
1 

 

 

,+- 

Fربليبليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

  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

 

 2018 سپتامبر –97 ماه شهریور و مهر                                                       121 شماره -دهمسال 
 
 

 تهیه و میظنت:

 مدرییت ریسک و امور نیب الملل

ربزیل، قبرس ، آلمان،  ، هند، قطر، اردن، رتکیه اندوزنی، رد اين شماره اخباری از:  

 تحوالت  ارنژی  و کاال  رد سطح جهان و منطقه  و   وزنوئال، گامبیا، غنا 



2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

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 

 زانرامیخ وکیل
 

 تخوی  و ترجمه

 اشكان عباای تهرانی
  

 ترجمه: 

 مجتبی موالئی معی 

 ن حافظیانپانته 
 

 همكار ای  شمارر

 فاطمه پوریكتایی
 

 

 88739267تلف : 

 88733376فكس: 

پست الكترونیک: 
intl@egfi.org 

 

 وب گار:
www.egfi.ir  

 

 

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

یر مواسات همتا نر ارتاار جهان  ه ارزیا ی ای  ریسكها می پرنازن. ماهنامه ریسک کشوری نر ا تخا  صورت یک صنخوق، همچون اا
 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. ،از مطالب ای  ماهنامه  ا ذکر نام صورت مخاوم و اینترنتی منتشر می گرنن. ااتفانر

 

نامه و نامه، ضمانتبا صدور انواع بيمهو  خاورميانه تاسيس شدهمنطقه لين موسسه اعتبار صادراتي در بعنوان او 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 گذاران ايراني به مكنندگان/ سرمايهبه كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادر
. 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 ميگشای صادركنندگان، سرمايهز موارد راهصندوق نيز در بسياری ا 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 الملليای بينهبر 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.يت همتايان و ساير موارد مرتبط مياوضاع اقتصادی، تامين مالي، بيمه اعتباری، فعال
، سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك از سوی اين مديريت هارائه شددر ماهنامه ريسك كشوری 

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

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

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

 رد اين شماره:

ران هیسرما ندهی فزا  یزیگر سکی ر انیرد م  هی مقابله با کاهش ارزش روپ  ی: تالش ربا یاندوزن  گذا

   یاقتصاد یهای ریپذ بی ربغم آس  یقو یهند: رشد کل 

  یینبناریز یاه نهی زه انیرد م  ندروکرب یه  ري ردصد بخش غ  2/5قطر: رشد 

ز باثبات از سو یرتبه دولت  دیاردن:اتئ   یموسسه اس اند پ  یبا چشم اندا

 بانکهامجدد  یمال  نی اتم  نقدینگی  و  سکی ر شی : افزا هی رتک 

  یا آلمان: صاردات و جنگ تعرهف

ر هیهب رتبه صرهف سرما قبرس: بازگشت   ی گذا

 رو  و شیپ یکنون  یلشهاانتخابات ماه اکتبر، چا ی : ربگزارلی ربز

  یداخل  یشرکتها یوزنوئال: امضاء موافقتناهم فروش سهام ربخ 

  ثبات ریگمشچ رغمي عل  یخارج  ی: بحران بده ایگامب 

ز کشور توسط موسسه ا  یاند پ  سغنا: بهبود رتبه دولت و چشم اندا

 و.... 

 و....

 و
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 : تالش برای مقابله با کاهش ارزش روپیه در میان ریسک گریزی فزاینده سرمایه گذارانیاندونز       

درصد  10 یاندونز هیتاکنون روپ یآغاز سال جار از :عیوقا
 سطح نیشته و به کمترنسبت به دالر کاهش ارزش دا

حساب  یکسر شیکاهش، افزا نیا لیاست. از دال دهیرس
نوظهور  یبازارها از گذارانهیسرما یزیگر سکیو ر یجار

 ترینگستردهاز  یکی نمودن. به منظور متوقف باشدیم
، بانک 2018سال  یط ایارزش پول در آس هایکاهش

بهره  نرخ ،یماه م ازبار  نیچهارم یبرا یاندونز یمرکز
داد. با توجه به تداوم روند  شیدرصد افزا 5/5خود را به 

 اتیمال ،کاهش واردات سوختبه منظور  ه،یروپ یمنف
 شیافزا زلیودیاستفاده از ب و یمصرف یواردات صدها کاال

قصد دارد  ییدارا ریوزاین در حالی است که  یافته است.
شوند تا صادرکنندگان مجبور  دینما دیرا تشد یمقررات ارز

داری از صادرات را در داخل کشور نگه یناش یافتیارز در
 نمایند.

 یکشور سکیبر ر ریتاث
و ممکن  افتهی شیافزا 2018در سال  یحساب جار یکسر

درصد  5/2به  2017در سال  GDPدرصد  7/1است از 
به  توانیامر م نیا لیبرسد. از دال جاری سالپایان در 
 2011از سال  اندونزی ) گرانقیمت واردات نفت شیافزا

 ایهیسرما یکاالهاواردات و  (واردکننده نفت بوده است
اشاره نمود.  ییربنایز یاز پروژه ها یاریبس یبرا ازیمورد ن

 یپول ی، محیطمتحده و دالر قو االتینرخ بهره ا شیافزا
فروش سریع و ارزان بواسطه شکل داده و این محیط  را

آغاز شده  گذشتهه در بهار نوظهور ک یبازارها اوراق بهادار
 شیبا توجه به افزا ده است.یآسیب رساناست، به کشورها 

( ابدیادامه  یمدت شودیم ینیب شپی که) یزیگر سکیر
-برنامه یانتخابات عمومبرگزاری و  هیاحتمال خروج سرما

تداوم  هیفشار بر روپ الًاحتما نده،یآ لیشده در آور یزری
را  یشتریهد نمود اقدامات بو مقامات را مجبور خوا هافتی

امر مستلزم  نی. ارندیبگ شیدر پ ملیاز پول  تیحما یبرا
است  یاقتصاد ناسیونالیسماز  تینرخ بهره و حما شیافزا

 هایکنترل یبرخ شده و احتماالً یداخل دیکه موجب تول
 هایپروژه تعویق بعضیمکن است م را که ایهیسرما

شایان . همراه خواهد داشت، برا در پی داشته باشد ییربنایز
اقتصاد کالن و قوی  تیری، مدهیروپذکر آنکه نرخ شناور 

 یکاف زانیبه م یارز ذخایرمناسب از جمله  یربنایز
موجب  -یالبته با روند نزول -ماه واردات( 6به  کی)نزد

 یبحران طیغلبه بر شرا تیکشور اعتماد و ظرف نیشده در ا
 دد.نوظهور فراهم گر یحاکم بر کشورها
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 3در صندوق: گروه  اندونزی ريسك كشور گروه

 ای صندوق مطرح نبوده است.موردی برای پوشش بيمه

  

 OECD در اندونزی گروه ریسک کشور
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  برغم آسیب پذیریهای اقتصادی  هند: رشد کلی قوی                                   

 
. باشدمیرشد اقتصاد عمده در حال وقایع: هند سریعترین 

درصد  2/8وم سال به رشد تولید ناخالص داخلی در فصل د
اختالالت ناشی از تظاهرات در سال افزایش یافت؛ زیرا 

برنامه سراسری مالیات کاال و خدمات در  و معرفی 2016
بتدریج از بین رفته اند.  در عین حال بازگشت  2017سال 

قیمت نفت به حالت سابق )افزایش قیمت نفت( سبب 
گستردگی کسری حساب جاری شده است. این در حالی 
است که روپیه به پایین ترین سطح در برابر دالر آمریکا 

سرمایه که اواخر سال  رسیده است. برغم تامین مجدد
گذشته مطرح گردید، بدهی بد ترازنامه بانکها سبب کاهش 
وام دهی شده است. این در حالی است که دولت هند برای 
جبران دارایی های مشکوک الوصول اقدامات قابل توجهی 

در پرداخت  ریتاخ یاقتصاد یریپذ بیآس را انجام می دهد.
اساس بارومتر رفتار  را بهمراه داشته است. بر یتجار یها

 یداخل یهلند، سهم فاکتورها وسیپرداخت موسسه آتراد
است.  دهیدرصد رس 58به  یدر سالجار دگذشتهیسررس
-یافتیسهم در نی، هند باالتر2017بمانند سال  نیهمچن
را ثبت  کیفیپاس-ایآسوصول در منطقه  رقابلیغ های

است که درصد  یدر حال نیدرصد(. ا 4/2نموده است )

پرداخت خود را به  دیبا یهند دارانیاز خر یبل توجهقا
 دهند. یرا از دست م خودانداخته و لذا درآمد  ریتاخ

 

 

 

 های زیربناییبخش غیر هیدروکربن در میان هزینه  یدرصد 2/5رشد  قطر:
 

 GDPرشد  ،مرکزی قطربانک  وقایع: بر اساس پیش بینی
و  افتهی شیافزا 2017درصد در سال  6/1از  این کشور یواقع

درصد  2/3به  2019سال  یدرصد و ط 6/2به  2018سال  یط
متوسط بخش  رشد لیبه دل شیافزا نیاخواهد رسید. 

درصد در  7/0و  2018درصد در  2/0 زانیبه م دروکربنیه
 3/5و  یدرصد 5/0 شیافزا ینبیشیپ نیو همچن 2019
 2018در سالهای  یدروکربنیه ریبخش غ هایتیفعالی درصد

 هایتیحذف محدودمی باشد. این در حالی است که  2019و 
و  داد اهدخو شینفت خام را افزا دیتول یاوپک تا حدود دیتول

 یعیگاز طب هایتیموقت سا یلیو تعط یو نگهدار ریتعماتمام 

 خاورميانه و شمال آفريقا

 3در صندوق: گروه  هند ریسک کشور گروه

 ميليون دالر 61 : ای صندوق بيمه پوشش مجموع

 OECD در هند گروه ریسک کشور
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 2در صندوق: گروه  قطر ریسک کشور گروه

 ميليون دالر 4 : ای صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در قطر گروه ریسک کشور
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 ریگاز کمک خواهد کرد. رشد بخش غ دیشده، به بهبود تول عیما
بخش  یصددر 5/15رشد  بواسطهعمدتا  یدروکربنیه
برنامه )از جمله  بناییریزمهم  یپروژه هابا توجه به  ،رساختیز

 گرید ی. از سوباشدیم (،2022ال س یو جام جهان 2030قطر 
دولت که با هدف  هایاستیباالتر نفت در کنار س هایمتیق

 شیاست، موجب افزا اتخاذ گردیده یبخش خصوص تیتقو
 خواهد شد. یداخل یتقاضا

مازاد  ،طربر اساس پیش بینی بانک مرکزی ق شایان ذکر آنکه
در سال  GDPدرصد  8/3و از  افتهی شیافزا یحساب جار

خواهد  2019درصد در  7و  2018درصد در  9/8به  2017
و  دروکربنیباالتر ه هایمتیآن ق یاصل لیدلرسید که 

 ییغذا تیو امن ییدولت در جهت ارتقاء خودکفا هایاستیس
این در حالی است اردات شده است. و هشبوده که موجب کا

 2017در سال  GDPدرصد  6/1 یاز کسرنیز  یتراز مالکه 
 2019درصد در سال  2/6و  2018درصد در سال  4/0به مازاد 

افزایش و  نهیآن تداوم کاهش هز لیلخواهد رسید که د
  می باشد. یدروکربنیههای منابع وصولی

 

 

 از سوی موسسه اس اند پی باثبات تائید رتبه دولتی با چشم انداز:اردن

 

کوتاه  یاعتباررتبه  ،رتبه بندی اس اند پیموسسه وقایع: 
به ترتیب کشور را  نیاداخلی و خارجی ارزی و بلند مدت 

نمود.  دیبا چشم انداز باثبات تائ و  +Bو  Bدر رتبه های 
 هاییبده یسطح باال لیبه دل تاًعمد ،یرتبه بند این

قابل  یکسر جهیدر نت یمال نیتام یاالب یازهاین ،دولت
 ایمنطقه هاییتداوم ناآرام نیو همچن یجارتوجه حساب 

محدود ، کشور شده نیا بهمهاجرت  شیکه موجب افزا
 لیبه دلمذکور  بندیرتبهدر عین حال است.  دهیگرد
کاهش  ،یمالثبیت ث یمقامات برا هایتالش شیافزا

 بین المللی هایکمکو  یدولت هایشرکت یمال یضررها
بر اساس پیش بینی اس  .همچنان مورد حمایت قرار دارد

 2در سطح  2018در سال  یواقع GDPرشد اند پی، 
 هایصادرات و پروژه لیبه دل 2021درصد بوده  و در سال 

حمل و نقل و  یدر بخش ها بویژهباالتر  گذاریهیسرما
 ینبیشیپ ن،یعالوه بر ا خواهد رسید.درصد  8/2به  یانرژ

پر چالش  طیبا وجود مح یعموم هیمال سکیر شودیم
 یاقدامات مال یجیتدر یجرااوجود،  نی. با اابدیتداوم 
را کاهش  یدولت یبده ،شده توسط مقامات یزریبرنامه

، به 2017 لسا انیدر پا GDPدرصد  4/79از آنرا داده و 
 خواهد رساند.  2021سال  انیدر پا GDPدرصد  1/74
انتشار ، یمال یازهاین تامینبه منظور  شودیم ینبیشیپ

 و دوره بازپرداختیافته  شیافزا المللینیاوراق قرضه ب
-انتظار می نیهمچن گرفته شود.آنها در نظر  یبرا یمتفاوت

 یبه آهستگ 2018از سال  یحساب جار یکسررود 
 دهرچن ،باشدیصادرات مافزایش آن  لیکه دل ابدیکاهش 

 6/9در حدود  2018-21 یالهاس یبا وجود کاهش ط
این در حالی خواهد ماند.  یباق یناخالص داخل دیدرصد تول
-هیسرماهمچنان از طریق  یحساب جار یکسراست که 

و  یبده یورود هایانیجر ،یخارج میمستق گذاری
انتظار  بالعوض، تامین خواهد شد. در مجموع  هایکمک

 هایسال یکشور ط نیا یخارج یمال یازهاین رودیم
و وصولی حساب جاری درصد  151در حدود  2018-21

 بماند.   یقابل استفاده باق ریذخا

 
 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

   
   

  
  

  

 5در صندوق: گروه  اردن ریسک کشور گروه

 در این کشور محدود می باشد. پوشش بيمه ای صندوق
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  ینگینقد سکیمجدد و ر یمال نیتام سکیرافزایش  :هیترک
 

 سکیر، چیف یرتبه بند موسسهبر اساس گزارش وقایع: 
نوسانات  لیبه دل هیترک یمجدد بانکها یمال نیو تام ینگینقد
 40است. این در حالی است که افت  افتهی شیفزابازار ا ریاخ

 یتنشها شیو افزا یسال جار یط هیترک ریارزش لی درصد
 هیترک یاقتصاد استیدر خصوص س نانیعدم اطم ،یکیتیژئوپول
را گذار  هیسرما میتصم ،یالملل نیب یمال نیتام طیشرا دیو تشد

 یخارج یبده فیچموسسه به عقیده . متاثر خواهند ساخت
دالر  اردیلیم 183به  2018ژوئن  یدر انتها هیترک یهابانک
مانده است.  رییبدون تغ 2017سال  انیاست و از پا دهیرس

گردد یم دیماه سررس 12 یبانکها که ط یخارج یبده نیهمچن
که معادل  رسیددالر  اردیلیم 102به   2018در آخر ماه ژوئن 

، د فیچبر اساس برآوربانکهاست.  یخارج یدرصد کل بده 56
مجدد بانکها در صورت از دست دادن کامل  یمال نیتام ازین

 آینده خواهد بود کهماه  12دالر در  اردیلیم 55 تا 50 نیبازار، ب
یکسال می طی شده  دیسررس یخارج یکمتر از بده اریبس

  باشد.
 2018ژوئن  یدر انتها هیترک یبانکها به گزارش موسسه فیچ،

ه اند داشت یدسترس یخارج ینگیقددالر ن اردیلیم 86به حدود 

 یجهت بازپرداخت بده ازیمبلغ، نسبت به رقم مورد ن نیکه ا
 ینگینقداین میزان باالتر است.  اریبس ،یکوتاه مدت احتمال

به صورت سپرده )عمدتاً  نقد ییدارادالر  اردیلیم 52شامل ارزی 
به بلندمدت ارزی خالص  ابزارهای مشتقهنزد بانک مرکزی( و 

میلیارد دالر می باشد. این در حالی است که بر اساس  34 مبلغ
 نیب هیترک یدر بانکها یخارج یارز یسپرده ها گزارش فیچ،

 است. افتهیدرصد کاهش  6تا ، 2018و اوت  یجوال

 

 ای: صادرات و جنگ تعرفهآلمان

 
 663به حدود  2018آلمان در شش ماه اول سال  صادرات

از مدت مشابه  شتریدرصد ب 9/3، که دیرس وروی اردیلیم
بدون  یادیتا حدود ز زین یباشد. مازاد تجار یسال قبل م

است که  یدر حال نیماند. ا یدالر( باق اردیلیم 121) رییتغ
 داتتولی کاهش با قبل، سال به نسبت تررشد آهسته

( همراه بوده است. قبل یدرصد در ماه جوال 1/1) یصنعت
 شیمتحده در مورد افزا االتیا داتیشدن تهد ییاز اجرا
در اواخر سال  دتولی و صادرات رشد کند روند ها،تعرفه
 یاز تنش ها یناش نانیآغاز شد. گرچه عدم اطم 2017
وضع شده تنها  یدارد و تعرفه ها ینقش مهم یتجار

آلمان را در بر دارد، اما  اکثر  اتاز صادر یبخش کوچک
در  یروپاا یمشکالت صادرات آلمان به سه مقصد صادرات

  یدر حال نیا انگلیس مربوط می شود.و  ایحال ظهور، آس
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 4در صندوق: گروه  ترکيه ریسک کشور گروه

 ميليون دالر 3/7 : ای صندوق بيمه پوشش مجموع

 OECD رد ترکيه گروه ریسک کشور

 اروپا                                                       

 1در صندوق: گروه  آلمان ریسک کشور گروه

 ميليون دالر 25: ای صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در آلمان گروه ریسک کشور
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 افتهیکاهش  ریچند ماه اخ یمناطق ط نیاست که رشد ا
 یوآندر برابر  ورویارزش  شیبا افزا هایدشوار نیاست و ا

 دیتشد یشرق یاروپا یکشورها یارزها یبرخپوند و  ن،یچ

 هایماهطی  دیجد یتعرفه هاوضع  شده است. در صورت
 مواجه خواهد شد. یصادرات آلمان با کاهش ناگهان ،یآت

                                                

 گذاریهیسرماصرفه قبرس: بازگشت به رتبه 

 

  به  +B کشور را از نیرتبه ا ،ی: موسسه اس اند پعیوقا
-BBB 6بار پس از  نیاول یکشور برا نیداد و ا رییتغ 

از نظر  یجه سوداگرانه به درجه با صرفه اقتصادسال، از در
قبرس وارد دوره  2012. در سال افتیارتقاء  گذاریهیسرما

 یبا توجه به برنامه نجات مال 2015رکود شد و در سال 
 یبانک مرکز ،ییاروپا ونیسیپول، کم یالملل نیب صندوق

از رکود خارج گشت. در  یاقتصاد اضتیر یاروپا و اجرا
به روند  یناخالص داخل دیتا سال گذشته تولسال و  نیا

درصد بازگشت نموده است. بر اساس  3مثبت با رقم حدود 
اقتصاد کوچک  نیرشد ا ،یموسسه اس اند پ ینیب شیپ

 نیباشد و ب یدرصد م 4 یسالجار یبرا ورویمنطقه 
درصد خواهد بود.  3 نیانگیبطور م 2022تا  2019 یسالها
و  یبخش خصوص یهبدسطوح باالی حال  نیدر ع
 مشکوک الوصول همچنان وجود دارند. یوامها

                                
 

 

 یکنون یانتخابات ماه اکتبر، چالشها ی: برگزارلیبرز

 رو شیو پ

 

 یاریبس ،یزیگر سکیو ر ینرخ بهره جهان شی: افزاعیوقا
گذشته  یماهها طینوظهور را  یبازارها یپول یاز واحدها

 ن،یالت یکایقرار داده است. در آمر ونعرض آزمدر م
قرار دارد. رئال  تیموقع نیدر بدتر نیبعد از آرژانت ل،یبرز
درصد از ارزش پول خود را در برابر  25در حدود  لیبرز

انجام  یبررس نیساالنه و طبق آخر سهی)بر اساس مقا الرد
است  یدر حال نی( از دست داد. ا2018شده در ماه سپتامبر 

قبل از  یاسیس یثبات یب شیافزا لیبه دل لیبرز که

 تينآمريكای ال                                                
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 5در صندوق: گروه  ق رس ریسک کشور گروه

 وده ا ت.ق در این کشور محدود ب ای صندو بيمه وششپ

 ميليون دالر
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 3در صندوق: گروه  برزیل ریسک کشور گروه

 ای صندوق مطرح نبوده است.موردی برای پوشش بيمه

 

 OECD در برزیل گروه ریسک کشور
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ماه اکتبر، در معرض  یجمهور استیو ر یانتخابات پارلمان
 قرار دارد. یجد اریبس یها بیآس
 یکشور سکیبر ر ریتاث
قرار دارد.  یمناسب تیدر وضع ،یبه لحاظ اقتصاد لیبرز

، در حال 2015-16 یسالها دیکشور بعد از رکود شد نیا
 یواقع یناخالص داخل دیسال رشد مثبت تول نیحاضر دوم

 ،یدر ماه م یاعتصاب نفت رغمی. علکندیرا تجربه م
را  یواقع یناخالص داخل دیپول، رشد تول المللینیصندوق ب

. عالوه بر کندیم ینیب شیدرصد  پ 8/1 ،یلجارسا یبرا
درصد  2/1نسبتاً اندک است ) یحساب جار یکسر ن،یا

شده است(  ینیب شیپ 2018سال  در یناخالص داخل دیتول
واردات نفت و  نهیبودن هز زیکه علت عمده آن، ناچ

)بخصوص  یمهم صادرات داتیتول یتقاضا برا شیافزا

 ن،ی. همچنباشدی( مایسوآهن و دانه  یها یصادرات کان
)که  یحساب جار یدر  برابر وصول یخارج یبده شیافزا

 دارد.   ینزول ( رونددیدرصد رس 250به حدود  2017در سال 
. ی باشداقتصاد م لی، پاشنه آشفیضع یمال تیوضع

 ینیب شینه چندان بزرگ، پ یاصالحات مال یبرخ رغمیعل
درصد  88به  یسالجار انیدر پا یعموم یبده شودیم

 ،یآت یدر سالها ن،یبرسد. همچن یناخالص داخل دیتول
 ریچشمگ یمال یکسر لیبه دل یعموم یبده رودانتظار می

 یناخالص داخل دیدرصد تول -3/8، 2018 سالدر )که 
برسد. به نظر  یداریشده است( به سطح ناپا ینیب شیپ
 ،یجمهور بعد سیرئ یمال تیتثب هایبرنامه رسد،یم

 دارد.  یاتیح تیاهم

                          

 

 یداخل یشرکتها یفروش سهام برخونزوئال: امضاء موافقتنامه 

 
ای را ونزوئالیی با کشور چین موافقتنامهوقایع: مقامات 

را  م برخی شرکتهای داخلیاامضاء کرده اند که فروش سه
)که عمدتاً در زمینه اکتشاف منابع فعال هستند( به 

آورد. این موافقتنامه بجز شرکتهای دولتی چینی فراهم می
میلیارد دالر  5تقویت حضور چین در ونزوئال اختصاص 

ش نفت و گاز این کشور را شامل سرمایه گذاری در بخ
می شود. این سرمایه گذاری ها با هدف افزایش تولید نفت 

و درآمد ناشی از منابع هیدروکربن  پذیردمیونزوئال صورت 
میلیارد دالر(  23برای بازپرداخت بدهی به چین ) حدود 

استفاده می گردد. شایان ذکر آنکه ونزوئال در حال حاضر 
شرایط نامناسب سیاسی و تعارض  با بحران اقتصادی و

گروههای طرفدار دولت وگروههای مخالف مواجه می 
 باشد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 7در صندوق: گروه  ونزوئال  ریسک کشور گروه

 ميليون دالر 61 : ای صندوق بيمه پوشش مجموع

 OECD در ونزوئال گروه ریسک کشور
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  ریثبات چشمگ رغمیعل یخارج ی: بحران بدهایگامب                                   

 

است  داریناپا ایگامب یو عموم یخارج یبده تیوضع :عیوقا
پول، با  یالملل نیب گزارش صندوق نیو با توجه به آخر

در مجدداً کشور  نیا ،«یبده یداریپا لیتحل»عنوان 
است.  های خود با مشکل مواجه گردیدهپرداخت بدهی

 کیها همچنان  یاز نظر بده اینگران کننده گامب تیوضع
توسعه  ریمتعدد کشور در مس یازهایمانع مهم در رفع ن

 است.
 کشور سکیبر ر ریتاث

برخوردار بوده و  یالملل نیب ینه قواز پشتوا ایدولت گامب
 یدر خصوص نهادها، فضا یهمواره از اصالحات ساختار

 نیبا ا ؛کرده است تیها حما رساختیکسب و کار و ز
است و  آسیب پذیرکوچک و  یاقتصاد ایحال، اقتصاد گامب

 تینفر بوده و ظرف ونیلیم 1/2کشور تنها  نیا تیجمع
 دیرشد تول شودیم ینیب شی. پباشدیم فیضعنیز  یدنها

به  بایبه طور متوسط تقر ،یآت یدر سال ها یناخالص داخل
و روند  المللینیدرصد برسد و بهبود مجدد تعامالت ب 5

منجر  یگردشگر رونقو  یمصرف داخل شیاعتماد، به افزا
 اکنندگاناهد یالملل نیذکر است کنفرانس ب انیگردد. شا

از طرح  تیحما برگزار شد در جهت 2018 یکه در ماه م
 نیبه ا یدالر اردیلیم 5/1کمک  2018-21 یتوسعه مل

 رساختیاست که ز یدر حال نیکشور را مصوب نمود. ا

است و عمدتاً بر درآمدها و  فیکشور، ضع یصادرات
کسب  یبرا ایگامب تیظرف جه،یدارد. در نت هیتک یگردشگر
 یجد یمحدود بوده و با ضعفها یبا ارز خارج داریدرآمد پا

وابسته است. در  یخارج تیهمراه و به شدت به حما
پرداخت  یبرا یمحدود اریاز منابع بس ایمجموع، گامب

 باشد. یبرخوردار م خود یخارج هاییبده

 

 یاند پ سبهبود رتبه دولت و چشم انداز کشور توسط موسسه ا :غنا                              

 
رتبه  ،یاس اند پ یالمللنیب ی: موسسه رتبه بندعیوقا

و چشم  دیارتقا بخش Bبه  B-دولت غنا را از  یاعتبار
 نیداد. ا رییتغ "باثبات "به  "مثبت "انداز کشور را از 

 استیو س یرتبه را بهبود اثربخش یموسسه، علت ارتقا
شده را  یچوب تورم هدفگذارارغنا دانسته که چ یپول

ورم از است که نرخ ت یدر حال نیکرد. ا هدخوا تیحما
درصد در ژوئن  10به  2016درصد در ژوئن سال  2/19

 است.  دهیرس 2018سال 
و چشم انداز  یتنوع اقتصاد ریتحت تاث هابندیرتبه نیا

 نیدر ع افته،ی صیکشور تخص نیبه ا غنا ریرشد چشمگ

 آفريقای جنوب صحرا                                             
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 5در صندوق: گروه  غنا ریسک کشور گروه

 ميليون دالر 4/  : ای صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در غنا گروه ریسک کشور

 7در صندوق: گروه  گام يا ریسک کشور گروه

 وردی برای پوشش بيمه ای مطرح ن وده ا ت.م

 OECD در گام يا گروه ریسک کشور
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باال و  یخارج یبده ،یعموم یمال نیحال ضعف تام
ق نظر اس اند . طبدماینیرا محدود م آن ترده،تعهدات گس

ممکن است با  یمال تیطرح تثب یدولت در اجرا ،یپ
مواجه شود و بر اساس برآورد موسسه مذکور،  ییچالشها

 دیدرصد تول 5/3از بانکها معادل  یبرخ یاصالح ساختار مال
بگذارد.  ریتاث ،یبر تراز مال تواندیبوده که م یناخالص داخل

 افتهیکاهش  یمال یکسر شودیم ینیب شیپ جود،و نیبا ا
بازه  یط یناخالص داخل دیدرصد تول 8 انهیو از متوسط سال

ناخالص  دیدرصد تول 5/5به متوسط  2014-17 یزمان
بر  ن،یبرسد. عالوه بر ا 2018-21 یدر بازه زمان یداخل

دولت از  یموسسه مذکور سطح بده ینیب شیاساس پ
 یبه آرام 2017در سال  یداخل الصناخ دیدرصد تول 2/69
. دیدرصد خواهد رس 2/70به  2018و در سال  افتهیاهش ک
 یدر انتها یدرصد مجموع بده 53است که  یدر حال نیا

 بیموضوع، آس نیبوده و هم یبه ارز خارج 2017سال 
( ی)سد ینسبت به کاهش ارزش پول مل هایبده یریپذ

 .دهدیم شیرا افزا
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 در بازار جهانی نفت متیق مجددافزایش 
 دهیرس 2018سپتامبر  25دالر در 9/81و به  افتهی افزایش یدر ماه جوالبه ازای هر بشکه دالر  7/70نفت خام برنت از  متیق متوسط

دالر بوده  8/78تاکنون  به ازای هر بشکهنفت  متیمتوسط ق 2018. در سپتامبر می باشد 2014از نوامبر سال  قیمت  نیاست که باالتر
 یناش هاییبازار، نگران طشرای انقباضی شدن ،نفت متیق شیافزا لیدل می باشد. قبلماه نسبت به  درصدی 7/6افزایش  انگریاست که ب

 می باشد.نفت  دیتول یفور شیاوپک از افزا ناعامت نیهمچن ران،یا یمتحده بر بخش نفت االتیا هایمیتحراعمال  لیاز عرضه به دل
سود حاصل از قیمت نفت بواسطه افزایش  این در حالی است که .روز برسدبشکه در  نویلیم 5/1به  رانیانفت صادرات می شود  ینبیشیپ
نفت کماکان به  متقی اندازچشم ن،یهمچنشده است.  دسامبر، محدود 21میلیون بشکه نفت خام ایاالت متحده در هفته منتهی به  9/1
-تیبر فعال تواندیم و این امرتحت فشار است بوده،  نیه و چمتحد االتیا نیب یتجار یها تنش لیبه دلکه عمدتاً  فیضع یتقاضا لیدل

ممکن است موجب  رانیاروپا بر تداوم واردات نفت خام از ا هیاتحاد میتصم ن،یداشته باشد. عالوه بر ا یمنف ریتاث یاقتصاد جهان های
 Goldman به عقیده. ا بدنبال خواهد داشتر تنفو این امر کاهش قیمت شود  رانیمتحده بر صادرات ا االتیا هایمیتحر ریکاهش تاث

Sachs خواهد بود.دالر در نوسان  80و  70 نیب 2018سال  انینفت خام برنت تا پا متیق 

 : کاهش قیمت مس در میان افزایش تنشهای تجاری و نگرانی های رشد جهانیهیپا فلزات

کاهش  انگریبوده است که بدالر  6.136هر تن  یبرا 2018مس در بازار فلزات لندن در سه ماهه سوم سال  متیق متوسط
از  یناش هایینگران لیبه دل مس متی. کاهش قمی باشد 2018در سه ماهه دوم سال دالر  6.900از متوسط  یدرصد 1/11

بوده  نیمتحده و چ االتیا نیب یتجار هایتنش شیافزا نیو همچنو تقاضای ضعیف تر برای این فلز  یکاهش رشد جهان
موجود در  هاییارزش دالر، نگران تیتقوبیشتر شده است و دلیل آن  هامتیکاهش قدر حالی است که روند  ایناست. 

دسامبر ماه متحده در  االتینرخ بهره ا شتریب شیاز افزا یعرضه و انتظارات ناش طیشرا لینوظهور، تسه یخصوص بازارها
 8/11، 2018اول سال  مهیشده در ن هیمس تصف یبرا یجهان یاکه تقاض است نیا انگریب ریآمار اخ ن،یهمچن می باشد. 2018

در  نیچ یتقاضای نسبت به سال قبل می باشد. این در حالی است که درصد کی شیافزاحاکی از تن بوده است که  ونیلیم
 درصد کاهش داشته است.  5/1نقاط جهان  ریتقاضا در سا کهیدرصد رشد داشته، در حال 4حدود 

 شیدرصد افزا 8/1 انگریتن بوده است که ب ونیلیم 7/11، 2018اول سال  مهیشده در ن هیمس تصف دیولدر سمت عرضه، ت
از  بخشی بوده است، که  یلیشکشور  دیتول یدرصد 5/6 شیامر افزا نیعمده ا لینسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. دل

 قایشده در آفر هیتصف دیتول ،ایمنطقه اسیشده است. در مقمتحده و لهستان جبران  االتیدر هند، ا دیکاهش تولبواسطه آن 
 یکایدرصد و در آمر 5 هیانوسیدر اق یکهدرصد رشد داشته است، در حال 2 ایدرصدو در آس 5 نیالت یکایدرصد، در آمر 11

 مانده است. یباق رییبدون تغ بایتقر زیدرصد کاهش نشان داده و در اروپا ن 5/2 یشمال
 

 2018در سال  قایو آفر انهینفت در خاورم یتقاضادرصدی  1/1افزایش                     
 یدرصد 1/1 شیافزا انگریشده است، که ب ینبیشیبشکه پ ونیلیم 51/12، 2018در سال  قایو آفر انهینفت خام در منطقه خاورم مصرف

در حال توسعه و  یدرصد تقاضا در کشورها 2/38 رانگینفت ب ایمنطقه ی. تقاضامی باشد 2017بشکه در سال  ونیلیم 37/12نسبت به 
سال  یط قایو آفر انهیاوپک در منطقه خاورم ریغ یعرضه نفت کشورها ن،ی. همچنباشدیم یجار سال یط یدرصد مصرف جهان 7/12

 می باشد. شتریدرصد ب 7/0، 2017که نسبت به سال  شودیم ینیبشیبشکه پ ونیلیم 76/2به طور متوسط  2018

                             

 و کاال  در سطح جهان و منطقه  یتحوالت  انرژ
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 بارومتر

نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد  رانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اع  ارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رت ه اع  اری 

دولت

)F itch(

رت ه اع  اری 

دولت 

)S&P (

رت ه اع  اری 

دولت 

)Moody's (

رت ه اع  اری 

دولت

)C I( 

رت ه کلی 

اع  ار 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..Bآرژان ين2

......+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..2,87311,9274,4602,6657,7978,8701.642556آل انی6

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 م حده8

..........77..1021,44913,3602974411,3390.0آن يگوا 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…104,95772,374550اتيوپی13

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

....2,93010,5473,8101,4898,3658,065199.924066B+..B1ارمنس ان15

3,45752,42016,36017,55521,30020,26832.14,26933Baa2BBBBaa2..BBBاروگوئه16

..........8201,5070.0477…5,9185,352530اری ره17

B........15,75025,469269.11,89266…32,38767,2202,090ازبكس ان18

46,5721,232,08829,94050,4122,094,000778,567593.368,93921A -BBB+Baa2..BBBا  انيا19

24,5991,204,61664,68053,9101,692,000482,681111.634,37111AAAAAAAaa..Aا  راليا20

1,31523,13718,53043719,05035,96215.62,68621A+AA-A1..Aا  ونی21

5,44089,55217,8102,62175,040164,91923.39,12621A+A+A2..Aا لواکی22

2,06743,99123,2201,01651,65065,35650.05,05931A -ABaa3..BBBا لوونی23

35,53019,4696807,5291,2808,7902,477.68077افغانس ان24

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد  رانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اع  ارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رت ه اع  اری 

دولت

)F itch(

رت ه اع  اری 

دولت 

)S&P (

رت ه اع  اری 

دولت 

)Moody's (

رت ه اع  اری 

دولت

)C I( 

رت ه کلی 

اع  ار کشور

)E IU ( 

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 م حده 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..Aانگليس30

44,83193,2703,5607,539127,70095,456649.04,04877B-B-Caa3..CCاوکراین31

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

60,5511,849,97034,280142,7572,444,0001,046,9171,686.889,55821BBBBBB-Baa2..BBBای اليا33

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

..........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..BBBبلغار  ان44

....B-B3..3751,7654,5104871,3272,1170.19467بليز45

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

......+B..11,1768,5838107262,3405,9240.430066بنين47

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

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

......-B..19,19312,1157102973,0927,1620.381177بورکينافا و50
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نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد  رانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اع  ارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رت ه اع  اری 

دولت

)F itch(

رت ه اع  اری 

دولت 

)S&P (

رت ه اع  اری 

دولت 

)Moody's (

رت ه اع  اری 

دولت

)C I( 

رت ه کلی 

اع  ار کشور

)E IU ( 

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

11,05233,8062,83015,12911,83020,0760.41,17655BB-BBBa3..Bبوليوی52

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

197,016283,6601,41014,30764,04070,8661,159.515,33367BBB3..Bپاکس ان54

..........-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

..........8,9216,9521,0605053,9763,735214.810277تاجيكس ان59

BB........57,31047,4319304,39015,89020,39533.12,37766تانزانيا60

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

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

CCC........50316,223577.93,24666…5,75836,1808,020ترکمنس ان63

80,745857,74910,850127,422410,400402,4435,968.550,03145BBB+Ba3BB-BBترکيه64

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

..........1,2961,4123,1203113121,2570.43366تيمور شرقی70

2,89014,0275,2202,47316,76010,7020.076176BBB3..Bجامائيكا71

..........9571,5891,6683931,3391,13820.384477جي وتی72

..........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..BBBچين75
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نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد  رانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اع  ارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رت ه اع  اری 

دولت

)F itch(

رت ه اع  اری 

دولت 

)S&P (

رت ه اع  اری 

دولت 

)Moody's (

رت ه اع  اری 

دولت

)C I( 

رت ه کلی 

اع  ار کشور

)E IU ( 

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

..........-745257,0701012895030.0456دومينيكا77

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

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

144,4951,283,16213,210386,216514,800595,9881,762.842,62534BBB-BB+Ba1..BBرو يه80

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

17,09419,5511,7603,0789,27015,6390.18,20256BBB3..Bزام يا82

CC........16,53016,28986036410,9009,3765.096077زیم ابوه83

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

..........-2043511,570632372780.0157 ائوتومه و پرینسيپ85

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

..........-1967864,0501414475490.0874 اموآ87

21,44481,3223,4008,21147,65042,277185.44,86766B+B+B1..B ریالنكا88

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

BBB-39206,3780.01181…331,592 ن مارینو90

..........-6..5591714,5403271886470.0 نت کي س و نویس91

..........-1791,3797,0902585231,3810.0877 نت لو يا92

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

5,612296,96655,150261,583467,400945,597693.731,64411AAAAAAAaa..A نگاپور95

B+Ba3..BB..15,85114,7651,0502,0386,18610,6194.92,84965 نگال96

10,068511,00061,60062,579939,900427,591348.125,90111AAAAAAAaa..AA وئد97

8,466659,82790,670545,7871,664,000775,5191,153.456,41111AAAAAAAaa..AA وئيس98

..........1,3673,7272,7006914713,84210.28766 وازیلند99

C........40,53395,5841,74018151,10020,26350.53,37477 ودان100
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نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد  رانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اع  ارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رت ه اع  اری 

دولت

)F itch(

رت ه اع  اری 

دولت 

)S&P (

رت ه اع  اری 

دولت 

)Moody's (

رت ه اع  اری 

دولت

)C I( 

رت ه کلی 

اع  ار کشور

)E IU ( 

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

....5633,6219,3706251,2353,3940.142266B-BB1 ورینام102

C........5,9188,269265.935277……18,27064,700 وریه103

C........3,0542,18730.829877……14,7436,217 ومالی104

CCC........7,5573,6697206011,5612,1670.193677 يرالئون105

961,42713,9904652,5523,14719.312566BB-......BB يشل106

A+AA-A1..BBB-18,055247,02814,90040,447160,000138,29318.817,4792شيلی107

7,00037,7455,82012,05231,64040,67052.44,63355BBBBBa3..BBصربس ان108

38,275171,4896,41077,74768,010109,1426,173.76,93577B-B-....CCCعراق109

200,900393,3984.537,44452A+A-A1AA-BBB…32,938646,43826,340عربس ان  عودی110

4,63666,29318,15016,32420,85056,170612.211,45424BBB-BBBaa3ABBعمان111

28,83442,6901,6205,58821,17037,42025.67,51256BBB3..Bغنا112

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

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

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

....B+B1..9064,6324,5409168335,1000.138965فيجی116

104,918304,9053,44079,62977,460187,024197.28,78533BBBBBBBaa2..BBBفيلي ين117

BB-BBB-Ba2BBB-1,18019,80226,37089495,28024,7886.62,6045ق رس118

....B2....6,2026,5511,2501,9577,7286,44030.110377قرقيز  ان119

18,038133,65711,67028,961147,70079,124384.05,66446BBBBBB-Baa3..Bقزاقس ان120

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

4,90657,4369,7507,21424,91036,0181.12,57233BBBB-Ba2..BBکا  اریكا122

B2..B....16,00520,0171,0106,1088,46027,5580.652366کام وج123

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

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد  رانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اع  ارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رت ه اع  اری 

دولت

)F itch(

رت ه اع  اری 

دولت 

)S&P (

رت ه اع  اری 

دولت 

)Moody's (

رت ه اع  اری 

دولت

)C I( 

رت ه کلی 

اع  ار کشور

)E IU ( 

4,12650,42513,02015,42448,11049,7166.94,68554BB+BBBa2..BBکروا ی126

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…1161662,280کری اتی129

49,066282,4637,78046,809110,90093,6996.213,08944BBBBBB-Baa2..BBکلم يا130

5,2617,8342,6804,9264,8177,9190.02,84467CC B-B3..CCCکنگو، جمهوری131

CCC+B3..CCC..81,34034,9994101,5575,33119,0630.050277کنگو، ج دموکراتيک132

49,70070,5291,2807,91120,25029,71167.212,01966B+B+B1..Bکنيا133

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

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

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

..........2,1019654501595425950.04176گام يا141

....3,71714,3333,7202,69913,65014,792119.066054BB-BB-Ba3گرجس ان142

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

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

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

..........12,7176,2994803021,3323,7040.619477گينه146

CCC........1,26810,17913,3402,9071,36415,0530.011476گينه ا  وائی147

..........1,8611,1265702871,0956640.0477گينه بيسائو148

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

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد  رانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اع  ارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رت ه اع  اری 

دولت

)F itch(

رت ه اع  اری 

دولت 

)S&P (

رت ه اع  اری 

دولت 

)Moody's (

رت ه اع  اری 

دولت

)C I( 

رت ه کلی 

اع  ار کشور

)E IU ( 

6,08247,5379,88050,66940,74043,884110.32,37367B-B-B2BCCCل نان151

A-AA3..BBB-1,94127,67715,6603,22840,02031,9472.14,5233ل ونی152

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

59959,94869,8808643,781,000228,36720.918,29511AAAAAAAaa..AAلوکزام ورگ154

37,976469,50913,730100,452344,800472,66895.639,28821A-BBB+A2..BBBلهس ان155

..........4,7322,1014004931,1111,1072.02,18677لي ریا156

CC........6,37533,1577,92093,6153,53120,2013.242077لي ی157

2,82842,73915,3808,72934,48063,18913.92,27731A-AA3..BBBلي وانی158

AAA-8,21105,89113.66241…385,488ليخ ن اش این159

..........25,5719,9914407744,0076,9861.539877ماداگا كار160

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

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

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

46510,94921,00061997,35029,66435.12,01131AA-A3..Aمال ا164

....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..BBمجار  ان168

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..Bمغولس ان171

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

129,1631,045,9989,980195,682484,600818,42159.542,23333BBB+BBB+A3..BBBمكزیک173

..........3,5854,0290.119677…4,4204,6351,260موری انی174

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

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد  رانه )$(

ذخایر ارزی 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اع  ارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوری از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوری

OE CD  

رت ه اع  اری 

دولت

)F itch(

رت ه اع  اری 

دولت 

)S&P (

رت ه اع  اری 

دولت 

)Moody's (

رت ه اع  اری 

دولت

)C I( 

رت ه کلی 

اع  ار کشور

)E IU ( Column1

29,66911,0156303,2219,55412,18341.04,39477CC SDCaa3..CCCموزام يک176

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

-16,5005,4810.47584……397,060موناکو178

....B+B1..6224,1737,2406611,5764,5090.046977مون ه نگرو179

B........9,04125,02647.02,37876…53,37167,4301,270ميانمار180

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

-33200.005……14102نائورو182

2,53410,2675,8201,2096,5155,6600.030344BB+..Baa3..BBنامي يا183

..........29,30521,1447306,2164,99010,6190.360666ن ال184

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

..........21,4777,5094301,2812,7294,3030.524877نيجر186

190,886405,0832,95037,49739,10073,3889.93,16556B+BB2..Bنيجریه187

6,21813,2311,8302,27611,10012,6870.769176BBB2..CCCنيكاراگوئه188

4,794185,01739,30015,86181,39093,643121.05,33111AAAAAaa..AAنيوزیلند189

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

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

95,541202,6161,89034,18978,880369,226444.526,18655BB-BB-Ba3..Bوی نام192

22..361,1020.0……31902ویرجين، جزایر )انگليس(193

..........10,9818,0238301,9872,0225,8070.011177هائي ی194

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 )چين(198

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

10,760194,55922,0906,236506,600114,81747.96,31961BBB+B3..Bیونان200
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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 متفاوت انجام میها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف بندی 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) ربهترین کیفیت اعتبا

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 استCIیا  Capital Intelligenceتحت پوشش دارد 

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

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  1شوری به هفت طبقه از اساس وضعیت ریسک ک
فرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بههمتایان صندوق در کشورهای دیگر می

EKN  ،سوئدEKF  ،دانمارکSERV  ،سوئیسEFIC  ،استرالیاEDC  ،کاناداEXIAR ،روسیه ECGC  ،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

 .ز همبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار استبومی سازی شده؛ ولی بطور کلی ا ،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 



21 

 

 )%(نرخ جاری نرخ پايه نام كشور

 Fed fund Target rates 25/2-2 اياالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه يورو

 Bank Rate 75/0 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 ئيسسو

 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 5/6 هند

 Repo rate 25/2 رات متحده عربياما

 Reverse repo rate 5/2 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 75/16 مصر

 Repo rate 24 تركيه

 Repo rate 5/6 آفريقای جنوبي

 Central Bank Rate 5/9 كنيا

 Monetary Policy Rate 14 نيجريه

 Prime Rate 17 غنا

 Rediscount Rte 16 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 18 اوكراين

 Refi Rate 5/7 روسيه

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

 14/9/2018لغايت  15/8/2018

 30/3 - ر استراليادال

 دالر كانادا

 3 سال 5

 10/3 سال 5/8تا  5

 14/3 سال 5/8بيش از 

 كرونا چك

 38/2 سال 5

 60/2 سال 5/8تا  5

 91/2 سال5/8بيش از 

 كرون دانمارک

 56/0 سال 5

 82/0 سال 5/8تا  5

 89/0 سال5/8بيش از 

 20/3 - فورينت مجارستان

 ين ژاپن

 88/0 سال 5

 90/0 سال 5/8تا  5

 95/0 سال5/8بيش از 

 34/3 - وون كره جنوبي

 14/3 - دالر نيوزيلند

 54/2 - كرون نروژ

 47/3 - زلوتي لهستان

 كرون سوئد

 46/0 سال 5

 94/0 سال 5/8تا  5

 13/1 سال5/8بيش از 

 فرانك سوئيس

 41/0 سال 5

 60/0 سال 5/8تا  5

 80/0 سال5/8بيش از 

 نگليسپوند ا

 83/1 سال 5

 02/2 سال 5/8تا  5

 20/2 سال5/8بيش از 

 دالر اياالت  متحده

 70/3 سال 5

 78/3 سال 5/8تا  5

 85/3 سال5/8بيش از 

 يورو

 47/0 سال 5

 77/0 سال 5/8تا  5

 06/1 سال5/8بيش از 

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

 و بین الملل مديريت ريسك
 

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

 88739267تلف : 

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