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اینترنتی خبری  ماهنامه

 ریسک کشوری تحلیلی
 

پوشششد نهنششخر نخششری    

ت تاثیرگشاار  اخبار و تحوال

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
 

 

 66893788تلف : 

 66899988فكس: 

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     ارزیا ی ریسک  انک ها و نولت های خارجی،  خد نیگری از فعالیت صنخوق رمتناظر، 

صنخوق، همچون اایر مواسات همتا نر ارتاار جهان  ه ارزیا ی ای  ریسكها می پرنازن. ماهنامه ریسک کشوری نر ا تخا  صورت یک 
ا ااتقبال اایر  خد ها و ناتگار های نولتی و خصوصی مخت اه اال اات که  ه صشورت   ولت  ناخلی صنخوق منتشر می گرنیخ که  

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

 

نامه و نامه، ضمانتبا صدور انواع بيمهو  خاورميانه تاسيس شدهمنطقه بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتي در  صندوق ضمانت صادرات ايران
ای سياسي و تجاری مرتبط با صادرات با پوشش ريسكه ی صندوق،هانامهنمايد. بيمهاز صادركنندگان كشور حمايت مي مرتبطارائه ساير خدمات 

. ورندآفراهم مي را بانكهای خارجيخود از خريداران/ طالبات گذاران ايراني به مبه كشورهای خارجي، امكان دستيابي صادركنندگان/ سرمايه
عتبارسنجي خريداران خارجي و ساير . ااند، طراحي گرديدهقبل از حملدر مرحله  صادراتتامين مالي با هدف تسهيل  های صندوق نيزنامهضمانت

باشد. گذاران و بانكهای ايراني فعال در حوزه صادرات ميگشای صادركنندگان، سرمايهصندوق نيز در بسياری از موارد راه ایمشاوره خدمات
در چين  سايناشور در ژاپن و Nexi در فرانسه،كوفاس  در ايتاليا،ساچه ، موسسه هرمس در آلماننقشي است كه  نداين موسسه در ايران همان نقش

ايرانيان در ساير كشورها و   گذاریمنظور كاهش ريسك صادرات و سرمايهه ب صندوق الملليهای بينبر عهده دارند. مديريت ريسك و همكاری
های ريسك كشوری، در حوزههمچنين اطالع رسانيهای الزم، ضمن ارزيابي ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف 

 نمايد.اوضاع اقتصادی، تامين مالي، بيمه اعتباری، فعاليت همتايان و ساير موارد مرتبط مي
، سعي بر آنست كه اهم آخرين تحوالت تاثيرگذار اقتصادی و سياسي بر ريسك كشورها ارائه شد از سوی اين مديريتدر ماهنامه ريسك كشوری 

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

 6831های حق بيمه با هدف كمك به صادركنندگان كشور، از سال محترم و همچنين كاهش نرخ های خارجي دولتجهان متناسب با سياست
اقدام به بومي سازی الگوهای ارزيابي ريسك كشوری بر اساس اعمال ترجيحات برای كشورهای اسالمي، دوست، همسايه و برخي از كشورهای 

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

 رد اين شماره:

ر و طرح اتم  هیتماد سرماپنجاب رب اع  یبانک مل  ی از کالهبردار یانش  راتي هند: اتث   بانکها   هیسرما مجدد نی گذا

کای سر  یاس یس  یثبات  یرد بحبوهح ب  ،یفرهق ا یتنشها دی: تشدالن

 متحده االتیا افزایش تنش رد مباالت تجاری با : نی چ 

 7162سال  انیرد پا هیسرما تی کفا یردصد 61مشکوک الوصول و نسبت  یوامها یردصد 4/8پاکستان: نسبت 

 رنخ بهره و تبعات آن ریي عدم تغ : یاندوزن

ز باثبات  و چشم یرتبه دولت  دیاردن: اتئ   اندا

 زیمود یبانکها توسط موسسه رتبه بند یعمان: تنزل رتبه ربخ 

کار انتخابات حاک  : هجیتنهی روس   است یفعل  یاستهایاز اداهم س  یآش

گل  ن
  7168روند رو هب کاهش اقتصاد  رد سال شیپ ینیب : سی ا

  ري / تبعات کاهش ارزش ل ی جمهور استیانتخابات مجلس و ر ی ربگزار خیر: اعالم اتهی رتک 

وم س ني اوکرا   یانقباض  یپول  استی: تدا

   یوحدت مل  شی و افزا  یقوم  یرد خصوص کاهش تنش اه دیجد رینخست وز ی: وعده اهیوپ ی ات 

 بهبود شاخصهای اقتصادی: نیجرهی  :هیجری ن 

 ... اقتصادی  و ري اخ  یشرفتهای آنگوال: پ 
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 هاسرمایه بانکمجدد تامین طرح گذار و اعتماد سرمایهپنجاب بر  یبانک مل یکالهبردارتاثیرات ناشی از هند: 
  

 عیوقا
 اردیلیم 2 یاتهام کالهبردار متاثر ازهند،  یبانک بخش
 ،فتادکه در اواسط ماه فوریه اتفاق اپنجاب  یبانک مل یدالر

 یبانک یکالهبردار نیتواند بزرگتر یم ضوعوو این م گردیده
، 2122 تا 2122 یسالها نیب .شودمحسوب کشور  نیا

 Nirav) یمود وراین جهت غیرمجاز یبانک یهانامهضمانت
Modiیطال فروش و اشخاص وابسته به و اردریلی(، م ،

بانک بزرگ  نیدوم یمال یهاباست. حساصادر گردیده 
را به طور  یاعتبار سکیهند ممکن است ر یدولت یتجار
نشان نداده و بدین ترتیب، با سرپوش نهادن بر  یواقع

مربوط به  های سوء ظن شیموجب افزامقررات بانکی، 
 یبانک مل ییشود. رسوامیها بانک یواقع یسالمت مال

درصد کاهش  01سهام بانک تا  متیق تاشده  سببپنجاب، 
 با افت مواجه شود.  یدولت یهابانک و ارزش سهام اکثر ابدی
 

 یکشور سکیر یبر رو ریتاث
طرح  که اتفاق افتاد یطیپنجاب، در شرا یبانک مل ییرسوا
 یتجار یبانکها یدالر اردیلیم 22 هیساختار سرما دیتجد
توسط دولت اعالم شد  2122سال  انیهند که در پا یدولت

در عین . دبوه داد شیهند افزا یبخش بانک یرا برا دهایام
که،  نیا نخسترا داشته است،  ییامدهایپ ییرسوا نیاحال 
وجهه نامناسب  بدتر شدنسهام و  متیبا افت ق الًاحتما
بودجه مربوط به نجات  ریتاث ،هند یدولت یتجار یبانکها
ای که با توجه به نیازهای سرمایه شود شتریبانکها بمالی 

اول مورد  لههشدید بانک ملی پنجاب، بانک مذکور در و
 هیسرما قیتزر ،یبه طور کلاز اینرو . گیردتوجه قرار می

 هیجبران کمبود سرما یتوسط دولت احتماال برا یاضاف
 یقت، در ابتدایباشد. در حق یضرور یامر تواند یبازارها م

 یگذاران بتوانند در کمک مال هیرفت سرمایامر انتظار م
اما  مین نمایند،تارا  هیدرصد سرما 22 ،یدولت به بخش بانک

 یدر بانکها یگذارهیممکن است قبل از اقدام به سرما
در  ،هم دارند یبالقوه باالتر سکیهند که ر یدولت یتجار
دولت  یلما یکنند. متعاقبا، کسر دنظریخود تجد میتصم
شده  یهدف گذار 2122/2122 یسال مال یکه برا ،یمرکز

 ،(یاخلناخالص د دیدرصد تول 2/2به عنوان مثال )است 
 . ردیقرار گ یمورد بازنگرمجدداً  یستیبا
 یوامها دارای هند یدولت یتجار یممکن است بانکها ا،یثان

، از آنچه رسما اعالم شده است بیشتر الوصول کمشکو
ماه  التیدرصد از کل تسه 22باشند )به عنوان مثال، حدود 

 هیسرما ینگران سببامر ممکن است  نیژوئن گذشته(. ا
 تیحما شود یم ینیب شیگردد هر چند پ دیگذاران جد

بانک . ابدیهمچنان ادامه  یدولت یتجار یادولت از بانکه
العمل نشان داده و با وضع مقررات عکس رایاخ مرکزی هند

 قصور عتریهر چه سر ییتر، امکان شناسارانهیسخت گ
در  تیشفاف جادیبزرگ را فراهم آورده و ا یشرکتها
 است.  نموده یهند را الزام یدولت یتجار یبانکها یحسابها

 ،یدر مقررات بانک جودمو صینقارسوایی بانک مالی پنجاب، 
 یوام را نشان م یو اعطا یدولت یتجار یبانکها  تیریمد

بتازگی  بانک مرکزی هنداین در حالی است که دهد. 
 یانکهاب برنظارت  شیتر شدن مقررات و افزا قیخواستار دق

ممکن  همچنین رسوایی اخیر ست.ه اهند شد یدولت یتجار
در هند  یصالحات بانکاانجام  یبرا یبه ضرورت لیاست تبد

در  ییرسوا نیدهد که ا یحال، تجربه نشان م نید. با اگرد
شود و به اصالحات آهسته منجر تواند  یحالت م نیبهتر

 فیضع یبخش بانک ت،ینها در. ندینشمدتها بعد به ثمر 
ناخالص  دیعتبار و رشد تولممکن است مانع رشد ا یدولت
 در بلندمدت شود.  یداخل

 

 

 آسيا

 OECD گروه ریسک کشور هند در

 چچچچچچ
  

 8ريسك كشور هند در صندوق: گروه  گروه

 ميليون دالر 75 : صندوق ای بيمه پوشش مجموع
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 یاسیس یثبات یدر بحبوحه ب ،ای فرقه یتنشها دیتشد: النکایسر
 

 عیوقا

و مسلمانان  انیبودائ نیب زیخشونت آم یتنشها شیافزا
تا شد سبب (، یمرکز یالنکای)سر یدر منطقه کند

 تیاعالم وضع ،یآت یروزها یمارس برا 6دولت در 
از تا خواسته شده  ،یتیامن یروهای. از ندینماده وق العاف

 نیا .ندینما یریادامه خشونتها به خارج از منطقه جلوگ
جنگ  انیاز زمان پا دهفوق العا تیوضع نیاول ت،یوضع
 .شود یمحسوب م 2112در سال  یداخل
 یکشور سکیبر ر ریتاث

مواجه پراکنده  یو قوم یمذهب یا تنشهابالنکا یسر
و  ییبودا تیاکثر نیتنشها، ب نیا ،یخیز نظر تاراست. ا

( تا کشور)ساکن در شمال و شمال شرق  یلیتام تیاقل
بوده است. از آن  ریچشمگ 2112 داخلیجنگ  انیپا

است.  افتهیبشدت کاهش  یتیامن سکیزمان به بعد، ر

 یعلت فشارهاه )ب یمصالحه قومکند اما روند 
 یاسیاستقالل س ی( و اعطاینهالیس یگرایمل یگروهها
 انیدر م دیجد یتنشها سکیبه تداوم ر ها، یلیبه تام

 .   دیمدت و بلند مدت خواهد انجام
 تیدرصد از جمع 21با مسلمانان، که  یمذهب هایتنش

مسلمانان در  هیو خشونت عل دهندیم لیکشور را تشک
 نیاست. ا افتهی شیافزا ریسال اخ یو ط 2120سال 
و  افتهی شیافزا ییبودا روانیپ رشد با بخصوص هاتنش

در برابر  انماریم انیاز طرز رفتار بودائ یحاک یتا حدود
 سکیر شیافزا رغمی. علباشدیم ییاینگیروه تیاقل

به  تاکنون یاسیخشونت س سکیر ،یمذهب یتنشها
را  یثبات داخلنرسیده و از اینرو سطوح نگران کننده 

 .دینمانمی  دیتهد

 

 OECD در سریالنکاگروه ریسک کشور  

 چچچچچچ
 6در صندوق: گروه  سریالنکاریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 19: صندوق اي مهبي پوشش مجموع
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 متحده االتیبا  ا یدر مباالت تجارتنش  شی: افزانیچ

 
 وقایع

 یدرصد برا 22وضع تعرفه ایاالت متحده اقدام به 
نمود  ومینیواردات آلوم یدرصد برا 21واردات فوالد و 

 کیشامل کانادا، مکزاین کشور  یتجار شرکای مهمکه 
. نددیمعاف گرد آناز  نیچ یاروپا به استثنا هیو اتحاد

بر  یدرصد 22تعرفه به وضع همچنین این کشور اقدام 
 دهیبه عقنموده که  نیچ یدالر اردیلیم 61صادرات 

 22اقدامات موجب ضرر  نیهرمس، ا لریموسسه او
در  زین نیچ دولتگردد. یم نیصادرات چ دالری اردیلیم

 یدرصد 22اقدام به وضع تعرفه  انه،یجو یتالف یاقدام
که در متحده نمود  االتیا یدالر اردیلیم 2بر صادرات 

دالر  ونیلیم 211 ییکایصورت صادرکنندگان آمر نیا

متحده  االتیا این در حالی است کهشوند.  یمتضرر م
منسوجات و  ک،یالکترون یبخشها یدر مراحل بعد

 نیا یرا از آنجا که به جبران کسر نیچ کیونالکتر
خواهد کرد.  یهدفگذار د،نماییکمک م نیکشور با چ

متمرکز  یکشاورز ییمواد غذا یبر رو تواندیم زین نیچ
را دارد.  یکسر نیمتحده بزرگتر االتیباشد که در آن ا
 یانهایو جر یرا نسبت به خدمات مال یبه عالوه اقدامات

اقدامات  نیا ریانجام بدهد. در مجموع تاث یگذارهیسرما
و  شودیم یابینسبتاً اندک ارز نیچ یبر رشد اقتصاد

در سال  یواقع یلص داخلناخا دیرشد تول رودیانتظار م
 درصد برسد. 6/2به  2122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انیدر پا هیسرما تیکفا یدرصد 61و نسبت  مشکوک الوصول یوامها یدرصد 4/8پاکستان: نسبت 

 7162سال 
 وقایع

مانند  یپول عوامل یالمللنیب صندوقبر اساس اعالم 
موجب  ییمناسب دارا تیفیک مناسب و گذاری هیسرما
پاکستان  یبانک ستمیکاهش سود، س رغمیعل دهیگرد

 تینسبت کفااین در حالی است که . منعطف باشد
 دهیدرصد رس 2/22به  2122سال  انیدر پا هیسرما

سال  انیدرصد در پا 2/26کمتر از  یاست، که اندک

از  شتریب ایقابل مالحظه زانیاما به م بوده؛ 2126
ین بنا بر همچندرصد بوده است.  222/22 یحداقل قانون

 هیکشور دچار کمبود سرما نیدو بانک ا، صندوقگزارش 
 یالزم برا های یبانکها تحت بررس نیاکه  باشندیم

 قرار دارند.بزرگتر  یادغام با بانکها ایشدن  یصخصو
 20، 2122سال  انیدر پابانکی خش ب ینقد یها ییدارا

بوده مجموع دارایی ها درصد  2/22درصد و سال قبل 

 چچچچچچ
 2در صندوق: گروه چين ریسک کشور  گروه

 ميليون دالر 724: اي صندوق بيمه پوشش مجموع

  

 OECD در چينگروه ریسک کشور 
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درصد سپرده  2/26ارقام معادل  نیکه ا یالاست، درح
سال  انیدرصد در پا 2/22و  2122سال  انیکل در پا

 6/06به سپرده از  منسبت وا نیهمچن می باشند. 2126
سال  انیدرصد در پا 2/21به  2126سال  انیدرصد در پا

 ینسبت وامها ن،یاست. عالوه بر ا افتهی شیافزا 2122
سال  انپای در درصد 2/21 از هابانک مشکوک الوصول

است  دهیرس 2122سال  انیدرصد در پا 0/2به  2126
 .ستا دهیامر رشد مناسب اعتبار اعالم گرد نیا لیکه دل

درصد به  22از  هاواماین  رهیاست که ذخ یدر حال نیا
است.  افتهی شیافزا 2122سال  انیدرصد در پا 2/22

 2/2از بانک  های ییبازگشت متوسط دارا ن،یعالوه بر ا
 2122درصد در سال  2/1به  2126درصد در سال 

درصد به   22 زبازگشت حقوق صاحبان سهام ا و دهیرس
 ازگشتب ن،یاست. عالوه بر ا افتهیکاهش درصد  22

 2/1به  2126درصد در سال  2/2از  ییمتوسط دارا
بازگشت  کهیدر حال ،ه استدیرس 2122درصد در سال 

به  2126صد در سال در 0/20حقوق صاحبان سهام از 
ن یاست. صندوق ب افتهیکاهش  2122درصد در  2/22

ساختار  تیرا به تقواین کشور پول مسئوالن  یالملل
به منظور  AML/CFL اریمع یساز ادهیپقانونی، 
و انجام اصالحات  یالملل نیب الزاماتبه  ییپاسخگو

 تی، تقووامهای مشکوک الوصول مشکل حل برایالزم 
بانکی  بخشاز انعطاف  تیو حما یگساختار ورشکست

 .استنموده تشویق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عدم تغییر نرخ بهره و تبعات آناندونزی
 وقایع

آوریل  22بانک مرکزی اندونزی نرخ بهره خود را در 
درصد حفظ نمود. مقامات  22/0بدون تغییر و در سطح 

بانک مرکزی بر این عقیده اند که سیاست فعلی برای 
صادی و مالی مناسب بوده و در عین حال تبات اقحفظ ث

سیاست فشارهای خارجی از جمله افزایش قیمت نفت، 
 تنش درانقباضی ایاالت متحده و ریسکهای مربوط به 

وجود دارند. مبادالت تجاری ایاالت متحده و چین 
درصد، با  0/2همچنین نرخ تورم در ماه مارس در سطح 

تا  2/2اری شده بین در نظر گرفتن دامنه نرخ هدفگذ
درصد، تحت کنترل بوده است. بنظر می رسد  2/0

پایان سال بدون تا  بانک مرکزیگذاری سیاست نرخ
زیرا سبب تقویت شتاب رشد کنونی )بر تغییر باقی بماند؛ 

اساس پیش بینی موسسه اویلر هرمس، رشد تولید 
 2/2به  2122درصد در سال  2/2ناخالص داخلی از 

 افزایش خواهد یافت( خواهد شد.  2122درصد در سال 

 OECD در پاکستانگروه ریسک کشور 

 6در صندوق: گروه  پاکستانریسک کشور  گروه

 رميليون دال 47: اي صندوق بيمه پوشش مجموع
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 باثبات اندازچشم و یرتبه دولت دیاردن: تائ
 

 وقایع

کوتاه و بلند  یرتبه اعتبار S&P بندی رتبه موسسه
با  B+/Bرتبه  درکشور را  نیای و ارز یمدت پول داخل

عمدتا به  یرتبه بنداین نمود.  دتائی باثبات اندازچشم
 یحساب جار یکسر ،یعموم یبده یباال سطح لیدل

-و تداوم تنش یمال نیامتشدید  یازهاین لیباال به دل

موسسه تغییر ننموده است. در عین حال ای منطقه های
در جهت  گستردهتالش مانند  یواملعمذکور با توجه به 

 هایتیو حما یدولتای هشرکت زیانکاهش  ،یمال تیتثب
می  ینبیشیپاست.  نموده لحاظ، رتبه فوق را المللینیب

-هیسرما هایپروژهافزایش صادرات و  لیبه دل شود
 ناخالص دیرشد تول ،یخصوصا در بخش انرژ گذاری
در سال  صددر 2/2از  شیافزا یبا اندک یواقع داخلی
درصد در  2/2و  2122درصد در سال  2/2، به 2122
 شودیم ینبیشیپ ن،یعالوه بر ا .برسد 2122سال 

بماند،  یباق زبرانگیکماکان چالش یعموم هیمال سکیر

تحت برنامه  یمال حاتاصالبنظر می رسد هرچند 
تا سال  این شاخصموجب بهبود  المللینیصندوق ب

طح می شود س ینبیشیپبر این اساس گردد.  2122
 دیدرصد تول 22و از  فتهایکاهش  جیبه تدر یعموم هیمال

درصد در  22به  2122سال  انیدر پا یناخالص داخل
دولت این در حالی است که برسد.  2122سال  انیپا

 تامینرا به منظور  یانتشار اوراق قرضه به پول خارج
آنها را  سر رسیدو دوره افزایش داده و  یمال یازهاین

 یکسرپیش بینی می شود همزمان،  .دینمامی  دیتمد
به  2122از سال صادرات  شیافزا لیبه دل یحساب جار

به  2122-2122 یهرچند در سالها بد،ای کاهش یآرام
 دیدرصد تول 6/2طور متوسط در سطح قابل توجه 

این در حالی است که خواهد ماند.  یباق یناخالص مل
 میمستق یگذارهیتوسط سرما یحساب جار یعمده کسر

 .گرددمی نیتامبالعوض  یو کمکها یخارج

 

 OECD در اندونزيگروه ریسک کشور 

 8در صندوق: گروه  ندونزیاريسك كشور  گروه

 نبوده است. مطرح  ای صندوق بيمه پوششموردی برای 

  

 خاورميانه و شمال آفريقا
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 موسسه رتبه بندی مودیز تنزل رتبه برخی بانکها توسطعمان: 

 
 وقایع

به اسامی بانک این کشور  2موسسه رتبه بندی مودیز رتبه 
Bank Muscat ،HSBC Bank ،Oman 

Arab Bank ،Bank Sohar ،Bank Nizwa ،
Bank Dhofar  وNational Bank of Oman 

-را تنزل داد. موسسه مذکور دلیل این امر را تنزل یک پله

عنوان نموده که بدنبال  Baa3 ای رتبه دولت عمان به

بدتر شدن شرایط خارجی و مالی و کاهش رشد اقتصادی و 
 صورت پذیرفتهکاهش توانایی دولت در جذب شوکها 

همچنین تنزل رتبه بانکها منعکس کننده کاهش  است.
توانایی دولت برای حمایت از بانکها در مواقع مورد نیاز می 

داز بانکها بمانند رتبه باشد.  شایان ذکر آنکه رتبه چشم ان
 دولت منفی در نظر گرفته شده است.

 

 

 OECD دراردن گروه ریسک کشور 

 7در صندوق: گروه  اردنريسك كشور  گروه

 مي باشد.در اين كشور محدود  ای صندوق بيمه پوشش

 

 OECD در عمانگروه ریسک کشور 

 2در صندوق: گروه  عمانريسك كشور  گروه

 ميليون دالر 4/8: ای صندوق بيمه پوشش مجموع
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 است یفعل یاستهایاز ادامه س یآشکار انتخابات حاک جهی: نتهیروس                    
 وقایع

مجدداً به  نیپوت ریمیوالد رفتیکه انتظار م همانگونه
ساله  0دوره  کی یکشور برا نیجمهور ا سیعنوان رئ
را به خود ء درصد آرا 2/26توانست  ی. ودیردانتخاب گ

در دوره پس از  یرا زانیم نیاختصاص بدهد که باالتر
مستقل  نی. ناظرشودیمحسوب م یشورو یفروپاش

انتخابات را شفاف تر از گذشته  نای هاانتخابات و رسانه
درصد اعالم شده  2/62مشارکت  زانینموده و م یابیارز

 ،یدر ماه م نیپوت دیت جداست. پس از شروع بکار دول

را  ندهیآ استیس یریگکه جهت نهیکاب میاحتمال ترم
است که  یدر حال نیوجود دارد. ا د،نماییمشخص م

در  یکنون یو خارج یتصاداق یاستهایس رودیانتظار م
در حال حاضر با توجه  نکهیا ژهی. بوابندیمدت ادامه  انیم

صالحات ا یاجرا ،یاقتصاد طیشرا یجیبه بهبود تدر
به رشد باالتر در بلند مدت  لین یگسترده برا یساختار

  .رودیانتظار نم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 تبعات کاهش ارزش لیرترکیه: اعالم تاریخ برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری/ 
 

وقایع

بنا بر اعالم رئیس جمهور اردوغان، انتخابات مجلس  .2
یکسال زودتر ژوئن  20و ریاست جمهوری این کشور در 

. برگزار خواهد شداز تاریخ برنامه ریزی شده قبلی، 
بدنبال این اعالم، دولت برای هفدهمین بار، سه ماه 
حالت فوق العاده دیگر را در این کشور تمدید نمود که 

دهد انتخابات زودهنگام پیش رو برغم عدم نشان می
پذیرش گروههای مخالف، تحت شرایط مذکور برگزار 

در مورد ترکیه هد شد. گزارش کمیسیون اروپایی خوا
نشان داد که این کشور بسرعت از عضویت در اتحادیه 

گیرد. این در حالی است که در گزارش اروپا فاصله می
کراسی و حذف حاکمیت قانون انتقاد ومذکور از روند دم

 شده است.
موسسه رتبه بندی مودیز کاهش ارزش لیر این کشور . 2

ای دانسته منفی برای بانکهای ترکیه را یک عالمت

 اروپا

 8در صندوق: گروه روسيه ريسك كشور  گروه

 ميليون دالر 3/2: ای صندوق بيمه پوشش مجموع

 OECD در روسيهگروه ریسک کشور 
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تورم باال، زیرا ضعیف شدن پول داخلی همراه با  ؛است
کیفیت دارایی بانکها، تامین سرمایه و دسترسی به منابع 

. به گزارش مودیز را متاثر خواهد ساختمالی خارجی 
توانایی بازپرداخت وام گیرندگان  ،تداوم کاهش ارزش لیر

کاهش داده  ،ی ایجاد نمی کنندکه درآمد ارزرا شرکتی 
دهد. این در حالی و در مقابل مشکل وام را افزایش می

سبب افزایش تورم گردیده و  است که کاهش ارزش لیر

سودآوری شرکتها و قدرت خرید مشتریان را کاهش می 
شود نرخ تورم نسبت به نرخ دهد. پیش بینی می

ل سا انیدر پادرصدی بانک مرکزی،  2هدفگذاری شده 
درصد برسد. همچنین کاهش ارزش لیر  2به  2122

ردد و از گمیای بانکها سبب کاهش نسبتهای سرمایه
اینرو بدتر شدن نسبت سرمایه توانایی بانکها برای وام 

 دهی را کاهش داده و بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تداوم سیاست پولی انقباضی اوکراین:

 
 وقایع

مرکزی اوکراین نرخ بهره خود را در هفته های  بانک
اعالم نمود که درصد  22ابتدایی ماه آوریل در سطح 

 2/0 به میزان مجموعچهارمین افزایش نرخ بهره بدنبال 
می باشد. تورم  2122تا مارس  2122ین اکتبر ب ،درصد
در ماه درصد  2/22درصد در ماه فوریه به  20نیز از  کلی

باالتر از نرخ با این وجود ، کاهش یافت مارس
بود. این  2122درصدی پایان سال  6هدفگذاری شده 

افزایش در حالی است که تورم ماه مارس عمدتاً بدلیل 
قیمت مواد غذایی، حمل و نقل و برخی خدمات بوده 

درصد  0/2در ماه مارس به  مبنااست. همچنین تورم 
 رسید. بانک مرکزی این کشور شرایط پولی کنونی را

 2ن تورم به هدف میان مدت )حدود اندبرای بازگرد

انقباضی نموده است.  و پس از آن( 2122درصد در سال 

 OECD در يهترک گروه ریسک کشور

 4در صندوق: گروه تركيه ريسك كشور  گروه

 ميليون دالر 8/5 :ای صندوق بيمه پوشش مجموع

 5در صندوق: گروه  اوكراينريسك كشور  گروه

 دراين كشور محدود مي باشد. ای صندوق بيمه پوشش

 OECD در اوکراینگروه ریسک کشور 
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تورم مبنا در سال موسسه اویلر هرمس انتظار دارد 
باالتر از نرخ هدفگذاری شده باشد. این در  2122-2122

 2/2حالی است که تولید ناخالص داخلی این کشور تا 
درصد در پایان  2/2و تا  2122درصد در فصل چهارم 

افزایش نرخهای سال رشد نمود. همچنین انتظار می رود 
منجر  2122درصد در سال  2/2بهره به کاهش رشد تا 

 گردد.

 

 در خصوص کاهش تنش های قومی و افزایش وحدت ملی نخست وزیر جدید وعده های :اتیوپی
 وقایع

ا به عنوان ر "مدابی اح"پارلمان این کشور آوریل  2در 
ن کشور برگزید. نخست وزیر تازه نخست وزیر جدید ای

اقدامات متعدد در انجام انتخاب شده در خالل ماه آوریل 
را جهت کاهش تنشهای قومی، افزایش وحدت ملی 

جیجگا وی از مناطق شرقی شهر در این رابطه پذیرفت. 
برای کاهش تنش ها بین قومیتهای سومالی و اوروموس 

 21وزیر کنونی و  6ای متشکل از د و کابینهبازدید نمو

این تحوالت در حالی اتفاق افتاد عضو جدید تشکیل داد. 
انتخابات محلی را ین کشور اکه مجلس نمایندگان 

 انداخت.بدلیل مسائل امنیتی به مدت یکسال به تعویق 
همچنین مذاکرات بین اتیوپی، مصر و سودان در 

هیچگونه  خصوص ساخت سد بزرگ رنسانس بدون
 اتفاق نظری پایان یافت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهبود شاخصهای قتصادی نیجریه:

 
 وقایع

برخی عوامل افزایش رشد اقتصادی این کشور در حال 
 21حاضر محقق شده اند. اول آنکه قیمت نفت بیش از 

سبب گردیده این کشور از دالر در هر بشکه است که 
درصد تولید  2/2) وردار گرددخمازاد حساب جاری بر

(. دوم آنکه نرخ تورم در 2122ناخالص داخلی در سال 

و در ماه مارس  هن سطح رسیدیدو سال اخیر به پایین تر
عامل بعنوان درصد بوده است. ثبات نرخ ارز نیز  2/22

زیرا از اوت  به رشد کمک نموده؛مهم دیگری است که 
نرخ بازار و نرخ رسمی ارز نسبتاً هم سطح بوده  2122

د.  این در حالی است که وضعیت اعتبار در حالت ان

 

 ی جنوب صحراآفريقا

 OECD در اتيوپیگروه ریسک کشور 

 1در صندوق: گروه  اتيوپيريسك كشور  گروه

 ميليون دالر67 : ای صندوق بيمه پوشش مجموع
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 طبیعی قرار داشته و رشد عرضه پول افزایش یافته  است
درصد در ماه فوریه(. همچنین از آنجا که ذخایر  2/2)

ارزی رشد سریعی را تجربه نمود و در ماه مارس به 
ماه واردات  2میلیارد دالر  رسید) پوشش  02سطح 

نقدینگی ارزی  ته(، کمبودماه پوشش گذش 6نسبت به 
عوامل سبب می شوند رشد  وجود ندارد. در مجموع این

درصد در  2/2به  2122درصد در سال 2/1اقتصادی از 
 افزایش یابد. 2122سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشرفتهای اخیر اقتصادی آنگوال:

 
دولت آنگوال پیشرفتهای متعددی را تجربه نموده است. 

محسوب ضروری عنوان اولین اقدام  تعیین نرخ ارز شناور به
، ارزش پول 2122. این در حالی است که از ژانویه دشمی

درصدی داشته و پوشش واردات از طریق  22داخلی کاهش 
ماه تقلیل یافت )در  2ذخایر ارزی در ماه فوریه به کمتر از 

ماه واردات را پوشش داده است(. همچنین  2سال گذشته 
درخواست آنگوال از صندوق بین المللی پول، این بدنبال 

کشور ممکن است به بازار اوراق قرضه یورویی دسترسی 
میلیارد دالری  2برای ماه می انتشار اوراق قرضه یابد )

برنامه ریزی شده است(. از آنجا که شرکتهای دولتی به 
افزایش بدهی کمک کرده اند، اقدامات اولیه برای  حاکمیت 

شایان ذکر آنکه  بی صورت پذیرفته است. شرکتی بخو
محسوب برای این کشور بدهی خارجی یک مشکل عمده 

درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته  02به می شود )
بدهی برای آنگوال، استمهال این در حالی است که  .است(

، امکان پذیر با توجه به تجربه موفق موزامبیک در این امر
سهیل شرایط تامین مالی به افزایش در مجموع ت می باشد.

درصد در  2به  2122درصد در سال  2/1رشد اقتصادی از 
 کمک می نماید. 2122سال 

 

 
 

 7در صندوق: گروه  نيجريه ريسك كشور گروه

 ميليون دالر 2/6 :ای صندوق بيمه پوشش مجموع

 OECD در نيجریهگروه ریسک کشور 

 OECD در آنگوالگروه ریسک کشور 

 1صندوق: گروه در  آنگوالريسك كشور  گروه

 وردی برای پوشش بيمه ای صندوق مطرح نبوده است.م



13 

 

 

امر را بدتر  نیا لیتنزل داد. موسسه مذکور دل  B2به  B1کشور را از نیرتبه بلند مدت ا زیمود یموسسه رتبه بند :تونس
 فیپرداخت ضع ،یبار بده شیگزارش، افزا نیدانسته است. بر اساس ا یخارج یرازنات شیکشور و افزا نیا یمال هیشدن بن

 شده است. یمال نهیب فیکشور، سبب تضع یازهاین یمال نیتام بهنسبت  یو کاهش اعتماد بستانکاران خارج یبده

 یناتراز ،یمال طیدن شراآنرا بدتر ش لیتنزل داد و دل Baa3به  Baa2کشور را از  نیرتبه بلند مدت ا زی: موسسه مودعمان

سال  2در  یمال یکسر ز،یمود ینیب شیبر اساس پ نیاعالم نمود. همچن ندهیآ یو کاهش رشد مورد انتظار در سالها یخارج
 . ابدییم شیافزا یناخالص داخل دیدرصد تول 2تا  2 نیب ،ییو اقدامات درآمدزا شده یزریبرنامه هاینهیبرغم کاهش هز نده،یآ

تنزل داد و علت آن را فقدان چارچوب  BB-به  BB+کشور را از نیا یرتبه بلند مدت ارز چیف یسه رتبه بند: موسنیبحر
باثبات تر  ریمس کیدر  ندهیفزا یعموم یو عدم قرارگرفتن سطح بده یگسترده مال یمقابله با کسر یمدت برا انیشفاف در م

محدود نموده  یمال لیبرنامه تعد یاجرا یبرا را دولت ییتوانا داًیشد یتماعو توقعات اج یاسیس طیمح نیاعالم نمود. همچن
 است.

و  یسازمان هیتنزل داد و علت آنرا کاهش بن Ba2به   Ba1کشور را از نیرتبه بلند مدت ا زیمود یموسسه رتبه بند :هیترک
بدتر  ،ش موسسه مذکوراعالم نمود. بر اساس گزار یاسیس سکیو ر یخارج یبده شیبواسطه افزا یخارج یشوکها شیافزا

در  ریو تاخ یپول استیس ریاز جمله کاهش تاث یاسیو س یمال ،یتصادنامساعد اق طیمنعکس کننده شرا ،یسازمان بنیهشدن 
 .باشدیم یاصالحات ساختار یاجرا

 

 

 ه با افزایش نگرانیهای ژئوپلیتیکیراهمدر فصل اول سال افزایش قیمت نفت 
از  ،هر بشکه بود که نسبت به فصل قبل به ازایدالر  2/62بطور متوسط  2122سال  نفت خام برنت در فصل اول متیق

 لینفت عمدتاً بدل متیق شیبرخوردار بود. افزا یدرصد 22درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد  2/2رشد 
متحده(  االتیا لینفت ش دیتول شیاز افزا ی)برغم فشار ناش رعضویغ یاوپک و کشورها یاعضا دیموافقتنامه کاهش تول

 به ازایدالر  0/66نفت برنت در ماه مارس، بطور متوسط  متیق نی. همچندیگرد دیتمد 2122سال  انیاست که تا پا
 انیها در خصوص پا یو عربستان و گمانه زن رانیا نیمتحده، تنش ب االتیو ا نیچ یتنش تجار لیهربشکه بود که به دل

 21ماه مارس حدود  انینفت برنت تا پا متیق نهیزم نیداشت. در ا شیدرصد افزا 2/2بل نسبت به ماه ق ،یاتوافق هسته
 متیق شودیم ینیب شی. در مجموع پباشدیظرف دو ماه گذشته م مت،یق نیشتریهر بشکه معامله شد که ب به ازایدالر 

در  نیهر بشکه باشد. ا به ازایر دال 22و  26 بیدالر و در فصل سوم و چهارم به ترت 62نفت برنت در فصل دوم  سال 
دالر و در فصل سوم و چهارم  22در فصل دوم  تینترمدینفت وست تگزاس ا متیها، قینیب شیاست که بر اساس پ یحال
با  قیمتحده و عدم تطب االتیا لینفت ش دیادامه دار تول شیذکر آنکه افزا انیهر بشکه خواهد بود. شا به ازایدالر  22

 .کشندینفت را به چالش م متیهستند که ق ییسکهایجمله ر از د،یکاهش تول

  7168قیمت روی در خالل سال کاهش فلزات پایه: 
یابد که عمدتاً افزایش  2122میلیون تن در سال  2/22به  2122میلیون تن در سال  22شود عرضه روی از  پیش بینی می

تولید روی کشور چین مربوط می شود. همچنین انتظار می رود  به افزایش تولید معادن موجود و پروژه های جدید خارج از

 یرتبه بند راتییتغ

 و کاال  در سطح جهان و منطقه  یتحوالت  انرژ
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برسد. همچنین رشد  2122درصد در سال  2/20به  2122میلیون تن در سال  2/22درصد رشد از  2/2تصفیه شده با 
که میلیون تن افزایش یابد  2/20درصد خواهد بود و انتظار می رود تقاضا به  2/2، 2122مصرف روی تصفیه شده در سال 

هزار تن  021به  2122هزار تن در سال  221میلیون تن( می باشد. در عین حال کسری بازار از  0/20بیشتر از سال قبل )
به تعادل  2122شود بازار روی با توجه به تولیدات اضافی تا سال در مجموع پیش بینی میکاهش می یابد.  2122در سال 

 2211به متوسط  2122دالر در هر تن در فصل اول سال  2022متوسط  برسد. همچنین انتظار می رود قیمت روی از 
 دالر در فصل چهارم کاهش یابد.2211دالر در فصل سوم و  2111دالر در فصل دوم، 

 

در  7171و  7168 یسالها نیب قایو شمال آفر انهیخاورم یانرژ یدر طرحها تعهد شده یها گذاریهیسرما

 .باشدمیدالر  اردیلیم 543سطح 
در  نیدالر باشد. ا اردیلیم 202، 2122-2122 سالهای منطقه در خالل یدر بخش انرژ هاگذاریهیمجموع سرما شودیم برآورد

 216داده و بخش گاز به مبلغ  لیدالر را تشک اردیلیم 222به مبلغ  هاگذاریهیدرصد سرما 2/22است که بخش نفت  یحال
 2/0دالر ) اردیلیم 20به مبلغ  ییایمیدرصد( و مواد ش 2/22دالر ) اردیلیم 22بلغ درصد(، بخش برق به م 2/21دالر ) اردیلیم

دالر را به  اردیلیم 62ها به مبلغ  گذاریهیدرصد سرما 0/22 رانیا رودیانتظار م نیقرار دارند. همچن یبعد یدرصد( در رده ها
 اردیلیم 02درصد( و امارات با مبلغ  6/22) ردال ردایلیم 02عراق با اختصاص مبلغ  یخود اختصاص داده و پس از آن کشورها

 .گیرندقرار  یبعد یدرصد( در رده ها 22دالر )



15 

 

 بارومتر

نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

ايجان1 1053,0477,59015,8169,55238,4772643,84655BB+BB+Ba1..BBآذرب

43484,60014,56031,411111,500145,60414722,48066BB+B3..Bآرژانتين2

ا3 ......+6805334,555010144BBB-BBB…02,516آروب

55312,7986,80049,122139,000197,00237315,36444BB+BB+Baa2..BBآفريقاي جنوبي4

..........51,5033302606343580177آفريقاي مركزي، ج5

....B+B1..311,4564,4602,6653,2138,174225456آلباني6

AAAAAAAaa..A..813,355,77247,640193,4855,717,0002,888,2822,13072,6071آلمان7

AAAAA+Aaa..AA..32117,946,99655,200434,41615,680,0004,986,997159126,6361ايالت متحده8

..........77..01,29713,3602974418580آنتيگوا و باربادو9

-BBBBBB..01,50001496……04,800آندورا10

25102,6435,30027,09222,71096,930012,54866BB-B1..CCCآنگوال11

9374,05650,39025,002812,000386,97822617,97021AA+AA+Aa1..Aاتريش12

11,99018,694211,55667BBB1..CCC…9961,537550اتيوپي13

B+B1BB-B..837,5175,16016,04722,04036,6711741,80355اردن14

....310,5613,8101,4897,8397,49711515066B+..B1ارمنستان15

353,44316,36017,55517,61024,084333,48933Baa2BBBBaa2..BBاروگوئه16

..........1,0941,5231277…3,438530…اريتره17

B........8,77327,5502741,49166…3166,7332,090ازبكستان18

461,199,05729,94050,4122,278,000763,07038939,69931A -BBB+Baa2..BBBاسپانيا19

يا20 241,339,53964,68053,9101,506,000502,9887024,35011AAAAAAAaa..BBBاسترال

122,69118,53043726,74035,26631,89031A+AA-A1..BBBاستوني21

586,58217,8102,62168,440160,077155,97121A+A+A2..Aاسلواكي22

....242,74723,2201,01652,53062,536122,89531A -ABaa3اسلووني23

3319,1996807,5291,2808,1222,5994177افغانستان24

ر25  16100,8726,0403,94119,91045,33358,33466BBB3..CCCاكوادو
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

BB........40166,8395,340186,3515,278123,270184,98634الجزاير26

ر27 625,8503,7802,69314,44017,57501,15355cccccB3..Bالسالوادو

9370,29343,48078,424167,900432,17012,75731,49222AAAAAa2AA-BBBامارات متحده عربي28

258861,9343,650111,863223,800350,77319124,15233BBB-BB+Baa3..BBاندونزي29

652,848,75542,690107,7289,577,0001,619,35344971,82511AAAAAa1..Aانگليس30

4590,6153,5607,539138,30097,2851813,77877B-B-Caa3..CCاوكراين31

3926,3696603,3165,22312,49321,29066B+BB2..Bاوگاندا32

611,814,76334,280142,7572,604,0001,039,6281,68157,78121BBBBBB-Baa2..BBايتاليا33

5238,02044,6601,7492,164,000528,10211112,34531A+A+A3..BBBايرلند34

....016,59847,6404,177102,00016,664372541BBB+AA3ايسلند35

....CCC+Caa3....04,45114,8806324,4903,99701935باربادوس36

....BB+Baa3..08,88421,01087417,5606,427093933باهاما37

132,22121,3306,22928,82035,100783,22074BB-B+B1BBBBBبحرين38

2081,774,72511,760363,570475,900466,98847651,97535BB-BB-Ba2..BBبرزيل39

............015,49238,5633,6491,71615,77014092برونئي دارالسالم40

..........113,08527031767798906477بروندي41

....1054,6097,3405,0681,20465,501443,84167B-B-B3بالروس42

11454,03947,03025,4441,424,000736,22234524,03221AA-AAAa3..BBBبلژيك43

748,9537,42020,13037,85066,586513,48643BBB-BBB-Baa2..BBبلغارستان44

....B-B3..01,7634,5104871,0482,21609967بليز45

161195,0791,08022,32030,69080,1791415,06855BB-BB-Ba3..BBبنگالدش46

..........118,4768107261,2362,939016966بنين47

..........11,9622,3901,2451,2751,88508066بوتان48

A-A2..A..214,3917,8808,3232,41615,24501,13932بوتسوانا49

 ......-B..1811,0997102972,8635,571040077بوركينافاسو50
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

BB3..CCC..415,9954,7704,86011,14014,25411,54567بوسني و هرزگوين51

1133,1972,83015,1295,26521,442092755BB-BBBa3..Bبوليوي52

727,6234,1506,9877,01321,6971397255BBBBBa1..BBپاراگوئه53

189269,9711,41014,30752,43076,04129010,44467BBB3..Bپاكستان54

............0126015…028711,110پاالئو55

452,13210,9704,03215,22054,13624,33243BBBBBBBaa2..BBBپاناما56

10198,93121,32019,701508,300160,8021359,74841BBBBB+Ba1..BBپرتغال57

31192,0846,41062,53050,15084,97607,69333BBB+BBB+A3..BBBپرو58

..........87,8531,0605052,1624,14317310477تاجيكستان59

B........5344,8959304,39013,82021,985472,37266تانزانيا60

68395,2825,410157,163142,600501,66640214,02433BBB+BBB+Baa1..BBتايلند61

146,800605,31161615,51911AA-AA-Aa3……484,700تايوان )چين(62

..........42922,8597383,43666…537,3348,020تركمنستان63

79718,22110,850127,422359,500421,3744,32744,92944BB+BBBa2BB+Bتركيه64

BBB+Ba1..BBB..127,80615,64011,9714,82322,39701,59133ترينيداد و توباگو65

..........74,0035805077192,838021776توگو66

1143,0154,2107,49826,95052,193142,65245B+BB-B2..CCCتونس67

............04774,280159216195035تونگا68

............017007…0385,840تووالو69

..........11,4123,12031101,39719966تيمور شرقي70

314,0065,2202,47313,82010,756098477BBB3..CCCجامائيكا71

..........11,4591,6683938226841786177جيبوتي72

..........1410,8891,0101,0761,8286,56604977چاد73

A+AA-A1..BBB..11181,81118,97054,495102,100295,9113211,5082چك، جمهوري74

1,37110,866,4447,3803,900,039863,2004,473,94517,68253,31822A+AA-Aa3..BBچين75
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

AAAAAAAaa..A..6295,16461,31075,392586,700296,15619612,8721دانمارك76

............05387,0701012754410376دومينيكا77

1167,1035,9504,86218,01037,06305,52455BB-BB-B1..BBدومينيكن، جمهوري78

....128,0966501,0701,6564,236141666B+BB2رواندا79

1441,326,01513,210386,216714,200674,61470339,68134BBB-BB+Ba1..BBBروسيه80

20177,9549,37043,186131,600147,172447,95433BBB-BBB-Baa3..Bروماني81

1621,2021,7603,0785,98516,763113,28266BBB3..BBزامبيا82

C........1613,8938603648,4457,715096077زيمبابوه83

1274,123,25842,0001,260,6803,017,0001,588,07833919,86021A+A+A1..Aژاپن84

............03111,570634072660247سائوتومه و پرينسيپ85

2331,7531,5504,4788,95922,819898566B+..Ba3..BBساحل عاج86

............07614,0501413683300694ساموآ87

2182,3163,4008,21133,67039,9082053,40666B+B+B1..Bسريالنكا88

....B3......11,1571,8304962561,1240115سليمان، جزاير89

BBB..39206,3780811…01,866سن مارينو90

............6..092214,5403271594130سنت كيتس و نويس91

............01,4367,0902584468000367سنت لوسيا92

....B3......07516,56015725534701225سنت وينسنت و گرنادين ها94

6292,73955,150261,5831,174,000954,65553125,58211AAAAAAAaa..Aسنگاپور95

B+Ba3..BB..1513,7801,0502,0384,3758,301496966سنگال96

10492,61861,60062,5791,039,000419,38622215,94211AAAAAAAaa..AAسوئد97

8664,73890,670545,7871,544,000753,4402,54938,42511AAAAAAAaa..AAسوئيس98

..........14,0602,7006916103,633132266سوازيلند99

..........4084,0671,74018140,92015,0777738,42577سودان100
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

..........77..06,6201…129,015960سودان جنوبي101

....14,8789,3706258604,532137066B-BB1سورينام102

C........9,79611,92015729077……1964,700سوريه103

C........3,0501,7962228377……115,953سومالي104

..........64,4757206011,3313,20018877سيرالئون105

........-01,43813,9904651,7192,71806966BBسيشل106

A+AA-Aa3..BBB..18240,21614,90040,447119,000144,3362012,9783شيلي107

736,5135,82012,05233,60038,300143,36365BBBBBa3..Bصربستان108

36168,6076,41077,74759,490124,9976,2567,19477B-B-....CCCعراق109

149,400461,93322837,87252A+A-A1AA-BBB…32646,00226,340عربستان سعودي110

470,25518,15016,32410,84065,7424497,09923BBB-BBBaa3AAعمان111

2737,8641,6205,58814,68037,27375,63856BB-B3..Bغنا112

672,421,68243,080143,9775,371,0001,473,29277851,07821AAAAAa2..Aفرانسه113

..........77..12,6773,0606721,0406,1400…فلسطين114

5229,81048,91010,679586,900169,917997,99021AA+AA+Aa1..Aفنالند115

....B+B1..14,3864,5409167803,985029266فيجي116

101291,9653,44079,62972,810160,3421447,46333BBBBBBBaa2..BBفيليپين117

BB-BB+B1BB..119,32026,37089495,28023,448242,2066قبرس118

....B2....66,5721,2501,9573,8597,073246177قرقيزستان119

18184,36111,67028,961131,300139,2602255,59356BBBBBB-Baa3..BBقزاقستان120

2166,90890,42043,215149,400151,56315016,13223AAAAAa2AA-Aقطر121

551,1079,7507,21415,10034,34011,69233BBBB-Ba2..BBكاستاريكا122

B2..B....1618,0501,0106,1084,91226,391147566كامبوج123

2329,1981,3503,1683,45512,79733,58466BBB2..Bكامرون124

361,550,53751,69074,7001,331,0001,011,8818522,96621AAAAAAAaa..AAكانادا125
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

448,73213,02015,42460,47047,44243,12155BB+BBBa2..Bكرواسي126

511,377,87327,090362,835430,9001,188,8483,81728,21021AA-AAAa2..BBBكره جنوبي127

..........3,0007,82801,50477……2528,000كره شمالي128

............1087007…01452,280كريباتي129

48292,0807,78046,80985,830108,78859,66944BBBBBB-Baa2..BBكلمبيا130

....58,5532,6804,9263,27412,05102,60566RDSDB3كنگو، جمهوري131

....B-B3..7735,2384101,5576,87423,059030677كنگو، ج دموكراتيك132

4663,3981,2807,91111,96025,402486,39266B+B+B1..CCCكنيا133

Caa2..CCC....23,44026,99326,10777……1172,300كوبا134

2,1004,385055……05,600كوراكائو135

..........77..26,3864,0009064484,4250كوزوو136

............1658840171143334087كومور137

4112,81255,47035,17534,410163,13926522AAAAAa2AA-BBBكويت138

......11,6303,5205111,3281,52906,09466BBكيپ ورد139

214,3409,3202,4783,43313,71101,41455B+BB1..BBگابن140

..........289645015951847305077گامبيا141

....413,9653,7202,69911,74015,24510143956BB-BB-Ba3گرجستان142

............09787,85017005260296گرنادا143

1663,7943,4407,33117,67033,04961,67444BBBBBa1..BBگواتماال144

..........13,1663,9706681,8463,21107366گويان145

..........136,6994803022,5844,06107677گينه146

B........19,39813,3402,9072,10423,383018677گينه استوائي147

..........21,0575702871,0953540177گينه بيسائو148

B+B2..B..816,1002,0202,33013,61014,42704,40366گينه نو پاپوا149

..........712,3271,6001,2196,6909,386088477الئوس150
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

647,1039,88050,66926,74049,6421141,42967B-B-B2BCCCلبنان151

....227,03515,6603,22839,87032,151121,31631A-A-A3لتوني152

........+22,4571,3501,0717942,92205056Bلسوتو153

....157,79469,8808642,935,000203,5382710,52011AAAAAAAaaلوكزامبورگ154

38474,78313,730100,452365,200455,1834923,15031A-BBB+A2..BBBلهستان155

..........52,0534004934383,81302,23277ليبريا156

CCC........629,1537,92093,6156,31965,600393477ليبي157

341,24415,3808,72929,55063,063332,80031A-AA3..BBليتواني158

AAA..8,21105,891213031…05,113ليختن اشتاين159

..........249,9814407743,3615,872032277ماداگاسكار160

............8716903,4887…01933,325مارشال، جزاير161

....146,17871,27016,444051,37101,35322AA-..Aa3ماكائو )چين(162

B........176,5652506181,5563,604015477ماالوي163

....AA-A3..09,54121,00061951,08026,55301,0943مالتا164

....03,1437,2906278915,865015266B+..B2مالديو165

30296,21810,660115,959100,100398,09131413,49922A-A-A3..BBBمالزي166

..........1813,1007208613,3495,472181077مالي167

10120,68713,47042,020170,300211,868147,92541BBB-BBB-Baa3..BBمجارستان168

92330,7793,28014,92748,76099,75331419,23066BB+B3B-Bمصر169

34100,3603,02020,41036,51073,405107,17343BBB-BBB-Ba1..BBمغرب170

....311,7584,3201,6524,95410,85001,07766B-B-B3مغولستان171

210,0865,0702,9647,45111,422346555BB BB-....Bمقدونيه172

1271,144,3319,980195,682354,900831,439630,44133BBB+BBB+A3..BBBمكزيك173

..........3,2334,223123977…44,1831,260موريتاني174

Baa1..BB....111,5119,7103,9212,89412,29511,15533موريس175
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نام كشوررديف
جمعيت

 ) ميليون نفر(

GDP

($m)

درآمد سرانه 

)$(

ذخاير ارزی 

)$m(

بدهي خارجي 

)$m(

تجارت با 

جهان

)$m( 

تجارت با 

ايران

)$m( 

اعتبارات تحت 

پوشش ECA ها 

)ميليون دالر(

گروه ريسك 

كشوری از 

ديدگاه صندوق

گروه ريسك 

كشوری

OE CD  

رتبه اعتباری 

)Fitch( دولت

رتبه اعتباری 

دولت 

)S &P (

رتبه اعتباری 

دولت 

)Moody's (

رتبه اعتباری 

دولت

)C I( 

رتبه كلي 

اعتبار كشور

)E IU ( 

2814,6896303,2216,27615,057142,56977CC SDCaa3..Bموزامبيك176

....B3....46,5512,5502,1576,2186,908118677مولداوي177

..16,5002,34917584……05,748موناكو178

....B+B1..13,9937,2406611,7004,158139777مونته نگرو179

CCC........6,35129,614762,28576…5464,8661,270ميانمار180

............03393,28011461194026ميكرونزي181

..3320045……00نائورو182

211,5465,8201,2094,31212,855021044BB+..Baa3..BBناميبيا183

..........2920,8817306,2163,9569,955022266نپال184

5388,315103,05064,801720,600265,126911,84511AAAAAAAaa..AAنروژ185

..........207,1434301,2811,5563,853111477نيجر186

182481,0662,95037,49715,730110,15934,01656B+BB2..Bنيجريه187

612,6931,8302,2764,53211,809044677B+B+B2..CCCنيكاراگوئه188

5173,75439,30015,86181,36075,350523,45511AAAAAaa..BBBنيوزيلند189

............08283,0901843089310134وانوآتو190

31367,50012,82020,27574,87089,58906,72677CCCC..CCCونزوئال191

92193,5991,89034,18968,380343,52835724,94355BB-BB-B1..Bويتنام192

...2..361,1020……01,095ويرجين، جزاير )انگليس(193

..........118,8778301,9871,1186,18416477هائيتي194

AAAAAAAaa..A..17752,54751,21043,0542,347,0001,161,29984538,7491هلند195

1,3112,073,5431,610325,081412,200887,7214,82842,51833BBB-BBB-Baa2..BBهند196

B+B2..CCC..820,1522,1903,4586,17317,00721,44065هندوراس197

7309,92940,320328,5171,159,0001,212,71240820,65312AA+AAAAa1..Aهنگ كنگ )چين(198

CC........2743,8901,3705,3447,80617,6641138677يمن199

CCCBCaa3..B..11195,21222,0906,236568,700117,288484,1926يونان200
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 توضيحات جداول

 
و برآوردهای صندوق ضمانت  CIA FACTBOOKالمللی پول، جهانی، صندوق بینها و آمار عمدتا بانکمنابع داده (2

 باشد.می صادرات ایران

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

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

م نماید و بازار ایران را هبندی اعتباری دیگری که تنها در کشورهای نوظهور فعالیت میشوند. موسسه رتبهبندی میطبقه
 است که مقر آن در قبرس است.CIیا  Capital Intelligenceتحت 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 سرمایه
صادراتی شامل ریسکهای سیاسی و تجاری، کشورها را بر  شوند نیز بمنظور پوشش ریسکهایسطح دنیا محسوب می

کنند. از بندی می)بسیار پر ریسک( طبقه 2)بسیار کم ریسک( تا  2اساس وضعیت ریسک کشوری به هفت طبقه از 
فرانسه،  Cofaceژاپن،  NEXIایتالیا،  Saceآلمان،   Euler Hermesتوان بههمتایان صندوق در کشورهای دیگر می

EKN د، سوئEKF  ،دانمارکSERV  ،سوئیسEFIC  ،استرالیاEDC  ،کاناداEXIAR  ،روسیهECGC  ،هندK-

sure جنوبی و کرهSinosureبندی ریسک کشوری صندوق ضمانت صادرات با سازی تقریبی طبقهچین نام برد.معادل
بندی صندوق بر اساس بهگردد. شایان ذکر است الگوی رتبندی جهانی در جدول ذیل مشاهده میسایر موسسات رتبه

 .بومی سازی شده؛ ولی بطور کلی از همبستگی باالیی در مقایسه با موسسات همتا برخوردار است ،پارامترهای خاص

 معنای درجات اعتباری Fitch - CI-S&P Moody’s EIU صندوق ضمانت صادرات ایران

6 AAA Aaa AAA بسیار کم ریسک 

7 A+  تاAA+ A1   تا  Aa1 AA کم ریسک 

5 BBB+   تا A Baa1    تا  A A نریسک متوسط به پایی 

4 BB+  تاBBB Ba1    تا  Baa2 BBB ریسک متوسط 

3 BB-  تاBB Ba3  تا  Ba2 BB ریسک متوسط به باال 

1 B-  تاB+ B3    تا  B1 B پر ریسک 

2 CCC   تاD Caa1  تاC CCC  تاD بسیار پر ریسک 



24 

 

 )%(نرخ جاری نرخ پايه نام كشور

 Fed fund Target rates 75/1-5/1 اياالت متحده

 Refi Rate 1 منطقه يورو

 Bank Rate 5/1 انگلستان

 -O/N Call Rate 1/1 ژاپن

 Cash Rate 5/1 استراليا

 Cash Rate 75/1 نيوزيلند

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

 Overnight rate 25/1 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 6 هند

 Repo rate 2 امارات متحده عربي

 Reverse repo rate 25/2 عربستان سعودی

 Overnight Deposit 75/16 مصر

 Base Rate 8 تركيه

 Repo rate 5/6 آفريقای جنوبي

 Central Bank Rate 5/9 كنيا

 Monetary Policy Rate 14 نيجريه

 Prime Rate 18 غنا

 Rediscount Rte 18 آنگوال

 Target Rate 5/7 مكزيك

 Selic Rate 5/6 برزيل

 Refi Rate 6 ارمنستان

 Policy Rate 25/2 روماني

 Base Interest 1 بلغارستان

 Refi Rate 25/9 قزاقستان

 Discount Rate 17 اوكراين

 Refi Rate 25/7 روسيه

 بهره پايه بانك مركزی                                 



25 

 

 

 دوره بازپرداخت ز كشورار
 نرخ مرجع)درصد(

 64/4/2163لغايت  67/8/2163

 38/3 - دالر استراليا

 دالر كانادا

 94/2 سال 5

 11/3 سال 5/8تا  5

 2/3 سال 5/8بيش از 

 كرونا چك

 76/1 سال 5

 11/2 سال 5/8تا  5

 3/2 سال5/8بيش از 

 كرون دانمارک

 68/1 سال 5

 16/1 سال 5/8تا  5

 29/1 سال5/8بيش از 

 17/2 - فورينت مجارستان

 ين ژاپن

 88/1 سال 5

 91/1 سال 5/8تا  5

 96/1 سال5/8بيش از 

 54/3 - وون كره جنوبي

 42/3 - دالر نيوزيلند

 44/2 - كرون نروژ

 74/3 - زلوتي لهستان

 كرون سوئد

 64/1 سال 5

 31/1 سال 5/8تا  5

 52/1 سال5/8بيش از 

 نك سوئيسفرا

 25/1 سال 5

 53/1 سال 5/8تا  5

 82/1 سال5/8بيش از 

 پوند انگليس

 85/1 سال 5

 11/2 سال 5/8تا  5

 34/2 سال5/8بيش از 

 دالر اياالت  متحده

 36/3 سال 5

 61/3 سال 5/8تا  5

 78/3 سال5/8بيش از 

 يورو

 64/1 سال 5

 15/1 سال 5/8تا  5

 41/1 سال5/8بيش از 

 (CIRRsنرخ مرجع بهره تجاری برای اعتبارات صادراتی )     
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 يرانصندوق ضمانت صادرات ا

 و بین الملل مديريت ريسك
 

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

 66893788تلف : 
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