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 1بندي اعتباريرتبه بيانيه

 باثباتانداز چشم ييد شد؛تأبندي حاکميتي ايران رتبه

 2017اکتبر  20

 بنديعمليات رتبه

 2017اکتبر سال  20در تاريخ  (Capital Intelligence-CI)س بندي کاپیتال اينتلیجنرتبهبین المللی سسه مؤ

و رتبه حاکمیتی  -BBح در سطداخلی و خارجی ايران را د که رتبه حاکمیتی بلندمدت پول کراعالم ( 28/7/1396)

د که رتبه کرسسه اعالم ؤاين م ،همچنیناست.  قرار داده مورد تأيید ،Bدر سطح  و خارجی ايران را مدت پول داخلیکوتاه

 سسه واقع شده است.ؤيید اين ممورد تأ "ثباتبا"انداز اقتصاد ايران در سطح چشم

 بنديمعيار رتبه

انداز چشماي ايران، هاي مالی و اقتصادي ناشی از برنامه هستهاين است که به دنبال رفع تحريمحاکی از  بنديبهرتنتايج 

هاي دارايی تدريج به بازيابیه ، ايران بهارفع تحريم در نتیجهاين کشور نسبتاً مطلوب است.  مدتاقتصادي و مالی کوتاه تا میان

ده و اقدام کر هاي نفتی به گستره وسیعی از بازارهادرات بیشتر نفت و فرآوردهصاو خود  مالی خارجی و مسدود شده

 ،با اين حال. دست يافته استمدت رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتی دولت انداز میانترتیب به بهبود چشمبدين

 هانظر لغو تحريممتحده از نقطه نی اياالتموجود بین دولت ايران و دولت کنو پرتنشروابط  تأثیرشده تحتي انجامهابنديرتبه

 . قرار دارداي هاي سیاسی و منطقهانجام اصالحات اساسی و وجود نااطمینانی ندکُو همچنین روند 

که از دولت کمک  هاي کلیدي اقتصادئی در ساير بخشرود اقتصاد ايران، با اتکا بر رشد بخش نفت، بهبود جزانتظار می

روند بهبود خود را طی سال مالی  ،و افزايش تقاضاي داخلی هاي پتروشیمی و ساختمان()نظیر بخش دکننمالی دريافت می

 3.8به  20172درصد در سال مالی منتهی به  3.5میزان افزايش تولید واقعی از  شوددهد. برآورد میادامه  2018 منتهی به

 و مدت نسبتاً مطلوب استاقتصاد ايران براي کوتاه تا میان اندازچشم. بهبود يابد20183درصد در سال مالی منتهی به مارس 

مجلس د. شوبرخوردار  2019-20در سال مالی منتهی به رشد درصد  4طور متوسط از ه رود تولید ناخالص داخلی بانتظار می

                                                           
باشد و انعکاس دهنده نظرات بانک مرکزي جمهوري المللی اينتلیجنت کاپیتال میاين گزارش صرفاً ترجمه گزارش منتشره از سوي موسسه بین -1

 اسالمی ايران نیست.
المللی پول از رشد صندوق بینالمللی نظیر بینی نهادهاي بین( بوده که با پیش1396)سال  2018احتماال منظور سال مالی منتهی به مارس سال  -2

 درصد بوده است. 12.5معادل  1395باشد. الزم به ذکر است که رشد اقتصادي سال اين سال هماهنگ می
المللی پول از رشد المللی نظیر صندوق بینبینی نهادهاي بین( بوده که با پیش1397)سال  2019احتماال منظور سال مالی منتهی به مارس سال  -3

 باشد.ل هماهنگ میاين سا
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اين برنامه . سترده اکتصويب  2017کند، در مارس سال آينده را تعیین می 5توسعه را که اهداف اقتصادي ششم ايران برنامه 

هاي ساختاري استوار است. کاهش ضعف براي غلبه بربر جذب سرمايه و تبیین اصالحات گسترده حقوقی، بانکی و اقتصادي 

انداز ، در صورت اجراي اصالحات مندرج در برنامه و تحقق اهداف مربوطه، چشمCI شده توسطانجام بنديرتبه بر اساس

 . خواهد شدشدت تقويت به اقتصاد ايران مدتمیان

اي ناشی شده است، به پايبندي اياالت متحده به توافق هستهنسبت هاي اخیر نرخ ارز که از نااطمینانی ثباتیعلیرغم بی

 2ست که ا درصد تقلیل يافت. اين درحالی 17به حدود  2017بازارهاي رسمی و غیررسمی از ژوئن  میان نرخ ارز درشکاف 

درصد در سال  34.7بوده است. تورم نیز کاهش يافته است و از رقم بسیار باالي  4درصد 114در حدود سال قبل، اين شکاف 

رود که در سال تقلیل يافته و همچنان انتظار می 2017درصد در سال مالی منتهی به  10به سطح  2013مالی منتهی به 

 درصد تثبیت شود.  9در سطح حدود  2019-20مالی منتهی به 

بهبود  سرعت اي()منطقه اشی از شرايط سیاسی و ژئوپولیتیکهاي ننااطمینانی فق مثبت توسعه کالن اقتصاد،علیرغم ا

اي و نیز هاي ناشی از مواضع اخیر اياالت متحده در مورد قرارداد هستهاقتصادي را در مخاطره قرار داده است. نااطمینانی

منطقه نظیر سوريه و عراق ممکن است منجر به بروز دور جديدي از  سیاست خارجی جمهوري اسالمی در رابطه با کشورهاي

 (CI)دهد. با اين حال، اعتقاد کاپیتال اينتلیجنس اي را افزايش میقرارداد هسته بهام در زمینه دوام و بقايها شود که اتنش

 به توافقهاي اروپايی اوم پايبندي طرفاحتماالً بر تد ،اي )با ايران(محتمل اياالت متحده از قرارداد هسته خروجآن است که 

؛ محدود و قابل کنترل خواهد بود زيادتأثیر اين تحوالت بر اقتصاد ايران به احتمال  ،اي تأثیر نخواهد گذاشت. عالوه بر آنهسته

، به نظر دارد. به عالوه زارهاي آسیايی اتکادهد و در زمینه تجارت به باايران مبادالت خارجی خود را به يورو انجام می چرا که

شوراي عراق و يمن و نیز در روابط بین ايران و  ،سوريهتیک با نظر به تداوم اختالفات در یرسد عوامل ريسک ژئوپولمی

 هاي آينده( تشديد يابد.عودي )طی سال، خصوصاً عربستان س(GCC)خلیج فارسکشورهاي عرب همکاري 

ي اصالحی هاسد وضعیت مالیه عمومی در سطح مطلوبی باشد. باتوجه به سیاستراي(، به نظر میدر عرصه مالی )بودجه

ساختار بودجه کشور بهبود يافته و همچنان در حال بهبود است. وضعیت تعادلی سطح اولیه مالیاتی،  در زمینه گسترش پايه

هاي اصالح و ادغام آنکه سیاستبا مازاد مواجه خواهد بود، مشروط بر  2019بودجه دولت مرکزي در سال مالی منتهی به 

 دالر برسد. 60بینی به مرحله اجرا درآيد و متوسط قیمت يک بشکه نفت صادراتی اوپک به سطح اي مورد پیشبودجه

                                                           
 باشد.می 1391اين رقم مربوط به سال  -4
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. بر اساس برآورد صندوق توجه استايران بسیار قابلهاي خارجی پايین است و دارايی بخش عمومی هايبدهیسطح 

برابر  16در حدود ماه نیاز وارداتی کاالها و خدمات و  22هاي خارجی رسمی ايران معادل يی، دارا(IMF)پول یالمللبین

است )اگرچه همواره در مورد قابلیت مصرف و نقدپذيري اين  2018 منتهی به هاي سررسیدشده اين کشور در سال مالیبدهی

 ها شک و ابهام وجود دارد(.دارايی

هاي محتمل سنگینی را بر حاکمیت ین سرمايه تحت فشار قرار دارد و بدهیسیستم بانکی کشور از بابت سطح پاي

هاي اعتباري ها و سیاستتحريم تحت تاثیرها ها، کفايت سرمايه، نقدينگی و سوددهی بانکد. کیفیت دارايیکنتحمیل می

تبديل شده ها و بانکها براي شرکته چالش بزرگی بهاي تجمیعی و معوق دولت بدهی آسیب ديده است ودولت  غیرمنعطف

 است.

هاي اقتصادي و که به لحاظ تحريم -هاي ساختاريضعفو  اقتصاد به نفتشديد  اتکايبه دلیل رتبه حاکمیتی ايران 

اجراي اصالحات ساختاري  پايبندي بهمستلزم بر و زماند. بهبود اين وضعیت رتحت فشار قرار دا -شده است بدتر نیزمالی 

کمبودهاي  ،اي، ضعف نظام مالیهاي بودجههزينهدر انعطاف  عدمآنکه رتبه اقتصادي ايران از بابت تداوم عمده است، مزيد بر 

 د.رو سیاست پیچیده داخلی تحت فشار قرار دا هاي آماري(در زمینه انتشار دادهنهادي )از جمله 

 اندازچشم

 12 طیايران  اقتصاد حاکمیتی ايانگر آن است که رتبهارزيابی نم. اين شودارزيابی می "ثباتبا"ايران  اقتصادانداز چشم

همانطور که  (CI) اي کاپیتال اينتلیجنسسناريوي پايهمفروضات ، مشروط بر آنکه اي نخواهد شددچار تغییر عمدهماه آينده 

 . محقق شود و تغییري در وضعیت اعتباري ايران ايجاد نشود هبینی شدپیش

 اعتباري رتبه

 اندازچشم پول داخلي ز(پول خارجي )ار

 پول داخلي پول خارجي مدتکوتاه بلندمدت مدتکوتاه بلندمدت

BB- B BB- B  با ثبات باتثبا 

 

 

 :تماس

 ارزياب اوليه
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 دينا اناب

 ارزياب حاکمیتی

  0035725342300تلفن:  

 dina.ennab@ciratings.comايمیل:  

 رئيس کميته ارزيابي

 رُري کیالن

 تباريکارشناس ارشد اع


