.  9/3، به طور متوسط 2017
 .، قرار دارددیرا محدود نما شتریب دیتول یبرا انیمعدنچ ییکه ممکن است توانا نیدر چ یطیمح ستیز
 

 2018در سال  یباالدست هایگذاریهیسرما یدرصد 5رشد                             
، 2015درصد در سال  25 کاهش و 2016درصد در سال  26گاز، پس از کاهش در صنعت نفت و  یجهان یباالدست گذاریهیسرما 
 گذارهیبهبود اعتماد سرما لیبه دل هاییگذاریهیسرما نی. رشد چندیدالر رس اردیلیم 450به  شیبا چهار درصد افزا 2017سال  یط

در  یباالدست گذاریهیسرما شودیم ینبیشیپ نینفت بوده است. همچن یتداوم رشد تقاضا ونفت  یجهان متیق شیافزا قیاز طر
 هایشده که سهم شرکت ینبیشیدالر برسد. همزمان، پ اردیلیم 472به  شیدرصد افزا 5با   2018سال  یبخش نفت و گاز ط

سطح به  ، 2014سال درصدی  36در مقایسه با سهم نفت و گاز باالدستی سرمایه گذاری  یهانهیهزمجموع در  یدولت ینفت
 .برسد 2018در سال  درصد 44ه بیسابق

 و کاال  در سطح جهان و منطقه  یتحوالت  انرژ
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 بارومتر

 

نام کشورردیف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

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

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..BBآفریقای جنوبی4

..........4,6591,7563302606875980.019,04677آفریقای مرکزی، ج5

B+B1..B..2,87311,9274,4602,6657,7978,8701.642556آلبانی6

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

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

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

22,49024,1235.713,16867BBB1..CCC…104,95772,374550اتیوپی13

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

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

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

..........8201,5070.0477…5,9185,352530اریتره17

B........15,75025,469269.11,89266…32,38767,2202,090ازبکستان18

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 کشورردیف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

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

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

2,06743,99123,2201,01651,65065,35650.05,05931A -ABaa3..BBBاسلوونی23

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

16,62597,8026,0403,94133,22037,93886.89,52766BBB3..Bاکوادور25

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

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

9,400348,74343,48078,424220,400692,18313,031.239,66222AAAAAa2AA-BBامارات متحده عربی28

263,991932,2593,650111,863344,700337,572372.430,20333BBB-BB+Baa3..BBاندونزی29

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

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

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

60,5511,849,97034,280142,7572,444,0001,046,9171,686.889,55821BBBBBB-Baa2..BBBایتالیا33

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

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

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

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

1,49331,85921,3306,22921,16024,97614.64,55164BB-B+B1BBBBبحرین38

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

..........-42911,40038,5633,6491,71511,0800.03332برونئی دارالسالم40
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نام کشورردیف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

..........10,8643,0072703177051,0880.05777بروندی41

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

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

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

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

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

......+B..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..19,19312,1157102973,0927,1620.381177بورکینافاسو50

BB3..CCC..3,50716,5604,7704,8609,76814,4782.11,89567بوسنی و هرزگوین51

11,05233,8062,83015,12911,83020,0760.41,17655BB-BBBa3..Bبولیوی52

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

197,016283,6601,41014,30764,04070,8661,159.515,33367BBB3..Bپاکستان54

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

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

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

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

..........8,9216,9521,0605053,9763,735214.810277تاجیکستان59

BB........57,31047,4319304,39015,89020,39533.12,37766تانزانیا60
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نام کشورردیف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

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

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

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

80,745857,74910,850127,422410,400402,4435,968.550,03145BBBB-Ba2BB+BBترکیه64

BBB+Ba1..BB..1,36920,98915,64011,9717,91717,5030.01,78523ترینیداد 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 شرقی70

2,89014,0275,2202,47316,76010,7020.076176BBB3..Bجامائیکا71

..........9571,5891,6683931,3391,13820.384477جیبوتی72

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

10,591192,92518,97054,495128,900295,59652.018,29621A+AA-A1..BBBچک، جمهوری74

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

..........-745257,0701012895030.0456دومینیکا77

10,76771,5845,9504,86226,05038,8440.15,65754BB-BB-B1..BBدومینیکن، جمهوری78

....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 کشورردیف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

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

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

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

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

..........-2043511,570632372780.0157سائوتومه و پرینسیپ85

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..Bسریالنکا88

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

BBB-39206,3780.01181…331,592سن مارینو90

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

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

....B3....-1027716,5601573216190.01455سنت وینسنت و گرنادین ها 94

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

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

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

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

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

C........40,53395,5841,74018151,10020,26350.53,37477سودان100
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نام کشورردیف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

..........06,6200.0977…12,57613,282960سودان جنوبی101

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

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

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

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

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

A+AA-Aa3..BBB-18,055247,02814,90040,447160,000138,29318.817,4792شیلی107

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 سعودی110

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..9064,6324,5409168335,1000.138965فیجی116

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 کشورردیف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

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

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

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

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

36,7081,529,76051,69074,7001,608,000985,089216.832,05911AAAAAAAaa..AAکانادا125

4,12650,42513,02015,42448,11049,7166.94,68554BB+BBBa2..BBکرواسی126

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

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

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

49,066282,4637,78046,809110,90093,6996.213,08944BBBBBB-Baa2..BBکلمبیا130

5,2617,8342,6804,9264,8177,9190.02,84467RDSDB3..CCCکنگو، جمهوری131

B-B3..CCC..81,34034,9994101,5575,33119,0630.050277کنگو، ج دموکراتیک132

49,70070,5291,2807,91120,25029,71167.212,01966B+B+B1..Bکنیا133

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

2,1004,3840.015455……1613,159کوراکائو135

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

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

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

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

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)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

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

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

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

..........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-1,94127,67715,6603,22840,02031,9472.14,5233لتونی152

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

59959,94869,8808643,781,000228,36720.918,29511AAAAAAAaa..AAلوکزامبورگ154

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

..........4,7322,1014004931,1111,1072.02,18677لیبریا156

CC........6,37533,1577,92093,6153,53120,2013.242077لیبی157

2,82842,73915,3808,72934,48063,18913.92,27731A-AA3..BBBلیتوانی158

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

..........25,5719,9914407744,0076,9861.539877ماداگاسکار160
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نام کشورردیف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

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

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

B........18,6225,4422506181,9214,6351.216877ماالوی163

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

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

31,624296,35910,660115,959187,500238,758529.715,91522A-A-A3..BBBمالزی166

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29,66911,0156303,2219,55412,18341.04,39477CC SDCaa3..CCCموزامبیک176

B3..B....3,5506,7502,5502,1576,3627,3841.126277مولداوی177

-16,5005,4810.47584……397,060موناکو178

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

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



21 

 

نام کشورردیف
جمعیت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)میلیون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباری 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

..........-1063223,280114941940.016میکرونزی181

-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..Bنیجریه187

6,21813,2311,8302,27611,10012,6870.769176BBB2..Bنیکاراگوئه188

4,794185,01739,30015,86181,39093,643121.05,33111AAAAAaa..AAنیوزیلند189

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

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

95,541202,6161,89034,18978,880369,226444.526,18655BB-BB-B1..Bویتنام192

22..361,1020.0……31902ویرجین، جزایر )انگلیس(193

..........10,9818,0238301,9872,0225,8070.011177هائیتی194

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

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

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

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

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

10,760194,55922,0906,236506,600114,81747.96,31961BB+B3..CCCیونان200
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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 ا اهداف متفاوت انجام میها توسط موسسات مختلفی در جهان ببندی اعتباری کشورها ودولترتبه (2
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) یت اعتباربهترین کیف

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

یا  Economic Intelligence Unit(EIU)سنجی نظیر در کنار این موسسات، شرکتهای تخصصی ریسک
(BMI)Business International Monitorارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری کشورها به نیز با هدف ارائه گز

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

کنند. از بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7)بسیار کم ریسک( تا  1ت ریسک کشوری به هفت طبقه از اساس وضعی
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 گردد. شایان ذکر است الگوی رتبهبندی جهانی در جدول ذیل مشاهده میسایر موسسات رتبه

 .ور کلی از همبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار استبومی سازی شده؛ ولی بط ،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 50/1 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 5/17 اوكراين

 Refi Rate 25/7 روسيه

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

 14/7/2018لغايت  15/6/2018

 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 سال5/8بيش از 

 29/2 - فورينت مجارستان

 پنين ژا

 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 

 فرانك سوئيس

 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

 82/3 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 ر شهید احمد قصیآدرس: تهران میدان آرژانتین خیابان 

 88739267تلف : 

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