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ایران، پوشش ریسک های ایاای و تجاری خریداران کا ها و خدمات ایرانی اات.  طور هسته اصلی فعالیت صندوق ضمانت صادرات 
صندوق ر    سک  انک ها و دولت های خارجی،  خش دیگری از فعالیت  صاص می دهد.   ر این متناظر، ارزیا ی ری ااس،  ا  ه خود اخت ا

ی پردازد. ماهنامه ریسک کشوری در ا تدا  صورت    صندوق، همچون اایر مواسات همتا در ارتاار جهان  ه ارزیا ی این ریسكها م         
 ه ، طی چند اال اخیر،  های دولتی و خصوصی  ااتقبال اایر  خش ها و داتگاه     ه دلیلیک  ولتن داخلی صندوق منتشر می  ردید که   

 اات.  المانع ،صورت مداوم و اینترنتی منتشر می  ردد. ااتفاده از مطالب این ماهنامه  ا ذکر نام

 

نامه نامه، ضمانتصندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمه
های صندوق، با پوشش ريسكهای سياسي و تجاری مرتبط با نامهنمايد. بيمهو ارائه ساير خدمات مرتبط از صادركنندگان كشور حمايت مي

گذاران ايراني به مطالبات خود از خريداران/ بانكهای خارجي را فراهم كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه صادرات به
اند. اعتبارسنجي خريداران های صندوق نيز با هدف تسهيل تامين مالي صادرات در مرحله قبل از حمل، طراحي گرديدهآورند. ضمانتنامهمي

گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه گشای صادركنندگان، سرمايهای صندوق نيز در بسياری از موارد راهات مشاورهخارجي و ساير خدم
در  Nexiباشد. نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، صادرات مي

گذاری  المللي صندوق به منظور كاهش ريسك صادرات و سرمايههای بينژاپن و سايناشور در چين بر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری
ايرانيان در ساير كشورها و همچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف 

 نمايد.های ريسك كشوری، اوضاع اقتصادی، تامين مالي، بيمه اعتباری، فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط ميزهدر حو
در ماهنامه ريسك كشوری ارائه شده از سوی اين مديريت، سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك 

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

های حق بيمه با هدف كمك به رم و همچنين كاهش نرخهای خارجي دولت محتپوشش خود در قبال كشورهای جهان متناسب با سياست
اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي،  1386صادركنندگان كشور، از سال 

ثير بر ريسك كشوری ارائه شده دوست، همسايه و برخي از كشورهای آفريقايي و آمريكای التين نموده كه در توضيحات انتهايي بخش تا
 است.

 رد اين شماره:
 پاکستان: بهبود تدریجی رشد اقتصادی

 بهبود خفیف اقتصاد بدنبال کاهش انگهانی اعتباراتهند: 
 فیلیپین:توسعه زریساخت ربای تقویت رشد اقتصادی و محیط تجاری 

 استرالیا: آسیب دیدن بخش کشاورزی و گردشگری ایپمد شرایط انمناسب آب و هوایی  
ری  محیط سیاسی رب سیاستهای اقتصادی و مالی  رعاق: اتثيرگذا

کاری خلیج افرس: ااظتنرات متفاوت رد خصوص اتثير اقتصادی وریوس کروان  شورای هم
 2020 سال میلیارد دالری رد 174نیاز هب اتمین مالی خارجی : رتکیه

 آفریقای جنوب صحرا:اتثير کواته مدت وریوس کروان رب اقتصاد 
ز اقتصادی  از دیدگاه صندوق نیبنیجرهی: چالشهای چشم  المللی پول اندا

 و....  المللیاتیوپی: کاهش فشار نقدینگی ارزی هب پشتواهن افزایش حمایتهای نیب
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 پاکستان: بهبود تدریجی رشد اقتصادی

به ، این کشور المللی پولصندوق بینگزارش بر اساس 
ظرف چند ماه  فوق، صندوقمیلیارد دالری  6پشتوانه کمک 

اجرای اصالحات و در پیشرفت قابل توجهی گذشته 
دولت به  همچنینداشته است.  مطمئناقتصادی سیاستهای 

پایبند بوده  2019برای پایان سال  یتمام معیارهای عملکرد
و معیارهای ساختاری را تکمیل نموده است. صندوق عنوان 

ان از اولین بررسی در انداز اقتصاد کالن پاکستنموده که چشم
تغییر نکرده است. این در حالی است تاکنون  2019دسامبر 

رشد روند رود های اقتصادی تثبیت شده و انتظار میکه فعالیت
های آینده بهبود یابد. همچنین سال طیاقتصادی به تدریج 

که به طور واقعی کسری حساب جاری به دلیل نرخ ارز 
کاهش یافته ، قرار دارداقتصادی های پایهدر راستای گسترده 

بیش از حد نیز با روندی است. ذخایر ارزی بانک مرکزی 
میلیارد  4/12به  2020فوریه  7است و در رو به افزایش انتظار 

گذاری  ه است. این در حالی است که رقم هدفدالر رسید
می میلیارد دالر  2/11، 2020برای پایان ژوئن سال شده 
نرخ تورم بر اساس پیش بینی صندوق،  ،عالوه بر این باشد.
کاهش فرایند بازار،  ، زیرا نزولی را آغاز خواهد کرد یروند

های عرضه نیز و محدودیتارزش نرخ ارز را جذب نموده 
عملکرد مالی پاکستان در نیمه اول همچنین  .باشدموقتی می

دولت بوده است.  بر این اساس قابل توجه  2019-2020
مازاد  ،رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتیبه پشتوانه  مرکزی

-2020در نیمه اولرا تولید ناخالص داخلی درصدی  7/0 اولیه
 .تجربه نمود 2019

 

 

 
 

 اتاعتبارناگهانی بدنبال کاهش د اقتصا خفیف بهبود هند:
شود رشد اقتصادی  سومین اقتصاد بزرگ جهان بینی میپییش

که کمترین یافته باشد درصد کاهش  8/4به  2019در سال 
این روند . شودحسوب میسال گذشته م 11میزان ظرف 

)به عنوان عامل مهم رشد هند(  کاهشی، بدلیل کاهش مصرف
که بشدت  2018و بدنبال قصور بانکداری سایه در اواخر سال 

اندک  پیشرفت با در حالیکهباشد. مانع رشد اعتبار گردید، می 
سرانجام روند بهبود را طی رشد اقتصادی ها در برخی شاخص

 ،مازادظرفیت  بخش مالی و فشارهای موجود برخواهد کرد اما 
درصد  7از بازگشت رشد تولید ناخالص داخلی به حدود مانع 

های داراییاین در حالی است که در کوتاه مدت خواهد بود. 
هر های تجاری از مهمترین عوامل در الوصول بانکمشکوک

نرخ باالی بیکاری و نرخ ی که با بازار کاراقتصاد مهم و نیز 

 پاسیفیک-آسیا
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 OECD در پاکستان کشورگروه ریسک 

 6گروه :در صندوق پاکستانریسک کشور  گروه
 ميليون دالر 52:تاکنون 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 OECD در هند گروه ریسک کشور

 3گروه :در صندوقهند ریسک کشور گروه

 ميليون دالر 6/95تاکنون: 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
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عالوه بر  ، محسوب می شود.باشدمیجه موامشارکت پایین 
بطور توأمان و تورم باال عمومی  تضعیف تامین مالی بخشاین، 

در ذکر آنکه  شایان سازند.نیاز به حمایت بیشتر را مطرح می
در میان تعهد ظاهری نسبت به  2020-2021بودجه سال 

های مالی اندکی در نظر گرفته انگیزه و مشوقانضباط مالی، 
المللی پول اخیرا هشدار داده است که است. صندوق بینشده 

بدهی ها در بین کشورهای در حال  باالترین بدهی هند یکی از
روند توسعه بوده و باید کاهش یابد. این در حالی است که 

سیستم جمعیت و هزینه های رقابتی نیروی کار همراه با  مثبت
مدت خواهد ، موجب تقویت رشد بلند یشرکتمطلوب مالیاتی 

 شد.

 

 برای تقویت رشد اقتصادی و محیط تجاری هاتوسعه زیرساخت :فیلیپین
این کشور بر افزایش هزینه های  2020تمرکز بودجه سال 

شدن آن به  تبدیلو باشد. امضاء بودجه در ژانویه می بناییزیر
 2019که با تاخیر در آوریل  2019خالف بودجه سال  قانون، بر

برای تسریع در ساخت  بتوانددولت  شدموجب ، تصویب گردید
این امر به حفظ رشد  و اقدام نمایدهای سال جاری پروژه

این در حالی است  کمک خواهد کرد.اقتصادی قوی در آینده 
، محدویتهای های توسعه نیافته و کم کیفیتزیرساختکه 

همچنین  ،ایجاد کرده اندمحیط تجاری مدت را در طوالنی 
و ارتباطات بودن کشتیرانی و انرژی تراکم ترافیک، پرهزینه 

د. دولت نشوگذاری مینسبتا ضعیف اینترنتی مانع سرمایه
ساخت، ساخت،  "به نام  بنایییک برنامه توسعه زیر لیپینیف

های اجرای پروژهدر عین حال را آغاز نموده است.  "ساخت
های نظارتی های اداری، محدودیتبه دلیل چالش بناییزیر

به اصالحات ارضی با تاخیر مواجه شده  و مسائل مربوط
پروژه در حمل و نقل،  8000است. این برنامه شامل بیش از 

-ها، بنادر، نفت و گاز و زیرساختها، فرودگاهراه آهن، جاده

-22های میلیارد دالر طی سال 160های آبی به ارزش 
در  بوده ودرصد تولید ناخالص داخلی(  40)حدود  2017

درصد از  6/4میلیارد دالر ) 3/19تقریبا  2020بودجه سال 
ها اختصاص یافته تولید ناخالص داخلی( به توسعه زیرساخت

، توسط دولت های زیریناییهزینهافزایش در مجموع است. 

و فرصت های خواهد شد فضای کسب و کار  موجب بهبود
خارجی های گذاریبیشتری را برای صادرکنندگان و سرمایه

بر اساس آخرین بررسی بانک شایان ذکر آنکه  نماید.فراهم می
 29فیلیپین با  کسب وکار،انجام سهولت  درخصوص جهانی

کشور به خود اختصاص  190ام را از بین  95به تررتبه ارتقاء 

.داده است

 

 

هوایی   شرایط نامناسب آب وبخش کشاورزی و گردشگری پیامد آسیب دیدن  :استرالیا
های کشاورزان و چالش ،های اخیرسوزیشدت آتش
متحمل خسارت شده که از تداوم خشکسالی را  یصادرکنندگان

تر کرد. بر اساس پیش بینی وزارت کشاورزی چیدهیبودند، پ
این کشور که قبل از تشدید آتش سوزی انجام شده بود، 

به دلیل مالی جاری صادرات محصوالت کشاورزی طی سال 

 45به  کاهشدرصد 8 با کاهش محصوالت زراعی و تولید دام،
درصد صادرات کاالو خدمات سال  9میلیارد دالر ) برابر با 

های ریسکاین در حالی است که  ( خواهد رسید.2019
ه ای یافتنامطلوب صادرات کشاورزی افزایش قابل مالحظه

تاثیر منفی این آتش سوزی بر صنایع کوچکتر همچنین . است
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 OECD در فيليپين گروه ریسک کشور

 3گروه  :در صندوق فيليپينریسک کشور  گروه

 مطرح نبوده است.اي صندوق پوشش بيمه در سالهاي اخير موردي براي



ماه هفته اول  طی دواست، بگونه ای که  ر جای گذاشتهب
 6درصد از مسافران آمریکای شمالی و اروپا و  8ژانویه، حدود 

رزرو سفر خود برای نیمه اول  ،چینکشور درصد از مسافران 
ارزیابی تاثیرات بیشتر در عین حال نمودند. را لغو  2020سال 

ات انجام شده برای باید تاثیر اقداماین رویداد دشوار بوده و 
 مهار ویروس کرونا را نیز در نظر گرفت. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عراق: تاثیرگذاری محیط سیاسی بر سیاستهای اقتصادی و مالی 
 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی  ،اس اند پیموسسه رتبه بندی 

درصد اعالم نموده است که  8/3، 2020عراق را برای سال 
این در حالی است که  می باشد.دلیل آن افزایش تولید نفت 

رشد ساالنه میانگین  2021-23شود طی دوره پیش بینی می
درصد باشد که دلیل آن احتمال روند نزولی افزایش تولید  4/2

شرایط  و وضعیت آسیب پذیر کشور رودنتظار میاباشد. نفت می
اقتصادی دشوار منجر به تداوم محدودیت در بخش غیر 

این در حالی است   گردد. های آینده سال طیهیدروکربنی 
بخش که کاهش قیمت جهانی نفت موجب فشار بر مصرف 

از سوی دیگر  خواهد شد. 2020-23خصوصی طی دوره 
نموده را محدود  سیاستهای بینقابلیت پیش ،محیط سیاسی

مالی تقویت اندازهای چشم رودانتظار می رابطهدر این و 
المللی با صندوق بینتوافق شده  محدود شود، زیرا برنامه

به عقیده اس اند . گردیدمنقضی  2019 جوالیپول در ماه 
در سال  تولید ناخالص داخلیدرصدی  3/8مازاد مالی  ،پی

جهت کاهش  سیاستهاتسهیل قابل توجه بدلیل  2018
 2019درصدی در سال  2/5 کسریبه نارضایتی عمومی، 
های مکرر و هزینه بواسطهرود انتظار میتبدیل شده است. 

تولید ناخالص  ، کسریایهای سرمایههزینه کنترلبرغم 

پیش بینی همچنین درصد برسد.  5به  2020در سال داخلی 
 منابع محدود به خطوط تامینشود به دلیل دسترسی می

، این گرددها میکه سبب محدود شدن هزینه های دولتهزینه
 پایدار باقی بماند.  2021-23کسری طی دوره 

های دولت قصد دارد با استفاده از بخشی از دارایی رسدبنظر می
، تامین اعتبار داخلی 2018مازاد بودجه سال حاصل از مالی 
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 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 7گروه   :در صندوق عراقریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 1،429حدود:اکنون 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 شمال آفریقا خاورمیانه و

 OECD در استراليا گروه ریسک کشور

 1: گروه در صندوقاستراليا ریسک کشور  گروه

در این کشور محدود اي صندوق پوشش بيمهدر سالهاي اخير 

.بوده است  
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صندوق سهم اوراق بهادار دولتی در و افزایش کوتاه مدت 
ین ترتیب را تامین نماید. به ا 2020 سال  کسری، بازنشستگی

 7/40های نقدی از رود خالص بدهی دولت از داراییانتظار می
 میانگین به 2019درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال 

با  شایان ذکر آنکهافزایش یابد.  2020-23درصد در  48
صندوق بین المللی ی این کشور به پرداخت هاسررسید شدن 

بین  یورویی، پرداختهای اصل بدهیوراق قرضه نیز اپول و 
 .افزایش خواهد یافت 2022و  2020های سال

 

 ویروس کروناخصوص تاثیر اقتصادی ی خلیج فارس: انتظارات متفاوت درشورای همکار
با توجه به  اس اند پیبینی های موسسه رتبه بندی طبق پیش
قابل توجه ویروس کرونا بر قیمت نفت و کنترل  عدم تاثیر

که موجب حذف محدودیت  2020موفقیت آمیز آن در مارس 
سفر در نیمه دوم سال خواهد شد، تاثیر اقتصادی شیوع ویروس 
بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محدود خواهد بود. 

بینی خود مبنی بر قیمت پیشموسسه این بر اساس این سناریو، 
حفظ نمود.  2020نفت را برای سال  به ازای هر بشکهالر د 60

رود ویروس کرونا اقتصاد کشورهای عالوه بر این انتظار می
-بینی میرا ار لحاظ صادرات متاثر نماید، زیرا پیش این منطقه

شود صادرات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به چین 
رهای که دلیل آن کاهش رشد اقتصادی در کشو کاهش یابد
درصد صادرات عمان به  45باشد. با توجه به اینکه آسیایی می

باشد، احتماال این کشور بیش از سایر کشورهای چین می
شورای همکاری خلیج فارس تحت تاثیر چین قرار خواهد 
گرفت، این در حالی است که کمترین تاثیر مربوط به امارات 

صورت به چین درصد صادرات این کشور  2/4باشد زیرا تنها می
ماه شود اوپک پس از بینی میپیش . عالوه بر اینمیگیرد

مارس سهمیه تولید فعلی خود را افزایش دهد که موجب تاثیر 
بر تراز مالی و خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 

ورود گردشگران خواهد شد. همچنین این امر موجب کاهش 
مکن است افراد م به این کشورها خواهد شد. از سوی دیگر

خارجی و اتباع این کشور به دلیل عدم اطمینان در خصوص 
های خود برای خرید امالک و مستغالت ویروس کرونا، برنامه

این در حالی نمایند.  لغو یا انداخته در این منطقه را به تاخیر 
تداوم در صورت  ،بر اساس اعالم موسسه اس اند پی است که

بینی غیرقابل پیشبطور کرونا، پیامدهای اقتصادی گسترش 
  افزایش خواهد بود.

-شیوع ویروس پیش بانک استاندارد چارتر به دلیل همچنین

 2020خصوص قیمت نفت و رشد جهانی سال های خود دربینی
بر این  داده است. کاهشرا  قرار داده و آنرا مورد تجدید نظر 

درصد  3، 2020شود رشد جهانی در سال بینی میپیش، اساس
باشد که کمترین میزان از زمان بحران مالی جهانی خواهد بود. 

دالر به  70از  2020بینی قیمت نفت برای سال پیشهمچنین 
-دالر کاهش یافته است. از سوی دیگر، کند شدن فعالیت 64

لزوم تمدید برای نفت،  تقاضارشد کاهش های جهانی از طریق 
 ،تر تجارت و گردشگریاوپک و همچنین جریان ضعیفتوافق 

 اقتصاد این کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

  

 

 2020در سال  یمیلیارد دالر 174نیاز به تامین مالی خارجی : ترکیه
تامین مالی خارجی  ، نیازIIF1 المللیبینموسسه تامین مالی 

بینی کرده که میلیارد دالر پیش 174 مبلغبه  2020را در سال 
ریسکهای افزایش این شرایط ممکن است اقتصاد ترکیه را با 

تمدید بدهی بخصوص برای بخش خصوصی، مواجه  مربوط به
استهالک بدهی کوتاه ، 2020برای سال موسسه مذکور  سازد. 

                                                           
1 - Institute of International Finance (IIF) 

 48میلیارد دالر، استهالک بدهی بلندمدت را  115 مدت را
-میلیارد دالر پیش 11، یلیارد دالر و کسری حساب جاری رام

احتمال اندک خروج بینی کرده است. در عین حال با توجه به 
از نظام  میلیارد دالر 55به ارزش  افراد غیرمقیمهای سپرده

بر اساس پیش سررسید می شوند،  2020بانکی که در سال 

 اروپا



-مذکور، ترکیب  تعهدات خارجی میتواند نگرانیبینی موسسه 

های سرمایه گذاری را تا حدی کاهش دهد. این در حالی است 
میلیارد دالر بدهی سررسیدشده در سال جاری  49که حدود 

شامل اعتبارات تجاری است که نسبت به سایر بدهی ها آسانتر 
 تمدید خواهند شد.

میلیارد  60المللی، همچنین به گزارش موسسه تامین مالی بین
دالر بدهی باقیمانده دارای ریسک نسبتاً باالیی است که امکان 

بانک مرکزی و همین طور پوشش آن از طریق ذخایر ارزی 
شوند، میلیارد دالر تخمین زده می 104ذخایر طال که حدود 

وجود دارد. با این حال به عقیده موسسه مذکور، ترکیه به منظور 
جریانات ورود  بایدمیاجتناب از کاهش ذخایر ارزی خود 

سرمایه خالص را تا اندازه زیادی افزایش دهد، زیرا کاهش 
ست سبب ایجاد فشارهای ناشی از افت ذخایر ارزی ممکن ا

ارزش پول گردیده و رشد اقتصادی را با محدودیت مواجه سازد. 
 همچنین در صورتی که ورود سرمایه افراد غیرمقیم به اندازه

 2020کافی نباشد و نتواند استهالک پرداختها را در سال 

های پوشش دهد، بانکها و شرکتها ممکن است برخی از دارایی
ا در خارج از کشور، به دارایی نقد تبدیل نمایند. این در خود ر

حالی است که چنین سناریویی میتواند بر رشد تولیدات تاثیر 
معکوس بگذارد و ارزش لیر را کاهش داده و منجر به این شود 
که شرکتها از ذخایر ارزی خود در بانکهای ترکیه به منظور 

 . یندبازپرداخت به اشخاص غیرمقیم استفاده نما

 

 
 

 

 

 

 

 ویروس کرونا بر اقتصاد کوتاه مدت تاثیر  آفریقای جنوب صحرا:
تواند استاندارد چارتر، ویروس کرونا میبانک بر اساس گزارش 

 تاثیر منفی بر نرخ رشد کشورهای آفریقای جنوب صحرا داشته
باشد. بر این اساس پیش بینی میشود ویروس کرونا احتماال به 
افت کوتاه مدت قیمت جهانی نفت منجر شده و این اتفاق، بر 
صادرات نفت کشورهای آفریقای جنوب صحرا طی سال جاری 
تاثیر گذارد. طبق پیش بینی جدید استاندارد چارتر، متوسط 

به ازای هر  دالر 64، به ارزش 2020قیمت نفت برنت در سال 
بشکه خواهد بود. همچنین با وجود تقویت پیمانهای اقتصادی 
بین منطقه آفریقای جنوب صحرا و چین طی دو سال گذشته، 

-می ،افت رشد اقتصادی که نتیجه پیدایش ویروس کروناست

تواند در کوتاه مدت بر اقتصاد کشورهای منطقه تاثیر منفی 

%  5/2نرخ رشد نیجریه به  رودانتظار میبگذارد. در این رابطه 
طی سالجاری برسد که این امر نشاندهنده افت قیمتهای 
جهانی نفت، کاهش سرمایه گذاری چین در این کشور و نیز 
 .تداوم کاهش تولید نفت طبق توافقات اوپک می باشد

همچنین  پیش بینی می شود افت قیمت جهانی نفت و رکود 
صادرات  %66زیرا  ،بگذارداقتصادی چین بر اقتصاد آنگوال تاثیر 

درآمدهای صادراتی این  %95و آنگوال به چین انجام شده 
کشور از بخش نفت تامین می شود. این در حالی است که 
کشورهای وارد کننده  منطقه، یا بعبارتی اقتصادهای شرق 
آفریقا از قبیل ساحل عاج و سنگال، با توجه به این که مقدار 

طبعا  ،کنندکشاورزی را به چین صادر میمحدودی از تولیدات 

 آفریقای جنوب صحرا
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 OECD در ترکيه گروه ریسک کشور

 4گروه  :در صندوق ترکيهریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 6/2تاکنون: 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



کمترین تاثیرپذیری را هم از اقتصاد چین دارند. استاندارد چارتر 
بر این عقیده است که  اغلب کشورهای آفریقای جنوب صحرا 

با توجه به ضعف امکانات بهداشتی، فاقد تجهیزات کافی برای 
 مقابله با این ویروس هستند. 

 
                   

المللی پولصندوق بین انداز اقتصادی از دیدچالشهای چشم :نیجریه                     
انداز اقتصاد کالن المللی پول، چشمبه گزارش صندوق بین

شده  نیجریه، بر اساس سیاستهای فعلی با چالشهایی مواجه
-است و با احتساب کاهش قیمت هیدروکربنها، پیش بینی می

را تجربه نماید. این  %2، رشد 2020شود این کشور در سال 
در حالی است که با توجه به تاثیرگذاری کاهش درآمد واقعی 
و افت سرمایه گذاری بر فعالیت اقتصادی، روند شتاب بهبود 

وجه به افزایش قیمت باشد. به عقیده صندوق، با تاقتصادی کند 
افزایش یافت که این امر  2019مواد غذایی، نرخ تورم در سال 

روند ضد تورمی را معکوس نمود. همچنین روند رو به افزایش 
آسیبهای خارجی نشان دهنده افزایش کسری حساب جاری و 

افت ذخایر ارزی است که در برابر روند معکوس جریان 
. این در حالی است که سرمایه، به شدت آسیب پذیر هستند

مقامات این کشور به منظور مقابله با این آسیبها، اقداماتی 

 2020از طریق تصویب بودجه سال  مانند بهبود اجرای بودجه
و تصویب الیحه مالی و قانون  به منظور  2019در انتهای سال 

 افزایش درآمدهای مالی را انجام داده اند.
تعدیل سیاستهای اقتصادی  المللی پولبه عقیده صندوق بین

به منظور کاهش آسیبهای کوتاه مدت، بازگرداندن اعتماد و 
افزایش رشد بالقوه، ضروری بوده و بسیج درآمدهای 
غیرهیدروکربنی برای مقابله با محدودیتهای مالی و ثبات 
نسبت بهره پرداختی به درآمدها، یک امر حائز اهمیت بشمار 

 آید.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللیحمایتهای بین به پشتوانه افزایش یفشار نقدینگی ارزکاهش  :اتیوپی
رشد تولید ناخالص  2BNP Paribas اساس پیش بینیبر 

داخلی واقعی اتیوپی به دلیل ناترازی خارجی کشور و 
اندکی کاهش  2019% در سال  4/7، از یمحدودیتهای ارز

خواهد  2021در سال  %1/7و  2020در سال  %2/7و به  افته ی
مصرف افزایش ، به پشتوانه این گروه بانکی. از نظر رسید

                                                           
 گروه بانكي بين المللي فرانسوی - 2

بود. خواهد  قویگذاری، فعالیت اقتصادی سرمایه وخصوصی 
های مستقیم خارجی، معادل بیش از گذاریسرمایه همچنین

و عموما بر بخش تولیدی  داخلی بوده تولید ناخالص  4%
بخش انرژی، قسمت ن در حالی است که ای .متمرکز هستند
به عقیده کند. های دولتی را جذب میگذاریاعظم سرمایه
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 OECD در يجریهن گروه ریسک کشور

 5گروه  :در صندوق نيجریهریسک کشور  گروه

 در این کشور محدود بوده استاي صندوق پوشش بيمهدر سالهاي اخير 



BNP Paribas  طرح اصالحات اقتصادی مبتنی بر
در نظر دارد میزان مشارکت  المللی پولصندوق بینحمایتهای 

سازی برخی بخش خصوصی را در اقتصاد از طریق خصوصی
از نهادهای دولتی و حذف موانع سرمایه گذاری و همین طور 

در این رابطه  بخشد.های اقتصاد کالن، بهبود کاهش ناترازی
خصوصی سازی برخی از نهادهای دولتی به  رودانتظار می

تولید ناخالص داخلی در  %1/59کاهش سطح بدهی دولت از 
 2/52و  2020در پایان سال درصد  4/54به  2019انتهای سال 

به دلیل همچنین . منجر شود 2021در انتهای سال   درصد
کمبود مواد غذایی و کاهش محصوالت کشاورزی، متوسط نرخ 

  خواهد رسید.  %10بیش از به  2020سال  تورم سالیانه در
نقطه  خارجیتراز معتقد است  BNP Paribasاز سوی دیگر 

ضعف عمده اقتصاد اتیوپی است و در برابر قیمت متغیر کاالها 
ذخایر  همچنینو نیازهای باالی وارداتی، آسیب پذیر است. 

واردات قرار دارد و پوشش سه ماه  هشدار کمتر از سطحی ارز
در عین حال انتظار این امر به کنترل سرمایه منجر شده است. 

های فشارهای نقدینگی خارجی به دلیل تداوم حمایترود می
برای  مقاماتالمللی و همین طور به دلیل تالشهای مالی بین

در کاهش یابد.  اندکی ،مالی اتباع خارج از کشوربسیج منابع 

 9/3از ی کند ذخایر ارزپیش بینی می نکی،این گروه بامجموع 
 3/4به  2019ماه واردات در پایان سال  8/2میلیارد دالر یا 

 5/4و به  2020ماه واردات در پایان سال  2/3یلیارد دالر یا م
افزایش  2021ماه واردات در پایان سال  4/3میلیارد دالر یا 

  یابد. 
که در  (بیر) رود ارزش واحد پولی اتیوپیانتظار می همچنین

، تا 2020در سال  ،کاهش یافته بود %10حدود  2019سال 
با توجه به شکاف این در حالی است که  کاهش یابد. درصد 7/6

درصدی بین بازار رسمی و بازار سیاه، فشارها بر واحد  40حدود 

 .پولی اتیوپی ادامه خواهد داشت

                             

 

 
 

 

 

 

 2020در فصل اول سال برنت نفت دالری  49قیمت متوسط 
درصد کاهش نسبت به قیمت  9/13رسید که بیانگر هر بشکه  به ازای دالر  5/55به  2020در فوریه برنت نفت قیمت متوسط 

فوریه نیز  28باشد. در می 2020ژانویه سال  یدالر 8/63قیمت درصد کاهش نسبت به  13و  2019دالری فوریه سال  4/64
بوده است. این کاهش قیمت به دلیل شیوع ویروس کرونا در  2018دالر رسید که کمترین میزان از دسامبر  5/50قیمت نفت به 

بینی های مربوط به کاهش نرخ بهره توسط چندین خارج از چین و تاثیر منفی آن بر تقاضای جهانی نفت بوده است. البته پیش
 همچنیندالر افزایش یابد.  52به  نفت قیمت ،ب شد در اوائل مارسبانک مرکزی همراه با کاهش بیشتر سطح تولید اوپک موج

موجودی جهانی نفت، اوپک گسترده جلوگیری از انباشت  منظوربه احتماالً  Goldman Sachsهای موسسه بینیطبق پیش
لیبی تا ماه می کاهش یابد و پس از تشدید نفت بینی شده که تولید میزان تولید خود را کاهش نخواهد داد. از سوی دیگر پیش

 جهان و منطقه در سطح  و کاال   یتحوالت  انرژ
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 6: گروه در صندوق اتيوپیریسک کشور  گروه
 ميليون دالر 8/14تاکنون: 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع



کاهش تولید اوپک تاثیر بیشتری  این در حالی است کههای  ایاالت متحده، تولید نفت ونزوئال نیز کاهش خواهد یافت. تحریم اخیر
فزایش تقاضا بر انتظارات ا نفتها خواهد داشت، زیرا موجودی کمک به بهبود تدریجی قیمتکاهش نرخ بهره جهانی در نسبت به 

دالر  60به تدریج به  2020دالر رسیده و سپس تا پایان سال  45تا ماه آوریل به  شود قیمت نفتبینی میفائق خواهد آمد. پیش
دالر  53سوم  فصلدالر،   47دوم فصل دالر،  49، 2020اول سال  فصل دربینی شده برای نفت های پیشبرسد. در مجموع قیمت

 باشد.دالر می 59 لغ، به مبآخر فصلو در 

 

  2020در سال  طالدرصدی قیمت  18ش بینی افزایش یپ فلزات گرانبها:.
و  2020درصد افزایش نسبت به انتهای ژانویه  3/1رسید که با هر اونس  به ازایدالر  1.606به  2020فوریه  19قیمت طال در 

ها در سال جاری سال گذشته بوده است. افزایش قیمت 7بیانگر باالترین قیمت طرف  2019درصد نسبت به انتهای سال  6/5
های بین ایران و ایاالت متحده در بین تنش قابل معامله در بورس،گذاران برای صندوق های عمدتا ناشی از تقاضای زیاد سرمایه

 1.640به  2020ی سال درصد افزایش ط 7/17ها با شود قیمتبینی میهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است. پیشو نگرانی
جهانی، تردیدها در خصوص انتخابات پیش روی ایاالت  یهای ژئوپولیتیک و تنشهای تجاردالر برسد که دلیل آن تداوم ریسک

های پولی ایاالت متحده در هان و تسهیل سیاستج اسرهای مرکزی سربانک از سویاین فلز  توجه برای تقاضای قابل متحده، 
دالر  2000یعنی اوج جدید نقطه ماه آینده به  24تا  12شود قیمت این فلز ظرف بینی میهمچنین پیش می باشد.سال جاری 

و همچنین  فن آوریبخش درصدی در تقاضای  3جواهرات، کاهش درصدی مصرف  6به دلیل کاهش  2019برسد. البته در سال 
تن رسید که البته  4.355درصد کاهش به  1با  جهانی برای طال یتقاضا ،های مرکزیکاهش یک درصدی خرید خالص بانک

مورد استفاده طالی  2019در سال شایان ذکر آنکه  .گردیدگذاری جبران درصدی تقاضای سرمایه 9افزایش  از طریقاز آن  بخشی
لوژی درصد و بخش تکنو 9/14های مرکزی درصد، خرید خالص بانک 2/29گذاری درصد، تقاضا برای سرمایه 4/48در جواهرات 

 دادند.درصد کل تقاضای طال را تشکیل  5/7

  

 



 سنجریسک

  

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

9,94246,9404,0506,66616,21243,190437.75,65455BB+BB+Ba1آذربايجان1

17,64967
 44,495518,47512,37066,222280,516160,613128.0آرژانتين2BB+B3

..+9806904,6640.024044BBB-BBB…1062,701آروبا3

57,780366,2985,72051,642179,306218,84572.815,85844BB+BB+Baa2آفريقاي جنوبي4

......4,6662,3804803627798050.2477آفريقاي مركزي، ج5

B+B1..2,86615,0594,8603,89410,12211,6334.925855آلباني6

82,9283,996,75947,450198,0275,326,0003,476,4852,745.4111,23310AAAAAAAaaآلمان7

ده8 327,16720,494,10062,850449,90717,910,0005,672,347191.1224,13410AAAAA+Aaaاياالت متح

......77..961,62415,8103294402,3750.0آنتيگوا و باربادو9

دورا10 -BBBBBB-1,5000.02666......773,237آن

30,810105,7513,37015,41054,56367,8610.225,41256BB-B1آنگوال11

8,847455,73749,25023,191689,100485,75557622,27410AA+AA+Aa1اتريش12

109,22584,3557903,98728,02726,7242611,96767BBB1اتيوپي13

32,04537,828354,37155BB-B+B1..9,95642,2914,210اردن14

2,95212,4334,2302,25911,01911,24518425166B+B+B1ارمنستان15

3,44959,59715,65015,55728,27027,7221084,02733Baa2BBBBaa2اروگوئه16

......7914090377....3,2146,720اريتره17

......17,63033,6971914,40165..32,95550,5002,020ازبكستان18

46,7241,426,18929,45070,6332,094,000949,95853653,94420A -BBB+Baa2اسپانيا19

24,9921,432,19553,19053,8811,670,000632,45017528,91610AAAAAAAaaاستراليا20

1,32130,28520,99075519,05044,49032,36820AA-AA-A1استوني21

5,447106,47218,3305,22975,040207,076187,83020A+A+A2اسلواكي22

2,06754,23524,67093346,30087,299324,43230A -ABaa3اسلووني23

37,17219,3635508,2072,60518,5202,95921977افغانستان24

17,084108,3986,1202,15945,01949,645488,74966BBB3اكوادور25



 
  

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

......42,228180,6894,06087,3835,710109,744297,52235الجزاير26

6,42126,0573,8203,56917,48620,20101,34645cccccB3السالوادور27

ده عربي28 9,631414,17941,01099,503239,700281,55212,61628,28022AAAAAa2امارات متح

267,6631,042,1733,840120,661369,840438,54088625,64333BBB-BB+Baa3اندونزي29

66,4892,825,20841,330172,6588,126,0001,733,1261,06588,34310AAAAAa1انگليس30

44,623130,8322,66020,818114,512129,5161123,95376B-B-Caa3اوكراين31

دا32 42,72327,4776203,35912,33013,38822,41066B+BB2اوگان

60,4312,073,90233,560152,3622,444,0001,265,7841,41165,36620BBBBBB-Baa3ايتاليا33

د34 4,854375,90359,3605,2232,470,000788,17211416,14030A+A+A3ايرلن

د35 6,32127,14023,6550.2074040BBB+AA3..35425,878ايسلن

CCC+Caa3..-4,4902,12102785......287باربادوس36

BB+Baa3..17,5609,508082233....38612,162باهاما37

1,56937,74621,8902,33442,39056,627135,78165BB-B+B1بحرين38

209,4691,868,6269,140374,710557,823539,83550952,40335BB-BB-Ba2برزيل39

......-42913,56731,0203,4071,71512,77701772برونئي دارالسالم40

......11,1753,078280685892,122020277بروندي41

9,48559,6625,6707,15838,84483,223265,37466B-B-B3بالروس42

ك43 11,422531,76745,43026,8571,281,000932,79546834,02110AA-AAAa3بلژي

7,02465,1338,86028,71139,87483,716864,48643BBB-BBB-Baa2بلغارستان44

B-B3..-3831,9254,7202941,3802,2710626بليز45

161,356274,0251,75032,02852,124114,87112015,13745BB-BB-Ba3بنگالدش46

..+B..3,6916,104195266..11,48510,359870بنين47

......7542,5353,0809912,5491,832010466بوتان48

A-A2..2,25418,6167,7506,6571,74914,56101,02422بوتسوانا49

3,2868,8490.4489977..19,75214,442660بوركينافاسو50
..B-..
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)$m( 

تجارت با 

ايران
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)ميليون دالر(
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دوق صن
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کشوری

O ECD  
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)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

BB3..3,32419,7825,6906,80815,82419,42741,29867بوسني و هرزگوين51

11,35340,2883,3708,93013,28022,88321,18955BB-BBBa3بوليوي52

6,95640,8425,6807,73915,80628,37491,93355BB+BBBa1پاراگوئه53

212,215312,5701,58011,83790,95790,8531,60711,48567B-BB3پاكستان54

......-18,3801630405..1831016,910پاالئو55

4,17765,05514,3702,12186,55076,1450.024,69734BBBBBBBaa2پاناما56

10,282237,97921,68024,920448,000208,6531714,01330BBBBB+Baa3پرتغال57

31,989222,2386,53060,33366,697107,394211,09033BBB+BBB+A3پرو58

......9,1017,5231,0101,2845,9774,71810615177تاجيكستان59

......56,31857,4371,0205,05018,58518,127352,35766تانزانيا60

د61 69,429504,9936,610205,641169,241621,55293515,06933BBB+BBB+Baa1تايلن

155,400657,35065721,03011AA-AA-Aa3....23,780528,550تايوان )چين(62

......9075,0944162,57967..5,85140,7616,740تركمنستان63

82,320766,50910,38092,983445,139459,4685,01744,05245BB-B+B1تركيه64

داد و توباگو65 BBB+Ba1..1,39023,41016,2408,10910,07013,1990.0271,66223تريني

......1,7615,788217076..7,8895,300650توگو66

11,56539,8613,5005,66134,66344,304262,76646B+BB-B2تونس67

......-1034504,3002271894200595تونگا68

......-7..17.0000000000....12435,430تووالو69

......1,2682,5811,8206741581,2460.002011066تيمور شرقي70

2,93515,7184,9903,53216,30714,367094276BBB3جامائيكا71

......9591,9662,1804543,2642,221271,07477جيبوتي72

......15,47811,3036701483,2424,2700.324477چاد73

ك، جمهوري74 10,626244,10520,250142,512145,800369,5264815,01720A+AA-A1چ

1,392,73013,608,1529,4703,168,2161,962,3045,199,99519,70263,69022A+AA-Aa3چين75



  

نام كشوررديف
ت جمعي
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($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران
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ت  اعتبارات تح
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)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن
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کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

5,797351,30060,14070,942484,800365,33725114,62410AAAAAAAaaدانمارك76

......-725047,2101912796380246دومينيكا77

كن، جمهوري78 10,62781,2997,3707,71833,90544,5420.063,16054BB-BB-B1دوميني

12,3029,5097809095,4885,3560.4135066B+BBa3رواندا79

144,4781,657,55410,230468,645453,938852,0921,63835,17834BBB-BB+Ba1روسيه80

19,474239,55311,29042,129112,116207,2268712,03033BBB-BBB-Baa3روماني81

17,35226,7201,4301,56919,11620,203210,93357B-BB3زامبيا82

......14,43931,0011,7908712,28612,449732077زيمبابوه83

126,5294,970,91641,3401,270,4673,240,0001,877,76967824,89110A+A+A1ژاپن84

......-2114221,8904425097047سائوتومه و پرينسيپ85

15,66025,42793,07566B+..Ba3..25,06943,0071,610ساحل عاج86

......-1968614,1901704274380954ساموآ87

52,62647,4821445,23666BBB1..21,67088,9014,060سريالنكا88

B3....-6531,4122,00061738972701505سليمان، جزاير89

BBB-6,3780.45801..339..341,633سن مارينو90

......-6..521,04018,6403632001,2990سنت كيتس و نويس91

......-1821,8769,4602866163,4920817سنت لوسيا92

B3....-1108137,9401703288080895سنت وينسنت و گرنادين ها 94

5,639364,15758,770292,716482,8001,180,40795327,69310AAAAAAAaaسنگاپور95

B+Ba3..12,48513,77543,58265..15,85424,1301,410سنگال96

د97 10,183551,03255,07060,566939,900494,19135621,13410AAAAAAAaaسوئ

8,517705,50183,580787,0211,664,000832,9652,12255,33910AAAAAAAaaسوئيس98

د99 ......4415094,58624.43966..1,1364,704سوازيلن

......21,59610,0396325277..41,80240,8521,560سودان100
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)Moody's(

......06,6200.09.077…12,57613,282960سودان جنوبي101

5633,6219,3706251,2353,3940.1486.066B-BB1سورينام102

......5,9188,269265.95.077……18,27064,700سوريه103

......3,0542,18730.87.077……14,7436,217سومالي104

......7,5573,6697206011,5612,1670.1912.077سيرالئون105

....-BB--961,42713,9904652,5523,14719.399.06سيشل106

18,055247,02814,90040,447160,000138,29318.814,515.020A+AA-A1شيلي107

7,00037,7455,82012,05231,64040,67052.43,147.055BBBBBa2صربستان108

..-38,275171,4896,41077,74768,010109,1426,173.76,920.077B-Bعراق109

200,900393,3984.526,389.052AA-A1…32,938646,43826,340عربستان سعودي110

4,63666,29318,15016,32420,85056,170612.214,858.024BBBBBaa3عمان111

28,83442,6901,6205,58821,17037,42025.67,820.056BBB3غنا112

67,1192,465,45443,080143,9775,360,0001,498,531991.964,351.010AAAAAa2فرانسه113

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

د115 5,511236,78548,91010,679544,700169,737143.49,829.010AA+AA+Aa1فنالن

B+B1..9064,6324,5409168335,1000.1268.065فيجي116

104,918304,9053,44079,62977,460187,024197.26,375.033BBBBBBBaa2فيليپين117

BBB-BBB-Ba2-1,18019,80226,37089495,28024,7886.61,830.05قبرس118

B2....6,2026,5511,2501,9577,7286,44030.1115.077قرقيزستان119

18,038133,65711,67028,961147,70079,124384.04,837.045BBBBBB-Baa3قزاقستان120

2,639152,46990,42043,215159,200135,873114.228,761.023AAAAAa2قطر121

4,90657,4369,7507,21424,91036,0181.12,431.033BBBB-Ba2كاستاريكا122

B2....16,00520,0171,0106,1088,46027,5580.6630.066كامبوج123

24,05424,2041,3503,1687,37512,1617.74,997.066BBB2كامرون124

36,7081,529,76051,69074,7001,608,000985,089216.825,860.010AAAAAAAaaكانادا125
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ايران
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)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

4,08960,80613,83019,99144,23061,61172,74254BB+BBBa2كرواسي126

51,6351,619,42430,600403,082376,9001,355,9694,68124,57810AA-AAAa2كره جنوبي127

......77…5,0007,8280.02....-25,550كره شمالي128

......-10320047..1161883,140كريباتي129

49,649330,2286,19047,888134,940122,774211,15244BBBBBB-Baa2كلمبيا130

5,24411,2641,6404245,14717,7740.022,44767CC B-B3كنگو، جمهوري131

ك132 CCC+Caa1..84,06847,2284906654,97431,024044377كنگو، ج دموكراتي

51,39387,9081,6208,19631,51131,59214912,06766B+B+B1كنيا133

Caa2....20,55023,0650.162,45377....11,33896,851كوبا134

2,1004,172015455....1603,117كوراكائو135

......76..1,8457,9004,2308812,2976,4460كوزوو136

......--8321,2031,3201991915340.4547كومور137

4,137141,67833,69040,28248,910157,4092598,72622AAAAAa2كويت138

..5441,9873,4506061,7352,31705366BBكيپ ورد139

2,11917,0176,8001,3216,7677,9680.231,37056B+BB1گابن140

......2,2801,6247001926817320.034977گامبيا141

3,73116,2104,1303,28917,11819,70423657656BB-BB-Ba3گرجستان142

......--1111,2079,7802346451,1630.00226گرنادا143

17,24878,4604,41012,58322,34935,6050.262,31444BBBBBa1گواتماال144

......7793,6104,7605191,6095,96609766گويان145

......12,41410,9908301,2251,69910,5240.1829377گينه146

......1,30913,3177,050491,1805,434027977گينه استوائي147

......4216540477..1,8741,458750گينه بيسائو148

B+B2..8,60623,4322,5302,23917,71814,23303,52356گينه نو پاپوا149

......7,06218,1312,46098015,58814,9920.493,99877الئوس150



 
  

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

6,84956,6397,69052,38179,34541,064802,06667لبنان151
CCCB-B2

A-AA3-1,92734,84916,8804,37140,02041,98551,8763لتوني152

....+2,1082,7921,3807299153,093010056Bلسوتو153

60869,48877,8209393,781,000268,5100.01215,67410AAAAAAAaaلوكزامبورگ154

37,979585,78314,150116,957362,000627,6776431,12420A-A-A2لهستان155

......1,2564,51211,58977..4,8193,249600ليبريا156

......6,67948,3206,33085,3362,93058,654329077ليبي157

2,79053,25117,3605,77134,48086,42043,77130A-AA3ليتواني158

AAA-5,8917.15011......386,215ليختن اشتاين159

......26,26212,1004401,7403,7168,1800.30731277ماداگاسكار160

......-10090102,2237..582124,740مارشال، جزاير161

63254,54578,32020,281062,9990.0213,60422AA-..Aa3ماكائو )چين(162

......18,1437,0653607602,2664,1050.02831777ماالوي163

48414,54226,2201,02590,98038,94381,82430AA-A3مالتا164

5165,2729,3107222,3327,8040.161,25166B+..B2مالديو165

31,529354,34810,460101,453213,000508,65267612,35322A-A-A3مالزي166

......4,89610,132171577..19,07817,197830مالي167

9,769155,70314,59031,367131,800262,1032612,70640BBB-BBB-Baa3مجارستان168

98,424250,8952,80041,83998,705126,63021820,99765BB+B3مصر169

36,029118,4953,09024,46149,029100,961347,57033BBB-BBB-Ba1مغرب170

3,17013,0103,5803,55029,37715,935122,40666BB-B3مغولستان171

دونيه172 ..-2,08212,6725,4503,2848,74416,832674155BB BBمق

ك173 126,1911,223,8099,180176,390452,991982,919635,99833BBB+BBB+A3مكزي

......4,4035,3661,1909344,9846,6100.2364477موريتاني174

1,26514,22012,0506,35311,20713,26411,20133موريس175
....Baa1



 
 

نام كشوررديف
ت جمعي

)هزار نفر(

G DP

($m)
ذخاير ارزي )m$(درآمد سرانه )$(

دهي خارجي  ب

)$m(

تجارت با جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

ت  اعتبارات تح

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسک 

دگاه  کشوری از دي

دوق صن

گروه ريسک 

کشوری

O ECD  

ت رتبه اعتباری دول

)Fitch(

رتبه اعتباری 

ت  دول

)S&P(

ت  رتبه اعتباری دول

)Moody's(

ك176 29,49614,4584403,25815,21816,903162,75677CC SDCaa3موزامبي

B3....3,54611,3092,9902,9957,2969,793135277مولداوي177

-16,5005,48119244....396,401موناكو178

B+B1..6225,4528,4001,2617,8606,020033477مونته نگرو179

......53,70871,2151,3105,64614,93645,3701171,61376ميانمار180

كرونزي181 ......-90135026..1133453,580مي

-30127005..1311511,240نائورو182

2,44814,5225,2502,1507,49011,485024245BB+..Baa3ناميبيا183

......28,08828,8129608,3355,47815,9931363066نپال184

5,314434,75180,79063,145642,300306,6101714,33010AAAAAAAaaنروژ185

......3,2605,549138777..22,4439,240380نيجر186

195,875397,2701,96042,83946,238125,01993,01256B+BB2نيجريه187

6,46613,1182,0302,26111,61812,2380.0544377BB-B2نيكاراگوئه188

د189 4,886205,02540,82017,65788,080114,658404,21310AAAAAaaنيوزيلن

......-2938882,97042140217702,5004وانوآتو190

154,89855,7820.4952577CCCC....28,870482,359ونزوئال191

95,540244,9482,40055,453108,096468,64923824,14854BB-BB-Ba3ويتنام192

22..401,102.000000....30902ويرجين، جزاير )انگليس(193

......11,1239,6588002,3692,2136,898014477هائيتي194

د195 17,231912,87251,28038,4324,063,0001,417,8371,21446,50410AAAAAAAaaهلن

د196 1,352,6172,726,3232,020399,167521,391843,9604,80550,92233BBB-BBB-Baa2هن

دوراس197 B+B2..9,58823,8032,3304,7699,54821,6510.071,79265هن

7,451362,99350,310424,620494,5001,364,81234832,42712AAAAAAa1هنگ كنگ )چين(198

......7,03711,10418377..28,49926,914960يمن199

10,728218,03219,5407,579506,600161,216555,77460BBB+B3يونان200



  توضيحات جداول

 
و برآوردهای صندوق ضمانت  CIA FACTBOOKالمللی پول، جهانی، صندوق بینها و آمار عمدتا بانکمنابع داده (1

 باشد.صادرات ایران می

شود که مهمترین ها توسط موسسات مختلفی در جهان با اهداف متفاوت انجام میبندی اعتباری کشورها ودولترتبه (2
ها برای دسترسی به بازار باشد. دولتمی Moody's( و S&P)FitchRatings ،Standard and Poor'sآنها موسسات 

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

نماید و بازار ایران را بندی اعتباری دیگری که تنها در کشورهای نوظهور فعالیت میشوند. موسسه رتبهیبندی مطبقه
 است که مقر آن در قبرس است.CIیا  Capital Intelligenceهم تحت پوشش دارد 

 
یا  Economic Intelligence Unit(EIU)سنجی نظیر در کنار این موسسات، شرکتهای تخصصی ریسک

(BMI)Business International Monitor نیز با هدف ارائه گزارشات تحلیلی جامع از وضعیت اعتباری کشورها به
گذاران خارجی فعال هستند. بعالوه، موسسات بیمه اعتبار صادراتی که همتایان صندوق ضمانت صادرات ایران در سطح سرمایه

شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر اساس وضعیت شوند نیز بمنظور پوشش ریسکهای صادراتی دنیا محسوب می
کنند. از همتایان صندوق در بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 7)بسیار کم ریسک( تا  1ریسک کشوری به هفت طبقه از 

 EKFسوئد،  EKNفرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بهکشورهای دیگر می
جنوبی و کره K-sureهند،  ECGCروسیه،  EXIARکانادا،  EDCاسترالیا،  EFICسوئیس،  SERVنمارک، دا

Sinosureبندی بندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سایر موسسات رتبهسازی تقریبی طبقهچین نام برد.معادل
ندوق بر اساس پارامترهای خاص، بومی سازی بندی صگردد. شایان ذکر است الگوی رتبهجهانی در جدول ذیل مشاهده می

 شده؛ ولی بطور کلی از همبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار است.
 

 

 
 

  

 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 



 
  

 بهره پایه بانک مرکزي 

 

 جاري)%(نرخ  نرخ پایه نام کشور

 Fed fund Target rates 75/1- 50/1 ایاالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه یورو

 Bank Rate 75/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 75/0 استراليا

 Cash Rate 1 نيوزیلند

 -month Libor target (25/0- )-25/1 3 سوئيس

 Overnight rate 75/1 کانادا

 One-year lending rate 05/4 چين

 Base Rate 2 هنگ کنگ

 Discount Rate 375/1 تایوان

 Base Rate 25/1 کره جنوبی

 O/N Policy Rate 75/2 مالزي

 ID repo 25/1 تایلند

 Reverse repo rate 15/5 هند

 Repo rate 2 امارات متحده عربی

 Reverse repo rate 25/2 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 25/12 مصر

 Repo rate 75/10 ترکيه

 Repo rate 25/6 آفریقاي جنوبی

 Central Bank Rate 25/8 کنيا

 Monetary Policy Rate 5/13 نيجریه

 Prime Rate 16 غنا

 Rediscount Rte 5/15 آنگوال

 Target Rate 7 مكزیک

 Selic Rate 25/4 برزیل

 Refi Rate 5/5 ارمنستان

 Policy Rate 5/2 رومانی

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 25/9 قزاقستان

 Discount Rate 11 اوکراین

 Refi Rate 6 روسيه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی )     

 دوره بازپرداخت ارز کشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/03/2020لغایت  15/02/2020

 71/1 - استراليادالر 

 دالر کانادا

 57/2 سال 5

 5/2 سال 5/8تا  5

 5/2 سال 5/8بيش از 

 کرونا چک

 66/2 سال 5

 52/2 سال 5/8تا  5

 61/2 سال5/8بيش از 

 کرون دانمارک

 43/0 سال 5

 36/0 سال 5/8تا  5

 49/0 سال5/8بيش از 

 79/1 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 87/0 سال 5

 87/0 سال 5/8تا  5

 88/0 سال5/8بيش از 

 48/2 - وون کره جنوبی

 09/2 - دالر نيوزیلند

 22/2 - کرون نروژ

 96/2 - زلوتی لهستان

 کرون سوئد

 7/0 سال 5

 75/0 سال 5/8تا  5

 91/0 سال5/8بيش از 

 فرانک سوئيس

 2/0 سال 5

 16/0 سال 5/8تا  5

 2/0 سال5/8بيش از 

 انگليسپوند 

 41/1 سال 5

 46/1 سال 5/8تا  5

 56/1 سال5/8بيش از 

 دالر ایاالت  متحده

 52/2 سال 5

 56/2 سال 5/8تا  5

 67/2 سال5/8بيش از 

 یورو

 38/0 سال 5

 48/0 سال 5/8تا  5

 57/0 سال5/8بيش از 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق ضمانت صادرات ايران
 و بین الملل مديريت ريسك
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