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 اطالعات كلي:
:در اروپای مرکزی، در مجاورت دریای بالتیک و دریای سیاه، بین لهستان و هلند و در  موقعيت جغرافيايي

 جنوب دانمارک واقع شده است. 

 کیلومتر مربع 220.733 :مساحت 

 (بانک جهانی 3706) آمار سال  نفر میلیون 6/23: جمعيت  

 اورانیم، پتاس، نمک، مصالح آهن، مس، نیکل، سنگ زغال سنگ، لیگنیت، گاز طبیعی،  :منابع طبيعي

 ساختمانی، زمین کشاورزی

 (%2/0(، ارتدوکس مسیحی )%4/4(، مسلمان )%30(، پروتستان )%32کاتولیک ): ذهبم 

 آلمانی :زبان رسمي 

 :برلین پايتخت 

 :فدرال جمهوری نوع حكومت 

 :آنگال مرکل صدر اعظم 

 مایر اشتاین والتر فرانک :رئيس جمهور 

  یورو پولواحد : 

 ( 3706)هزار میلیارد دالر  460/2:  توليد ناخالص داخلي 

 :پردرآمدگروه درآمدی 

 (3706)دالر 42667:درآمد سرانه 

  آالت، مواد شیمیایی، کامپیوتر و محصوالت الکترونیکی، وسایل موتوری، ماشین :تصادرااقالم مهم

 مواد غذایی، چرم، پالستیک و محصوالت پالستیکیتجهیزات برقی، دارو، فلزات، تجهیزات حمل و نقل، 

  ماشین آالت، تجهیزات پردازش داده، ابزار آالت، مواد شیمیایی، نفت و گاز، فلزات،  :مهم وارداتاقالم

  وسایل برقی، دارو، مواد غذایی، فراورده های کشاورزی. 

 :ایاالت متحده، فرانسه، انگلستان، هلند، چین شرکای مهم صادرات 

 :هلند، فرانسه، چین، بلژیک و ایتالیا شرکای مهم واردات 
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 قاط قوت و ضعف:ن

 نقاط قوت:

 صنعتی محکم و مطمئن نایمب  

 سطح پایین بیکاری ساختاری و سیستم توسعه یافته کارآموزی 

 تنوع جغرافیایی صادرات 

رقابت پذیری مناسب محصوالت 

 متوسط صادراتی خانوادگیاهمیت شرکتهای کوچک و 

  دتولیاتحاد با اروپای شرقی و مرکزی در فرایند 

 ،برمن و کیل اهمیت بنادر هامبورگ 

 نقاط ضعف:

 زیرساختهای قدیمی 

  نرخ پایین زاد و ولد 

 مشترکگذاری کمبود مهندس و سرمایه 

 وابستگی زیاد به بازار جهانی بویژه اروپا 

 (8102-8102) شاخصهای مهم اقتصادی و پیش بینی                                          
  8102 8102 8102 عنوان

 )پیش بینی(

8102  
 )پیش بینی(

6/0 2/0 2/0 2/0  رشد تولید ناخالص داخلی واقعی)%(   

 2/2 2/2 3/4 6/4 بیکاری)%(نرخ 

 6/7 0/0 0/3 2/7 رشد اشتغال )%(

 6/0 0/0 4/7 0/7 تورم )%(

 2/7 4/7 2/7 0/7 تراز مالی )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 3/62 2/62 2/62 3/00 بدهی عمومی)درصد از تولید ناخالص داخلی(

 0/2 4/2 2/2 6/2 تراز حساب جاری )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 6/0 2/0 2/0 2 تراز تجاری )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 0/47 2/22 0/22 2/22 صادرات کاالها )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 0/20 20 2/32 2/27 واردات کاالها )درصد از تولید ناخالص داخلی(

 ... ... 6/22 2/22 ذخایر منهای طال )میلیارد دالر(

 ... ... 0/042 2/040 تولید ناخالص داخلی( بدهی خارجی )درصد از

 منبع: صندوق بین المللی پول
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 خدماتوری ضعیف در بخش بهره 

 

 تحليل ريسک:

 ریسک اقتصادی و مالی -الف

 قابل افزایش آن عمده علل که رسید درصد 2/0 به 3706 سال در واقعی داخلی ناخالص تولید رشد 

 رد گذاریسرمایه و عمومی مصرف شتاب و انرژی پایین قیمت دلیل به خصوصی مصرف توجه

 شافزای و اروپایی کشورهای سایر از کار نیروی مهاجرت دلیل به اشتغال طحس. بود ساز و ساخت

 رنوامب از وبوده  کاهش حال در همچنان بیکاری نرخ. دارد قرار مناسبی وضعیت در مشارکت، میزان

ی و یورو اقتصادی شرایط بهبود تداوم علیرغم. است گرفته قرار ،(درصد 2/2)پایین سطح در 3706

کاهش  و جهانینامناسب  انداز چشم تأثیر تحت 3706 سال در گذاریسرمایه و صادرات ،ضعیف

 .گرفت قرار معامالت تجاری

 افزایش سرعت به 3700 سال ابتدای در و رسید درصد 2/7 میانگین به 3706 سال در کلی تورم 

برغم  معهذا. رسید درصد 3/3 به فوریه ماه در غذایی مواد و کاالها قیمت افزایش دلیل به و یافت

 دشوارتر  علیرغمچنین هم. است مانده باقی ٪0/0 در سطح مبنا، تورم ،تولیدو مثبت فزاینده  شکاف

 سطح در 3706 سال در دستمزداسمی  رشد ،3702 سال در دستمزد حداقل اعالم و کار بازار شدن

 هدیدت تداوم و تورمی انتظارات کاهشنده منعکس کن وضعیت اینکه  ماند باقی( درصد 2/3) متوسط

 سال دو از پسدستمزد، حقوق و  ایدورهبازبینی  اولین درذکر است شایان . است خارجی تولید

  .یافت افزایش درصد 4 تا 3700 ژانویه در دستمزد حداقل اجرا،

 نسبت گرچه  دار بود،برخور جهان در جاری حساب مازادبیشترین  ازاین کشور  3706 سال در

 مازادچنین هم. داشت جزئی کاهش درصد 2/2 به 6/2 از داخلی ناخالص تولید بهحساب جاری 

 هب واردات و ادراتص، در حالیکه یافت افزایش داخلی ناخالص تولید یی همراستا باکاال تجاری

 نسبت تجاری مازاد در عین حال گردید. بدتر خدمات و درآمد تراز نسبتهای و هیافت کاهش شدت

پس  تراز خشیب ترکیب. بود بیشتر اندکی هلند، کسری کاهش علت به ،یورو منطقهکشورهای  بقیه به

 رد دولتی هایشرکت و دولت خالص اندازپس حالیکه در نیافت، تغییر عمالَگذاری انداز و سرمایه

 گردید. ثبت باالتری سطوح

  گذاریخالص سرمایهو  داخلی ناخالص تولید درصد 320 ناخالص به های دارایی 3706در پایان سال 

 2 به درصد 4 از گذاریسرمایه پرتفوی سهم این در حالی است که دند.رسی درصد 00 به مستقیم

با اجرای سیاستهای تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا، از . یافت افزایش داخلی ناخالص تولید درصد
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 از درصد 30 حاضر حال در و یافته افزایشیورو  سیستم دراکسپوژر این کشور  3702اوایل سال 

 دهزبا مجموع، دریز متنوع بوده و ن خارجی هایدارایی. دهدمی تشکیل را داخلی ناخالص تولید

 متوسط طور به ها بدهی میزان از اما است، یافته کاهش گذشته سال 2 طی در خارجی هایدارایی

 .باشدمی بیشتر درصد 2/7

 مستمر به  ولیپ وضعیت ثبات و مالی پیشرفتهای از برخی کار، افزایش کیفیت اشتغال، سطح افزایش

 رشد به منجر باید کاالها های قیمت سازی عادی اما کند،کمک می داخلی بهبود سطح تقاضای

د بهبود رون 3706 رکود سال از تدریج به صادرات رشد رودمی دیگر، انتظار سوی از. شود مصرف

 رودمی به طور کلی انتظار. شود واردات و گذاری سرمایه درآمدهای افزایش موجب و را طی نموده

 برسد.درصد  6/0به  ،3702 سال در و درصد 2/0 به 3700 سال در واقعی داخلی ناخالص تولیدد رش

 کم شدن اثر قیمت باالی  دلیلبه  این نرخرود انتظار می ،3700 سال کلی در تورم زایشاف از پس

 شود با قرار گرفتن نرخهمچنین پیش بینی می. یابد درصد کاهش 0/0 به 3702 سال در ،کاالها

واقعی  تمزدهایدس، ماهر کارگران کمبود و افزایش شغلهای بالتصدی خود، طبیعی طشرای در بیکاری

زینه های ه شتاب و واردات قیمت ثبات باالتر، شود دستمزدهایپیش بینی می یرد.به آرامی شتاب گ

درصد  3 از بیش بهنرخ تورم  3702و در سال ده موجب افزایش تورم مبنا ش تدریج مسکن به اجاره

 رود می نتظارا ،طبیقیتو با ادامه سیاست پولی  ظرفیت از باالتر رشددر بستر مدت و  میان در. برسد

 .برسد درصد 2 از بیش به کمی ساالنه دستمزد رشد

 ناخالص تولید یصددر 4 مازاد زادولت  شودمی بینی پیش 3737-3700سال  مالی برنامه اساس بر 

اس بر اس جدید استقراض عدم بر مبنی خود سیاسی تعهد به شده ودار برخور جاری سال در داخلی

 داخلی ناخالص تولید درصد 6/7 به ساختاری زرات رودمی انتظار حال، این با. نماید عمل فعلی قانون

 بوطمر اعتبارات مالیاتی،ز: تخفیف های عبارت است ا دولت محرک مالیدر این رابطه . یابد کاهش

 اجتماعی مزایای طور همین و درآمدی های دهک اصالح کودکان، بخش برای مالیاتی بخشودگی به

 .عمومی گذاری سرمایه وضعیت بهبود و بازنشستگی حقوق بهتر،

 اجتماعي ريسک سياسي و -ب

  در راس حاکمیت  3772خانم آنگال مرکل صدر اعظم آلمان )حزب دمکرات مسیحی( که از سال

سیگمار گابریل از حزب سوسیال دمکرات، به عنوان معاون صدراعظم با  3702قرار داشته، از سپتامبر 

ر در انتخابات پارلمانی آلمان که د و وزیر اقتصاد این کشور، تشکیل یک دولت ائتالفی بزرگ داد.

به  (CDU/CSU) اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، برگزار گردید 3700سپتامبر  34

درصد آرا پیروز انتخابات شود. به این ترتیب خانم مرکل  22 رهبری آنگال مرکل توانست با کسب
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شایان  نمود.ساله راه خود را برای رسیدن به مقام صدراعظمی آلمان برای چهارمین بار هموار  62

که در ائتالف بزرگ با خانم مرکل شرکت داشت با  (SPD) ذکر آنکه حزب سوسیال دموکرات

کاران در ار گرفت. رهبر این حزب اعالم کرد که با محافظهدرصد آرا در جایگاه دوم قر 2/37کسب 

 دولت آیندۀ آنگال مرکل ائتالف نخواهد کرد.

 آورد. بنابراین بر جمعیت فعال اقتصادی فشار وارد میاین کشور  ، جمعیت مسنبرغم مهاجرت

در بازار باشد. از سوی دیگر مشارکت زنان بازار کار امری ضروری می درپناهندگان  مشارکت دادن

د، در عین حال این شکاف در با مشکل مواجه می باشفقدان امکانات برای کودکان  هکار هنوز بواسط

و محققین مانع بروز خالقیت و نوآوری است که این حال پر شدن است. همچنین کمبود مهندسین 

عدم برخورداری  داد اندک دانش آموزان بهره مند از سطوح عالی آموزشی و نیزتعتواند پیامد امر می

 های کارورزی باشد. بسیاری از آنان از دوره

 

 :آلمانمبادالت تجاری ج.ا.ايران و 

 )ارقام به میلیون دالر( آلماننمودار مبادالت تجاری ج.ا.ايران با                          

 

 

مشتقات و  سرمکهاآنتی ، کف پوش، حیوانات قطعاتپسته،  :(0226) آلماناقالم مهم صادرات ايران به 

دستباف  رشف، دارو، یوانیبا منشا ح داتیتول، خشکبارسبزیجات، و  وهیم، شیره و عصاره شیرین بیان، خونی

  .آالت نیماش، و قهوه چای، خرما، کیپالست، و فوالد آهن، ها نیو رز صمغ، منسوجات ریو سا

اجزاء وقطعات توربوجت ها یا ، آالت و راکتورها نیماش (:0226)آلماناقالم مهم واردات ايران از 

 لیوسا ،مکمل های داروییو  دارو، و عکسبرداری یپزشک زاتیتجه، وسایل نقلیه هیبریدی، توربوپراپلرها
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، کاغذ، ت سازدس برهاییف، ییایمیمواد ش، کیپالست، غالت، یکیالکترون و یکیلوازم الکتر، یلیرریغ هینقل

 .و تنباکو توتونهای غذایی، مکمل ،های مصنوعیمفصل
 

 آلمان:گروه بندی ريسک کشوری 

OECD )ای این کشور در جدول هفت طبقه :(سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادیOECD 0در گروه 

 قرار دارد.  «بسیار کم ریسک»یا 
 

 آلمان:سياست پوشش صندوق در قبال 

سقف کشور مذکور مجموعاً ریسک کشوری صندوق قرار داشته و  یکگروه  آلمان دردر حال حاضر کشور 

میلیون دالر برای اعتبارات میان  277 میلیون دالر برای اعتبارات کوتاه مدت و 027میلیون دالر ) 427به مبلغ

و بلند مدت( تعیین گردیده است. صندوق آمادگی دارد در صورت وصول درخواست خدمات حمایتی مورد 

 انجام بررسیهای الزم ارائه نماید.نیاز را پس از 

 بانكهای مورد قبول:
1. Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV (Combined) 

2. Deutsche Bank AG 

3. Genossenschaftlicher FinanzVerbund 

4. DZ Bank AG-Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 

5. KfW Bankengruppe-KfW Group 

6. Commerzbank AG 

7. UniCredit Bank AG 
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 نمودارهای ضميمه

 دالر(ون )میلیآلمانگذاری مستقيم خارجي جذب شده توسط سرمايه                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                    

 دالر( ون)میلی آلمانعتبار صادراتي دنيا در موسسات ا اعتبارات تحت پوشش                    
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