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ور ایرانی اات.  طهسته اصلی فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک های ایاای و تجاری خریداران کا ها و خدمات 
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

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

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

 

نامه  مانتنامه، ضصادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در منطقه خاورميانه تاسيس شده و با صدور انواع بيمهصندوق ضمانت 
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  جي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايهصادرات به كشورهای خار
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، سرمايهصندوق نيز در بسياری از موارد راه ایخارجي و ساير خدمات مشاوره
در  Nexiباشد. نقش اين موسسه در ايران همانند نقشي است كه موسسه هرمس در آلمان، ساچه در ايتاليا، كوفاس در فرانسه، صادرات مي

ذاری  گالمللي 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 

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

 رد اين شماره:

ز باثبات   نوسط موسسه اس اند پی  پاکستان: اتئید رتبه دولتی با چشم اندا

مختل شدن شرایط اقتصادی هب سبب ربوز اعتراضات
 هنگ کنگ: 

ری هند:  افزایش بهره وری با تمرکز رب تجارت و سرماهی  گذا

 ژاپن و کره جنوبی: اتثيرات جانبی منازهع تجاری 

 ه مالی رد پی افزایش بار بدهی رعاق: محدود شدن بنی 

 الجزاری:چالشهای اقتصادی رد آستاهن انتخابات ریاست جمهوری 

 یوانن: بهبود وضعیت نقدینگی، کاهش اقبل توهج ریسک بحران نقدینگی جدید رد کواته و میان مدت 

  2020رکود اقتصادی ربای سال  آلمان: ریسک تشدید

گلیس:  ن
 ""ربگزیت سخت ربایشرکتها از یک ششم عدم آمادگی  ا

ز توسط موسسات رتبه بندی   اتیوپی: تنزل رتبه چشم اندا

 و...
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 توسط موسسه اس اند پی تائید رتبه دولتی با چشم انداز باثبات پاکستان:

تاه مدت کو و بلند دولتی موسسه رتبه بندی اس اند پی، رتبه
 زاندابا رتبه چشم  Bو   -Bرا به ترتیب در رتبه هایاین کشور 

با ثبات تائید نمود. بر اساس گزارش این موسسه، رتبه های 
مذکور  منعکس کننده چشم انداز ضعیف اقتصادی، تشدید 
بدهی خارجی و نیازهای نقدینگی و نیز سطح باالی کسری 
مالی و بدهی عمومی می باشد. پیش بینی می شود رشد تولید 

 3به میانگین ساالنه  2019-2020ناخالص داخلی در سالهای 
اعتماد داخلی ضعیف،  ناترازیهای مالی  بیانگردرصد برسد که 

ساخت ناکافی و ریسکهای امنیتی و خارجی قابل توجه، زیر
باشد. در عین حال به عقیده اس اند پی، کمک مالی می

و  هصندوق بین المللی پول و تامین مالی موسسات دوجانب
چندجانبه، سبب کاهش فشارهای خارجی بر پاکستان، حمایت 
از ذخایر خارجی بانک مرکزی و نیز مقابله با ریسکهای مالی 

 رودانتظار میکوتاه مدت این کشور خواهد شد. همچنین 
درصد  8/4کسری حساب جاری به تدریج با تعادل اقتصادی، از 

درصد  3، به  2019تولید ناخالص داخلی در ماه منتهی به ژوئن 
 . کاهش یابد 2021-2022در سال مالی 

 

 
 

 مختل شدن شرایط اقتصادی به سبب بروز اعتراضات هنگ کنگ:

هنگ کنگ در ماه سپتامبر، شاهد چهارمین ماه اعتراضاتی بود 
، Carrie Lam ای که از سوی کری لمکه در ابتدا با الیحه

رئیس اجرایی این کشور مبنی بر استرداد مظنونین به چین ارائه 
کنون ، اما املغی گردیدشده بود، آغاز گردید. این الیحه متعاقباً 

تر تبدیل شده که موجب اخالل در وسیع یاعتراضات به جنبش
شرایط اقتصادی این کشور شده است. در حالیکه اقتصاد 

جهانی مواجه است، دولت با  هنگ کنگ با تضعیف تجارت
درصد به  2تا  1از  2019بینی رشد برای سال کاهش پیش

درصد، بسته محرک مالی برای حمایت از اقتصاد  1صفر تا 
، وزیر مالی  Paul Chanرا ارائه نموده است. پاول چان 

هنگ کنگ هشدار داده است که ممکن است هنگ هنگ 
 بال تنزل رتبهبه یک رکود فنی دچار شود. همچنین بدن

توسط موسسه فیچ،  AAبه  +AAاعتباری این کشور از 
کنگ انداز هنگبندی مودیز نیز اخیراً  رتبه چشمموسسه رتبه

 را تنزل داده است. 

باشد، این در حالی انداز کشور نامشخص میدر مجموع چشم
است که در صورت بدتر شدن شرایط و سرکوب معترضان، 

گذاری و گردشگری آسیب بیشتری خواهند دید. در سرمایه
انداز کشور بهبود عین حال در صورت حصول توافق، چشم

 خواهد یافت.

 

 آسیا

 OECD در پاکستان کشور گروه ریسک

 6گروه  در صندوق: پاکستانکشور ریسک  گروه

ميليون  7/46تاکنون: 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
 دالر
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 1گروه صندوق:در  هنگ کنگریسک  گروه

 ميليون دالر 310نون:تاک 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 OECD در گروه ریسک هنگ کنگ
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 گذاریافزایش بهره وری با تمرکز بر تجارت و سرمایه  :هند

ای از اصالحات اقتصادی را برای دولت هند مجموعه گسترده
. نموده است اعمالرونق رشد و مقابله با کندی تجارت جهانی 

گذاری خارجی در معدن زغال دولت، محدودیتهای سرمایه
را برداشته است که این امر محدودیتهای  قرارداد تولیدسنگ و 

 تکرسانه های دیجیتال و مقررات خرده فروشی خارجی برای 
نرخ رشد در فصل  رغم آنکهعلینماید. را تسهیل می 1یبرند

 کماکان این کشور ،درصد کاهش یافت 5به  2019دوم سال 
یکی ازکشورهای بزرگی است که سریع ترین رشد را در جهان 

دی با هدف افزایش تولید و صادرات داراست. اصالحات اقتصا
 ایدنممیبه رونق رشد در کوتاه مدت کمک صورت گرفته که 

و در راس فاکتورهای جمعیتی قرار دارد که چشم انداز رشد 
 3/1تر را بسیار مثبت می نمایند. جمعیت بیش از بلند مدت

میلیارد نفری هند شامل طبقه متوسط نسبتاً کوچک اما رو به 
 رشدی است که سبب رونق مصرف و واردات شده است.

 

 اصالحات اقتصادی جهت جذب کارشناسان خارجی  فیلیپین:

 گذاریاسترالیا، در حالیکه سرمایه EFICبه گزارش موسسه 
درصد  5/4با  2018مستقیم خارجی در فیلیپین طی سال 

های میلیون دالر رسید، مقررات و محدودیت 8/9کاهش به 
مالکیت خارجی  درصدی 40قانون اساسی از جمله محدودیت 

گذاران خارجی گذاری، موجب دلسردی سرمایهدر یک سرمایه
های خواهد شد. عواملی مانند هزینه باالی انرژی و زیرساخت

که شوند. در حالیضعیف نیز به عنوان موانع دیگر محسوب می
گذاری مستقیم خارجی در منافع ناشی از رشد جریان سرمایه

 شده است، دولت فیلیپینچین و آسیای جنوب شرقی تجربه 
ری گذادر پی اجرای اصالحات اقتصادی برای تشویق سرمایه

 باشد. اینمستقیم خارجی برای فعالیت در این کشور می
اصالحات، با کاهش حداقل تعداد کارکنان محلی توسط 

های کوچک و ، بنگاهنفر 15به  50گذار خارجی از سرمایه
ش برای مقررات زدایی، تال است. متوسط را مد نظر قرار داده

های اندک گذاران خارجی در کنار هزینهبهبود تجارب سرمایه
الً ماها و منابع گسترده، احتگذاری در زیرساختفیلیپین، سرمایه

 گذاری در این کشور خواهد شد.موجب بهبود فضای سرمایه
 

 

  

                                                           
 1-brand retail-single 

 OECD در هند گروه ریسک 

 3: گروه در صندوق هندریسک  گروه

ميليون  84نون:تاک 88سال اي صندوق ازپوشش بيمه مجموع
 دالر
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 OECD در فيليپين گروه ریسک 

 3گروه در صندوق:  فيليپينریسک  گروه

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

  



 : تاثیرات جانبی منازعه تجاری ژاپن و کره جنوبی

 
های اخیر تجاری بین ژاپن و کره جنوبی ممکن است تنش

ته تری داشبرای تجارت جهانی و زنجیره عرضه عواقب گسترده
های سه باشد. ژاپن شرایط صادراتی جدیدی را برای محموله

 fluorinatedئوردار وآمیدهای فلپلی-ماده شیمیایی

polyimides  فوتورستیزها ،photoresists  و هیدروژن
که از مواد اولیه مهم در  hydrogen fluorideفلوراید 

ن باشند، ارائه نموده که بر اساس آآوری میصنعت فن
صادرات خود  نوبت شرکتهای صادرکننده این مواد برای هر

  باید مجوز دریافت نمایند.
های حافظه های هوشمند و تراشهاین مواد برای ساخت گوشی

 ،دهندکه بخش مهمی از اقتصاد کره جنوبی را تشکیل می
درصد  61باشند. در حال حاضر کره جنوبی بسیار مهم می

لکترونیکی در سراسر جهان را تولید های اتراشه حافظه دستگاه
ای در زنجیره نماید. از سوی دیگر ژاپن نیز نقش عمدهمی

درصد تولید  90تامین جهانی برای این بخش دارد و حدود 
درصد ماده  70ئوردار و فوتورستیزها و وآمیدهای فلجهانی پلی
که در ساخت مدارهای  etching gasبه نام  یاولیه دیگر
-مورد استفاده قرار می  Integrated circuitsیکپارچه 

 گیرند را به خود اختصاص داده است.
-کره جنوبی را از فهرست سفید شرکت ،شایان ذکر آنکه ژاپن

را از انجام مراحل اضافی صادرات آنها های تجاری خود که 
نماید، حذف نموده است. برای تمام محصوالت معاف می

طرح شکایت به سازمان واکنش کره جنوبی به این اقدامات 
تجارت جهانی بوده و این کشور نیز قصد دارد ژاپن را از لیست 

ها سفید مقاصد صادراتی مورد اعتماد خود حذف نماید. تنش
 بین دومین و چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا موجب ایجاد اختالل

شود.های عرضه در منطقه میر رشد اقتصادی و زنجیرهد  

 

 

  

 OECD در ژاپن گروه ریسک 

 1گروه  در صندوق: ژاپنریسک   گروه

 ميليون دالر 146 :تاکنون 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
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 1گروه  در صندوق: کره جنوبیریسک  گروه

 ميليون دالر 102تاکنون: 88سال  اي صندوق ازپوشش بيمه مجموع

 

 OECD در کره جنوبی گروه ریسک 
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 ه مالی در پی افزایش بار بدهییمحدود شدن بن :عراق

بندی دولت عراق، موسسه مودیز ای رتبهدر بازنگری دوره
(، بیانگر وضعیت Caa1اعالم نمود که رتبه این کشور)

اقتصادی متوسط، وضعیت نهادی بسیار ضعیف، وضعیت مالی 
متوسط و آسیب پذیری بسیار زیاد نسبت به شرایط داخلی و 

-رمایهه هفت درجه کمتر از رتبه سباشد. این رتبژئوپلیتیکی می

گذاری است. به عقیده موسسه مذکور وضعیت اقتصادی این 
کشور، بین ظرفیت رشد قوی،  با توجه به منابع طبیعی گسترده 

د گیر ظرفیت تولیکاهش چشم همچنینپذیری اندک، و رقابت
های مسلحانه طی ها به دلیل درگیریو آسیب زیرساخت

ن ایجاد می نماید. عالوه بر این، بنیه سالهای گذشته، توازا
های قابل توجه از جمله اثربخشی سازمانی عراق بواسطه چالش

اندک دولت، نقش اندک قانون و میزان باالی فساد محدود 
گردیده است. همچنین  ارزیابی مالی مودیز منعکس کننده 
شاخصهای مالی ضعیف دولت بوده که ناشی از افزایش ناگهانی 

ظرف پنج سال گذشته و همچنین افزایش بدهی  بار بدهی
، 2019جوالی  30ارزی می باشد. شایان ذکر است مودیز در 

و رتبه چشم انداز را  در رتبه   "Caa1"رتبه عراق را در  رتبه

تائید نمود. این در حالی است که به عقیده مودیز،  "با ثبات"
ه ب این رتبه اثر بخشی حاکمیت و ظرفیت دولت در پاسخگویی

شوکهای داخلی و خارجی را محدود نموده و بر رقابت پذیری 
 گذارد.اقتصاد تاثیر می

 

 اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوریچالشهای :الجزایر

به گزارش موسسه اویلر هرمس در حالیکه الجزایر  برای 
دسامبر آماده می شود،  12انتخابات ریاست جمهوری مورخ 

ای از رشد سرانه  این کشور وجود ندارد. در فصل اول نشانه
درصد و با نرخی  5/1د ، تولید ناخالص داخلی با رش2019سال 

کمتر از نرخ  رشد جمعیت، افزایش یافت که شاخصهایی مانند 
نسبت بدهی و نقدینگی را تحت تاثیر قرار داده است. رشد 

 صفر درصد صادرات در فصل سوم سال به سختی باالتر از
بوده و این وضعیت امکان ایجاد موازنه در کسری تجاری را از 

سب کسب و کار) از جمله بحران بین برده است. فضای نامنا
سیاسی( امکان تأمین مالی از طریق ورود سرمایه را با مشکل 
مواجه نموده است. بنابراین، ذخایر خارجی با سرعت زیادی در 

 16حال کاهش است، به طوری که امکان پوشش واردات از 
کاهش  2019ماه در اوت سال  12به  2018ماه در پایان سال 
ین بحران سیاسی کنونی به این معنی است یافته است. همچن

که هر گونه تالش برای تقویت مالی به سختی قابل انجام 
درصدی تولید ناخالص داخلی  -7بوده و منجر به کسری مالی 

تولید  ٪48خواهد شد که این امر مانع افزایش بدهی عمومی )
( نخواهد بود.  2019ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال 

 5/1شود رشد تولید ناخالص داخلی از بینی میشهمچنین پی
 کاهش یابد. 2019درصد در سال  1به  2018درصد در سال 

 خاورمیانه و شمال آفریقا
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 OECD در عراق گروه ریسک کشور

 7گروه  :در صندوق عراقریسک کشور  گروه

ميليون  1403تاکنون: 88سال  اي صندوق ازپوشش بيمه مجموع
 دالر

 

 3گروه :در صندوق الجزایرریسک کشور  گروه

 محدود بوده است. تاکنون 88سال اي صندوق از پوشش بيمه

 

 OECD در الجزایر گروه ریسک کشور
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 بحران نقدینگی جدید در کوتاه و میان مدت  کاهش قابل توجه ریسکیونان: بهبود وضعیت نقدینگی، 

به تدریج  2015شرایط اقتصادی و نقدینگی یونان از ژوئن سال 
بهبود یافته است. در این مقطع یونان با هجوم به بانکها برای 

مجبور به کنترل سرمایه گردید. ها مواجه و دریافت سپرده
 همچنین اکثر شرکای اروپایی، با ارائه یک بسته نجات مالی
)تحت نظارت مضاعف صندوق بین المللی پول( مانع از خروج 

، با توجه به بازگشت 2017یونان از منطقه یورو شدند. از سال 
اعتماد تجاری به دلیل تاثیرات مناسب بسته نجات مالی، رشد 

طقه یورو و رونق گرفتن وضعیت گردشگری، رشد چشمگیر من
اقتصادی مثبت مجدداً از سرگرفته شد. در حالیکه مقامات این 

به بازار سرمایه جهانی برای تامین مالی  2018کشور تا اوت 
نجات در آن مقطع پایان  المللیطرح بین ،دسترسی داشتند

 بدهی 2018یافت. عالوه بر این، کشور یونان در ژوئن سال 
مربوط به وام عمومی بلندمدت شرکای اروپایی را تسویه کرد 
و بدین ترتیب با ایجاد یک ضربه گیر نقدی، ریسک تأمین 

نیز  2022و تا اواخر سال  هاز بین رفت 2019مالی تا پایان سال 
به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در این میان، بانکها از 

های سپرده آنها تا و حسابتامین سرمایه مجدد برخوردار شده 
حدی تکمیل گردیده  که این امر سبب شده است نقدینگی 

مانده یهای سرمایه باقبخش بانکی بهبود یافته و تمامی کنترل
المللی در چارچوب تجارت های بین)از جمله کنترل پرداخت

المللی( از اول سپتامبر سال جاری به طور کامل برداشته بین
 گیری بحران نقدینگیریسک شکلشود. این عوامل مثبت، 

جدید را در کوتاه و میان مدت به طور چشمگیری کاهش داده 
 است.

 

 

  2020آلمان: ریسک تشدید رکود اقتصادی برای سال 

در ماه سپتامبر، اقتصاد آلمان نخستین روند بهبود  خود را از 
 ،به ثبت رساند -هرچند به صورت جزئی  -ماه مارس به بعد 

درصد افزایش  3/0به طوری که شاخص فضای کسب و کار 
وان ترسید. بخشی از این بهبود اقتصادی را می 6/94یافت و به 

به ارزیابی مثبت وضعیت فعلی کسب و کار مرتبط دانست. با 
ها برای شش ماه آینده با این حال، انتظارات تجاری شرکت

اه سپتامبر افت دیگری روبرو خواهد شد. عالوه بر این، در م
 تربنامناسوضعیت کسب و کار در صنایع مهم تولیدی آلمان 

گردید، هر چند این افت عملکردی در مقایسه با ماههای قبلی 
خیلی کمتر بوده است. کاهش مداوم انتظارات تجاری حاکی از 

نیز همچنان  2020آن است که ریسک رکود اقتصادی در سال 
عیف تجارت جهانی و صنعت انداز ضوجود دارد. ترکیبی از چشم

ثباتی سیاسی خودروی آلمان و همچنین طوالنی شدن بی
پیرامون تجارت و برگزیت، شرایط دشواری را برای اقتصاد این 

و  2019رود در سال است. از اینرو انتظار می رقم زدهکشور 
درصد رشد کند که تنها نیمی  06/0، اقتصاد آلمان فقط 2020

 شود.رو محسوب میاز سرعت رشد منطقه یو

 اروپا

 OECD در یونان گروه ریسک کشور

 6گروه  :در صندوق یونانریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 7/2 تاکنون: 88سال اي صندوق از پوشش بيمه
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 1گروه  :در صندوق آلمان ریسک کشور گروه

ميليون  3/19 تاکنون: 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع
 دالر

 

 OECD در آلمان گروه ریسک کشور



  "سختبرگزیت "برایها  شرکتاز یک ششم عدم آمادگی انگلیس: 

همانند فصل اول سال، فعالیت اقتصادی در فصل سوم نیز تا 
با تکیه بر ذخیره  اکتبر، 31پیش از پایان مهلت برگزیت در 

انجام   (contingency stockpiling) احتیاطیسازی 
مرکزی انگلیس در فصل سوم نشان  خواهد شد. بررسی بانک

برای از هر شش شرکت، یک شرکت آمادگی دهد که می
درصد  20را ندارد. تقریباً Hard Brexit( 2(برگزیت سخت 

ستلزم ماند که رویارویی با این رویداد ها بر این عقیدهاز بنگاه
 ، در حالیکه این نسبت در بررسیباشدریزی بیشتر میبرنامه

 درصد بوده است.  25ماه ژوئیه، 
اند که ها اظهار داشتهدرصد از شرکت 30بیش از  همچنین
این  اند کهو بنادر را تغییر داده حمل و نقلمربوط به توافقات 

 رودمی میباشد. با این که انتظارنسبت بیش از بررسیهای قبلی 
تمدید گردد، اما  2020تا اواسط فصل سوم سال 3 50ماده 

درصد(.  40همچنان باالست )سخت برگزیت  ریسک 
رود فعالیتهای اقتصادی مجدداً شاهد انتظار میهمچنین 

ی رشد تولید ناخالص داخلکاهش چشمگیری باشند؛ بطوریکه 

 2/1) 2019در مقایسه با سال درصد(  8/0) 2020در سال 
-. شایان ذکر آنکه اهداف سرمایه( کاهش خواهد داشتدرصد

ماه آینده در فصل سوم سال، به دلیل پایین  12گذاری در 
ر شدن شرایط اعتبار، برای اولین بار از تآمدن تقاضا و سخت

 به بعد منفی شده است.  2009سال  

 
 
 

 

-اتیوپی: تنزل رتبه چشم انداز توسط موسسات رتبه

  بندی
موسسه رتبه بندی مودیز رتبه بلند مدت این کشور را در رتبه 

B1  تائید نمود و رتبه چشم انداز را از باثبات به منفی تغییر
رتبه جدید، ظرفیت رشد قوی اقتصادی، ورود تعیین داد. علت 

گذاری مستقیم خارجی و تداوم حمایت کمک کنندگان سرمایه 
خارجی عنوان شده که ظرفیت ضعیف برای درآمدزایی و سطح 

را محدود نموده است. موسسه مودیز  پایین ذخایر ارزی آن
علت تغییر رتبه چشم انداز را افزایش ریسکهای خارجی و مالی 
و افزایش بدهی خارجی شرکتهای دولتی دانسته است. به 

درصد تولید  16گزارش موسسه مذکور درآمدهای دولت از 

                                                           
برگزیت سخت به معنای توافق نهایی انگلستان با اتحادیه اروپا برای  -2 

 عدم برخورداری از مزایای بازار واحد اروپا در حوزه کاال و خدمات است.

 پیمان لیسبون که ناظر بر روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 50ماده -3 

 .باشد می
 

 آفریقای جنوب صحرا
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 1گروه  :در صندوق انگليسریسک  گروه

 دالر ميليون 8/9تاکنون: 88سال اي صندوق از پوشش بيمه مجموع

 

 OECD در انگليس گروه ریسک کشور
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 OECD در اتيوپیگروه ریسک کشور

 6گروه  :در صندوقاتيوپی ریسک  گروه

 دالر ميليون 8/14تاکنون: 88سال اي صندوق ازپوشش بيمه مجموع

 



 1/13به  2016ناخالص داخلی در سال مالی منتهی به جوالی 
کاهش یافته که علت آن  2017-2018درصد در سال مالی 

های واردات و چالشهای مربوط به کاهش وصولی تعرفه
باشد. شایان ذکر انکه موسسه رتبه بندی درآمدهای عمومی می
تیوپی  ابلند مدت ارزی خارجی و داخلی فیچ نیز با تائید رتبه 

، رتبه چشم انداز کشور را از باثبات یبه منفی تنزل Bدر رتبه 
 قتصادن بر اآعلت آنرا تداوم بی ثباتی سیاسی و تاثیر داده و 

عمدتا بر وصول مالیات و ورود سرمایه گذاری مستقیم )
 خارجی( دانسته است.

 
 

 

 2019دالری نفت برنت در سال  65: میانگین قیمت قیمت نفت برنت

دالر در  7/72درصدی از متوسط  11دالر رسید که بیانگر کاهش  7/64متوسط قیمت نفت خام به  2019ماه نخست سال  9در 
دالر  3/62به  2019درصد کاهش در سپتامبر سال  3/21باشد. همچنین قیمت ساالنه نفت با مدت زمان مشابه سال قبل می

 ها در خصوصهای تجاری بین ایاالت متحده و چین، نگرانیتوان به مواردی مانند تنشاصلی این کاهش میرسید. از دالیل 
کاهش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تولید نفت ایاالت متحده اشاره نمود. این در حالی است که تاثیر عوامل نامطلوب بیش از تاثیر 

ت. های ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه بوده اسونزوئال و همچنین افزایش تنش ها علیه ایران وتحریم اعمال کاهش تولید اوپک،
درصدی تولید نفت عربستان  50سپتامبر، که موجب کاهش  14در پی حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در  استالزم به توضیح 

.  در پی ترمیم تولید نفت عربستان، در دالر رسید 5/59به  2019درصد افزایش داشت و در اوت  7/4گردید، قیمت نفت ماهانه 
رسیده است.  2019دالر در اول اکتبر  9/58سپتامبر به  16دالر در  69حال حاضر قیمت نفت پس از این حمالت تثبیت شده و از 

اورمیانه خپذیری صنایع زیربنایی مرتبط با نفت را در بندی فیچ، حمالت اخیر آسیبشایان ذکر آنکه بر اساس گزارش موسسه رتبه
وجب افزایش های نظامی مهای ژئوپولیتیکی در خلیج فارس از جمله حمالت بیشتر یا جنگگونه ای که  تشدید تنشه نشان داده، ب

همچنان در نوسان باقی بماند. در  2019قیمت نفت خواهد شد. در مجموع پیش بینی می شود  قیمت نفت در فصل چهارم سال 
دالر به  65،  2019قیمت نفت در سال بینی فیچ برای محدود حمله اخیر بر بازار جهانی نفت، پیش حال حاضر با توجه به تاثیر

 باشد.هر بشکه می ازای
 

 2020هر اونس در سال  به ازایدالری طال  1506 بهای : پیش بینی میانگینفلزات گرانبها

درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل  2/6دالر رسید که بیانگر  1.362به  2019قیمت طال در نه ماهه اول سال 
 طیبوده است. افزایش قیمت طال  1.549و  1.268هر اونس طال برای سال جاری به ترتیب  بهای باشد. حداقل و حداکثرمی
ت تجاری بین ایاالتنشهای در میان  های قابل معامله در بورس طالصندوق گذاریسرمایه رشد قویهای اخیر عمدتاً به دلیل ماه

افزایش خرید طال توسط  . این در حالی است کهبود 2019متحده و چین و کاهش نرخ بهره ایاالت متحده در جوالی و سپتامبر 
در صورت تداوم سیاست های مرکزی در سراسر جهان از جمله روسیه، چین و لهستان نیز موجب افزایش قیمت گردید. بانک

ه ازای هر بقیمت طال  متوسط، گرددمیبازده  بدونفلز  یک فرصت نگاهداری هزینهسبب کاهش که تسهیل پولی ایاالت متحده 
 می شود.دالر تخمین زده  1.506،  2020و برای فصل اول  1.575،  2019برای فصل چهارم اونس 

 

 در سطح جهان و منطقه و کاال   یتحوالت  انرژ



 سنجریسک

 

 

نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزي 

)$m(

بدهی خارجی 
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تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوري از 

دیدگاه صندوق
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کشوري
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رتبه اعتباري 
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رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

9,86237,8487,59015,81612,65034,108405.32,88155BB+BB+Ba1..Bآذربايجان1

تين2 44,271545,86614,56031,411155,100146,294317.322,89766BB+B3..Bآرژان

......+6806934,5010.214844BBB-BBB…1052,664آروبا3

56,717294,8416,80049,122129,700178,65892.717,37944BB+BB+Baa2..BBآفريقای جنوبي4

..........4,6591,7563302606875980.0177آفريقای مركزی، ج5

B+B1..B..2,87311,9274,4602,6657,7978,8701.640056آلباني6

82,6953,466,75747,640193,4855,326,0002,921,8602,849.5140,28911AAAAAAAaa..Aآلمان7

325,71918,569,10055,200434,41617,910,0004,936,048387.0235,23411AAAAA+Aaa..AAاياالت متحده8

..........77..1021,44913,3602974411,3390.0آنتيگوا و باربادو9

-BBBBBB-01,5000.02996……773,249آندورا10

29,78489,6335,30027,09237,70061,8130.026,20656BB-B1..CCCآنگوال11

8,809386,42850,39025,002689,100393,601305.428,58311AA+AA+Aa1..Aاتريش12

22,49024,1235.712,45367BBB1..CCC…104,95772,374550اتيوپي13

9,70238,6555,16016,04726,66035,874116.54,98355BB-B+B1BB-Bاردن14

....2,93010,5473,8101,4898,3658,065199.929166B+B+B1ارمنستان15

3,45752,42016,36017,55521,30020,26832.14,05533Baa2BBBBaa2..BBBاروگوئه16

..........8201,5070.0477…5,9185,352530اريتره17

B........15,75025,469269.13,10766…32,38767,2202,090ازبكستان18

46,5721,232,08829,94050,4122,094,000778,567593.368,87921A -BBB+Baa2..BBBاسپانيا19

24,5991,204,61664,68053,9101,692,000482,681111.633,44311AAAAAAAaa..Aاستراليا20

1,31523,13718,53043719,05035,96215.62,73021AA-AA-A1..Aاستوني21

5,44089,55217,8102,62175,040164,91923.39,75921A+A+A2..Aاسلواكي22

2,06743,99123,2201,01651,65065,35650.05,44631A -ABaa3..BBBاسلووني23

35,53019,4696807,5291,2808,7902,477.615777افغانستان24

16,62597,8026,0403,94133,22037,93886.89,50566BBB3..Bاكوادور25
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درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزي 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوري از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

B........41,318156,0805,340186,3515,93492,43223.79,21934الجزاير26

6,37826,7973,7802,69314,90017,2070.01,57145cccccB3..Bالسالوادور27

9,400348,74343,48078,424220,400692,18313,031.238,09622AAAAAa2AA-BBامارات متحده عربي28

263,991932,2593,650111,863344,700337,572372.430,99733BBB-BB+Baa3..BBاندونزی29

66,0222,618,88642,690107,7288,126,0001,525,638453.7114,26911AAAAAa1..Aانگليس30

44,83193,2703,5607,539127,70095,456649.04,29777B-B-Caa3..CCاوكراين31

42,86325,5286603,3166,24111,44412.02,28466B+BB2..BBاوگاندا32

60,5511,849,97034,280142,7572,444,0001,046,9171,686.890,04421BBBBBB-Baa3..BBBايتاليا33

4,814294,05444,6601,7492,470,000636,586127.919,76431A+A+A3..BBBايرلند34

34120,04747,6404,17727,30018,3930.31,02041BBB+AA3..BBBايسلند35

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

....BB+Baa3..3959,04721,01087417,5607,9500.074433باهاما37

1,49331,85921,3306,22921,16024,97614.64,78064BB-B+B1BBBBبحرين38

209,2881,796,18711,760363,570544,100427,4751,320.162,71835BB-BB-Ba2..BBبرزيل39

..........-42911,40038,5633,6491,71511,0800.02862برونئي دارالسالم40

..........10,8643,0072703177051,0880.027777بروندی41

9,50847,4337,3405,06834,75059,54231.65,66166B-B-B3..CCCبالروس42

11,372466,36647,03025,4441,281,000772,528492.541,44611AA-AAAa3..Aبلژيك43

7,07652,3957,42020,13042,42064,78071.45,42943BBB-BBB-Baa2..BBBبلغارستان44

....B-B3..3751,7654,5104871,3272,1170.18867بليز45

164,670221,4151,08022,32037,26084,554122.617,81245BB-BB-Ba3..BBبنگالدش46

......+B..11,1768,5838107262,3405,9240.467966بنين47

..........8082,2372,3901,2452,2611,8880.06266بوتان48

A-A2..A..2,29215,2757,8808,3232,38614,9410.31,06022بوتسوانا49

......-B..19,19312,1157102973,0927,1620.371777بوركينافاسو50
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BB3..CCC..3,50716,5604,7704,8609,76814,4782.11,84467بوسني و هرزگوين51

11,05233,8062,83015,12911,83020,0760.41,32555BB-BBBa3..Bبوليوی52

6,81127,4414,1506,98715,42022,8441.22,12855BB+BBBa1..BBپاراگوئه53

197,016283,6601,41014,30764,04070,8661,159.514,47067B-BB3..Bپاكستان54

..........-18,3801260.015…2229311,110پاالئو55

4,09955,18810,9704,03222,90049,6540.24,97133BBBBBBBaa2..BBپاناما56

10,294204,56521,32019,701449,000161,70217.018,82131BBBBB+Baa3..BBBپرتغال57

32,165192,0946,41062,53069,78089,4249.512,91433BBB+BBB+A3..BBBپرو58

..........8,9216,9521,0605053,9763,735214.821577تاجيكستان59

يا60 BB........57,31047,4319304,39015,89020,39533.12,73766تانزان

69,038406,8405,410157,163137,100493,933689.620,49333BBB+BBB+Baa1..BBBتايلند61

155,400657,3501,018.024,79211AA-AA-Aa3A……23,508528,550تايوان )چين(62

CCC........50316,223577.93,16366…5,75836,1808,020تركمنستان63

80,745857,74910,850127,422410,400402,4435,968.548,39545BB-B+B1BB-BBتركيه64

BBB+Ba1..BB..1,36920,98915,64011,9717,91717,5030.01,77123ترينيداد و توباگو65

..........7,7984,4005805071,1734,1281.628076توگو66

11,53242,0634,2107,49827,23037,65016.13,52945B+BB-B2..CCCتونس67

..........-1083954,2801592334100.065تونگا68

..........-7..0170.0…11345,840تووالو69

..........1,2961,4123,1203113121,2570.43266تيمور شرقي70

2,89014,0275,2202,47316,76010,7020.072076BBB3..Bجامائيكا71

..........9571,5891,6683931,3391,13820.383477جيبوتي72

..........14,9009,6011,0101,0761,8755,9530.02877چاد73

10,591192,92518,97054,495128,900295,59652.018,79321A+AA-A1..BBBچك، جمهوری74

1,386,39511,199,1457,3803,900,039983,5004,147,97619,072.375,54822A+AA-Aa3..BBBچين75
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5,770306,14361,31075,392484,800304,070221.318,65911AAAAAAAaa..AAدانمارك76

..........-745257,0701012895030.0356دومينيكا77

10,76771,5845,9504,86226,05038,8440.13,94754BB-BB-B1..BBدومينيكن، جمهوری78

....12,2088,3766501,0702,4424,2830.129666B+BBa3رواندا79

144,4951,283,16213,210386,216514,800595,9881,762.847,24434BBB-BB+Ba1..BBروسيه80

19,587186,6919,37043,186101,400156,658253.614,01633BBB-BBB-Baa3..BBروماني81

17,09419,5511,7603,0789,27015,6390.110,24256B-BB3..Bزامبيا82

CC........16,53016,28986036410,9009,3765.01,04277زيمبابوه83

126,7864,939,38442,0001,260,6803,240,0001,583,5011,684.533,97011A+A+A1..Aژاپن84

..........-2043511,570632372780.0147سائوتومه و پرينسيپ85

24,29536,1651,5504,47812,84023,8169.92,75666B+..Ba3..BBساحل عاج86

..........-1967864,0501414475490.01004ساموآ87

21,44481,3223,4008,21147,65042,277185.45,16966BBB1..Bسريالنكا88

....B3....-6111,2021,8304964921,1240.0105سليمان، جزاير89

BBB-39206,3780.01191…331,592سن مارينو90

..........-6..5591714,5403271886470.0سنت كيتس و نويس91

..........-1791,3797,0902585231,3810.0877سنت لوسيا92

....B3....-1027716,5601573216190.01455سنت وينسنت و گرنادين ها 94

5,612296,96655,150261,583467,400945,597693.732,03911AAAAAAAaa..Aسنگاپور95

B+Ba3..BB..15,85114,7651,0502,0386,18610,6194.93,77165سنگال96

10,068511,00061,60062,579939,900427,591348.127,60311AAAAAAAaa..AAسوئد97

8,466659,82790,670545,7871,664,000775,5191,153.464,00711AAAAAAAaa..AAسوئيس98

..........1,3673,7272,7006914713,84210.28766سوازيلند99

C........40,53395,5841,74018151,10020,26350.53,40777سودان100
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..........06,6200.0977…12,57613,282960سودان جنوبي101

....5633,6219,3706251,2353,3940.145766B-BB1سورينام102

C........5,9188,269265.935977……18,27064,700سوريه103

C........3,0542,18730.829877……14,7436,217سومالي104

CCC........7,5573,6697206011,5612,1670.191477سيرالئون105

961,42713,9904652,5523,14719.311166BB-......BBسيشل106

A+AA-A1..BBB-18,055247,02814,90040,447160,000138,29318.817,4982شيلي107

7,00037,7455,82012,05231,64040,67052.44,65355BBBBBa3..BBصربستان108

38,275171,4896,41077,74768,010109,1426,173.79,58077B-B-....CCCعراق109

200,900393,3984.533,45552A+A-A1AA-BBB…32,938646,43826,340عربستان سعودی110

4,63666,29318,15016,32420,85056,170612.210,86624BB+BBBaa3ABBعمان111

28,83442,6901,6205,58821,17037,42025.67,65456BBB3..Bغنا112

67,1192,465,45443,080143,9775,360,0001,498,531991.989,17411AAAAAa2..Aفرانسه113

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

5,511236,78548,91010,679544,700169,737143.412,37811AA+AA+Aa1..AAفنالند115

....B+B1..9064,6324,5409168335,1000.136265فيجي116

104,918304,9053,44079,62977,460187,024197.28,51633BBBBBBBaa2..BBBفيليپين117

BBB-BBB-Ba2BBB-1,18019,80226,37089495,28024,7886.62,1985قبرس118

....B2....6,2026,5511,2501,9577,7286,44030.19777قرقيزستان119

18,038133,65711,67028,961147,70079,124384.05,32046BBBBBB-Baa3..Bقزاقستان120

2,639152,46990,42043,215159,200135,873114.221,90623AAAAAa2AA-BBقطر121

4,90657,4369,7507,21424,91036,0181.12,65433BBBB-Ba2..BBكاستاريكا122

B2..B....16,00520,0171,0106,1088,46027,5580.663566كامبوج123

24,05424,2041,3503,1687,37512,1617.74,78766BBB2..Bكامرون124

36,7081,529,76051,69074,7001,608,000985,089216.834,98011AAAAAAAaa..AAكانادا125
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4,12650,42513,02015,42448,11049,7166.92,74254BB+BBBa2..BBكرواسي126

51,4661,411,24627,090362,835385,6001,097,8516,337.031,85511AA-AAAa2..BBBكره جنوبي127

..........5,0007,8280.01,53477……25,49117,396كره شمالي128

..........-142010.037…1161662,280كريباتي129

49,066282,4637,78046,809110,90093,6996.213,28444BBBBBB-Baa2..BBكلمبيا130

5,2617,8342,6804,9264,8177,9190.02,59167CC B-B3..CCCكنگو، جمهوری131

CCC+Caa1..CCC..81,34034,9994101,5575,33119,0630.046377كنگو، ج دموكراتيك132

49,70070,5291,2807,91120,25029,71167.211,82766B+B+B1..Bكنيا133

Caa2..CCC....26,32029,0920.18,04777……11,48577,150كوبا134

2,1004,3840.015455……1613,159كوراكائو135

..........77..1,8316,6504,0009064124,6800.0كوزوو136

..........8146178401711332980.01072كومور137

4,137112,81255,47035,17547,890101,712241.712,10126AAAAAa2AA-BBBكويت138

......5461,8713,5205111,6601,7090.08166BBكيپ ورد139

2,02514,2149,3202,4785,1588,8400.81,41757B+BB1..Bگابن140

..........2,1019654501595425950.05076گامبيا141

....3,71714,3333,7202,69913,65014,792119.064354BB-BB-Ba3گرجستان142

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

16,91468,7633,4407,33119,09032,1885.82,58247BBBBBa1..BBگواتماال144

..........7783,4463,9706682,3033,0670.011767گويان145

..........12,7176,2994803021,3323,7040.619177گينه146

CCC........1,26810,17913,3402,9071,36415,0530.037476گينه استوائي147

..........1,8611,1265702871,0956640.0677گينه بيسائو148

B+B2..B..8,25116,9292,0202,33022,04010,6030.13,49957گينه نو پاپوا149

..........-6,85815,9031,6001,21911,9808,6020.04,3037الئوس150
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6,08247,5379,88050,66940,74043,884110.32,41067CCCB-B2BCCCلبنان151

A-AA3..BBB-1,94127,67715,6603,22840,02031,9472.14,3033لتوني152

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

59959,94869,8808643,781,000228,36720.919,34411AAAAAAAaa..AAلوكزامبورگ154

37,976469,50913,730100,452344,800472,66895.639,69721A-A-A2..BBBلهستان155

..........4,7322,1014004931,1111,1072.01,92977ليبريا156

CC........6,37533,1577,92093,6153,53120,2013.250277ليبي157

2,82842,73915,3808,72934,48063,18913.94,55631A-AA3..BBBليتواني158

AAA-8,21105,89113.65941…385,488ليختن اشتاين159

..........25,5719,9914407744,0076,9861.540477ماداگاسكار160

..........-981690.02,9387…531833,325مارشال، جزاير161

....62344,80371,27016,444044,0630.13,74222AA-..Aa3ماكائو )چين(162

B........18,6225,4422506181,9214,6351.230777ماالوی163

46510,94921,00061997,35029,66435.12,08531AA-A3..Aمالتا164

....4363,5917,2906277426,0900.41,31466B+..B2مالديو165

31,624296,35910,660115,959187,500238,758529.715,12522A-A-A3..BBBمالزی166

..........18,54214,0457208613,6268,1920.367577مالي167

9,781124,34313,47042,020131,200217,23727.813,17441BBB-BBB-Baa3..BBمجارستان168

97,553336,2973,28014,92750,670101,866227.223,64366BB+B3B-Bمصر169

35,740101,4453,02020,41042,98080,4042.19,21933BBB-BBB-Ba1..BBمغرب170

3,07611,1604,3201,65218,67010,6140.22,31066BB-B3..Bمغولستان171

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

129,1631,045,9989,980195,682484,600818,42159.543,19233BBB+BBB+A3..BBBمكزيك173

..........3,5854,0290.161977…4,4204,6351,260موريتاني174

Baa1..BB....1,26512,1649,7103,92110,89011,9560.71,61933موريس175



 

نام کشورردیف
جمعيت

)هزار نفر(

GDP

($m)
درآمد سرانه )$(

ذخایر ارزي 

)$m(

بدهی خارجی 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ایران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ریسک 

کشوري از 

دیدگاه صندوق

گروه ریسک 

کشوري

OE CD  

رتبه اعتباري 

دولت

)F itch(

رتبه اعتباري 

دولت 

)S&P (

رتبه اعتباري 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباري 

دولت

)C I( 

رتبه کلی 

اعتبار کشور

)E IU ( 

29,66911,0156303,2219,55412,18341/03,71477CC SDCaa3..CCCموزامبيك176

B3..B....3,5506,7502,5502,1576,3627,3841/133377مولداوی177

-16,5005,4810/41,0754……397,060موناكو178

....B+B1..6224,1737,2406611,5764,5090/040777مونته نگرو179

B........9,04125,02647/03,08776…53,37167,4301,270ميانمار180

..........-1063223,280114941940/016ميكرونزی181

-33200/005……14102نائورو182

2,53410,2675,8201,2096,5155,6600/028844BB+..Baa3..BBناميبيا183

..........29,30521,1447306,2164,99010,6190/361366نپال184

5,282370,557103,05064,801642,300245,42421/418,30011AAAAAAAaa..AAنروژ185

..........21,4777,5094301,2812,7294,3030/519877نيجر186

190,886405,0832,95037,49739,10073,3889/93,13356B+BB2..Bنيجريه187

6,21813,2311,8302,27611,10012,6870/763776BB-B2..CCCنيكاراگوئه188

4,794185,01739,30015,86181,39093,643121/05,23311AAAAAaa..AAنيوزيلند189

..........-2767743,0901842089130/004وانوآتو190

31,977371,33712,82020,27591,99055,2000/92,88377CCCC..Cونزوئال191

95,541202,6161,89034,18978,880369,226444/526,10855BB-BB-Ba3..Bويتنام192

22..361,1020/0……31902ويرجين، جزاير )انگليس(193

..........10,9818,0238301,9872,0225,8070/013877هائيتي194

17,133770,84551,21043,0544,284,0001,160,815916/957,02511AAAAAAAaa..AAهلند195

1,339,1802,263,5231,610325,081507,000970,1734,742/459,74333BBB-BBB-Baa2..BBهند196

B+B2..B..9,26521,5172,1903,4588,04222,2290/81,97165هندوراس197

7,392320,91240,320328,517446,0001,185,268607/139,99612AAAAAAa1..Aهنگ كنگ )چين(198

C........28,25027,3181,3705,3447,6614,52219/644677يمن199

10,760194,55922,0906,236506,600114,81747/96,98361BBB+B3..Bيونان200



  توضیحات جداول

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

 باشد.صادرات ایران می

 شود که مهمترینها 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 

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

ا ایران ر نماید و بازاربندی اعتباری دیگری که تنها در کشورهای نوظهور فعالیت میشوند. موسسه رتبهبندی میطبقه
 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

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

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

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

 

 
 

  

 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 

 

 نرخ جاري)%( نرخ پایه نام كشور

 Fed fund Target rates 2-75/1 ایاالت متحده

 Refi Rate 0 منطقه یورو

 Bank Rate 75/0 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/0 ژاپن

 Cash Rate 75/0 استرالیا

 Cash Rate 1 نیوزیلند

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

 Overnight rate 75/1 كانادا

 One-year lending rate 2/4 چین

 Base Rate 25/2 هنگ كنگ

 Discount Rate 375/1 تایوان

 Base Rate 5/1 كره جنوبي

 O/N Policy Rate 3 مالزي

 ID repo 5/1 تایلند

 Reverse repo rate 4/5 هند

 Repo rate 25/2 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 5/2 عربستان سعودي

 Overnight Deposit 25/13 مصر

 Repo rate 5/16 تركیه

 Repo rate 5/6 آفریقاي جنوبي

 Central Bank Rate 9 كنیا

 Monetary Policy Rate 5/13 نیجریه

 Prime Rate 16 غنا

 Rediscount Rte 5/15 آنگوال

 Target Rate 75/7 مكزیك

 Selic Rate 5/5 برزیل

 Refi Rate 75/5 ارمنستان

 Policy Rate 5/2 روماني

 Base Interest 0 بلغارستان

 Refi Rate 25/9 قزاقستان

 Discount Rate 5/16 اوكراین

 Refi Rate 7 روسیه

 



  

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاري براي اعتبارات صادراتی )     

 دوره بازپرداخت ارز كشور
 نرخ مرجع)درصد(

 14/10/2019لغایت  15/09/2019

 69/1 - دالر استرالیا

 دالر كانادا

 32/2 سال 5

 22/2 سال 5/8تا  5

 22/2 سال 5/8بیش از 

 كرونا چك

 02/2 سال 5

 79/1 سال 5/8تا  5

 2 سال5/8بیش از 

 كرون دانمارک

 09/0 سال 5

 15/0 سال 5/8تا  5

 15/0 سال5/8بیش از 

 73/1 - فورینت مجارستان

 ین ژاپن

 71/0 سال 5

 68/0 سال 5/8تا  5

 66/0 سال5/8بیش از 

 2/2 - وون كره جنوبي

 85/1 - دالر نیوزیلند

 08/2 - كرون نروژ

 71/2 - زلوتي لهستان

 كرون سوئد

 36/0 سال 5

 33/0 سال 5/8تا  5

 5/0 سال5/8بیش از 

 فرانك سوئیس

 -14/0 سال 5

 -16/0 سال 5/8تا  5

 -10/0 سال5/8بیش از 

 پوند انگلیس

 32/1 سال 5

 32/1 سال 5/8تا  5

 41/1 سال5/8بیش از 

 دالر ایاالت  متحده

 51/2 سال 5

 49/2 سال 5/8تا  5

 55/2 سال5/8از  بیش

 یورو

 09/0 سال 5

 14/0 سال 5/8تا  5

 24/0 سال5/8بیش از 
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