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  به نام آنكه هستي نام از او يافت

تئوري پردازان و سياستگذاران كشور با تحليل واقعيت ها و شرايطي كه بر اقتصاد ما حاكم است چند     
موظف و مكلف به اجراي آن نموده اند كه  سياست تحول ساز را همواره مورد تأكيد قرارداده و خود را

عمده ترين آنها را مي توان در لزوم تعامل با جهان ، كاهش اتكا به درآمد نفت ، جهش صادرات و رقابت 
  .پذيري خالصه كرد كه سه برنامه تدوين شده دولت نيز در سايه همين تئوري ها شكل گرفته است

اقتصاد كشور و توسعه آن را متأثر از يك محصول مي نمود موضوع رهايي از صادرات تك محصولي كه     
وسانات اقتصادي كشور هم مي شد يكي از قيمت در بازارهاي جهاني كه باعث نو عالوه بر آن نوسانات 

مهمترين دغدغه هاي دولت مردان و سياستگذاران بازرگاني و اقتصادي مي باشد چرا كه ما ضعف هاي 
ايم و استحصال و عرضه ارزان و آسان اين ماده حيات بخش جاي ابتكار و  خود را با پرده نفت پوشانده

سازندگي را گرفته است و از سوي ديگر از جهت ايجاد اشتغال ، خودباوري و غرور ملي و حضور در صحنه 
هاي جهاني يكي از راه حل هاي مهم نجات ، پويايي و پيشرفت و اعتالي سطح زندگي مردم محسوب مي 

  .شود 

مي توان آن را ) كاالئي و غير كاالئي ( ساختار صادراتي كه علي االصول در دو طبقه مرئي و نا مرئي     
طبقه بندي نمود در بعضي از كشور هاي در حال توسعه هنوز شكل نگرفته و نقش مؤثري را در توليد 

محصولي بازي نمي كند زيرا در كشور تك  (Gross National Productivity (GNP))ناخالص ملي
  .دولت بازرگان است وخودبخود بخش مهمي از اين امور در انحصار دولت خواهد بود  عمالً

جاي بسي خوشوقتي است كه به يمن الطاف الهي و پس از سالها رنج و تالش و فعاليت كه     
آثار پر بركت تغييرات . سياستگذاران و دست اندركاران صادرات غير نفتي كشور متحمل گرديدند

بدون شك رهايي از سلطه واردات . ختاري در بدنه بانكي و بازرگاني كشور بتدريج ظاهر گشته است سا
فراگير و پيوستن به موج بين المللي صادرات ، استحصال ارزهاي كليدي ، ايجاد اشتغال در كشور ، باال 

صحنه هاي بين  رفتن قدرت توليد ، استاندارد شدن كيفيت محصوالت توليدي و ايجاد قدرت رقابت در
المللي از اهداف اصلي صادرات است و طبيعي است كه از پيامدهاي بديهي آن ايجاد ارزش افزوده ، 

  .افزايش درآمد ملي ، ارتقاء حيثيت بين المللي و اعتبار مالي و بانكي براي كشور عزيزمان مي باشد 
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هرست كاالهاي صادراتي ، تغيير با پيدايش كاالهاي صنعتي در عرصه صادرات كشور و متنوع شدن ف    
ضرورت  “ساختار شركت هاي وارداتي به صادراتي ، ورود به شبكه اطالعات بين المللي اينترنت ، نتيجتا

 I.C.C )Internationalو تبعيت از قوانين و مقررات اتاق بازرگاني  ”اسناد بين المللي  ”بكارگيري 

Chamber of Commerce (ق بانك هاي كشور محسوس گرديد و كم كم اينو انجام صادرات از طري 
عاريف پيچيده و مشكل هستند ولي بايد براي حفظ منافع طرفين قرارداد اعتقاد پديد آمد كه اگر چه اين ت

و جذب و تأمين منابع مالي از خارج مورد توجه قرارگيرند اگر چه براي بعضي ها همچون دارويي تلخ 
  .باشد

صاحبان صنايع براي گسترش دامنه . اقتصادي كشور اهميت زيادي دارد تجارت خارجي در توسعه     
فعاليت هاي خود به بازارهاي جهاني به خدمات تخصصي سازمان ها و نهاد هاي مالي در داخل يا خارج 

مبادله اسناد بين المللي، تأديه ديون، استفاده از تسهيالت اعتباري ، بيمه و تضمين ، و . نياز دارند 
آسيب شناسي . اوره اي در امور بازرگاني خارجي از مواردي است كه بايد به آن توجه نمود خدمات مش

نظام تأمين مالي داخلي كشور و شناخت امكانات بالقوه خارجي براي تأمين آن بويژه براي بخش خصوصي 
  . نيز از موارد بسيار حائز اهميت است كه بايد مطالعه گردد

آمده ، كشور ما با اينكه داراي معادن فراوان و نيروي كار و انرژي ارزان  علي رغم كوشش هاي به عمل    
مي باشد ، هنوز از بيكاري و نبود دانش فني و تكنولوژي الزم براي توليد در سطح استاندارد بين المللي  

  . رنج مي برد

ع و صدور كاالهاي خود كه در قالب اتحاديه ها و صنوف مختلف مشغول توليد يا تهيه و توزي بازرگاناني    
هستند با رقابت هاي سنگين در سطح جهاني بدليل نبود امكانات بسته بندي مناسب ، فرآوري محصوالت 

همچنين تجاري . ، حمل و نقل، انبارنمودن آنها براي  عرضه متناسب با تقاضا با مشكل مواجه مي باشند 
الي و بوركراسي شديد ، مشكالت جذب سرمايه كه در رشته معدن و صنعت كار مي كنند از فقدان منابع م

عدم آگاهي و فقدان آموزش الزم در امور  “خارجي و باالخره مقررات دست و پاگير در اين مورد و احيانا
  .بانكي و مالي در رنج مي باشند
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جهت خروج از اين بن بست تمهيدات مختلفي انديشيده شده است كه اهم آن  استراتژي هايي است     
كه مي توان آنرا تحت عناوين  ،س از انقالب براي رهايي از صادرات تك محصولي در نظر گرفته شدكه پ

  :زير ذكر نمود 

  استراتژي جايگزيني واردات و توسعه صادرات - 1      

 (Import Substitution & Export Promotion) 

   (Sustainable Development)استراتژي توسعه پايدار - 2      

  (Export Globalization)استراتژي جهاني شدن در صادرات - 3      

آنچه كه مي توان نتيجه گرفت اين است كه در جهت ايجاد يك جهش صادراتي يكي از عناصر مهم و     
براي صادرات مي باشد كه بويژه در مواقع تحريم از  Finance) (مؤثر، موضوع تجهيز منابع مالي
انتخاب درست اتاق بازرگاني تهران در جهت ارجاع پروژه مطالعاتي .  حساسيت بيشتري برخوردار است

نگرشي به بخش هاي مختلف فعاليت هاي توليدي . راهبردي در ارتباط با معضل فوق باشد روششايد يك 
و صادراتي مؤيد اين حقيقت است كه براي فرآوري كاالهاي صادراتي و ايجاد ارزش افزوده به منابع مالي و  

تخراج از معادن و حمل و نقل آن به تجهيزات نياز داريم و براي ايجاد پايانه ها نيز نياز به منابع  براي اس
مالي محسوس  است و  براي هر فعاليتي كه منجر به صادرات گردد بويژه صدور خدمات فني و مهندسي ، 

ي مناسب براي آن را عمليات فرآوري و بسته بندي كاالها  بايد قبل از هر اقدامي چگونگي تجهيز مال
  . مطالعه نمود بويژه اگر بنحوي نياز به ارز يا مشاركت سرمايه گذاري خارجي داشته باشد

، قالب قراردادها چگونگي تأمين مالي از طريق اسناد بانكي  Trade Financingتجارت و ساختار آن     
به خريدار كاالهاي صادراتي كشور كه به نفع صادر كننده توسط بانك دريافت شده است ، پرداخت اعتبار 

نشان  “، چگونگي حمايت از صدور خدمات ، جذب توريسم و حمايت از سرمايه گذاري در گردشگري تماما
از اين دارد كه براي بالفعل نمودن آنها بصورت غير قابل اجتناب بايد منابع مربوط يا از داخل تأمين گردد 

  .ع براي بخش خصوصي از خارج مورد نظر مي باشدو يا از خارج كه در اين بحث تأمين مناب

در به همين دليل يكي از علل اصلي موفقيت پروژه هايي كه توسط شركت هاي خارجي در كشور هاي     
ها يا  Financerاز يك پشتوانه قوي مالي است كه توسط  حال توسعه اجرا مي گردد موضوع بهره مندي
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دسترسي به منابع مالي ، مديريت . ا به گردش در مي آورد بانك ها ، چرخهاي حركتي پيمانكاران ر
بانكي ، استفاده از ابزارهاي تجاري بين المللي  ن نقدينگي ، بهره گيري از تضمينها و تأمينهايصحيح جريا

و  .مناسب منابع مالي براي اجراي پروژه ها از اساسي ترين عوامل موفقيت است تزريقو در مفهوم نهايي 
كه جهان را به گردش وا مي دارد  و منابع مالي از ابزارهاي مؤثر هستند 1پول طر دور داشت كهنبايد از خا

  .كه مانند خون در بدنه اقتصادي هر جامعه اي جاري است

، نمي توان با بازپرداخت الزم به توضيح نيست كه بدون جريان مالي مناسب پوشش كافي و تضمين  
  .درات پرداخت صا “اطمينان كافي به توليد و مĤال

در عصر جديد كه دوران سيال بودن سرمايه در سراسر جهان فرارسيد و به اصطالح سرمايه مرز نمي     
لذا .مين و تجهيز منابع بويژه براي صادرات آگاه باشند ان الزم است از روش هاي مختلف تأشناسد ، بازرگان

ه بايد بطور هماهنگ ، نظام يافته و هدف جهاني شدن صادرات ايران در گرو اقدامات وسيعي است ك
  .منطبق با واقعيات انجام گيرد 

فراهم نمودن شرايط براي كارآفرينان ، افزايش و ارتقاء درآمد سرانه  و اصالح استراتژي توسعه صنعتي     
تي ، اتصال ايران به بازارهاي جهاني ، رقابت پذيري و استفاده حداكثر از توان داخلي از مهمترين اقداما

  .است كه در اين ارتباط بايد انجام داد

نگاهي ويژه به تجهيز منابع مالي از خارج   ،اين پروژه كه به پيشنهاد اتاق بازرگاني تهران تهيه شده    
، و روش ها و (Methods Of Outsource Finance For Iranian Exporters)براي صادرات دارد

ردد بازرگانان محترم ش مي نمايد با پيشنهاداتي كه ارائه مي گراهكارهاي مختلفي را معرفي نموده و كوش
البته اين آغاز راه است و گام اول ، با اين اميد كه موضوع تجهيز منابع مالي . را ياري نمايدصادر كننده 

  .براي صادرات بعنوان استراتژي ملي چهارم در كشور مطرح گردد 
  تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد

  توفيقبا آرزوي 
  مجري پروژه –محمدي 

                                                            
ته شده و در حاالت خاص شامل كليه ابزار پرداخت، اسناد اعتباري و سقف هاي روابط كارگزاري و خالصه اشكال مختلف پول به معناي عام به كار گرفدر اينجا   -  ١

  .مي باشد  Financeتجهيز منابع مالي يا 
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  پيش گفتار

خواننده بايد در نظر  ،در تهيه اين پروژه تحقيقاتي كه بر اساس مطالعات ميداني و كتابخانه اي صورت گرفته است    
بررسي نحوه تأمين مالي صادرات براي بخش خصوصي از ”داشته باشد اگر چه تمركز كلي بحث روي عنوان اصلي يعني 

معهذا ابتداء با نگاهي گذرا به واقعيت هاي موجود و پيش زمينه مشكالت صادراتي اشاره اي  ،است ”جي طريق منابع خار
رفته و سپس در جهت شناخت موضوعات مرتبط با اقتصاد كشور و نقاط قوت و ضعف آن به آسيب شناسي موضوع 

و يا در دست مطالعه بوده و ضرورتي به  با اين پيش فرض كه موضوعات زيربنايي ديگر يا مطرح و حل شده. پرداخته ايم 
  . ر حال مطالعه و انديشه مي باشدذكر آنها نمي باشد چرا كه اتاق بازرگاني به آن ها آگاهي داشته و در مواجهه با آن د

مين منابع از طرف ديگر براي پرداختن به موضوع تأمين و تجهيز منابع مالي در مرحله نخست آشنايي با ابزارهاي تأ    
با مطالعه و شناخت آنها بايد  “عاريف خود را مي طلبد و لذا ورود به بحث و نتيجه گيري ضرورتامالي ، اسناد بانكي و ت

  .همراه باشد 

به عنوان مثال در مورد اجراي يك پروژه صادرات خدمات فني و مهندسي در خارج ، صادر كننده كشور ما نياز به     
شش ريسك هاي احتمالي نياز به بيمه مالي و همچنين براي تضمين حسن انجام كار نياز منابع مالي دارد و نيز براي پو

و از نگاهي ديگر در تجربه تحليل قيمت تمام شده پروژه براي اجرا . مؤسسات دولتي محسوس است  كمكهاي به بانك و
ري توجه داشته باشد لذا بايد با براي محاسبه سودآو ” Effective Cost”يا عدم اجراي آن بايد به هزينه مؤثر پروژه 

  .مؤسسات درگير در اين قضايا و مقررات آن آشنا باشد 

فرآوري اين موضوع در ارتباط با واردات تجهيزات و ماشين آالت براي فرآوري محصوالت كشاورزي ، بسته بندي ،     
 ونگي تجهيز منابع مالي از طريقسنگهاي معدني به قصد صدور نيز مصداق دارد كه خودبخود نياز به آشنايي با چگ

از طرفي صدور خدمات كه اغلب بر اساس ضمانت نامه . اعتبار اسنادي يوزانس را مشخص مي نمايد  مختلف از جمله
حتراز از به هر صورت در اين مطالب سعي شده ضمن رعايت مالحظاتي نظير ا  .ورت مي گيرد الزامات خود را داردص

ه راهكارهاي عملي تجهيز منابع مالي از خارج براي صادركنندگان بخش خصوصي ضمن ، باطاله كالم و جامع بودن
  .مطالعه بخش هاي مختلف پاسخ داده شود

 

 

 

  



٨ 

 

  : )9صفحه ( بررسي و ارزيابي مسئله و احراز آن -1
نياز بخش خصوصي به خدمات مؤسسات  ،در اين مرحله با تكيه بر واقعيت هاي موجود

تضمين بررسي و وجود مشكالت در اين زمينه احراز و  مالي نظير تسهيالت ، بيمه و
  .اثبات خواهد شد

 :)58صفحه ( آسيب شناسي روشهاي تأمين مالي صادرات در كشور - 2
اقتصاد كشور و نقاط قوت و ضعف آن  ،در اين مرحله موضوعات مرتبط با وضعيت موجود

ش خصوصي در جذب بهينه منابع خارجي جهت تأمين مالي صادرات كاال و خدمات بخ
  .بررسي مي شود

 :)97صفحه (تأثير آن در توسعه صادرات . بررسي روشهاي تأمين مالي خارجي  -3
در اين مرحله تجربه كشور هاي جهان در جذب منابع مالي خارجي بررسي و معرفي مي 

 .شود

  :)183صفحه (بررسي وضعيت موجود جذب منابع مالي خارجي در كشور -4
داخلي و خارجي براي اقتصاد كشور و بويژه مقررات در اين مرحله وضعيت جذب منابع 

جذب سرمايه گذاري از خارج و ورود خطوط توليد براي فرآوري و ماشين آالت بصورت 
Finance  ،نياز بنگاهها به خدمات مالي داخلي و خارجي با توجه به نوع بررسي شده

 .كاالها و خدمات توليدي آن ها ارزيابي مي شود

و پيشنهاد براي رفع مشكالت تأمين مالي ، بيمه ، تضمين و ساير نيازمندي ارائه راهكار  - 5
  :)312صفحه (هاي مالي صادركنندگان 

در اين مرحله پس از ارزيابي شكاف ميان وضع موجود با وضع مطلوب ، راهكار اصالحات 
  .ساختاري ، نهادي و اجرايي بررسي مي شود
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  :اول فصل
  

  

  :بررسي و ارزيابي مسئله و احراز آن 
  

  

  

نياز بخش  ،در اين بخش با تكيه بر واقعيت هاي موجود
مات مؤسسات مالي نظير تسهيالت ، بيمه و خصوصي به خد

تضمين بررسي و وجود مشكالت در اين زمينه احراز و 
  .اثبات خواهد شد
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آيا بخش خصوصي كشور از نبود منابع مالي خارجي در رنج     )1-1
 است؟

  

  آيا در اين حوزه مسئله اي وجود دارد؟)       1- 2
 

 

صات هر گروه از تفكيك گروههاي كااليي از يكديگر ، مشخ) 3-1
  .جهات مختلف و بررسي مسئله خاص هر يك
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  بررسي و ارزيابي مسئله و احراز آن: مرحله اول 

. در مرحله اول يعني بررسي و ارزيابي مسئله و احراز آن بايد به پرسش هاي متعددي پاسخ داده شود     
كنيم تا با بنابر اين كوشش مي . كار مي كند شهر يك از اين پرسش ها بعدي از ابعاد متفاوت مسئله را آ

بهره گيري از واقعيت هاي موجود و نيم نگاهي به جنبه هاي نظري موضوع به اين پرسش ها پاسخ دهيم 
  . و پس از احراز وجود مسئله به بخش هاي ديگر پژوهش بپردازيم 

الت و خدمات خود در رنج آيا بخش خصوصي كشور از نبود منابع مالي خارجي براي صدور محصو -1    
آيا بخش خصوصي كشور از كمبود منابع : است ؟ اين پرسش در واقع بخشي از پرسش كلي تري است 

مالي براي صدور محصوالت و خدمات خود در رنج است ؟ در پاسخ بايد گفت كه بله ، بخش خصوصي 
رنج مي ) ديريت نامناسب آن و م( كشور براي صادر كردن محصوالت و خدمات خود از كمبود منابع مالي 

  :اين كمبود خود را در دو حوزه مهم جلوه گر مي كند . برد 

نبود زير ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز براي روان سازي و تسهيل توليد و صدور  -الف  
  .محصوالت و خدمات صادراتي 

و ) تسهيالت ميان مدت(يابي محصوالت ، بازار) منابع بلند مدت(افزايش ظرفيت و بهبود توليد  - ب
  ).منابع كوتاه مدت(سرمايه در گردش 

جايگاه زير ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري در روان سازي و تسهيل صادرات  -)الف(    
  :كاالها و خدمات 

وليد توسعه و افزايش صادرات به نحوي كه بتواند بصورت موتور توسعه عمل كند و موجب بهبود ت        
اين . ملي و رفاه اجتماعي شود ، مستلزم سرمايه گذاري عمده در حوزه هاي زير بنايي مختلفي است 

در كشورهاي بزرگ هم هيچ  نظارت آن انجام شود ، زيرا حتي سرمايه گذاري ها بايد توسط دولت يا زير
هاي توسعه صادرات خود توان مالي و انساني كافي براي تقبل همه هزينه ) حتي نظير كوكاكوال( شركتي 
در حالي كه ممكن است بازاريابي را مجموعه ي تالشهايي بدانيم كه يك شركت براي فروش . را ندارد 

كاالها و خدمات خود انجام مي دهد ، توسعه صادرات به تمام فعاليت هايي گفته مي شود كه دولت و 
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هند تا بهترين شرايط ممكن را براي فعاليت انجام مي د) از جمله اتاق بازرگاني ( ساير تشكل هاي ذيربط 
  .شركت ها در خارج فراهم كنندو تسهيل صادرات بازاريابي 

ه با توجه به تجربيات كشور هاي مختلف در زمينه توسعه صادرات كاالها و خدمات بايد بگوييم ك    
  :زير است سخت افزاري و نرم افزاريري كالن در حوزه هاي توسعه صادرات مستلزم سرمايه گذا

  اصالح و بهبود كيفيت كاالها و خدمات -1
 .با كاالهاي خارجي رقابت نمايندتوليد كاالها به نحوي كه بتوانند  -2
 ثابت و پيوسته خوب و تأمين موجودي كاال به اندازه كافي ، با كيفيت -3

اين مجتمع ها هزينه هاي توليد را كاهش  –ايجاد مجتمع هاي صنعتي در مناطق داراي پتانسيل  -4
 .داده و كيفيت محصوالت را باال مي برند

 .توسعه ي راه ها و بنادر و ناوگان هاي حمل و نقل زميني ، دريايي، راه آهن و هوايي -5
 .پژوهش و بررسي الزم جهت شناسايي مزاياي نسبي و نقاط قوت خود در قياس با رقبا  - 6
ه هاي جديد براي عرضه پژوهش و توسعه به منظور بكارگيري فن آوري هاي جديد و توليد فراورد -7

شركت هاي . كر و تازه براي محصوالت و خدمات جديدبه بازارهاي موجود ، و ايجاد بازارهاي ب
بزرگ جهان هر ساله ميليونها دالر را صرف تحقيق و توسعه مي كنند تا با دست يابي به فن آوري 

شركت هاي كوچك . هاي جديدتر بتوانند موقعيت مسلط خود را در بازارهاي جهاني حفظ كنند
مالي الزم  منابع فاقد منابع انساني و “در اين زمينه با مشكالت بزرگي روبرو هستند زيرا معموال

در نتيجه قادر به كسب فن آوري هاي  ،خود را در اختيار ندارند (R&D)براي برنامه هاي پژوهشي
راهبرد هاي اشتباه و سرمايه جديد و اطالعات مورد نياز درباره ي بازار نيستند و به زودي به علت 

گذاري در رشته هاي ميرا و بازارهاي محدود قابليت رقابت خود را از دست مي دهند و از صحنه 
به هر حال، حتي در كشور هاي بزرگ هم بدون حمايت دولت امكان سرمايه . خارج مي شوند 

 .گذاري هاي كالن در اين زمينه وجود ندارد 
جهت شناسايي بازارهاي صادراتي بالقوه ، و تقويت بازارهاي صادراتي  برنامه ريزي و اقدام الزم -8

 .بالفعل محصوالت و خدمات صادراتي كشور
مي توان گفت كه اطالعات مهمترين عنصر . تهيه و توزيع اطالعات مورد نياز صادر كنندگان  -9

ها و بدون در اختيار داشتن اطالعات ، هيچ شركتي شانس فروش كاال. توسعه صادرات است 
قادر به تهيه كليه اطالعات مورد نياز  “از سوي ديگر هيچ شركتي شخصا. خدمات خود را ندارد 

بلكه دولت است كه بايد در قالب يك نظام جامع نسبت به جمع آوري و دسته بندي . خود نيست 
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وري تنابهي براي گردآدولت بايد سرمايه گذاري م. د نياز صادر كنندگان اقدام كنداطالعات مور
همچنين از نقطه نظر نوع اطالعات مي توانيم آن را به دو نوع . اطالعات و انتشار آن انجام دهد

و ضعيت و  ،مورد نياز يكي از مهمترين اطالعات. اطالعات عمومي و اطالعات دقيق تقسيم كنيم
بااليي است كه تأثير بسيار  ميزان سود بازرگاني و عوارض ورود كاالهاي صادراتي در كشور مقصد

 .داردتصميم گيري براي صدور يا عدم صدور كاال در قيمت تمام شده و 
شايد بتوان گفت صادرات يك  –توسعه آموزش كاركنان بازاريابي و فروش شركتهاي صادراتي  -10

با . كه موفقيت در آن به دانش و تجربه بسياز نياز دارد  (know how)است  انحصاري نوع دانش
چك در استخدام فارغ التحصيالن خبره در رشته هاي وركت هاي متوسط و كتوجه به ناتواني ش

مديريت ، بازرگاني و اقتصاد بين المللي ، بايد نسبت به تربيت مديران و كاركنان فروش اين شركت ها 
ايجاد دوره هاي شبه دانشگاهي و كاربردي در اين زمينه در تقويت توان . توجه ويژه مبذول شود

امور ، در اين دوره ها بايد نحوه مشاركت در رقابت هاي بين المللي. ا تأثير زيادي دارد صادراتي شركته
 .به شركت كنندگان آموزش داده شودو ساير موضوعات مرتبط بانكي 

و عر ) ورزي از جمله محصوالت كشا( ايجاد تأسيسات نگهداري و حفظ محصوالت فاسد شدني  -11
تأسيسات و تجهيزات مي توانيم به سردخانه ها ، كاميون هاي  از جمله اين(ضه متناسب با تقاضا 

  .)يخچال دار ، كارخانه هاي شست و شوي و خشك كردن محصوالت كشاورزي اشاره كنيم 
  ايجاد شهرك هاي صنايع تبديلي كشاورزي  -12
اين بازارچه ها داراي كاركرد زيادي هستند كه از  -توسعه و ايجاد بازارچه هاي مرزي جديد-13

ارائه تسهيالت الزم جهت گسترش مبادالت مرزي : رين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد مهمت
پيله وران و مرز نشينان ، جلوگيري از قاچاق بي رويه كاال و كنترل تردد مرزها ، ايجاد اشتغال و 

و رونق بازرگاني داخلي و خارجي ، جلوگيري از اتالف محصوالت كشاورزي ، رونق صنايع كوچك 
تازه تأسيس ، تأمين نياز مواد اوليه كارخانه هاي صنعتي ، ايجاد درآمد ارزي و ريالي ، توسعه 
شهركهاي مرزي ، كمك به محروميت زدايي از منطقه و جلوگيري از مهاجرت مرزنشينان به 

  .شهرها
در . ويژه ، صنعتي ، توريستي، اقتصادي مناطق ايجاد و توسعه مناطق مختلف تجاري اعم از-14

 “بكار گرفته شده كه لزوما 2كشورهاي مختلف مفاهيم و اصطالحات متفاوتي براي مناطق آزاد
اصطالح مختلف را  23مركز شركت هاي فرامليتي سازمان ملل در اين مورد . يكسان نيستند 

به هر حال، اصطالحي كه بيش از ساير اصطالحات در مجامع و سازمان هاي . فهرست كرده است 

                                                            
 .تاريخچه مناطق آزاد به پيوست آخر کتاب مراجعه فرماييد ازجهت آگاهی بيشتر  -  ٢
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ايد فلسفه رواج اين اصطالح را ب. است “منطقه پردازش صادرات ”كار مي رود اصطالح بين المللي ب
صنعتي كشورهاي در حال توسعه طي سه دهه ي اخير و جايگزيني  ناشي از تغيير راهكار توسعه

 Export) ”توسعه ي صادرات ”با راهكار  (Import Substitution)”جايگزيني واردات ”راهكار 

Promotion  Center) عاملي جهت سامان دهي و  ،مناطق آزاد به داليل مختلف. بدانيم
 :از جمله ي اين داليل مي توانيم به موارد زير اشاره كنيم . پردازش صادرات محسوب مي شوند 

a.  كاالها را مي توان با استفاده از تسهيالت گمركي و معافيت هاي مربوط به آن مناطق وارد
  .د يا براي صادرات مجدد آماده كر

b.  تبديل (عالوه بر آن تأسيسات و خدمات موجود در مناطق آزاد ، تسهيالت الزم براي توليد
را با هدف صدور آنها فراهم مي ) مواد خام و كاالهاي واسطه اي وارداتي به محصول نهايي

 .كنند 
 استاني و توسعه و برپايي نمايشگاههاي بين المللي-15

 يه هاي آموزشكنفرانس ها و كارگا،بر پايي سمينارها  - 16
 ايجاد و تجهيز صنايع بسته بندي و سورتينگ-17

 ايجاد و تجهيز پايانه هاي صادراتي ميوه و تره بار-18

سرمايه گذاري مالي و انساني اوليه به منظور تشكيل  –و اتحاديه هاي صادراتي  ايجاد تشكل ها-19
ي به عهده اين تشكل ها و اتحاديه ها و هدايت بعدي شان در قالب سياست هاي كالن كشور

نظير كشورهاي ( اين تشكل ها در نهايت مي بايد به ايجاد يك شبكه جهاني فروش . دولت است 
حتي اتحاديه هاي ديگري كه به امور نرم افزاري و مديريت مي . منجر شود ) ژاپن ، كره ، اسپانيا 

 .بايد به آنها اضافه شوند ،پردازند
  

مقدار : اخت هاي سخت افزاري و نرم افزاريافي در زير سشواهد حاكي از سرمايه گذاري ناك - )1-الف
زيادي از واقعيات موجود در گزارشات ، مصاحبه ها ؛ و آمارها و ارقام نشان مي دهند كه به خاطر عدم 

، صادر كنندگان محصوالت و خدمات ) الف(بهينه در موارد گفته شده در بخش سرمايه گذاري كافي و 
  .كه مثال قابل تعميمي استرو هستند مختلف با مشكالتي جدي روب

در پژوهشي كه درباره شناسايي موانع و تنگناهاي زيرساختي استان هاي آذربايجان براي  -1
تقويت صادرات كاالها و خدمات قابل صدور آنها انجام شده ، به گفته مسئولين ذيربط آذربايجان 

  :ند ازاجرايي صادرات اين استان عبارت –شرقي ، تنگناهاي اداري 
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  قيمت باالي كاالهاي توليدي داخل نسبت به خارج  -
 غير تخصصي بودن دانش توليد كنندگان و صادر كنندگان  -

 بهره ي باالي اعتبارات بانكي  -

 كيفيت پايين كاالها در مقايسه با مشابه آنها در دنيا -

 تغيير مداوم قوانين و مقررات -

 عدم بازاريابي صحيح -

 ار اقتصاديعدم ثبات ساخت -

 عدم وجود آزمايشگاههاي مجهز در گمرك استان براي انجام آزمايشات الزم -

 عدم وجود صنايع مادر بدليل مرزي بودن منطقه و احساس ناامني نسبي  -

 ري زير بنايي توسط دولتعدم سرمايه گذا -

 وجود سيستم صادرات سنتي  -

 هاي صادراتيدر كشور مقصد كاال يباال بودن عوارض گمركي ورود -

 دخالت بيش از حد دولت -

 قوانين دست و پاگير ادارات -

 نگرش منفي نسبت به سرمايه داران و كارخانه داران -

 ناامن بودن منطقه -

 فقدان مشتري مداري -

 مسائل سياسي -

 اهميت ندادن مسئولين استان به صنعت -

مشكل سبب بي ثباتي درآمد اين : در صادرات  ي خريدمشكالت ناشي از انحصار در تقاضا -
 پديده عوامل مؤثر در  .ارزي حاصل از صادرات و كاهش قيمت و درآمد صادراتي مي شود

 :انحصار در تقاضا عبارتند از 
  متعدد بودن صادركنندگان  -1
وجود سياست هاي تعرفه اي متفاوت در كشورهاي خريدار به داليلي نظير اتحاديه هاي  -2

 گمركي 

ي و زيربنايي مناسب براي حمل و نقل محصوالت صادراتي به بازارهاي نبود امكانات ارتباط -3
 مصرفي

 فسادپذيري كاالهاي صادراتي  -4
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واقعيت اين است كه در بازارهاي جهاني تقاضا براي : صدور كاالهاي واسطه اي و مواد اوليه  -5
جه به با تو. كاالهاي واسطه اي و مواد اوليه محدودتر از تقاضا براي كاالهاي مصرفي است 

ليه تنها در برخي كشورها كه داراي صنايع وابسته به آنها اينكه كاالهاي واسطه اي و مواد او
هستند قابل خريداري است ، از اين رو باالتر بودن نسبت صادرات كاالهاي واسطه اي و 
مواد اوليه در مقابل صادرات كاالهاي مصرفي ، موجب تمركز در طرف تجاري خارجي مي 

قابل ، صدور كاالهاي مصرفي به هر كشوري كه محدوديتي براي واردات نداشته در م. شود 
بنابراين يكي از عوامل موفقيت در صدور كاالهاي متنوع غير نفتي . باشد امكان پذير است 

افزايش درصد كاالهاي مصرفي در سبد صادرات كشور و رساندن آن به حدود صد در صد 
مگر با تأمين و تجهيز منابع مالي داخلي و خارجي  اين موضوع هم محقق نمي شود. است 

 .براي سرمايه گذاري در صنايع كاالهاي نهايي مطابق فناوري روز و سليقه مصرف كننده
  

طبق پژوهش مذكور عمده مشكالت موجود بر سر راه صادرات كشمش استان آذربايجان شرقي و غربي ) 2
  :عبارتند از 

  سيستم كاشت سنتي انگور  -
 فاده از مواد تبديلي جهت توليد كشمشاست -

عدم وجود واحدهاي شستشو و خشك كننده محصوالت كشاورزي و كمبود مراكز نگهداري  -
 آنها

 نداشتن شركت تعاوني به سبك كشورهاي اروپايي -

 كمبود جعبه چوبي و مقوايي و حتي ساير ملزومات جنبي از قبيل كاغذ -

بي توجهي به تحقيق و مطالعه ي بازارهاي جهاني و عدم بازاريابي و تبليغات صحيح و  -
 كشورهاي هدف و ناآشنايي با فرهنگ و الگوهاي مصرف آنها

 ناتواني در ارزيابي تقاضاي بازارهاي هدف -

 عدم توجه به قيمتهاي جهاني و مناسب محصول -

و آفت كشها استفاده از سم ( توليد انگور و توليد غير استاندارد آن  بهره وريپايين بودن  -
 )بصورت غير استاندارد
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اعم از بخش سنتي ، كشاورزي ، اي كه مي توان گرفت اين است كه پروژه هاي صادراتي نتيجه        
كه ممكن است دارد منابع مالي آسيب ديده است و كمبود ، معدني ، خدماتي در مرحله اول  صنعتي

و ماشين آالت  (Capital Good)ي سرمايه اي بصورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي يا صادرات كاالها
  .از ضروري ترين نيازهاي كشور است  جبران گرددو تجهيزات به كشورها 

عالوه بر آن عدم آشنايي صادركنندگان به انواع قراردادها ، امور بانكي ، اسنادي و استانداردهاي        
 .ه صادرات فاقد نگاه تكنولوژِيكي باشدفقدان دانش بازرگاني باعث شده نگرش ب “بازرگاني و نتيجتا

جايگاه تسهيالت اعتباري در تواناسازي بنگاههاي اقتصادي در افزايش ظرفيت و بهبود توليد خود ) ب
، و تأمين سرمايه در گردش ) تسهيالت ميان مدت(، بازاريابي محصوالت خود ) تسهيالت بلند مدت (
  )تسهيالت كوتاه مدت(

به اتكاي نقدينگي يا  “امروز هيچ بنگاه اقتصادي ، واحد توليدي يا خدماتي صرفادر دنياي  – مقدمه    
حذف . منابع مالي خود قادر به گسترش فعاليت يا حضور مستمر يا مؤثر در بازارهاي بين المللي نيست 

موانع غير تعرفه اي ، كاهش شديد تعرفه هاي گمركي در سطح جهاني ، گسترش ارتباطات و حمل و نقل 
تجارت و بانكداري الكترونيك فرصت هاي كم نظيري را براي توسعه ي مبادالت بين المللي و ين المللي ب

در چنين شرايطي دستيابي به تسهيالت اعتباري با سود كم و بدون رعايت تشريفات . فراهم كرده است 
  .كندطوالني مي تواند موجبات توسعه ي هر چه بيشتر صادرات كاالها و خدمات را فراهم 

توليد كنندگان كاالهاي صادراتي براي گشايش اعتبار اسنادي جهت خريد مواد اوليه و قطعات و     
پيش خريد محصوالت كشاورزي به منظور فرآوري و . تجهيزات مورد نياز خود به نقدينگي نياز دارند 

ي است ، نوسازي واحدهاي تبديل آنها به كاالهاي قابل صدور با ارزش افزوده ي باال نيازمند نقدينگي كاف
فرسوده و مستهلك و جايگزين كردن آنها با ماشين آالت صنعتي جديد و منطبق با فن آوري روز بدون 

هنگامي كه يك پيمانكار يا صادر كننده خدمات فني و .دارا بودن سرمايه كافي امكان پذير نيست 
براي مثال مشاركت (ارداد دراز مدت مهندسي در يك مناقصه بين المللي شركت مي كند و به عقد يك قر

مبادرت مي ورزد يا اجراي پروژه هاي متعددي را به عهده مي گيرد ، ) در احداث يك فرودگاه بين المللي 
ن در اين قبيل پيمانكاران يا صادركنندگا. تا زمان تكميل اين پروژه ها به منابع اعتباري هنگفتي نياز دارد 

يا شركتهاي فرامليتي شناخته  رقباي توانمند داخل كشور مخاطب پروژهكشور محل اجراي پروژه هم با 
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شده اي روبرو هستند كه مي توانند اعتبارات يا تسهيالت صادراتي مورد نياز خود را با نرخ هاي بين 
  .المللي از بانكهاي طرف حساب خود به سهولت دريافت دارند

گين و بسياري از اقالم صنعتي كه فروش آنها در بازار امروزه صدور كاالهاي سرمايه اي ماشين آالت سن    
 Buyer’s)هاي بين المللي به سبب شدت رقابت با مشكل روبرو شده است بدون اعطاي اعتبار به خريدار 

Credit)  واردات  - در اغلب كشورهاي جهان بانكهاي صادرات. امكان پذير نيست(EXIM)  و مؤسسات
ي اعتباري صادركنندگان نظير هرمس در آلمان ، ساچه در ايتاليا و تضمين صادرات در تأمين نياز ها
  سازمان تضمين اعتبارات سازماني 

)Export Credit Guarantee Department (E.C.G.D)( و فراهم كردن سرمايه در  در انگليس
  .يا منابع مالي الزم براي اجراي پروژه هاي برون مرزي آنان نقش بسزايي دارند گردش

ر كه نمونه هاي ذكر شده در همان طو:  هها از نظر نوع تسهيالتنيازهاي مختلف بنگا تفكيك 
  : مقدمه نشان مي دهد ، هر بنگاه اقتصادي بطور كلي به سه نوع تسهيالت اصلي نياز دارد 

    (Working Capital)تسهيالت الزم براي تأمين سرمايه در گردش خود ) 1

   (Mid Term)محصوالت و خدمات و ورود مواد اوليه خودتسهيالت الزم براي بازاريابي ) 2

   (Long Term)تسهيالت الزم براي افزايش و بهبود توليد خود ) 3

يد كننده محصول و در هر بنگاه اقتصادي تول: تسهيالت الزم براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه  -)1    
منابع مالي تأمين مت و فروش آن مستلزم ، توليد محصول و خد) ر از رشته توليدي آن صرف نظ(خدمات 

  : كافي براي موارد زير است 

  )براي مثال پارچه براي توليد (تهيه مواد اوليه مورد نياز محصول  -

  )براي مثال نخ و زيپ و دكمه در توليد پوشاك ( توليد محصول  براي تهيه مواد مصرفي -

  ) اي مثال سوزن ، سوره و غيرهبر( تهيه ابزار هاي مورد نياز براي توليد محصول  -

  )مزد كارگر( تهيه نيروي كار مورد نياز براي توليد محصول  -
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  فروش نسيه محصول توليد شده به مشتري  -

داخلي موجود است و بايد در قالب  عضي از اين مواد و خدمات در بازاربديهي است بر حسب نوع محصول ب
 “تسويه شود ، و بعضي بايد از بازار خارج تهيه شود كه الزاماساز و كارهاي بانكي، مالي داخلي پرداخت و 

به هر حال مدت . مي بايد از طريق گشايش اعتباري اسنادي و ساير ابزارهاي بين المللي تأمين گردد
تسهيالت مورد نياز براي اين مصارف از يكي دو سال تجاوز نمي كند و بنابراين در قالب تسهيالت كوتاه 

  .رندمدت قرار مي گي

هر مؤسسه و شركت توليدي بايد  –تسهيالت الزم براي بازاريابي محصوالت و خدمات بنگاه  –) 2    
ورود به يك . بطور مداوم به تحليل و پژوهش بازار بپردازد و فرآورده هاي جديدي را به آن عرضه كند 

دامات هماهنگ ، تداركات ، و اق “بازار جديد در خارج كشور در صورتي با موفقيت تؤام خواهد بود كه قبال
برنامه ريزيهاي الزم انجام شده باشد پيش از اقدام يك شركت به صدور كاالها و خدمات خود ، شناسايي 
. فرصت ها و بازارهاي مناسب براي هر يك از محصوالت و خدمات توليدي آن امري واجب و ضروري است 

موعه ي فعاليتهايي كه بهترين شرايط ممكن براي ه عنوان مجوسعه ي صادرات بدر واقع ، در حالي كه ت
آغاز فعاليت بازاريابي شركتها در خارج را ايجاد مي كند ، اقدامي جمعي است كه توسط دولت و اتاق 
بازرگاني و ساير تشكلها انجام مي شود ، بازاريابي به عنوان مجموعه تالشهايي كه يك شركت براي فروش 

انجام بازاريابي صحيح مستلزم . ي آورد ، را خود شركت بايد انجام دهد كاالها و خدمات خود به عمل م
  .برنامه ريزي و صرف پول و زمان كافي است

افزايش توليد جنبه كمي و مقداري دارد و مستلزم : تسهيالت الزم براي افزايش و بهبود توليد  –) 3    
يا جهت گسترش فعاليت موجود  گران قيمتي است كه “تدارك و تهيه تجهيزات سرمايه اي معموال

بهبود كيفيت . قبلي با تجهيزات جديد مورد استفاده قرار مي گيرند  جايگزين كردن تجهيزات فرسوده
توليد جنبه كيفي دارد ، ولي از نظر نوع تجهيزات و تسهيالت تفاوت چنداني با تجهيز منابع مالي براي 

مي بايد تجهيزات و ماشين آالت گران قيمتي تهيه  “الافزايش توليد ندارد ، زيرا در اين مورد هم معمو
شود كه براي بررسي كيفي محصول توليدي بنگاه و كاليبره كردن تجهيزات اندازه گيري آن مورد استفاده 

در اين مورد تفاوت زيادي بين بنگاهها توليد كننده محصول و شركتهاي عرضه كننده . قرار مي گيرند 
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به اين معنا كه اين شركتها براي تجهيز كارگاه خود نيازمند . جود ندارد خدمات فني و مهندسي هم و
  . تجهيزات و ماشين آالتي هستند كه براي توليد و تضمين كيفيت آن مورد استفاده قرار مي گيرند

تجهيزات و امكانات به تسهيالت بلند مدت مالي سهل  همان طور كه مالحظه مي شود براي تأمين اين    
  . ارزان قيمت نياز استو آسان و

واع مختلف به طور كلي هدف از اعطاي ان: انواع تسهيالت مالي قابل اعطاء به بنگاههاي صادركننده  
صادركننده اين است كه مزيت نسبي و قابليت رقابت آنها را در بازارهاي بين  تسهيالت مالي به بنگاههاي

  :كه تحقق اين هدف مستلزم اين است. المللي افزايش دهيم 

قابليت هاي سرمايه انساني اين بنگاهها را در زمينه صادرات و بازاريابي بين المللي تقويت كنيم تا  -1    
  بتوانند بنحو شايسته اي در بازارهاي جهاني ظاهر شوند 

هزينه ي توليد محصوالت و خدمات صادراتي آن ها را كاهش دهيم ، تا قادر به عرضه رقابتي  -2    
 رسيدن به اين دو هدف مستلزم اعطاي تسهيالت مالي با واسطه. د در بازارهاي جهاني باشند توليدات خو

(Indirect)  و بي واسطه(Direct) است به بنگاههاي صادركننده .  

ساختن انبارها و  نظير منظور از تسهيالت مالي با واسطه مجموعه ي سرمايه گذاري هاي كالني    
است كه بايد توسط دولت براي  ....رآوري محصوالت كشاورزي و معدني وسردخانه ها ، ايجاد منطقه ف
تا چنين فضايي ايجاد نشود و كشور  در واقع. فضاي صادراتي انجام شود بستر سازي و ايجاد جو و 

خدمات خود در بازارهاي  صادرات مدار نشود ، هيچ بنگاه صادر كننده اي قادر به عرضه مناسب محصول و
مشخص شد ، هر گونه نقصان و سوء مديريتي در ايجاد )  1/1(همانطور كه در قسمت . بوداهد جهاني نخو

اين بستر مناسب موجب مي شود تا افراد و شركتهاي كارآفرين و بلند پرواز در رسيدن به هدف هاي 
 .خود دست بكشند در نهايت به اجبار از هدف واالي صادراتي خود با مشكالت متعدد جدي روبرو شوند و

وجود اين بستر موجب مي شود تا شركتهاي توليد كننده و صادركننده محصوالت و خدمات صادراتي با 
قيمت ارزان تري به مواد اوليه ، محصوالت واسطه اي ، و خدمات مورد نياز خود دست يابند و بتوانند 

ها و كاركنان خبره اي محصوالت و خدمات خود را به قيمت ارزان تري روانه بازار كنند و از خدمات سازمان
منظور از تسهيالت مالي بي واسطه مجموعه كمكهاي مالي . براي بازاريابي توليدات خود بهره مند شوند 
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رايگان و ارزان قيمتي است كه بر اساس مقررات و سياست هاي دولتي به صورت بي واسطه در اختيار 
ا قرار مي گيرد تا هزينه را كاهش دهدو شركتهاي توليدي و خدمات صادراتي و شركتهاي صادركننده آنه

چنانكه از اين زاويه به موضوع نگاه كنيم ، . توان نيروي انساني شان را براي بازاريابي بين المللي باال ببرد
تسهيالت اعتباري جزئي از تسهيالت مالي در مي آيد و در نتيجه بررسي آن و سياست گذاري در 

 مجموعه تسهيالت مالي بي واسطه. تسهيالت مالي انجام شود چارچوب سياست گذاري كلي مربوط به 
هدف مشخص اين مشوق ها . مي نامند  ” حمايتي مشوق ها و كمكهاي”اعطايي به بنگاههاي صادراتي را 

و كمكها اين است كه هزينه صادركنندگان را كاهش دهد و قيمت محصوالت و خدمات توليدي آنها را در 
  :مشوق ها و كمكهاي صادراتي عبارتند از . ي كند بازار جهاني رقابتي تر م

  به صادركنندگان ) يارانه ( اعطاي جوايز نقدي  -1
پرداخت تسهيالت اعتباري براي تهيه و توليد كاال يا تأمين سرمايه هاي صادركنندگان با شرايط  -2

 مناسب و سود كم

 معاف كردن درآمدهاي صادراتي از پرداخت ماليات  -3

ي و سود بازرگاني مواد اوليه ، قطعات و تجهيزات وارداتي بكار رفته در بازپرداخت حقوق گمرك -4
 توليد كاالهاي صادراتي 

 تقبل بخشي از هزينه هاي بازاريابي صادراتي توسط دولت  -5

 ساير موارد - 6

بيشتر باشد ) به غير از تسهيالت اعتباري ( در واقع هر چه سطح كمكهاي ديگر اعطايي به صادركنندگان 
اهميت اين . كمتر مي شود ) دست كم در مورد سرمايه در گردش خود ( به تسهيالت اعتباري نياز آنها 

مسئله زماني روشن تر مي شود كه توجه كنيم دولتهاي كشورهايي كه فاقد يك سامانه ي توسعه ي 
ين صادرات مي باشند از يك سو به عناوين مختلف از صادركنندگان خود ماليات و عوارض مي گيرند و به ا

طريق هزينه توليد آنها را باال مي برند ، و از سوي ديگر با دادن مقداري يارانه تالش مي كنند تا آنها را به 
بنابراين عقل سليم حكم مي كند كه اين ساز و كارهاي پيچيده و . صدور توليدات خود تشويق كنند 

و چيزي گرفته نشود كه موجب  متعدد بده بستان بين دولت و صادركنندگان تا حد امكان يك كاسه شود
افزايش هزينه توليد آنها شود تا مجبور باشند به تسهيالت اعتباري روي آورند و براي كم كردن هزينه آن 

  .چانه زني كنند 
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دست و دل بازي كشورهاي مختلف در اعطاي انواع يارانه صادراتي به صادركنندگان خود به قدري     
نامه عمومي تعرفه و تجارت ، در مذاكرات دور اوروگوئه طبق قراردادي موافقت  ”است كه كشورهاي عضو 

 ”يارانه هاي صادراتي  ”ضوابطي را براي اعطاي  ”موافقت نامه يارانه ها و اقدامات مقابله به مثل  ”به نام 
  :طبق اين موافقت نامه يارانه هاي زير ممنوع است . تعيين كردند 

  ندگان بر پايه عملكرد صادراتي آنها جوايز صادراتي مستقيم به صادركن -1
 واگذاري بخشي از صادرات به عنوان جايزه به صادركنندگان  -2

 تأمين نهاده هاي توليد به قيمت هاي يارانه اي براي ساخت كاالهاي صادراتي  -3

 معافيت درآمدهاي صادركنندگان از پرداخت مالياتهاي مستقيم  -4

توسط صادركنندگان به ميزاني بيش از آنچه براي استرداد مالياتهاي غير مستقيم پرداخت شده  -5
 .كاالي صادراتي پرداخته اند 

از جمله تعرفه گمركي ، حق ثبت سفارش و مانند ( بازپرداخت هزينه هاي تعلق گرفته به واردات  - 6
 به ميزاني بيش از آنچه واردكننده براي مواد وارد شده پرداخت كرده است ) آن 

تسهيالت صادراتي با نرخ هايي كمتر از هزينه ي تمام شده اعتبارات يا پرداخت اعتبارات يا اعطاي  -7
 .تسهيالت براي مؤسسه اعطا كننده

تضمين برنامه هاي صادراتي با نرخ هايي كه در دراز مدت تحت پوشش قراردادن آنها را توصيه  -8
 .نمي كند 

كمكهاي گوناگون كاالها و  با وجود توافقهاي بين المللي كشورهاي مختلف همچنان از طريق اعطاي    
خدمات صادراتي خود را مورد حمايت قرار مي دهند و تالشهاي بين المللي براي حذف يارانه ها و انواع 

براي نمونه ، شركت هواپيماسازي بوئنگ ظرف . كمك هاي صادراتي تاكنون به نتيجه نرسيده است 
. ي و كمكهاي بالعوض دريافت كرده است ميليارد دالر يارانه دولت 23بيش از  1992 – 2005سالهاي 

جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي و  1970 – 2005ساله ميان  25همچنين شركت ايرباس هم طي دوره 
توليدي مرتبط با هواپيماهاي خود ميلياردها دالر وام بي بهره از اتحاديه اروپا دريافت كرده است كه يارانه 

  .شده است ميليارد دالر برآورد 17 ناشي از آن

بنابراين مالحظه مي شود كه پرداخت انواع يارانه ها و كمكهاي صادراتي به صادركنندگان يكي از     
سياستهاي جدي و تعيين كننده كشورهايي است كه توسعه صادرات را آرمان و وجهه ي همت خود قرار 
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اخت يارانه هاي مختلف به و پردعوارض مختلف از صادركنندگان  چه بسا عدم دريافت مالياتها و. د داده ان
  .آنها شرايطي را فراهم كند كه نيازي به تسهيالت اعتباري خارجي نداشته باشند 

تژي هاي توسعه ي صادرات كشورهاي آسياي جنوب مشوقهاي صادراتي در موفقيت استرا كمكها و    
 –تأثير قاطع داشته است  –كه در چند دهه اخير باالترين رشد را در بخش صادرات داشته اند  –شرقي 

بر اساس پژوهشي كه توسط بانك جهاني در مورد سياست ها و خط مشي هاي اقتصادي تعدادي از 
كشورهاي موفق قاره آسيا در عرصه ي صادرات انجام شده ، بنگاه هاي اقتصادي اين كشورها از مشوق 

 & Post Shipmentز صدور كاال قبل و بعد ا( هاي مؤثري نظير دسترسي خودكار به اعتبارات صادراتي 

Pre Shipment ( نرخ هاي يارانه اي بيمه اعتبارات صادراتي ، معافيتهاي مالياتي ، معافيت از پرداخت ،
حقوق گمركي براي توليدكنندگان كاالهاي اولويت دار ، دسترسي آسان به تسهيالت نهادهاي مالي 

  خصوصي و جوايز گوناگون برخوردار بوده اند 

 1980و  1970ق اين پژوهش، كره جنوبي كه رشد حيرت انگيز آن در بخش صادرات در دهه طب    
  :شبيه معجزه بوده است ، از صادركنندگان خود در دوره هاي خاصي به روشهاي زير حمايت كرده است

   (Multiple Exchange  Rate)نرخ چندگانه ارزي  -
 پرداختهاي مستقيم نقدي -

رجي براي صادركنندگان بصورت سپرده و براي ورود كاالهاي مورد مجاز شناختن حفظ ارزهاي خا -
 نياز 

 اجازه ي استقراض خارجي  -

 معافيتهاي تعرفه اي  -

 اعطاي وامهاي بانكي با نرخ بهره ي ترجيحي -

 .صدور مجوزهاي سخاوتمندانه براي ورود برخي از اقالم خاص كه فروش آنها سودآور بوده است -
حتي در بعضي . دگان كاال و خدمات از پرداخت ماليات معاف هستند در اغلب كشورها صادركنن    

كشورها بمنظور ترغيب واحدهاي توليدي به تالش بيشتر براي رسوخ در بازارهاي جهاني ، بين معافيت 
به اين معنا كه اگر واحد . مالياتي قابل اعطا و نسبت صادرات به توليد شركتها رابطه برقرار مي كنند 

راتي خود برخوردار مي معافيت مالياتي براي درآمد صاد% 15محصول خود را صادر كند از  % 10توليدي 
  .معافيت بهره مند مي شود و به همين ترتيب% 50از % 30رت افزايش صادرات آن به شود كه در صو
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 نه لياتي در نظر گرفته شود ، هزييكي از اقالم مهم هزينه كه بايد به عنوان هزينه قابل قبول ما    
همانطور كه مي دانيم بازاريابي براي كاالهاي صادراتي بويژه در كشورهاي پيشرفته اقدام . بازاريابي است 

پر هزينه اي است كه از عهده بسياري از شركتها خارج است و يارانه هاي مربوط به بازاريابي ، تبليغات ، 
ي صادرات همه ي كاالهاي نيازمند  مشاركت در نمايشگاهها و نظاير آنها در حدي نيست كه در توسعه

  .بازاريابي ، تحول اساسي ايجاد كند 

به مرحله ي اجرا درآمده كه بر طبق آن دو برابر هزينه صادرات  ”كاهش مضاعف ماليات  ”در سنگاپور     
   .يا توسعه ي بازارها از درآمد مشمول ماليات شركتها كسر مي شود

سيستمهاي تشويق صادرات را به مرحله ي اجرا در آورده ، بسياري  در مالزي كه دولت آن جامع ترين    
از درآمد مشمول ماليات  –و تعدادي هم به ميزان يك برابر  –از هزينه هاي بازاريابي به ميزان دو برابر 

هزينه هايي كه مالزي دوبرابر آنها را از .  )در واقع يك نوع معافيت مالياتي است( شركتها كسر مي شود
  :دهاي مشمول ماليات شركتها كسر مي كند ، عبارتند ازدرآم

  هزينه هاي كلي مربوط به توسعه ي صادرات -
 هزينه هاي توسعه ي صادرات خدمات  -

 هزينه هاي انجام شده براي انگ هاي تجاري محصوالت مالزي  -

 هزينه هاي مربوط به كارمزد تضمين صادرات و اعتبارات صادراتي -

 هزينه هاي تبليغاتي  -

 ه هاي مربوط به نمونه هاي مجاني براي عرضه در خارجهزين -

 هزينه هاي تحقيقات بازاريابي  -

 هزينه هاي مربوط به حضور شركتها در مناقصه هاي بين المللي  -

 هزينه هاي تهيه اطالعات فني براي ارائه به متقاضيان خارجي   -

 هزينه هاي فعاليتهاي مرتبط با روابط عمومي در بخش صادرات  -

 اي مربوط به شركت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي و عرضه كاال در اين نمايشگاهها هزينه ه -

 هزينه بليط خريداري شده براي اعزام كاركنان و كادر تجاري شركتهاي صادراتي به خارج -

 دالر مالزي در روز 200هزينه اقامت بازرگانان مالزيايي در خارج تا مبلغ  -

 خارج بمنظور توسعه ي صادراتهزينه هاي داير كردن دفاتر  -

 هزينه هاي پرداختي بابت خدمات طراحي بسته بندي به طراحان داخلي  -
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هزينه هاي پرداختي به شركتهاي خارجي براي معرفي كاالهايي كه انگ تجاري مالزي بر روي  -
 .آنهاست 

مي شود عبارتند  رشمول ماليات شركت هاي مالزيايي كسهزينه هايي كه يك برابر آنها از درآمدهاي م    
  :از 

  هزينه هاي اخذ گواهي كيفيت  -
 هزينه هاي ثبت حق االمتيازها  -

 )بهره(هزينه هاي مربوط به تسهيالت اعتباري  -
در حقيقت ايجاد يك نوع توسعه غير  يا توسعه ي آن ”ب سايت و”هزينه هاي مربوط به ايجاد  -

 .مستقيم در بخش خصوصي است
ديگر كه در بعضي كشورهاي آسياي جنوب شرقي مرسوم است مي توانيم به  از انواع امتيازات مالياتي    

اين  به. كاالهاي صادراتي اشاره كنيم  تسهيالت زودتر از موعد مقرر ماشين آالت به كار رفته در توليد
معنا كه بمنظور كمك به كاهش هزينه هاي توليد مصنوعات قابل صدور به واحدهاي توليدي اجاره داده 

تا عمر متوسط ماشين آالت يا دستگاهي را كه ده سال است پنج سال محسوب كنند و هر ساله مي شود 
  .بهاي آن را به عنوان هزينه ها منظور كنند% 20

پرداخت شده براي مواد اوليه و ساير اقالم وارداتي بكار  (Tax Return)بازپرداخت حقوق گمركي     
ورها متداول است ، و در بعضي كشورها بمنظور جلوگيري رفته در ساخت كاالهاي صادراتي در اغلب كش

صادراتي به آنها اجازه داده شده تا نهاده  –از راكد ماندن بخشي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
در بعضي . هاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كاالهاي قابل صدور را بدون پرداخت گمركي وارد كنند 

راتي مجازند كليه كاالي اوليه ، واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز خود را صاد% 100كشورها واحدهاي 
كشور كره جنوبي به منظور ترغيب  1970سالهاي دهه ي . بدون پرداخت حقوق گمركي وارد كنند 

واحدهاي صادراتي به صادرات كاالهاي داخلي آنان را از همان امتيازاتي برخوردار مي كرد كه 
به اين معنا كه معادل ضرايبي از ميزان فرآوري و . د ليه خارجي از آن بهره مند بودنواردكنندگان مواد او

كه از مواد اوليه و قطعات ساخت داخل استفاده ( به اين قبيل صادركنندگان پردازش مواد اوليه خارجي 
  .جايزه تعلق مي گرفت) كرده بودند
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ي ، جايزه ي صدور اهميت بيشتر دارد و شواهد در بين انواع كمكها ؛ يارانه ها و مشوق هاي صادرات    
زيادي در دست است كه اغلب كشورهايي كه در عرصه ي بين المللي تجاري تبديل شده و در صادرات 
جهاني در رده هاي بااليي قراردارند براي كمك به صادركنندگان يا ايجاد تعادل در تراز تجاري خود، 

افزايش فشارهاي بين . و صادركنندگان خود اعطاء كرده اند  جوايز صادراتي متنوعي به توليدكنندگان
المللي براي لغو يارانه هاي صادراتي در دو دهه ي اخير تغييراتي را در اشكال اين جوايز ايجاد كرده و 

به هر حال اين فشارها بيشتر در .جوايز مستقيم را به كمكهاي نامرئي يا غير مستقيم تبديل كرده است 
صنعتي ، ببرهاي آسيا يا كشورهايي است كه در عرصه تجارت پيش رو هستند ، وگر نه  كشورهاي بزرگ

صادركنندگان اغلب كشورهاي در حال توسعه و كم رشد بدون برخورداري از جوايز صادراتي و ساير 
  .كمكهاي ديگر قادر به حضور مؤثر در بازارهاي جهاني نيستند 

خارجي آن به  ين قطب تجاري آسيا تبديل شده و تجارتركشور چين كه در حال حاضر به بزرگت    
ميليارد دالر در سال بالغ مي شود ، بدون اعطاي انواع جوايز و معافيتهاي صادراتي هرگز نمي  1400

دست يابد طبق برآورد كارشناسان اقتصادي ،  2005ميليارد دالر صادرات در سال  750توانست به حدود 
نرخ برابري پول ملي خود در قبال ارزهاي معتبر خارجي بزرگترين كمك  چين از طريق پايين نگهداشتن

جالب اين كه فشارهاي مختلف از ناحيه ي جامعه ي . را به بخش صادراتي خود اعطاء كرده است 
اقتصادي اروپا ، اياالت متحده ، ژاپن و كشورهاي عضو آ سه آ ن تاكنون نتوانستند اين كشور را به تقويت 

) بيش از نرخ تضعيف شده ي فعلي است % 30كه حدود ( و تعيين نرخ برابري واقعي آن  پول ملي خود
  .ملزم سازد 

موضوع مهم ديگر در نظر گرفتن كمكها و يارانه ها و تسهيالت مختلف براي شركتها و افراد شاغل     
كسي  اهميت صادرات مجدد در افزايش درآمد ارزي كشورها بر. است  (Reexport)صادرات مجدد
ناطق و بنادر آزادي چون هنگ كنگ ، سنگاپور ، دبي و نظاير آن در م كه بازرگاناني. پوشيده نيست 

برخورداري اين . فعاليت مي كنند همه ساله ميلياردها دالر از طريق صادرات مجدد درآمد كسب مي كنند 
ها اين امكان را مي دهد تا كشورها يا قلمروهاي جغرافيايي از شبكه هاي وسيع توزيع بين المللي به آن

هزاران نوع كاال را با توجه به تخصص خود در شناسايي منابع اصلي توليدي با مناسب ترين شرايط وارد و 
  .صادر كنند  “مجددا
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بررسي قوانين و : شواهد حاكي از كمبودهاي مالي و اعتباري مبتال به صادركنندگان ايراني  )1- ب    
و شواهد ) داخلي و خارجي(واع يارانه ها و كمكهاي صادراتي و تسهيالت مالي مقررات ناظر بر پرداخت ان

عيني مربوطه نشان مي دهد كه بين امكانات موجود براي صادركنندگان ايراني و همتايان آنها در 
مجموعه ي شواهد و قرائن موجود نشان مي دهند كه . تفاوت زيادي وجود دارد  ،كشورهاي صادرات مدار

ان ايراني به طور كلي از نبود و كمبود تسهيالت مالي مختلف ، ابهام در قوانين و مقررات صادركنندگ
  .مربوطه ، ناهماهنگي سياست هاي مرتبط ، و مديريت ناكارآمد تسهيالت مالي در رنج اند

بر  1348سابقه اعطاي تسهيالت صادراتي كم بهره در ايران به سال : تسهيالت اعتباري كم بهره  )1-1- ب
مي گردد كه در اين سال بانك مركزي طبق آئين نامه اي تصويب كرد كه بانكها وامهاي صادراتي با سود 

اين سياست تا قبل . آن را هم بانك مركزي تقبل مي كرد % 2در اختيار صادركنندگان قرار دهند كه % 4
ولي در حالي . ت نقش مؤثري در توسعه ي صادرات كشور داش 1353از افزايش شديد بهاي نفت در سال 

را پوشش مي  1349كل صادرات سال %21كه ميزان تسهيالت اعتباري اختصاص يافته در بخش صادرات 
شبكه بانكي در فاصله . رسيد % 8به  1353داد، درصد آن به تدريج كاهش يافت ، بطوري كه در سال 

پس از انقالب . گذاري كندترجيح مي داد تا منابع خود را در بخشهاي سودآورتري سرمايه  1353 -1357
كداري بدون ربا لغو شد آئين نامه اعطاي تسهيالت اعتباري به بخش صادرات بدليل مغايرت آن با قانون بان

  .براي تهيه آئين نامه ي جديد اقدام جدي بعمل نيامد  1374ماه  ، و تا آذر

 1370، در برنامه اول توسعه در  با توجه به لزوم وجود سازمان مستقلي براي اعطاي اعتبارات صادراتي    
  :اين بانك وظيفه داشت تا. بانك توسعه صادرات ايران تأسيس شد 

  .به صادركنندگان كاال و خدمات تسهيالت صادراتي اعطا كند  -1
 .براي تهيه ، تدارك و توليد كاالهاي قابل صدور به متقاضيان وام دهد  -2
 .صادراتي بكارگيردبخشي از منابع ارزي خود را براي اجراي طرح هاي  -3
 .به كشورهايي كه خريدار كاالهاي صادراتي ايران هستند ، اعتبار صادراتي اعطا كند -4

ميليارد ريال بود ، كه در قانون برنامه دوم تمهيداتي براي افزايش آن  50سرمايه ي اوليه اين بانك 
متناسب با  نياز نقدينگي ولي بايد بگوييم كه سرمايه بانك هم در حدي نبوده است كه . انديشيده شد 

  . تأمين نمايد آن زماندر  بخش صادرات كشور را
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در چارچوب طرح سامان دهي اقتصادي كشور اقداماتي جهت تسهيل در اعطاي اعتبار  1377در سال     
به بخش صادرات انجام شد ، به اين معنا كه بانك مركزي مكلف شد هر سال درصدي از بودجه ارزي 

. به كشورهاي خريدار كاالهاي ايراني اعطاء كند  ( Buyer’s Credit)اعتبار صادراتي كشور را بصورت 
همچنين مقرر شد بانكها اعتبارات اسنادي صادراتي به نفع صادركنندگان را به عنوان سند بانكي و وثيقه 

كشور ،  طرح سامان دهي اقتصادي. قبول كنند و بر پايه ي آنها به صادركنندگان وام و اعتبار بدهند
كاهش نرخ تسهيالت اعتباري صادرات را هم مورد توجه قرار داد و مقرر كرد بانكها نرخ سود اين تسهيالت 

ازمان برنامه عيين كنند ، و براي جبران آن در سكمتر از حداقل نرخ سود تسهيالت بخش بازرگاني ت% 2را 
  .و بودجه يارانه بگيرند

مه نحوه ي اعطاي تسهيالت بانكي به صادركنندگان كاالها و هيئت وزيران آئين نا 1380در سال     
  : طبق اين آئين نامه . خدمات را تصويب كرد 

يا با مشاركت طرف خارجي به صدور كاال يا  “صادركننده شخص حقيقي يا حقوقي است كه رأسا -1
  .خدمت اقدام مي كند 

اعتبار خريدار ، اعتبار تسهيالتي است كه بانك توسعه ي صادرات بصورت  ،تسهيالت اعتباري -2
فروشنده ، پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران يه صادركنندگان كاالهاي غير نفتي و خدمات 

 . فني و مهندسي مي دهد

خدمات فني و مهندسي شامل تمام يا بخشي از خدمات مديريت پروژه ، پيمانكاري و مهندسي  -3
ه صدور آنها به كسب درآمد ارزي منجر مي مشاور ، صدور نيروي كار ، نرم افزار و مانند آنهاست ك

 .شود 
 :تسهيالت اعطايي بانك توسعه ي صادرات به بخش صادرات مي تواند به اشكال زير باشد  -4
  .تسهيالت ارزي قابل اعطا ء به كارفرمايان خارجي براي صدور خدمات فني و مهندسي از ايران  -
دمات فني و مهندسي و تجهيز كارگاه و عطاي اعتبار بمنظور تقويت بنيه مالي صادركنندگان خا -

 .هزينه تجهيز كارگاه % 70طرح توسعه ، حداكثر تا سقف  فراهم كردن مقدمات ضروري
خدمات فني و مهندسي به صادركنندكان كه  (Pre shipment)اعطاي تسهيالت قبل از صدور  -

ان خارج از كشور خدمات طراحي ، مديريت ، نظارت ، تدارك و اجراء يا طرح و ساخت به متقاضي
 .ارائه مي دهند 
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تسهيالت قابل ارائه براي خريد ، جمع آوري ، بسته بندي ، تهيه مواد اوليه ، فراوري يا توليد ،  -
 . ز صدور آنهابازاريابي كاالهاي صادراتي قبل ا حمل و نقل و

 Post)اعطاي تسهيالت بعد از صدور كاال  - Shipment)  براي تأمين سرمايه در گردش
 .كنندگان كاال صادر

 .اعطاي اعتبار براي اجرا يا توسعه طرح هاي توليدي بمنظور صادرات  -
 .اعطاي تسهيالت به صادركنندگان براي ارائه خدمات بعد از فروش در كشور هدف  -

قابل قبول به بانك ارائه دهند مشمول استفاده از اين تسهيالت  صادركنندگاني كه بتوانند اسنادكليه  -5
  . خواهند بود

به موجب . نرخ علي الحساب سود تسهيالت مالي بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار خواهد بود - 6
به شرح زير بوده  1380-1385مصوبات شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيالت بخش صادرات در سالهاي 

  :است

1380 18%  
1381 17% 
1382 15% 
1383 14% 

              1384                        12%  

              1385                        9%  

بمنظور ايجاد شرايط مناسب براي تأمين نقدينگي مورد نياز بخش صادرات و كاهش نرخ مؤثر تسهيالت ، 
ميليون دالر از موجودي حساب ذخيره ي ارزي  500به دولت اجازه داد تا مبلغ  1384قانون بودجه سال 

همچنين . آن را بصورت تسهيالت به صادركنندگان اعطاء كنند را در اختيار بانكهاي عامل قرار دهد تا 
با . رت وجود تقاضا به طرح هاي مناطق توسعه نيافته اختصاص يابد اين تسهيالت در صو% 20مقرر شد تا 

نرخ سود علي الحساب تسهيالت قابل  1384قانون بودجه سال  2وجودي كه آئين نامه اجرايي تبصره 
تعيين كرد ، ولي از آنجا % 9ون دالر تخصيص از محل حساب ذخيره ي ارزي را ميلي 500اعطاء از محل 

كه ابهامات زيادي در آئين نامه مذكور وجود دارد و در تنظيم مفاد آن دقت كارشناسي الزم معمول نشده 
  . است ، تاكنون صادركنندگان نتوانسته اند از مزاياي آن بهره مند شوند 
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رداختي به صادركنندگان اغلب با بهره ي تسهيالت پود گفته شده در باال را در صورتي كه نرخ هاي س    
ارزي را نسبت به نياز  تخصيص يافته از محل حساب ذخيره كشورها مقايسه كنيم ، و درصد مقدار

صادركنندگان كشور را بدست مي آوريم و متوجه تنگناي تسهيالت اعتباري صادركنندگان ايراني خواهيم 
د بهره ي تسهيالت اعتباري پرداختي به صادركنندگان كشورهاي ديگر بايد بگوييم كه اين در مور. شد 

نرخ اليبور براي اعتبارات . افراد و بنگاهها قادرند تسهيالت مورد نياز خود را با نرخ اليبور بدست آورند 
حدود  2005 درصد ، در اكتبر 1/3معادل  2004درصد ، در سال  48حدود  2003يكساله در ژانويه ي 

در مورد شكاف موجود بين . درصد بوده است 87/4درصد و در طول ده سال گذشته بطور ميانگين  68/4
مبلغ تخصيص براي تسهيالت اعتباري ارزان قيمت با نياز صادركنندگان به اين گونه تسهيالت هم ، كافي 

خدمات را در طول برنامه ي چنانچه رشد متوسط صادرات كاالها و . است به مقايسه كوچكي دست بزنيم
ميليارد  12حدود  1384درصد در نظر بگيريم ، رقم مربوط به سال  7/10معادل ) 1384-1388(چهارم 

زيرپوشش اعتباري قرار ) ميليارد دالر 4/2(درصد آن  20دالر برآورد مي شود كه الزم است دست كم 
نيم (اب ذخيره ي ارزي در اين سال روشن است كه مبلغ تخصيص داده شده از محل حس “كامال. گيرد

به هيچ وجه تكافوي نياز صادركنندگان را نمي كندو آنها مجبورند براي تأمين بقيه نياز خود ) ميليارد دالر
مراجعه كنند كه سود مورد انتظار آنها ) و گران قيمت( به منابع اعتباري غير بانكي ) ميليارد دالر  9/1(

  .مشابه نظام بانكداري دولتي خواهد بود دست كم دوبرابر سود تسهيالت 

با توجه به مراتب باال ، تسريع در رفع مشكالت اعتباري توليدكنندگان و صادركنندگان و افزايش سرمايه 
كه شناخته شده ترين منبع تأمين نقدينگي براي بخش صادرات كاالها و  –بانك توسعه ي صادرات 
است كه بايد هرچه زودتر مورد توجه و اقدام قرار گيرد و به  از جمله كارهايي –خدمات به شمار مي رود 

يقين در تحقق هدف هاي صادراتي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي كشور نقش كليدي را بازي خواهد كرد 
.  

قرار بود اين بانك بصورت تخصصي فقط براي صادرات باشد و كليه منابع و تسهيالت از طريق اين     
. در حال حاضر بانك هاي د يگر هم تبديل به بانك توسعه ي صادرات شده اند . را شود بانك كاناليزه و اج

هم احتراز كند و بدنبال قراردادهاي  )Branch Banking( بانكداري شعبه اي از طرفي اين بانك بايد از
كند در و با بانكهاي مشابه خود روابط كارگزاري بر قرار . مالي هم برود كه فراموش شده است تأمين 
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است بصورت كاالها در كشور و واردات ماشين   Importو   Exportكه مخفف  EXIMحقيقت بانكهاي 
براي صدور محصول بنابراين در بعد صادرات . آالت فرآوري محصوالت صادراتي هر كشور مي پردازد 

بايد   Financeعد واردات براي ورود ماشين آالت بصورت يوزانس يا مدت دار و يا فرآوري شده و در ب
اين نوع بانكها از بانكهاي  3.ش ضعيفي تا بحال ايفاء نموده استاقدام كند كه متأسفانه در اين موارد نيز نق

مقايسه با ساير د به آنها كمك كند حتي بدليل سود كمي كه مي گيرند در توسعه اي هستند كه دولت باي
  .داشته باشندنبانكهاي خود 

بر  1343سابقه پرداخت جايزه صادراتي به عنوان كمك نقدي مستقيم به سال : جوايز صادراتي  )2-1- ب
در اين سال طبق يكي از تبصره هاي بودجه اصالحي پرداخت جايزه صدور به صادركنندگان . مي گردد 

 ”قانون كمك به توسعه ي صدور بعضي اقالم صادراتي ”همچنين قانوني بنام . سيمان پيش بيني شده بود 
كه به موجب آن به صادركنندگان سنگ آهن ، سنگ سرب، سنگ منگنز ، كروميت ، سبزه ، تصويب شد 

جايزه تعلق گيرد % 10ارزش خوب ، و به صادركنندگان سنگ روي معادل %  20صدف و ساالمبور معادل 
 درصد اين جايزه به صادركنندگان داده مي شد و بقيه در اختياز وزارت 90تا  70به موجب اين قانون . 

  :اقتصاد قرار گرفت تا براي 

  استاندارد كردن كاالهاي قابل صدور  -
 اجراي طرح هايي مرتبط با صادرات -

 تكميل وسايل بارگيري كاالهاي صادراتي  -

  .مورد استفاده قرار دهد

به موجب قانون تشكيل مركز توسعه ي صادرات ايران به دولت اجازه داده شد تا از  1345در سال      
الت و تجهيزات صنعتي معاف از پرداخت حقوق گمركي ، عوارض ويژه اي بگيرد و آن را بعضي ماشين آ

  :درصد حقوق گمركي الياف پشمي مصنوعي براي تحقق هدف زير مصرف كند  50همراه با 

  پرداخت جايزه به صادرات فراورده هاي صنفي كشور  -

                                                            
ه بانك مركزي ارائه داده خود رئيس اداره تهاتر و صادرات بانك مركزي بوده و سه طرح مهم تنخواه ارزي، بيع طرح را ب 1369مجري پروژه كه در سال  - ٢

داشته و صادرات را بدون ارز  كه يك بازوي مالي قوي براي صادرات غير نفتي و رهايي با اين هدف كه. را ارائه داده  EXIMو  Buy Backمتقابل يا 
  لي داشته باشيم از صادرات تك محصو صنعتي
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 بازاريابي و تبليغ براي كاالهاي صادراتي  -

 .راي توسعه ي صادرات مفيد تشخيص داده شود هر اقدام ديگري كه ب -
نظير كفش ، (توسعه ي صادرات كاالهي صنفي مورد توجه قرارگرفت و براي بعضي كاالها  1348از سال 

جوايزي در نظر گرفته شد ، .....) تريكو پورد رختشويي ، لوازم خانگي ، انواع اتومبيل ، كاشي، سراميك و 
به هر حال . درصد ارزش كل صادرات كشور فراتر نمي رفت  3تا  2و از  ولي مقدار آن بسيار محدود بود

بايد گفت كه پرداخت جوايز صدور هرگز استمرار نداشت و صادركنندگان نمي توانستند آن را در 
هم به علت افزايش ناگهاني قيمت نفت و افزايش درآمد كشور  1353از سال . محاسبات خود منظور كنند 

ي صادرات غير نفتي اهميت خود را از دست داد و به محصوالت صنعتي نيز ديگر از محل آن توسعه 
  .جايزه اي داده نشد 

تغيير ساختار صادرات كشور و بر طرف كردن مشكالت ناشي از ديوان  1376-1380در خالل سالهاي     
يش هزينه توليد ساالري آن شرايط مناسبي را براي تداوم رشد صادرات غير نفتي فراهم كرد، اما  افزا

در نتيجه . بيشتر كاالهاي صادراتي بداليل گوناگون موجب تضعيف موقعيت رقابتي صادرات ايران شد 
، 1381بنابراين طبق قانون بودجه سال . ضرورت احياي جوايز صادراتي مورد توجه مسئوالن قرار گرفت 

  :دولت مجاز و مكلف شد تا 

ي احتياطي صندوق ضمانت صادرات ايران را براي بخشي از درآمد يك درصد موضوع اندوخته  -1
صادر كنندگان ، و پرداخت يارانه هاي صادراتي و هزينه  81،  80،  79جبران خسارت سالهاي 

  .هاي اجرايي برنامه هاي جهش صادرات غير نفتي اختصاص دهد 
تيابي آنها به ميزان جوايز صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده ي كاالهاي قابل صدور ، دس -2

 .بازارهاي جديد ، و صادرات كاالهاي جديد اعطاء كند 
  :تصويب شد ، مقرر گرديد  1381طبق آئين نامه مربوطه كه در ارديبهشت سال 

  .كارگروهي ميزان دقيق ارزش افزوده ي كاالهاي صادراتي را تعيين و اعالم كند  -1
تعيين شد % 3تا % 1بق جدولي بين طرصد د 50تا  10 ميزان جايزه قابل اعطاء براي ارزش افزوده -2

. 
بازار جديد بازاري ( جايزه تعلق گرفت % 2به صادركنندگان كاال و خدمات به بازارهاي جديد ،  -3

 .)است كه طي دو سال گذشته كاال و خدمت مورد نظر به آن صادر نشده باشد 
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ت جديد كاال و خدمتي كاال و خدم( جايزه تعلق گرفت % 3به صادركنندگان كاال و خدمات جديد  -4
 .)است كه صدور آن در دو سال گذشته سابقه نداشته است 

يك هزار ميليارد ريال جهت بستر سازي براي تحقق راهبرد جهش صادراتي  “جمعا 1382در سال 
  :اختصاص يافت تا به مصرف موارد زير برسد

  پرداخت جوايز صادراتي  -1
  تبليغات و بازاريابي كاالها و خدمات صادراتي -2
 اطالع رساني  -3

 تهيه ، توليد و توزيع نرم افزارهاي تجاري  -4

اجراي پروژه هاي تحقيق و توسعه در سطوح ملي و منطقه اي بمنظور ايجاد مزيت هاي رقابتي  -5
 جديد در عرصه صادرات

 ايجاد مشوقهاي ويژه براي توسعه ي صادرات - 6

مايشگاههاي داخلي و پرداخت بخشي از هزينه هاي شركت واحدهاي توليدي و صادراتي در ن -7
 .خارجي و اعزام هيئت هاي تجاري به بازارهاي هدف

 كمك به اجراي برنامه هاي توسعه ي صادرات استان ها  -8

 دن توانمندي هاي منطقه اي در فرايند توسعه ي صادراتفعال كر  -9

  4كمك به صندوقهاي غير دولتي توسعه ي صادرات و تشكلهاي صادراتي -10
 و برنامه هاي مربوط به توسعه ي صادرات غير نفتي كشور ساير طرح ها -11    

مشوق هاي  كه ظاهراً شوراي عالي صادرات غير نفتي است، يكي از مهمترين مراجع تعيين و تصويب
قانون برنامه سوم توسعه ي اقتصادي براي تحقق  117صادراتي غير نفتي است كه به استناد ماده 

  :هدف هاي زير تشكيل شده است 

  م خط مشي هاي صادرات كشور تنظي -
 تعيين كمكها و تسهيالت قابل ارائه به بخش صادرات -

                                                            
می توان با پيش بينی سقفی برای شرکتهای بزرگ يا تشکلهای صادراتی جوايزی نسبت به باال ) ١٠مورد (در مورد روشهای کمک به صندوقهای فوق  -  ٤

آوری به صورت متمرکز از بودن از اين سقف به صورت پلکانی تعيين نمود يا در جهت توانمند نمودن تشکلهای صادراتی دولت از طريق ايجاد مراکز فر
در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی نيز می توان از طريق اجاره ماشين . طريق انجام اين فرآوری با ماشين آالت مربوطه به صورت کارمزدی عمل نمايد

ضمنًا دستور بانک مرکزی به بانکها مبنی  .آالت سنگين دولتی که پرداخت بهای آن برای صادرکنندگان مقدور نمی باشد به صورت اجاره از آنان حمايت کرد
در جهت پيشرفت و توسعه . می تواند تکنيک مناسبی باشد% ٤٠نمودن اعتبار اسنادی صادراتی که به نفع آنان صادر شده است مثًال حد اقل تا  discountبر 

در نظر بگيرد تا بتوانند با بخش ) صی و تعاونیخصو(صادرات بخش خصوصی دولت می تواند مزيت های خاصی را فقط برای بخش های غير دولتی 
  . دولتی که دارای امکانات زيادی است رقابت نمايند
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 رفع مشكالت و موانع صادراتي  -

 ت هاي مصوب برنامهاجراي سياس -

 1380هم عهده دار همان وظايف است ، در سال ) 84-88(اين شورا كه در طول برنامه چهارم توسعه 
ي كاالهايي كه صادرات آنها بنا به تشخيص وزارت بازرگاني پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي را برا

  :بداليل زير با مشكل يا ركود مواجه مي شود را تجويز كرد 

  كاهش قيمت هاي جهاني  -1
 بحران هاي اقتصادي -2

 نوسانات نرخ ارز -3

 ورود رقباي قدرتمند به بازارهاي هدف -4

 داليل ديگر -5

شده براي افزايش سرمايه صندوق ضمانت  اعتبار مربوط به مشوق هاي گفته “به طور كلي عمال
همانند  1382ضوابط مربوط به تعيين و پرداخت جوايز صدور در سال . صادرات اختصاص يافته است 

  :بوده است با اين تفاوت كه 81سال 

بمنظور . ارزش افزوده نيز نيم درصد جايزه تعلق گرفت % 10به كاالهاي صادراتي داراي كمتر از     
سعه ي شركتهاي بزرگ صادراتي مقرر شد به شركتهايي كه ارزش صادرات آنها از پنج تشويق و تو

بمنظور جلوگيري از تمركزگرايي به . فراتر رود يك درصد جايزه ي اضافي داده شود  دالر ميليون
  .سازمانهاي بازرگاني استانها اجازه داده شد تا جوايز استحقاقي صادركنندگان خود را پرداخت كنند 

همچنين كليه . جايزه ي صادراتي شدند % 8صادركنندگان خدمات فني و مهندسي هم مشمول     
مواد ، مصالح ، ماشين آالت و تجهيزات توليد داخلي كه توسط اين شركتها براي انجام پروژه هاي 

  .صادراتي به خارج برده مي شود ، بر طبق ضوابط مربوط به صدور كاال جايزه تعلق مي گيرد

ميليارد ريال اعتبار  1000تصويب كرد كه  1383اي عالي توسعه ي صادرات غير نفتي در سال شور    
جهت پرداخت جوايز صادراتي ،  1384پيش بيني براي بخش صادرات در اليحه ي بودجه ي سال 
) و سال هاي قبل از آن  1383سال ( يارانه ها ، و مجوزهاي اجرايي برنامه هاي جهش صادرات 

با اندكي  1384طبق اين مصوبه ضوابط و حوزه هاي پرداخت جوايز صادراتي در سال . د اختصاص ياب
و باالخره اين كه در مهر ماه سال . خواهد بود  1382تغيير و يا همانند ضوابط و حوزه هاي سال 



٣٩ 

 

ميليارد ريال افزايش مي  1500اعالم شد كه اعتبار جوايز ، يارانه ها و كمكهاي صادراتي به  1384
  .ابد ي

 تنوع آن ها افزايش داشته و عالوه گر آن است كهانبررسي مصوبات مربوط به مشوقهاي صادراتي بي    
بر خدمات فني و مهندسي انواع نرم افزار و محصوالت فرهنگي ، هنري ، كتاب و مجله و فيلم هاي 

ابط پرداخت همچنين بايد گفت كه به ضو. سينمايي و محصوالت سمعي و بصري را شامل شده است 
اين جوائز عالوه بر ارزش افزوده ، صدور كاالهاي جديد و دستيابي به بازارهاي جديد ، ضابطه ي 

هم افزوده شده است كه متناسب با افزايش آن ، درصد جايزه ي قابل اعطاء به  ”مزيت رقابتي ”
  .صادركننده افزايش مي يابد

ز صادراتي را مورد قضاوت قرار دهيم كافي است به براي اينكه كفايت مبلغ اختصاص يافته به جواي    
انواع تسهيالت مالي قابل اعطاء به ”همان طور كه در قسمت . مقايسه ي كوچكي دست بزنيم

بيان كرديم ، هدف از اعطاي انواع مختلف تسهيالت مالي به بنگاههاي  5“بنگاههاي صادركننده
قابليت رقابت آنها را در بازارهاي بين المللي صادركننده كاال و خدمات اين است كه مزيت نسبي و 

به اين معنا كه با اعطاي انواع تسهيالت مالي . اين كار كاهش هزينه هاي توليد آنهاست. افزايش دهيم 
. سعي مي شود تا هزينه ي توليد كاالها خدمات صادراتي كاهش يابد ) از جمله جوايز صادراتي ( 

كل مبلغ اختصاص يافته براي اعطاي جوايز صادراتي و ساير  ،شد همان طور كه در سطور باال مالحظه
به  1384ميليارد ريال بوده كه در سال  100) از جمله توسعه ي صادرات(فعاليت هاي مرتبط با آن 

ميليارد ريال افزايش يافته است در صورتي كه كل مبلغ اختصاص يافته براي كمكها ، يارانه ها  1500
% 2برآورد كنيم ، اين رقم ) ميليون دالر 220معادل ( ميليارد ريال  2000يانه و جوايز صادراتي سال

ميانگين نرخ تورم % 15ارزش كل صادرات كاال و خدمات ساليانه را تشكيل مي دهد ، كه در مقايسه با 
بنابراين مي بايد ضمن تالش براي . ساليانه ي كشور در طول برنامه ي سوم توسعه ، بسيار ناچيز است 

كاهش تورم تمهيداتي انديشيده شود تا شرايط حاضر منابع تخصيص يافته براي جوايز صادراتي بخش 
الزم به . بيشتري از افزايش هزينه توليد ناشي از تورم را در مورد كاالها و خدمات صادراتي جبران كند

تالش كرده در سالهاي اخير  “سازمان تجارت جهاني ”يادآوري است كه گرچه اغلب كشورهاي عضو 
                                                            

  ٢٢صفحه  -  ٥
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اند تا ضوابط تشويق صادراتي خود را با موافقت نامه يارانه ها و اقدامات مقابله به مثل منطبق كنند 
ولي تا كنون در زمينه رعايت مفاد موافقت نامه ي مذكور و حذف كامل يارانه هاي صادراتي اقدامي 

راتي مستقيم و غير مستقيم صورت نگرفته و تعدادي از كشورها همچنان به اعطاي انواع كمكهاي صاد
بصورت آشكار يا پنهان به بخش توليد و صادرات خود يارانه مي دهند ، بطوري كه بموجب آمارهاي 

 300تنها هر سال بيش از  6ارائه شده توسط مقامات سازمان جهاني تجارت ، كشورهاي صنعتي
 .  ميليارد دالر به بخش كشاورزي خود يارانه مي دهند

سابقه ي معافيت كاالهاي صادراتي از پرداخت ماليات : مالياتي درآمدهاي صادراتي  معافيت) 3-1- ب
از آن تاريخ تاكنون مقررات مختلفي وضع . و قانون تشويق صادرات و توليد باز مي گردد 1333به سال 

شده و تغييراتي در حدود مشمول اين مشوق صادراتي شده ، كه بطور خالصه مي توانيم آنها را به 
  :ح زير خالصه كنيمشر

  پنج سال معافيت از پرداخت ماليات بر درآمد  -1
 پنج سال معافيت درآمد صادركنندگان از محل صدور كاالهاي ايراني -2

 معافيت انواع مختلف كاالهاي صادراتي مجاز از پرداخت ماليات -3

 “يماارزش صادرات واحدهاي توليدي ، صنعتي، و معدني كه مستق% 50معافيت از پرداخت ماليات  -4
 .توليدات خود را صادر مي كردند

درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده ي صنعتي و % 100معافيت از پرداخت ماليات  -5
 .كشاورزي و صنايع تبديلي

 .درآمد حاصل از صدور كاالهاي ترانزيت شده به ايران% 100معافيت از پرداخت ماليات  - 6
براي )  از جمله معافيت مالياتي ( ت غير نفتي برقرار كردن كليه ي تسهيالت اعطايي به صادرا -7

 .درآمدهاي ناشي از صادرات خدمات فني و مهندسي
 .برقراري عوارض ويژه براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده -8

و .موضوع مهم اين است كه هيچ يك از مصوبات باال مشكالت مالياتي صادركنندگان را بر طرف نكرده است
ركنندگان و مميزان مالياتي در مورد چگونگي محاسبه ي ماليات بر درآمد در بعضي سالها بين صاد

                                                            
شرکت نمودند که از پيچيده ترين و وقت گير ترين قسمتها در روند الحاق به شمار می  ٢٠٠٠مارس سال  ٢٤کشورهای صنعتی که در کميته کشاورزی  -  ٦

  .ن جهانی تجارت می باشند از جمله انگليس، فرانسه، آمريکا، آلمان، ايتاليارود و از اعضای سازما
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بدليل ابهام قانون و بر سر دو عامل بوده  “اين اختالف نظرها عمدتا.اختالف نظرهايي وجود داشته است
  :است

  )با توجه به چگونگي نرخ ارز در اين سالها(چگونگي تعيين قيمت كاالهاي صادراتي  -1
 .ماليات و بخشي از درآمد كه شامل فعاليت هاي غير صادراتي مي شود  تفكيك درآمد مشمول -2

و صدور كاالهاي جديد ) بويژه در خالل برنامه ي سوم توسعه( عالوه بر آن تغيير تركيب صادرات كشور 
كه در فهرستهاي موضوع قانون وجود نداشتند ، و تغيير تعرفه بروكسل به نظام هماهنگ ، انطباق كاالهاي 

همچنين تغييرات . نظام مشكل آفرين بوده اند مصوب هيئت دولت در سالهاي اوليه تي با فهرستهايصادرا
مداوم و مشمول و غير مشمول معافيت براي بعضي كاالها در سالهاي مختلف حاكي از نبود يك تفكر و 

نهايت راهبرد منسجم و بلند مدت است كه نتيجه ي آن افت و خيزهاي صادرات بخشهاي مختلف و در 
نامشخص بودن حركت افراد و بنگاههاي صادركننده و در نتيجه عدم ثبات و پايداري اقدامات فردي و 

  .جمعي آنها مي باشد

پرداخت حقوق گمركي اجزاء وارداتي كاالهاي صادراتي سابقه ي باز: زپرداخت حقوق گمركي با )4-1- ب
مي گردد ، كه از آن زمان تاكنون با وضع  و قانون تشويق صادرات و توليد باز 1333در ايران به سال 

قوانين و مقررات مختلف فراز و فرودهايي داشته است كه بطور خالصه مي توانيم آنها را به شرح زير 
  :فهرست كنيم

  1333بازپرداخت حقوق گمركي لوازم بسته بندي كاالهاي صادراتي در سال  -1
لوازم بسته بندي مصرف شده در ساخت بازپرداخت حقوق گمركي مواد و قطعات ، مواد اوليه و  -2

 1345كاالهاي صادراتي ، به مĤخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني تاريخ صدور كاال در سال 

براي كاالهاي ساخته شده و فروخته شده به سفارتخانه ها ، مأموران سياسي و  قانون باال شامليت -3
 1352هستند در سال  كنسوالن خارجي و بين المللي كه از پرداخت حقوق گمركي معاف

در يك دوره پانزده ساله مشوق به شمار مي رفت اما به سبب بروز پاره اي مشكالت كارايي خود  اين قانون
  : عمده اين مشكالت عبارت بودند از . را از دست داد 

  .صادركننده با توليد كننده متفاوت بود در اغلب موارد -الف
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سالها بعد از  ات صادركنندگان ، اين مطالبات غالباًمطالب عدم تخصيص اعتبار بازپرداختبه علت  - ب
و ساير مسائل  ال دريافت مي شد كه رقم دريافتي پس از دوره طوالني با توجه به تورم ساليانهصدور كا

  .هيچ تناسبي با مبلغ پرداختي آنها نداشت 

دات صادركنندگان را بايد گمرك ايران هم به علت اين كه بازپرداخت حقوق و عوارض دريافتي از وار -ج
بين اين دو زمان فاصله ي زيادي بود و در  بر پايه ي تعرفه هاي زمان صدور آنها پرداخت كند و معموالً

در نتيجه از طريق ارائه يك پيشنهاد . نتيجه بين منابع دريافتي و پرداختي تفاوت زيادي وجود داشت 
  :ر دادضرر صادركنندگان تغيي، شرايط را به نفع خود و  1345اصالحي به قانون 

واردكننده ي  نندگان براي مراجعه به گمركخانهتغيير مĤخذ محاسبه ي حقوق گمركي و الزام صادرك -4
ات خود طي اصالحيه اي در سال مواد اوليه و قطعات مورد استفاده در كاالي صادراتي جهت دريافت مطالب

1360.  

داد حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ما به التفاوت ملزم شدن گمرك و سازمان برنامه به استر -5
دريافتي از كاالهاي وارداتي مورد استفاده در محصوالت صادراتي ، بطور كامل و برابر مبلغ اعالم شده 

  .دولت 1377توسط مركز توسعه ي صادرات ايران ، طبق مصوبه ي سال 

 باال را نقض كند ، به مرحله 4د ه ي قانوني مذكور در بنبا توجه به اينكه مصوبه ي باال نمي توانست ماد    
  :اجرا در نيامد و بنابراين به شكل زير اصالح شد 

استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وادراتي مورد استفاده در توليد  - 6
 سوم توسعهاليحه ي برنامه  113ي كاالهاي صادراتي پس از صدور آنها طبق بند الف ماده 

حقوق  طبق اين آئين نامه مبناي محاسبه. 1379در سال اقتصادي و آئين نامه ي اجرايي آن 
واسطه اي مورد استفاده  ورود مواد اوليه وگمركي و سود بازرگاني ، تعرفه هاي مورد عمل در زمان 

را وزارتخانه  ميزان مواد و قطعات بكار رفته در ساخت كاالهاي صادراتي. در كاالي صادراتي است 
حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد و قطعات وارداتي كه از . هاي توليدي مربوطه تعيين مي كنند

براي استرداد اين وجوه بايد اظهارنامه ي . بازار داخل تهيه شده هم مشمول بازپرداخت خواهد بود 
  .كاالي خروجي و پروانه ورودي مواد مورد مصرف در آن به گمرك ارائه شود 
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همان طور كه مالحظه مي شود ابهام و عدم شفافيت قوانين مقررات ،تغيير مداوم و ناهماهنگي آنها ،   
نداشتن يك راهبرد بلند مدت و جامع نگر ،  بخشي نگري برخي سازمانها نظير گمرك ، عدم پيش بيني 

دلسوزانه قوانين و مقررات و ساير ابزارهاي الزم براي اجراي قوانين ، و عدم مديريت صحيح و  منابع مالي
 ت مختلف و غير منسجمي تصويب شود كهموجود موجب شده تا در سال هاي مختلف قوانين و مقررا

نتيجه يچنين شرايطي چيزي نيست جز . قابل اجراء نباشد و صادركنندگان را در وضعيتي معلق نگهدارد 
ت بصورتي مؤثر و كارامد مشكلي از سردرگمي همه ي دست اندر كاران و اتالف نيروهايي كه مي توانس

  .مشكالت صادرات كشور را بر طرف كند 
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تفكيك گروه هاي كااليي از يكديگر ، مشخصات هر گروه از جهات مختلف و بررسي ) 3-1
  مسئله خاص هر يك

  

به طبقه بندي  نياز “به نظر مي رسد قبل از بررسي مسئله خاص هر گروه از كاالهاي صادراتي ضرورتا      
در نگاه كلي شايد بتوان گفت كاالهاي مورد مبادله در دنيا شامل تمام كاالهايي مي گردد كه . آنها داريم

توسط توليدكنندگان براي عرضه در بازارهاي بين المللي توليد شده يا بصورت طبيعي وجود داشته و به 
بل به منظور طبقه بندي كاالها و متحد از مدت ها  ق. منظور كسب سود مورد مبادله قرار مي گيرند

در سيستم مقررات  “روشهاي مختلفي مطرح و نتيجتا (Uniformity)الشكل نمودن اين طبقه بندي 
صادرات كشورها بويژه براي گمرك جايگاه اين طبقه بندي براي تجارت جهاني ضروري تشخيص -واردات

فصل كااليي مورد   19در اين طبقه بندي . ي شد داده شد كه در سيستم نمان كالتور بروكسل و ژنو نهاي
  . بخش فرعي تفكيك شده است 99توجه قرار گرفت كه پس از اصالحات و پيشرفت و به روز شدن  به 

كاالهاي صادراتي مالك طبقه بندي مي باشد لذا تمركز  “با اين مقدمه بايد گفت در اين پژوهش صرفا    
  . كشور ما مي باشد تحقيق بيشتر روي كاالهاي صادراتي 

: بمنظور بدست آوردن يك طبقه بندي مرتبط با اين پژوهش ابتدا موضوع را به دو بخش تقسيم نموده    
و يا در نگاهي ديگر بخش صادرات كاالهاي   (Invisible)و بخش غير كااليي (Visible)بخش كااليي

است صادرات در محل را هم به  كه براي مثال ممكن (Intangible)و غير ملموس (Tangible)ملموس 
  .جديد مطرح كنيم  (Term)عنوان يك اصطالح

براي . به هر صورت بيشتر تأكيد ما روي بخش كااليي مي باشد همراه با نگاهي به بخش غير كااليي     
واردات ، -اين طبقه بندي مالكهاي مختلفي را بكار گرفته ايم كه مهمترين منابع آن مقررات صادرات

براي اعطاي جوايز صادراتي از طرف  “ندي مركز توسعه ي تجارت وزارت بازرگاني و روشي كه اخيراطبقه ب
گروههاي كااليي بانك  “وزارت بازرگاني براي طبقه بندي كاال اعمال شده است در نظر گرفته ايم و ضمنا

ادي بكار رفته مركزي كه براي تعيين شاخصهاي مختلف و طبقه بندي هايي كه بمنظور بررسي هاي اقتص
با توجه به ساير تقسيم . است و همچنين عناوين اتحاديه هاي صادراتي را نيز مورد توجه قرارداده ايم
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بندي هاي بوجود آمده، من حيث المجموع مي توان گروه كااليي صادراتي را در جهت اهداف اين پژوهش 
  :اوين آن بترتيب اولويت عبارتند ازعن (Visible)به گروههاي ذيل طبقه بندي نمود كه در بخش كااليي 

  كاالهاي صنعتي -1 

  پتروشيمي و گاز -2

  فرش دستباف و صنايع دستي و سنتي -2 

  خشكبار و كشاورزي -3

  Q2بازرگاني عمومي -4

  مواد معدني -5

  شيميايي و مصنوعات پليمري  - 6

  ساير كاالها  -7

پوشي شده است ولي ممكن است فرآورده هاي البته در اين طبقه بندي ها بصورت كلي از نفت چشم      
نفتي صادراتي نظير گازوئيل يا پارافين يا روغنهاي صنعتي را نيز شامل گردد كه در قسمت ساير كاالها 

  .آمده است

خيلي فعال نبوده ايم،  ،در ارتباط با موضوعات غير كااليي كه متأسفانه بدليل صادرات بسيار محدود    
  : تحت عناوين زير مي باشد (Invisible)يطبقه بندي غير كاالي

  خدمات فني و مهندسي -1

 توريسم    -2

 ترانزيت -حمل و نقل  -3

 نيروي انساني و خدمات بانكي ،...)مالي، فني،(خدمات مشاوره اي  ، بازرسي،ITساير خدمات شامل  -4
  مي شود   و خدمات بيمه اي
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و تفكيك گروه بسيار مشكل مي شود نظير مسئله ي صادرات و مبادله ي كاال  البته در برخي موارد     
در اين . حالتي كه ماشين آالتي وارد مي شود و محصول آن براي جبران بهاي ماشين آالت صادر مي گردد

نظير مبادله ي كاال در  ،حالت تعيين گروه كاالها كه فرآورده ي ماشين آالت مي باشند بسيار مشكل است
‐BOT )Buildingانتقال  –عمليات  –ساخت روش ها نظير  و يا ساير Buy Backقالب قراردادهاي 

Operate‐ Transfer (تأمين مالي  كه اينها بحث جديدي را عنوان مي نمايند كه شايد بتوانيم به آن
بگوييم و همچنين بحث مناطق آزاد و صادرات مجدد و واردات موقت و  )Trade Financing( تجاري

موضوع صادرات نيروي كار و يا خدمات بانكي نيز مي تواند ) ييغير كاال(همچنين در گروه خدماتي 
نمي توان گفت كه ما بصورت مستقيم به تجهيز  “پيچيده باشد چرا كه تازه در آن گام نهاده ايم و دقيقا

‐Third)نياز داريم اين موضوع وقتي بهتر نمايان مي شود كه شخص ثالثي  Financeمنابع مالي يا 

party)  بيع متقابل وارد و به فروشنده ماشين آالت بهاي ماشين آالت پرداخت نموده و خود از در قرارداد
است و يا تأمين كننده   Financer “واردكننده ماشين آالت محصول را بخرد كه در اين حالت عمال

هواپيماها و غيره را كه بدليل طبيعت  )Landing (نشست ترانزيت يا -همچنين در مورد حمل و نقل
هدف از اين مطالعه تنظيم دو . مي شناسيم (Intangible)ي آن و حالت خاص بعنوان غير ملموسدولت

پيوست است كه بعنوان پايه اي براي بررسي مسئله  B2و A2دو جدول فرعي  B1 و و A1جدول اصلي 
بتوانيم  خاص هر يك از گروههاي كااليي و غير كااليي مورد استفاده  قرار گيرد و با تجزيه و تحليل آنها

در تهيه اين جدول پرسشنامه هايي و . به چگونگي تجهيز منابع مالي يا نوع تسهيالت اشراف پيدا كنيم
مصاحبه هايي بعمل آمده است و بيشتر تأكيد روي كاالها و خدمات صادراتي بالفعل مي باشد ، با نگاهي 

توضيح اينكه در هر يك . ي نسبي كشورپژوهش گرانه بر كاالها و خدمات صادراتي بالقوه با توجه به مزيتها
با مسائل خاصي هم مواجه مي باشند براي مثال در  “دتاا كاالهاي خاصي قرار دارند كه قاعاز اين گروهه

گروه كشاورزي مسائل مبتال به صادركنندگان خشكبار، ميوه و سبزي تازه، انواع گل و گياه را مي توان 
ر قطع مسائل مبتال به صادركنندگان محصوالت شيميايي، ذكر كرد يا در بخش كاالهاي صنعتي بطو

به همين دليل دو جدول . دارويي، صنايع تبديلي، صنايع سنگين و صنايع چوبي با هم متفاوت است
تهيه گرديده كه بصورت تفكيكي و مسئله ي خاص كاالي زير گروه به  B2و  A2ضميمه نيز تحت عنوان 

  . آن توجه شده است
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  :به چگونگي تهيه جداول راجعتوضيحات 

و براي ارزيابي  ،كمي scaleدر اين فصل بدست آوردن يك معيار يا  7جدول 6 هدف اصلي از تهيه و ارائه
. مي باشد تأثير هر يك از عوامل نظير بوركراسي، حمايتهاي صادراتي ، رقابتي اعم از داخل و خارج كشور

 تجهيز سهيالت و وامهاي اعطايي واز طريق تبدست آوردن ميزان تجهيز منابع داخلي جهت همچنين 
هم در  8طريق منابع خارجي بر آن شديم كه دو جدول صادرات بخش خصوصي از مالي و سرمايه گذاري

ارتباط با نسبت هر يك از گروههاي خدماتي و كااليي به كل صادرات آنها و كل صادرات كشور بصورت 
  . جداگانه داشته باشيم

و  84است كه در جداول پيوست ابتداء كل صادرات كاال و خدمات در طول سالهاي  البته الزم به توضيح
البته اين . اشاره شد طبقه بندي شده است بترتيبي كه فوقاً واستخراج شده و سپس به تفكيك  86 و 85

كه بعنوان مقياسي براي مطالعات كل پروژه نيز خواهد بود پايه اي براي  يا baseجداول در حقيقت 
ولي علت اينكه در اين بخش يعني فاصله بين مرحله اول و  اني و كتابخانه اي بكار گرفته شده استميد

بدليل نياز به بعضي از ارقام مي باشد كه از فصل دوم ضرورت داده هاي  دوم تحقيق آورده شده است
لذا اين جداول . بايد از آنها بدست آورد نتيجه گيريهايي است كه لزوماً منعكس شده در جداول محسوس و

تجزيه تحليل، نتيجه گيري و پيشنهادات را بر آورده مي و چند منظوره بوده و مقاصد مختلفي از بررسي 
  .نمايد بدين معني كه در بخشهاي آتي نيز به اين جداول مراجعه خواهد شد

ممكن است  آن داريميادآور مي گردد كه ارقام اين جداول بر اساس نگاههاي مختلفي كه به  “ضرورتا
چرا كه آمار . محاسبات قرار دهيمعمل و  مالكسه منابع را اشد ليكن سعي شده كه ميانگيني از متفاوت ب

وزارت بازرگاني در صادرات يك نوع موازنه تجاري است و آمار گمركات يك نوع موازنه گمركي و بر اساس 
كنند در حاليكه در محاسبه موازنه  كاال را ارزيابي مي ،ارزشي است كه مأمورين گمرك براي اخذ عوارض

محاسبات ارز حاصله از صادرات  بر اساس “بانك مركزي صرفا )Balance Of Payment(پرداختها 
عالوه بر آن در اين محاسبات در بخش خدمات در موضوع صدور خدمات فني و . خود را انجام مي دهد

يا صادرات ن پيشرفت كار و يا دريافت ارز و مهندسي نه بر اساس قراردادهاي منعقده بلكه بر اساس ميزا
                                                            

  ٦٠تا  ٥٣صفحات  -  ٧

  ٥٤و  ٥٣صفحات  -  ٨
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نياز به توضيح ندارد كه آمار صدور كاال از طريق مبادالت  ضمناً. قرار گرفته است محقق شده مالك عمل
، صادرات )buy back(مرزي، مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي ، تجارت چمداني ، روشهاي بيع متقابل 

بعنوان ساير آورده شده است كاالي مسافري ، نرم افزارها  روجخ )Re export( موقت ، صادرات مجدد
. بايد به آن توجه نمود ) Indicative(بلكه بعنوان يك آماره و قرينه  ايم ولي محاسبه دقيقي ارائه نداده

  ي توان حجم آنرا         هم چنين مقوله قاچاق كاال كه بعلت فقدان اطالعات آماري از آن در دست نيست ولي نم
قاچاق و يا خروج ارز مربوط  به واردات و مستقيماًهر سال برآورد در  كل صادرات% 30كه معادل حدود 

  .مي شود كتمان نمود

 بودهگويا نباشد اگرچه سعي شده تا آنجا كه ممكن  در مورد صادرات خدمت نيز ارقام ممكن است كامالً
ورزشكاراني كه در ازاء در يافت  مثالً از خدماتولي در اين جهت نيز هنوز بعضي منابع موثق باشند 

هاي ديگر در بخدمت كشورها و تيم حق الزحمه اي و موقت  و از طريق انعقاد قرارداد مثالً كم دستمزد
  .جايگاهي ندارند يند جدولهاآ مي

كه  قير گازوئيل و پارافين و ميعانات گازي و خود صدور گاز هويژه موضوع احتساب فرآورده هاي نفتي و ب
مشخص نيست كه آنرا به حساب غير نفتي بياوريم يا نفتي، مسئله نرخ تبديل  اغلب در انحصار دولت است

ارزهاي حاصله از صادرات با يك ارز پايه محاسبه براي جداول و صادرات نيز مهم است چرا كه صادرات 
، استرلينگممكن است پوند  به يك ارز نبوده بلكه واحد محاسبه كشور به مقاصد كشورهاي مختلف قطعاً

  .يورو، دالر، ين ژاپن، و غيره باشد كه نرخ تبديل آنها به يك ارز نيز حائز اهميت است

اعداد متعارفي   مربوطهضمن توجه به مالحظات  تب فوق در تهيه اين جداول سعي شدهبا توجه به مرا
يا استاندارد  )Linear( در محور خط كه شايد بتوان گفت با ده درصد انحراف باال و پائين ردداستخراج گ

  . مورد قبول قرارگيرد

و بويژه براي مرحله اول و دوم بشرح  “بطور خالصه مي توان منظور اصلي از تهيه جداول پيوست را فعال
  :ذيل عنوان نمود

پايه براي مقايسه هاي آمار و نتيجه گيري هاي مختلف بويژه در ارتباط صادرات ساير كشورهاي  -1
 .مشابه
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انعكاس اظهار نظرات دولت مردان و صاحبان انديشه در مورد موانع و كمبودها و اهميت و تأثير  -2
 .مواردي نظير بوركراسي و ميزان منابع مالي و تسهيالت تزريق شده به بخش خصوصي و صادرات

 تجزيه و تحليل نتايج حاصله و ارائه پيشنهادات براي تضمين، تأمين،  بيمه و تجهيز تسهيالت از -3
 .خارج

 و فرصتها و تهديدها مطالعه در مورد گله هاي صادركنندگان و استخراج نقاط ضعف و قوت -4
)SWOT(9 آناليز. 

بررسي اينكه آيا سرمايه داخلي و ملي پاسخگوي نيازهاي بنگاههاي بخش و نقش آنها در اقتصاد  -5
 .ملي هستند يا خير

 .شاخصهاي كالن و رابطه آنها با صادرات غير نفتي - 6

شتغال و احصاء موانع قانوني ، حقوق فني  و ساختاري و اجراي موجود بر سر راه سرمايه سطح ا -7
ورود به بحث آسيب  “گذاري خارجي و بررسي علل ناتواني در جذب سرمايه گذاري خارجي و كال

 .شناسي روشهاي تأمين مالي صادرات در كشور است

بتواند از  “ه شده است كه خواننده شخصابراي هر يك از جداول نيز در صورت لزوم توضيحاتي ارائ
  .نمايد تطبيقآن استفاد نموده و در صورت لزوم با اطالعات خود 

بايد مسئله ويژه و مهم هر گروه صادراتي از اين  “مĤال اين است كه در تهيه جداولمطلب مهم 
براي  Bو براي كاالها  Aدر ستونهاي جداول فرعي كه تحت عنوان جداول . مقوله استخراج گردد

هم هر يك از آنها دركل صادرات آورده شده است و با نتايجي كه از س. خدمات ارائه مي گردد
درجه اهميت هر يك از  سعي شده است مدهپرسشنامه ها و بررسي هاي بعمل آ –مصاحبه ها 

و . رقابتي براي صادركنندگان خصوصي روشن گردد -حمايتي -موضوعات تحت عنوان بوركراسي
.....  و Dو  Cو همين طور  Bو كمتر از آن  Aمنظور به ترتيب باالترين درجه اهميت  به همين

ميزان تجهيز منابع مالي از داخل و خارج نيز بصورت ارقام ارائه  “ضمنا. تقسيم بندي شده است

                                                            
٩ ‐ Strong & Weak, Opportunities & Threats 
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كه البته قسمتي از آنها  دول يك تجزيه و تحليل ارائه گرددسعي شده براي هر ج همچنين .شده
  .آتي ارائه خواهد شددر فصول 

و پيشنهاداتي صادرات بخش خصوصي و محدوديت هاي بوجود آمده در شرايط تحريم  وضعيت در
كه در ارتباط با چگونگي خروج از اين شرايط بايد ارائه گردد در بخش ويژه و جداگانه اي تقديم 

  .خواهد شد

اعم از ) سال گذشته 5( ي اخير تصميمات دولت و سازمانهاي ذيربط در ارتباط با صادرات در سالها
بحث بنا به تشويقي، قانوني ، حمايتي، اعتباري و تسهيالتي و ورود سرمايه از خارج نيز در هر 

 .اقتضا ارائه خواهد شد
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 ميزان صادرات كشور به تفكيك كاال در سالهاي84 تا 86 (ارقام به ميليون دالر)  

راتدرصد سهم از كل صاد مالحظات
 كااليي كشور

درصد سهم از كل صادرات 
 كشور 

 شماره نوع كاال 84 85 86

  
 1 صنعتي 5,101 5,300 6,589 33 42

  
 2 پتروشيمي و گاز 2,340 4,300 4,288 15 27

  
 3 فرش دستباف و صنايع دستي و سنتي 661 725 715 4 5

  
 4 كشاورزي 1,878 2,325 2,645 12 17

  
ازرگاني عموميب 575 370 615 4 4  5 

  
 6 مواد معدني 503 780 794 3 5

  
 7 شيميايي و مصنوعات پليمري و ساير 10 12 16 0 0

  
 9 جمع 11,068 13,812 15,662 71 100
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 ميزان صادرات كشور به تفكيك خدمت در سالهاي84 تا 86 (ارقام به ميليون دالر)  

يي درصد سهم از كل صادرات غيركاال مالحظات  شماره نوع خدمت 84 85 86 درصد سهم از كل صادرات كشور  

  
 1 خدمات فني و مهندسي 2,199 2,678 3,064 12 50

  
ترانزيت -حمل و نقل  1,407 1,730 1,961 10 32  2 

  
 3 توريسم 786 959 1,094 6 18

  
 4 ساير 7 8 9 0 0

  
 5 جمع 4,399 5,375 6,128 29 100
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 ميزان سرمايه گذاري در گروههاي كااليي صادراتي كشور (ميليون دالر)

(تجهيز از منابع خارجي   Finance(  تجهيز از منابع داخلي)تسهيالت و وام(  
 شماره نوع كاال

              

 1 صنعتي              

 2 پتروشيمي و گاز              

نتيفرش دستباف و صنايع دستي و س                3 

 4 كشاورزي              

 5 بازرگاني عمومي              

 6 مواد معدني              

 7 شيميايي و مصنوعات پليمري و ساير              

 9 جمع              
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 ميزان سرمايه گذاري در گروههاي غير كااليي (ميليون دالر)

)Finance(تجهيز از منابع خارجي   )تسهيالت و وام(تجهيز از منابع داخلي
 شماره نوع خدمت

              

  
 1 خدمات فني و مهندسي            

              
ترانزيت -حمل و نقل   2 

              
 3 توريسم

              
 4 ساير

              
 5 جمع
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 بررسي مسئله خاص گروههاي غير كااليي 

يالتيتسه نقدينگي  سياسي
محصول 
 نهايي

تشكيالتي
زيست 
 محيطي

حمايتي بوركراسي بي دانشي فن آوري كيفيتي توليد سنتي بازاريابي رقابتي  شماره نوع خدمت

                
 1 خدمات فني و مهندسي            

                            
ترانزيت -حمل و نقل   2 

                            
 3 توريسم

                            
 4 ساير

                            
 5 جمع
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  بررسي مسئله خاص گروههاي كااليي

 سياسي نقدينگي تسهيالتي
محصول 
 نهايي

 تشكيالتي
زيست 
 محيطي

بيبازاريا توليد سنتي فن آوري كيفيتي بي دانشي بوركراسي حمايتي رقابتي   شماره نوع خدمت

 1 صنعتي                            

 2 پتروشيمي و گاز                            

                            

فرش دستباف و 
صنايع دستي و 

 سنتي

3 

 4 كشاورزي                            

ازرگاني عموميب                              5 

 6 مواد معدني                            

                            

شيميايي و 
مصنوعات 

 پليمري و ساير
7 

 8 جمع                            
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  )Visible(بررسي مسئله مشترك هر يك از گروههاي كااليي صادراتي كشور 

)تسهيالت و وام(تجهيز از منابع داخلي  )Financeتجهيز از منابع خارجي  (  

 بروكراسي حمايتي رقابتي

درصد
سهم از كل 

صادرات 
كااليي 
 كشور

درصد
سهم از 

كل 
صادرات 

 كشور 

 شماره نوع كاال

  

            

                    

 ١ صنعتي ٣٢.٩٠ ٤٢.٠٧

                    

١٥.١٢ ٢٧.٣٨ 

 

 

 پتروشيمي و گاز

 

 

٢ 
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٤.٢٠ ٤.٥٧ 

فرش دستباف و 
صنايع دستي و 

 سنتي

٣ 

                    

 ٤ كشاورزي ١٢.١٤ ١٦.٨٩

                    

 ٥ بازرگاني عمومي ٣.٧٠ ٣.٩٣

                    

يمواد معدن ٣.٣٠ ٥.٠٧  ٦ 
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٠.٠٦ ٠.٠٩ 

شيميايي و 
عات پليمري مصنو

 و ساير
٧ 

                    

 ٨ جمع ٧١.٤٢ ١٠٠.٠٠
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  ))Invisible(غيركااليي (بررسي مسئله مشترك هر يك از گروههاي خدمات صادراتي

  تجهيز از منابع خارجي
)Finance( 

تجهيز از منابع 
 )تسهيالت و وام(داخلي

رقابتي حمايتي بروكراسي

درصد سهم 
از كل 

صادرات 
غيركااليي 

درصد 
سهم از كل 

صادرات 
 كشور 

 نوع خدمت
شما
 ره

  
            

                    

 ١ خدمات فني و مهندسي ١١.٧٠ ٥٠.٠٠

                    

١٠.٣٥ ٣٢.٠٠ 

  ترانزيت- حمل و نقل

  

  

٢ 

 ٣ توريسم ٦.٤٨ ١٧.٨٥                    
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 ٤ ساير ٠.٠٥ ٠.١٥

 ٥ جمع ٢٨.٥٨ ١٠٠.٠٠                    
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  :مرحله دوم 
  

  

 :آسيب شناسي روشهاي تأمين مالي صادرات در كشور
  

  

  

در اين بخش موضوعات مرتبط با وضعيت موجود اقتصاد 
كشور و نقاط قوت و ضعف آن در جذب بهينه منابع خارجي 

خدمات بخش خصوصي  جهت تأمين مالي صادرات كاال و
  .بررسي مي شود
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  آسيب شناسي روشهاي تأمين مالي صادرات در كشور

  :مقدمه

در اين مرحله كه تحت عنوان آسيب شناسي روشهاي تأمين مالي صادرات ارائه خواهد شد سعي مي    
ط با شود با تكيه بر واقعيت هاي موجود كه از طريق پژوهش روي شاخصهاي اقتصادي كشور در ارتبا

تأمين مالي صادرت كشور بويژه بخش خصوصي استخراج شده است و همچنين با مطالعه و احصاء انواع و 
اشكال مختلف تأمين مالي و شرح مختصر آنها ابتداء با اين موضوعات آشنا شده و سپس با تجزيه و تحليل 

يا و عدم مزاياي آن آشنا جداول بدست آمده در مرحله اول نقاط قوت و ضعف آنرا بدست آوريم و به مزا
  .گرديم

در جهت تقويت بخشي به پژوهش با اتكاء به نتايج حاصله از پرسشنامه اي كه در اين بخش نمونه آن     
و كتابخانه اي و مطالعه ي مقاالت ارائه شده توسط  (Site Study)ارائه شده و بر اساس مطالعات ميداني 

رسي انتقادات بعمل آمده، آسيب هاي مختلفي كه بخش صاحب نظران و تجربيات آنها و همچنين بر
  .خصوصي از اين جهت ديده و مي بيند معرفي گردند

در اين پژوهش به نقش صادرات غير نفتي در اشتغال، توليد ناخالص ملي، توسعه و جذب ارز، و     
  .شاره خواهد شدمشكالت ارسال كاال، محدوديت هاي موجود، موارد حمايتي و تشويقي و بوركراسي نيز ا

اسناد بانكي نيز مورد مطالعه و مالحظه قرار همچنين  ريسكهاي مهم صادراتي و پوشش آن، ضمناً    
  .خواهند گرفت

البته در اين مرحله تنها به قسمتي از مشكالت صادركنندگان پاسخ داده خواهد شد و براي ارائه راه     
م بويژه در شرايط بحران الزم است بخشهاي آتي اين حلها و روشهايي به سياست گذاران جهت اخذ تصمي

معهذا باقتضاي موضوع در اين فصل حتي االمكان در محل مناسب . پژوهش نيز مورد مطالعه قرار گيرند 
 . اشاراتي به اين مقوله خواهد شد
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  تعريف و مفهوم سرمايه، منابع مالي، تجهيز منابع مالي -1-2

  

  مالي آشنايي با روشهاي تأمين -2-2

  تأمين مالي از طريق منابع داخلي -الف

  تأمين مالي از طريق منابع خارجي - ب

 اشاره به سازمانهاي تأمين كننده منابع مالي -ج

  

و سازمانهاي ذيربط و بررسي ريسكها و  Financeآشنايي با موضوع تضمين وامها و تسهيالت  -3-2
  پوشش آنها و سازمانهاي ذيربط

  

و قوت و ضعف جهت تأمين منابع مالي براي صادرات بخش خصوصي بر اساس تجزيه اشاره به نقاط  -4-2
  تحليل جداول و اطالعات ميداني

  .نظر خواهي بدست آمده از طريق مطالعات ميداني–سؤاالت مطروحه پاسخ دهندگان  -1-4-2

  تجزيه تحليل جداول تهيه شده از نگاه نقاط قوت و ضعف در تأمين منابع مالي -2-4-2

  .نتيجه بررسي مربوط به آسيب شناسي تأمين مالي -3-4-2
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  تعريف و مفهوم سرمايه، منابع مالي، تجهيز منابع مالي) 1-2

يكي از عناصر مهم و مؤثر توليد در اقتصاد آزاد غير از زمين، نيروي كار، مديريت، عامل سرمايه مي     
از اصطالح سرمايه و اصطالح كاالي  "معموال. باشد و به معناي پولي است كه از آن عايدي بدست مي آيد

و گاهي سرمايه را به آن ) پول سرمايه اي(سرمايه اي بطور مترادف استفاده مي شود گاهي سرمايه را 
بعضي اوقات از . قسمت كه به شكل سند مالكيت سهام، اسناد قرضه گروئي نگاه داشته مي شود مي گويند

. سود بخش ياد مي گردد كه در برابر آن كاالهاي سرمايه اي قرار دارداين حق تملك و پول به نام سرمايه 
دانسته اند زيرا منبع درآمد ) Know How(اقتصادداناني چند معلومات اكتسابي را نيز به معناي سرمايه 

مي باشند در عمل تجاري اين اصطالح تنها به ثروت خالص يك واحد اقتصادي اطالق مي گردد يا كليه 
دائمي را كه مالكان از دارايي خود يا قرضه دراز مدت انجام داده اند بنام سرمايه  "اري ها نسبتاسرمايه گذ

  .ياد مي كنند

سرمايه به انواع گوناگون طبقه بندي . به معناي وسيع، سرمايه دارايي هاي كل يك واحد اقتصادي است    
لت بر درجه خطر احتمالي بازدهي دال) Venture Capital(سرمايه مخاطره آميز  "اصطالحا. شده است

سرمايه دارد كه به آن ضريب سرمايه مي گويند يعني چه مقدار سرمايه الزم داريم تا يك واحد محصول 
  . بدست آيد

در ترازنامه سرمايه را ارزش ويژه مي گويند اگر كل بدهي را از كل دارايي كم كنيم مانده آن سرمايه     
  . است

مالي علي االصول به آن قسمت از سرمايه گفته مي شود كه براي اجراي يك پروژه  در حالي كه منابع    
قرار  (Source)به عنوان منابع ) Fund(يا در مقابل مصارف) Financial Capital(بكار گرفته مي شود 

 اين منابع ممكن است شامل آورده هاي نقدي ، اوراق بهادار، سهام و يا آورده هاي غير نقدي. مي گيرد
بكار گرفته مي  (Feasible)شامل ماشين آالت ، مواد اوليه، كه براي اجراي يك پروژه امكان سنجي شده 

در صورتيكه اين منابع بنحوي از خارج تأمين گردد يا بصورت ارزي در اجراي پروژه ها بكار رود كه . شود
تأمين منابع مالي  "الحامي باشد به آن اصط (National Currency)در حقيقت منابع غير از پول ملي 

گفته مي شودكه در اين پروژه بيشتر به بخشي از ) Out Source Financing(از خارج يا تأمين ارزي 
  .اين منابع كه براي صادرات بخش خصوصي بكار گرفته شده توجه مي شود
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استفاده  البته الزم به توضيح است گاهي مواقع يك صادركننده بخش خصوصي ممكن است از منابعي     
در مواقعي كه بخشي  "كند كه گر چه منابع داخلي است ولي ممكن است ريشه خارجي داشته باشد مثال

از منابع دريافتي از خارج توسط يكي از بانكها در اختيار صادركنندگان بخش خصوصي قرارگيرد و يا يك 
ماشين آالت خريداري   تقبل پرداخت) Buyback(در قرارداد بيع متقابل ) Financer(تأمين كننده 

خود از واردكننده ماشين آالت طلبكار گردد كه اگر صادركننده بخش خصوصي  "شده را بنمايد و نتيجتا
  . باشد بدين ترتيب تأمين مالي شده است

الزم است به منابع داخلي نيز اشاره گردد و با تأمين تسهيالت نيز آشنا شويم كه  ،با توجه به مطالب اخير
  . بعمل آمده باشد با آن آشنا باشيم) Finance(ي از دو منبع داخلي و خارجي براي تأمين مالي اگر تركيب

يا  ن مالي از منابع سرمايه اي داخليپس از اينكه موضوع تأمي: Financing –تجهيز منابع مالي     
منابع  خارجي و اشكال ديگر براي مجري پروژه و يا وام گيرنده مشخص شد الزم است از بين اين

) The Best Alternative(       مناسبترين را انتخاب و روش استفاده از اين منابع را به بهترين شكل
پايين بيايد بايد جدولي ) Effective Cost(       بدست آورد و از طرفي براي اينكه هزينه مؤثر بر پروژه

طلوب در مقاطع زماني مناسب باشد لذا تهيه كنند كه برداشتها متناسب با نياز اجرايي پروژه يا نياز م
بايد هماهنگ با جدول ساخت ) Utilization Of The Fund(          جدول استفاده از منابع يا وجوه

)ConstructionSchedule (هزينه پروژه  ،در غير اين صورت به علت عدم تجهيز مناسب. تنظيم گردد
  .قيمت محصول توليدي آن اثر مي گذارد در قيمت تمام شده پروژه و يا"باال رفته نتيجتا

براي  "مثال ؛مشخص شدن بهترين روش استفاده از منابع مالي است ،پس بايد گفت تجهيز منابع مالي    
احتراز از هزينه ي باال بايد دريافت كننده تسهيالت از ميان وام مستقيم يا يوزانس يا بيع متقابل 

)Buyback (از جمله . توجيه نمايند نمايد و اين انتخاب را بنحو احسنخاب مناسبترين آنرا بررسي و انت
اعتبارات ) Discount(مطالعه ي سرمايه گذاري در كشور ميزبان طرح و يا مطالعه چگونگي تخفيف  

اسنادي باز شده منبع صادركنندگان و باالخره اينكه آيا پروژه فاز به فاز اجرا گردد يا يك جا ساخته شود 
  .كه بايد به آن توجه نمود از مسائلي است

در آوردن منابع مالي بدست   مالي براي جذب و بحركت )Fund Mobilization(در تجهيز منابع     
آمده از طريق وام يا اعتبار كه اغلب با هدف سودآوري بويژه از طريق بخش خصوصي مي باشد توجه به 
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يا بيع ) BOT("ساخت بهره برداري انتقال "اداينكه آيا قرارد "ساختار قرارداد نيز خيلي مهم است مثال
و ساخت بهره برداري مالكيت ) Joint Venture(و يا سرمايه گذاري مشترك   )Buy Back(متقابل 
يا غيره انتخاب شود ابتداء بايد با اين نوع سرمايه گذاري ها آشنا گرديم تا بتوانيم تجهيز ) BOOT(انتقال 

بعبارتي براي هر پروژه الگوي مناسب مالي . وژه خاص بعمل آوريممنابع مناسب مالي را براي آن پر
در حقيقت تأمين منابع مالي، تجهيز منابع مالي،  تضمين منابع مالي و محاسبه ريسك . پيشنهاد نماييم

عدم پرداخت و پوشش آنها و هزينه مؤثر بر پروژه همه جزء ضرورت هاي يك نگرش علمي براي اخذ 
. به آن نگريست) Package(است كه بايد به صورت يك بسته ) Finance(ماليتسهيالت و يا تأمين 

  .نگاه ويژه به آن داشته باشيم 5عالوه بر اين بايد قبل از اجراي هر پروژه 

به پروژه اي كه منابع براي آن بكار مي رود كه بيشتر نگاه  نگاه فني يا اجرايي و عملياتي - الف
در آن جدول زماني ساخت يا اجرا يا حمل بسيار مهم است البته مهندسي و ساخت يا نصب آن است و 

  .بايد به فهرست بهاء و قيمت نيز توجه نمود

در اين نگرش به چگونگي استفاده از خدمات بانكهاي عامل و اقدامات آنها بصورت : نگاه بانكي -ب
داردهاي بانكي و توجه مي گردد كه بيشتر در اين مورد استان) Documentation(مستند به اسناد 

اسنادي نظير چگونگي صدور ضمانتنامه ها و انواع آن، چگونگي گشايش اعتبار اسنادي و انواع آن اشاره 
  .مي گردد

و قابل ) Bankable(در اين نگاه بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه پروژه بانكي : نگاه بازرگاني -ج
ديگر محاسبات مربوط به سودآوري آن را نشان مي  است يا خير بعبارت) Marketable(عرضه در بازار 

صادراتي غير از بخش دولتي است كه در آن نگاه اجتماعي  "دهد چرا كه پروژه هاي بخش خصوصي مثال
ممكن است مطرح باشد در ) ERR  ,)Economic Rate of Return,نرخ بازده اقتصادي  و اقتصادي

مي باشد و بيشتر )  Finance(خذ وام و يا تأمين مالي حاليكه در پروژه هاي خصوصي سودآوري مالك ا
 ,IRR, به نرخ بازده داخلي (Internal Rate of Return   NPV ,) Net, و ارزش حال خالص (

Present Value  ( توجه مي شود .  
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در نگاه حقوقي مهمترين مسئله قوانين مربوط به سرمايه گذاري در كشور ميزبان : نگاه حقوقي - د
ه كاال مالك عمل و مطالعه است به ده و قوانين سرمايه گذاري در كشور صادركننده يا فروشنواردكنند

همين دليل در صادرات خدمات فني و مهندسي و يا ايجاد كارگاه يا كارخانه در خارج يا ورود ماشين 
بررسي  "آالت كه به قصد توليد براي صادرات وارد مي شود ساختار قرارداد بسيار قابل توجه است مثال

قرارداد ) BOT(يا ساخت بهره برداري انتقال ) Joint Venture(اينكه بصورت سرمايه گذاري مشترك 
  .بسته شود بررسي حقوقي الزم است

در اين نگاه كه بيشتر مربوط به پروژه هاي دولتي است ممكن است بر خالف نگاه : نگاه اقتصادي -ه
بيشتر بازده اقتصادي يا اجتماعي طرح مطرح است  نباشد بلكه براي فرد يا بنگاه مالكبازرگاني سودآوري 

مثل ساختن يك پارك كه فرد بخصوصي از آن بهره مند نمي گردد و در آن سودآوري جمعي به عنوان 
البته نگاه مهم از نظر اين پروژه نگاه . بهره وري از يك نهاد عمومي مطرح مي گردد يا ساختن يك جاده

  .وژه به آن پرداخته ايممالي است كه در كل پر

به همين دليل ويژگيهاي پروژه هاي عمومي با پروژه هاي خصوصي متفاوت است لذا تأمين منابع مالي     
  . نيز با ضرايب خاصي براي هر كدام محاسبه مي شود

يك موضوع وسيع است و بهرگونه تأمين مالي كه باعث تزريق ) Finance(بنابراين موضوع تأمين مالي    
در ايران . مي شود اتالق مي گردد –سرمايه گذاري  –صادراتي  –نابع براي اجراي پروژه اعم از توليدي م

فاينانس بعنوان ابزاري براي اجراي طرح ها از طريق ) 1368(ساله اول  5از زمان تصويب قانون برنامه 
ركننده باز شده قبل از حمل از اعتبار اسنادي كه به نفع صاد "دريافت وجوه از خارج تعريف شد است مثال

)Pre Shipment ( و بعد از حمل)Post Shipment ( مي توان به عنوان منبعي براي دريافت وام از
 Assigning( بانك از طريق واگذاري حقوق آن به بانك The  Right(  يا از طريق نقد كردن آن

)Discount ( كه به اين روشها هم مي توان تأمين مالي . نام برد)Finance(  گفت.  

   آشنايي با روشهاي تأمين مالي -2- 2

تأمين  -1شيوه هاي تأمين مالي را براي استفاده ي سه بخش مي توان طبقه بندي نمود كه عبارتند از     
  مالي براي استفاده ي دولت 
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  تأمين مالي براي بخش خصوصوصي -2

  تأمين مالي براي پروژه هاي ملي -3

البته در .  تي پروژه هايي است كه زيربنايي بوده توسط دولت انجام مي گيردپروژه هاي دول "اصوال    
پروژه هايي كه دولت كمبود منابع دارد مي تواند از طريق انتشار اوراق قرضه با نرخ ثابت آنرا بدست آورده 
و در حالي كه يك پروژه از اجرا تا حصول درآمد به بخش خصوصي واگذار گردد به آن خصوصي سازي 

  ."Privatization "ي گويند م

در پروژه هاي ملي عموم مردم در نهاده اقتصادي مشاركت داشته و از طريق خريد سهام منابع را تأمين     
نموده و در سود و زيان آن سهيم مي شوند لذا سهم آحاد كشور در پروژه ها فرا گير بوده و عامه مردم 

از نظر ديگر منابع مالي ممكن است از . "Nationalization"سهامدار نهاده هاي مختلف مي باشند 
در صورتي كه اين منابع از خارج تأمين كردند ممكن است از منابع . خارج تأمين گردد و يا از داخل

 Foreign(استفاده گردد كه به آن سرمايه گذاري مستقيم خارجي  "خارجي مستقيما Direct 

Investment(FDI) (مي گويند .  

  : اشكال مختلف تأمين مالي از داخل عبارتند ازمهمترين  - الف

 .در قانون برنامه و رديف هاي مربوطه. تأمين مالي از محل بودجه هاي پيش بيني شده دولت  -1

 .تأمين مالي از محل بودجه هاي پيش بيني شده براي مشاركت مردمي  -2

 .تأمين مالي از طريق ايجاد شركت مختلط مردمي و دولتي -3

 .ايجاد شركتهاي سهامي عام مردمي تأمين مالي از محل -4

 .تأمين مالي از طريق دريافت تسهيالت از بانكها در مقابل وثايق -5

 .تأمين مالي از طريق دريافت تسهيالت ازطريق عقود اسالمي - 6

 .تأمين مالي از طريق دريافت تسهيالت در مقابل اسناد بانكي -7

 .تأمين مالي از طريق دريافت تسهيالت اوراق بهادار -8
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 .مالي از طريق دريافت تسهيالت قراردادهاي همكاريتأمين  -9

 ...تأمين مالي از طريق پيش فروش حق اشتراك و سهام مردمي آب و غيره -10

  .تأمين مالي از طريق فروش اوراق قرضه داخلي -11     

 .تأييد شده "تأمين مالي از محل اعتبار در حساب جاري يا وامهاي اعطايي قبال -12     

ارشناسان مالي معتقدند انتشار اوراق قرضه ارزي كه هم بتواند باعث جذب و جلب بعضي از ك-13
سرمايه هاي بين المللي بشود و هم شايد بتواند جذب منابع ايرانيان خارج ازكشور را هدف قرار 
دهند نيز يكي از منابع تأمين مالي مي باشد البته تا بحال كشور ما قرضه ارزي منتشر نكرده است 

دان مبلغ قابل توجه نمي باشد ولي الزم به ذكر است كه حجم اين گونه قرضه ها براي و يا چن
ينكه پروژه مورد انظر به . ميليارد دالر مي باشد 5تأمين مالي در حال حاضر در جهان حدود 

مورد فوق خودداري  13بررسي مابيشتر تأكيد روي تأمين منابع از خارج دارد لذا از شرح تفصيلي 
 .مي گردد

  :شيوه هاي تأمين مالي از منابع خارجي و بين الملل -ب

در دنيا شيوه هاي مختلفي جهت تأمين منابع خارجي پيشنهاد مي  "براي اجراي پروژه ها اصوال    
و در بخشهاي بعدي در مورد هر يك از . گردد كه در اين قسمت به اصول ساختاري آن اشاره مي گردد

  .شد آنها به تفضيل شرح داده خواهد

 Foreign Indirectو   FDI: همان طور كه گفته شد روش جلب سرمايه خارجي دو گونه است     

Investment (IFI).  

حق خواهند داشت اصل و سود سرمايه  ،در هر دو روش سرمايه گذار يا تأمين كننده منابع مالي     
ان به ارز قابل تبديل خارج خود را پس از پرداخت ماليات ها و هزينه ها طبق مقررات كشور ميزب

  .نمايند

در حالي كه ( در سرمايه گذاري مستقيم سرمايه گذار سهام واحد توليدي را خريداري مي نمايد      
يا ساخت بهره ) BOT(يا ساخت بهره برداري انتقال  Joint Ventureدر سرمايه گذاري مشترك 



٧١ 

 

فق  شده صورت گيرد كه ممكن است به نسبت سهم الشركه توا) BOOT(برداري مالكيت انتقال 
در اين گونه پروژه ها سرمايه  "معموال. بصورت آورده نقدي يا آورده بصورت ماشين آالت و غيره باشد

گذار در درجه اول محصوالت واحد توليدي را در داخل كشور بصورت ريالي مي فروشد و سود ساالنه 
د و در درجه دوم بخشي از محصول واحد توليدي سهام خود را به ارز تبديل و از كشور خارج مي نماي

  .را صادر مي نمايد

بر اساس قوانين سرمايه گذاري كشور اين نوع سرمايه گذاري آزاد است و يكي از روشهايي است كه     
صادركنندگان مي توانند با كشورهاي خارجي مشاركت نموده اقدام به راه اندازي خط توليد نمايند كه 

بدون اشراف به مقررات و قوانين و آشنايي با حقوق طرفين نبايد گام برداشت بنابراين در اين ارتباط 
براي احتراز از وارد شدن آسيب به اينگونه سرمايه گذاري ها نياز است نگاه حقوقي و نگاه مالي به 

  . بررسي گردد "پروژه دقيقا

د يك كارخانه و تغذيه از آن مي بنظر مي رسد اگر مجموعه اي از صادركنندگان كه متكي به تولي    
مي توانند بصورت اتحاديه يا سنديكايي تجهيز منابع مالي از اين طريق بعمل آورده و ) Feeding(باشند

كه هم ريسك . اقدام به مشاركت با شريك خارجي نمايند ) Co Finance(بصورت تأمين مالي مشترك 
ت كارخانه مذكور محصول خود را تكميل نموده و صادر آنها توزيع مي شود و هم متناسب با نياز به توليدا

نمايند به عنوان مثال اگر كارخانه هاي نساجي نياز به مهره و ماسوره دارند كارخانه توليدي آنرا وارد نموده 
كه بدين ترتيب متناسب با محصوالت نساجي توليدي خود از . و بصورت مشاركتي سرمايه گذاري نمايند 

ه ها اعم از فلزي يا پالستيكي استفاده نمايند كه اين كار عالوه بر مزاياي مختلف هزينه اين مهره و ماسور
به صفر مي رساند و طبيعي است كه با توجه به  "حمل اين وسايل را از كشور مبداء به كارخانه تقريبا

كاالي توليدي انرژي ، سوخت ، گاز و نيروي كار ارزان براي سرمايه گذار نيز در مقايسه با كشور خودش 
برنده  -و در اينجا اين نوع سرمايه گذاري به نفع طرفين و به اصطالح برنده. ارزان تر تمام مي شود 

  . )WIN‐WIN(است

در سرمايه گذاري غير مستقيم نظير بيع متقابل كه در آن فروشنده ماشين آالتي به خريدار مي فروشد     
وارد كشور خود نموده يا در كشور ديگر مي فروشد در ولي در عوض بهاي آن، محصول همان ماشين را 

نيز گفته مي شود در مالكيت سهيم نبوده ) Compensation Deal (اين نوع قرارداد كه به آن جبراني 
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و موظف است كه براي دريافت سود و اصل سرمايه خود بخشي از محصول توليدي آن طرح را از كشور 
مسئول اداره تهاتر و امور  1369اطالع برساند مجري پروژه كه درسال الزم است به  "توضيحا. صادر نمايد

را ارئه ) Counter Trade(نوع قرارداد متقابل  15صادراتي بانك مركزي بوده است در سميناري حدود 
به بانكها ابالغ شد و  13000به شماره  1369طي بخشنامه بهمن ماه ) Buy Back(نمود كه بيع متقابل 

نفي شدن كشور براي صادرات بدون نياز به تخصيص ارز بود و در آن شرايط بحراني شايد منظور اصلي ص
يكي از بهترين اشكال ورود كاالي سرمايه و خط توليد براي توليد به قصد صادرات بوده و در حال حاضر 

اساس روشهاي مختلفي كه بر  اصوالً. توان از آن استفاده نمود نيز براي صادرات در بخش خصوصي مي 
. مي گويند) Trade Financing(تجارت منابع اجرايي پروژه ها بدست مي آيد را تأمين مالي تجاري 

اين گونه امور و  عدم آشنايي بازرگانان صادر كننده به اسناد بانكي و اين نوع قراردادها نياز به فرا گيري
باسناد در كشور اجباري نبوده و  محسوس مي نمايد چرا كه هنوز هم صدور كاالها مستند آموزش را كامالً

حال آنكه اسنادي كردن صادرات مزاياي زيادي دارد كه . بر اساس اظهارنامه صادرات انجام مي شود "صرفا
  .از مهمترين آنها انعقاد اينگونه قراردادها و هم چنين تأمين مالي از طريق اسناد است

و يا يوزانس خودگردان سرمايه گذار ) Finance( در روشهاي تأمين مالي از طريق تأمين مالي مستقيم    
قصدي براي توليد يا فروش محصول يا سود و زيان پروژه نداشته در حقيقت وامي است كه به استفاده 

پرداخت نموده است و بر اساس ضمانت هاي ارائه شده توسط استفاده كننده بايد در سر ) User(كننده 
در حقيقت ريسك . پرداخت گردد  )Financer(به تأمين كننده رسيد هاي توافق شده اصل و بهره آن 

عدم فروش كاال يا قيمت وغيره فقط بعهده استفاده كننده است در حالي كه در قراردادهاي بيع متقابل 
  .پرداخت اصل و سود سرمايه وابسته به توليد كاال يا خدمات پيش بيني شده در طرح مي باشد

كه پرداخت بهاي ماشين آالت يا مواد ) Usance(كه در اعتبار اسنادي معوق البته بايد در نظر داشت     
اوليه كه بر اساس اعتبار اسنادي وارد شده است در مدت توافق شده پس از تحويل ماشين آالت يا 

صورت مي گيرد كه البته بهره اي كه بر پايه بازارهاي پولي  L/Cتجهيزات و مواد و يا پس از سر رسيد 
كه در اين مورد در  LIBOR)(محاسبه قرار گيرد بايد پرداخت گردد ) Base(لي به عنوان پايه بين المل

بحث هزينه مؤثر بر پروژه به آن اشاره خواهد شد و طبيعي است قيمت تمام شده محصول باال مي رود و 
حتساب بهره در ممكن است اگر صادركننده اي اين ماشين آالت را بصورت فوق وارد نموده باشد نتواند با ا
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روش ديگر تأمين منابع مالي از خارج . صحنه بين المللي در رقابت براي فروش كاالي خود برنده باشد
موضوع اعتباراتي است كه ممكن است كشور صادركننده كاال براي حفظ و پايداري بازارهاي خود و يا 

د كننده قرار دهد كه در اين حالت احتراز از خطرات عدم پرداخت و يامالحظات ديگر در اختيار كشور وار
پول خود را از محل صادرات از ) Negotiation Of Documents(صادركننده به محض ارائه اسناد 

مي گويند كه ) Buyer's Credit(بانك اعتبار دهنده دريافت مي كند اين نوع اعتبار را اعتبار خريدار 
ئت مديره بانك توسعه ي صادرات بود يعني سال براي اولين بار در ايران در موقعي كه مجري عضو هي

ميليون دالر   50و پس از فروپاشي شوروي سابق به كشور تركمنستان اعطاء گرديد كه معادل  1374
در حال حاضر نيز صادركنندگان مي توانند هم بصورت . براي خريد كاالهاي صادراتي كشور ما بوده است

صورت فوق اعطاء نمايند يا بخشي از آن را بعهده گيرند و از سنديكايي عمل نموده و خود اعتباراتي ب
براي كشورهاي آفريقايي  دولت تقاضا نمايند كه اين گونه اعتبارات را تمديد و يا تجديد نمايند كه اخيراً

الزم به توضيح است در صورتيكه اعتبار اسنادي بنفع صادركننده . اعتباراتي در نظر گرفته شده است
اين اعتبار اسنادي را تجهيز منابع مالي يا ) Discount(ي توان از طريق خريد دين گشايش يابد م

)Finance(  نمود.  

روشهاي ديگري نيز براي تأمين مالي از خارج وجود دارد كه بخشي از آنها توسط دولت انجام گرفته و     
ارند واگذار مي شود نظير سپس بين صادركنندگان يا واردكنندگاني كه ماشين آالت براي صادرات نياز د

برخي از كشورها به كشور ما اعطاء نمودند و يا كاالهايي كه بصورت يوزانس در  "اعتبار به خريدار كه اخيرا
  .اختيار ما قرار گرفته است

يا پولي و كاالئي است كه كشوري ) Packages(روشهاي ديگر تأمين مالي عضويت در بسته هاي     
كنندگان يا واردكنندگان از آن بهره مند مي گردند نظير سازمان همكاري عضو آن شده و سپس صادر

, ACU,و اتحاديه پاياپاي اقتصادي) ECO ,)Economic Corporation Organization,اقتصادي 
)Asian Clearing Union(  عضو در سه بسته تأمين مالي  54بانك توسعه ي اسالمي كه با  "و اخيرا
)Finance(تجاري بلند مدت ، تأمين مالي,LTTF ,)Long  TermTrade  Finance( ضمانت ،
)Insurance (در اين مورد در فصلهاي آتي توضيح . فعال است كه بايد صادركنندگان ما با آن آشنا شوند

  .بيشتري داده خواهد شد
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ي اسناد بدليل عدم آگاهي صادركنندگان ،آموزش و بكارگير "عدم استفاده از اين مجموعه ها نيز صرفا    
و عدم توجه دولت به اين موضوعات است كه اميد است بيشتر توسط اتاق بازرگاني تهران و ساير اتاق ها 

  . پيگيري گردد

ايجاد صندوق مشترك و قراردادهاي متقابل، تقويت مبادالت مرزي و بازارچه هاي مرزي نيز مي تواند     
ات مجدد و واردات موقت خود به تأمين مالي و البته بحث صدور خدمات و صادر. مورد بحث قرار گيرد

از نگاهي . هاي ويژه اي از خارج نياز دارد كه در جاي خود توضيح بيشتري داده خواهد شد Financeيا
به موردي  (Fund Raising From International Market)ديگر تأمين مالي از منابع بين المللي 

خواسته هاي ) وام دهندگان و وام گيرندگان( اي بين المللي گفته مي شود كه شركت كنندگان در بازاره
پس از مذاكرات  قراردادي كه همزمان خواسته هاي هر دو طرف را  "دارند ولي معموال متعارفيغير 

  .برآورده مي نمايد نهايي مي سازند

انات موجود يك متقاضي قبل از تماس با وام دهندگان ضمن مشورت با مشاور مالي خود امك "معموال    
يك بانك نيز پس از تماس يا دريافت تقاضا از متقاضي به همين ترتيب عمل مي . را بررسي مي نمايد 

  .نمايد

وامهاي وابسته به  –از نقطه نظر ديگري نيز وام طبقه بندي مي شود منابع از وامهاي غير وابسته     
فراهم نيست وام آزاد و  "است و بعضا گران "پوشش مؤسسه هاي تضميني وامهاي غير وابسته كه معموال

و باالخره روش ديگر تأمين  صكوك  -صور مختلف اوراق قرضه كوتاه مدت و بلند مدت اوراق اسالمي 
  . مالي از بازارهاي بين المللي سرمايه مي باشد

Raising Fund from International Market                                                       

  :در اينجا مناسب مي دانيم توضيح مختصري از صكوك را ارائه دهيم

در اكثر مناطق جهان، دولت، سازمانها، شركتها ، نهادها جهت تأمين مالي خود از ابزاري به نام اوراق      
ر سرمايه اين اوراق كه يكي از ابزارهاي اصلي در بازا. قرضه يا اوراق بهادار با درآمد ثابت استفاده مي كنند

كشورهاي غربي است سبب مي شود دسترسي صاحبان صنايع به صاحبان ثروت و سرمايه گذاران سريعتر 
فروشنده اين اوراق كه بر مبناي ترازنامه شركتها تنظيم مي شود و اساس آن بر پايه بدهي . صورت پذيرد
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ل را پرداخت مي كند، كه است به خريدار خود طي يك دوره زماني ثابت ، بهره و در سر رسيد، اصل پو
به همين دليل در كشورهاي  . شناخته مي شود شرع اسالم عين ربا است و غير مجازاين مسئله در 

اسالمي و ساير مناطق كه اكثر جمعيت آنها را مسلمانان تشكيل مي دهند نياز به جانشيني يك بازار 
ايده انتشار . به شدت احساس مي شود) مبتني بر بهره(بدهي اسالمي به جاي بازار هاي بدهي كالسيك 

اوراق صكوك براي نخستين بار توسط منذرقحف جهت استفاده از اوراق اجاره دارايي براي پوشش شكاف 
ابزارهاي "نيز در همين سال در كتاب خود با عنوان  "خان"و  "احمد". مطرح شد 1997بودجه در سال 

ي و انتشار اوراق صكوك توسط دولتها را پيشنهاد طراح  "مالي اسالمي براي تجهيز منابع بخش دولتي
به انتشار اوراق قرضه اسالمي صكوك  2001بانك مركزي بحرين ، نخستين بانكي بود كه در سال . كردند

ميليون دالر اوراق قرضه بين المللي روي آورد مؤسسه  700به انتشار  زدست زد، به دنبال بحرين، قطر ني
به بازار جهاني اعتبارات  2004تين بنگاه غير اسالمي بود كه در سال آلماني ساكسوني آنهالت نخس

صكوك در واقع يكي از . اسالمي گام گذاشت و يك صد ميليون دالر اوراق قرضه اسالمي منتشر كرد
تبديل دارايي ها به اوراق بهادار به شمار مي رود كه اين فرآيند تبديل، اولين بار در  اسالمي ساختارهاي

در سالهاي اخير انتشار اوراق صكوك رشد . به عنوان يك نوآوري مالي در آمريكا ظهور كرد 1980دهه 
در كشور . ميليارد دالر اوراق صكوك منتشر شده است 50ميزان  2006چشمگيري داشته و تا پايان سال 

تدا با دراين مقاله اب. ما مطالعات متعددي در خصوص اوراق صكوك و نحوه انتشار آن صورت گرفته است
اشاره به مفاهيم صكوك ، به طور اجمالي به بررسي انواع آن پرداخته و سپس چند مورد صكوك منتشر 
شده تشريح مي شود در ادامه صكوك اجاره كه محبوب ترين نوع صكوك در ميان سرمايه گذاران است و 

ودن آن در كشور همچنين ريسكهاي پيش روي اوراق صكوك بررسي مي شود و در نهايت نحوه اجرايي نم
  .و نقش بانكها در اين مسئله و مشكالت و چالشهاي پيش روي آن مورد بررسي قرار مي گيرد

  

  :تعريف صكوك

سازمان حسابداري . يك واژه عربي است كه به معناي گواهي يا سند معني مي دهد) جمع صك( 10صكوك
صكوك گواهي هايي با ارزش : و حسابرسي نهادهاي مالي اسالمي صكوك را اين گونه تعريف كرده است

                                                            
 . ند اطالق شده استالبته بعضی ها صکوک را جمع صک که همان لغت معرب شده چک است مترادف می دانند که با استعاره از آن به اين س - ١٠
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اسمي يكسان است كه پس از اتمام عمليات پذيره نويسي بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط 
خريدار به ناشر مي باشد و دارنده آن مالك يك يا مجموعه اي از دارايي ها، منافع حاصل از دارايي و يا 

صكوك بيان كننده يك سهم در مالكيت . مي شود ذينفع يك پروژه يا يك فعاليت سرمايه گذاري خاص
اين دارايي هاي غير نقدي، مي تواند حق استفاده از . دارايي هاي در دسترسي جهت سرمايه گذاري است

اين است كه اوراق قرضه ) ربوي(وجه تمايز صكوك با اوراق قرضه متعارف . خدمات يا تركيبي از آن باشد
هاي مالي داراي سود ثابت ، منتشر مي شود در حالي كه انتشار متعارف با پشتوانه يك سري بدهي 

از اين رو انتشار صكوك در يك جامعه مالي اسالمي قابل اجرا . صكوك به پشتوانه يك دارايي عيني است
اوراق صكوك به صورت كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و مطابق با اصول شرقي منتشر مي . است
نوع صكوك سرمايه گذاري را معرفي مي  14و حسابرسي نهادهاي مالي اسالمي سازمان حسابداري . شود

صكوك  -3صكوك مالكيت دارايي كه در آينده ساخته مي شود-2صكوك اجاره  -1:كند  كه عبارتند از 
- 5صكوك مالكيت دارايي  منافع دارايي كه در آينده ساخته مي شود  - 4مالكيت منافع دارايي موجود 

-10صكوك مضاربه -9صكوك مشاركت -8صكوك مرابحه  -7صكوك استصناع  -6) سلف(صكوك سلم 
صكوك -14صكوك مقارضه  -13صكوك مساقات - 12صكوك مزارعه -11صكوك نماينده سرمايه گذاري

  . حق االمتياز

  شرح برخي از اوراق صكوك 

را به  سلم يك نوع فروش است كه به موجب آن فروشنده عرضه يك كاالي خاص): سلف(صكوك سلم 
در اين جا . خريدار در آينده تعهد مي كند و خريدار بهاي آن كاال را تماماً پيشاپيش پرداخت مي كند

پرداخت مي شود، اما عرضه كاالي خريداري شده براي مدت مشخصي به تعويق مي ) آني(بهاي كاال نقداً 
معرفي شده است و جهت سلم به عنوان ابزاري جهت مديريت نقدينگي براي بانكهاي اسالمي . افتد

در برخي از كشورهاي اسالمي نيز سلم . اري كوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيردذفرصتهاي سرمايه گ
ناشر اوراق سلم، فروشنده كاالست و . به عنوان جايگزيني براي اسناد خزانه متعارف استفاده مي شود

رندگان صكوك سلم ، مالكان كاالي سلم بوده و ، خريداران اوراق سلم مي باشند دا) شركا(سرمايه گذاران 
مي     بنابر اين با انتشار اوراق سلم، شركت. مستحق دريافت بهاي فروش كاال پس از دريافت آن هستند

تواند نقدينگي خود را مرتفع سازد و سرمايه گذاران نيز با خريد اوراق سلم اين فرصت را دارند كه كاالي 
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خ سر رسيد به قيمت مناسبي تهيه كنند و چنانچه قيمت كاال در بازار در تاريخ مورد نياز خود را در تاري
سررسيد باالتر از قيمت توافقي در قرارداد سلم باشد آن گاه ما به التفاوت اين دو مبلغ، سود سرمايه 

از يكي . لذا اوراق سلم را مي توان يك ابزار سرمايه گذاري به شمار آورد. گذاران را تشكيل مي دهد 
اگر يك ابزار مالي در بازار قابل .ويژگي هاي مهم ابزارهاي سرمايه گذاري قابليت نقد شوندگي آن است

معامله نباشد و به عبارت ديگر قابليت نقد شوندگي نداشته باشد گزينه چندان مناسبي براي سرمايه 
بر پايه بدهي ايجاد شده ن كه متضمن يك دارايي است كه اوراق سلم به دليل آ. مار نمي رودگذاري به ش

. موازين شرعي غير مجاز است ، لذا قابليت معامله در بازار ثانويه را ندارد سو مبادله آن بر اسا است
مورد نظر در تاريخ سر رسيد  شخصي كه اقدام به خريد اوراق سلم مي كند انتظار دارد كه قيمت كاالي

ر وي از قيمت كاال تغيير كند و تصميم به فروش ورقه حال اگر قبل از تاريخ سر رسيد انتظا. افزايش يابد
براي حل اين مشكل در نمونه اي از . سلم خود بگيرد به دليل موارد ذكر شده امكان معامله آن وجود ندارد

اوراق اسالمي سلم كه در مالزي منتشر گرديد با استفاده از تبصره اي ، ريسك ناشي از كاهش احتمالي 
ناميده شده و بر  "معيار  "د پوشش داده شد، اين اوراق اسالمي، اوراق قرضه اسالمي بهاي كاال در سر رسي

خالف ساير انواع اوراق قرضه، با هدف جمع آوري وجوه براي تأمين مالي يك فرآيند خاص طراحي و 
كه يك مالك و سنجش براي انتشار و قيمت  هدف اصلي اوراق قرضه معيار اين است. منتشر نمي شود

در طراحي اين اوراق از اصل مرابحه استفاده مي شود، زيرا اصل مرابحه . اوراق قرضه شركتها باشد گذاري
انتشار  اجراي فرآيند) KNB(در زمينه ، مؤسسه خزانه مالي برهاد . با ويژگي هاي اين اوراق سازگار است

يت دارايي هاي دولت اين مؤسسه يك مؤسسه دولتي در مالزي جهت مدير. اوراق معيار را بر عهده دارد
مالزي است و از طريق انتشار اوراق معيار ، يك سري از دارايي هاي مورد تأييد شرعي را به صورت نقدي 

ينده التر و با تاريخ پرداخت معين در آبه سرمايه گذاران مي فروشد و سپس همان دارايي ها را با قيمت با
از طريق  KNBين اوراق قيمت بازخريد دارايي توسط نكته قابل توجه اين است كه در ا. خريداري مي كند

توسط عرضه و ) قيمت خريد براي سرمايه گذاران(عقد مرابحه از قبل مشخص است، اما قيمت فروش آن 
 . تقاضاي بازار تعيين مي شود
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  :اشاره به سازمانهاي تأمين كننده منابع مالي براي پروژه ها  -ج

گروهي از اين سازمانها وابسته به . اي تأمين منابع مالي وجود دارندسازمانهاي متعددي در جهان بر    
  .بخش خصوصي هستند و گروهي وابسته به بخش دولتي

در مقابل اسناد ارائه   Financeليست سازمانهايي كه به بخش خصوصي وام مي دهند و تسهيالت يا     
تنها  ،ا در اينجا ضروري بنظر نمي رسدمي نمايند در وب سايتهاي مختلف موجود است كه ذكر تمامي آنه

بايد گفت بخشي از آنها در پروژه هاي زيربنايي شركت مي كنند يا بصورت كنسرسيوم يا بصورت تشكيل 
بايد از طريق سيستم  دهند كه البته تمام آنها مĤالًشركتهاي مختلف تأمين مالي پروژه ها را انجام مي 

ا وام دهنده و وام گيرنده در محيطي اطمينان بخش بتوانند كار گردند ت) Channelize(بانكي كاناليزه 
  .كنند

در اين مقوله وارد نمي كنيم در مورد پروژه  بيمه و تضمين، پوشش ريسك را فعالًالبته مسائلي مانند     
وام دهندگان براي اطمينان از بازپرداخت به امكان سنجي پروژه توجه خاصي مي نمايند ولي  "ها معموال

تضمين بانك  د مسئله تضمين مهم است كه معموالًداده مي شو Soft Loanمواقعي كه وام بصورت  در
از مهمترين سازمانهاي بين المللي . ها مي باشد  Financeمركزي بهترين تضمين براي تأمين مالي و يا 

وم در صفحات آتي تأمين كننده منابع مالي مي توان به سازمانهاي ذيل اشاره نمود كه البته در صورت لز
  .به ساير آنها نيز اشاره مي گردد

 World Bankبانك جهاني  -1

 International Monitory Fund (I.F.M)صندوق بين المللي پول     -2

 International Finance Corporation (I.F.C)سازمان مالي بين المللي      -3

 Islamic Development Bankبانك توسعه اسالمي       -4

يا دو جانبه  Multi Lateralخره سازمانهاي ديگري هستند كه بصورت قراردادهاي چند جانبه و باال    
)Bilateral (و خطوط اعتباري برقرار مي  –و اعتبارات فني و اعتبارات فصلي  "در حسابهاي خود متقابال

  ) .Credit Line( كنند 
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اين اعتبارت و شرايط آنها و عدم طبيعي است عدم اطالع شهروندان يك كشور از چگونگي اعطاي     
اطالع رساني دولت به اين اشخاص باعث شده است كه سرمايه گذاري در اين كشورها آسيب ببيند و 
جريان سرمايه اي كه مرز نمي شناسد بنحوي بدست نيازمندان به آن نرسد و در نتيجه خيلي افراد 

رمايه نياز دارند و اشتغال پايين باعث دردسر اين وظيفه ي دولت ها در كشورهايي است كه به س. بيكارند
زيادي براي آنها شده است، كه در درجه اول آنها بايد به اين موضوع توجه كنند و در درجه دوم اتاقهاي 

( بازرگاني از طريق ايجاد امكانات سرمايه گذاري توسعه و اشتغال را از طريق روغن كاري سيستم 
Lubricating (تا در يك نقطه جهان سرمايه بدون بهره وري متوقف نباشد و همزمان  امكان پذير بسازند

در نقطه اي ديگر از جهان بيكاري و نداشتن امكانات بهره وري از معادن را بدليل فقدان ماشين آالت 
  .مختل ننمايد

اين آسيب و مشكل بويژه در مواقعي كه يك كشور تك محصولي است بيشتر خود را نشان مي دهد     
صادر مي شود بهمين دليل رابطه   )Raw Material( ريكه اغلب محصوالت معادن بصورت خام بطو

با ژاپن گاهي مواقع يك به هزار است يعني يك تن مواد معدني صادر مي كنيم ولي  "وزني كشور ما مثال
  . گرم است وارد مي كنيم كه باعث تأسف است 10براي تلويزيون كه معادل  ICيك 

ي به دانش بازرگاني ، عدم شناخت مقررات دو كشور، عدم شناخت بازار، عدم آگاهي به امور عدم آگاه    
بانكي و صدها عدم آگاهي ديگر باعث شده كشور با دارا بودن امكانات بالقوه باال نتواند اين پتانسيلها را 

ري در سطح قابل بالفعل نمايد و بدليل كمبود سرمايه در دست گروهي كه از نظر اطالعات و دانش تجا
قبولي قرار دارند نتوانند با رقباي سنتي خود مصاف بدهند و و هنوز ساختار بازرگاني ما كه پايه اوليه براي 

بستر سازي كافي براي جذب  "تنظيم قراردادهاي بانكي و مالي است قدرت چانه زني و مذاكره و نتيجتا
  . سرمايه را نداشته باشد
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  تضمين وام و ارتباط آن با تأمين مالي صادراتآشنايي با موضوع ) 3-2

يكي از مهمترين عوامل در محاسبه هزينه هاي دريافت وام و يا تجهيز منابع مالي بحث ضمانت نامه     
هر اعطا كننده تسهيالت يا تجهيز . هاست Financeهاي صادره بعنوان پوششي براي بازپرداخت وامها يا 

كه بانك باشد و يا يك سازمان قبل از هر چيز بايد قدرت بازپرداخت وام را كننده منابع مالي اعم از اين 
از طرف ديگر براي وام دهنده يا ارائه دهنده . مي گويند Solvencyبه آن  "بررسي كند كه اصطالحا

تسهيالت بايد روشن باشد كه در صورت تأخير در پرداخت يا عدم پرداخت چه تضميني و يا چه وثيقه و 
به همين دليل در اين بخش سعي مي شود به انواع تضمين ها اشاره . تواند آنرا پوشش دهدرهني مي 

به عنوان يك ضابطه و تا حدوديكه براي بررسي و آسيب شناسي تأمين مالي و تشخيص  "گردد كه فعال
 به تشريح كامل آنها خواهيم مي نماييم و در فصل چهارنقاط قوت و ضعف آن الزم است به آن اشاره 

پوشش ايفاي يك تعهد توسط بانك را تضمين بانكي مي گويند كه در حقيقت معتبرترين  "اصوال. پرداخت
وام دهنده يا ارائه كننده تسهيالت از وام گيرنده درخواست يك  "بنابراين معموال. نوع تضمين است

اگر اين ضمانتنامه  كه.ضمانتنامه بانكي معتبر غير قابل برگشت ايفاي تعهد بازپرداخت وام خواهد نمود
بصورت ارزي صادر شود به آن ضمانتنامه ارزي مي گويند البته صدور اين ضمانتنامه مستلزم پرداخت 

  .هزينه مي باشد

ضمانتنامه ها نسبت به اينكه چه بانك يا سازماني آنرا صادر كرده است داراي درجه اعتبار مي باشد     
, شركت نفت و پتروشيمي, وزارت امور اقتصادي و دارايي, يضمانتنامه هاي صادره از بانك مركز "مثال

بانكهاي خصوصي و باالخره ساير ضمانتنامه ها بترتيب داراي اعتبار كمتر مي باشند و , بانكهاي دولتي
طبيعي است كه متناسب با كاهش درجه اعتبار ضمانت كننده هزينه مورد مطالبه وام دهنده بيشتر 

  .م سخت تر اعطا مي گردد و شرايط آن سنگين  تر مي شودخواهد شد يا به عبارتي وا

از جهت تقويت و گسترش صادرات خود دولتها سازمانهايي را ايجاد نموده  "در بيشتر كشورها معموال     
اند و با تخصيص سرمايه اي براي آنها از صادرات و صادركنندگان كاال يا خدمات در مقابل ريسك عدم 

رداخت حمايت مي كنند كه البته اين ريسكها يا خطرات غير از خطرات از بين رفتن پرداخت يا تأخير در پ
در اين گونه . و آتش گرفتن يا سرقت كاالها است و بهتر است آنرا ريسك غير كااليي يا تجاري بناميم

د كه مي خواهد كارخانه اي در يك كشور خارجي ايجا صادركننده كاال يا سرمايه گذاري "ريسكها معموال
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كند كاال را تحويل داده و يا كارخانه را راه اندازي نموده ولي به داليل زير صادركننده و يا سرمايه گذار 
  . ممكن است نتواند پول خود را كه حاصل از فروش كاال و يا سرمايه گذاري است دريافت نمايد

  :مهمترين خطرات يا ريسكهاي غير كاالئي عبارتند از

 Political Riskخطر سياسي         -1

 Economical Riskخطر اقتصادي     -2

 Financial Riskخطر مالي        -3

 Commercial Riskخطر بازرگاني        -4

نوسانات نرخ ارز و باالخره , اعتصابات و اغتشاشات داخل يك كشور -قطع روابط سياسي در كشور    
شود صادركننده يا سرمايه  ورشكستگي خريدار از مصاديق چهار مورد فوق است كه ممكن است باعث
  .گذار نتواند بهاي كاالي خود را به موقع وصول و يا حتي كل آنرا دريافت نمايد

در چنين مواردي سازمانهاي حمايت كننده از صادرات كه در حقيقت يك نوع بيمه صادرات مي      
ساچه در  -انگليس در ECGDباشند وارد ميدان مي شوند كه بعنوان مثال مي توان سازمانهايي نظير 

  .كوفاسه در فرانسه را ذكر نمود –ايتاليا و هرمس در آلمان 

دو ارگاني هستند كه  ،در كشور ما نيز صندوق ضمانت صادرات و شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري    
 اين وظيفه را عهده دار مي باشند كه ضمن معرفي به شرح مختصري از فعاليتهاي آنها مي پردازيم و در
بحث آسيب شناسي به عدم كفايت سرمايه براي مقابله با اين خطرات و همچنين مشكالت مختلف آنها 

البته الزم به يادآوري است كه شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري زير نظر وزارت . اشاره خواهيم نمود
   .امور اقتصادي و دارايي و صندوق ضمانت صادرات زير نظر وزارت بازرگاني مي باشد

 »آشنايي با صندوق ضمانت صادرات ايران« )1-3-2

تأسيس گرديد صندوق ضمانت  75پيشنهاد وزارت بازرگاني در سال به يكي از سازمانهاي مهم كه بنا 

صادرات ايران مي باشد كه پس از انتزاع از مركز توسعه صادرات ايران در جهت تشويق و حمايت صادرات 

, راي وصول مطالبات صادركنندگان كاال و خدمات و نيز گسترشو تأمين ضمانتنامه هاي مناسب ب
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فراگيري و تأثيرگذاري در ارتقاء صادرات و تأمين منابع جديد مالي براي گردش بهتر امور مالي تأميني و 

بر اساس اليحه ي چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات كه به تصويب هيئت . ضمانتي تشكيل گرديد

يك و دو و سرمايه آن كه در ماده سه ذكر شده به شرح ذيل مي  ،ق در دو مادهوزيران رسيد هدف صندو

  :باشد

بمنظور توسعه و افزايش صادرات كشور از طريق تضمين اعتبارات و سرمايه گذاري هاي مربوط به كاالها 

ر در و خدمات صادراتي و ايجاد تسهيالت الزم و ضمانت مطالبات صادركنندگان از خريداران خارج از كشو

صندوق  ،قبال خطرات حاصل از عواملي كه بطور معمول شركتهاي بيمه تجاري آنها را بيمه نمي كنند

ضمناً در ماده . داره مي شودضمانت صادرات ايران از مركز توسعه صادرات ايران منتزع و برابر اين اليحه ا

است و بصورت شركت تذكر شده است صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي و اداري دوم م

در ماده سوم سرمايه صندوق مبلغ يكصد ميليارد . سهامي خاص زير نظر وزارت بازرگاني اداره خواهد شد

نيز اركان صندوق و حدود و وظايف و اختيارات  4در ماده . ريال است كه تمام آن متعلق به دولت است

  :عضاي زير استآن ذكر شده است كه بر اساس آن مجمع عمومي صندوق متشكل از ا

 وزير بازرگاني -

 وزير امور اقتصاد و دارايي -

 وزير امور خارجه -

 وزير صنايع -

 رئيس كل بانك مركزي -

 رئيس كل مركز توسعه صادرات  -

  :بقيه مواد اين اليحه به شرح زير مي باشد
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تضمين صندوق بترتيبي كه در آئين نامه هاي مربوط تعيين مي شود شامل موارد زير خواهد  -5ماده 

  :ودب

مطالبات صادركنندگان كاالها و يا خدمات از خريداران خارج از كشور كه به داليل زير در سر ) الف

  :مشروط بر آنكه ناشي از عدم انجام تعهد صادركننده نباشد, رسيد مقرر وصول نشود

 .استنكاف خريدار از قبول كاالي صادر شده يا خدمت انجام شده -1

 .ر سر رسيد مربوط عدم پرداخت بهاي كاال يا خدمت د -2

 .عدم توانايي مالي خريدار بدليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف -3

 .بروز جنگ يا حالت جنگ -4

صادركننده , تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار بنحوي كه در نتيجه آن -5

 .موفق به دريافت مطالبات خود در سر رسيد آنها نشود

 .وجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شوداعمال سياستهاي اقتصادي كه م - 6

 .در كشور خريدار اعمال سياستهاي مربوط به محدوديت هاي وارداتي و ارزي -7

سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه صادركننده موفق به دريافت  -8

 .مطالبات خود نشود

ريدار كه به تشخيص هيئت مديره صندوق ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خ -9

 .موجب عدم وصول مطالبات صادركننده شود

  .تسهيالتي كه براي كاالها يا خدمات صادراتي تخصيص يابد) ب

  .ساير مواردي كه به تشخيص هيئت وزيران در امر توسعه صادرات الزم ويا مفيد باشد) ج
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نسبت به طرح دعاوي حقوقي , موارد فوقصندوق مكلف است پس از پرداخت خسارت ناشي از  - 6ماده

  .در محاكم داخلي و خارجي براي وصول خسارت مربوط اقدام كند

هيئت وزيران پس از . صندوق در مقابل خدماتي كه ارائه مي دهد كارمزد دريافت مي كند -7ماده

ون و اداره نرخ كارمزد ياد شده و ساير هزينه هاي الزم را براي اين قان, تأييد مجمع عمومي صندوق

  .صندوق تعيين خواهد كرد

دولت مكلف است از تمامي وارد كنندگان غير دولتي يك درصد از ارزش سيف كاال دريافت  -1تبصره

  .و در اختيار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتياطي منظور شود

 

  -2تبصره

ماليات و , اندوخته قانوني, فتيذخاير ن, سود ويژه ساالنه صندوق نيز كه پس از كسر تمامي هزينه ها

چگونگي استفاده از . كسور قانون محاسبه مي شود به حساب اندوخته احتياطي منظور خواهد شد

  .اندوخته احتياطي توسط مجمع عمومي صندوق تعيين مي شود

هرگاه درآمد هاي صندوق براي پرداخت خسارت و تأمين ذخاير فني كافي نباشد مابه  -3تبصره

. س از تصويب هيئت وزيران در بودجه ساالنه كل كشور به حساب صندوق منظور خواهد شدالتفاوت پ

در ارتباط با . يب محاسبه ذخاير فني توسط مجمع عمومي صندوق تعيين مي شودتميزان و تر

استانداردهايي كه بر اساس آن ضمانتنامه هاي پوشش تسهيالت صادراتي توسط صندوق بويژه در 

كاربردي براي صندوق  Terminologyخريدار صادر مي گردد و همچنين تعاريف يا  ارتباط با اعتبار
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مي باشد كه در اين ) سوئيس( 11پايه اساسي و اصولي همان تفاهمات كلي اتحاديه بين المللي برن

  :تفاهمات به عناوين ذيل اشاره شد و براي هر يك شرح كافي داده شده است كه عبارتند از

 ):طبق تفاهمات كلي اتحاديه برن(وشش ضمانتنامه كاال و خدمات تحت پ )1-1

مواد اوليه در حالت طبيعي قبل از فرآوري يا توليد و يا نيمه تمام جهت فرآوري بعدي نظير  -الف
فرآورده هاي فلزي سبك، نوارها و ورقه هاي فلزي كه تمام شده محسوب مي گردند اما طبيعتاً (

  .)نيازمند فرآوري بعدي مي باشند
لين كاالها عمدتاً براي . هاي مصرفي با عمر كوتاه و خدمات جهت استفاده مصرف كنندهكاال - ب

  .استفاده شخصي، اما براي مقاصد تجاري و صنعتي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند/ مصرف
اين قطعات كاالهاي تمام شده اي . قطعات و اجزاء نظير كاالهاي واسطه اي و خدمات مرتبط -ج

تفاوت . تكميل و ساخت كاالهاي سرمايه اي و نيمه سرمايه اي استفاده مي شوندهستند كه در 
در فرآيند صنعتي ديگري تغيير نمي  "ج"در اين نكته نهفته كه كاالي  "الف"با كاالي  "ج"كاالي 

  .يابند، اما خود در فرآيندهاي توليدي مورد استفاده واقع مي گردند
  ):همات كلي اتحاديه برنبر اساس تفا(طه شروع اعتبار نق) 2-1
خدمات يا ميانگين / حداكثر تاريخ واقعي پذيرش كاال) 1-1(بند  "الف"براي كاالهاي ) 1-2-1

  خدمات توسط خريدار/ موزون تاريخ پذيرش كاال
  ،  مشابه)1-1(بند  "ب"براي كاالهاي ) 2-2-1

اريخ واقعي پذيرش كاال يا ، حداكثر تا ت"الف"، مشابه مورد ) 1-1(بند  "ب"براي كاالهاي ) 2-2-1
تاريخ تحويل فاكتور به مشتري يا : ميانگين موزون تاريخ هاي قبول كاال توسط خريدار، براي خدمات

طي اين دوره خدمت انجام شده و تحويل فاكتور يا تأييد مشتري در . پذيرش خدمت توسط مشتري
  .فواصل زماني معيني صورت مي پذيرد

                                                            
بعد از جنگ جهانی که بيمه در مقابل خطرات سياسی و اقتصادی اهميت بيشتری يافته بود مؤسسات بيمه ای تحت کنترل دولت و بخش خصوصی که  - ١١

نظور مجاز نمودن عضويت اين اساسنامه اتحاديه به م ١٩٧٤خطرات سياسی را از طرف دولتها پوشش می دادند به اين اتحاديه پيوستند و نهايتًا در سال 
 International" (اتحاديه برن"و يا " اتحاديه بين المللی تضمين کنندگان اعتبار و سرمايه گذاری"مؤسسات مورد تجديد نظر قرار گرفته و به نام فعلی آن 

Union of Credit and Investment Insurers( ،)Berne Union (کشور است ٣٢عضو از  ٤٠ه دارای در حال حاضر اتحادي. به تصويب رسيد.  
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، براي خدمات از تاريخ تحويل فاكتور به "الف"، مشابه مورد )1-1(ند ب "ج"براي كاالهاي ) 3-2-1
  .مي باشد "ب"مشتري يا قبول خدمت توسط مشتري و مشابه مورد 

  ):بر اساس تفاهمات كلي اتحاديه برن(اعتبار ) مدت(طول دوره ) 3-1

  .ماه 6حداكثر ) 1-1(بند  "الف"براي كاالهاي  -1-3-1

  .ماه 6حداكثر ) 1-1(بند  "ب"ت خدما/ براي كاالها -2-3-1

ماه ، استثناً در صورت توافق طرفين در مورد  6معموالً ) 1-1(بند  "ب"خدمات / براي كاالها -3-3-1
  .سال 5اجزاء و قيمتي بودن كاال تا / عمر قطعات

  ):بر اساس تفاهمات كلي اتحاديه برن( باز پرداخت اعتبار ) 4-1

  پيش پرداخت - الف

 "تأمين مالي صادرات كاال و خدمات"شرايط عمومي قرارداد تسهيالت آيين نامه ) 5(به موجب ماده 
ضمانتنامه، ) 1-1(بند  "ج"و  "ب"، "الف"مصوب شوراي محترم پول و اعتبار ، براي كليه كاالهاي 

مبلغ قرارداد تجاري بايد به عنوان پيش پرداخت توسط وام گيرنده و از طريق بانك داخلي به % 15حداقل 
  .فروشنده پرداخت گردد

  اقساط بازپرداخت -ب

  پرداخت خسارت -)9(ماده 

روز از موعد سر رسيد، موفق به وصول مطالبات خود از وام  60در صورتيكه بانك حداكثر ظرف  -1-9
گيرنده نشود، موظف است مراتب را كتباً به صندوق اعالم و درخواست پرداخت وجه طبق مفاد ضمانتنامه 

  .را بنمايد

روز از تاريخ درخواست بانك، نسبت به پرداخت وجه مطابق با ماده  30صندوق حداكثر ظرف مدت  -2-9
  .ضمانتنامه اقدام خواهد نمود) 3(
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يا ضامن خارجي، بدون اينكه نياز به / پس از اعالم بانك مبني بر عدم ايفاي تعهدات وام گيرنده  -3-9
و سود مقرر كه كماكان سه ماه پس از تاريخ مقرر  هيچگونه اقدام قضايي يا اداري ديگر باشد، اصل

از سوي صندوق به  Letter of Inclusionپرداخت نشده باقي مانده است، ظرف مهلت مقرر بر اساس 
  .اعالم و تشخيص بانك در خصوص ميزان مطالبات مورد قبول صندوق مي باشد. بانك پرداخت خواهد شد

ادره ورشكسته شناخته شود يا معسر گردد و صندوق متعهد در صورتي كه وام گيرنده طبق رأي ص-4-9
، صندوق هيچگونه تعهد ديگري در ارتباط ) 3-2(انجام پرداخت گردد، پس از پرداخت وجه موضوع ماده 

  .با مبالغ پرداخت شده نخواهد داشت

شد، صندوق در صورتيكه عدم پرداخت وام گيرنده ناشي از قصور و عدم ايفاي تعهدات صادركننده با -5-9
حق رجوع به صادركننده بابت تمام يا بخشي از خسارت پرداخت شده به بانك را براي خود محفوظ 

  .خواهد داشت

طرح هر گونه ادعاي خسارتي بعد از گذشت دو سال از زمان تحقق خسارت و يا آخرين مطالبه  -9- 6
  .كتبي بانك مسموع نخواهد بود

  :شش اين ضمانتنامه نمي باشدخسارت ناشي از موارد ذيل تحت پو -7-9

  .قصور و عدم ايفاي تعهدات صادركننده به موجب قرارداد فروش -

  .در صورتيكه عمل صادركننده به طور مستقيم يا غير مستقيم به نحوي موجب خسارت گردد -

  داوري و حل اختالف) 10(ماده 

ريق دوستانه و مذاكره حل هر گونه اختالف ميان صندوق و بانك در خصوص اين ضمانتنامه از ط    
در صورتيكه اختالف صندوق و بانك در رابطه با اين ضمانتنامه از طريق مسالمت آميز و يا . خواهد شد

ارجاع امر به كارشناس واحد مرضي الطرفين فيصله نيابد، حل اختالف به داوري به شرح ذيل ارجاع مي 
  :گردد

كارشناسان . كتباً به طرف ديگر معرفي مي نمايند هر يك از طرفين يك نفر كارشناس تعيين و -1-10
  .مزبور ، كارشناس ديگري را به عنوان سركارشناس تعيين خواهند كرد
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هر گاه ظرف مدت يك ماه از زماني كه يك طرف كارشناس اختصاصي خود را معرفي كرده طرف  -2-10
ارشناس منتخب طرفين در ديگر كارشناس اختصاصي خود را معرفي نكند و همچنين در صورتيكه دو ك

انتخاب كارشناس سوم به توافق نرسند، طرف ذينفع مي تواند از دادگاه ذيصالح درخواست تعيين 
  .كارشناس اختصاصي طرف مستنكف يا سركارشناس را به عمل آورد

رأي سركارشناس كه بايد در مهلت مقرر يك ماه از تاريخ تشكيل هيأت كارشناس صادر شود،  -3-10
  .فين الزم االجرا استبراي طر

هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس اختصاصي خود و نصف حق الزحمه سركارشناس را به  -4-10
  .عهده دارد

 ECGDصندوق ضمانت صادرات عمليات مشابهي با هرمس و كوفاسه يا  ،بطوريكه مالحظه مي شود

  .ي دهدانجام م كه شروع گرديد، در دنيا براي صادركنندگان كاال و خدمات

البته الزم به ذكر است نسبت به اسنادي كه صادركنندگان در مقابل كاال يا خدمات صادراتي خود     

و نسبت به كشوري كه ضمانت كاالي ) اسناد ديگر, برات, اعتبار اسنادي, قرارداد(ارائه مي دهند 

هزينه ....) تعدم پرداخ(نسبت به موضوعي كه بيمه مي كنند , Country Riskصادرات مي باشد 

دريافتي صندوق تفاوت مي كند و جداولي براي آن از طرز صندوق ارائه مي گردد كه بنا به اقتضاي 

سازمانهاي بيمه اي و حتي بانك  "اخيرا. يا بروز گرددupdateاوضاع مالي بين المللي ممكن است 

اند كه بعنوان نمونه  شده) تضمين و حمايت صادركنندگان(توسعه صادرات نيز وارد اينگونه عمليات 

 .اشاره اي هم به بانك توسعه صادرات و چگونگي بيمه نوسانات نرخ ارز توسط اين بانك مي نماييم

  »آشنايي با بانك توسعه صادرات ايران « ) 3-2- 2

مجمع   19/4/1370براي اولين بار پس از انقالب شكوهمند اسالمي در ايران بر اساس مصوبه مورخ 
غير "بانك توسعه صادرات ايران بمنظور فراهم آوردن امكانات الزم جهت گسترش صادرات , عمومي بانكها 
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و مبادالت تجاري و اقتصادي با ديگر كشورها تأسيس شد و فعاليت خود را بعنوان تنها بانك  "نفتي
  .آغاز نمود) EXIM – BANK(واردات كشور -صادرات, تخصصي

اين واقعيت را روشن مي , جارت بين المللي جايگاهي دارندبررسي وضعيت تجاري كشورهايي كه در ت    
بكارگيري مناسب ابزارها و مكانيزمهاي تأمين , از عوامل بسيار مهم و مؤثر در موفقيت آنها , سازد كه 

با بهره , توفيق در اين امر ممكن نبوده است مگر . مالي مورد لزوم براي توسعه و رونق صادرات بوده است
نقش مؤسساتي . نات مؤسسات خاصي كه عهده دار ايفاي وظايف فوق در اين كشورها بوده اندگيري از امكا

كره جنوبي و تايوان در جهت حمايت از , بانكهاي ژاپن, نظير هرمس در آلمان كوفاسه در فرانسه و اگزيم
  . بسيار قابل توجه و تعيين كننده بوده است, صادركنندگان در كشورهاي متبوعه

  ):Fluctuation of Exchange Rate(خ ارز نوسانات نر

, ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز از جمله مقوالتي است كه همواره ذهن فعاالن بخشهاي اقتصادي
افرادي كه در ارتباط با صادرات و واردات در حال فعاليت مي باشند را به خود مشغول نموده  "خصوصا

  .است

زيانهاي سنگين و غير قابل جبراني را به  "ريسك بعضا اهميت اين موضوع بقدري است كه اين    
تعويضي و , بدين لحاظ بانك توسعه صادرات ايران در قالب معامالت سلف. مشتريان مربوطه وارد مي نمايد

ريسك نوسانات نرخ ارزها  "صرفا, در قالب اين معامالت. اختياري اقدام به پوشش اين ريسك خواهد نمود
. ش داده خواهد شد و امكان ثابت نمودن آن در مقابل ريال وجود نخواهد داشتدر مقابل يكديگر پوش

....) فرانك و, پوند, مانند يورو ( تبديل تعهد و يا درآمد ارزي پر نوسان مشتريان , هدف از ارائه اين خدمت 
ي در مقابل به دالر آمريكا مي باشد كه در مقطع فعلي در كشور ما از نوسان بسيار اندك و قابل پيش بين

به ميزان قابل مالحظه اي از ريسك , اميد آن مي رود ارائه و استفاده از اين مكانيزم. ريال برخوردار است
  .موجود در عرصه تجارت بين الملل بكاهد

مشتريان مي توانند از گزينه هاي مختلفي بهره مند گردند , براي پوشش نوسانات نرخ ارز : انواع معامالت
اهم اين . ميزان هزينه و كارمزد پرداختي متفاوت خواهد بود, آنها و دامنه پوشش ريسك  كه بسته به نوع

  ).Option(و اختياري ) Swap(تعويضي , )Forward(سلف : معامالت عبارتند از
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با نرخ مشخص و , توافق مي شود تا يك ارز, در معامالت سلف در هنگام عقد قرارداد بين طرفين معامله •
در اين حالت متقاضي هيچ . در مقابل ارزي ديگر معامله و مبادله گردد, ي معين در آيندهبراي سر رسيد

كارمزد و يا اصل مبلغ به بانك پرداخت نخواهد كرد و تنها وثايق مورد نياز در هنگام , وجهي را بابت هزينه
ازاي دريافت ارز مورد جمع مبالغ در سر رسيد آينده در  "عقد قرارداد نزد بانك توديع خواهد شد و نهايتا

در اين نوع از معامالت متقاضي مكلف خواهد بود دو روز قبل از . درخواست به بانك پرداخت مي شود
با همان نرخ توافق , وجوه ارزي مورد تعهد خود را تحت هر شرايط و فارغ از نرخ جاري بازار , سررسيد

, ن گونه معامالت ممكن است در سررسيد بايد دقت داشت كه در اي. شده قبلي به بانك پرداخت نمايد
نرخ نقدي بازار وضعيت بهتري را نسبت به نرخ توافق شده قبلي داشته باشد ليكن به موجب قرارداد 

  . بايستي مشتريان محترم نسبت به ايفاي تعهدات خود با همان نرخ قبلي اقدام نمايند, منعقده

ف حاكم خواهد بود با اين تفاوت كه تنها يك معامله در معامالت تعويضي نيز همان شرايط معامالت سل •
انجام اين نوع معامالت زماني براي مشترين موضوعيت خواهد . نقدي معكوس نيز به آن اضافه خواهد شد

داشت كه منابع ارزي در اختيار آنها در مقطع فعلي متناسب با نيازهاي جاري ايشان نبوده ولي تعهدات 
در اين حالت به منظور كسب آسودگي خاطر از ايفاي تعهد آتي و همچنين . ادآتي آنها را پوشش خواهد د

با انجام يك معامله تعويضي هر دو نياز مشتريان مرتفع , تأمين نقدينگي الزم متناسب با نيازهاي جاري
  .خواهد شد

اجازه خواهد , ي دارنده معامله اختيار) اعم از اختيار خريد يا اختيار فروش(در معامالت اختياري اعم از  •
ام نمايد و يا چنانچه نرخ نقدي نسبت به انجام معامله اقد, معامله) و يا تا سررسيد( داشت در سررسيد 
شده قبلي داشته باشد از قبول معامله و انجام تعهد قبلي  تري را نسبت به نرخ تأييدبازار مطلوبيت بيش

هزينه هاي مربوط به معامالت اختياري مي . نمايدخودداري نمايدو ارز مورد نيار خود را از بازار تهيه 
نخواهد بود بايست در زمان عقد قرارداد از جانب متقاضي پرداخت گردد ليكن هيچ نيازي به توديع وثيقه 

اين اختيار به دارنده آن اعطا خواهد شد , در سررسيد وع اروپايي معامالت اختياري صرفاًاينكه در ن مضافاً
ي آن از روز عقد قرارداد تا سررسيد حق استفاده از اختيار و يا انجام معامله محفوظ ولي در نوع آمريكاي

بايد توجه داشت از آنجا كه معامالت اختياري ريسك وسيعتري را پوشش خواهد داد و مشكل . خواهد بود
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يز به لذا طبيعي است كه هزينه مربوط به آن ن, عنوان شده در معامالت سلف را نيز مرتفع خواهد ساخت
  .ميزان قابل مالحظه اي افزايش يابد

روز تا حداكثر يك سال  15در مقطع فعلي از , مدت زمان پوشش كليه معامالت :مبلغ و نوع ارز, مدت
در مقطع فعلي انجام معامالت . هزار دالر مي باشد 100حداقل مبلغ مورد درخواست معادل . مي باشد
محدوديتهاي فوق (مله در بانكهاي كشور شامل مي گرددكليه ارزهاي عمده جهاني قابل معا, پوششي

همچنين اين معامالت مي تواند ارزهاي موضوع اعتبارات اسنادي ). ممكن است حسب مورد تغيير يابد
سپرده هاي ارزي مشتريان و حسب , بازپرداخت تسهيالت اعطايي, تعهدات ارزي , وارداتي و صادراتي 

  .دهد ساير نيازهاي ارزي را پوشش, مورد

تاريخ سر رسيد و مبلغ ارز اعالم شده از سوي متقاضي به هيچ وجه ,در تمام معامالت فوق :تذكر مهم
بود و بانك يت ها و زيانهاي احتمالي ناشي از آن متوجه متقاضيان خواهد لقابل تغيير نخواهد بود و مسئو

همچنين در صورت عدم . ود موظف به تامين ارز مورد تعهد در سررسيد مشخص شده قبلي خواهدب صرفاً
ايفاي تعهد از جانب متقاضيان هرگونه زيان و هزينه احتمالي مربوطه از محل وثائق توديعي قابل برداشت 

بدين لحاظ الزم است  متقاضيان محترم قبل از هر اقدامي از صحت و سقم مبلغ و سررسيد . خواهد بود
 داتي و صادراتي كه ممكن است بعضاًت اسنادي واراعالم شده اطمينان حاصل نمايند و در مورد اعتبارا

پرداخت زودتر و يا وصول وجوه با تاخير انجام پذيرد،سررسيدهاي اعالم شده با تقدم و تاخر چند روزه 
 .اعالم گردد

  »آشنايي با شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري « ) 3-3-2

  هدف از تأسيس  * 

سيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري با ر اساس قانون تأو سرمايه گذاري بشركت بيمه صادرات    

مشاركت بيمه مركزي ايران وشركتهاي بيمه ايران ، آسيا ، البرز، دانا و بانكهاي ملي ، صادرات ، توسعه 

  .تأسيس گرديده است  1373صادرات ، تجارت و ملت با سرمايه اوليه بالغ بر بيست ميليارد ريال در سال 
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اين شركت ارائه پوششهاي بيمه اي مورد نياز صادركنندگان كاال و خدمات و سرمايه هدف از تأسيس    

گذاران و كمك به توسعه و اعتالي صادرات غير نفتي كشور در راستاي اولويتهاي برنامه هاي اقتصادي و 

ن تأسيس اين شركت نقطه عطفي است درارائه خدمات بيمه اي مورد نياز صادركنندگا.  دولت بوده است 

  .و سرمايه گذاران بويژه در كشورهاي خارجي درجهت حفظ سرمايه و دستاوردهاي آنان 

  :انواع خدمات بيمه اي كه درحال حاضر توسط شركت عرضه مي گردد به شرح زير مي باشد * 

  : بيمه مطالبات صادركنندگان كاال از خريداران خارجي

ن نسبت به فروش كاالهاي خود به خريداران خارج از دراين نوع بيمه ، صادركنندگان ايراني با اطمينا   

زيرا اگر صادركننده به جهت تحقق خطرات اقتصادي و سياسي دركشور خريدار .  كشور اقدام مي نمايند 

نتواند بهاي كاالي فروخته شده خود را در سر رسيد مقرر از خريدار خارجي وصول نمايد شركت بيمه 

دراين زمينه دو نوع بيمه نامه به شرح زير صادر مي شود . ا مي پردازد صادرات و سرمايه گذاري خسارت ر

:  

  ): Pre Shipment(بيمه نامه قبل از حمل 

مي كند   صادركننده از زماني كه قرارداد قطعي فروش كاال را با طرف خارجي امضاء  ،دراين نوع بيمه   

كنندگان كاالي صنعتي كه طبق استاندارد ، اين نوع بيمه براي توليد . تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد

آب و هوا و سفارش خاص خريدار شروع به توليد كااليي مي كنند اهميت ويژه اي دارد ، زيرا ممكن است 

چنين كااليي خريدار ديگري نداشته باشد و در صورتي كه طرف قرارداد بر اثر وقايع سياسي و اقتصادي 

به عالوه دراين نوع بيمه .  سارات قابل توجهي متحمل مي گردد قادر به خريد آن نباشد ، فروشنده خ
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درصورتي كه صادركننده به دليل وضع پاره اي مقررات قادر به صدور كاالي مربوطه نگردد و امكان فروش 

  .آن كاال درداخل نيز نباشد ، شركت بيمه خسارت وارده به صادر كننده را پرداخت  مي كند 

  ): Post Shipment(بيمه نامه بعد از حمل 

شركت بيمه ريسك عدم پرداخت بهاي كاالهاي صادرشده را درمقابل خطرات زير تحت  ،دراين نوع بيمه   

  :پوشش قرار مي دهد 

  ورشكستگي يا اعسار خريدار  -1

 استنكاف غير موجه خريدار از قبول كاالي صادر شده  -2

 خودداري خريدار از پرداخت برات درسررسيد معين شده  -3

 داخت بهاي كاالي صادرشده درسررسيد مربوطه عدم پر -4

 :عدم پرداخت مطالبات صادركننده به علت  -5

  اعمال سياستهاي اقتصادي و محدوديتهاي وارداتي يا ارزي دركشور خريدار  -الف

  تيره شدن يا قطع رابطه سياسي با كشور خريدار  - ب

  سلب مالكيت از خريدار براثر ملي شدن يا مصادره اموال وي  - پ

  وقوع جنگ يا حالت جنگ و يا هرگونه عملياتي كه به جنگ شباهت داشته باشد در كشور خريدار  - ت

 اعتصاب ، شورش و بلوا در كشور خريدار  - ث
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  : بيمه مطالبات صادركنندگان خدمات فني و مهندسي از كارفرمايان و صاحبكاران خارجي* 

انجام خدمات و فعاليتهاي برون مرزي خود آسودگي دراين بيمه ، شركت مهندس مشاور و پيمانكار در    

خاطر دارد ، زيرا اگر دراثر وقوع خطرات اقتصادي و سياسي در كشور خريدار ، نتواند بهاي خدمات انجام 

  .شده اش را از كار فرماي خود وصول نمايد ، شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري خسارت را مي پردازد

  : بيمه سرمايه گذاران

دراين نوع بيمه ، سرمايه گذاريهاي مؤسسات و شركتهاي ايراني درخارج و يا بالعكس تحت پوشش    

بيمه اي شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري قرارمي گيرد و درصورتيكه به علت تحقق خطرات سياسي 

ات وارده را ، انتقال اصل سرمايه و يا منافع آن ممنوع گردد ، شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري خسار

  .براساس شرايط بيمه نامه پرداخت مي كند 

  : بيمه نامه جايگزين ضمانتنامه هاي بانكي مورد نياز جهت خدمات فني و مهندسي

و پيمانكار جهت شركت در مناقصه ،  دراين نوع بيمه ، تضمين هاي مورد نياز شركتهاي مهندسي مشاور   

ام كار كه مورد درخواست كارفرمايان مي باشد چه درزمينه پيش پرداخت ، حسن انجام قرارداد، حسن انج

  .فعاليتهاي برون مرزي و يا درداخل كشور يا صدور بيمه نامه هاي مناسب فراهم مي گردد

  ):صادرات مجدد( بيمه تعهدات گمركي درزمينه ورود موقت كاال به شرط صدور 

ل گمرك ايران مبني بر تبديل مواد اوليه به دراين نوع بيمه تعهدات وارد كنندگان موقت كاال درمقاب   

كاالي ساخته شده و صدور آن به خارج از كشور تحت پوشش بيمه اي شركت بيمه صادرات و سرمايه 

  .گذاري قرار مي گيرد
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بيمه بازپرداخت تسهيالت اعطائي از سوي بانكها و مؤسسات اعتباري به صادر كنندگان و 

  :سرمايه گذاران

ه ، بازپرداخت وامهاي اعطائي از سوي بانكها و مؤسسات اعتباري به صادركنندگان و دراين نوع بيم   

سرمايه گذاران دربخشهاي توليدي ، صنعتي و تجاري توسط شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري 

تضمين شده و اينگونه مؤسسات  مي توانند با تثبيت جريان نقدينگي ، به رسالت خود مبني بر اعطاي 

  .جهت توسعه صادرات و سرمايه گذاري دركشور بهتر عمل نمايند  تسهيالت

  : بيمه نامه جايگزين وثائق مورد نياز بانكها و مؤسسات اعتباري

به موجب اين بيمه نامه شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري تعهد مي كند درصورتي كه وام گيرنده    

فتي نباشد نسبت به پرداخت خسارات وارده به بانك در سررسيد مقرر قادر به بازپرداخت اقساط وام دريا

اين بيمه نامه توسط بانكها و مؤسسات اعتباري ، بجاي وثيقه .  يا مؤسسه اعتباري ذيربط اقدام نمايد 

  .پذيرفته مي شود 

  : رياصدور ساير انواع بيمه نامه هاي مورد نياز در زمينه صادرات كاال و خدمات و سرمايه گذ

ي دارد در زمينه صدور ساير انواع بيمه نامه هاي مرتبط با فعاليتهاي صادراتي و سرمايه شركت آمادگ   

 .گذاري اقدام نمايد 

  :پوشش هاي جديد شركت * 

  ) :Whole Turnover( عايدات كامل  )1
كليه معامالتي كه توسط بيمه گذار صورت مي گيرد تحت پوشش بيمه اعتباري قرار دارد  ،دراين حالت   

دراين . ن نوع بيمه نامه فروش به شركتهاي وابسته و اقماري و يا شركتهاي دولتي مستثني هستند در اي. 
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. موارد مي بايد بر سر نحوه و چگونگي كنترلهاي اعتباري بين بيمه گر و بيمه گذار توافق صورت گيرد 

  .نحوه محاسبه حق بيمه نيز بر اساس درصدي از حجم كل معامالت در طول سال مي باشد

  ): Specific Account(حسابهاي خاص ) 2

مي توان يك تعدادي .  اين نوع بيمه درموارد و معامالت معين و يا قراردادهاي موردي عمل  مي گردد    

دراين حالت حق بيمه . از معامالت و قراردادهاي با فروشندگان خاص تحت پوشش بيمه اي قرار داد 

  .مي گردد      بيمه نامه محاسبه  بصورت درصدي از حجم قرارداد درطي دوره

  ):Anticipatory Credit(اعتبار معامالت سلف( اعتبار پيش از تحويل كاال  )3
 ،در اين حالت بيمه نامه جهت حمايت از خريدار كه بخش و يا كل مبلغ معامالت را از پيش مي پردازد   

  .مي گردد صادر

 ) : Work in Progress(كاردرحال انجام  )4

بيمه نامه جهت پوشش اعتبار توليد كنندگاني صادر مي گردد كه تعهداتشان درقبال كارفرما  دراين حالت

  .يا مقاطعه كار مستقل از خريداران مي باشد

  استفاده كنندگان خدمات اين شركت* 

  صادركنندگان كاال و خدمات  -

 سرمايه گذاران ايراني در خارج از كشور  -

 سرمايه گذاران خارجي در داخل كشور  -

 انكهاي و مؤسسات اعتباري و مالي ب -

كارخانجات و مؤسسات توليدي و بازرگاني كه جهت توسعه فعاليتهاي خود از تسهيالت مالي استفاده  -

 .مي نمايند
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 مهندسين مشاور و پيمانكاران   -

  ):Effective Cost Of Project(هزينه مؤثر بر پروژه  -4-2

ل از تقاضاي تسهيل يكي از مهمترين نيازهاي يك شخص آشنايي با هزينه هاي مربوط به تأمين مالي قب
بدون شناخت عناوين هزينه هاي مختلف كه در . يا شركت متقاضي وام يا تسهيالت بويژه از خارج است

مؤثر مي باشند ورود به مذاكرات براي دريافت تسهيالت بسيار  "قيمت تمام شده يك پروژه مالي مستقيما
ت تمام شده پول يا منابع براي تجهيز مالي بايد براي استفاده كننده يا مخاطره آميز است چرا كه قيم

User بنابراين سعي مي كنيم حتي االمكان به عناوين آنها اشاره نموده و شرح . قبل از تقاضا روشن باشد
مختصري هم براي هر يك ارائه دهيم كه البته اين اقالم يا فاكتورها در جاي خود بيشتر توصيف خواهند 

 Effective Cost ofجمع آنها بعنوان هزينه مؤثر يك پروژه  "از مهمترين اين هزينه ها كه نهايتا. دش

Project  بايد محاسبه گردد و راهگشاي تصميم گيري براي دريافت يا انصراف از دريافت وام مي باشد كه
ممكن است براي پروژه هاي البته اين نوع هزينه يابي ها . آنرا در دو طبقه متمايز مي توان تقسيم نمود

صدور خدمات فني مهندسي ويا صادرات كاال و يا فروش ماشين آالت و خطوط توليد مورد استفاده 
  . صادركنندگان قرار گيرد

نظير هزينه . براي يكبار اخذ مي گردند"اين هزينه ها معموال. است FLATهزينه هاي ثابت يا : طبقه اول
يك يا دو در هزار  "و معموال, مي گويند Commitment Feeه به آن تعهد پرداخت وام توسط بانكها ك

هزينه بيمه كردن عدم بازپرداخت تسهيالت دريافتي از بانكها يا در  FLATمي باشد هزينه ديگر ثابت يا 
شده است در اين حالت براي پوشش ريسك عدم پرداخت بداليل  Financeحالتي است كه پروژه 

شكست شدن استفاده كننده از تجهيز منابع مالي براي اجراي پروژه شركتهاي سياسي يا اقتصادي يا ور
درصد كه بر اساس مدت  8تا  3بيمه درصدي از مبلغ بيمه شده از پروژه را دريافت مي نمايد كه از حدود 

و ريسك كشور و عوامل ديگر محاسبه مي شود و براي يك بار پرداخت مي گردد هزينه ديگري كه 
يا اسنادي است كه بنفع مجري پروژه  L/C CONFIRMدريافت مي شود هزينه تأئيد  flatوبصورت ثابت 

كارفرما به حساب ميزبان محاسبه مي كند و باالخره هزينه هاي ثابت  "گشايش يافته است كه معموال
كليه اين هزينه ها براي يكبار از پروژه دريافت مي شود  Management Feeديگر نظير هزينه مديريت 

  .حد متعارف است% 4تا  %2سال باشد تقسيم كنيم حدود ساليانه  5به مدت پروژه كه  "و اگر مثال
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هستند كه بر پايه هر سال محاسبه   Float "هزينه ها  كه شامل هزينه هاي شناور يا اصطالحا: طبقه دوم
  .مي شود اين هزينه ها را مي توان به شرح ذيل عنوان نمود

ر طول اجراي پروژه ممكن است به پيمانكاران فقط بخشي از صورت حساب ها سود دوره ساخت، د -الف
درصد بصورت  15به اين شكل توافق مي شود كه  "معموال Turnkeyپرداخت شود چرا كه پروژه هاي 

 Advanceپيش پرداخت  Payment  درصد در طول دوره ساخت و اجرا  15وDuring  the 

Execution  لذا . د بقيه پس از تحويل پروژه به پيمانكار پرداخت مي شوددرص 70پرداخت مي گردد و
درصد مبلغي دريافت نمي شود پس بايد پيمانكار بابت آن سودي   70در طول دوره ساخت چون بابت 

 . دريافت كند كه آنرا سود دوره ساخت مي گويند

صد برآورد مي شود در 5حدود  FEDICبر اساس استاندارد هاي مهندسي  "هزينه ديگري كه معموال - ب
يكي ديگر از . مي گويند كه در حقيقت نرخ تورم جهاني است Adjustment Feeو به آن تعديالت 

بر اساس نرخ  "است كه معموال Financeنرخ بهره مربوط به مبالغ  ،هزينه ها كه مهمترين آنها مي باشد
يا بازار پولي لندن محاسبه مي  LIBORمي شود كه بصورت سنتي بر پايه  FIXيكي از بازارهاي پولي دنيا 

 "كه فعال  LONDON INTER BANK OFFER RATEكلمه مي باشد 5متشكل از  TERMاين . گردد
درصد است كه البته به آن رقمي ممكن است اضافه يا كسر شود اين هزينه نيز رقم بسيار  5/5حدود 

گر در محاسبه ارزش حال و ويژه مهمي است و بر اساس هر سال به پروژه اضافه مي شود و بعبارت دي
سود آوري پروژه را تحت تأثير قرار مي دهد  و نتيجتاً) Net Present Value(پروژه بسيار مؤثر است 

و تحليل هزينه و فايده و نتيجتاً  )Feasibility Study(هزينه هاي ثابت و شناور پروژه در امكان سنجي 
ف مؤثر مي باشند به همين دليل پروژه ها بدون حمايت م به اجرا يا عدم اجراي پروژه هاي مختلتصمي

حداقل در زمانهاي كوتاه نمي تواند پاسخگو باشد  ،دولت و اعطاي تسهيالت تبصره اي و سوبسيدهاي ويژه
اين پروژه ها  ERRو بايد بدنبال تأمين منابع مالي سنديكايي و ارزان قيمت بود البته بازده اقتصادي 

  . ي استباالست كه مقوله ديگر
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  :درجه بندي تعهدات پرداخت كشورها بر اساس ريسك  -4-3-2

دراينجا الزم است كه  به چگونگي درجه بندي تعهدات پرداخت كشورها بر اساس ريسك اشاره اي داشته 
اين درجه بندي كه در ماهنامه اقتصادي بين المللي ريسك و بررسي . باشيم و بحث خود را خاتمه دهيم 

سياسي –كشور جهان را از نظر اقتصادي  120پ انگليس مي باشد در هر شماره خود وضعيت پرداختها چا
بررسي مي كند و آنها را بر اساس وضعيتي كه از نظر پرداخت تعهدات خود دارند درجه بندي مي نمايد  –
عبارتند از شاخص اقتصادي  ،شاخص هايي كه در اين درجه بندي مالك  قرار مي گيرند. 

  .جتماعي و بازرگاني هر كشور ،سياسي،ا

جنبه ها و هزينه هاي مربوطه را بويژه در بيمه هاي اتكايي , به نظر مي رسد اين درجه بندي مديريت
  .تحت تأثير قرار مي دهد

نحوه . ريسك موجود در برقراري روابط تجاري و معامله با هر كشور را نشان مي دهد, درجه بندي زير
تقسيم  A ,B ,C ,Dهر يك از اين درجه ها خود دوباره به درجه هاي : باشددرجه بندي به شرح زير مي 

و به همين  Cيعني ريسك كمتر از درجه  Bدرجه, Bيعني ريسك كمتر از درجه  Aمي شوند كه درجه 
اين تقسيم ثانوي وجود ندارد چون  DB7در مورد . Cتا  Aيعني ريسك بيش از درجه  Dترتيب درجه 

  .ه زيادي دارددريسك فوق العا, هبطور كل كشور مربوط
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  معني  درجه

DB1 وضعيت از نظر پرداخت تعهدها عالي است و كمترين ريسك ممكن را دارد.  

DB2  وضعيت از نظر پرداخت تعهدها خوب است.  

DB3  
وضعيت از نظر پرداخت تعهدها به شكلي است كه توانايي كافي براي پرداخت تعهدهاي 

  .خود را دارد

DB4  
وضعيت از نظر پرداخت تعهدها به شكلي است كه بطور طبيعي مي تواند تعهدهاي خود 

  .را بپردازد

DB5  
وضعيت از نظر پرداخت تعهدها مورد سؤال است و امكانات ضعيفي براي پرداخت 

  .تعهدهاي خود دارد

DB6  
يست وضعيت از نظر پرداخت تعهدها به شكلي است كه به احتمال قوي قادر به پرداخت ن

  . و ريسك زيادي وجود دارد

DB7  
وضعيت از نظر پرداخت تعهدها به شكلي است كه به احتمال بسيار قوي قادر به پرداخت 

  .نيست و باالترين ريسك ممكن را دارد
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  :مرحله سوم 

  

  

بررسي روشهاي تأمين مالي خارجي و  تأثير آن در توسعه 
 :صادرات 

  

  

ي جهان در جذب منابع مالي تجربه كشور ها در اين بخش
  .خارجي بررسي و معرفي مي شود
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 بررسي روشهاي تأمين مالي خارجي و تأثير آن در توسعه صادرات -3

  

  عناوين و انواع آنها        , آشنايي با روشهاي متداول تأمين مالي -1-3

  

                            اهداف تأمين منابع مالي و الزامات آن        -2-3

  

  نابع خارجي در ده سال اخيرتجربه كشورهاي جهان در جذب م -3-3

  

  شرح عملياتي و اجرايي مهمترين روشهاي تأمين مالي -4-3

  

نقش تأمين مالي در اجراي پروژه ها و تسهيل مبادالت و تأثير آن در توسعه صادرات  -5-3
  . كشورها
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  :مقدمه

ضمن بررسي و مقايسه سه موضوع  ،اين پروژه تحقيقاتي مي باشددر اين قسمت كه از اصلي ترين مباحث 
وضعيت سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف جهان و  –) وام و تسهيالت(تأمين مالي از طريق مستقيم 

امكان جذب سرمايه در قالب قراردادهاي مشترك و همكاري به چگونگي كاربرد آنها در تأمين مالي پروژه 
پرداخته و سعي مي شود در حد امكان به مواردي كه بيشتر با  ات بخش خصوصيها بويژه در بعد صادر

فضاي تجاري و صادراتي ايران ارتباط دارد آشنا شويم با اين هدف كه به بومي كردن اين روشها براي 
  .اعتال و توسعه صادرات بخش خصوصي كمكي كرده باشيم, كشور در جهت ايجاد اشتغال 

اگر چه  مخالفتهاي زيادي  با اخذ وام يا جذب سرمايه از  ،م است متذكر شويمقبل از ورود به بحث الز
 "ليكن بايد توجه داشت اوال. خارج با اين پيش فرض كه اينگونه وامها باعث وابستگي و استثمار مي شود

 سرمايه گذاري و وام و يا ايجاد شركت خارجي در كشور در صورتي كه با حفظ منافع ملي همراه باشد نه
ويژه براي بخش خصوصي و سرمايه ه تنها باعث وابستگي نمي گردد بلكه با روشهاي جديدي كه در دنيا ب

) Win‐Win(برنده -ويژه در بخش خصوصي طرفين به اصطالح برندهه گذاري هاي مشترك بوجود آمده ب
 "ه از آنها حتمابوده و اجتناب از اينگونه امور يك نوع پاك كردن صورت مسئله مي باشد كه عدم استفاد

و بر عكس دولتها بايد سعي كنند با اشراف به اين موضوعات به تقويت . به ضرر منافع ملي خواهد بود
  . بخش خصوصي خود كمك نموده و حتي مراتبي از خصوصي سازي را از اين كانالها به انجام برسانند

بانك توسعه  –بانك جهاني  –ي پول در موارديكه كشور ما در سازمانهايي نظير صندوق بين الملل "ثانيا
از سالها قبل عضو مي باشد و حق عضويت هم مي پردازد و وامهاي اعطايي با نرخ ارزانتري و با ... اسالمي

اعطاء مي گردند و يا در ) Credit Lines(هزينه هاي كمتري نسبت به ساير وامها  و خطوط اعتباري 
غفلت از بهره گيري از اين امكانات نه تنها . ز آنها وجود داردقالبهاي محتلف قراردادي امكان بهره وري ا

باعث كندتر شدن رشد كشور مي گردد بلكه بدليل عدم تخصيص آن به بخش خصوصي باعث عقب افتادن 
  .اين بخش كشور بويژه در بعد صادرات نيز مي گردد

ن وامها يا سرمايه گذاري ها نياز بايد اضافه كنيم كه تنها كشورهاي در حال توسعه نيستند كه به اي "ضمنا
از ) Infrastructure(دارند بلكه كشورهاي پيشرفته نيز در صورتيكه برنامه هايشان براي امور زير بنايي 

باشد از طريق بخش خصوصي د براي اموري كه در اولويت باال شونطريق سرمايه گذاري خارجي تأمين 
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اوراق قرضه صادراتي يا اوراق مشاركت براي توسعه  "ماآنها را اجرا مي كنند و بويژه در صادرات حت
صادرات بخش خصوصي خود منتشر مي نمايند كه اين اوراق در بازارهاي خارجي عرضه و منابع مالي كه 
از اين طريق تأمين شده به بخش خصوصي هدايت مي گردند و يا با تضمين اين وامها امكانات بهره وري 

و اعتبارات به ) Buyers Credit(مي نمايند كه البته اعتبارات به خريدار  بخش خصوصي از آنها را فراهم
براي اجراي پروژه ) Joint Venture(و باالخره سرمايه گذاري مشترك ) Suppliers Credit(فروشنده 

  . هاي صادراتي از مصاديق مهم است

ذاري مستقيم خارجي در اينجا الزم است براي مشخص شدن اهميت موضوع به روند جهاني سرمايه گ
FDI  اشاره نماييم تا مشخص شود كه نه تنها كشورهاي توسعه نيافته بلكه كشورهاي خيلي پيشرفته و

  . حتي آمريكا نيز به سرمايه گذاري خارجي نياز دارند

كه به تازگي توسط كنفرانس تجارت و توسعه  "بررسي روندهاي سرمايه گذاري "بر اساس گزارش 
دنيا در  FDIجمع جريانات ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ،منتشر شده است "سازمان ملل اخيرا

ميليارد دالر رسيد كه به ركورد  1360نسبت به مقدار مشابه سال قبل به رقم % 38با افزايش  2006سال 
  . يليارد دالر مي باشد نزديك شدم 1411كه مبلغ  2000ذاري در سال آن يعني سرمايه گ

در حال توسعه و  -مل سه گروه اقتصادي مورد بررسي در بر گيرنده كشورهاي توسعه يافتهاين افزايش شا
  .اقتصادهاي در حال گذار جنوب و شرق اروپا و كشورهاي مشترك المنافع مي شود

در كشورهاي در حال توسعه و  ،ميليارد دالر 857رقم سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي پيشرفته 
  .ميليارد دالر بوده است 69ميليارد دالر و  379ر بترتيب اقتصادهاي در حال گذا

بي مناسبت نيست كه بدانيم در اين آمارها اياالت متحده آمريكا همچنان موقعيت خود را به عنوان اولين 
و . ميليارد دالر حفظ نموده است 175كشور دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي با رقم 

هنگ كنگ و , مستقيم خارجي در ميان كشورهاي در حال توسعه به چين باالترين مقدار جريانات
سنگاپور اختصاص يافته است و فدراسيون روسيه هم باالترين مقدار اين جريانات را در ميان  اقصادهاي 

جريانات ورودي مستقيم خارجي به شرق و جنوب و جنوب شرق آسيا نيز به . در حال گذار داشته است 
در بخش خدمات ملي با  2006د دالر بالغ گرديد و جالب است بدانيم كه چين در سال ميليار 200رقم 
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ميليارد دالر جريانات ورودي مستقيم خارجي  64اينكه نسبت به سالهاي قبل كاهش داشته است مواجه با 
  .به كشور خود بوده است

شت آن دوباره به چين اين بندر ساله هنگ كنگ و بازگ 99البته الزم است يادآور شويم بدليل پايان اجاره 
  .آزاد از مبالغ زيادي از اين ارقام را به خود اختصاص داده است 

 69با  CISميليارد و كشورهاي حوزه مركزي آسيا  84ميليارد و آمريكاي التين و كارائيب با  18آفريقا با 
ميليارد دالر به  7/18ستان با قزاقستان، اوكراين و بلغار, روماني, ميليارد و پنج كشور فدراسيون روسيه 

  12.رشد مداوم خود از اين جهت ادامه مي دهند

البته نبايد از نظر دور داشت كه همزمان با جريانات ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي جريانات 
خروجي سرمايه نيز وجود دارد و به عبارتي سرمايه گذاري نه تنها جهتي يك سويه ندارد بلكه جريانات 

ه و چند سويه در دنيا بوجود آمده است و سرمايه گذاران در يك كشور ممكن است در عين حاليكه دوسوي
مقاديري سرمايه براي مشاركت در پروژه هاي خود جذب نموده است هم زمان در نقاط ديگري از جهان 

 غيير داد و از اينكه كليهلذا بايد نگاه را ت. سرمايه گذاري نموده باشد

زيرا در  ؛محتاطانه برخورد نمود ،الي فوق را تحت عنوان وام از خارج تلقي كنيمروشهاي تأمين م
در يك كشور ممكن است محصول كشاورزي و يا مواد . كشورهاي مختلف مقتضيات متفاوتي وجود دارد

  .  اوليه فراوان و در كشور ديگر نيروي كار ارزان و يا انرژي فراوان كه ممكن است باعث جذب سرمايه شود

باعث جذب سرمايه ) Under Capacity Working(و يا در كشوري كه با ظرفيت كامل كار نمي كند  
  .يا سرمايه گذاري گردد

خصوصي فعالتر باشد در ايجاد بخش هرچه دولت در بازاريابي سرمايه و جذب سرمايه گذاري براي 
كه البته طبيعت سرمايه گذاري در تر خواهد بود درآمد افراد و رفاه اجتماعي مؤثراشتغال، باالتر رفتن 

بخش خصوصي براي دولتها ايجاب مي كند كه طرحهاي كوتاه مدت زود بازده ، كوچك، ساده، فراگير و 
نيروبر را كه نياز به سرمايه سنگين نداشته و فراگيري و مردمي بودن بيشتر را مي طلبد و يا طرحهايي كه 

                                                            
  86 نشريه بانك مركزي ديماه -  ١٢



١٠٦ 

 

در سالهاي آتي آن را بايد اجرا كنند به بخش خصوصي واگذار  از نظر دولت در مراتب پاييني از اولويت يا
  .نمايند

اغلب دولتها در كشورهاي جهان سوم بويژه كشورهايي كه اقتصاد تك محصولي دارند سرگرم  ،متأسفانه
برنامه ريزي براي استفاده بهينه از درآمدهاي حاصل از صادرات آن محصول يا چند محصول منحصر بفرد 

وده و درآمدهاي جامعه را بر اساس اولويت هاي مورد نياز و در مرحله اول براي ورود كاالهاي يا انحصاري ب
تنها در حالتي كه قيمت . استراتژيك بعنوان باالترين نياز شهروندان خود مصرف و تخصيص ارز مي نمايند
ي پروژه هاي زير بنايي آن اين كاالهاي توليدي انحصاري باال رود بفكر منابع مالي افتاده و از آن براي اجرا

تزريق منابع لذا از پرداختن به بخش خصوصي و . مي نمايند     استفاده ) Priority(هم بترتيب اولويت 
در سازمانهاي بين المللي نيز متقاضي وام و سرمايه گذاري "نتيجتا ،مالي در صادرات غفلت مي ورزند

تضمين كننده وامها و اعتبارات بلكه در نقش يك  نخواهند بود در حاليكه دولت بايد نه تنها در نقش
 20بعنوان مثال در طول . متولي دلسوز براي توسعه پيشرفت كشور خود از هيچ اقدامي نبايد دريغ ورزند

بجز  ، تقريباًسال گذشته با اينكه ما چهارمين كشور از لحاظ داشتن سهام در بانك توسعه اسالمي بوده ايم
تفاده را از بانك مذكور داشته ايم و تركيه با اينكه هجدهمين كشور از نظر دارا سه سال اخير كمترين اس

بخش خصوصي خود چه در قالب  نفعبودن سهام در بانك توسعه اسالمي است بيشترين استفاده را به 
  .مالي را نموده است )Package(از اين مجموعه ) Finance(اعتبارات و بيمه و چه در قالب تأمين مالي 

 Tradeن وضعيت در ارتباط با روشهاي تأمين مالي از طريق اي Financing كه فرم غربي شده 
اگر چه اين گونه معامالت داراي عدم . محسوس است ، نيز كامالًمي باشد قراردادهاي پاياپاي و تهاتري

نه با فروپاشي داراي مزيتهايي نيز مي باشد كه متأسفا يت پايين و غيره است ولي متقابالًمزيتها نظير كيف
(  ،دوجانبهBuy Backدولت شوروي سابق نه تنها اين روش و حتي روشهاي پيشرفته تر از آنها نظير 

BARTER ( را نيز در بخش خصوصي كنار گذاشتيم بلكه حتي بعنوان جايگزين و براي تقويت بخش
ئز اهميت در اينگونه از مهمترين عناصر مورد بحث و حا. خصوصي بويژه در صادرات هم به آن نپرداختيم

و  قراردادها كيفيت كاال ، نحوه ارائه كاال، بازاريابي، تحويل كاال، سهميه بندي، رقابت، تكنولوژي، جدايي
  .تضمينات حق انتقال مي باشند شكاف در بازارها ، قراردادها و
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و ارزي ، كشف به عنوان مزيتهاي آن نيز مي توان از ايجاد صادرات كاالهاي جديد، تأمين وجوه مالي 
بازارهاي خريداران، جبران موازنه تجاري، افزايش توليد، توسعه صنايع سرمايه اي، حفظ استقالل داخلي، 

  . صرفه جويي در مصرف ذخائر ارزي و كاهش تورم نام ببريم كه در جناح خريداران مي باشد

ر در آفريقا و آرژانتين و نگاهي به كشورهاي مختلف كه در ميان آنها كشورهايي نظير سودان و الجزاي
برزيل و ونزوئال در آمريكا، اندونزي، كره جنوبي ، عربستان و اردن در آسيا را مي توان نام برد مؤيد اين 

، چند جانبه اعم از پولي و كااليي و حتي بصورت  )تهاتري(مطلب است كه هنوز قراردادهاي پاياپاي 
  .حد كافي كشش دارد متقابل به عنوان راه حل براي مشكالت مالي به

يا تبديل اعتبارات  BOT ،Leasing ،Joint Ventureنظير  Trade Financeاز طرفي قالبهاي جديد 
. و غيره اشكال تركيبي از وضعيت قبلي و جديد مي باشند L/Cو  Discountingاسنادي به منبع مالي 

أثير دارد بيشتر شرح و تفصيل البته در اين بخش به مواردي كه در تأمين مالي صادرات بخش خصوصي ت
بطور خالصه پس از آشنايي با روشها و اهداف تأمين مالي و الزامات آن به تجربه . داده شده است

كشورهاي ديگر نظر انداخته و با شرح عملياتي مهمترين روشها و اجراي آنها نقش تأمين مالي در اجراي 
با اين اميد كه . ه صادرات كشورها را بررسي مي نماييمپروژه ها در تسهيل مبادالت و تأثير آن را در توسع

براي وضع موجود جذب منابع مالي خارجي كشور در سالهاي اخير و مقايسه آن اختالف آن را با وضع 
  .مطلوب بدست آوريم
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 5بر اساس برنامه : عناوين و كاربرد آن ،متداول تأمين مالي از خارجآشنايي با روشهاي  -1-3
تصويب شده فاينانس به عنوان ابزاري براي اجراي طرحها از طريق دريافت  1368ول كه در سال ساله ا

) Raising Fund from International Market(معادل  "بكار رفته است كه تقريبا وجوه از خارج
  : عبارت است از  Financeمي باشد و در فرهنگ امريكن هريتيج بصورت اسم نيز آمده است كه 

 مديريت پول و دارايي هاي ديگرعلم  -1

 عرضه پول يا سرمايه  -2

  : بصورت متعدي 

 ....ين يا جمع كردن وجوه يا سرمايه برايتدو -1

 .....عرضه وجوه به -2

 ......ارائه اعتبار به -3

بطوريكه مالحظه مي شود اين اصطالح طيف وسيعي از موضوعات مالي، روشها و منابع و 
 .  الزامات آنرا دربر مي گيرد

  :بتوان بيشترين نيازهاي مربوط به تأمين مالي را تحت عناوين ذيل نام بردشايد 

  اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري -

 خريد و تهيه كاال و خدمات از داخل يا خارج -

 بازپرداخت ديون -

 Working Capitalتأمين مخارج جاري و سرمايه در گردش  -

 خريد ماشين آالت توليدي و فرآوري -

 دت و ميان مدتنيازهاي مالي كوتاه م -
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بازاريابي ماشين آالت و كاالهاي سرمايه  ي يكي از مهمترين ابزارها براينظر به اينكه تأمين مال
اي در سرتاسر جهان به شمار مي روند، دانش كامل از ابزارهاي موجود و رويه هايي كه در بازار 

به . بين المللي مهم هستندمورد استفاده واقع مي شوند بعالوه مزايا و معايب آن، براي بازرگاني 
همين دليل در كتاب سيستم هاي تأمين مالي اعتبار صادرات در كشورهاي عضو و غير 

 OECD )Export Credit Finance Systems in OECD Member and Nonعضو

Member Countries ( بخش مورد مطالعه قرار داده است 4اين موضوع را در. 

 ه و تضمينسازمان و ساختار بيم: بخش اول -

 برنامه هاي بيمه و تضمين: بخش دوم -

 برنامه هاي تأمين مالي صادرات: بخش سوم -

 سيستم مالي كشورها: بخش چهارم -

آنرا منتشر نموده و به همين دليل ما نيز با مراجعه  1375كه بانك مركزي هم در ارديبهشت 
ادرات بخش خصوصي به اين كتاب و به ويژه در بخش سوم با اين اميد كه دريچه اي براي ص

مينه ها و ابزارهاي موجود در خصوص تأمين مالي زز اابتداء خالصه اي  ،كشور داشته باشيم
  :ذكر مي نماييم "اعتبارات صادراتي كشورها ذيال

درخواست مشتري براي به تعويق انداختن پرداخت وجه كاالها و خدمات وارداتي تحويل شده 
  :ه قرار گيردمي تواند به راههاي مختلف مورد توج

كننده مي تواند اجازه دهد خريدار پرداخت را به تأخير اندازد و آن را بطور اقساط صادر: اول
اعتبار عرضه كننده  "اين روش تأمين مالي معموال. همراه با هزينه بهره آن پرداخت نمايد

  .ناميده مي شود

ا مؤسسه اعتبار صادراتي وجوه بايد از منابع خود صادركننده و يا تأمين مالي مجدد بانك ي
  .تأمين شود
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اين اعتبارات با استفاده از براتها، سفته ها يا اعتبارات اسنادي مدت دار صورت اعطاي  "معموال
ساده و داراي استانداردهاي بين المللي  "رويه هاي مستند سازي و قانوني آن نسبتا. مي گيرد

أمين كند، همچنين ريسكهاي عدم از سوي ديگر صادركننده بايد وجوه مربوطه را ت. است
ها و استقراض مجدد متورم  دليل تنزيله بعالوه ترازنامه صادركننده ب. پرداخت را متحمل شود

خريد اسناد ( كه در اينجا به معناي خريد تنزيالت ) Forfeiting(با خريد برات . مي شود
نده است، صادركننده بدون حق رجوع به صادركن) تجاري به قيمتي كمتر از ارزش اسمي آنها

وجوه را دريافت مي كند و تمام ريسكهاي پرداخت به بانك خريدار اسناد منتقل مي  "فورا
بنابراين، اين روش خطوط اعتباري صادركننده را براي عمليات ديگر آزاد مي كند و براي . شود

كننده تعهد در اغلب موارد، صادر. معامله اي نقد تبديل مي كند   وي فروش اعتباري را به 
اين امر قبل از انعقاد قرارداد فروش با . بانكي براي خريد تنزيل ها از بانك خود كسب مي كند 

خريدار كاال صورت مي گيرد ، بدين وسيله ريسك ها از تاريخ قرارداد بعهده بانك خواهد بود 
آن از نظر  ساده است به دليل آنكه ابزارهاي اصلي نسبتاً) Forfeiting(خريد تنزيل اسناد .

  .اغلب سفته ها ، براتها يا اعتبارات اسنادي هستند  بين المللي استاندارد و

صادركننده را تامين مالي  ،به عنوان يك راه چاره ،بانك مي تواند از طريق اعتبار خريدار معامله
يدار در اند با خرهد ،او مي توبارخريدار را از طريق بانك ترتيب دتاگر صادركننده بتواند اع.كند 

مورد پرداخت نقدي،هزينه هاي بيمه اعتبار صادراتي ايجاد شده و عوامل مخاطره آميزي كه 
ممكن است وجود داشته باشد و شامل قيمت صادرات و آنچه كه خريدار بعهده گرفته است 

ز و ريسك هاي پرداخت ا باشد ، مذاكره كند بنابراين خطوط اعتباري و نقدينگي آزاد مي شود
ايجاد  ،عيب اصلي اعتبارات خريدار عبارت است از .ركننده به حداقل            مي رسدنظر صاد

فقط براي پشتيباني از  ،با اين وجود اعتبار خريدار .تري اضافي براي خريد تنزيالتكارهاي دف
در بسياري از موارد بانكها  ليكن. قراردادهاي پيچيده تر و بزرگتر مورد استفاده واقع مي شود 

ه كرده اند طوريكه مبالغ قرارداد كوچكتر نيز مي دادهاي وام با مبالغ باالتر مذاكرروي قرار الًقب
  .تواند مورد حمايت واقع شود 
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اي ساختن صادركنندگان به فروش كاال و خدمات خود بصورت غير نقدي ،كليه كشور ه درقا با
تجارت بين المللي را افزايش  ي را ايجاد كرده اند تا صادراتصنعتي موسسات و يا سازمان هاي

همچنين تأمين مالي به نرخ ثابت .داده و ريسكهاي مربوط به معامالت صادراتي را بعهده گيرند 
با اين حال مشكل قانوني و رويه . و اغلب ترجيحي توسط اغلب كشورها پيشنهاد شده است 

از كشوري به ها ممكن است  شهاي اداري ، همچنين جزئيات پوشش ريسكها و شرايط پوش
در تمام سيستم هاي تامين مالي اعتبار با اين وجود اصول زير . اوت باشد كشور ديگر متف

  :صادراتي حمايت شده از سوي موسسات تامين كننده اعتبارات صادراتي مشابه است 

  دولت متحمل شونده نهايي ريسك است  -              

  :    از ريسك هاي تضمين شده يا بيمه شده عبارتند  -

ريسك عدم پرداخت و تأخيرات در انتقال وجه به صادركننده در مورد اعتبار عرضه  -      
  .كننده

  .ريسك عدم پرداخت و تأخير در انتقال وجه به بانكها در مورد اعتبار خريدار -      

  .ضبط غير منصفانه ضمانتنامه توسط خريدار -       

  .راي تعهدات قراردادعدم توانايي واردكننده در اج -       

  ريسكهاي عمومي سياسي نظير وقوع جنگ، شورش و انقالب در كشورها -       

  .حق بيمه ها بر اساس پوشش قرارداد ، دوره اعتبار و ريسك كشوري محاسبه مي شوند -          

  .بخشي از ريسك را متقبل شود "طرف ضمانت شده بايد معموال  -

ت واجد شرايط پوشش مطابق استانداردهاي اتحاديه برن و شرايط پرداخت براي معامال -
  .است OECD‐Consensusموسوم به  OECDموافقتنامه 

و تا حدودي ) Foreign Content(پوشش محصوالت كشورهاي غير از كشور صادركننده  -
  .در قرارداد تا درصد معيني امكان پذير است) Local Content(پوشش محصوالت كشور خريدار 
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  :تأمين مالي صادرات به اشكال مختلف انجام مي گيرد) 1-1-3

به واردكنندگان يا بانكها اعتبار اعطاء مي  "صادراتي ، مستقيما يبعضي از موسسات اعتبار -
 .كنند

اما بوسيله خط اعتباري خاص با بانك مركزي  ،اعتبارات صادراتي بوسيله بانكها اعطاء مي شوند -
 .مي شوند يا موسسه ديگر تأمين مالي مجدد

موسسه اعتبار صادراتي يا ديگر موسسات خاص ممكن است تفاوت بين نرخ هاي بهره بازار و  -
 .نرخ ترجيحي را بپردازند

موسسه اعتبار صادراتي ممكن است فقط بخشي از اعتبار را به نرخ هاي ترجيحي و آن هم با  -
 .اقساط نهايي متحمل شوند

غلب اگر پوشش تضمين بوسيله موسسه اعتبار تضمين كنندگان خصوصي نظير لويدز لندن ا -
 .ريسكهاي سياسي را پوشش مي دهند صادراتي ملي دردسترس نباشند،

 .تأمين مالي صادراتي ممكن است با كمكهاي توسعه اي مشروط همراه شوند -

تمام موسسات اعتبار صادراتي مجبورند تا به توافقات بين المللي براي اعتبارات صادراتي نظير 
  .پاي بند باشند OECDنامه موافقت

عالوه بر روشهاي تأمين مالي شرح داده شده تكنيكهاي جديدي در تأمين مالي تجارت بين المللي 
اينكه بعضي روشهاي سنتي تأمين مالي نظير تأمين  "مضافا.در سالهاي اخير بوجود آمده است

و نيز اجازه  Back to Back L/C'sمن جمله اعتبار اسنادي اتكايي (مالي شركتهاي فرامليتي 
اهميت فزاينده اي يافته ) Red Clause L/C's( استفاده از مبلغ اعتبار قبل از ارائه اسناد حمل 

 . اند
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  :تامين مالي قبل از صادرات) 1-3- 2

درآمدهاي ارزي مواجه هستند كمبود عنوان ابزار تامين مالي براي كشورهايي كه با ه اين روش ب
نامه  بانكها را قادر مي سازد تا تامين مالي موجود را مطابق قراردادهاي مالي اين بر.ارائه شده است

كاالهاي  "ترجيحا(تجاري منعقد شده اي ارائه دهند كه دربردارنده صادرات كاالهاي مشخص 
براي واردكنندگان  13)كمتر توسعه يافته( LDC بوسيله صادركنند گان در كشورهاي) ليست شده 

مي باشند بازپرداخت توسط واردكنندگان از طريق ) كشورهاي صنعتي(ل در كشورهاي جهان او
فروش منافع حاصل از فروش قراردادها به بانك اعتبار دهنده در زماني كه صادرات انجام شده 

  .باشند ، صورت مي گيرد

 بنابراين تامين مالي قبل از صادرات ريسكهاي انتقال وجوه را به ريسك عملياتي كه براي بانك ها
  . قابل قبول تر است تبديل مي كند 

  :  صادرات)  بلند مدت( اجاره ) 3-1-3

اين نوع تامين مالي به واردكننده اجازه پرداخت بمنظور استفاده از كاال و نه خريد كاالها را مي 
مالياتي در كاهش بنابراين جريان نقدينگي براي پرداخت ها بطور نسيه مي شود و بعالوه از . دهد 

 . افزايش شديد هزينه تامين مالي ، مي تواند بهره مند شود نتيجه 

 OECDپس از مطالعه در ارتباط با اصول سيستم هاي تأمين مالي اعتبار صادراتي در كشورهاي 
به نظر مي رسد در اينجا بي مناسبت نباشد در مورد استفاده از تسهيالت بانك توسعه  اسالمي نيز 

  .مطالبي آورده شود

  فاده از تسهيالت بانك ها و موسسات مالي منطقه اي و جهاني است) 4-1-3

منطقه اي و  يكي از روشهاي تامين اعتبار خارجي استفاده از تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات مالي
 ،ت و بانكها متعددند و با توجه به توانايي متقاضي از نظر ارائه تضامين  و وثائقجهاني است اين موسسا

                                                            
 

١٣‐ Less Developed Countries 
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بانكها متعددند و موسسات و نهاد هايي كه مي توان از آنها  اصوالً. سهيالت از آنها وجود داردقابليت اخذ ت
ترين منابع براي نمونه معرفي  مشخصدر اينجا تنها تالش شده تا . اخذ اعتبار نمود نيز اندك نمي باشند 

  .شوند

  14استفاده از تسهيالت بانك توسعه اسالمي )  1-4-1-3

يكي از موسسات بزرگ مالي توسعه اي بين المللي و از نهاد هاي تخصصي سازمان  بانك توسعه اسالمي
محسوب مي گردد كه بر اساس اعالميه وزراي اقتصادي كشور هاي اسالمي و با  OIC)(كنفرانس اسالمي 

هدف پيشبرد توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي كشورهاي عضو و جوامع مسلمان كشورهاي غير عضو 
كشور  22ميالدي به وسيله  1975اكتبر  20هان بر اساس اصول شريعت اسالمي در تاريخ در سراسر ج

  .ميليون دينار اسالمي در جده عربستان تاسيس گرديد 755اسالمي با سرمايه اوليه 

سه دهه كه از موجوديت بانك گذشته است ، بانك گام هاي بزرگ و مهمي در  "در فاصله زماني تقريبا
ف خود كه همانا توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي اسالمي و جوامع مسلمان مي جهت نيل به اهدا

  :باشد از طريق روش هاي زير برداشته است 

 مشاركت در سرمايه طرح هاي توليدي  -1

 سرمايه گذاري درپروژه هاي زير بنايي -2

 اعطاي تسهيالت به بخش خصوصي و عمومي كشورهاي عضو جهت تامين مالي طرح هاي توليدي  -3

 ايجاد و بهره برداري از صندوق هاي تخصصي  -4

 پذيرش سپرده هاي كشورهاي عضو  -5

 كمك به افزايش حجم تجارت خارجي كشورهاي عضو به ويژه در مورد كاالهاي سرمايه اي  - 6

 ارائه كمك هاي فني  -7

 ايجاد صندوق هاي ويژه با اهدافي خا ص در جهت كمك به جوامع اسالمي در كشورهاي غير عضو  -8

حقيقات به منظور تطبيق فعاليت هاي اقتصادي ، مالي ، و بانكي كشورهاي عضو با اصول انجام ت -9
 شريعت اسالمي 

                                                            
١٤ - Islamic Development Bank 
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توسعه اي موفقيت  نه تنها در ميان موسسات مالي شايان ذكر است بانك توسعه اسالمي توانسته است
هاي اسالمي و  نكقابل توجهي بدست آورد بلكه خود را به عنوان مدلي قابل بهره برداري براي ديگر با

  .نماد اتحاد ملي اسالمي به اثبات برساند

تعداد اعضاي بانك در طول زمان رشد چشمگيري داشته است به طوري كه در زمان تاسيس اعضاي بانك 
فزايش يافت كشور بودند اما در طول نخستين دهه تاسيس آن ، ميزان عضويت به سرعت ا 22تنها شامل 
 55كشور عضو رسيد در حال حاضر اعضاي بانك شامل  43برابر گرديد و به دو  تقريباً 1984و در سال 

  .امريكا را پوشش مي دهد قاره كشور مي باشد كه حيطه آن چهار قاره آسيا ، افريقا، اروپا ، و حتي 

خاطر نشان مي گردد هر كشور اسالمي مي تواند به عضويت بانك توسعه اسالمي در آيد مشروط برانكه 
ضويت سازمان كنفرانس اسالمي پذيرفته شده باشد كه در حال حاضر كليه كشورهاي عضو به ع "قبال

  .سازمان به استثناي نيجريه در بانك توسعه اسالمي عضويت دارند 

به عضويت بانك در آمد و حداقل سهام مورد نياز جهت  1366جمهوري اسالمي ايران در اواخر سال 
پذيره نويسي نمود كه با تصويب مجلس ) سهم  250(اسالمي ميليون دينار  25عضويت را به ميزان 

  .ميليون دينار اسالمي افزايش يافت  700شوراي اسالمي ميزان سهام طي چند دوره به 

طبق اساسنامه بانك ، اركان بانك توسعه اسالمي شامل هيات عامل ، هيات مديره اجرايي و رياست بانك 
  :به شرح زير مي باشد 

كه عالي ترين ركن بانك است و سالي يك بار به منظور تصويب عملكرد و صورت هاي  هيات عامل) الف
هر كشور عضو بانك در هيات عامل داراي .مالي بانك و ترسيم خط مشي آتي آن تشكيل جلسه مي دهد 

  .يك نماينده و يك نماينده علي البدل مي باشد 

كشوري كه بيشترين سهام را  7آن از طرف عضو   7عضو مي باشد كه  14هيات مديره اجرايي شامل ) ب
عضو ديگر توسط نمايندگان ديگر كشور هاي عضو  7منصوب و ) ازجمله جمهوري اسالمي ايران ( دارند 

انتخاب    مي گردند كه تصويب عمليات و پروژه ها و هدايت امور ) سال  3براي مدت( در هيات عامل 
  .اجرايي بانك بر عهده اين هيات مي باشد



١١٦ 

 

 5رياست بانك كه به عنوان مدير عامل بانك عمل مي نمايد كه توسط هيات عامل براي يك دوره  )ج
  .ساله قابل تجديد انتخاب مي گردد وي رياست هيات مديره اجرائي را به عهده دارد 

در شهر جده و سه دفتر منطقه اي در قزاقستان ، مالزي ، ) دفتر مركزي (همچنين بانك داراي يك ستاد 
  .كشور را تحت پوشش خود قرار مي دهند 16و  3،  6كش مي باشد كه به ترتيب هر يك مرا

  :هدف از تاسيس دفاتر منطقه اي تامين اهداف اصلي زير مي باشد

 ايفاي دفتر ارتباطي بانك براي كشورهاي عضو در منطقه 

 كمك به شناسايي و ارزيابي پروژه ها 

 تبيين رويه ها وسياستهاي آن بازاريابي شيوه هاي تامين مالي بانك و 

 كمك به استخدام نيروهاي انساني 

 كمك به تدارك و سازماندهي ماموريت بانك توسعه اسالمي 

ايجاد ارتباط با ديگر سازمانهاي منطقه اي وبين المللي واقع در منطقه و معرفي بانك در كنفرانس ها و 
 .سمينار هاي منطقه اي 

ي اجراي پروژه هاي مصوب در هر يك از      كشور هاي ايران ،  اندونزي ، به عالوه بانك به منظور پيگير
  .قزاقستان ، ليبي ، پاكستان ، سنگال و سودان نمايندگان محلي منطقه اي دارد 

  : كشور ما توانسته اند از بانك توسعه اسالمي اخذ تسهيالت نمايند شامل در برخي از موارد كه

 ميليون يورو  10گروه صنعتي گلبافت به ميزان 

 ميليون دالر  37.6مجتمع كشتي سازي بندر عباس به ميزان 

  ميليون دالر  30پرديس دانشكده فني دانشگاه تهران به ميزان 

اگر چه آشنايي با سازمانها و مؤسسات مالي منطقه اي و جهاني غير از موارد فوق ضروري به نظر مي رسد 
ارتباط با تأمين منابع مالي از خارج براي صادرات بخش خصوصي معذالك بدليل اينكه پروژه ما بيشتر در 
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به شركت مالي بين المللي و روش اخذ تسهيالت  "مي باشند لذا بر آن شديم بعضي از آنها را حذف و فعال
خارجي به روش سنديكايي اشاره كنيم چرا كه به ترتيبي بخش خصوصي و يا نهادهاي دولتي كه به 

ند و يا بانكهاي خصوصي از طريق تأمين مالي و در اختيار گذاشتن آن براي صورت شركتي عمل مي كن
  .بخش خصوصي مي توانند تأثيرگذار باشند

   )IFC(استفاده از منابع مالي شركت مالي بين المللي ) 4-1-3- 2

 از طرحهاي مربوط) بانك جهاني ( در سالهاي پس از جنگ دوم جهاني ، بانك بين المللي ترميم و توسعه 
. به تجديد ساختار و توسعه كشور هاي جهان سوم با ارائه وام به دولتهاي آنها موافقت و حمايت مي نمود 

از سوي ديگر . البته در اين دوران ، مسئوليت توسعه اقتصادي در سطح جهان به عهده بخش عمومي بود 
ير به سرمايه هاي خارجي و بعد از آن علي رغم نيازهايي كه كشورهاي فق 1940در شرايط اقتصادي دهه 

موسسات عمده مالي بين المللي ، عالقه كمي براي سرمايه گذاري در آسيا ، افريقا يا امريكاي . داشتند 
بعالوه سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه . التين ، از خود نشان مي دادند 

ع مالي در سطح ايط پس از جنگ و كمبود منابوان شردر حد پائيني قرارداشت علت اين وضعيت را مي ت
ي كه بسياري از كشورهاي كم درآمد موسوم به جنوب ، موسسات و نهادهاي آنجاي از. دنيا عنوان كرد 

مالي در مراحل اوليه شكل گيري بودند ، لذا امكان جذب سرمايه به شكل امروزي آن يعني سرمايه گذاري 
ا بعلت عدم دسترسي كارآفرينان در مناطق ياد شده به منابع جهاني در اين راست. مستقيم ، وجود نداشت 

در چنين فضايي . ، كشور هاي درحال توسعه مي بايست به استفاده از منابع محدود داخلي اكتفا نمايند 
ديدگاه رياست سازمان              و مطابق كه جهان به دو گروه شرق و غرب تقسيم شده بود براساس 

ك جهاني به همراهي مديران ، ابتكار ايجاد يك موسسه سرمايه گذاري خصوصي به عنوان بان الگوهاي
با توجه به طرحهاي پيشنهادي ، شركت . مورد توجه قرارگرفت  1940بازوي بانك مذكور در اواخر دهه 

اين شركت مي توانست حوزه عمليات خود را به هر دو بخش دولتي و . توسعه بين المللي شكل گرفت 
وصي تسري داده و با تشويق كشورهاي درحال توسعه به سرمايه گذاري ، ضمن افزايش درآمد مالياتي خص

از جمله اهداف اوليه اين موسسه ، اعطاي وام ، . و ارزي ، زمينه هاي ايجاد مشاغل جديد نيز فراهم گردد 
  .توسعه يافته بود  مشاركت در سهام شركتها و ارائه كمكهاي فني به كشورهاي در حال توسعه و كمتر
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بين المللي با هدف بهبود و توسعه بخش خصوصي در كشورهاي عضو آن بويژه  شركت مالي 1956درسال 
كشور پا به عرصه وجود گذاشت اكنون تعداد اعضاي آن به  31در كشورهاي در حال توسعه با عضويت 

ي بين المللي ، عضويت يكي از شرايط پذيرفته شدن در شركت مال "ضمنا. مورد رسيده است  177
  .دربانك جهاني مي باشد

  اهداف شركت مالي بين المللي  -الف

اين شركت سعي داشته كه با تشويق سرمايه گذاري خصوصي و پرداخت وامهاي كم بهره ، موجبات  
البته هدف اين شركت تشويق .كاهش فقر و بهبود سطح زندگي مناطق در حال توسعه را فراهم آورد 

از آنجايي كه در برخي از .ادي پايدار از طريق مشاركت بخش خصوصي تعريف شده است توسعه اقتص
با ظرفيت   IFCلذا . كشورها ، سرمايه گذاري براي بخش غير دولتي از ريسك بااليي برخوردار است 

البته اين شركت سعي . سازي و كمك هاي فني ، امكانات الزم رابراي موسسات كوچك فراهم مي سازد 
به .  در زمينه آموزش استفاده نمايد "كه از كمك هاي بالعوض بانكها و موسسات بين المللي خصوصا دارد

اين منظور طي سالهاي اخير ، همكاري هاي اين شركت در قالب پروژه هاي مشترك با بانك جهاني ، 
فقره رسيده  15آژانس تضمين سرمايه گذاري چند جانبه و موسسه بين المللي توسعه افزايش يافته و به 

  :راه هاي دستيابي به اهداف اعالم شده شركت مالي بين المللي عبارتند از  "ضمنا. است 

 تامين مالي پروژه هاي بخش خصوصي دركشورهاي در حال توسعه  -

توسعه جهت تجهيز سرمايه و كسب آمادگي  ركتهاي بخش خصوصي كشورهاي در حالكمك به ش -
 دربازارهاي مالي بين المللي 

 ارائه رهنمود ها ، كمكهاي مشاوره اي و فني به بخشهاي مختلف خصوصي و دولتي  -

 كمك جهت صدور خدمات فني و مهندسي كشورهاي در حال توسعه  -

  عملكرد شركت مالي بين المللي  - ب

 177ميليارد دالر و تعداد اعضاي آن  8/7خالص منابع و درآمد هاي شركت مبلغ  2004درسال مالي 
ميليارد  63/5از مبلغ . ميليون دالر رسيد  982به  2004درآمد عملياتي شركت در سال . ده است كشوربو
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ميليارد دالر بصورت سرمايه  13/1ميليارد دالر آن وام و  4/3، حدود  2004درسال   IFCدالر تعهدات 
 4/32اراي ميليارد دالر مي باشد ، شركت د 45/2سرمايه ثبت شده شركت .گذاري در سهام بوده است

  ).2004سال ( ميليارد دالر وام      مي باشد  8/9ميليارد دالر دارايي و 

بلند مدت ارزيابي شده است كه حاكي از )) AAA((با باالترين رتبه اعتباري يعني در جه   IFCشركت 
كه شركت مالي بين المللي درازاي اما در عين حال از انجايي . وضعيت باثبات مالي بلند مدت است 

اعطاي وام و يا سرمايه گذاري ، ضمانت دولتي دريافت نمي كند ، درمعرض ريسك عدم پرداخت وام 
اما . هرچند منابع نقدينگي فراوان اين شركت ، ريسكهاي عملياتي را پوشش مي دهد .گيرندگان قرار دارد

درصد حجم وامها به عنوان ذخيره مطالبات مشكوك  33تا  2002با اين وجود در برخي از سالها مانند 
الوصول درنظر گرفته شده است البته اين مقدار ذخيره با سوددهي خوبي كه شركت در سرمايه گذاري 

شركت مالي بين المللي ، طرحهاي توسعه اي را به ويژه در . سهام يا موارد ديگر دارد جبران مي شود 
  .بيشترين تاثير را در اقتصاد كشورها دارند موردتوجه قرارداده است بخشهايي مانند ساختمان و مالي كه

  نحوه مشاركت شركت مالي بين المللي  -ج

در ريسك موسسات ) پورتفوي ( شركت مالي بين المللي با سرمايه گذاري به شكل سهام و يا سبد دارائي 
ايي هاي كل سهام آنها را درصد دار 20الي  5اين مشاركت بطور معمول در محدوده . شريك مي شود 
درصد كل دارايي هاي  35سرمايه گذاري آن از  ه راهبرد شركت اين است كه سهم البت. تشكيل مي دهد 

  IFCدرواقع شركت . ترين سهامدار محسوب نگرددنكرده يا در مجموع به عنوان بزرگ يك موسسه تجاوز
و يا سهام به كشورهاي در حال ) شكل وام  به( به عنوان يك سرمايه گذار بلندمدت با ابزارهاي بدهي 

توسعه يا داراي بازارهاي نو پا وارد مي شود البته اين مشاركت بدون بررسي هاي قبلي از نظر امكان 
  .سنجي و سود آوري پروژه ها مقدور نخواهد بود 

  ضوابط و محدوده فعاليت شركت مالي بين المللي   -د

ناطق كم توسعه يافته و بازارهاي پرخطر مي باشد اين شركت بيشتر تمركز فعاليت اين شركت در م 
برخالف بسياري از موسسات بين المللي با اعطاي وام به بخش خصوصي بدون ارائه تضمين دولتي موافقت 
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مي  بر طبق ضوابط زير در قالب طرحهاي مختلف صنعتي و خدماتي مشاركت  IFCبهرحال . مي نمايد 
  .نمايد

 شركت وام گيرنده مي بايست خصوصي باشد -

 مشاركت  تقبل ريسك همانند ديگر سرمايه گذاران خواهد بود  -

 سرمايه گذاري ها در بخش هايي مانند سهام و اعطاي وام صورت مي پذيرد  -

 سياستهاي قيمت گذاري براساس الگوي بازار انجام مي شود  -

 نخواهد بود  جهت اعطاي وام تضمين دولتي مورد قبول -

 سرمايه گذاري در يك كشور با توجه به سود دهي طرح مورد نظر صورت مي گيرد -

به نرخهاي بين المللي نزديك  IFCالبته بايد توجه داشت كه با توجه به اهداف ياد شده ، بهره وام هاي 
اين شركت است اين امر موجب مي شود كه برخي كشورهاي كم توسعه يافته و فقير نتوانند از منابع 

  .استفاده كنند

  مزاياي حضور شركت مالي بين المللي دريك كشور   -ه

  :در يك كشوررا مي توان بصورت زير دسته بندي كرد IFCمزاياي حضور شركت 

در يك كشور موجب كسب اطمينان در سرمايه گذاران خارجي ، شركاي داخلي آنها و دولت   IFCفعاليت 
مزيت حضور شركت مالي بين المللي ، بويژه براي كشورهاي در حال  درحقيقت اين بزرگترين. مي شود 

 .توسعه است زيرا كه بسياري از بخشهاي اقتصادي كه داراي ظرفيت خالي نيز هستند شناخته مي شود 

خاطر نشان مي سازد كه يكي از مشكالت . بود  اين فعاليت معياري براي ميزان ريسك كشور خواهد
ي مالي رشد نيافته فقدان اطالعات آماري درمورد عوامل بازار و عمق آن مي باشد كشورهاي داراي بازارها

 .دراين راستا حضور شركت مالي بين المللي دريك كشور گامهاي اوليه دراين زمينه برداشته مي شود . 

تبر از با توجه به اطالعات روز آمد اين شركت ، سرمايه گذاران مي توانند به عنوان يك واسطه و مشاور مع
IFC  كمك بگيرند از اين طريق منابع الزم مالي براي موسسات كوچك در ميان مدت تامين گردد. 
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كارشناسان شركت ، برروي پنج بخش كه بيشترين اثررا در اقتصاد و سطح زندگي مردم دارند تاكيد مي 
، بخشهاي  درصد عمليات شركت را تشكيل مي دهند به ترتيب اهميت شامل 75كنند اين بخشها كه 

  .مالي زير بنايي ، ارتباطات و فن آوري اطالعات ، موسسات متوسط و كوچك ، بهداشت و علوم هستند 

  روابط شركت مالي بين المللي با ايران   -و

. پذيرفته شد  IFCدالر به عضويت شركت  372000هجري شمسي دولت ايران با سرمايه  1335در سال 
درصد كل سرمايه آن را  6ميليون دالر معادل  44/1ري شمسي مبلغ هج 1383سرمايه كشور ما تا سال 
امور مربوط به افزايش سرمايه و نمايندگي جمهوري اسالمي به عهده وزارت  "تشكيل داده است ضمنا

دردوران قبل از انقالب اسالمي ، شركت مذكور در طرحهاي كاغذ سازي .اموراقتصادي و دارايي مي باشد 
ن ، شركت الياف ، كارخانجات صنعتي ناسيونال ، نورد و لوله اهواز مشاركت داشته است پارس ، كارتن ايرا

اعالم نمودكه مقدمات راه اندازي كارخانه كاشي سازي با مشاركت يكي  2004اين شركت در سال  "ضمنا
  .از موسسات امارات عربي متحده در ايران فراهم شده است 

ميليون دالري با دوره  10هاي اقتصادي اعالم كرد كه دو وام يكي از روزنامه  1384در دي ماه سال 
شايان ذكر است كه در خرداد ماه سال . بازپرداخت پنج و هفت ساله به دو بانك خصوصي ارائه گرديد 

شركت مالي بين المللي امادگي خود را جهت برگزاري همايش يكروزه در زمينه مسائل بانكداري  1383
همايش مذكور با حضور مديران امور بين المللي شبكه بانكي و دفاتر  "متعاقبا بين المللي اعالم داشت

اهميت برگزاري اين همايش از . نمايندگي بانكهاي خارجي در تهران در محل بانك مركزي برگزار گرديد 
ساله در كشور ما ، حاكي از موفقيت نظام بانكي در انجام  26نظر حضور شركت مذكور پس از يك وقفه 

الحات اقتصادي به ويژه در زمينه فعاليت بخش خصوصي و استفاده از خدمات مهم مشاوره اي اص
با توجه به مزايا، محدوديت ها و نحوه مشاركتهاي تعريف شده كه در قبل  .سازمانهاي جهاني مي باشد

ه از سوي توضيح داده شده است اين ساختار مي تواند فعال شود كه اين امر بسته به هر مورد و هر پروژ
بنابراين ساختار مربوطه مي تواند به عنوان ارگان مهمي براي تأمين . متقاضيان قابل مذاكره خواهد بود

 . مالي پروژه هاي صادراتي مجدداً فعال گردد
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  Cofinance ‐Sendicate Loan تسهيالت سنديكايي) 5-1-3

انك باشد و يا در حالتي كه كاالها و در حالتي كه مبالغ وام مورد نظر بيش از توان تامين توسط يك ب
در وام . از وام سنديكايي استفاده مي شود . ماشين االت مورد نياز طرح توسط چند كشور تامين گردد 

 .سنديكايي يك بانك به عنوان رهبر سنديكا نسبت به تجهيز منابع ازطرف ساير بانك ها اقدام مي نمايد 
شبكه بانكي نيز قرار گيرد البته با توجه به ضوابط و نظارت بانك بخش سنديكايي مي تواند مورد استفاده 
  .اين روش تامين مالي و مزايا و معايب آن بشرح زير مي باشد  .مركزي و قوانين مربوطه در اين خصوص

  يابي تسهيالت سنديكاييبازار ) 1-5-1-3

ي باشد و دامنه اين وام ها منحصر به كشور ها و موسسات دولتي نم "متقاضيان وام هاي سنديكايي صرفا
در حال حاضر به عنوان يكي از انواع امكانات تامين . به موسسات مختلف خصوصي گسترش يافته است 

در دوران گذشته وام هاي سنديكايي به عنوان يك جايگزين حقيقي براي اوراق . مالي محسوب مي گردد 
اي متفاوت براي تامين مالي استفاده مي شد قرضه محسوب مي گرديد كه به وسيله آن از امكانات بانك ه

  .كه در چارچوب وام سنتي امكان اخذ وام از يكايك آنان ميسر نبود 

فرايند عملياتي شناسايي يك متقاضي وام سنديكايي توسط يك بانكدار به مثابه تحقيق عادي است كه امر 
ايد توجه نمود كه مدت بازپرداخت اينگونه فقط ب. بازاريابي براي پرداخت وام با اندازه مشابه بكار مي رود 

همچنين داراي شكل و ساختار خاصي هستند و در اين . سال مي باشد  10تا   3بين  "وام ها معموال
  .رابطه ترازنامه موسسه متقاضي و همچنين شرايط اقتصادي سياسي كشور وام گيرنده مهم مي باشد

وسسات بزرگ دولتي و خصوصي ، تنها راه تامين آن از اغلب به دليل ميزان زياد وام درخواستي توسط م
تعيين كننده تعداد و نوع بانك هايي  "مبلغ وام درخواستي معموال. طريق وامهاي سنديكايي مي باشد 

به دفعات در بازار بانكي حضور پيدا  "اين متقاضيان معموال. است كه بايد ترتيبات مالي را فراهم نمايند 
بسياري از وام گيرندگان در اين بازار تالش . كمي با بانك ها و موسسات مالي دارند نموده و ارتباط مستح

نموده اند با استفاده از ابزار هاي مختلف تامين مالي سر رسيد وام ها را طوالني تر نموده و با هزينه 
وسسات وام گيرندگان و وام دهندگان هر دو سعي نموده اند با بكارگيري م. كمتري استقراض نمايند

وابسته خودشرايط الزم براي كاهش بار مالياتي را فراهم نمايند لذا بانك ها موفق گرديده اند كه حاشيه 
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بديهي است در اين رهگذر . نرخ بهره خود را كاهش داده و در نتيجه هزينه وام گيرندگان را كاهش دهند 
اهده هاي ديگر مالياتي بسيار مفيد استفاده از منابع ناشي از جلوگيري از پرداخت ماليات مضاعف و مع

  .بوده است 

در سنوات اخير بسياري از متقاضيان وامهاي سنديكايي موسسات خصوصي بوده اند و در اين بخش از بازار 
مبادالت اعتباري تغييرات اساسي شكل گرفته است و اين بازار كه به شدت در حال تغيير بوده است نقش 

به طور كلي شركت هاي سهامي وام گيرنده هايي . اتب مشكل تر نموده است بازار يابي بانك ها را به مر
زيرا به واسطه افزايش شدت رقابت در بازارها، مباحث مالي و بانكي در  بسيار پيچيده و پر توقع گرديده اند

كنار موضوعاتي مانند كيفيت محصول و قيمت، از عوامل رقابت پذيري به حساب مي آيند كه بر اساس آن 
ميزان كيفيت، پيچيدگي و گوناگوني مجموعه خدمات و تعامالت بانكي و پولي از سوي وام گيرندگان 

به عالوه تالش بانك ها به سوي روش هاي  .بسيار بيشتر، حجيم تر، متنوع تر و تخصصي تر شده است
بنابر اين در ارزيابي جديد پرداخت وام و پديد آمدن ابزارهاي تركيبي اين بازار را بسيار رقابتي نموده است 

شيوه مرتبط با هر شركت مي بايست از فعاليت رقبا دربازار و شرايط آنها مطلع بود ه و مشخص گردد كه 
از ديدگاه مشتريان مشاركت چند بانك در . وام هاي سنديكايي منشاء تهديد يا ايجاد موقعيت   مي باشند 

تابع سياست ها و  "ين است كه يك شركت صرفاوام امكان رقابت سالم را افزايش مي دهد و بيانگرا
  .خواسته هاي يك بانك منحصر به فردنمي باشد 

در هر حال افزايش متقاضيان وام در اين بازار باعث گرديد كه تعداد اعضاي سنديكاي وام دهندگان 
كه ادغام ها و خريد موسسات و حركت به سوي بزرگتر شدن  1990علي الخصوص دردهه .گسترش يابد 

استقراض هاي كالن براي اينگونه تجديد ساختارها ضروري گرديده و امكانات بالقوه . رواج بيشتري يافت 
ه بانك هايي كه تعداد بطوريك. فراواني براي بانك ها جهت مشاركت در اينگونه وام ها فراهم نمود 

ها را در اين بخش متخصص خود را در ادارات تخصيص اعطاي تسهيالت كاهش داده بودند، آن كارشناسان
در هر حال اين موقعيت ها و تجديد . به كار گرفتند و با روي آوردن به اين بازار آن را جذاب تر نمودند 

  .ساختار    بدهي ها محرك خوبي براي وام گيرندگان و وام دهندگان سنديكايي بود 
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با همكاري گروهي از بانك ها در روز هاي اوليه آشنايي با تسهيالت سنديكايي بسياري از تسهيالت كالن 
تنظيم مي گرديد و از مسائل خاص اينگونه وامها درآن دوران وجود مقررات متنوع در بين بانك هايي بود 

 .كه اعطاي اين تسهيالت را به عهده داشتند و ايجاد هماهنگي بين آنان بسيار الزم و ضروري بود

  ديكائي عوامل و مشاركت كنندگان در اعتبارات سن)  3-5-1-3

  :عوامل ومشاركت كنندگان در اعتبارات سنديكايي عبارتند از 

را  16با تفاهم اوليه رسيد وقرارداديبا وام گيرنده  "رهبر سنديكا بانكي است كه معموال:  15رهبران سنديكا
 .تنظيم مي نمايند كه بر اساس آن مبادرت به گردآوري اعضاي سنديكا براي تسهيالت مشخص بنمايد

پرداخت كلي منابع .  شامل رهبر سنديكا نيز مي باشند  "اين بانك ها كه معموال:  17ويسانپذيره ن
تسهيالت را در ضمن محفوظ داشتن حق واگذاري يا فروش بخشي از آن به رهبر و مديران يا معاونين 

 مديران يا اعضاء متعهد مي گردند 

بيشترين ميزان پرداخت وام را متقبل مي  در بين پذيره نويسان اغلب افرادي وجود دارند كه: مديران 
گردند كه به آنان مديران وام هاي سنديكايي مي گويند براي اينكه بانكي در اين رديف قرارگيرد مي 

فعاليت هاي الزم براي تحقق . بايستي حداقل ميزان مشخص شده از پرداخت وام را به عهده بگيرد 
ازقبيل گردانندگي و تهيه (نوان وظايف تقسيم مي گردد ت به عتسهيالت سنديكايي ما بين گروه مديري

 )اسناد و امضاء قرارداد ها و تبليغات و ارتباطات

تعهدات پرداخت وام آنها كمتر از مديران است ولي براي آنان نيز حداقل مبلغي وجود : معاونين مديران 
 .دارد كه مي بايستي رعايت نمايند

بخش تعهد خود را در مبالغي كه بر حسب ميزان قرارداد مشخص گروهي از بانك ها هستند كه : اعضاء
 .مي گردد كه ممكن است حد اقل معادل يك تا پنج ميليون دالر باشد به اعضاء بفروشند 

                                                            
١٥ - Arranger Head manager 

١٦ - Mandate 

١٧ - Under writes 
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اين نقش توسط يكي از رهبران سنديكا به عهده گرفته مي  "معموال: ارائه كننده اطالعات و تفاهم نامه 
 .شود 

ه اندازه تسهيالت و تعداد بانك ها عضو اين نقش ممكن است توسط بانك رهبر و يا با توجه ب:  18گرداننده 
اين وظيفه بيشتر در ارتباط با گردهمايي ها و تهيه صورت . تعدادي از مديران به عهده گرفته شود 

 .جلسات سنديكايي مي باشد

ممكن است اين وظيفه به اغلب اين وظيفه توسط رهبر سنديكا به عهده گرفته مي شود و : مستند سازي 
 .يكي از مديران تفويض گردد

اغلب اين وظيفه را رهبر سنديكا به عهده گرفته و ممكن است به عهده يكي از : تدارك امضاي قرارداد 
 . مديران بگذارد

 .اغلب توسط رهبر سنديكا به عهده گرفته شده اما ممكن است به مديران واگذار گردد: تبليغات 

پس از امضاي قرارداد شروع مي گردد و عامل نقش نمايندگي تمامي  "يت عامليت معموالمسئول: عامليت 
 .بانكها در معامالت يا وام گيرنده را دارا مي باشد

در زمان مشخص مي ) براي مثال اليبور( نقش اين بانك ها ارائه نرخ هاي مورد كاربرد : بانك هاي مرجع 
تسهيالت را براي وام گيرنده مشخص كند و همچنين نرخ بهره با براي اينكه بتوانند هزينه هاي . باشد 

براي اين نقش هيچگونه . سود مشخص و يكساني براي كليه اعضاء تامين كننده وجه در نظر گرفته شود 
 .كارمزدي پرداخت نمي گردد

  :انواع كارمزدها در تسهيالت سنديكايي)  4-5-1-3

  :وام گيرنده به عوامل مختلفي بستگي دارد كه عبارتست از  نوع و ميزان كارمزدهاي قابل پرداخت توسط

                                                            
١٨ - BOOK  Runner 
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ميزان معتبر بودن وام گيرنده ، مبلغ تسهيالت ، شرايط تسهيالت ، گروه بانكها ي موجود درسنديكا ، 
 "اينكه آيا تسهيالت به صورت كامل پذيره نويسي شده است يا برپايه حداكثر تالش مي باشد و نهايتا

  .دگي معامله طبيعت و ميزان پيچي

  19كارمزد يكباره -

به صورت درصد تعيين   مي شود يعني  "اين كارمزد در ابتداي قرارداد مي بايستي پرداخت گردد معموال
بانكها ي تدارك كننده و پذيره نويس در تسهيالت سنديكايي با توجه به نقش هر يك وسهم نهايي كه 

هرچه كه اعتبار   وام گيرنده بيشتر باشد اين  هريك  از تسهيالت حفظ مي نمايد ، تسهيم مي گردد
كارمزد كمتر خواهد بود اگر تسهيالت پذيره نويسي شده باشد اين كارمزد در اصل پاداشي براي بانك هاي 

هنگاميكه يك بانك تدارك كننده و گروهي از بانكها ي پذيره نويس وجود . پذيره نويس كننده مي باشد 
  .بانك تدارك كننده و بخش ديگر آن به بانكهاي پذيره نويس تعلق مي گيردنسبتي از كارمزد به . دارد 

به اين بانك تعلق  "اگر بانك تدارك كننده كل مبلغ تسهيالت را پذيره نويسي نمايد اين كارمزد كال
خواهد گرفت و متعلق به دوره ايست كه از روز ارائه تفاهم نامه اوليه شروع شده تا پايان روزي كه اعضاي 

روه سنديكايي تكميل شده و بانك تدارك كننده سهم تعهد شده خود را به خريداران احتمالي واگذار گ
  . در حالت ديگر هر بانك توافق مي كند كه بخشي از تسهيالت را پذيره نويسي نمايد . نمايد

كارمزد از در چنين موقعيتي به هربانك بر اساس ميزان تعهدي كه پذيرفته است كارمزد تعلق مي گيرد و 
روز پذيرش تعهد تا روزي كه گرداننده به صورت موفقيت آميزي اعضاي سنديكا راگرد هم آورده باشد كه 

  .مبلغ وام را تامين مالي كنند قابل پرداخت مي باشد

  20كارمزد تعهد -

 و كارمزد 21است به دو شكل كارمزد تسهيالتدر كليه تسهيالت سنديكايي موجود "اين كارمزد كه تقريبا
  .قابل پرداخت است  22ميزان تسهيالت استفاده نشده

                                                            
١٩ - Front end fee 

٢٠ - commitment fee 

٢١ - Facility fee 
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كارمزد تسهيالت به صورت درصدي از كل وام و به طور ساالنه به كليه بانكها بر اساس سهم مشاركت قابل 
كارمزد تسهيالت در چارچوب شرايط تعيين شده قابل پرداخت است و ممكن است به . پرداخت است 

نه بدون توجه به اينكه از تسهيالت استفاده گرديده است يا خير صورت فصلي و يا شش ماهه يا ساليا
  .پرداخت گردد

كارمزد ميزان تسهيالت استفاده نشده از . ميزان اين كارمزد بستگي به ميزان اعتماد وام گيرنده دارد        
داخت از زماني كه بانك ها تعهد پرداخت وام را قبول نمودند تعلق مي گيرد زيرا زمان رسمي تعهد پر

هنگام امضاي قرارداد شروع مي شود گرچه وام گيرندگان ممكن است مبا لغي قبل از امضاي رسمي 
قرارداد پرداخت كنند اين كارمزد مشابه كارمزد تسهيالت است با اين فرق كه فقط به مبلغ استفاده نشده 

كلي قرارداد محاسبه مي تعلق مي گيرد و بر اساس درصد يا رقم اعشاري به صورت ساليانه در چارچوب 
 .گردد

  23كارمزد استفاده  -

گرچه در قرارداد هاي اخير كمتر اين نوع كارمزد مالحظه مي گردد ولي بسياري از تسهيالت سنديكايي 
  . وجود دارند كه در آنها اين كارمزد بر اساس شرايط قرارداد قابل پرداخت مي باشد 

يني و پيوستگي و استفاده از تسهيالت اخذ شود كه منشاء اين كارمزد طراحي گرديده تا متناسب با سنگ
اوليه پيدايش آن ممكن است بر اساس انتظار استفاده موقت و يا به دفعات وجوه    پايه گذاري گرديده 

  .باشد و اين كارمزد به صورت تصاعدي مي باشد 

  24كارمزد حقوقي و مطبوعاتي -

و يا به صورت اضافه شده به كارمزد و يكباره قابل  اين كارمزد توسط وام گيرنده به صورت مستقيم
 "پرداخت است اين كارمزد بر اساس هزينه هاي واقعي انجام شده تعلق مي گيرد و وام گيرنده اصوال

عالقمند است سقفي براي اينگونه كارمزد قائل گردد كارمزد حقوقي به ميزان هزينه اي كه موسسات 
                                                                                                                                                                                                               
٢٢ - Nonutilization fee 

٢٣ - Utilization  fee 

٢٤ - Publicity and legal stationary fee 
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الزم به ذكر است كه به اين . د سازي اخذ مي نمايند بستگي دارد حقوقي مستقل براي انجام امر مستن
كارمزد مطبوعاتي و تبليغاتي هزينه . هزينه ها ، هزينه نوشت افزار و چاپ و تكثير نيز اضافه خواهد شد 

تهيه مدل با ماكت و چاپ در جرايدي كه توسط وام گيرنده انتخاب مي شود و همچنين هزينه هايي كه 
 .هر چيز كه بدين منظور تهيه مي گردد را شامل مي شود براي تدارك 

  25كارمزد عامل تسهيل كننده  -

ولي  ،گرچه عامل تسهيل كننده در اصل به نمايندگي از طرف كليه بانكها  اين وظيفه را انجام مي دهد
به صورت  "اين نوع كارمزد معموال. كارمزد مربوطه به صورت ساليانه توسط وام گيرنده پرداخت مي گردد 

مقدار مشخصي در سال تعيين مي گردد و اين كارمزد در اصل جهت پوشش هزينه هاي اداري بانك عامل 
  .تسهيل كننده به عنوان واسط بين وام گيرنده و گروه وام دهنده در چارچوب شرايط قرارداد مي باشد

  كارمزد گرداننده  -

گرداننده سنديكا هنگامي كه كليه وظائف يك رقم مشخص مي باشد كه در وجه  "اين كارمزد معموال
مربوط به جمع آوري گروه بانكها براي تشكيل سنديكا را انجام داد پرداخت مي گردد در مواردي كه 
گرداننده و تدارك كننده سنديكا يك بانك است اين كارمزد در قالب كارمزد تدارك كننده به صورت 

  .ه به عنوان گرداننده وجود نخواهد داشت يكباره پرداخت مي شود و ديگر كارمزد جدا گان

عالوه بر كارمزدهاي اشاره شده در فوق مزايا ي جانبي ديگري براي تامين مالي تسهيالت پرداختي به 
 "صور مختلف ممكن است به هر وام دهنده تعلق گيرد براي بانك هاي معتبر موجود در سنديكا خصوصا

وام گيرنده و از طريق سنديكا جريان مي يابد اين ديگر از طرف سنديكا مزاياي  بانك تدارك كننده و رهبر
وجوه كه مي توان آنها را نيز نوعي مزايا تلقي نمود ممكن است ناشي از معامالت تبديل ارز براي پرداخت 
هربخش از تسهيالت يا نقل و انتقال وجوه يا منافعي كه از طزيق انجام عمليات براي واحدي كه طرف 

اين مزايا اضافه بر آن چيزي است كه وام گيرنده ملزم و متعهد به پرداخت . رنده است باشد مقابل وام گي
آن مي باشد به عالوه يك تسهيالت سنديكايي موفق كه با مهارت طراحي شده است موجبات شهرت 

                                                            
٢٥ - Facility Agants fee 
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از بيشتري براي بانك تدارك كننده و رهبر سنديكا ايجاد مي كند كه ممكن است احتمال تدارك بعدي را 
 .همان وام گيرنده و يا وام گيرندگان مهيا سازد 

  اهداف تأمين مالي در كشورهاي خارجي و الزامات آن ) 3- 2

اگر چه خوانندگان محترم تا به حال با اهداف  كلي تأمين مالي آشنا شده اند معذالك بر آن شديم كه در 
رد آن براي تقويت صادركنندگان بخش اينجا به دو روش بسيار متداول در ساير كشورها كه به ويژه كارب
مخاطبين كاالهاي صادراتي بسيار براي خصوصي و صادرات كشور و حفظ بازارهاي خارج از كشور و 

و اعتبار فروشنده ) Buyers Credit(اعتبار خريدار  :اشاره نماييم كه عبارتند از ،دارد ياهميت و كاربرد
)Suppliers Credit (ين دو روش دولت از طريق بانك هاي عامل خط اعتباري بايد توجه داشت كه در ا

را به كشور واردكننده و از طريق بانك عامل كشور وارد كننده در اختيار قرار مي دهد و بويژه در مواردي 
مورد قبول نيست اين روشها كاربرد دارد نظير اعتباراتي كه  L/Cكه واردكنندگان كاال اسنادشان نظير 

و آفريقايي  CISنك توسعه صادرات و در مواردي ساير بانكها به بانكهاي كشورهاي كشور ما از طريق با
البته اين موضوع در ارتباط با واردات ما نيز مصداق دارد نظير اعتبار خريدار كه كشور چين . اعطا نمودند

زانس براي حفظ بازارهاي خود به ايران اعطاء نموده يا كشورهاي غربي كه در شكل اعتبار اسناد يو
)Usance ( يا فايننس)Finance (ي سياستهاي توسعه اقتصادي كشورهادر اجرا. به ما اعطاء نمودند ،

ممكن است انجام پروژه هاي خاص داشته باشد حال اگر براي اجراي اينگونه پروژه هاي خاص و زير بنايي 
زم تري را در نظر گرفته و براي تر و ال ارز مورد نياز را نداشته باشد و يا براي ارز خارجي خود مصارف مهم

ي خارجي در چارچوب قراردادهاي انجام پروژه خاص ارز كافي تخصيص نداده باشد، استفاده از منابع مال
از سوي ديگر كشورهاي صنعتي و توليد .مين مالي يكي از راه حلهاي انجام اين پروژه ها خواهد بودتأ

خدمات فني و تخصصي در جهت افزايش صادرات  كننده عمده محصوالت صنعتي، كارخانجات، ابزار
سسات ساير كشورهاي صنعتي اقدام به تأسيس مؤ كاالهاي توليدي كشور خود و در راستاي رقابت با

اعتباري و بيمه هاي صادراتي كشور خود پرداخته و مانع از ضرر و ورشكستگي آنها گرديده و در نهايت 
مه صادراتي كشور خود پرداخته و مانع آورند و به شركتهاي بي بيشتر را فراهم ميامكان توليد و صادرات 

شركت هاي .از ضرر و ورشكستگي آنها گرديده و در نهايت امكان توليد و صادرات بيشتر را فراهم مي آورند
بيمه صادراتي با بررسي خطرات سياسي و تجاري كشورهاي مختلف و امكانات بالفعل و بالقوه آنها و با 
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اي متناسب با ريسك اشاره شده و در مواقع لزوم با پرداخت سوبسيد امكان استفاده از اين  دريافت هزينه
در بيشتر موارد در راستاي انجام اين كار، . گونه اعتبارات را براي كشورهاي وارد كننده فراهم مي آورند

طاي سوي ديگر اعاز . هزينه هاي متعلقه به كشور خريدار و استفاده كننده از اعتبار تحميل مي گردد
فروشنده،به خريدار و با حمايت موسسات بيمه صادرتي و  اعتبارات از سوي بانكها و مؤسسات مالي كشور

با پشتيباني مالي از صادر كننده با به وجود آوردن امكانات مناسب توليد و فروش نقدي،و در عين حال 
ادرات كشور و در نهايت منجر به بهبود دادن قدرت خريد مدت دار به كشور وارد كننده باعث افزايش ص

تراز پرداختهاي خارجي، ايجاد اشتغال و امكان فعاليت و كسب سود بيشتر براي توليد كنندگان و سيستم 
كشور خريدار و استفاده كننده از اعتبار هنگامي مي تواند از اين امكانات . بانكي آن كشور مي گردد

همه جانبه در مورد توجيه پذيري فني و اقتصادي پروژه اطمينان از استفاده بهينه نمايد كه پس از بررسي 
وجود بازارهاي بالفعل و بالقوه براي كاالهاي توليدي، نيروهاي فني و متخصص جهت راه اندازي پروژه 

      .اقدام به استفاده از تاٌمين مالي خارجي بنمايد

  قراردادهاي اعتباري) 1-2-3

اصلي استفاده از اعتبارات خارجي جهت خريدهاي خارجي و انجام پروژه  با توجه به متن مقدمه روشهاي
عقد قرارداد با تفاوت مختصري با .هاي صنعتي و زير بنايي به چندين گروه تقسيم بندي مي گردد

توضيح اينكه مسائل فني بين . فروشنده و يا خريدار از سوي موسسات مالي و يا بانكها صورت مي گيرد
ده در قرارداد تجاري منعكس مي گردد و در قرارداد مالي با عنايت به قرارداد تجاري به خريدار و فروشن

 .مسائل مالي پرداخته مي شود

   s Credit'Supplierاعتبار فروشنده ) 1-1-2-3

تجاري  و كشور خريدار از نظر ريسك) ناديگشايش كننده اعتبار اس(در مواردي كه خريدار، بانك خريدار  
سسه بيمه اي كشور فروشنده مطلوب خارج از كشور براي فروشنده و مؤ تقال ارز بهو قابليت ان

 ،سسه مالي اعطاء كنندهه نمايد در اين روش بانك و يا مؤباشد،خريدار مي تواند از اينگونه اعتبارات استفاد
ريدار نمي سسه بيمه اي طرف فروشنده، خود را درگير خاختيار فروشنده قرار مي دهد و مؤاعتبار را در 

و يا در مقايسه با فروشنده . نمايد به دليل اينكه ممكن است نسبت به خريدار شناخت كافي نداشته باشند
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شناخت بيشتري نسبت به خريدار و بانك يا موسسه بيمه اي شناخت بيشتري نسبت به فروشنده داشته 
  .ا مدت دار بفروش برساندفروشنده امكان پيدا مي كند كه كاال ر ،براساس اعتبار دريافتي.باشد

  s Credit'Buyerاعتباري خريدار ) 1-2-3- 2

از اعتبار فروشنده نيست  مي شود كه امكان استفاده استفاده از اعتبار خريدار معموالً در مواردي استفاده
 معموالً در اعطاي اينگونه. داردآن، شرايط قابل قبولي براي فروشندگان  چارچوب كليدر اغلب موارد ولي 

در . اعتبارات با درنظر گرفتن ريسك كشور خريدار ضمانت تجاري و يا ضمانت دولتي درخواست مي گردد
اين حالت اگر اعتبار مستقيماً در اختيار خريدار قرار داده شود يكي از بانكهاي تجاري كشور خريدار با 

خريدار پشتيباني مي  صدور ضمانت تجاري و در صورت نياز يك ارگان دولتي با صدور ضمانت دولتي از
با توجه به عمليات بانكي پيچيده و بلند مدت كه در پشت يك قرارداد اعتباري وجود دارد، بهتر . نمايد

است بانك خريدار به جاي صدور ضمانت نامه به عنوان وام گيرنده عمل نمايد و در صورت لزوم، تضمين 
  .تي صادر گردددولتي براي ضمانت تعهد بانك تجاري توسط يك سازمان دول

  مدت استفاده از قراردادهاي اعتباري خريدار و فروشنده ) 2-3- 2

  مدت استفاده و باز پرداخت اعتبار فروشنده  ) 1-2-2-3

مدت زمان استفاده از اعتبار فروشنده پس از امضاء قرارداد تا پايان دوره ساخت، تمام يا قسمتي از پروژه 
سال مي باشد  10تا  5باز پرداخت اعتبار فروشنده معموالً بين  كه مشمول اعتبار بوده مي باشد و مدت

ثناء مواردي با مدت زمان بازپرداخت طوالني تر نيز وجود دارد تصريح مي نمايد بين تالكن بطور اس
ماهه در نظر گرفته مي شود كه بعضاً  6استفاده از اعتبار و شروع اولين قسط باز پرداخت معموالً مهلتي 

  .يز خواهد بودطوالني تر ن

  مدت استفاده و باز پرداخت اعتبار خريد  ) 2-2-3- 2

مدت زمان استفاده از اعتبار خريدار پس از امضاء قرارداد تا پايان دوره ساخت بوده و مدت باز پرداخت 
سال مي باشد الكن در  5/8تا  5اعتبار خريدار معموالً بر حسب ميان مدت و بلند مدت بودن قرارداد بين 
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قابل ذكر است بين استفاده از اعتبار و . زمينه نيز موارد استثناء با باز پرداخت طوالني تر وجود دارداين 
  .ماهه در نظر گرفته مي شود بعضاً طوالني تر خواهد بود 6شروع اولين قسط باز پرداخت معموالً مهلتي 

  فروشندهميزان اعتبار و ميزان پيش پرداخت در قرارداد اعتبار خريدار و ) 3-2-3

در . در صد كل قرارداد تجاري مي باشد 85ميزان اعتبار در قراردادهاي فروشنده و خريدار معموالً تا 
. بعضي موارد حق بيمه موسسه تضمين صادراتي نيز در اعتبارات خريدار و فروشنده تاٌمين مالي مي گردد

كل مبلغ قرارداد نيز تاٌمين مالي مي  در صد 85و بعضاً در قراردادهاي اعتبار فروشنده و خريدار بيش از 
در صد ارزش كل قرارداد به صورت هاي زير به عنوان پيش پرداخت  15الزم به ذكر است معموالً . گردد

  .قابل پرداخت خواهد بود

 15 در صد ارزش كل قرارداد به صورت پيش پرداخت قابل پرداخت خواهد بود. 
 5 در صد ازرش كل قرارداد متناسب با هر  10اخت و در صد ارزش كل قرارداد به صورت پيش پرد

 .حمل قابل پرداخت خواهد بود
 10  در صد ارزش كل قرارداد متناسب با هر  5در صد ارزش كل قرارداد به صورت پيش پرداخت و

 .حمل قابل پرداخت خواهد بود
  شرايط كلي قراردادهاي اعتبار فروشنده و خريدار)4-2-3

  ادهاي اعتبار فروشنده شرايط كلي قرارد) 1-4-2-3

شرايط دريافت و باز پرداخت و . در اينگونه قراردادها معموالً خريدار وارد قرارداد اعتباري خاصي نمي گردد
  .هزينه هاي متعلقه در قرارداد تجاري منعكس مي گردد

  شرايط كلي قراردادهاي اعتباري خريدار) 4-2-3- 2

كامل و جامعي است كه بايستي توسط طرفين به امضاء برسد در اينگونه قراردادها اعتباري داراي قرارداد 
اين نوع قراداد تمام موارد الزم و جزئيات از جمله نرخ سود، مدت زمان باز پرداخت و پرداختهاي دوران 
ساخت مدت زمان تنفس بين دوران ساخت و شروع دوران باز پرداخت، نحوه پرداخت، تركيبات 

پادار شدن قرارداد، موارد قصور قرارداد طرفين و عوامل ناشي از قصور، بانكي،پيش شرطهاي الزم جهت 
علل و نحوه حال كردن اعتبار، قانون حاكم بر قرارداد، نحوه رسيدگي و حل اختالفات احتمالي با جزئيات 
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بديهي است كه در عمل به استفاده كننده از اعتبار تحميل مي . كامل مورد توافق طرفين قرار مي گيرد
  .د كه اين موارد بعضاً از سوي موسسه تضمين صادراتي اعمال مي گرددگرد

بعضاً بانك ها يا موسسات مالي كشورهاي طرفين قرارداد بدون در نظر گرفتن پروژه يا پروژه  :1تبصره 
. هاي خاص مبادرت به امضاء قرارداد اعتبار خريدار مي نمايد كه قرارداد را قرارداد خط اعتباري مي نامند

با ارسال و امضاء يك قرارداد فرعي براي هر پروژه از محل خط اعتباري بر شمرده شده و دقيقاً براساس 
  .شرايط خط اعتباري قرارداد پادار خواهد گرديد

در قرادادهاي فرعي تنها مبلغ پروژه و احياناً دوران ساخت و يا هر گونه توافقي كه مغايرت با  :2تبصره 
 .اشته باشد مشخص و مورد توافق قرار خواهد گرفتقرارداد خط اعتباري ند

  ريسك) 5-2-3

  ريسك خريدار در اعتباري فروشنده) 1-5-2-3

ماژور، تغييرات در قوانين، مصادره يا ملي شدن پروژه، عدم بهره وري  بيشتر خطرات ممكن است فورس
محصوالت توليد شده و و پروژه بعد از تحويل، تهيه مواد خام و سوخت مورد نياز، بازاريابي و فروش 

نوسانات قيمت، در حقيقت خريدار موظف است تحت هر شرايطي و در سررسيدهاي تعيين شده نسبت به 
  .بازپرداخت اصل و سود متعلقه اعتبار استفاده شده اقدام نمايد

  ريسك فروشنده در اعتبار فروشنده) 5-2-3- 2

منعقد گشته  Turn Keyاري كه بر مبنايريسك هاي تعهد شده از سوي فروشنده در قراردادهاي تج
در موارديكه فروشنده از منابع خود جهت اعطاي اعتبار . حداكثر راه اندازي و تحويل پروژه مي باشد

استفاده مي نمايد حداكثر ريسك به ميزان در صد بيمه نشده از سوي شركت بيمه در صورت عدم باز 
 .خواهد بود پرداخت اقساط خريدار با خطر ضرر و زيان مواجه
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  ريسك خريدار و فروشنده در اعتبار خريدار) 3-5-2-3

ريسك خريدار و فروشنده، بانك و يا موسسه اعطا كننده اعتبار و يا شركتهاي بيمه صادراتي همانند 
استفاده از روش اعتبار فروشنده مي باشد با اين تفاوت كه چون معموالً باز پرداخت اعتبار توسط شخص 

  .قوقي ثالثي تضمين شده است، ريسك شركت بيمه كمتر از حالت قبلي مي باشدحقيقي يا ح

  :1تبصره 

در صورت عدم باز پرداخت اقساط از سوي خريدار و يا بانك خريدار بنا به علل سياسي و يا تجاري، جبران 
و در صد بيمه ضرر و زيان بانك يا موسسه مالي اعطا كننده اعتبار به عهده موسسه بيمه صادراتي تا سقف 

در اين صورت ضرر و زيان بانك يا موسسه مالي تا ميزان و در صد تعهد شده جبران مي .شده مي باشد
در اعتبار (و يا فروشنده ) در اعتبار خريدار(گردد و ما به التفاوت پوشش داده نشده اعتبار به عهده بانك 

ام حقوق بانك و يا موسسه مالي به موسسه تم يالزم به يادآوري است كه در صورت. خواهد بود) فروشنده
شركت بيمه پس از پرداخت خسارت به ميزان درصد پوشش داده  كههاي بيمه صادراتي منتقل مي گردد 

شده به بانك يا فروشنده از امكانات ممكنه قانوني براي وصول خسارت پرداختي و جرائم متعلقه از خريدار 
  .نمايدو يا بانك خريدار اقدام 

  :2ره تبص

خواست نمي  مين مالي اعتبار صادراتي به روش اعتبار فروشنده، معموالً ضمانت نامه از خريدار دردر تأ
مين مالي بعضي از پروژه هاي ايراني درخواست اما در حال حاضر براي تأ). ريسك ببا توجه به مطل(گردد 

  .رت گرفته استقبول و همچنين بعضاً گواهي موجودي سهميه ارزي صو قابل ضمانت نامه

 :تجربه كشورهاي جهان در جذب منابع خارجي در ده سال اخير) 3-3

در اين  بخش يكي از اساسي ترين مباحث كه شايد براي كشورهايي نظير كشور ما الزم باشد كه مورد 
توجه قرار گيرد موضوع تجربيات ساير كشورها مي باشد كه به ويژه در سالهاي اخير در سايه صادرات خود 
توانسته اند منابع خود را افزايش داده، اشتغال ايجاد نموده و حتي پول ملي خود را به عنوان يكي از 

نگاهي به وضعيت كشور ژاپن و اينكه در حال حاضر، ين ژاپن به . ارزهاي معتبر جهاني تثبيت نمايند
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ي نظير پوند استرلينگ، عنوان يكي از ارزهاي قابل تبديل كامل در جهان مطرح مي باشد و حتي با ارزهاي
دالر آمريكا و يورو هم آوردي مي نمايد مبين اين مطلب است كه قاعدتاً براي حمايت از صادرات ، تأمين 
. مالي، بيمه و تضمين و سرمايه گذاري، سازمانهايي در اين كشورها شكل گرفته و فعال مي باشند

صادرات زيادي دارند صادركنندگان بويژه بخش  كشورهايي نظير سوئد ، ايتاليا ، فنالند و آلمان نيز كه
بطوريكه مالحظه مي . از سازمانهاي مختلف حمايت مي نمايند) Package(خصوصي خود را با يك بسته 

شود تأمين مالي براي صادرات با الزاماتي همراه مي باشد كه مهمترين اين الزامات وجود شركتهاي بيمه 
ه و وجود بانكهاي تخصصي و سازمانهاي سرمايه گذاري است كه غير تجاري وجود مؤسسات تضمين كنند

  .همراه تأمين مالي در جهت اهداف پروژه ها گام بردارند

نگاهي به ساختار اين سازمانها، هدفها، وظايف، بانكها، مقررات سرمايه گذاري مي تواند براي كشور ما از 
ويت صادرات و صادركننده براي افزايش سهم اين جهت راه گشا باشد كه در تكميل اقدامات خود براي تق

در بازارهاي جهاني روشهاي مختلف را بررسي نموده و يا اگر نياز به ) Share of Market(صادرات 
  . بازنگري يا تكميل داشته باشد به آن اقدام نمايند

طالب منتشره در تبيين راهبرد استراتژيك تقويت و حمايت از صادرات در بعد مالي ما را بر آن داشت كه م
و چند كشور ديگر مطالب مربوطه را عيناً نقل نماييم تا OECD 26ارتباط با تجربيات كشورهاي عضو 

خوانندگان با مطالعه آن و مقايسه با وضعيت در كشور ما پيشنهاداتي در ارتباط با اصالح يا تكميل سيستم 
يژه در ارتباط با چگونگي تقويت صادرات در تأمين مالي اعتبار صادراتي در كشور اعمال نظر نموده و به و

اگر چه در اين بررسي سعي مي شود بدين منظور مطالبي . 27بخش خصوصي الگوي مطلوبي ارائه نمايند
ضمناً الزم به توضيح است كه در اين بررسي تجربه كشورهاي مختلف براي بدست آوردن يك . ارائه گردد

نادا، آلمان، ايتاليا، سوئد، فنالند، تركيه و جمهوري اسلواكي الگوي مناسب آورده شده كه شامل ژاپن، كا
  . به اين اميد كه با اين تنوع بطور كامل به الگوي مطلوب راهبردي داشته باشيم. مي باشد

 

                                                            
٢٦‐ Organization for Economic Co‐operation and Development (سازمان همياري اقتصادي و رشد) 

مؤسسه تحقيقات پولي و . كزي تحت عنوان سيستمهاي تأمين مالي اعتبارات صادراتيبانك مر 75نشريه اداره مطالعات و سازمان هاي بين المللي ارديبهشت سال  -  ٢٧
  .بانكي
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  سيستم تأمين مالي اعتبارات صادراتي: موضوع        
  ژاپن: نام كشور        
)   EID( واردات  –سازمان بيمه صادرات : ه نام سازمان بيمه كننده و تضمين كنند       

  )MITI(  وابسته به وزارت صنعت و تجارت بين الملل
  

)1(  
  بيمه

  و
  تضمين

 وظايف

  1940: سال تأسيس

  قانون بيمه و تجارت بين المللي : مبناي فعاليت

 -3تأمين مالي پروژه هاي برون مرزي  -2بيمه باز پرداخت اعتبار صادراتي  -1: انواع خدمات
  ارائه بيمه خاص و جامع

  منابع

  ) 1992در ژوئيه ( ميليارد ين  8/219: سرمايه 

 1992بر اساس قانون مجلس و بر اساس نوع بيمه سقف تعهدات اين سازمان براي سال مالي 
  :ثابت بوده و به شرح ذيل مي باشد 

  ميليارد ين 10279: بيمه عومي صادرات  -

  رد ينميليا 11151بيمه عوايد صادرات  -

  ميليارد ين 177: بيمه بروات صادراتي  -

  ميليارد ين 176: بيمه سرمايه گذاري برون مرزي  -

  ميليارد ين 50: ساير     -

  ميليارد ين 21833: كل        

  .  حق بيمه و ضررها در حساب مخصوص بيمه تجارت بين الملل بدهكار يا بستانكار مي گردد 

  روابط با 
  دولت

اين سازمان بخشي از وزارتخانه . كه سازمان مذكور در دراز مدت خودكفا شود هدف آن است 
  .مي باشد ) MITI(صنعت و تجارت بين المللي 

روابط با بخش 
  خصوصي

 EID/MITIواردات ژاپن ، بانكهاي تجاري ، جامعه بازرگانان و  –روابط نزديك با بانك صادرات 
ن و جو براي تأمين مالي صادرات ، ارائه بيمه جهت ايجاد اطمينان در خصوص در دسترس بود

  . بازپرداخت اعتبارات صادراتي به بانكها 

ادامه   بيمه
تأمين 

  ) 1993در پايان مارس ( ميليارد ين  3/967: سرمايه   منابع
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و
  تضمين

  

مالي 
  صادرات

  .سرمايه كالً توسط دولت از محل حساب مخصوص سرمايه گذاري صنعتي پرداخت شده است 

  1991ميليارد ين براي سال مالي  9/22: اير ذخ

  )به حساب خزانه واريز گرديده است ( ميليارد ين  11) :  1991سال مالي ( سود 

بانك نبايد از مجموع سرمايه و ذخاير بعالوه حداكثر سقف  EXIMمجموع اعتبارات واريز نشده 
 1993ي مثال در اول سپتامبر برا(بانك مي تواند با نرخ بهره ثابت . تعهدات آن بيشتر گردد 

كه سپرده هاي دريافتي از سيستم پس  Trust Fund Bureaاز ) درصد بود 5/5نرخ بهره 
همچنين مجاز . ساله بگيرد  10اندازهاي پستي وابسته به دولت را اداره مي كند ، وام معموالً 

بانك بر حسب  EXIMو بدهي . است در بازار سرمايه بين المللي ، اوراق قرضه منتشر نمايد 
پولهاي خارجي ميتواند هم از محل منابع ين آن از طريق استفاده از بازارهاي سقف و همچنين 

  . انتشار اوراق قرضه بر حسب پول خارجي تأمين گردد

  

روابط با 
  دولت

  

  

  

  

رئيس كل قائم مقام . بانك را منصوب مي نمايد EXIMنخست وزير، رئيس كل و حسابداران 
ساير مديران نيز توسط رئيس كل منصوب مي . اجازه نخست وزير انتخاب مي نمايد خود را با

بودجه ساالنه . واردات، نظارت مي كند  –گردند وزارت دارايي بر حسب قانون بر بانك صادرات 
  .و حسابها به مجلس تقديم مي گردند 

روابط با 
بخش 

  خصوصي

EXIM صادراتي را بويژه در رابطه با فروشهاي كالن  بانك با بانكهاي تجاري مشتركاً اعتبارات
 EXIMآن بخش از اعتبار كه توسط . كاالهاي سرمايه اي با كارخانه هاي كامل ، اعطا مي كند

درصد براي وامهاي مستقيم  90درصد براي اعتبار فروشنده و  20بانك تأمين مالي گردد مثالً 
  .است 

  

 

  

تأمين 
مالي 

  كمكها 

  

  وظايف

  

   OECF  (The Overseas Economic Cooperation Fund: ( مان نام ساز

  1961: سال تأسيس 

توسعه همكاري با كشورهاي در حال توسعه تحت قانون صندوق همكاريهاي : هدف از تأسيس 
  برون مرزي 

 اعطاي وام براي پروژه هاي توسعه اي

 سرمايه گذاري روي سهام پروژه هاي توسعه اي
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 مقدماتي عمليات آزمايشي پروژه هاي توسعه اي  اعطاي وام براي بررسي

اعطاي وام براي تأمين مالي واردات كاالها چنانكه آنها براي ثبات اقتصادي كشورهاي در حال 
 .توسعه ضروري تشخيص داده شود 

  برريس همكاريهاي اقتصادي با كشورهاي در حال توسعه  

 

 

  

  منابع مالي

 

 

 

  

روابط با 
  دولت

  :ارتند از عب OECFمنابع 

  تخصيص بودجه و كمكهاي بال عوض دولت ژاپن از محل حساب بودجه عمومي -       

   Trust fund bureauوام گيري از  -       

  باز پرداخت اصل و فرع بهره توسط وام گيرندگان و ساير -       

  )1992پايان سپتامبر ( ميليارد ين  3044: سرمايه 

  ميليارد ين OECF  :7941سهام سرمايه گذاران مانده وتمهاي واريز نشده و 

رئيس و حسابرس توسط نخست وزير منصوب مي گردد و معاون ارشد و معاونين توسط رئيس 
  . سازمان منصوب مي شوند 

آژانس برنامه ريزي اقتصادي با مشاوره وزراي امور خارجه ، دارايي ، صنعت و تجارت بين المللي 
  .ي نمايد نظارت م OECFبر عملكرد 

هر سال موسسه مذكور درآمد و هزينه بودجه ، برنامه هاي مالي عملياتي سال آينده را تنظيم 
. تأييد بودجه مشروط به تصويب وزير دولت در امور برنامه ريزي اقتصادي است . مي نمايد 

پس از مشاوره هاي نزديك بين وزراء و يك سوم  ODAتصميم گيري در خصوص هر وام 
آژانس برنامه ريزي اقتصادي ، وزارت امور خارجه ، وزارت دارايي ، وزارت صنعت و  (مربوطه 

در مورد ارزيابي هر  OECFبر اساس تصميم اخذ شده ، . انجام مي پذيرد ) تجارت بين الملل 
  . وام و عملكرد و نتيجه گيري از توافق دولت با كشور دريافت كننده وام مسئول است 
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)2(  
برنامه 

هاي 
  ه بيم
  و

 تضمين 

  

  

  

پوشش صادرات 
برنامه و بيمه تجارت (

  )عمومي

بيمه هاي 
  جاري

EID/MITI  در موارد ذيل پوشش بيمه اي ارائه مي دهد.  

ضررهاي صادر كنندگان و تجار واسطه اي ناشي از عدم اجراي تعهدات خود   -
ال بعد از انعقاد قرارداد صادراتي بدليل ريسك سياسي و ريسك تجاري مانند اعم

  .محدوديتهاي وارداتي توسط دولت مقابل 

عدم توانايي براي حصول عوايد صادرات توسط صادر كننده به دليل ريسك  -
  .سياسي و ريسك تجاري مثالً اعمال محدوديتهاي ارزي كشور مقابل 

  .پرداخت عوارض اضافي حمل و نقل  -

  ) :ه اي شامل تلفيق بيمه عوايدصادرات و بيمه واسط( بيمه كلي صادرات 

يك معامله را تحت پوشش قرار ميدهد و براي هر معامله بايد : بيمه خاص  -1
  .فرم تقاضا ارئه گردد 

معامالت چند جانبه را تحت پوشش قرار مي دهد فقط اتحاديه : بيمه جامع  -  2
دارند براي  EID/MITIهاي تجاري و شركتهايي كه موافقت نامه هاي خاص با 

  .ط هستند بيمه جامع واجد شراي

  :زيانها يا خساراتي كه تحت بيمه نامه قابل تأمين است 

انجام . اين بيمه نامه هم ريسك سياسي و هم ريسك تجاري را تحت پوشش قرار مي دهد 
نشدن صادرات بدليل خطرهاي سياسي ، مانند محدوديتهايي در مورد معامالت ارزي ، جنگ ، 

توسط دولت كشور مقصد و خطرهاي تجاري مانند منازعات داخلي با محدوديتهاي واردات 
  .ورشكستگي طرف خارجي 

اين نوع بيمه نيز عدم موفقيت در وصول عوايد حاصل از صادرات بداليل سياسي و تجاري  
  :بيمه خاص براي ريسك سياسي .مذكور فوق را تحت پوشش قرار ميدهد 

  درصد مبلغ قرارداد  95تا : قبل از حمل       

درصد در قرار داد واسطه  90درصد مبلغ در قرارداد صادرات و تا  5/97تا : ز حمل پس ا      
  گري 

  :بيمه خاص براي ريسك تجاري 

  درصد مبلغ قرارداد  60تا : قبل از حمل        

  درصد قرارداد واسطه گري 80درصد قرارداد صادرات و تا  90تا : پس از حمل        
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حداكثر مبلغي كه براي تأمين زيانها در . كان پذير است بيمه جامع با نرخ بيمه خاص ام
درصد در مورد عدم موفقيت در  80خطرهاي تجاري تحت بيمه جامع قابل پرداخت است 

  .  صادرات مي باشد 

برنامه 
هاي 

بيمه و 
  تضمين

  ادامه پوشش صادرات

  برنامه(

و بيمه تجارت  
  )عمومي

واجدين 
  شرايط

شورهاي با ريسك باال و يا كشورهايي كه قبالً به در اصول به معامالتي كه با ك
تعهدات خود عمل نكرده اند ، انجام گيرد ، هيچ نوع اعتبار صادراتي اعطاء نمي 

كشورهاي مختلف خريدار را بر اساس اعتبارشان طبقه بندي  EID/MITI. گردد 
. ي كند معامالت را بويژه در رابطه با توليدات انبوه به دقت بررسي م. نموده است 

  . تعيين مي گردد  OECDشرايط معمول تضمين اعتبار مطابق موافقتنامه با 

هزينه 
پوشش 

  زيان

حق بيمه بر حسب نوع بيمه ، اعتبار كشور خريدار و اعتبار خريدار حقيقي متفاوت 
  . است 

پوشش 
عرضه 

  تكنولوژي

ژيهاي ارائه بيمه عمومي تجارت خطرهاي مربوط به بازيافت ارزش متقابل تكنولو
شده به خريدار را مطابق قرارداد صادراتي براي صادرات نرم افزار مثل حقوق 

انحصاري مجوزها و ساير دانشهاي فني تكنولوژي تحت پوشش بيمه اي قرار مي 
  . دهد 

بيمه جامع 
 كوتاه مدت

EID/MI

TI  

قرارداداهاي صادرات و واسطه ( پوشش قرارداداهاي تجاري : موضوع بيمه 
ارداداهاي تجارت ضررهاي ناشي از عدم حمل محموله هاي صادراتي يا عدم قر

وصول عوايد حاصل از صادرات كاالهاي حمل شده يا واسطه صادرات كاال و 
  .خدمات 

  يك دوره دو ساله يا كمتر: مدت بيمه 

يك بيمه جامع تجارت است كه براي پوشش كليه معامالت : مشخصه هاي بيمه 
براي كليه ) . حدوديتي در مورد نوع محموله وجود ندارد هيچ نوع م( تجاري 
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بيمه تامه ارائه مي  EID/MITIشركتهايي كه تجارت خارجي مي كنند توسط 
  .گردد 

بيمه نامه اي است كه هم خطر سياسي و هم خطر تجاري را پوشش مي دهد و  -
  . در مقايسه با ساير بيمه هاي جامع پوشش خطر تجاري آن بسيار وسيع است 

بيمه اي است كه خطر مربوط به فروش مجدد قراردادهايي كه توسط شعبات  -
  .برون مرزي شركتهاي ژاپني امضاء شده تحت پوشش قرار مي دهد 

بيمه اي است كه نه تنها قرارداداهاي صادرات بلكه قراردادهاي تجارت واسطه  -
قرار مي  اي كه منحصراً مربوط به واسطه محموله هاي تجاري است تحت پوشش

  .دهد 

  : پوشش براي خطر سياسي 

  درصد مبلغ قرارداد 95: قبل از حمل           

  درصد مبلغ قرارداد 5/97: پس از حمل           

  :پوشش براي خطر تجاري 

  درصد مبلغ قرارداد 80: قبل از حمل           

  درصد مبلغ قرارداد  90: پس از حمل           

   

  تضمين

  براي

  ابانكه

بيمه برا صادراتي براي پوشش زيانهايي كه بانكها زمان صدور برات اسنادي 
صادراتي متحمل ميگردند ، براي بازيافت عوايد حاصل از صادرات كه به داليل 

خطرهاي سياسي يا تجاري تعهدات آن تا سررسيد ايفاء نشده است ، استفاده مي 
  .شود 

بيمه را در ابتداي سال مالي با دولت بانك مجاز براي معامالت خارجي يك قرارداد 
براي اين نوع بيمه زمانيكه بانك يك برات اسنادي صادراتي را از . امضاء مي كند 

خريداري مي كند بطور اتوماتيك ) يك صادر كننده ژاپني ( صادر كننده آن 
روز ، خريد اين برات را به دولت  5بانك مذكور بايد طي . قرارداد منعقد مي گردد 

  . م نمايد اعال

بر اساس ( درصد ارزش اسمي برات بيشتر نيست  5/82مبلغ تضمين شده از 
كشور و منطقه جهان حد باالي مبلغ تضمين شده مي تواند كمتر باشد تحت يك 
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سيستم جبراني تكميلي ، دولت هاي محلي هم مي توانند آن بخش از ضرر را كه 
  . د پرداخت نمي شود ، پوشش دهن EIDغرامت آن توسط 

برنامه 
هاي 

بيمه و 
  تضمين

  ساير

برنامه هاي  
  بيمه

EID 

بيمه پيش پرداخت 
  واردات

وارد كننده يك قرارداد ) مختص واردكنندگان ژاپني ( بيمه پيش پرداخت واردات 
را با صادر كننده خارجي امضاء مي كند مشروط بر اينكه وارد كننده كل يا بخشي 

  .مي شود بيش از حمل بپردازد  از هزينه هاي كاالهايي را كه وارد

حد ( درصد پيش پرداخت باشد  90مبلغ تضمين شده اين بيمه نبايد بيش از 
مبلغ غرامت از ) سقف پوشش با توجه به كشور و منطقه مربوطه بايد تعيين شود 

( طريق حاصل ضرب ضرر در نسبت بين مبلغ تضمين شده و ارزش قابل تضمين 
  . امت محاسبه گردد متناسب با غر) پيش پرداخت 

بيمه سرمايه گذاري 
  برون مرزي

هدف از ايجاد بيمه سرمايه گذاري برون مرزي تحت پوشش قرار دادن ضررهاي 
  : مربوط به ريسك سياسي و تجاري در موارد ذيل است 

سرمايه گذاري روي سهام در يك شركت تابعه برون مرزي با سرمايه گذاري   -
  مشترك با شركاي خارجي 

ارائه وامهاي بلند مدت به شركت خارجي كه وام دهنده در آن شركت سهام دارد  -
  .يا سهام آن را اداره مي نمايد 

  كسب حق مالكيت زمين يا معادن در يك كشور خارجي -

قبول مسئوليت تضمين وامهاي بلند مدت توسط يك شركت خارجي كه تضمين  -
  .مي نمايد كننده در آن شركت سهام دارد يا آن را اداره 

  :حداكثر پوشش بيمه اي -            

  درصد 40تا : ريسك تجاري                       

  سال 15بين سه تا : درصد         مدت  95تا : ريسك سياسي                       

  بيمه

وام متحد برون  
  مرزي

  1993: سال ايجاد 

  :هدف از ايجاد بيمه 

امهاي بلند مدت براي پروژه هاي بلند مدت و تعهدات پوشش خطرهاي مربوط به و
  .تضميني اخذ شده براي وامهاي بلند مدت توسط شركتها يا دولتهاي خارجي 

  :موارد پوشش 
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  خطرهاي سياسي مانند جنگ ، مصادره اموال ،  محدوديت معامالت ارزي -1

  .خطرهاي تجاري مانند ورشكستگي يا قصور در پرداخت طرف خارجي  -2

  :اكثر پوشش براي حد

مبلغ بازيافت نشده ، ولي وامهاي مربوط به پروژه هايي % 95: ريسك سياسي  -1
درصد  5/97كه تجارت و توسعه پايدار را در كشور ميزبان گسترش مي دهند تا 

  .پوشش داده مي شود 

مبلغ بازيافت نشده ، اگر قراداد بر حسب دالر يا بر اساس % 90: ريسك تجاري  -2
ره شناور باشد غرامت بر حسب ين تعديل خواهد شد تا نرخهاي مبادله و نرخ به

  .بهره جاري را منعكس نمايد 

  :موارد ممنوعيت كاربرد بيمه 

  .پوشش وامهايي كه اساساً براي خريد صادرات ژاپني استفاده مي شوند 

پوشش عمليات در جايي كه بين وام دهنده و وام گيرنده رابطه سهامي يا ارتباط 
  . شابه وجود دارد م

  بيمه خطر ارزي

  1974: سال ايجاد 

پوشش قراردادهاي صادراتي بر حسب دالر ، پوند ، استرلينگ ، : هدف از ايجاد 
  .فرانك فرانسه ، فرانك سوئيس و مارك آلمان 

در دو سال اول طرف بيمه شده معموالً با . سال است  25حداكثر : مدت بيمه 
  . خود خطر نوسان ارزي را متحمل مي گردد  پوشش در بازارهاي سلف ،

درصد  3/0ضررهاي ارزي كمتر از . درصد است  3/0محدوده نوسان مورد بيمه 
درصد  3/0توسط صادر كننده پوشش داده مي شوند ولي ضررهايي كه بيش از 

) درصد است  17بنابراين حداكثر تعهد ( درصد مبلغ بيمه شده  20باشد تا سقف 
حق بيمه منحصر به صادرات .د با سود هم مثل زيان رفتار ميشود پرداخت مي گرد

كاالها و خدمات خاص است مانند كارخانجات ، كشتي ، هواپيما ، خدمات 
  مهندسي

  درصد براي بيمه نامه هاي جامع  4/0) : هر شش ماه : ( حق بيمه 

   درصد براي بيمه نامه هاي خاص  75/0                                  
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بيمه ضمانتنامه 
EID/MITI 

  1977: سال ايجاد 

پوشش ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه ، مزايده ، اوراق تأمين : هدف از ايجاد 
  مالي مجدد 

ضمانتنامه هاي واجد شرايط براي پوشش بايد توسط بانكهاي مجاز به مبادالت 
كشور . د خارجي با شركت هاي بيمه غير از شركت هاي بيمه عمر صادر گردن

بيمه ضمانتنامه براي صادرات . خريدار از نظر اعتباري بايد مورد تأييد باشد 
معموالً مهندسي با مشاوره و پروژه هاي ( كارخانجات و قراردادهاي ملي 

  )ساختماني برون مرزي است

  

  

  

  

)3(  

برنامه 
هاي 

تأمين 
مالي 

  صادرات

اعتبارات 
  مستقيم

انواع قراردادهاي 
  موجود

خريدار و وامهاي بانك به بانك به دولتها ، بانكها و شركت هاي خارجي و  اعتبارات
در مورد اعتبارات خريدار و . آژانسهاي منطقه اي و بين المللي اعطا مي گردد 

بانك براي سهم خود از تأمين مالي ريسك قبول مي  EXIMوامهاي بانك به بانك 
مورد نياز  EIDاصل بيمه  براي بخشي كه توسط بانك تأمين مالي شده در. كند 
  .است 

  واجدين شرايط
بانك ، درخواست وام  EXIMهنگام اعطاي اعتبارات خريدار با وام بانك به بانك ، 

را مورد به مورد در نظر گرفته ، شرايط تأمين مالي ... گيرندگان ، انواع پروژه ها و 
  .به همان روش براي اعتبارات فروشنده تعيين مي گردد 

ن مالي تأمي
  مجدد

انواع قراردادهاي 
  موجود

اعتبارات صادراتي كه مدت باز پرداخت آنها از شش ماه : تأمين مالي كوتاه مدت 
  .توسط بانكهاي تجاري پرداخت مي گردد . تجاوز ننمايد 

كليه عرضه كنندگان اعتبارات واجد شرايط : تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت 
د مشروط براينكه حداقل مدت اعتبار از شش ماه دريافت اين تسهيالت مي باشن

تسهيالت فوق . تجاوز نموده و قرارداد مربوط به صادرات كاالهاي سرمايه اي باشد 
بانك و نرخ بازار توسط بانكهاي  EXIMبر اساس نرخ ترتيبات مربوطه توسط 

  .تجاري پرداخت مي گردد 
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  واجدين شرايط
 EXIMگردد هر قرارداد بطور جداگانه توسط  تأمين مالي بطور خودكار انجام نمي

مورد بررسي قرار مي گيرد و آن بانك تصميم مي گيرد كه مورد به مورد تأمين 
  .مالي انجام دهد 

سوبسيد نرخ 
  بهره

  .هيچ نوع طرح يارانه براي نرخ بهره رسمي اعمال نمي شود 

ساير 
عمليات 
  اعتباري

مجاز است  EID. خارجي بوده كه عمدتاً بر حسب دالر است  قرادادهاي صادراتي بر حسب پول  حدود
بانكها و صادركنندگان هم به بازارهاي سلف داخل كشور . اعتبارات را بر حسب پول خارجي تضمين نمايد 

خطر نوسان ارزي ، براي دوره هايي متجاوز از دو سال . و هم به بازارهاي سلف بين المللي دسترسي دارند 
  .    پوشش داده شوند  EIDطرح بيمه مربوطه ارائه شده توسط مي تواند توسط 

  
  شامل تايلند ، سنگاپور ، ويتنام ، التوس ، كامبوج ، اندونزي ، مالزي ، فيليپين و اقيانوسيه *

  ي مركزيشامل كره ، چين ، مغولستان ، هند ، يونان ،  نپال ،  پاكستان ، افغانستان ، برمه ، سريالنكا ، بنگالدش و آسيا **
  شامل خاورميانه ، اروپاي شرقي ، آفريقا ، آمريكاي جنوبي و مركزي و سرمايه گذاري سهام ***
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  سيستم تأمين مالي اعتبارات صادراتي: موضوع  
  كانادا: نام كشور        
 Export( شركت توسعه صادرات: نام سازمان بيمه كننده و تضمين كننده        

Development Corporation EDC(  

)1(  
بيمه و 
  تضمين

  .كمك به صادر كنندگان كانادايي از طريق ارائه بيمه اعتبار صادراتي و تأمين مالي   وظايف

خالصه اي از 
سلسله مراتب 

  سازماني

گروه است كه زير نظر رئيس شركت مواردي چون  9ساختار داخلي شركت توسعه صادرات شامل 
ن مالي صادرات ، بيمه صادرات ، بازاريابي ، تأمين مالي ، منابع انساني و امور اداري ، خدمات تأمي

كيفيت و جلب رضايت مشتري و  استراتژيك و امور شركتي ، ارتقا حقوقي و دبيرخانه ، برنامه ريزي
  . حسابرسي داخلي 

  منابع

ره مي شود ، لذا از نظر مالي نظم و بر مبناي خود تأميني مالي ادا)  EDC( شركت توسعه صادرات 
 31در . برنامه هاي شركت بر مبناي بازيافت كامل هزينه اجرا مي شود . مقرراتي در آن حاكم است 

ميليارد دالر  9/5ميليون دالر كانادا و مانده وامهاي آن  835سهام سرمايه شركت  1991دسامبر 
  .اشد كليه سهام شركت متعلق به دولت مي ب. كانادا بود 

  ارتباط 
  با دولت

 13نفر  15از اين . نفري است كه بر عمليات آن نظارت دارند  15شركت داراي يك هيئت مديره 
رئيس هيئت مديره و رئيس شركت . در دولت منصوب مي گردند  EDCنفر توسط وزير مسئول 

از طريق وزير شركت در زمينه تجارت خارجي نهايتاً . توسط رئيس هيئت دولت منصوب مي گردند 
در مواردي كه مالحظات مربوط به منافع ملي بر مالحظات . مربوطه پاسخگوي پارلمان مي باشد 

بازار ارجحيت داشته باشد ، شركت مي تواند معامالت را از حساب كانادا استفاده كند كه توسط 
  . دولت تأمين مالي مي شود 

ارتباط با بخش 
  خصوصي

خود را بر مبناي اصول بازار اداره ) حساب حقوقي ( حساب مشترك  ) EDC( شركت تويعه صادرات 
كرسي تحت اشغال  15كرسي از  11اين امر در تركيب هيئت مديره شركت ، كه در آن . مي كند 

شركت مذكور براي ايجاد همكاري هاي داخلي و خارجي . بخش خصوصي است منعكس مي باشد 
موسسات مالي كار مي كند ، تضمينات الزم را براي آنها  شركت با. بصورت كاتاليزور  عمل مي كند 

  .فراهم مي آورد ، در خطرات مشاركت مي كند و در تأمين مالي هاي مشترك نيز شركت مي كند 
تأمين مالي 
  .موجود نيست   صادرات

تأمين مالي 
  .موجود نيست   كمكها

  
  
  
  
  
  
)2(  

برنامه هاي 

پوشش 
  صادركنندگان

صادركنندگان را برمبناي بيمه مشترك ، با پوشش زيان از سوي )  EDC( كت توسعه صادرات شر
درصد مبلغ قرارداد ، بيمه مي كند ، ريسكهاي بازرگاني و سياسي هر دو پوشش داده  90شركت تا 
  . مي شوند 

بيمه هاي 
  موجود

  :شود  برنامه هاي بيمه اي شركت توسعه صادرات به چهار گروه كلي تقسيم مي
اين نوع بيمه ها فروش كاالها و خدمات را عموماً بر اساس شرايط  -بيمه اعتبار كوتاه مدت  -1

ماهه صادر مي شوند و در  12بيمه ها معموالً براي دوره هاي . روز پوشش مي دهد  180اعتبار تا 
. خ حمل انجام ميشود پوشش بيمه اي يا از تاريخ قرارداد و يا از تاري. سر رسيد قابل تمديد ميباشند 

  : انواع بيمه هاي كوتاه مدت شامل 
اين نوع بيمه صادر كننده را در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري ناشي از  -بيمه جامع و كلي  -
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بيمه  و
  تضمين

  

  .فروش هاي صادراتي كه بر اساس اعتبار كوتاه مدت انجام ميشود پوشش ميدهد 
ر مقابل ريسكهاي سياسي مشخص ناشي از اين نوع بيمه صادر كننده را د -بيمه سياسي كلي  -

    .فروش هاي صادراتي كه بر اساس اعتبار كوتاه مدت انجام ميشود پوشش ميدهد 

اين نوع بيمه صادركننده را در مقابل ريسكهاي سياسي مشخص ناشي از  - بيمه سياسي انتخابي  -
در اين نوع بيمه . دهد فروش هاي صادراتي كه بر اساس اعتبار كوتاه مدت انجام ميشود پوشش مي

لكن . صادر كننده بايد كشورهايي را كه مايل است از نظر بيمه اي پوشش داده شود انتخاب نمايد 
  .كليه كاالها و خدماتي كه براي خريدار در كشورهاي منتخب صادر ميشود مي بايست بيمه گردد 

يليون دالر فروش يا كمتر در م 5اين نوع بيمه صادركنندگان را جمعاً  - بيمه اعتبار صادراتي  -
مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري فروش هاي صادراتي بر مبناي اعتبار كوتاه مدت به خريداران 

  .سراسر جهان را پوشش مي دهد
اين نوع بيمه بانكهاي كانادايي را در مقابل ريسكهاي تجاري و سياسي  –بيمه اعتبارات اسنادي  -

بانكهاي خارجي جهت پرداخت معامالت صادراتي كانادايي پوشش  مربوط به اعتبارات اسنادي صادره
  . بانكها ميتوانند اعتبارات اسنادي كه مايل به بيمه آن هشتند انتخاب نمايند . ميدهد 

بيمه هاي 
  موجود

اين نوع بيمه صادركنندگان كاالهاي كشاورزي و  - بيمه اعتبارات كوتاه مدت كاالهاي كشاورزي قله 
ي فعال در كانادا را كه فروش اين نوع كاالها را تأمين مالي مي كنند بر اساس شرايط بانكهاي تجار

فروشهايي كه بر اساس شرايط حساب باز به خريداران داخلي و . روز پوشش مي دهد  460اعتبار تا 
بر اساس شرايط اعتبار اسنادي غير قابل برگشت انجام ميشوند نيز حائز شرايط پوشش بيمه اي مي 

درصد زيانهاي حاصل از  95درصد زيانهاي حاصل از ريسكهاي سياسي و  100اين نوع بيمه . ند باش
بيمه گذاران مي توانند معامالتي را كه مايل به بيمه آنها مي . ريسكهاي بازرگاني را پوشش ميدهد 

  . باشند انتخاب نمايند 
كه فروش بر اساس اعتبارات  تعدادي بيمه وجود دارد –تضمينات و بيمه اعتبارات ميان مدت  -2

  . درصد پيش پرداخت الزم و ضروري است  15معموالً . يك تا پنج سال را بيمه مي كند 
اين نوع بيمه صادر كننده را در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري براي  -بيمه معامالت معين  -

بيمه اي از تاريخ پوشش . معامالت صادراتي فردي كاالهاي سرمايه اي و خدمات ، پوشش ميدهد 
  .اجراي قرارداد تا پرداخت كامل آن برقرار ميباشد 

در شرايطي كه معامله توسط شركت توسعه صادرات تأمين مالي شده  -بيمه پيش پرداخت وام  -
پوشش بيمه اي از . باشد اين بيمه كليه ريسكهاي مذكور در بيمه معامالت معين را پوشش ميدهد 

  .تا پرداخت مطابق قرارداد وام وجود دارد تاريخ اجراي تأمين مالي 
اين نوع بيمه عرضه كنندگان  -) ريسكهاي خارجي ( بيمه عرضه كننده ثانوي معامالت معين  -

درجه اول كانادايي كه با صادركنندگان كانادايي با شرايط پرداخت غير مشروط قرارداد ثانوي مي 
هاي مشخص شده در قراردادهاي فردي پوشش بيمه اي در مقابل ريسك. بندند پوشش ميدهد 

  . تأمين مي گردد و مي تواند يا از تاريخ اجراي قرارداد و يا از تاريخ حمل آغاز گردد 
اين نوع بيمه صادركنندگان را در مقابل ريسكهاي ناشي از  –ماشين آالت ) ريسك سياسي ( بيمه  -

ارج جهت اجراي قراردادهاي صادراتي ، زيان حاصل از يا صدمه وارد به ماشين آالت ارسال شده به خ
  .حمايت مي نمايد

اين نوع تضمينات بانكها را با تضميني در مقابل ريسكهاي عدم پرداخت  -تضمينات معامله معين  -
دستيابي به چنين تضميني به صادر كننده كمك . تأمين مالي مرتبط با صادرات مجهز مي نمايند 

عالوه بر اين ويژگي جذاب . برنامه تأمين مالي همكاري نمايد مي كند تا با بانك در پي ريزي يك 
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براي صادركننده اين است كه نه شركت توسعه صادرات و نه بانك هيچكدام حق مراجعه به ضامن را 
  . براي پرداختهاي ضمانت شده ندارند 

با پوشش اين تضمينات بانكهاي كانادايي را  -تضمينات ميان مدت براي محصوالت كشاورزي قله  -
تأمين مالي مجدد و اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت كه توشط بانكهاي خارجي براي استقراض 
. كنندگان مستقل در خصوص فروش كاالهاي كشاورزي قله كانادايي صادر شده ، تأمين مي نمايند 

ستند كه معامالت انفرادي به حداكثر اعتبار سه ساله محدود مي شوند و فقط زماني واجد شرايط ه
  . مدركي دال بر حمايت رسمي رقابتي وجود داشته باشد 

  تضمينات و بيمه مربوط به انجام كار  -3
اين نوع بيمه پوششي را براي صادر كننده در مقابل مطالبه نابحق  -بيمه وثيقه شركت در مناقصه  -

ناقصه صادر شده وجه ضمانتنامه هايي كه توسط بانك صادركننده براي خريدار خارجي در مرحله م
  .فراهم مي آورد 

اين نوع بيمه پوششي را براي صادركننده در مقابل تعهد نادرست  -بيمه وثيقه انجام كار  -
ضمانتنامه هاي صادره توسط بانك صادركننده براي خريدار فراهم مي نمايد تا از انجام كار طبق 

  . قرارداد اطمينان حاصل نمايد 
اين نوع بيمه پوششي را براي شركتهاي ضامن كه ضمانتنامه  –م كار بيمه ضمانتنامه حسن انجا -

حسن انجام كار براي خريدار خارجي از طرف صادركننده كانادايي صادر مي كند ، براي صد در صد 
  .پرداختهاي ناشي از ضمانتنامه فراهم مي نمايد 

وثايق انجام كار و همچنين  اين نوع بيمه ارئه بيمه اي است براي -) ائتالفي ( بيمه كنسرسيوم  -
پوشش اضافي براي تك تك اعضاء كنسرسيوم از طريق ارئه پوشش بيمه اي جهت در بر گرفتن 

  .مطالبه بحق وجوه ناشي از عدم انجام كار توسط ساير اعضاء كنسرسيوم فراهم مي آورد 
مقابل مطالبات بحق بانكها يا ساير موسسات مالي را در  -ضمانتنامه هاي وثيقه شركت در مناقصه  -

يا نا بحق وجوه ضمانتنامه هاي صادره براي خريداران خارجي در خصوص مناقصات ترتيب داده شده 
يك موسسه مالي فقط زماني قادر به استفاده از تضمين . از سوي صادركنندگان ، پوشش مي دهد 

ضمين وثيقه شركت وثيقه مناقصه مي باشد كه صادر كننده مورد نظر نيز داراي پوشش بيمه اي ت
  . در مناقصه باشد 

بانكها يا ساير موسسات مالي را در مقابل مطالبات بحق يا نا  -ضمانتنامه هاي وثيقه انجام كار  -
بحق وجوه ضمانتنامه هاي صادره براي خريداران خارجي در خصوص قراردادهاي صادراتي منعقده 

زماني قادر به استفاده از تضمين وثيقه يك موسسه مالي فقط . توسط صادركنندگان پوشش ميدهد 
. اي تضمين وثيقه انجام كار باشدانجام كار مي باشد كه صادركننده مورد نظر نيز داراي پوشش بيمه 

يك نوع بيمه ريسك سياسي است كه سرمايه گذاري هاي  - بيمه سرمايه گذاري خارجي  -4
  . حمايت قرار مي دهد  سال ، مورد 15خارجي كانادايي را معموالً براي بيش از 

  واجدين
  شرايط

  : ريسكهاي سياسي كه تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند عبارتند از 
، اقدامات دولت كشور ميزبان ) ارزهاي جهانروا ( ناتواني در انتقال درآمدها يا تبديل آنها به پول قوي 

ي بايد جديد باشد و داراي كه منجر به مصادره گردد ، و جنگ ، انقالب و شورش ، سرمايه گذار
  .مزيت اقتصادي براي هر دو كشور كانادا و ميزبان باشد 

شركت توسعه صادرات به حداكثر رساندن منافع براي كشور كانادا از طريق حمايت از صادرات مي 
حداقل ارزش افزوده توسط توليد كنندگان كانادايي كه معموالً براي تأمين مالي و بيمه . باشد 

ساير معيارها شامل كشور مورد قبول ، ريسكهاي اعتباري خريد و . درصد مي باشد  60الزم صادرات 
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  . وام گيرنده ، و مهارت و قابليت فني و تجاري صادركننده مي باشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)3(  
برنامه هاي 
تأمين مالي 
  صادرات

  
)4(  

برنامه هاي 
  كمك مالي

اعتبارات 
  مستقيم

  

ين مالي صادرات را از طريق اعتبار خريدار و اعتبار عرضه كننده فراهم شركت توسعه صادرات تأم
درصد از  85معموالً  OECDبه پيروي از مقررات )  EDC( شركت توسعه صادرات . مي نمايد 

  . معامالت صادراتي را تحت پوشش حمايتي خود قرار مي دهد 
ين مالي اعتبار عرضه كننده يا داراي هفت برنامه اصلي براي تأم)  EDC( شركت توسعه صادرات 

وامهاي  -2. وامهاي انفرادي  -1: خريدار در جهت حمايت از صادرات خدمات و كاالها مي باشد 
 -4خطوط اعتباري براي بانكها يا خريداران نهادي  - 3پروژه اي براي قراردادهاي چندگانه 

اعطاي وام به  -7امت پرداخت غر -6خريدهاي سفته اي ساده  -5قراردادهاي خريد سفته اي 
  "اعتبارات تخصصي"خريداران كانادايي طبق برنامه 

سال مي باشد كه بستگي به ماهيت  10شرايط باز پرداخت براي برنامه هاي وامدهي معموالً بيش از 
ممكن است اين . درصد از بخش كانادايي قرارداد فراهم مي گردد  85تأمين مالي براي . بازار دارد 

که در قرارداد " هزينه داخلی"نظور فراهم آوردن تسهيالت تأمين مالي براي بخش نسبت گاهي بم

( شرکت توسعه صادرات . درصد نيز افزايش يابد  ١٠٠تجاری مربوطه تصريح گرديده ، به 
EDC  ( قادر است شرکتهای کانادايی را طبق برنامه اعتبارات تخصصی خود مستقيمًا تأمين

شرايط آن دسته از معامالت هستند که تجهيزات خريداری شده  معامالت واجد. مالی نمايد 
بوسيله خريدار کانادايی يا برای هميشه توسط خود او در خارج کشور کانادا مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت ، و يا اين تجهيزات را به شخص ديگری در خارج از کانادا برای هميشه اجاره 
معيار وامدهی معمولی را )  EDC( توسعه صادرات در غير اينصورت شرکت . نخواهد داد 

  .  بکار می برد 
تأمين مالي 

  مجدد
  .موجود نيست 

سوبسيد نرخ 
  بهره

  .موجود نيست 

  .مي باشد ) برنامه هاي بيمه و تضمين (  2شرايط در اين بخش همانند شرايط مذكور در بخش   واجدين شرايط

تأمين مالي 
  مرتبط

برنامه هاي تأمين مالي مرتبط داراي دو مكانيسم مي باشد ، مكانيسم اول شامل كشور كانادا براي 
اعطاي اعتبار صادرات توسط شركت توسعه صادرات بموازات وامهاي كمكي جداگانه از سوي موسسه 

، در وضعيت هايي است كه هم منافع تجاري و هم توسعه اي )   CIDA(توسعه بين المللي كانادا 
مكانيسم دوم شامل استفاده از وجوه حساب كانادا با نرخهاي تخفيف دار در .  وجود داشته باشد

براي . موارد انتخابي است كه در آن برابري شرايط اعتبار با امتيازات اعطائي ساير كشورها الزم باشد 
  .مكانيسم دوم ، كليه وامهاي پرداختي منوط به تصويب كابينه است
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  تأمين مالي اعتبارات صادراتيسيستم : موضوع  
  آلمان: نام كشور     
 كنسرسيومي مركب از شركت خصوصي : نام سازمان بيمه كننده و تضمين كننده     

HERMES و شركتTreuarbeit AG  دولت در شركت . مي باشدTreuarbeit AG  داراي
  .اقليت سهام است

)1 (  
  بيمه 

و 
  تضمين

  وظايف

ئه خدمات بيمه و مديريت اين خدمات به نام و با مسئوليت دولت اين كنسرسيوم موظف به ارا
تحت برنامه بيمه دولتي اعتبارات صادراتي ، دولت ريسك هاي سياسي و تجاري اين نوع . است 

ميليون  0/4خود تقضا براي پوشش بيمه تا سقف  HERMESشركت . بيمه ها را تقبل مي كند 
ستورالعمل كميته بين وزارتخانه اي تضمين صادرات ، مارك را بررسي و در مورد آن بر اساس د

در مورد قراردادهاي بزرگتر وزارات امور اقتصادي ، دولت فدرال با . تصميم گيري مي كند 
  .همكاري كميته بين وزارتخانه اي ، تصميم گيري مي كند 

ساير سازمانهاي 
  مرتبط

رد تكنيك هاي بيمه و پوشش را كمتيه بين وزارتخانه اي ، هسته اصلي تصميم گيري در مو
اين كميته بخشنامه هايي در رابطه با پوشش بيمه و پرداخت به ساير ارگانهاي . تشكيل ميدهد 

اين كميته متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي ، امور . دولتي و كنسرسيوم صادر مي كند 
 KFW Kreditanetak)( نك نمايندگان بانك مركزي ، با. خارجه و همكاريهاي اقتصادي است 

for Wiodaraufbau  بانك ، )AKA  (Auofuhakredid Gesenscheft  و تعدادي از
  .كارشناسان بخش صادرات و بانكي نيز مشاوران آنرا تشكيل ميدهند 

دولت مركزي فقط ميتواند در يك سقف خاص كه هر ساله توسط پارلمان تعيين مي شود ،   منابع
  .ا تحت پوشش بيمه قرار دهد اعتبارات صادراتي ر

  روابط با
  دولت 

دو نوع پوشش بيمه براي . اين كنسرسيوم فقط به نام و به مسئوليت دولت عمل مي كند 
يكي پوشش بيمه براي توسعه صادرات و ديگري پوشش بيمه صادرات . صادرات وجود دارد 

ت خاصي در نظر گرفته براي صادرات به كشورهاي عقب افتاده تسهيال –جهت حفظ منافع ملي 
  .شده است 

روابط با بخش 
  خصوصي

اما اين . شركتهاي بيمه خصوصي نيز با مسئوليت خودشان اعتبارات صادراتي را بيمه مي كنند 
  . نوع پوششي تقريبا مختص به ريسك هاي تجاري و تجارت با كشور هاي صنعتي است 

  
تأمين 
مالي 
 صادرات
ادامه 
برنامه 
تأمين 
مالي 

 راتصاد

نام شركت و 
  وظايف آن

مسئول تأمين مالي صادرات است ،   KFW (Kroditanetak for Wiodaraufbau( بانك 
وظيفه اين بانك تقويت رشد اقتصادي آلمان از طريق اعطاي اعتبارات سرمايه گذاري و صادراتي 

مكاري اين بانك همچنين به نيابت از سوي دولت آلمان و در چهارچوب ه. و تضمين آنهاست 
  .مالي اين دولت با كشورهاي در حال توسعه ، وام بالعوض در اختيار آنان قرار ميدهد 

ساختار 
  سازماني

يك بخش مسئول تأمين مالي صادرات عمومي و بخش ديگر مسئول . داراي دو بخش است 
  .تأمين مالي صادرات كشتي، هواپيما و اعتبارهاي مركب مي باشد 

اوراق عرضه بي نام ، استقراض از بازارهاي سرمايه داخلي و خارجي و كمك هاي از طريق صدور   منابع 
  .مالي دولت نيازهاي مالي آن تأمين ميشود 

ساير سازمانهاي 
  مربوطه

شوراي مديران ناظر و يك كميته ويژه كه توسط آن بوجود آمده مسئول هماهنگي منافع دولت 
  .صادي هستند فدرال ، دولتهاي محلي و بخش هاي مختلف اقت

اعطاي اعتبارات . مي تواند به صورت اعتبار به خريدار و يا بانك به بانك وام بدهد  KFW -اعتبارات 
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  .به موارد خاص محدود ميشود ) عرضه كننده ( فروشنده   مستقيم
تأمين مالي مجدد اعتبار به فروشنده ، اعطاي اعتبار به فروشنده : عبارتند از  AKAوامهاي  -

تمام كشورهاي در حال توسعه به استثناي كشورهاي عضو جامعه اروپا و وجوه ديگري كه براي 
  .توسط بانك هاي عضو با نرخ بهره بازار داده ميشود 

  روابط با
  دولت

حمايت هاي دولتي مثالً از طريق سوبسيدهاي نرخ هاي  KFWدر تأمين مالي صادرات وقتي كه 
مانند يك بانك تجاري از منابع  KFWاما وقتيكه . ان مي آيد بهره ارائه ميدهد ، پاي دولت به مي

  .بازار سرمايه براي تأمين مالي صادرات استفاده مي كند ، دولت در آن دخالتي نمي كند 
روابط با بخش 

  خصوصي
KFW  اغلب در تأمين مالي صادرات با ساير بانك هاي تجاري همكاري مي كند.  

  سازمان
  مرتبط 

به عنوان سنديكا در تأمين مالي صادرات  1952سازماني است كه در سال )  AKA( سازمان 
  .بوجود آمده است 

تأمين
مالي 
كمك 

به 
 كشورها 

نام و وظيفه 
  شركت مربوطه

در چهارچوب سياست توسعه اي دولت ، قسمتي از برنامه كمك دولت آلمان به )  KFW( بانك 
  .ساير كشورها را به مورد اجرا مي گذارد 

  نابعم
  .عمدتاً از طريق وزارت همكاريهاي اقتصادي تأمين ميشود  KFWهزينه برنامه همكاري مالي 

)2(  
برنامه 
بيمه و 
  ضمانت

انواع پوشش 
براي 

  صادركنندگان

معامالت انفرادي صادر كننده آلماني و يا وامهاي ميان مدت و دراز مدت بانك  –پوشش انفرادي 
  .ي را پوشش مي دهد آلماني مرتبط با معامالت صادرات

معامالت ساالنه يك شركت صادراتي آلمان با يك خريدار  -پوشش گردان يا معامالت متنوع 
  .خاص خارجي را پوشش مي دهد 

تمام فروش هاي كوتاه مدت يك شركت صادراتي آلمان با تعدادي از خريداران  -پوشش جامع 
  .خارجي را براي حداكثر تا دو سال پوشش مي دهد 

  بطضوا
  قبولي 
  پوشش 

براي تحت پوشش بيمه قراردادن اعتبار كشور خريدار ، رتبه اعتباري خريدار و ضامن ، كيفيت 
  .پروژه و برخي موارد ديگر مورد بررسي قرار مي گيرد 

ضمانت براي 
  بانكها

عالوه بر ريسك اعتبارات بانك ها به فروشنده اعتبارات اعطايي بانكهاي آلماني به خربداران 
  .ارجي نيز زير پوشش بيمه قرار  داده ميشوندخ

  ساير
برنامه هاي  

  بيمه

بانك هاي تجاري كه اعتبار خريدار را تأمين مالي مي كنند مي توانند يك مؤسسه خاص  -
اعتباري نظير بانك هاي رهن و غيره را كه در بازارهاي مالي به اعتبارات دراز مدت با نرخ بهره 

  .يز تأمين مالي مجدد نمايند ثابت دسترسي دارند را ن
درصد اعتبار خريدار مي رسد توسط هرمي به طور كامل  100اين نوع تأمين مالي مجدد كه به 
  .تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد 

نوسانات نرخ ارز در قراردادهايي كه به دالر، ليره و فرانك و در شرايط خاصي ساير ارزهاي قابل  -
  .تبديل هستند، بيمه مي شوند 

  .قراردادهاي اجاره نيز زير پوشش بيمه قرار مي گيرند  -
كارهاي ساختمان در خارج و تجهيزات استفاده شده در آن كار را نيز پوشش بيمه داده مي  -

  .شوند 
صادركننده در مقابل ريسك سياسي و اجراي غير منصفانه ضمانت حسن اجراي كار صادرات  -
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  .زير پوشش بيمه قرار مي گيرد 
  .سك سرمايه گذاري نيز بيمه مي شوند ري -

)3(  
برنامه 
كمك 

به ساير 
 كشورها

  منابع

  
عالوه بر وجوهي كه در بودجه دولت فدرال براي كمك به ساير كشورها در نظر گرفته شده است 

  .، امكان استفاده از ساير منابع نيز براي اجراي پروژه هاي با ارزش وجود دارد 
  

چگونگي 
انتخاب پروژه 

  ها

ارزيابي و  KFWپروژه هاي كمك به ساير كشورها در موافقتنامه هاي بين دولتي تعيين ، توسط 
  .  توسط وزارت همكاريهاي اقتصادي تصويب ميشود 
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  سيستم تأمين مالي اعتبارات صادراتي: موضوع 
  ايتاليا: نام كشور         
  Sezione Speciale Per P Assicuaazione Del Credilo: بيمه كننده و تضمين كننده  نام سازمان          

all' Esportazione (SACE)                                                                                                                     

)1(  
  بيمه 
  و

  تضمين 

  وظايف
اين مؤسسه مخاطرات سياسي ، بالياي . مه و ضمانت اعتبارات صادراتي است مسئول مدريت بي

طبيعي ، مخاطرات اقتصادي و تجاري و مخاطرات مربوط به نوسانات نرخ ارز را بيمه و يا بيمه مجدد 
  .مي نمايد 

  سلسله
  مراتب  

  سازماني

ت و دارايي مستقل و داراي مديري) INA(اين مؤسسه يك بخش خودمختار  از مؤسسه ملي بيمه 
اين مؤسسه داراي بخش هاي مختلف نظير بخش سازمان و كنترل ، بخش حقوقي ، بخش . است 

اين سازمان . امور عمومي و خدمات كاركنان ، بخش تحقيقات و روابط بين المللي و غيره مي باشد 
سارات به بيمه تصميمات مربوط به پوشش بيمه، پرداخت خ. زير نظر وزارت خزانه داري قرار دارد 

اين كميته مركب از نمايندگان وزارتخانه . شدگان و غيره توسط كميته مديريت گرفته مي شود 
نمايندگان توسط وزارت . مي باشد  Mediocredito Centralهاي مربوطه ، مؤسسه مالي بيمه و 

  .خزانه داري و با هماهنگي وزارت تجارت خارجي منصوب مي شوند 

الي سازمان از حق بيمه ، موجودي ذخاير، ساير دارايي ها و وجوهي كه دولت به آن مي نيازهاي م  منابع
  .پردازد تأمين مي گردد 

  روابط
  با دولت 

ماه يا  24ميليارد لير ايتاليا و براي مدت  18000تا سقف وجوه گردان  SACEپرداخت ديون بيمه 
اه نيز تا سقف معيني كه هر ساله م 24براي مدتي بيش از . كمتر توسط دولت تضمين مي شود 

  .تضمين مي گردد  SACEتوسط دولت تعيين مي شود ، پرداخت ديون بيمه 

روابط با بخش 
  خصوصي

. ، اعتبارات صادراتي را بيمه نمايند  SACEشركتهاي بيمه بخش خصوصي ميتوانند بطور مستقل از 
ي براي بيمه مجددد امضاء كرده موافقتنامه ا SACEفقط شركت بيمه اعتبارات عمومي با شركت 

  .است 

  تأمين
  مالي

  صادرات

 مؤسسه مسئول و 
  وظيفه آن

  . نماينده دولت در تأمين مالي صادرات است  Mediocredito Centralمؤسسه 
  . وظيفه آن اعطاي اعتبارات ميان مدت و دراز مدت صادراتي است 

سلسله مراتب 
  سازماني

بخش امور : چندين بخش بدينشرح تقسيم شده است  به Mediocredito Centralمؤسسه 
پرسنلي و عمومي ، بخش حقوقي ، بخش مالي و خزانه ، بخش روابط خارجي ، اعتبارات مستقيم 

صادراتي ، بخش اعتبارات براي شركتهاي كوچك و متوسط ايتاليا ، بخش اعتبارات به كشورهاي در 
هاد وزير دارايي و به فرمان رئيس جمهور نفر كه پيشن 15حال توسعه ، يك شورايي مركب از 

  .است  Mediocredito Centralتشكيل ميشود ، مسئول تعيين سياست 

  منابع
عالوه بر آن . ميليارد لير توسط وزارت خزانه داري در اختيار آن گذاشته شده است  6/1865حدود 

. اتي در اختيار آن مي گذارد خزانه وجوهي را براي باز پرداخت سوبسيدهاي نرخ بهره اعتبارات صادر
  . همچنين اين مؤسسه ميتواند از بانك هاي ايتاليا و خارجي استقراض نمايد 

  روابط با دولت
Mediocredito Central  اين مؤسسه مانند ساير . تابع مقررات و بخشنامه هاي دولتي است

  .مانند ساير مؤسسات مالي تحت نظارت مركزي قرار دارد 
  

  روابط با
  بخش خصوصي 

و مؤسسات  Mediocredito Centralماه فقط توسط  18اعتبارات صادراتي براي مدتي بيش از 
دو مؤسسه اخير در اين نوع عمليات ميتوانند از . اعتباري ميان مدت و دراز مدت اعطا ميگردد 

Mediocredito Central  تقاضاي حمايت مالي بنمايند.  
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برنامه  
تأمين مالي 

مجدد 
ات صادر  

 تأمين مالي 

 مجدد

از صادرات بصورت وام ، تنزيل مجدد و سوبسيد به نرخهاي  Mediocredito Centralحمايت 
  .بهره مي باشد 

ماه است ، واجد شرايط دريافت كمك از   18تمام اعتبارات صادراتي كه مدت آنها بيش از   شرايط الزم
Mediocredito Central  هستند.  

 ساير

  اريعمليات اعتب 

اگر صادرگنندگان با خريداري كه منابع آن در كشور سومي تأمين ميشود قرارداد ببندد 
Mediocredito Central  بطور مستقيم سوبسيد نرخ بهره را به خريذار و با مؤسسه مالي

  .خارجي ميدهد 

تأمين مالي 
كمك به 

كشورهاي 
 خارجي 

 مؤسسه مسئول 

 و

 وظيفه آن

وظيفه اين اداره . وزارت امور خارجه مسئول اين نوع كمك ها است  اداره كل همكاريهاي توسعه
مذاكره با كشور دريافت كننده كمك ، آماده سازي پروژه ه ها و پيشنهاد براي تصويب آنها توسط 

  .كميته بين وزارتخانه اي است

أمين ميشود كمك هاي بالعوض توسط وزارت خارجه و وامهاي سهل الشرايط توسط وزارت دارايي ت  منابع
  .  

 روابط با 

  بخش خصوصي

بخش خصوصي و يا شركتهاي دولتي ميتوانند به عنوان مجري پروژه هاي اداره كل همكاري توسعه 
  .عمل نمايند

)2(  

برنامه بيمه 
و ضمانت 
براي بانك 

 ها

 پوشش

براي  
 صادركنندگان

SACE اري اعتبارات ميان بطور مستقيم ريسك هاي سياسي ، بالهاي ناگهاني و ريسك هاي تج
درصد ريسك اعتبارات  90تا  SACE. مدت و درازمدت خريدار و فروشنده را بيمه مي نمايد 

درصد ريسك اعتبارات خريدار ، ضمانت ريسك نرخ ارز و ضمانت مستقيم بانك را  95فروشنده و 
  .تحت پوشش بيمه قرار ميدهد 

 ضوابط 

  قبولي پوشش

حجم صادرات و همچنين قدرت پرداخت خريدار و كشور خريدار براي دادن پوشش بيمه ماهيت و 
برخي از موارد ضمانت يك بانك و يا يك دولت براي پرداخت قيمت كاال . مورد توجه قرار مي گيرد 

  .و خدمات فروخته شده براي تحت پوشش بيمه قرار گرفتن ، الزم مي باشد 

  انواع ضمانت

SACE مدت بانك هاي تجاري ايتاليا به بانك هاي خارجي را  ممكن است كه خطوط اعتباري كوتاه
خطوط اعتباري كوتاه مدت بانك هاي داخلي به صادركنندگان ايتاليايي واجد شرايط . ضمانت نمايد 

  :انواع بيمه نامه ها به شرح زير مي باشد . نيز ضمانت ميگردد 
نادي و اعتبارات كوتاه مدت كه اعتبارات اس –ب . اعتبارات ميان مدت و درازمدت خريداران  –الف 

اعتباراتي كه به  –د ) . فقط كوتاه مدت ( ضمانت مستقيم به بانك ها  –ج . قابل تجديد شدن است 
  ) معامالت مثلثي .( خريدار توسط يك بانك خارجي براي تأمين مالي صادرات ايتاليا داده مي شود 

درصد اعتبارات خريدار  100ارات مثلثي كوتاه مدت و درصد از اعتبار خريدار و اعتب 95حداكثر تا   شرايط
  .  كه براساس توافق دولتها اعطاء ميشود ، تضمين ميگردد 

)3(  

ساير 

ريسك نوسانات 
 نرخ ارز

اكنون . ماه است  18پوشش براي اين نوع ريسك فقط مخصوص پولهاي قابل تبديل و براي حداكثر 
پوشش )  ECU( به دالر ، مارك ، فرانك سوئيس و واحد پول اروپا  فقط ريسك معامالت مربوط

  .داده ميشود 
 90بانك ها و صادركنندگان را در مقابل به اجراگذاشتن غير عادالنه حسن انجام كار تا  SACEبيمه حسن انجام 
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برنامه هاي
 بيمه

 

  .درصد ارزش آن بيمه مي كند  كار

بيمه سرمايه 
 گذاري مستقيم 

يم چه به صورت انتقال وجوه ، تĤمين كاالهاي سرمايه اي ، انتقال انواع سرمايه گذاري مستق
تكنولوژي ، حق االمتياز ، توليدات در معادن و سرمايه گذاري در پروژه هاي تحقيقاتي ، تحت 
.پوشش بيمه قرار ميگيرد   

مونه ها ، تأسيس شبكه بازاريابي نظير تخفيفات بازار ، نمايش و تبليغات تجاري ، موجودي انبار ن  بيمه بازاريابي
  .فروش را نيز بيمه مي كند 

بيمه قراردادهاي 
كارهاي عمومي 

  عام المنفعه

اما صادركننده . درصد ارزش اين نوع قراردادها را ميتواند زير پوشش بيمه قرار گيرد  10معموالً 
  .اده شود ميتواند تقاضا كند كه درصد بيشتر با درصد كمتر از قرارداد تحت پوشش بيمه قرار د

برنامه
كمك به 

ساير 
 كشورها

 

در صورتي كه يك پروژه اي كه به منظور كمك دولت به كشور ديگري شروع شده نياز به منابع 
به استثناي مواردي معدود ، . مالي اضافي داشته باشد ، اعتبارات صادراتي نيز به آن افزوده مي شود 

دالر در سال  2500خلي سرانه آنان كمتر از فقط كشورهاي در حال توسعه كه توليد ناخالص دا
.است واجد شرايط دريافت اين نوع اعتبار مي باشند   
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  سيستم تأمين مالي اعتبارات صادراتي: موضوع
  سوئد: نام كشور

  هيئت تضمين اعتبار صادراتي سوئد: نام سازمان بيمه كننده و تضمين كننده
Export Kreditnamnden (EKN) (The Swedish Export Credit Guarantee Board) 

بيمه و ) 1(
تضمين

 وظايف

افزايش صادرات سوئد با صدور ضمانتنامه:هدف    1933:سال تأسيس

هيأت تضمين اعتبار صادراتي سوئد ريسكهاي تجاري و سياسي مربوط به  -1: وظايف
ذاري در خارج را پوشش معامالت صادراتي و ريسك هاي سياسي مربوط به سرمايه گ

EKN -2. مي دهد سيستم تضميني خاصي را اداره مي كند كه در آن ضمانتنامه براي  
اعتبارات يا تخفيف از سوي هيأت سوئدي براي سرمايه گذاري و پشتيباني فني صادر 

.مي شود

 منابع

پارلمان سوئد تعيين كرده كه  -1 EKN د ميليارد كرون سوئ72مي تواند تا حداكثر
ميليارد كرون اختصاص به بيمه هاي ارائه شده در سيستم بلند  45ايجاد تعهد كند كه 

به  1993در بهار . ميليارد كرون به بيمه سرمايه گذاري اختصاص دارد 2مدت دارد و 
EKN اجازه داده شد تا از صادرات و سرمايه گذاري در اياالت بالتيك و روسيه تحت  

.حمايت كندميليارد كروني  1سقف مجزاي 

براي تأمين مالي كسري هاي نقدي، پارلمان خطوط اعتباري براي  -2 EKN در اداره  
در پايان ژوئن . ميليارد كرون است 9/3بدهي ملي قرار داده كه حداكثر مبلغ مجاز 

همچنين . ميليارد كرون از آن خط استفاده كرد 3/3، مبلغ 93 EKN مجاز است معادل  
.خارجي استقراض كند ميليارد كرون به پول 2/1

روابط با 
 دولت

را ملزم نموده تا متكي به خود باشد لكن EKNرهنمودهاي دولت و مجلس هميشه 
منجر به كسري مالي شديدي شد كه بخشي از آن از طريق  1980بحران بدهي دهه 

در حال حاضر جهت متكي به خود شدن . بودجه دولت تأمين مالي گرديد EKN 
.ن سازمان مورد تجديد نظر قرار مي گيردسيستم حق بيمه اي

روابط با 
بخش 

 خصوصي

. بانكهاي خصوصي هم ريسك هاي سياسي و هم ريسكهاي تجاري را پوشش مي دهند
: آنها مي توانند ريسكها را به دو روش تقسيم كنند

. كه مدت اعتبار را تقسيم مي كند: تقسيم ريسك عمودي: روش اول EKN سر  
دير تر را پوشش مي دهد در حاليكه بانك سررسيدهايي كه رسيدهاي با موعد 

. موعدشان نزديكتر است را پوشش مي دهد

سهم . ريسك هر سررسيد را تسهيم به نسبت مي كنند: تقسيم ريسك افقي: روش دوم
EKN .مي تواند متفاوت باشد اما معموالً باالتر از سهم بانك است 

(ه شركت اعتبار صادراتي سوئد سازمان بيمه كنندتأمني مالي  SEK ،AB Svensk Export 
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Kredit صادرات (

شركت : وظابف SEK با هدف تأمين مالي صادرات كاال و خدمات سرمايه اي سوئد در  
. تأمين شد 1962 SEK درصد  50شركت سهامي با مسئوليت محدود است كه دولت  

مجموع . وئدي استبانك تجاري س 7سرمايه آن را داراست و مابقي سرمايه مربوط به 
ميليارد  7/5سرمايه من جمله سهام، بدهي فرعي و ذخاير معاف از ماليات بالغ بر 

. ميليون آن سرمايه سهام بود 700بود كه ) 1992دسامبر  31در (كرون سوئد  SEK با  
S ،Mدو سيستم مجزاي وام دهي كار مي كند كه تحت عنوان  اين . طراحي شده اند 

. از سوي بازارهاي سرمايه بين المللي تأمين مالي مي شوند سيستم ها به طور مجزا
وام دهي . ديگر منابع اصلي اين صندوق ها از طريق بخش خصوصي تأمين مي شود

Mتحت سيستم  مطابق با تأمين مالي در سطح باالتر تحت سيستم   S .پيش مي رود 

تأمين مالي 
 كمكها

:سازمانهاي مربوطه

(ري و پشتيباني فني هيأت سوئدي سرمايه گذا -1 BITS،  Swedish Board of 
Investment and Technical Support اين هيأت برنامه اعتبار اعطايي را اداره ) 
مي كند و همكاري متقابل فني با كشورهاي در حال توسعه كه مشمول دريافت كمك 

. متقابل سوئد نمي شوند به اين هيئت واگذار شده است

(المللي سوئد  مقامات توسعه بين -2 SIDA   ، Swedish International 
Development Authority مسئول اداره برنامه هاي كمك متقابل براي ) 

همچنين تعدادي از پروژه ها را با . كشورهاي دريافت كننده اصلي است BITS در اين  
.كشورها متقابالً تأمين مالي مي كند

اعتبارات ميان مدت يا بلند 
مدت

دهنده براي اين اعتبارات، بانكها هستند، تأمين مالي مجدد از سوي اولين وام
ABSEK انجام مي شود و هيئت تضمين اعتبار ) شركت اعتبار صادراتي سوئد( 

(صادراتي سوئد  EKN است و مدت % 85ميزان اعتبار . تضمين كننده اعتباري است) 
رخ بهره ثابت يا شناور و بهره آن به ن. سال بدون مهلت اضافي مي باشد 5/8تا  5اعتبار 

(يا نرخ بهره مرجع كشورهاي توسعه يافته  CIRR ، يا )  SDR همچنين اين . است 
.  اعتبارات سوبسيدي ندارند

برنامه ) 2(
هاي بيمه و 

تضمين 

پوششهايي 
براي 

 صادركنندگان

بيمه هاي 
موجود

بيمه هاي -1 EKN ناميده مي شوند  "ضمانت هاي عاد"تحت عنوان
دراتي كه در آنها ريسك به موقعيت سياسي و اقتصادي و به صا

براي . كشور خريدار كه خوب مي تواند ارزيابي شود مربوط مي شود
EKN معامالت معين كه شرايط را تحت سيستم هاي ضمانت عادي  



١٥٨ 

 

.ندارد پوشش از طريق سيستم بلند مدت صورت مي گيرد

. ود داردبراي ريسك هاي تجاري و ريسك هاي سياسي بيمه وج -2
تضمين ها مي تواند به كرون سوئد، فرانك سوئيس، مارك آلمان، 

ECUدالر، ين ژاپن و  .باشد) واحد پول اروپايي( 

به طور رسمي حداقل براي پوشش اعتبار فروشنده وجود ندارد  -3
كرون سوئد اجرا مي شود و پرداختهاي  750ولي در عمل حداقل 

ي مطابق مقررات نقدي هزينه هاي داخلي محصول صادرات OECD 
بيمه اعتبار صادراتي تحت بيمه هايي از نوع بيمه . تضمين مي شود

تضمين (براي ريسك هاي اعتباري براي صادركنندگان  F يا بيمه ) 
تضمين (براي ريسك هاي اعتبار و ساخت براي صادركنندگان 

T+F خطوط اعتباري تحت شرايط خاص پوشش . ارائه مي شود) 
.داده مي شوند

واجدين شرايط

:معيارهاي قبول پوشش عبارتند از

اقتصادي كشور خريدار ارزيابي مي شود و در  -موقعيت سياسي -1
مورد ريسك هاي تجاري ، ارزش اعتباري هر خريدار بررسي مي 

در مورد صادرات به بدهكاران بخش دولتي كه مقام دولتي . شود
ل هم ريسك دارند و كساني كه نبايد ورشكسته شوند پوشش شام

حداكثر طول مدت . هاي سياسي و هم ريسكهاي تجاري مي شود
EKNاعتباري كه  پوشش مي دهد مطابق توافقات موافقتنامه  

OECD و اتحاديه برن است.

دستورالعمل در مورد پوشش كاالهاي صادراتي : شرايط مليتي -2
كه از مواد و محصوالت خارجي  "ضمانتنامه اي عادي"تحت 

در تضمين هاي . ه اند كامالً عاري از محدوديت استاستفاده كرد
بلند مدت كاالها و خدمات با مبدأ خارجي مشمول توافقهايي است 

. كه متقابالً با مؤسسات بيمه در آن كشورها صورت مي گيرد

تضمين هايي 
براي بانكها

:بيمه هاي جاري

يا  تضمين هاي وام دهندگان مستقيماً به بانكهاي سوئدي و خارجي
ديگر مؤسسات اعتباري اعطا مي شود تا ريسك هاي اعتبارات 

هدف آنها تسهيل تأمين مالي معامالت . خريدار را پوشش دهند
پوشش بيمه اي به اشكالي مشابه با . تجاري صادرات عمده است

بيمه . تضمين هاي ريسك اعتباري براي صادركنندگان وجود دارد
ادركنندگان مي تواند تأمين براي اعتبار فروشنده اعطا شده به ص
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مالي مجدد چنين اعتباراتي را تسهيل كند چون صادركننده ممكن 
است اين حقوق را تحت ضمانتنامه اي به يك مؤسسه اعتباري 

همچنين . واگذار كند EKN مي تواند ضمانتهاي تكميلي براي تأمين  
اين ضمانتنامه ها كه در عمل . كنندگان اعتبار فروشنده عرضه كند

دون قيد و شرط است فقط بعد از حمل و معموالً فقط بعد از اعالم ب
.قبولي كاالها به وسيله خريدار مؤثر خواهند بود

هزينه هاي 
پوشش

EKN سيستم حق بيمه منعطفي با نرخ هاي حق بيمه اي دارد كه
. تفاوت نرخ هاي ارزيابي ريسك هر معامله خاص را منعكس مي كند

راي ريسك هاي ميان مدت و بلند مدت اين سيستم به خصوص ب
EKNصادق است كه در آنها  گانه  6از يك سيستم طبقه بندي  

اين ) 1990(كشوري و اضافه نرخ استفاده مي كند در حال حاضر 
براي حق بيمه هاي . سطح ريسك شده است 10سيستم منتج به 

طبقه ريسك تقسيم مي شوند كه البته  4كوتاه مدت كشورها به 
.عمال اضافه نرخ در موارد استثنايي وجود داردامكان ا

ساير برنامه 
بيمه و  هاي

تضمين

ضمانت  -3بيمه ضمانتنامه متقابل     -2بيمه ضمانتنامه ها   -1
بيمه سرمايه گذاري     - 4براي تأييد اعتبارات اسنادي     

تضمين انبارداري -6ضمانتنامه براي زيان فيزيكي   -5

بار صادراتي ميان مدت يا بلند تضمين هاي اعت
مدت

(صادركننده ضمانتنامه هيأت تضمين اعتبار صادراتي سوئد EKN (
اين . مي باشد) بانكها(است و ذينفع آن عرضه كننده يا بانك 

(اعتبارات ريسك سياسي  P (و تجاري )  K . را پوشش مي دهد) 
(ريسك سياسي % 90همچنين مبلغ ضمانتنامه معموالً  P % 85و ) 

.تجاري از مبلغ وام است ريسك

برنامه ) 3(
هاي تأمين 

مالي صادارت

 اعتبارات مستقيم

حمايت مالي رسمي  -1 SEK عمدتاً تأمين مالي مجدد است فقط در
SEKموارد استثنايي  ليكن در .اعتبارات مستقيم اعطا مي كند 

SEKبازارهاي خاصي  قولنامه (خطوط اعتباري يا پروتوكلهاي مالي  
چنين قراردادهايي ) 1990(در حال حاضر . دارد) اتهاي صورتجلس

با جمهوري چين،  مجارستان و كويت دارد و نيز قراردادهايي براي 
اعتبارات با تخفيف با شيلي، هند، مالزي، پاكستان، تايلند و تونس 

. دارد

 تأمين مالي مجدد
اعتبارات سيستم : انواع قراردادهاي موجود S براي همه انواع صادرات

من جمله خدمات به جز صادرات مواد خام و كاالهاي مصرفي وجود 
اين اعتبارات مطابق ترتيبات . دارد OECD . اعطا مي شوند  SEK 
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. بيشترين وام هايش را به بانكهاي تجاري مي دهد SEK اغلب وام ها
بانكهاي مشمول، مسئول اداره وامها . را توسط بانكهاي اعطا مي كند

.در طي دوره وام هستند

 واجدين شرايط
SEK معموالً درگير مذاكره براي مدت زمان ، آماده سازي اسناد و
مدارك يا ارزيابي ريسك اعتباري و ترتيب دادن ضمانت براي يك 

. وام نيست

 نرخ هاي بهره حاصله

Sدر سيستم  يك . ، شرايط وام دهي بر مبناي توافق تعيين مي شود
براي مواجهه با هزينه هاي .در سال مطالبه مي شود% 25حاشيه 

SEKعملياتي  ، تحت سيستم   M ، نرخ هاي وام دهي مشروط به  
آنها بر اساس هزينه تأمين مالي . توافق هستند SEK به عالوه حاشيه  

در هر دو سيستم يك . سود و پوشش هزينه هاي عملياتي مي باشند
.درصدي مطالبه مي شود5/0حق كميسيون 

برنامه ) 4(
هاي تأمين 

لي كمكهاما

اعتبارات ) 1(
 با تخفيف

وجوه مالي با 
تخفيف

 "اعتبارات با تخفيف"يك سيستم تعديل شده به نام 1984در سال
براي اعطا سوبسيد به وجوه استقراض شده در بازارهاي سرمايه بين 

المللي جهت تأمين مالي پروژه هاي با اولويت باالي توسعه اي در 
اين سوبسيد از طريق كمكهاي . دكشورهاي در حال توسعه ايجاد ش

(اعطايي از سوي بودجه كمك  Aid Budget براي . تأمين مي شود) 
اولين وام دهنده اين . استفاده از اين برنامه ارائه تضمين واجب است

ABSKاعتبارات، بانك است و تأمين مالي مجدد توسط  شركت ( 
ي اعتبارات صادراتي سوئد انجام مي شود، تضمين كننده اعتبار

EKN  10مدت آن بين . درصد كل وام است 85مي باشد و مبلغ آن  
امتياز سوبسيد اعطا % 35است و بهره آن ) با مهلت اضافي( 13تا 

سوبسيد از سوي . شده مي باشد BITS .تأمين مي شود 

حائزين 
شرايط و نرخ 

هاي بهره 
موجود

اب زماني كه بهره كاهش مي يابد مبلغي معادل با سوبسيد ، از حس
SEKمؤسسه وام گيرنده  سوبسيد بهره به كميته . پرداخت مي شود 
OECDكمكهاي توسعه اي   ) DAC يه عنوان يك تخفيف )  ODA 

اعتبارات با تخفيف براي مطابقت دادن مورد . گزارش مي شود
كشورهاي واجد شرايط با سطح درآمد . استفاده واقع نمي شوند

شامل (پايين  LLDCs آمد متوسط پايين و كشورهاي با سطح در) 
دريافت كنندگان اين اعتبارات ) طبق طبقه بندي بانك جهاني(

اعتبارات مشروط به دستورالعمل در سوئد بجز براي مبالغ . هستند
كم پوشش ، پوشش هزينه هاي داخلي و دستورالعملها و رويه هاي 

اعتبارات با تخفيف فقط از طريق قراردادهاي . جهان سوم مي باشد
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.يمت خريد رقابتي صورت مي گيرندمالي تحت ق

اعتبارات مختلط) 2(  

به منظور فراهم كردن انعطاف بيشتر در شرايط مالي، سوئد يك نوع 
تسهيالت كاملتري را معرفي كرد كه اجازه توسعه و گزارش اعتبارات 

:مختلط تحت عنوان دو نوع معامالت مجزا را به شرح زير مي دهد

تخفيف  -1 ODA دراتي اين تسهيالت فعالً مشروط به اعتبار صا -2 
دوره آزمايشي ابتدايي است كه طي آن فقط تعداد محدودي از 

معيار . كشورهاي با كمترين مقدار توسعه واجد شرايط هستند
.ارزيابي رويه ها و دستورالعملها عيناً مثل اعتبارات با تخفيف است

  سيستم تأمين مالي اعتبارات صادراتي: موضوع
  فنالند :نام كشور

  هيئت تضمين فنالند: نام سازمان بيمه كننده و تضمين كننده
Valtiontakuukeskus (FGB) – The Finnish Guarantee Board  

  سازمان و ساختار    

ــه و ) 1( بيمــ
 تضمين

 وظايف
هيئت مذكور يك آژانس دولتي است كه زير نظر وزارت تجارت و صنايع فنالنـد اداره  

  .تبارت صادراتي و ضمانتها را به عهده داردمي شود و انجام بيمه اع

  منابع

FGB درآمدهاي ناشي از انباشت حق بيمه هاي دريـافتي  . يك آژانس خود اتكا است
براي پوشش ادعاهاي خسارت و هزينه هاي اجرايي در بلند مدت استفاده مي گردد و 

ضمانت  سقف ايجاد تعهد عمليات. مابقي به صندوق تضمين دولتي پرداخت مي شود
  .ميليارد مارك است 45صادراتي توسط اين هيئت 

  روابط با دولت
از ميـزان مـورد دسـترس در    ) FGB(اگر مطالبات ناشي از عمليات تضمين صـادرات  

صندوق مذكور مبـالغ مـورد نيـاز را از بودجـه ملـي      .صندوق ضمانت دولتي فراتر رود
  .برداشت خواهد كرد

روابـــط بـــا بخـــش 
  خصوصي

بيمـه  (مجاز است كه ريسـك هـاي بخـش خصوصـي را بيمـه مجـدد        FGBهرچند 
نوامبر . (نمايد اما در حال حاضر هيچ نوع ترتيبات بيمه اتكايي اجرا نمي شود) اتكايي
1993(  

تـــأمين مـــالي ) 2(
    صادرات

 .FEC (Finnish Export Credit Ltd(شركت اعتبار صادراتي فنالند : نام مؤسسه
شركت دولتي است اما بر اساس اصول فعاليت بازرگاني  در حال حاضر كليه سهام اين

  .عمل مي كند

تـــأمين مـــالي ) 3(
    كمكها

 ) FINNIDA(آژانس توسعه بين المللي فنالند : نام مؤسسه

The Finnish International Development Agency  

. اين آژانس در وزارت امور خارجه فنالند قرار دارد و مسئول تأمين مالي كمكها اسـت 
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هدف اصلي آن افزايش جريانات تأمين مالي از فنالند به كشـورهاي در حـال توسـعه    
 )به ويژه به سمت پروژه هايي كه ارزش توسعه اي بااليي دارند(مي باشد 

 

   

 

  بزنامه هاي بيمه و تضمين    

پوششــــهايي ) 1(
ــراي  بــــــــــــ

  صادركنندگان

  بيمه هاي موجود

و ) پوشـش % 95بـا حـداكثر   (ضمانتهاي مذكور در برابر ريسك هاي سياسـي  
بازرگاني است و براي صادرات كاالها و صـادرات كارهـا و خـدمات سـاختماني     

هزينه هاي محلي تأمين مالي مي توانـد در  . طرح هاي جداگانه اي وجود دارد
  .پوشش داده شود OECDمحدوده ترتيبات 

  واجدين شرايط
. و كشور مقصـد اسـت  ضابطه اصلي در اعطاي اين ضمانت اعتبار كافي خريدار 

البته، در بعضي موارد وجود ضمانتهاي دولتي كشور وارد كننده نيز مورد نيـاز  
  .مي باشد

  هزينه پوشش
حق بيمه ها براي تضمين هاي اعتبار فروشـنده و ريسـك هـاي پوشـش داده     

در كشور مقصد ، شرايط  FGBشده،  اعتبار خريدار، كشور مقصد، كل تعهدات 
  . ريسك ، بستگي دارد پرداخت و طول دوره

تضمين هايي  )2(
  براي بانكها

  

) 1: سه نوع رويه متداول كه در اين زمينه به كار گرفته مي شوند و عبارتند از 
ضـمانتهاي اعتبـار   ) 3ضـمانتهاي اعتبـار خربـدار    ) 2ضمانتهاي تـأمين مـالي   

بيمـه ضـمانتنامه هـا صـادره،     : اسنادي و ساير بيمه هاي موجـود عبارتنـد از   
ضمانتهاي سرمايه گذاري، بيمـه افـزايش هزينـه و بيمـه طـرح هـاي زيسـت        

  .محيطي

ــار  ضــمانتهاي اعتب
  خريدار

اين نوع ضمانتها به عنوان وثيقه اعتبارات صادراتي براي خريداران خـارجي يـا   
بانكهاي آنها به وام دهندگان داده مي شودو بر اساس شـرايط اعتبـار خريـدار،    

  . اشكال گوناگوني دارد

  هزينه پوشش 

حق بيمه ها جهت ضمانتهاي تأمين مالي به اعتبار ارجاع صادركننده بسـتگي  
 1الـي   1/0درصد در سال براي ضمانتهاي قبل از حمل و  2الي  1/0دارد و از 

درصد در سال براي اعتبارات بعد از حمل بر مبناي اصل مبلغ معوق محاسـبه  
خريـدار بـه عنـوان يـك نـرخ      حق تضمين براي تضمين هاي اعتبار . مي شود

حـق بيمـه هـا بـراي ضـمانتهاي      . حساب مي شـود ) بر مبناي اصل(يكنواخت 
اعتبارنامه به ريسكهاي پوشش داده شده، اعتبار خريدار،كشور مقصـد، شـرايط   
پرداخت و طول دوره ريسك، بستگي داشته و در سطح مشـابه بـا حـق بيمـه     
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  .دارد هاي مربوط به تضمينهاي اعتبار فروشنده بستگي

  

  اعتبارات مستقيم

  برنامه هاي تأمين مالي صادرات  

  

اين نوع تأمين مالي هم بر اساس اعتبار عرضه كننده و هـم بـر اسـاس اعتبـار     
بر قراري سقف اعتباري بـراي مؤسسـات تـأمين مـالي     . خريدار انجام مي گيرد

 بر اين اساس صـادرات كاالهـا و پـروژه هـاي     FECخارجي نيز متداول است و 
سرمايه اي، ساختمان سازي، پروژه هاي زيست محيطي و خـدمات مشـاوره را   

  .در قالب اعتبارات ميان مدت و بلند مدت تأمين مالي مي كند

  واجدين شرايط

بـه عنـوان مثـال    . اعتبارات صادراتي بايد با وثيقـه مناسـبي پشـتيباني شـوند    
وثيقه هـايي نظيـر   يا بانكهاي تجاري درجه اول و يا  FGBضمانتهايي از جانب 

سفته منتشره از سوي خريدار كه هر دوي آنها كالً توسط بانك خريدار تضمين 
  . گردند

  برنامه هاي تأمين مالي كمكها    

ــالي )1( ــأمين م ت
را تـأمين  ) Premixed(در حال حاضر فنالند تنها اعتبارات صادراتي مختلط    وابسته

  .مي نمايد

ــارات ) 2( اعتبــــ
  متحد

بـر   FINNIDAيا  FECترتيبات كشوري يا سقف اعتباري توسط تاكنون هيچ  
  .تصميمات به طور مورد به مورد گرفته مي شود. قرار شده است

  واجدين شرايط

FECبه وكالت ازFINNIDA  مسئول اداره اعبارات صادراتي مختلط تخفيفـي
Premixed تقاضــاهاي صــادركنندگان بــه . اســتFEC فرســتاده مــي شــود .

پروژه هـايي  . منعقد مي شود FECاعتباري ميان استقراض كننده و  موافقتنامه
بايسـتي در توسـعه اقتصـادي كشـور     . كه بر اسا طرح تأمين مـالي مـي شـوند   

  .دريافت كننده سهيم باشند

شرايط و نرخ )3(
مـي   DACاين نرخ ها مطابق با رهنمودهاي مـورد توافـق و اصـول راهنمـاي         هاي بهره

  . باشند
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 سيستم تأمين مالي اعتبارات صادراتي: موضوع

  تركيه: نام كشور
  بانك اعتبار صادراتي تركيه: نام سازمان بيمه كننده و تضمين كننده

Export Credit Bank of Turkey (Turk Eximbank) 

)1(  

  بيمه و تضمين

  وظايف

تشويق صادرات تركيه و افزايش سـهم صـادركنندگان تركيـه اي در تجـارت      -1
  .جهاني

يافتن بازارهاي جديد براي كاالهاي صادراتي سنتي و غير سنتي و حمايت از  -2
صادركنندگان و پيمانكاران ترك جهـت افـزايش رقابـت انهـا در بازارهـاي بـين       

  .المللي

ارائه بيمه اعتبار صادراتي براي پوشش صادرات بر عليـه زيانهـا و ريسـكهاي     -3
  .سياسي و تجاري

داخلي و خارجي و مؤسسات محلي به منظور تـأمين  جذب اعتبار از بانكهاي  -4
  .  مالي صادرات

خالصـــــــه اي از  
سلســــله مراتــــب 

  سازماني

  :سازمان اجرايي و نظارتي ترك اگزيم بانك به شرح زير مي باشد

  مجمع عمومي، هيئت مديره، هيئت رئيسه، كميته اعتبارات، هيئت حسابرسان

اداره مي شود اين هيئـت شـامل   ) عضو 7با (سازمان مذكور توسط هيئت مديره 
مدير كل و معاونين وي كه مسـئول اعتبـارات، بيمـه، تـأمين مـالي، مؤسسـات       

  .اقتصادي دولتي، سيستم ها و هماهنگي هستند، مي باشد

  منابع

منابع خـارجي شـامل اعتبـارات و    . ميليارد لير ترك مي باشد 556سرمايه بانك 
ركزي و هيئت وزيـران و اسـتقراض   پيش پرداختهاي فراهم شده از سوي بانك م

از بازارهاي سرمايه و پول بين المللي و داخلـي و مؤسسـات مـالي ماننـد بانـك      
در سال . ، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مي باشد)IDB(توسعه اسالمي 

بانك چهار سري اوراق قرضه در توكيو و فرانكفورت بـا افـزايش مجموعـاً     1988
همچنين خطوط اعتبـاري از  . ميليارد ين انتشار داد 5/28ميليون مارك و  200

ميليون مارك در  100ميليون پوند و  5ميليارد ين و  3بانكهاي اروپايي و ژاپني 
  . اختيار بانك قرار داشت

  روابط با دولت
بانك سرمايه گذاري دولتي تحت عنوان بانـك اعتبـار صـادراتي تركيـه تجديـد      

انك به عنوان يك شركت سهامي مطابق مصـوبه  سازمان شده است ترك اگزيم ب
و قانون بانكـداري و قـانون تجـارت تركيـه      1987ژوئن  17هيئت وزيران مورخ 
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  .عمل مي كند

روابــط بــا بخــش   
  خصوصي

  

برنامه هاي بيمه ) 2(
و تضــــــــــــمين 
پوششـــهايي بـــراي 

  صادركنندگان

ــاي    ــه ه ــه نام بيم
  موجود

اگـزيم بانـك از صـادركنندگان در     از طريق برنامه هاي بيمه اعتبار صادراتي -1
بيمه اعتبـار صـادراتي    -2. برابر ريسك هاي سياسي و تجاري محافظت مي كند

عرضه اعتبارات صادرات را از سوي بانكهاي تجاري از طريق واگذاري بيمـه نامـه   
همچنين اگزيم بانك بيمه كوتاه مدت كـل فـروش و بيمـه     -3. تسهيل مي كند

  .ارائه مي دهد اعتبار صادراتي ويژه نيز

  واجدين شرايط
همه كاالهاي صادر شده توسط شركتهاي تركيه اي تحت پوشش برنامه بيمـه و  

  .تضمين قرار مي گيرند

ــه ) 2( ــه برنامـ ادامـ
  هاي بيمه و تضمين

  هزينه هاي پوشش

مبلغ حق بيمه پرداختي طبق نرخ هاي تعيين شده توسـط تـرك اگـزيم بانـك     
بر اساس تنوع زيسك كشور خريدار، نحوه پرداخت اين نرخ ها . محاسبه مي شود

همچنين كـارمزد ثـابتي بـر    . متفاوت مي باشد)دولتي يا خصوصي(و نوع خريدار 
  . بيمه نامه ها اعمال مي شود

  .موجود نمي باشد  تضمين بانكها

ســاير برنامــه هــاي 
  بيمه

  برنامه بيمه اعتبار خدمات پيمانكاري در خارج  -1

سـال بـراي خـدمات     5درصـدي بـراي قراردادهـاي تـا      80برنامه فوق پوشـش  
 Turnkey(ســاختماني غيــر نظــامي مــن جملــه پــروژه هــاي كليــد تحويــل 

Projects (را در برابر ريسكهاي سياسي و تجاري ارائه مي دهد.  

  .برنامه بيمه سرمايه گذاري خارجي -2

ر خـارج  برنامه فوق براي محافظت سرمايه گذاري صاحبان صنايع كشور تركيه د
  .درصد براي سرمايه گذاري در مقابل ريسك سياسي ارائه مي دهد 90و پوشش 

ــاي  ) 3( ــه هـ برنامـ
  تأمين مالي صادرات

  اعتبارات مستقيم

  :ترك اگزيم بانك از طريق برنامه هاي زير از صادركنندگان حمايت مي كند

ل اوليـه  اين برنامه از صنايع صـادراتي از مراحـ   -اعتبار صادراتي قبل از حمل -1
ــدگان و     ــد كنن ــالي تولي ــاه مــدت م توليــد حمايــت مــي كنــد و نيازهــاي كوت

سـقفهاي  . صادركنندگان را در دوره هاي قبل و بعد از حمل بـرآورده مـي كنـد   
اعتباري توسط ترك اگزيم بانك تعيين مي شود ولي از نسبت تعيين شده ارزش 

طبـق دوره هـاي    نرخ هاي بهره. روزه است 120فوب صادرات تجاوز نمي كند و 
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  .بازپرداخت متفاوت مي باشد

اين اعتبار براي افزايش صادرات طراحـي   -اعتبار تأمين مالي صادرات گردان -2
شده است در اين اعتبار نيز همانند اعتبار صادراتي قبـل از حمـل سـقف اعتبـار     

درخواستها بايد كوتاه مدت باشـد و بـر   . توسط ترك اگزيم بانك تعيين مي شود
درصـد تعهـد    50عملكرد گذشته صادرات تخصيص داده مـي شـود و تـا    مبناي 

روزه اسـت و بهـره    365و دوره اعتبار حداكثر . صادراتي فوب را پوشش مي دهد
  .آن وابسته به نرخ تنزيل مجدد بانك مركزي مي باشد

اين اعتبار به خريداران خارجي كاالها و خدمات كشور تركيه  -اعتبار خريدار -3
د و معادل همه يا قسمتي از ارزش فوب مذكور در اعتبار اسـنادي را  اعطا مي شو

پوشش مي دهد و بر حسب نوع كاال و خدمات ممكن است كوتـاه مـدت، ميـان    
پوشـش  . ماه قابل پرداخت مي باشد 6بهره اعتبار در هر . مدت و بلند مدت باشد

است  OECDبه ارز تعيين مي شوند و نرخ هاي بهره طبق رهنمودهاي ترتيبات 
  . متفاوت است) premiums(و مازاد بر نرخ بهره 

ايـن اعتبـار نيازهـاي تـأمين مـالي       -اعتبار تنزيل مجدد شركتهاي خـارجي  -4
شركتهاي خارجي را نسبت به فعاليتهاي صادراتي آنها برآورده مي كند و بخشي 

سـقف اعتبـار توسـط تـرك     . از تسهيالت تنزيل مجدد بانك مركزي تركيه است
اصل و بهـره  . روزه تنظيم مي شود 90بانك مطابق حجم پروژه براي دوره اگزيم 

  .پوشش به لير ترك يا ارز مي باشد. اعتبار در آخر دوره قابل پرداخت هستند

طـرح مـذكور بـا     –طرح تأمين مالي تجاري بلند مدت بانك توسعه اسالمي  -5
و سـازمان  تأمين مالي ميان مدت صادركنندگان ترك تجارت بين كشورهاي عض

در اينجا ترك اگزيم بانك به عنـوان  . را بهبود مي دهد) OIC(كنفرانس اسالمي 
نسبتي از ارزش صادرات بسته به نوع . واسطه بانك توسعه اسالمي عمل مي كند

اصـل و  . كاال براي دوره شش تا شصت ماه توسط اين طرح تأمين مالي مي شود
  . مرتب پرداخت مي شودبهره مي تواند در آخر دوره و يا در اقساط 

برنامــه تــأمين  ) 4(
  مالي كمكها

  .تركيه هيچ سيستمي براي تركيب كمك و اعتبار ندارد  
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  سيستم تأمين مالي اعتبارات صادراتي: موضوع
  جمهوري اسلواكي: نام كشور

  شركت بيمه اعتبار صادراتي: نام سازمان بيمه كننده
Spolocnost Pre Poistenio Exportnych Uverov A.S (SPE) 

بيمه و ) 1(
  تضمين

  وظايف
وظيفه اصلي آن كه يك شركت سهامي عام محسوب مي شود، دادن پشتيباني به 

بانك ها و صادركنندگان اسلواكي در مقابل ريسك هاي سياسي و صادراتي به منظور 
  .افزايش قابليت رقابت آنها است

خالصه اي از 
سلسله مراتب 

  سازماني

رياست . وزارت دارايي و توسط هيأت مديره سه نفره اداره مي شود SPEتنها سهامدار 
آن را مدير عامل به عهده داشته و بر طبق قانون شركتهاي سهامي عام مدير عامل 

: داراي تقسيمات بسه گانه بوده SPE. مسئوليت نهايي را در شركت دارا مي باشد
خش دوم به موضوعات مالي و بخش اول به تعهد و تضمين در قبال بيمه و ضمانتها ، ب

اقتصادي و بخش سوم به فعاليت هاي ويژه شامل تحليل ريسك كشور، مطالبات و 
  .دريافتها و مناسبات بين المللي نظير بيمه اتكايي اختصاص يافته است

  منابع

SPE  و صندوق ) ميليون دالر 10(ميليون كرون سوئد  300داراي سرمايه اي معادل
در صندوق ويژه كه از بودجه . ميليون كرون سوئد مي باشد 30ذخيره اي بالغ بر 

ميليون كرون  60دولت تأمين مالي مي گردند وجود دارد كه يكي از آنها با سرمايه 
ميليون كرون سوئد و  240سوئد جهت پوشش ريسك هاي تجاري و ديگري با سرمايه 

 200ر آينده تا د SPEسرمايه . به منظور پوشش خطرات سياسي اختصاص يافته است
  . ميليون كرون سوئد كه از بودجه كشور تأمين خوتهد گرديد، افزايش خواهد يافت

  روابط با دولت

كه به طور كلي مالكيت آن در اختيار دولت مي باشد،  SPEهمانطوريكه اشاره شد 
صندوق دولت را نگهداري نموده و بر طبق توافقنامه وزارتي تضميني براي خطرات 

همچنين ممكن است معامالت عمده با دولت را نيز تحت پوشش قرار . تسياسي اس
  .دهد

روابط با بخش 
  خصوصي

SPE  تنها سازمان بيمه گذار در جمهوري اسلواكي است كه پوشش اعتبار صادراتي را
اين سازمان توسط بيمه گران . براي خطرات هم بازرگاني و هم سياسي ارائه مي دهد

  .اتكايي مي شود خصوصي بين المللي بيمه

تأمين مالي 
  صادرات

تأمين گرديده ) پارستاتال(امور مالي صادرات تاكنون تنها توسط بانكهاي خصوصي يا 
يك طرح ضميمه اي براي تأمين مالي صادرات تحت ضمانت دولت ، در دست . است

  .خواهد بود SPEتهيه است كه در ارتباط با 

  دردسترس نيست  تأمين مالي كمكها
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برنامه هاي ) 2(
  بيمه و تضمين

پوششهايي براي 
  صادركنندگان

  بيمه هاي جاري

SPE  بيمه حمل و نقل تعويقي براي خطرات بازرگاني و سياسي را
يا در (پوشش ارائه شده جهت اعتبار عرضه كننده . ارئه مي دهد

براي اعتبار خربدار مي ) مورد معامالت ميان مدت يا بلند مدت
پوشش  SPEماهه  12اي صادراتي حداكثر براي قرارداده. باشد

خطرات بازرگاني را ترجيحاً بر اساس واگذاري كلي با سياستهاي 
  .جامع ارائه مي دهد

  واجدين شرايط

درصد محتواي آنها كاالهاي  60كاالهاي صادراتي را كه حداقل 
دارندگان بيمه نامه . توليد داخل است مورد پوشش قرار مي دهد

يمه را با يك شركت بيمه كه داراي جواز رسمي اين توانايي انجام ب
اعتبار صادراتي بايد توسط بانكي . قبيل بيمه ها است، داشته باشند

با ارائه مجوز اين قبيل بيمه ها از طرف بانك مركزي اسلواكي اعطا 
شركت ها بايد براي واجد شرايط بودن بيمه اعتبار صادراتي . شود

  .ي لسلواكي ثبت گردنددر سازمان ثبت شركتهاي جمهور

  هزينه پوشش

حق بيمه ها بر طبق اعتبار خريدار خارجي، كشور مقصد، شرايط 
كشورهاي . پرداخت و طول مدت دوره ريسك متفاوت مي باشد

هر دسته براي خريداران . دسته تقسيم مي شوند 5خريدار به 
عمومي، خريداران خصوصي و مؤسسات بانكي به عنوان بدهكار يا 

نرخ هاي حق . نوان ضامن داراي نرخ هاي متفاوتي مي باشدبه ع
درصد و براي ريسك  2/0بيمه براي ريسك بازرگاني كوتاه مدت 

هاي بازرگاني ميان مدت و بلند مدت بر اساس مورد به مورد 
  .تعيين مي گردد

تضمين هايي براي 
  بانك ها

  بيمه هاي جاري

SPE يان مدت و بلند پوششهايي را براي اعتبارات خريداران م
اين پوششها به بانك هاب جمهوري اسلواكي . مدت ارائه مي دهد

تحت شرايطي مشابه با شرايطي كه قابل اجرا در كشورهاي عضو 
OECD  است، عطا مي گردد.  

  ساير برنامه هاي بيمه
SPE  بيمه هايي در قبال پيش پرداختهاي سر رسيد نشده، اوراق

پوشش معموالً تنها . ارائه مي دهدقرضه هاي پيشنهادي و اجرايي 
  .براي تجارت با خريداران عمومي خارجي وجود دارد

  .در دسترس نيست  اعتبارات مستقيمبرنامه هاي ) 3(
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تأمين مالي 
  صادرات

  تأمين مالي مجدد
سيستم تأمين مالي مجدد اعتبارات صادرات توسط دولت و بانك 

  .مركزي تحت بررسي است

  سوبسيد بهره

ويژه دولت تفاوت بين نرخ بهره داخلي و خارجي را از  صندوق
در  OECDتوافق . سوبسيد پرداخت مي نمايد SPEطريق سازمان 

زمينه رهنمودهايي براي اعتبارات صادراتي رسماً حمايت شده به 
  .عنوان يك نشان الگو مورد استفاده قرار مي گيرد

برنامه هاي ) 4(
تأمين مالي 

  كمكها
  .در دسترس نيست  
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1-3-3 (BOT 

  :مقدمه

ز شركت هاي خصوصي امتياز مي دهد تا وم متشكل ادولت به يك كنسرسي BOTدر پروژه هاي   
عمده  .دنمورد بهره برداري قرار ده يمين مالي ،ساخته وسپس براي مدتيك پروژه عمراني، طراحي،تأ

يت سرمايه هاي بخش خصوصي به طرف طرحهاي هدا: عبارتند از BOTترين دليل استفاده از قراردادهاي 
زير بنايي اقتصادي،جذب سرمايه هاي خارجي،سرازير كردن تكنولوژي و فن آوري هاي نوين به سوي 

ا توجه به ب ه هاي زير بنايي،روژپ  كشور و استفاده از يك مديريت كارآمد براي اداره و بهره برداري از 
تحت كنترل و اداره موردي و تصادفي لتي قرار داشته و به صورت قلمرو بخش دواينكه اين پروژه ها جزء 

ورود به اين بخش بدون حمايت و همكاري بخش دولتي امكان پذير نخواهد  انحصاري دولت بوده است،
 .بود

BOT چيست؟  

است كه به اختصار )) Build‐Operate‐Transfer((، ترجمه عبارت ))ساخت،بهره برداري و انتقال((
اين عبارت در بردارنده سه مفهوم ساخت،اجرا و بهره برداري و نهايتاً انتقال مي .مي گويند BOTآن را 
پروژه اي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي ساخته مي شود و  BOTدر يك قرارداد متعارف .باشد

،پروژه پس از ساخت براي مدتي مورد بهره برداري آن شركت قرار مي گيرد و پس از انقضاي مدت قرارداد
به دولت طرف قرارداد منتقل مي گردد،دولتي به كنسرسيوم خصوصي متشكل از شركتهاي خصوصي 
امتياز مي دهد،تا كنسرسيوم خصوصي متشكل مطابق قرارداد تاٌمين مالي يك طرح زير بنايي را عهده دار 

بهره برداري كند و شده،آن را بسازد و در ازاي مخارجي كه تقبل كرده،براي مدتي از پروژه ساخته شده 
  .پس از سپري شدن مدت قرارداد،پروژه و حق استفاده از آن مجاناً به دولت منتقل شود

رواج ين نوع قراردادها متناسب با ويژگي اقتصادي و نيازهاي كشورهاي در حال توسعه بوده 
وژه هاي زير در مقايسه با قراردادهايي كه به صورت تستي جهت تاٌمين مالي پر BOTاست،قراردادهاي 

بنايي مورد استفاده قرارگرفته اند،داراي انعطاف بيشتري هستند و با افزايش تقاضاي سرمايه گذاري در 
  .اين بخش سازگارتر است
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  ))BOT((داليل استفاده از پروژه هاي  -

جهت يك راه آهن سريع السير در سوئد، اهداف دولت سوئد، از اين  BOTدر اسناد، مناقصه يك پروژه 
  :وژه به طور خالصه از قرار زير بيان شده استپر

  و مشاركت دادن بخش خصوصي در بخش داه آهنتشويق رقابت 

 فراهم كردن شرايط براي بخش خصوصي جهت ساخت و اجراي پروژه 

  به حداقل رساندن تعهدات مالي دولت نسبت به پروژه 

 ائه خدمات مطلوب و تكارات بخش خصوصي و زمينه سازي الزم جهت اربتعالي بخشيدن به ا
 دوستانه جهت مسافران

 ترويج فضاي صميمانه در سيستم حمل و نقل از طريق تشويق رقابت در توسعه راه آهن  
هدايت سرمايه هاي بخش : عبارتند از BOTبدين ترتيب عمده ترين داليل استفاده از قراردادهاي 

جي،سرازير كردن تكنولوژي و فن خصوصي به طرف طرحهاي زير بنايي اقتصادي، جذب سرمايه هاي خار
آوري هاي نوين به سوي كشور و استفاده از يك مديريت كارآمد براي اداره و بهره برداري از پروژه هاي 

  .زير بنايي

  :تحت چهار عنوان كلي BOTداليل عمده استفاده از 

  خصوص سازي 

 خارجي  داخلي و جذب سرمايه گذاري 

  جذب تكنولوژي 

  مديريت كارامدبهره مند شدن از يك 

  .مه مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفتادر اد

  خصوصي سازي) 1

در اوايل . نهضت خصوصي سازي،يكي از برنامه هاي بنيادين بسياري از كشورهاي در حال توسعه است
بيش از هشتاد كشور جهان در نوعي از خصوصي سازي وارد شدند، امروزه بسياري از كشورها  1990دهه 

حتي بخشهايي .سترده اي در صدد خصوصي سازي كليه فعاليت هاي بخش دولتي خود هستندبه نحو گ
در گذشته دولتها .امروز به بخش خصوصي واگذار مي شود: كه زماني جزء صنايع استراتژيك تلقي مي شد
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را كه با  امنيت ملي ) اقتصادي و زير بنايي(در سراسر جهان تمايلي نداشتند كه چنين بخشهاي مهمي 
امروز روند خصوصي سازي آن چنان قابل قبول و موجه . آنها مرتبط بود، به بخش خصوصي واگذار كنند

شده كه ديگر كشورها ورود بخش خصوصي به اين قسمتها را مخالف با امنيت ملي و منافع استراتژيك 
ق وضع قوانين كشورها بيشتر تمايل دارند تا كنترل خود را در اين بخشها از طري. خود تلقي نمي كنند

در يك برداشت كلي، خصوصي سازي مستلزم كوچك .نظارتي، قيمت گذاري و زمان بندي اعمال  كنند
سازي معادل معموالً مفهوم خصوصي .كردن بخش دولتي  و در عين حال توسعه بخش خصوصي است

وه تلقي مي شود، در حاليكه خصوصي سازي منحصر به آن نيست و شامل شيفروش شركتهاي دولتي 
  .هاي متفاوتي است

  : BOTخصوصي سازي با -

يكي از راهاي خصوصي سازي كه به طور وسيع مورد توجه كشورهاي گوناگون قرار گفته است، استفاده از 
اين قراردادها بخش خصوصي را وارد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي مي كند كه . است BOTقراردادهاي 

دولت از اين طريق، هم زمينه را براي بخش . ي دولت بوده استقبالً در اختيار و در كنترل انحصار
سرمايه گذاري كرده و مشاركت نمايد و هم نظارت و كنترل  اهم مي سازد تا در اين فعاليتهافرخصوصي 

  .خود را به نحو مطلوبي حفظ ميكند

ي مدت به خصوص از اين جهت داراي اهميت است كه پروژه ساخته شده تنها برا BOTقراردادهاي 
  .مشخصي در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد  و نهايتاً به دولت منتقل مي شود

وارد خواهد شد كه  BOTالزم به توضيح است كه بخش خصوصي درصورتي فعاالنه در پروژه هاي 
بخش  اين فعاليتهاي اقتصادي بدون دخالتتضمينات كافي وجود داشته باشد كه سرمايه گذاري در 

مرتبط با آن دسته از بخشهاي اقتصادي  BOTاز انجا كه معموالً پروژه هاي .خواهد گرفتدولتي انجام 
و به نظر مي رسد يكي از بهترين روشها است كه به صورت سنتي در اختيار و در كنترل دولت بوده است، 

اتي در جهت اطمينان بخشي به سرمايه گذاران خصوصي اين است كه دولت از طريق تقويت و ابالغ مقرر
 .آنها را در مقابل تغييرات مقطعي و سليقه اي احتمالي حمايت نموده و منافع آنها را تضمين نمايد
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  جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي) 2

يك اعتقاد عمومي بين اقتصاددانان و سياستمداران وجود دارد مبني بر اينكه توسعه اقتصادي در يك 
ايه گذاري  در پروژه هاي زيربناي آن كشور است و اينكه كشور تا حد زيادي وابسته به توسعه و سرم

يكي از طرق جذب . چنين سرمايه گذاري صرفاً از طريق منابع دولتي و اخذ ماليات عمالً غير ممكن است
دليلي كه . است  BOTسرمايه هاي خارجي و هدايت آنها به پروژه هاي زيربنايي استفاده از قراردادهاي 

سرمايه گذاري  BOTران خارجي تمايل پيدا كرده اند تا در پروژه هاي زيربنايي شركتها و سرمايه گذا
كنند، مشوق ها، تسهيالت و معافيت هايي است كه دولت متقاضي براي سرمايه گذاري خارجي كه از 

مشوق ها و معافيت هاي مالياتي، مشوقها و تسهيالت . انجام مي گيرد، مقرر مي دارد BOT مطريق مكانيز
  .است BOTو مشوق ها و تسهيالت غير مالي از جمله مشوقها در مالي 

در ويتنام براي چهار سال از پرداخت ماليات معاف هستند و در چهار  BOTبه عنوان مثال پروژه هاي * 
ر شده است براي درآمد كنسرسيوم منظو% 10يات نرخ مال. ماليات معاف هستند% 50سال دوم از پرداخت 
  .پرداخت ماليات تحويل و تحويل پروژه معاف است و كنسرسيوم كالً از

  :BOTمشوقها و تسهيالت مالي و غير مالي در 

  :مالياتي  -1

  كسر هزينه ها و خريد تجهيزات از درآمد قابل ماليات -               

  تخفيفات مالياتي  -               

  معافيت هاي مالياتي -               

  دگي هاي مالياتي             بخشو -               

 .......كسر هزينه هاي سرمايه اي از درآمد قابل ماليات معاف و  -               
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  :مالي -2

                    كمكهاي مالي مستقيم و غير مستقيم دولت به كنسرسيوم براي تشويق  -              

  .هاي زيربنايي هسرمايه گذاران خارجي به سرمايه گذاري در پروژ

  پرداخت وام، تضمين هاي الزم جهت اخذ وام -              

  تأمين بخشي از سرمايه -              

  پرداخت سوبسيد براي هزينه كارگران، سوخت و ديگر مواد اوليه -              

  :غير مالي -3

  اعطاي زمين يا ساختمان -              

  صوالتتضمين خريد مح -              

  تضمين نرخ محصوالت -              

                          بر قراري سياستهاي گمركي براي ورود كاالها و خدمات مشابه با  -               

   BOTمحصوالت 

  الزام شركتهاي دولتي به خريد محصوالت پروژه -              

  جذب تكنولوژي پيشرفته) 3

كنسرسيوم عالوه بر ساخت پروژه، آن را براي مدتي اداره،  BOTبا توجه به اينكه در قراردادهاي     
كنترل، نگهداري و بهره برداري مي كند، بايد تجهيزات و ماشين آالت الزم ، فن آوري موجود در آن 

طريق قراردادهاي بنابراين دولت مي تواند از . صنعت و مجوزهاي توليد را به داخل كشور منتقل كند
BOT جذب تكنولوژي از طريق . به تكنولوژي پيشرفته و فن آوري هاي نوين دسترسي پيدا كند

ورود ماشين آالت، اعطاي ليسانس ها و مجوزهاي توليد و : ممكن است به سه طريق BOTقراردادهاي 
  .انتقال مهارتهاي فني واقع شود



١٧٥ 

 

در قالب فروش و انتقال ماشين آالت، وسايل و ابزار فني ، در بسياري از موارد،  :ورود ماشين آالت: اول
سخت افزارهاي كامپيوتري و ديگر تجهيزات، عمالً تكنولوژي موجود در اين وسايل به كشور پذيرنده 

كشور پذيرنده از دو طريق از اين وسايل و ماشين آالت بهره مند مي شود،يكي اينكه،اين . منتقل مي گردد
رل و نظارت كنسرسيوم و البته در داخل كشور مورد بهره برداري قرار مي گيرند و ماشين آالت تحت كنت

دوم اينكه،پس از  انقضاي .همين باعث مي شود تا كشور پذيرنده از منابع و توليدات آن بهره مند شود
ي اين ماشين آالت به دولت پذيرنده منتقل مي شود و عمالً مورد استفاده او قرار م BOTمدت قرارداد 

چنانچه ماشين آالت داراي تكنولوژي منحصر به فردي باشد،كنسرسيوم ممكن است محدوديتهايي را .گيرد
به دولت پذيرنده تحميل كند كه دولت مزبور ماشين آالت را پس از انتقال فقط در مقاصد خاصي بكار 

را در بخش هاي مثالً كنسرسيوم ممكن است فروش مجدد اين ماشين آالت و يا بكار گيري آنها .گيرد
  .ديگر مثل بخش هاي نظامي محدود مي نمايد

دومين روش انتقال تكنولوژي ازطريق اعطاي صدور پروانه و : اعطاي ليسانس و يا صدور پروانه: دوم
طرح صنعتي و يا نرم افزار كامپيوتري به طرف ديگر  ،كه دارنده كپي رايت ،حق اختراعليسانس است 

كنسرسيوم براي توليد و ارائه خدمات و يا كاالهاي موضوع پروژه .ستفاده نمايداجازه مي دهد تا از آنها ا
BOT  ممكن است نياز داشته باشد تا اين مجوزها را از دارندگان آنان تحصيل كند و به پروژه اختصاص
ازات در زماني كه پروژه توسط كنسرسيوم مورد بهره برداري قرار ميگيرد،استفاده از اين مجوزها و امتي.دهد

دولت پذيرنده  BOTدر قرارداد .در اختيار كنسرسيوم است و بعد از آن بايد به دولت پذيرنده منتقل شود
بايد ترتيبي دهد كه مجوزها و امتيازات به پروژه اختصاص داده شود ودر صورت انتقال پروژه،دولت بتواند 

يازات صرفاً به كنسرسيوم اختصاص بعضي از مواقع اين مجوزها و امت.از مجوزها و ليسانس استفاده كند
  .پيدا مي كند و دولت نمي تواند پس از تحويل گرفتن پرئژه آنها را مورد استفاده قرار دهد

انتقال مهارتهاي فني و فوت و فن هاي يك حرفه :سومين روش جذب تكنولوژي :مهارت فني: سوم
مي شوند،قادر نيستند تا از طريق ثبت  در بسياري از موارد، موسسه هايي كه به يك نوآوري فني نائل.است

اختراع،كپي رايت،يا ثبت عنوان تجاري و طرح صنعتي خود،از اين تكنولوژي به دست آمده به طور موثر 
در اين موارد صاحبان تكنولوژي ترجيح مي دهند تا اطالعات راجع به فن آوري .حفاظت و حمايت كنند

قراردادهاي خاص با طرفهاي تجاري خود تحت حمايت قرار نوين را سري تلقي كرده و از طريق انعقاد 
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كنسرسيوم ممكن است براي بهره برداري از پروژه نياز داشته باشد كه چنين مهارتهاي فني : بنابراين.دهند
اين مهارتهاي فني مورد استفاده كنسرسيوم   BOTدر طول مدت قرارداد .را از صاحبان آن خريداري كند

ذيرنده بايد مطمئن شود كه پس از تحويل گرفتن پروژه،اين مهارتها به نحو مقتضي دولت پ.قرار مي گيرد
به دولت پذيرنده منتقل شود و او نيز ميتواند در بهره برداري از پروژه از آن مهارتها و فن آوري ها استفاده 

 .كند

داراي مشتقات  BOTضمناً متذكر مي شويم كه بطور كلي شيو هاي جديد تأمين مالي پروژه هاي عمومي 
  :ذيل مي باشد

1- B.O.O ) احداثBuild تملك ،Own بهره برداري ،Operate(  

2- B.O.OT ) احداثBuild تملك ،Own بهره برداري ،Operate انتقال ،Transfer(  

3- B.O.T ) احداثBuild بهره برداري ،Operate انتقال ،Transfer(  

4- B.R.T ) احداثBuild اجاره ،Rent انتقال ،Transfer (  

5- B.L.T ) احداثBuild اجاره به شرط تمليك ،Lease  انتقال ،Transfer(  

6 - B.T ) احداثBuild انتقال ،Transfer(  

7- D.B.F.O ) طرحDesign احداث ،Build تأمين مالي ،Finance بهره برداري ،Operate(  

براي كشور ما مورد بررسي قرار الزم به توضيح است در مرحله چهارم كه بكار گيري مناسب اين روشها 
اگر چه در حالت كلي چارچوب آنها در تشريح . خواهد گرفت در صورت لزوم به آنها اشاره خواهد شد

  .روشن شده است BOTقرارداد 

  شرح عملياتي و اجرايي مهمترين روشهاي تأمين مالي) 4-3

بخش  مالي براي صادرات تجهيز منابع بويژه پروژه در دست اجراها پروژه با يكي از موارديكه در ارتباط 
يا ضمانت  Financeيا  موضوع نمايش گام به گام دريافت تسهيالتخصوصي بايد به آن توجه نمود، 

كه بخشي از آن در مورد عملياتي مراحل با توجه به . صفر تا نهائي شدن آن مي باشد نقطهاز  ها نامه
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راه گشا مطالعه كننده دياگرام عملياتي براي  يا  Flow Chartكشورهاي مختلف ذكر شد، توجه به 
كه چه عملي يا متوجه شويم  شدباعث خواهد  كارالگوريتم يا نماي عملياتي  خواهد بود زيرا

Function كه البته هر مورد . بايد انجام گيرد و اين وظايف توسط چه واحد يا چه سازماني انجام شود
در هر  Procedure Rulesعبارت ديگر دستورالعمل ها ، به . ممكن است با مورد ديگر متفاوت باشد

اگر اين دستورالعمل هاي اجرايي يا بخشنامه ها بصورت . مورد و در هر كشور ممكن است متنوع باشد
نمودار گرافيكي پياده شود مشخص خواهد شد كه مراجعه كننده بايد از چه نقاط كاري عبور نمايد تا به 

اي متوقف مي شود مشخص مي گردد كه در كدام مرجع يا واحدي موضوع  نتيجه برسد و اگر در مرحله
  .به حالت تعليق در آمده است

به منظور روشن شدن مطلب به سه نمونه از اين گراف ها در اشاره مي كنيم و در مرحله چهار كه براي 
  . نمودكشور ما موضوع بررسي مي شود به مواردي كه مورد نياز است بطور كامل اشاره خواهيم 
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 فروش برق

 قرارداد

كليد در 
 درست

بهره برداري و نگهداري:موافقتنامه
  موافقتنامه تأمين سوخت

 موافقتنامه

 بانكها

 شركت پروژه

 عرضه كنندگان سوخت

شركتهاي تأمين كننده 
 /كاالهاي ضروري/ برق

   خريدار صنعتي

سرسيوم تأمين كن
 تجهيزات نيروگاه

سهامداران اعضاء 
 كنسرسيوم اشخاص ثالث

 بهره بردار

ساختار قرارداد گونه هاي مختلف مدل بي.او.تي 
 "بي.او.او و بي.او.او.تي"

)نمودار ساختار قرارداد -1شكل(  

بسيار  "تي.او.بي"در اين نمودار مالحظه ميشود كه فرايند اجراي پروژه هاي 
در . زمان بر است و نياز به ماهها وقت براي پايان دادن به معامالت مالي دارد

.مبدل گردد  "او.تي.بي"موارد اضطرار ممكن است به طرح   
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 طرحهاي پيشنهادي منابع و مؤسسات

 متقاضيان استفاده از طرح يارانه سود  تسهيالت

 سازمان بهره وري ارزي ايران ك عاملبان  

 مديريت اجراي طرح يارانه سود تسهيالت تأمين اعتيار طرح هاي پيشنهادي متقاضيان

 دبيرخانه اجرايي

 طرح هاي پيشنهادي جهت بررسي در دستور كار دبيرخانه قرار مي گيرد

 گروه كارشناسان متخصص

 تحليل فني و اقتصادي طرح هاي پيشنهادي

 كمسيون

د تسهيالت طرح هاي پيشنهاديبررسي و تعيين ميزان تخصيص يارانه سو  

 دبيرخانه اجرايي

 اعالم ميزان تخصيص يارانه سود تسهيالت

 بانك عامل

اعطاي وام به متقاضي 

 متقاضي يارانه سود تسهيالت

 اخذ وام از بانك عامل

 سازمان بهره وري ارزي ايران

وژهپيگيري و نظارت بر اجراي پر  
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نقش تأمين مالي در اجراي پروژه ها و تسهيل مبادالت و تأثير آن در توسعه ) 5-3
  . شورهاصادرات ك

  مقدمه

رونق اقتصادي هر كشور بستگي به ايجاد و توسعه صنايع زير بنايي يا مادر دارد كه از طريق   
از آنجاييكه هيچ كشوري در جهان به تنهايي قادر به .سرمايه گذاري موثر در اين بخش بوجود خواهد آمد

لي و تهيه كاالهاي سرمايه اي از برآوردن تمام نيازمندهاي خود نيست، لذا ورود به بازارهاي بين المل
بديهي است چنين سرمايه گذاري عظيمي صرفاً با تكيه مالي داخلي امكان . اهميت خاصي برخوردار است

يكي از اين روشيا تاٌمين . پذير نمي باشد و استفاده از شيوه هاي اعتباري مناسب ضروري به نظر مي رسد
  .مي باشد ")Project Finance(مالي پروژه 

  هدف از تاٌمين مالي پروژه : خش اولب

  تأمين مالي پروژه چيست؟ -1

اين نوع تاٌمين مالي : اين واژه اشاره به دامنه گسترده اي از ساختار مالي دارد كه در يك چيز مشتركند
بلكه اتكاي اصلي وام بر خود . اصوالً به حمايت تضمين كنندگان يا ارزش داراييهاي درگير وابسته نيست

مين مالي پروژه را در اين بطور كلي تأ. طرح بسيار مهم است در نتيجه توجيه پذيري. مي باشدپروژه 
حدود قابل رجوع به دارنده اسناد مبطور  يامين مالي غير قابل رجوع عبارت مي توان خالصه كرد نوعي تأ

  .تجاري است

  ؟تأمين مالي را دارند يتچه نوع پروژه هايي قابل - 2

رفته تا ساير ا، از توسعه حوزه هاي نفت و گاز گه وسيعي از طرحهگستر "مالي پروژه تاٌمين "يكهاي تكن
برق، راه منابع طبيعي  و ساخت هتلها ي لوكس و طرحهاي بزرگ زير بنايي چون ساخت نيروگاههاي 

  .فرودگاه سازي را در بر مي گيرد سازي، راه آهن و

همچنين يك ارزيابي از . بيشتر مرسوم است) BOT( "انتقال-اجرا-ساخت "در اين نوع پروژه ها روش 
  .ريسك سياسي و اقتصادي بلند مدت نيز بسيار حائز اهميت است
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  چه تفاوتي بين تاٌمين مالي پروژه و انواع ديگر تاٌمين مالي وجود دارد؟ -3

هستند  و انواع ديگر تاٌمين مالي هايي كه به طور محدود قابل رجوع "تاٌمين مالي پروژه "مقايسه بين 
براي مثال در ديگر انواع تاٌمين مالي، وام دهندگان حق رجوع . ميتواند با توجه به نحوه تضمين آنها باشد

اين نوع وامها با وثيقه . به وام گيرنده جز به ميزان عايدات حاصل از فروش دارائيهاي خاصي را دارند
مي شوند، وثيقه و واگذاري در آمدهاي كشتيها براي مثال به اين ترتيب تاٌمين مالي . ضمانت مي شوند

نظير آن در تاٌمين مالي پروژه نيز مرسوم است كه براي تضمين، نوعي . حاصله تنها ضمانت خواهند بود
در تأمين مالي پروژه . وثيقه از دارائيهاي فيريكي طرح و واگذاري حقوق جريان نقدي پروژه وجود دارد

در مورد توجيه . ح و توجيه پذيري اقتصادي آن مهم استعوامل ديگري مانند توجيه پذيري فني طر
. پذيري فني، ممكن است تكنولوژي درگير در پروژه بسيار مهم تر از تكنولوژي درگير در يك كشتي باشد

در مورد توجيه پذيري اقتصادي نيز ارزش داراييهاي فيزيكي ممكن است به مراتب بيشتر از داراييهايي 
عالوه بر اين الزم است كه مشخص گردد چگونه ريسكها با پروژه ارتباط . است باشد كه پيش پرداخت شده

اين ريسكها ممكن است در مراحل . دارند و چگونه بين وام دهندگان و ساير بخشها تخصيص مي يابند
  .طرح از يك مرحله به مرحله ديگر ، به گونه متفاوتي بين بخشهاي مختلف تقسيم گردند

  ن كنندگان مالي پروژه چيست؟داليل انتخاب تأمي -4

اين نوع تأمين مالي به مراتب گرانتر از انواع مرسوم است زيرا وقت زيادي از وام دهندگان كارشناسان و 
هزينه هاي پوشش بيمه، پوشش ريسك سياسي و چيزهاي ديگر به . حقوق دانان آنها را صرف خواهد كرد

رندگان به اين نوع تأمين مالي رو مي آورند كاهش و گي اما مهمترين دليلي كه وام. آن افزوده مي شود
  .تقسيم ريسك ، وجود محدوديتهاي اخذ وام و سودهاي ناشي از كاهش ماليات مي باشد

  :سازماندهي تأمين مالي پروژه

 :طرفهاي ديگر -الف
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  ):Sponsers(اجرا كنندگان  -1

عالقه مند نظير كنترات مجريان طرح ممكن است يك كمپاني يا يك كنسرسيومي از طرف هاي 
 .كنندگان، توليدكنندگان، خريداران، يا استفاده كنندگان محصول پروژه باشند

  

  ):The Project Company(شركت مجري طرح  - 2

در مرحله . مهمترين و اولين موضوع چارچوب حقوقي نحوه سرمايه گذاري خارجي در كشور ميزبان است
ممكن است نياز به . هاي خارجي در كشور ميزبان امكانپذير نباشداول ممكن است در تجارت آزادانه شركت

به مفهوم . تأسيس يك شركت محلي در قالب شركت مختلط يا ايجاد يك شركت جديد وجود داشته باشد
ساختار . دقيق تر ممكن است مجريان طرح و صاحبان آن، شخصيت هاي حقوقي و حقيقي متفاوتي باشند

حت تأثير سيستم مالياتي يا سياستهاي ارزي كشور ميزبان دستخوش مالكيت همچنين ممكن است ت
  .تغييراتي گردد

  ):The Borrower(وام گيرنده  -3

باز هم بسته به ساختار تأمين مالي . اين امكان وجود دارد كه وام گيرنده همان شركت مجري طرح نباشد
ميزبان  اي اداري، نحوه ضمانت در كشوريا نحوه اجراي طرح، دامنه اي از مالحظاتي نظير ماليات، كنترله

 . تعيين كننده خواهد بود

  :بانكها -4

سنديكايي از بانكها كه . مقياس برخي از پروژه ها ايجاب مي كند كه به شكل سنديكايي فاينانس شوند
سنديكا ممكن است شامل بانكهايي . ممكن است طيف وسيعي از بانكها را در بر گيرد انتخاب خواهند شد

  . به خصوص اگر محدوديت هايي براي حضور بانكهاي خارجي وجود داشه باشد. كشور ميزبان بشوداز 

  :مشاوران مالي -5
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اين . موارد، مجريان پروژه از خدمات بانكهاي بازرگاني به عنوان مشاوران مالي استفاده مي كننددر بيشتر 
در واقع مشاوران . شده آشنايي كامل دارندمشاوران با قوانين و شرايط محلي كشوري كه در آن پروژه واقع 

آنها معموالً اطالعات خوبي راجع به هزينه هاي طرح، قيمت . مالي ممكن است همان وام دهندگان باشند
 .هاي بازار، ميزان تقاضا، نرخ ارز و نظير آن دارند

  :  كارشناسان -6

آنها . پذيري طرح انتخاب مي شوندتوسط مجريان طرح يا مشاوران مالي كارشناساني براي بررسي توجيه 
همچنين مي توانند در طول پيشرفت طرح ناظر بر آن باشند تا هيچ رخداد توافق نشده اي بين مجريان و 

  .وام دهندگان در طول اجراي پروژه به وقوع نپيوندد

  :دولت ميزبان -7

مجري طرح يا وام گيرنده  در بيشتر موارد ، حتي در پروژه هاي بزرگ زيربنايي ، دولت ميزبان مستقيماً
اگر چه ممكن است منافعي از طرح داشته باشد يا خريدار عمده محصوالت آن باشد و يا اينكه . نيست

  .ضمانت براي در دسترس بودن ارز خارجي بدهد

  :بيمه گران -8

جريان از آنجاييكه بازپرداخت منحصراً به پروژه وابسته است، معموالً بسيار حائز اهميت مي باشد كه 
اگر هزينه بيمه طرح بيش . بازپرداخت را در مقابل هر آنچه كه ممكن است در آن اخالل نمايد بيمه كنيم

وجود داشته باشد كه بسادگي قابل بيمه شدن ) ريسكي(از خطر عدم بازپرداخت باشد يا اگر خطري 
  .نباشد، اين موضوع مي تواند طرح را نابود كند

  :توجيه پذيري طرح -ب

اين . آنكه پروژه اي بتواند وامي اخذ كند بايد توجيه پذيري فني و اقتصادي اش مشخص شود قبل از
  .موجب بررسي دقيق نقاط ضعف و قوت طرح توسط كارشناسان فني ، مشاوران مالي و حقوقي خواهد شد

  :ارزيابي فني -1
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بكار گرفته خواهند شد كارشناسان فني مختلفي در رشته هاي مربوطه نظير مهندسان نفت، معدن و غيره 
 .تا توجيه پذيري فني طرح را تأييد كنند

  :ارزيابي اقتصادي -2

بايد مشخص گردد كه آيا بر پايه جريان نقدينگي پروژه كه توسط خود آن ايجاد خواهد شد  مي توان همه 
ي بازار را پوشش هزينه ها نظير مالياتها، حق امتيازها، تغييرات نرخ ارز، تغييرات نرخ بهره، تورم و تقاضا

  داد يا خير؟

  :ساختار تأمين مالي پروژه

  :جنبه هاي تأمين مالي -1

  :هر تأمين مالي پروژه اي دو جنبه ويژه و زيربنايي دارد

وامهاي غير قابل رجوع يا بطور محدود قابل رجوع كه خارج از جريان وجوه نقدي طرح بازپرداخت  -الف
  .مي گردند

  ل خريد سلف يا خريد محصولخريد محصوالت طرح به شك - ب

  .در هر مورد وام دهندگان بايد اطمينان حاصل كنند كه بازگشت سرمايه و سود آنها قطعي است

  :ساختار وام -2

اگر مجريان پروژه با تشكيل شركت با مسئوليت محدود اقدام به اخذ وام نمايند، بايد اسناد و مدارك 
هيچ گونه رجوعي به خود سهامداران يا اموال آنها وجود نداشته دريافت وام را به گونه اي تهيه نمايند كه 

اما اگر وام . باشد و وام دهندگان بپذيرند كه تعهد بازپرداخت به عهده شركت است نه سهامداران
گيرندگان مشخصاً شركتي براي اخذ وام ايجاد نكرده اند در آن صورت محدوديت ها و مرزهاي رجوع به 

  .يهاي آنها الزم است كه به روشني مشخص گرددوام گيرندگان و داراي

  :مراحل پروژه -3

  :بطور معمول هر قرارداد وامي حداقل با دو مرحله مجزا مشخص مي شود
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  :مرحله زيرساخت و توسعه -الف

بنابراين طبيعي .  در اين مرحله وام واگذار خواهد شد و طبعاً بيشترين ريسك براي وام دهنده وجود دارد
ريسك اين مرحله معموالً با اخذ ضمانت نامه حسن انجام . ه سود در اين مرحله باالتر استاست كه حاشي

  .پوشش داده خواهد شد) Performance Bond(كار 

  : مرحله اجرا - ب

در اين مرحله وام دهندگان ضمانت هاي ديگري مانند فروش عايدات و دريافت ساير درآمدهاي حاصله 
به اين ترتيب بازپرداخت معموالً به سطح محصول مورد انتظار و . هند داشتتوسط پروژه را در اختيار خوا

  .قابل دسترسي بستگي خواهد داشت

  :پرداخت از طريق فروش محصول -4

اين مناسب ترين روش پذيرفته شده براي تأمين مالي بدون رجوع به ديگر منابع مالي و با حد اكثر 
ا بخشي از محصوالت پروژه را براي اصل بهره طلب خود تا ممكن است وام دهندگان همه ي. اطمينان است

عايدات ) NPV(در اين صورت بايد وام دهندگان خالص ارزش فعلي . تسويه كامل آن دريافت دارند
حق بيمه براي . محصوالتي كه در آينده توليد خواهند شد را با توجه به قيمت پرداختي مشخص نمايند

  .ردد نيز مشمول هزينه هاي تأمين مالي خواهد بودريسك كه از وام دهنده اخذ مي گ

  :ريسك هاي پروژه

  : ريسك اعتباري  -1

اما وام . اگر چه تأمين مالي پروژه مي تواند تا حدودي قابل رجوع به وام گيرندگان يا مجريان پروژه باشد
وقتيكه . كنند دهندگان همچنان سالمت بازپرداخت را در موفقيت همه بخشهاي مختلف پروژه ارزيابي مي

قيمت محصول طرح ، وابسته به بازار هاي جهاني باشد ، نظير قيمت نفت و مواد معدني بطور حتم 
متقاعد . مذاكرات سختي بين مجريان طرح و وام دهندگان بر سر قيمت محصول وجود خواهد داشت

  .ر مشكل خواهد بودكردن بانكها به پذيرش قيمتي بيش از قيمت جاري بازار براي محصول پروژه ، بسيا
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  :فصل چهارم

  

  

  

  

  

بررسي وضعيت موجود جذب منابع مالي خارجي در 
  كشور

  
  

  

  

در اين مرحله وضعيت موجود اقتصاد كشور و نقاط قوت و ضعف آن در 
جذب بهينه منابع خارجي جهت تأمين مالي صادرات كاالها و خدمات 

اخلي و بخش خصوصي بررسي شده ، نياز بنگاهها به خدمات مالي د
  خارجي با توجه به نوع كاالها و خدمات توليدي آن ها ارزيابي مي شود
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  فصل چهارم -4

  مقدمه) 1-4

  تصويب نامه ها و مقررات ارزي مربوط به سياستهاي حمايتي) 4- 2

  »)كاال و خدمات ( آيين نامه تامين مالي صادرات «) 3-4

  نده درمقررات كشورمااستفاده ازروش اعتبار خريدار واعتبار فروش ضوابط) 4-4

  :شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت ارزي و مصوبه استفاده از حساب ذخيره ارزي) 5-4

 :قوانين حمايتي براي سرمايه گذاري در خارج از كشور و صدور خدمات فني و مهندسي ) 6-4

  :وضعيت تضمين و توثيق و پوشش در كشور) 7-4

  ):IDB(نقش بانك توسعه اسالمي  ساير روشهاي مورد استفاده در كشور و)  8-4

  :ا تأمين مالي صادرات بخش خصوصي در كشورنقاط قوت و ضعف در ارتباط ب) 4- 9

  عملياتي براي موارد فوق چارت) 10-4
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  مقدمه ) 1-4

بمنظور بررسي وضعيت موجود جذب منابع مالي خارجي دركشور و نقاط قوت و ضعف آن درجذب بهينه 

الزم است بدانيم  ،ي صادرات كاال و خدمات براي بخش خصوصي در گام  نخستمنابع خارجي تامين مال

يز منابع پوشش ريسك هاي مربوطه و بيمه آنها و باالخره تضمين هكه موضوعاتي نطير تامين مالي، تج

مورد مطالعه بايد در ساختار مالي صادرات   Packageبازپرداخت مبالغ تامين شده بصورت يك مجموعه و

د چرا كه اين موارد بصورت يك زنجير به يكديگر مربوط مي شوند و نبود و يا نقص يكي از آنها قرار گير

همانگونه كه در بخش سوم . عدم دسترسي به منابع مالي خواهد شد  "باعث از هم گسيختگي و نتيجتا

اي مالحظه شد اغلب كشور هاي دنيا كه در جهت تقويت صادرات خود حركت مي نمايند داري شبكه ه

نبود تشكل هاي مالي خصوصي ،   ،عدم اطالع و آگاهي صادركنندگان. قوي از امكانات فوق مي باشند 

ريسك و  نپذيرفتنو عدم قبولي وثايق  ،عدم صدور ضمانت نامه براي بخش خصوصي يا محدود بودن آن

ود همه از عواملي كه با استفاده آنها بتوان تامين مالي نم، عدم آشنايي با اسنادي نداشتن پوشش كافي

 استگزاري ونگاهي به سي. هستند كه حركت صادرات كشور در بخش خصوصي  را كندتر مي نمايند 

ه اهداف صادراتي فعاليت مي كنند حاكي از اين است كه راهبردهاي ساير كشورها كه در جهت نيل ب

با ، لذا )صادركننده(فردي هدف اصلي صادرات كشور به عنوان يك عزم و اراده ملي است نه  معموالً

ولي بصورت  ،اگر چه تا حدي راهگشا مي باشند مي كنند، تشويق هاي فردي ايجاد انگيزه هاي مقطعي

زير بناي اصلي توسعه . مداوم نمي توانند بعنوان يك اصل در حركت روبه جلو صادرات موثر باشند 

موسسات مالي تشكيل مي دهند كه ويژه در بخش خصوصي  را بانكها ، موسسات بيمه و ه صادرات كشور ب

  . متاسفانه در كشور ما براي بخش خصوصي چندان توجه اي به آن نشده است 
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، در صفحاتي كه خواهد آمد همواره دچار مشكالت عديده اي بوده استصادرات ما  در بخش خصوصي 

بخش درات ابتدا به مفاد بخشنامه و سوابق موجود در مصوبات و تصميم گيري هاي دولت براي صا

  .خصوصي مي پردازيم  و سپس به نقايص موجود اشاره مي نماييم 

فعاليت هاي مربوط به تامين اعتبارات ارزي براي طرح ها در طول  برنامه  دوم توسعه اقتصادي در تبصره 

اخذ تسهيالت خارجي به طور ) م(و ) و(قانون برنامه دوم مورد تأكيد قرار گرفته است و در بند  29

ميليارد  5/3ميليارد دالر با استفاده از روشهاي بيع متقابل و  5/6مجاز داشته و بطور مشخص مشخص 

در جهت اجراي ) و( بعالوه در بند .دالر از طريق تعهدات فاينانس سقف ايجاد تعهدات تعيين شده است 

اخذ و يا طرحهاي زير بنايي و توسعه اي و همچنين افزايش ظرفيت توليدي صادراتي كشور نسبت به 

تضمين تسهيالت مالي بال عوض و يا اعتباري از موسسات  مالي خارجي و بين المللي اقدام و معامالت في 

درحاليكه گشايش اعتيار . مابين طرف  هاي ذيربط را از طريق سيستم هاي بانكي تسهيل نموده است 

ميليارد دالر  5/2بيش از  طرح صورت گرفته است و 53اسنادي براي اجراي طرح هاي فاينانس در مورد 

قرارداد فاينانس منعقد شده و كشور هايي نظير چين ، اتريش ، سويس ، اسپانيا ، بلژيك ، سوئد ، استراليا 

، ژاپن، كره  د راعطاي اعتبار مشاركت داشته اند سهم ماشين آالت و مواد وارداتي كه به قصد فرآوري و 

  . داشته است صادرات  وارد شده  است سهم كمي از آنرا 

در اين جا الزم به توضيح است كه در برنامه هاي سوم و چهارم نيز در جهت استفاده از اعتبارات و اعطاي 

تسهيالت اعم از ارزي و ريالي براي توسعه صادرات غير نفتي و تقويت نهادهاي صادراتي و حمايت از 

توجه خوانندگان محترم را به . ده استصادركنندگان مصوبات و دستورالعملهاي مختلفي به اجرا گذاشه ش

قانون  33كه در آن به هدفمند نمودن جوايز و مشوق هاي صادراتي در اجراي بند ب ماده  213صفحات 
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برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در قالب حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم اشاره 

  .مورد جلب مي نماييم 23شده است در 

ارتباط با شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت ارزي و مصوبه استفاده از حساب ذخيره ارزي و  ضمناً در

كه در آن به استناد ماده يك قانون  240قرارداد عامليت اعطاي تسهيالت ارزي توجه شما را به صفحه 

الم نموده آيين نامه اجرايي را اع 33332/ /ت 23513برنامه چهارم توسعه اقتصادي طي تصويبنامه شماره 

  .اند جلب مي نماييم

دستورالعملهاي اعطاي تسهيالت ارزي صادراتي براي تأمين سرمايه در گردش 254همچنين در صفحه 

ماده آمده است كه در نشست چهل و پنجم مورخ  13واحدهاي توليدي بازرگاني فني و مهندسي در 

اصالحي قانون برنامه سوم  60ماده  آيين نامه اجرايي 8هيئت امناء ذخيره ارزي طبق ماده  11/12/83

  .توسعه مصوب هيئت وزيران به تصويب هيئت امناي ذخيره ارزي رسيد

 –آمده است ) ح(در بند  26كل كشور در صفحه  84بر اساس ماده واحده و تبصره هاي قانون بودجه سال 

به  11/6/83تماعي مصوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اج) 1(ماده ) ه(و ) د(در اجراي بندهاي 

دولت اجازه داد مي شود تا مبلغ هشت ميليارد دالر موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات 

درصد موجودي تجاوز نمايد را براي سرمايه گذاري بخش غير دولتي  50قانوني مربوط مشروط بر اينكه از 

صادركنندگان به دولت اجازه داده  اختصاص دهد و هم چنين در جهت كاهش نرخ مؤثر تسهيالت براي

مي شود به منظور تشويق و حمايت از صادرات غير نفتي معادل پانصد ميليون دالر از منابع فوق در اختيار 

بانكهاي عامل قرار دهد، بانكهاي عامل موظفند اين اعتبار را به صورت تسهيالت در جهت توسعه صادرات 

. ت وزيران خواهد رسيد در اختيار صادركنندگان قرار دهندغير نفتي طبق شرايطي كه به تصويب هيئ
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حداقل نسبت درصد از تسهيالت موضوع اين بند در صورت وجود تقاضا به طرح هاي مناطق توسعه نيافته 

  .صادركنندگان محصوالت كشاورزي و صنايع دستي و غذايي تبديلي اولويت دارند. اختصاص مي يابد

ارزي كه در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر كشور دارد همواره در كانون صادرات به دليل  نقش و سهم ب

توجه دولت ها قرار گرفته و هم اكنون تضمين يا بيمه صادرات و چگونگي آن بعنوان يكي از اهرمهاي 

  . ر كشور ها بكار گرفته شود يقبض و بسط تجارت با سا

مانند حريق ، سرقت ، غرق كشتي ( عادي خطرات  كاالها ي خود صرفنظر از  صادركنندگان براي صدور

در بخش خصوصي  با خطراتي روبه رو هستند كه در صورت بروز آنها ، ادامه فعاليت صادراتي بويژه ) غيره 

 ضرورتتحت پوشش بيمه تجاري قرار نمي گيرند  در ضمن  "غيرممكن  مي شود  اين خطرات معموال

اين خطرات بيشتر . تجاري بيش از بيش آشكار مي شود  تضمين  يا بيمه صادرات در برابر خطرات  غير

قرار داشته و در حقيقت دامن گير سياسي يا اقتصادي هستند و در خارج مرزهاي جغرافيايي يك كشور  

صادركننده كاال يا خدمات از كشور به كشور ديگر مي شوند كه براي نمونه مي توان به موارد ذيل اشاره 

  .نمود

  رورشكستگي خريدا -1

  .عدم پرداخت بهاي كاال در سررسيد -2

اعمال محدوديت هاي ارزي در كشور خريدار بگونه اي كه وارد كننده نتواند مطالبات فروشنده كاال را  -3

  . به موقع پرداخت كند

  اعمال سياستهاي محدوديت هاي وارداتي در كشور خريدار -4
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  .ت صادركننده گردداعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبا -5

  بروز جنگ ياحالت جنگي بين كشور خريدار و فروشنده كاال - 6

مصادره اموال خريدار كاال در خارج از كشور در اثر ملي شدن به نحوي كه صادركننده موفق به دريافت  -7

  مطالبات خود نگردد

تيجتاً صادركننده موفق تيره شدن روابط و يا قطع شدن روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه ن -8

  .به دريافت مطالبات در سررسيد نگردد

در بعضي از كشورها نظير انگلستان، ژاپن، دانمارك كار تضمين اعتبار توسط يك سازمان دولتي انجام مي 

انجام   Statutory Corporationشود برخي نظير كانادا، استراليا و هند به وسيله يك سازمان قانوني 

  .مي شود

انه بايد اذعان نمود كه صادركنندگان يا توليد كنندگان ايراني شناخت كاملي از مزاياي سيستم متأسف

تضمين صادرات و نقش آن در تداوم فعاليت هاي صادراتي بدست نياورده اند مخصوصاً كه اختياري بودن 

كاالهاي صادراتي ترغيب صادركنندگان براي بيمه  به منظور. بر اين امر شده است بيمه صادرات نيز مزيد

بايد از روشهاي تشويقي استفاده شود تا تدريجاً مقدمات فعال نمودن كامل براي انجام كار تعرفه  ،خود

ه هاي معقول براي انواع تضمين نامه ها، افزايش سرمايه صندوق متناسب با حجم پوششهاي تضميني ك

راتي با دارا بودن ضمانت نامه و تسهيالت صادبا ساختار اعتبارات  مي تواند ارائه دهد و باالخره در ارتباط

  :كهعمل كرد بدين ترتيب  بايد

شبكه بانكي كشور صادركنندگاني را كه كاالها و خدمات قابل صدور خود را در قبال همه خطرات   -1

  .احتمالي تضمين كرده اند از لحاظ دريافت اعتبار يا تسهيالت صادراتي در اولويت قرار دهند
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 .ه صندوق به عنوان وثيقه براي اخذ وام و يا تسهيالت اعتباري مورد پذيرش قرار گيردضمانت نام -2

  )بطور عام(

صادركنندگان كه  قابل اعطاء به واحدهاي توليدي به ميزان سود مورد انتظار براي تسهيالت صادراتي -3

  .راتي عادي تعلق گيردسود وامهاي صادكاالهاي صادراتي خود را تضمين كرده اند كمتر از تعرفه متعارف 

افزايش سرمايه صندوق و تضمين صادرات و گسترش حيطه فعاليت آن بدون شك راه را براي گرايش 

  .صادركنندگان به سمت صندوق هموار مي كند

بطوريكه مالحظه مي شود بيمه كردن كاالهاي صادراتي به اشكال مختلف ضروري است و نبايد آن را 

  .دست كم گرفت

تأمين . وجه ديگر كه در كشورهايي كه اقتصاد آنها شديداً وابسته به صادرات كاال مي باشدموضوع قابل ت

يا بانكهاي اعتبار دهنده به پشتوانه صادرات  مالي براي صادركنندگان مي تواند از طريق كشور واردكننده

ذ ضمانت نامه آتي صورت گيرد، اعتبارات اخذ شده از محل عوايد فروش كاال بازپرداخت مي شود با اخ

حسن انجام كار از يك بانك محلي يا واحد دولتي قابل قبول مي توان تا حدي ريسك تحويل كاال را 

  .كاهش داد

به منظور بررسي كامل وضعيت موجود دو فقره تصويب نامه در خصوص توسعه صادرات غير نفتي كشور 

ا نقل مي گردد تا بدانيم كه كه در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي آمده است در اينج 86در سال 

مثالً وقتي دولت حمايت از ايجاد و توسعه خوشه هاي صادراتي، . كداميك از آنها اقدام نشده است

شركتهاي مديريت صادرات، شركتهاي بزرگ صادراتي و كنسرسيوم صادراتي را تصويب نموده است چرا در 
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عتبارات در نظر گرفته شده براي صادرات اين موارد گامهاي مؤثر برداشته نشده است چرا از تمام ا

  .خصوصي و يا غير نفتي استفاده نشده و حتي اعتبارات برگشت داده شده است

در حقيقت عقب ماندگي كشورهاي در حال توسعه فقط در نداشتن امكانات زير بنايي براي صادرات نيست 

ين اشكاالت است كه بايد در اين بلكه فقدان استراتژي تأمين مالي براي صادرات بخش خصوصي از مهمتر

گروه فكري يا تشكيل اتاق ( THINKTANKارتباط اتاق با انجمنهاي علمي ذيربط، اصناف و غيره يك 

  .راه بياندازند و بطور مستمر در مورد مشكالت و راه حلها بحث و بررسي نمايند )فكر

گوي ديگري و از طرفي در مورد الزم است بدانيم كه صادرات كاال يك الگو دارد و صادرات خدمات ال

كاالها نيز كاالهاي صنعتي و كاالهاي معدني ، كاالهاي كشاورزي و سنتي و كاالهاي توليدي هر كدام راه 

  .جداگانه اي را بايد طي كنند

به نظر مي رسد بانك مركزي بايد اختيارات بيشتري به بانكها بدهد، بانكهاي خصوصي بيشتر در صادرات 

ر صورت لزوم بانك خصوصي صادرات تشكيل گرددو يا شركت سهامي عام صادراتي تشكيل فعال شوند و د

و شايد الزم باشد كه موازنه ارزي . و سهام خود را در بورس عرضه نمايد تا منابع مالي كافي بدست آورد

اي غير نفتي براي كشور تهيه كنيم كه در آن صادرات غير نفتي و خصوصي در يك طرف و ارزهايي كه بر

واردات ماشين آالت يا موارديكه پس از فرآوري صادر مي شوند در طرف ديگر قرار گيرند و نگرش ما براي 

واضح است كه سرمايه داخل و بين المللي فعلي . صادرات نفتي و غير نفتي جداگانه و دوگانه باشد

چرا كه رفاه  يد به اين بخش توجه بيشتري گردد،پاسخگوي توسعه صادرات بخش خصوصي نيست و با

  .احتمالي، اشتغال ، درآمد ملي، افزايش ثروت ملي از نتايج يك صادرات مطلوب غير نفتي و خصوصي است



١٩٦ 

 

با اين اميد كه در اين فصل از پروژه بتوانيم از طريق با زخواني مقررات و بخشنامه هاي موجود و تجزيه 

  .تري از مسئله داشته باشيمتحليل علل عقب ماندگي صادرات در بخش خصوصي تصوير و روش به

  تصويب نامه ها و مقررات ارزي مربوط به سياستهاي حمايتي) 4- 2

  :مقدمه

بطوريكه مطالعه خواهيد كرد مصوبه هيئت محترم وزيران حاوي نكات مهمي در تشويق صادرات مي باشد 

يماً به آنها اشاره مورد مستق 23كه در تمام زمينه ها و بصورت فراگير مطالب را پيش بيني نموده و در 

  .شده است تا با مطالعه آن اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصي آن را پيگيري نمايد

اين مصوبه به تأييد مقام محترم رياست جمهوري نيز رسيده است البته بالفاصله مصوبه ديگري در ارتباط 

رفع آن نيز تصويب گرديده است  با چگونگي پرداخت اين جوايز و مشوقها و همچنين رفع ابهام و مرجع

  .كه در اينجا به منظور آگاهي صادركنندگان و دست اندركاران صادرات ذيالً مطرح مي گردد

  قوانين و مقررات عمومي

تصويب نامه در خصوص رئوس سيايتهاي حمايتي و تشويق توسعه صادرات غير نفتي ) 1-2-4

  1386كشور در سال 

  صادي و داراييوزارت امور اقت-وزارت بازرگاني

  بانك مركزي جمهوري ايران -معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 
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به استناد اصل  21/03/1386وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ   

ت / 27838يكصدو سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

رئوس سياستهاي حمايتي و تشويق توسعه صادرات غير نفتي كشور در  11/05/1384ه مورخ  32982

  : را به شرح زير تصويب نمودند 1386سال 

 )توليد محصول با نگاه بازار محور(حمايت از بنگاهها در جهت توليد صادرتي  .1

برنامه چهارم  قانون) 33(ماده » ب« هدفمند نمودن جوايز و مشوقهاي صادراتي در اجراي بند .2

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در قالب حمايت هاي مستقيم و غير 

 .مستقيم 

 .كمك به توسعه صادرات خدمات با اولويت صادرات خدمات با اولويت فني و مهندسي كشور .3

 .كمك به توسعه صادرات كاالهاي با ارزش افزوده بيشتر .4

 .اي صادراتي كشوركمك به توسعه زير ساخته .5

 .ساماندهي نظام اطالع رساني از بازارها و فرصتهاي تجاري به توليد كنندگان و صادر كنندگان .6

كمك به ايجاد دفاتر،نمايندگيها،شعب و مراكز تجاري در بازارهاي هدف توسط سازمان توسعه  .7

 .تجارت ايران، تشكلها و يا صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات غير نفتي

 .صادراتي و صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات غير نفتي-ت از تشكلهاي توليديحماي .8

 .در بازارهاي هدف) كاال و خدمات(كمك به تبليغات عام محصوالت ايراني .9

 .بازاريابي- حمايت از اعزام و پذيرش هيئتهاي تجاري .10

 .حمايت از حضور بنگاهها در نمايشگاههاي خارج از كشور .11

 .در بازاهاي هدف) كاال و خدمات(ي محصوالت صادراتي كمك به حفظ و ماندگار .12
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حمايت از ايجاد و توسعه و خوشه هاي صادراتي، شركتهاي مديريت صادرات، شركتهاي بزرگ  .13

 .صادراتي و كنسرسيوم صادرتي

 .حمايت از طرحهاي آموزشي، پژوهشي و تحقيقات بازار .14

 .حمايت از طرحهاي توسعه صادرات استانها .15

 .زينه صدور ضمانت نامه ها و يا بيمه هاي صادراتيپرداخت بخشي ازه .16

 .پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيالت بانكي صادر كنندگان .17

ايران از طريق ) كاال و خدمات(هاي صادراتي  توليد و پخش مستندات توانمندي ،كمك به تهيه .18

وضوع بند رسانه هاي مختلف داخلي و خارجي در بازارهاي هدف و همچنين حمايت از اجراي م

در چارچوب سياست هاي  24/10/1385ك مورخ  36221ت / 117828تصويب نامه شماره ) 10(

 .مورد نظر وزارت بازرگاني

حمايت ويژه از توسعه صادرات به بازارهاي هدف در اولويت و نيز برخي از كاالها و خدمات  .19

 .صادراتي داراي مزيت

لوب و مطابق با استاندارهاي جهاني و نيز ترويج حمايت از صدور كاال و خدمات با كيفيت مط .20

 .حمايت از اجراي طرح كنترل كيفيت كاال و خدمات صادراتي ايران

 .حمايت از توسعه و ترويج طراحي و بسته بندي كاالهاي صادراتي متناسب با نياز بازارهاي هدف .21

 .مين بخشي از هزينه حمل كاالهاي صادراتئتا .22

ماه پس  ظرف يك 1386حمايتهاي مستقيم و غير مستقيم سال  دستور العمل اجرايي برنامه ها و .23

، تدوين و پس از تصويب كار گروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات از ابالغ اين تصويب نامه

معاونت برنامه ريزي و نظارت .غير نفتي توسط سازمان توسعه تجارت ايران ابالغ خواهد شد
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وب رئوس سياستهاي ياد شده، در صورت لزوم راهبردي رييس جمهور موظف است در چارچ

نسبت به تنظيم اصالحيه موافقتنامه بودجه سازمان توسعه تجارت ايران به تفكيك منابع تخصصي 

 .هر بند در گروههاي مشابه اقدام نمايد

  .ييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده استٔبه تا 21/05/1386اين تصويب نامه در تاريخ 

  پرويز داودي -معاون اول رئيس جمهور                                

  تصويب نامه در خصوص چگونگي پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي) 2-4- 2

 و تاريخ ك 3782ت/63243 به شماره( وزارت امور اقتصادي و دارايي -وزارت بازرگاني

23/05/1386(     

  ركزي جمهوري اسالمي ايرانبانك م -يس جمهوربرنامه ريزي و نظارت راهبردي رئمعاونت 

به استناد اصل يكصد و  21/03/1386وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ 

 -ه 32982ت/27838سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 

  :تصويب نمودند 11/05/1384مورخ 

ك  35774ت/72784ايز و مشوقهاي صادراتي موضوع تصويب نامه شماره آيين نامه چگونگي پرداخت جو

  :به شرح زير اصالح مي گردد 21/06/1385مورخ 

» كاالهاي صادراتي« بعد از عبارت » معتبر در زمان صدور كاال« عبارت ) 4(ماده » ج«در بند  .1

 .اضافه مي شود

 :مي شود) 4(ماده » د« متن زير جايگزين بند  .2
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خصوصي و اشخاص حقيقي و تعاونيهاي صادر كننده كاال، ضمن ) ٪100(ي صد در صد اشخاص حقوق -د

رعايت ساير مفاد اين تصويب نامه از جوايز مشوقهاي صادراتي موضوع اين تصويب نامه بهره مند خواهند 

خصوصي و يا تعاوني، شركتهايي هستند كه سهام يا سرمايه آنها ) ٪100(اشخاص حقوقي صد درصد .شد

ثبت شده در پروانه صادراتي آنها به هيچ شركت دولتي و يا ) تاريخ خروج كاال(ان انجام صادرات در زم

  .شركتهايي كه درصدي از سهام آنها دولتي باشد، تعلق نداشته باشد

و در صورت ضرورت با همكاري (در موارد ابهام، مرجع تشخيص سازمان توسعه تجارت ايران -1تبصره

  .خواهد بود) داراييوزارت امور اقتصادي و 

جوايز و مشوقهاي صادراتي مربوط به صادركنندگان خدمات، مشمول شركتهايي كه بيش از  -2تبصره

) قانون محاسبات عمومي كشور) 4(موضوع ماده (سهام يا سرمايه آنها متعلق به دولت باشد ) ٪50(پنجاه 

  .دارايي مي باشد در موارد ابهام، مرجع تشخيص وزارت امور اقتصادي و. نخواهد بود

  :مي شود) 22(ماده ) 2(متن زير جايگزين تبصره .3

جوايز و مشوقهاي صادراتي با رعايت ساير مفاد اين تصويب نامه، شامل دارندگان كارت  -3تبصره

  .بازرگاني و ساير مجوزهاي عمليات تجاري نظير كارت پيله وري و مرزنشينان مي شود

قابل  1384جهت پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي سال  21/06/1385اين اصالحيه  از تاريخ . 4

  .اجرا مي باشد

  .ييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده استٔبه تا 21/05/1386اين تصويب نامه در تاريخ 

  پرويز داودي -معاون اول رئيس جمهور                          
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هت اجرايي نمودن مصوبات فوق با بدليل اهميت موضوع توسعه صادرات غير نفتي و در ج) 3-2-4

به تصويب رسيد كه بر طبق آن كارگروهي براي رفع  25/7/86فاصله يك ماه مصوبه ديگري در تاريخ 

در ارتباط با چگونگي  )ت(مشكالت صادركنندگان و كاهش مراحل صادرات تصويب شد كه در بند 

براي  )ث(و توسعه صادرات و در بند  اعطاي تسهيالت مالي اعم از ارزي و ريالي براي توليد صادراتي

صدور خدمات فني و مهندسي و باالخره بررسي ايجاد بانك طال آمده است كه توجه خوانندگان را به 

ضمناً در اينجا مصوبه وظايف هر يك از ارگانها . كل بخشنامه بويژه به بندهاي مذكوره جلب مي نماييم

  . توجه خاص دولت به موضوع مي باشدو كارگروه مشخص شده است كه نشانه  3در بند 

تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با 

  عضويت وزيران بازرگاني به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكالت آنان 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي –وزارت صنايع و معادن  –وزارت بازرگاني 

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران –وزارت امور خارجه  –اد كشاورزي وزارت جه

  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

وزارت  11/6/1386مورخ  15476/1بنا به پيشنهاد شماره  25/7/1386هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  :المي ايران تصويب نمودبازرگاني و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اس

به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكالت آنان كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و  -1

دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، تعاون، رئيس كل بانك مركزي 

  .ردي رئيس جمهور تشكيل مي شودجمهوري اسالمي ايران و معاون برنامه ريزي و نظارت راهب
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  :وظايف و اختيارات كارگروه ياد شده به شرح زير است -2

  .بررسي راهكارهاي كاهش فرآيند ترخيص كاالهاي وارداتي و صادراتي در گمركات كشور -الف

بررسي طرح خريد برخي از محصوالت كشاورزي با نرخ توافقي توسط صادركنندگان به منظور  - ب

  . كيد بر ارائه تسهيالت سالهاي قبل به تشكلهاي صادراتي و يا صادركنندگانصادرات با تأ

 -هيئت وزيران(بررسي طرح جامع تسهيل و توسعه صادرات غير نفتي و ارائه آن به مراجع ذي ربط  - پ

  . از طريق بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به صادرات غير نفتي) مجلس شوراي اسالمي

ع تسهيل تأمين منابع ريالي و ارزي توليد صادراتي و توسعه صادرات غير نفتي بررسي طرح جام - ت

  .كشور

بررسي طرح خروج شمول صادرات خدمات فني و مهندسي از محدوديتهاي احتمالي صدور مصالح و  - ث

 كاالهاي مورد نياز اجراي پروژه هاي برون مرزي از جمله قير، سيمان، آهن آالت و غيره با شرايط برآورد

  .نمودن كليه نيازهاي داخلي از طريق توليد داخل يا واردات

بررسي طرح ايجاد بانك طال براي تأمين نياز واحدهاي توليدي و صادراتي صنعت فلزات قيمتي و  -ج

  .سنگهاي گرانبها و نيمه گرانبها و صنايع جانبي

بها و نيمه گرانبها و بررسي اصالحي زير ساختهاي توليدي در بخش فلزات قيمتي و سنگهاي گران -چ

  .صنايع جانبي و اعطاي مجوز فعاليت براي واحدهاي توليدي در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران

بررسي راهكارهاي مناسب جهت اعطاي وام از محل منابع ذخيره طالي كشور به توليد كنندگان اين  -ح

  .رشته
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،بانك توسعه » ث«،» پ«،» ب«،» الف«ندهاي ول ارائه پيشنهاد در بٔوزارت بازرگاني به عنوان مسو -3

و وزارت صنايع » ح«، و »ج«،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در بندهاي » ت«صادرات ايران در بند 

  .با همكاري ساير دستگاههاي مربوط تعيين مي شوند» چ«و معادن در بند 

ت اقساط تسهيالت پرداختي از محل وزارت امور اقتصادي و دارايي طرح تغيير مبناي محاسبه و درياف -4

حساب ذخيره ارزي را ظرف يك ماه تهيه و به شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ارايه مي 

  .نمايد

ول توسعه صادرات غير نفتي كشور موظف است نسبت به هماهنگي، ٔوزارت بازرگاني به عنوان مسو -5

و مهندسي اقدام و دستگاههاي اجرايي نيز مكلفند  نظارت و پاسخگويي بر توسعه صادرات خدمات فني

  .وزارت بازرگاني را از برنامه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و آمارهاي عملكرد خود مطلع نمائيد

دستگاههاي اجرايي موظفند به هنگام مالقات مقامات ارشد كشورمان با مقامات ساير كشورها،برگزاري  - 6

عزام هيئتها ضمن همراهي نمايندگان تشكلهاي صادراتي،برنامه ريزي الزم را كميسيونهاي مشترك و يا ا

سازمان .لهاي مزبور به عمل آورندبراي استفاده بهينه مالقاتها و بازديدهاي مورد لزوم با همكاري تشك

  .وسعه تجارت ايران نيز موظف است در اين راستا كمكها و اطالعات الزم را ارائه نمايدت

رگاني مكلف است نسبت به ايجاد و راه اندازي بانك اطالعاتي صادرات كشور به تفكيك وزارت باز -7

  .كاالهاي صادراتي و ميزان صادرات اقدام نمايد

وزارت امور خارجه مكلف است با توجه به توانمنديهاي مطلوب بخش گردشگري ايران و زمينه هاي  -8

، رويه هاي اداري در جهت صدور ويزاي )يتفريح - مذهبي -درماني(مناسب جذب جهانگردان خارجي 
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جهانگردان خارجي را در قالب قوانين و مقررات جاري به نحوي بازنگري نمايد تا ظرف يك هفته رواديد 

  .صادر گردد

نسبت به  ربط و وزارت امور خارجهوزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي دستگاههاي تخصصي ذي -9

ف اقدام نموده و پيشنهادات منعكس شده از سوي وزارت امور خارجه در تعيين و دسته بندي بازارهاي هد

  .مورد در خواست كشورها براي صادرات جمهوري اسالمي ايران را با اولويت پيگيري نمايد

  پرويز داودي-معاون اول رئيس جمهور                            

  »)كاال و خدمات ( آيين نامه تامين مالي صادرات «) 3-4

شوراي پول واعتبار  4/7/1384مورخ مصوب   

:مقدمه  

در جهت  84يكي از مهمترين مصوبات شوراي پول اعتبار در ارتباط با صادرات غير نفتي كه در سال 

كمك براي صادرات و در ارتباط با تأمين مالي صادرات بويژه براي بخش خصوصي صادر شده است و توجه 

تحت عنوان آئين نامه تأمين  4/7/84واهد بود مصوبه مورخ به آن براي صادركنندگان بسيار راه گشا خ

در اين آئين نامه تعاريف الزم . است كه در اينجا به آن اشاره مي نماييم) كاال و خدمات(مالي صادرات 

آورده شده و به ضوابط و مراحل اعطاي تسهيالت و همچنين چگونگي مراجعه به ضامن و موارد پيش 

  .تبيني نشده اشاره شده اس

به منظور توسعه صادرات جمهوري اسالمي ايران و افزايش توان رقابت صادركنندگان كاالها وخدمات      

قابل صدور ايراني درساير كشورها ، بانكها مي توانند با استفاده از منابع ارزي خود ، حساب ذخيره ارزي ، 
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ي نسبت به اعطاي تسهيالت تسهيالت دريافتي از ساير بانكها و موسسات خارجي و سايرمنابع ارز

  .درچارچوب اين آيين نامه به صورت انفرادي يا سنديكايي اقدام نمايند

  :تعاريف  -1

  .وارد كننده كاال و خدمات ازايران درساير كشورها: خريدار 

  .صادركننده كاال ها وخدمات ازايران به سايركشورها : فروشنده 

اعتباري غير بانكي مجاز از سوي بانك مركزي هربانك تجاري يا تخصصي يا موسسه :بانك داخلي 

  .جمهوري اسالمي ايران 

  .بانك فعال درعمليات بانكي بين المللي درساير كشورها : بانك خارجي 

  .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران : بانك مركزي 

  .صندوق ضمانت صادرات ايران : صندوق

المللي بيمه اي يا بانكي معتبر كه منفرداً يا صندوق ضمانت صادرات ايران يا هر موسسه بين : ضامن 

  .بازپرداخت تسهيالت درسررسيد راضمانت مي نمايد"مشتركا

قرارداد فروش كاالها و خدمات صادراتي منعقده بين فروشنده و خريداريا پروفرم صادره :قراردادتجاري 

  .توسط فروشنده و مورد قبول خريدار

از يك سو و ) تسهيالت دهنده ( هيالت منعقده بين بانك داخلي قرارداد اعطاي تس: قرارداد تسهيالت 

  .ازسوي ديگر) گيرنده تسهيالت ( خريدار خارجي يا فروشنده ايراني / بانك 
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اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت گشايش شده توسط بانك خارجي به نفع فروشنده : اعتباراسنادي 

درحال حاضر نشريه ( دي اتاق بازرگاني بين المللي درچارچوب آخرين مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنا

  )UCP-500شماره 

درارتباط با صادرات ( تسهيالتي كه موجب قرارداد تسهيالت    ) :  Buyer ’ s  Credit(اعتبار خريدار 

گيرنده ( خريدار خارجي / دراختيار بانك ) تسهيالت دهنده ( ازطريق بانك داخلي ) خدمات/ كاال

  .رمي گيرد قرا) تسهيالت 

درارتباط با صادرات ( تسهيالتي كه به موجب قراردادتسهيالت  ): supplier ’ s credit(اعتبارفروشنده 

  .   دراختيار فروشنده قرارمي گيرد) خدمات/كاال

ضمانت نامه صادره توسط ضامن ، گشايش اعتباراسنادي مدت دار توسط بانكهاي : ضمانت بازپرداخت 

ارات مدت دارتوسط بانكهاي معتبر براي تضمين بازپرداخت اصل تسهيالت سود و ساير معتبر يا تاييد اعتب

  .هزينه هاي متعلقه 

  .مالك عمل شده است 600نشريه شماره  86اخيراً در ارديبهشت سال * 

  .تسهيالتي كه حداكثر ظرف مدت دو سال ازتاريخ اعطاي آن بازپرداخت مي شود : تسهيالت كوتاه مدت

سال از نقطه شروع بازپرداخت ، تسويه مي  7تسهيالتي كه حداكثر ظرف مدت : ن مدت تسهيالت ميا

  .شود 

دررابطه با صدور كاالهاي سرمايه اي ، تجهيزات و خدمات فني و مهندسي : نقطه شروع دوباره بازپرداخت

يط عقد تاريخ مورد نظر براي شروع دوره بازپرداخت تسهيالت اعطايي با توجه به نوع صادرات و شرا
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قرارداد تسهيالت و مسئوليت هاي صادركننده به تشخيص بانك اعطا كننده تسهيالت با توجه به يكي از 

  :گزينه هاي ذيل تعيين مي شود

  .تاريخ حمل يا معامله اسناد درمورد تحويل يكباره كاال -1

ادراتي درصد ارزش كاالها و خدمات ص 90تاريخ حملي كه با انجام آن حداقل ( تاريخ حمل عمده  -2

 ).تحويل مي شوند 

تاريخ راه اندازي پروژه يا تحويل موقت آن به كارفرما درمورد اجراي پروژه ها و خدمات فني و  -3

 .)هركدام كه زودتر واقع گردد( ماه پس از اولين برداشت از محل تسهيالت ،  36مهندسي يا 

تاريخ معامله هر سري اسناد حمل مبدا تعيين شروع دوره بازپرداخت براي تسهيالت كوتاه مدت ،  "ضمنا

  .مي باشد

 :ضوابط اعطاي تسهيالت صادراتي  - 2

خريدار / بانك ( بانكهاي داخلي مي توانند به تشخيص و مسئوليت خود به هرگيرنده تسهيالت  -2-1

مورد قبول خود ، تحت قرارداد عمومي و يا قرارداد موردي تامين مالي صادرات به ) خارجي يا فروشنده 

عتبار خريدار و يا اعتبار فروشنده به صورت انفرادي يا سنديكايي با رعايت سقف هاي مجاز صورت ا

  .تسهيالت اعطا نمايند

بانكها ي داخلي مي توانند براي تامين مالي بخش ايراني پروژه هاي چند مليتي درساير كشورها : تبصره 

و به صورت مستقل و يا سنديكايي  هماهنگي/ با بانكهاي خارجي تسهيالت دهنده درپروژه ها مشاركت 

  .تسهيالت اعطا نمايند
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اعطاي تسهيالت درمقابل پوشش كافي از جمله ضمانت قابل قبول بانك داخلي براي تضمين  -2-2

  .بازپرداخت تسهيالت و جبران خسارت ، امكان پذير است 

ضمانت نامه تامين  صندوق ضمانت صادرات ايران فهرست كشورهاي مورد نظر خود براي صدور :1تبصره 

  .ا  و سيستم بانكي كشور اعالم مي نمايد.ا.مالي صادرات و اصالحات بعدي آن را به بانك مركزي ج

چنانچه ضمانت بازپرداخت توسط ضامن ، كل مبلغ تسهيالت اعطايي را پوشش ندهد بانك  -2تبصره 

لبه و يا خود با دريافت هزينه داخلي مي توانند تضمين اضافي متناسب با مبلغ تسهيالت بدون پوشش مطا

  .ريسك مناسب براي مبلغ تسهيالت بدون پوشش قبول ريسك نمايند

اعطاي تسهيالت موكول به دريافت اعتبار اسنادي غير قابل برگشت براي پرداخت مبلغ مندرج  -2-3

  .درقرارداد تجاري به فروشنده مي باشد 

تشخيص و تقاضاي بانك داخلي و موافقت بانك  اعطاي تسهيالت خارج از چارچوب اسنادي با :تبصره 

  .مركزي امكان پذير است 

  .نده مي باشداعطاي تسهيالت موكول به رعايت ضوابط اعتباري و مقررات داخلي بانك تسهيالت ده -2-4

براي صادرات به كشورهايي اعطا خواهد شد كه فاقد تعهدات معوق  "تسهيالت مورد نظر صرفا -2-5

  .توسط بانك مركزي اعالم مي شود  نام اين كشورها. مي ايران باشندجمهوري اسال سامان نيافته به

درصورت تضمين بازپرداخت توسط بانك يا موسسه معتبر بين المللي و يا گشايش اعتبار  -1تبصره 

اسنادي مدت دار غير قابل برگشت توسط اينگونه بانكها ، اعطاي تسهيالت به متقاضيان آن كشورها با 

  .بانك عامل بالمانع مي باشد تشخيص
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چنانچه صندوق ضمانت صادرات ايران بازپرداخت تسهيالت به اينگونه كشورها را تضمين  - 2تبصره 

  .نمايد ، اعطاي تسهيالت پس از اخذ مجوز بانك مركزي مجاز مي باشد 

ارزش آن درصد  60تسهيالت مورد نظر براي صادرات كاال و خدماتي قابل اعطا است كه حداقل  -2-6

. درصد ارزش آن خدمات توسط صادركنندگان ايراني قابل ارائه باشند  60كاالها ساخت ايران و يا 

تشخيص اين امر درمورد كاال برعهده دستگاه ذيربط و درخصوص خدمات فني و مهندسي برعهده كميته 

  .مي باشد  آيين نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي 19موضوع ماده 

به منظور تامين سرمايه مورد نياز به ارز درتوليد يا تامين كاالهاي صادراتي يا ملزومات مورد نياز  -3-6

پروژه هاي فني و مهندسي ، بانكها مجازند نسبت به پرداخت تسهيالت ارزي قبل از حمل كاال و يا ارائه 

  .اقدام نمايند به توليد كننده ياصادركننده ) درسقف نياز ارزي ( خدمات 

  : مراحل اجرايي اعطاي تسهيالت  -3

  :بررسي امكان اعطاي تسهيالت  -3-1

  :درخواست تامين مالي از بانك داخلي  -3-1-1

تقاضاي استفاده از تسهيالت صادراتي با ذكر مبلغ و مشخصات قرارداد تجاري از سوي متقاضي به بانك 

  .داخلي ارائه مي گردد

واهي اوليه ضامن براي تضمين تسهيالت و اطمينان از گشايش اعتبارات اسنادي پس از دريافت گ -3-1-2

، بانك تسهيالت دهنده ضمن  -3-2با رعايت تبصره ذيل بند ( و يا تعيين و توافق ساير روشهاي پرداخت 
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ي بررسي مدارك و انجام مذاكرات وپيش  بيني منابع الزم ، موافقت مشروط خود را به متقاضي اعالم     م

  .نمايد 

  :امضاي قرارداد تسهيالت و نافذ شدن آن  -3-1-3

پس ازتوافق طرفين درمورد كليه جنبه هاي مالي ، حقوقي ، اجرايي و ضمانتي ، قرارداد تسهيالت امضاء و 

با محقق شدن پيش شرطهاي مورد نظر ، بانك تسهيالت دهنده موثر شدن . بين طرفين مبادله مي شود 

  .طعي خود را با اعطاي تسهيالت را به گيرنده تسهيالت  اعالم مي نمايدقرارداد و موافقت ق

قرارداد تسهيالت بايد حاوي جزئيات مالي ،حقوقي و اجرايي مورد : شرايط انعقاد قرارداد تسهيالت  -3-2

  :نظر بانك داخلي ازجمله نكات زير باشد 

  مشخصات اعطا كننده و گيرنده تسهيالت  -1

  طرفهاي قرارداد تجاري –و خريدار مشخصات فروشنده  -2

  مشخصات كاالها و خدمات موضوع قرارداد تجاري  3

  مبلغ و نوع ارز قرارداد  -4

با مشخص ) شامل هزينه هاي منابع و سود بانك تسهيالت دهنده ( تعيين نرخ سود تسهيالت اعطايي  -5

  .حاشيه سود درمورد نرخ شناور و مبنا و ) نرخ ثابت يا شناور ( نمودن نرخ پايه براي محاسبه سود 

  .تعيين نحوه محاسبه و پرداخت سود تسهيالت و سررسيد هاي آن دردوره برداشت و بازپرداخت  - 6
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سود تسهيالت و ساير هزينه هاي مربوط به دوره برداشت درهمان دوره و اصل اقساط به همراه  :تبصره 

  .پرداخت مي شود  سود متعلقه آن دردوره بازپرداخت توسط گيرنده تسهيالت

  .تعيين نرخ هزينه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن براي اعتبارات ميان مدت -7

  .تعيين نرخ هزينه مديريت و نحوه محاسبه و پرداخت آن براي اعتبارات ميان مدت  -8

  .تعيين وجه التزام پرداخت خسارت تاخير تاديه و نحوه محاسبه و پرداخت آن  -9

ات حسابهاي مربوط جهت وصول اصل ، سود و ساير مبالغ قابل پرداخت تحت تعيين مشخص – 10

  .قرارداد تسهيالت 

پس ازاحراز شرايط تعيين شده از سوي بانك تسهيالت دهنده : شرايط نافذ شدن قرارداد تسهيالت  – 11

صورت از جمله ضمانت بازپرداخت و تعيين روش پرداخت قابل قبول ، موثرشدن قرارداد تسهيالت به 

  .كتبي به گيرنده تسهيالت اعالم خواهد شد 

ازتاريخ موثر شدن قرارداد تسهيالت ضروريست تاريخ دقيقي به : دوره برگشت يا استفاده از تسهيالت  -12

دوره مذكور با موافقت ضامن و بانك . عنوان آخرين فرجه براي برداشت تسهيالت مشخص و درج گردد

  .قرارداد تجاري قابل تمديد مي باشد  تسهيالت دهنده متناسب با اصالح

درقراردادهاي كوتاه مدت تا حداكثر كل مبلغ قرارداد تجاري و : شرايط پرداخت مبلغ قرارداد تجاري  13

درصد مبلغ قرارداد تجاري و حق بيمه ضامن از محل تسهيالت قابل اعطا  85درقرارداد هاي ميان مدت 

  .مي باشد 
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درصد حق بيمه ضامن مي  15درصد مبلغ قرارداد تجاري و  15مدت حداقل درقراردادهاي ميان  :تبصره 

ارائه / درقبال اسناد حمل كاال ( تواند به صورت پيش پرداخت ، ميان پرداخت و يا تركيبي از اين دو 

  .تا زمان استفاده از تسهيالت توسط خريدار و از طريق بانك داخلي به فروشنده پرداخت گردد) خدمات 

رت موافقت بانك تسهيالت دهنده و ضامن با تمديد دوره برداشت تسهيالت ، تمديد آخرين درصو -14

فرجه براي نقطه شروع دوره بازپرداخت نيزمتناسب با مدت تمديد دوره برداشت بالمانع خواهد بود ، 

  .سال تجاوز ننمايد  10مشروط براينكه پس از تمديد ، كل مدت دوره قرارداد تسهيالت از

براي تسهيالت كوتاه مدت دريك يا چند قسط حداكثر ظرف : داد اقساط بازپرداخت و تناوب آنها تع – 15

ماهه ، سررسيد اولين  6دوره بازپرداخت براي تسهيالت ميان مدت دراقساط مساوي و متوالي حداكثر 

  .ماه پس از نقطه شروع دوره بازپرداخت  6قسط حداكثر 

تا حداكثر دو سال پس ) تسهيالت كوتاه مدت ( اي كاالهاي مصرفي بر: دوره بازپرداخت تسهيالت  – 16

از تاريخ معامله هرسري اسناد حمل و براي كاالهاي سرمايه اي ، اجراي طرح و صدور خدمات فني و 

سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت به تشخيص بانك اعطا  7حداكثر تا ) تسهيالت ميان مدت ( مهندسي 

  .كننده تسهيالت 

   .شرايط تضمين يا وثيقه تسهيالت تعيين شده براي كشور و بانك خارجي با هماهنگي ضامن – 17

تعليق قرارداد تسهيالت و حال شدن كل ( موارد قصور از ناحيه گيرنده تسهيالت و پيامد ها ي آن  – 18

  ).مانده تسهيالت برداشت شده 

  ) يا ضامنين ( شخاص ثالث امكان واگذاري مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت به ا -19
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  .مرجع رسيدگي به اختالفات احتمالي طرفين و حل و فصل آنها  – 20

  .قانون حاكم برقرارداد -21

  .التزام ها و شروط ضمن عقد -22

  .پيوستها ي مرتبط با امور مالي ، حقوقي و اجرايي قرارداد  – 23

  ).و انگليسي  حتي المقدور به زبانهاي فارسي( زبان نگارش قرارداد  -24

 :مراجعه به ضامن و مطالبه وجوه تاديه نشده   -4

  :اقدامات اجرايي درصورت قصور گيرنده تسهيالت  -4-1

هرگاه گيرنده تسهيالت درايفاي تعهدات مندرج درقرارداد تسهيالت قصور نمايد بانك تسهيالت دهنده با 

  :، همزمان اقدامات زير را انجام خواهد داد مذكور قرارداد تسهيالت » موارد قصور« توجه به مفاد و شرايط 

  .ارسال اخطار كتبي براي گيرنده تسهيالت طبق شرايط عقد قرار داد  -4-1-1

  .اعالم مراتب به ضامن و بانك مركزي همراه با اطالعات الزم  -4-1-2

  .ساير اقدامات آتي براساس شرايط ضمانت نامه ضامن و قرارداد هاي ذيربط -4-1-3

  :البه وجوه تاديه نشده ازضامن مط -4-2

چنانچه بانك تسهيالت دهنده ظرف مهلت مقرر درقرارداد تسهيالت موفق به وصول مطالبات خود از 

گيرنده تسهيالت نشود درپايان مهلت مذكور ، مبلغ مورد ضمانت و جبران هزينه هاي متعلقه را مطابق 

  .ود شرايط ضمانت نامه از ضامن مطالبه و دريافت خواهد نم
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واگذاري حقوق بانك تسهيالت دهنده ضامن كه با دريافت مبالغ مورد مطالبه بانك تسهيالت  -4-3

حقوق خود نسبت به قرارداد تسهيالت و يا هرگونه ضمانت و  "دهنده از ضامن ، بانك مذكور متناسبا

  .ر خواهد نمودوثيقه مربوط به تسهيالت مورد نظر را با توجه به شرايط ضمانت نامه به ضامن واگذا

  :موارد پيش بيني نشده-5

  .موارد پيش بيني نشده  دراين آيين نامه ، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود

اهميت تسهيالت در قالب اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده در بخش صادرات بر كسي پوشيده نيست   

ت در دو قالب فوق اشاره نموديم ولي به چگونگي اعطاي تسهيال 3بطوريكه مالحظه فرموديد در مرحله 

بومي شدن اين دو روش در كشور، و مطابقت آن با مقررات و مصوبات و قوانين ايران بسيار حائز اهميت 

به همين دليل بر آن شديم به ضوابط استفاد از اين دو روش تأمين مالي براي صادرات كه بويژه . مي باشد

طور جداگانه و دقيق اشاره نماييم زيرا اگر چه اصول اعطاي در بخش خصوصي حائز كمال اهميت است ب

اين گونه تسهيالت در تمام كشورها يكنواخت مي باشد ولي نسبت به اقتضاي وضعيت بانكي و اقتصادي 

يداتي داشته باشد و به همين همايي و روشهاي عملياتي ممكن است تهر كشور در آيين نامه هاي اجر

شنايي صادركنندگان بخش خصوصي مراتب عملياتي آنها را نيز در اين دليل بر آن شديم در جهت آ

  .قسمت بصورت گرافيكي ارائه نماييم

بديهي است كه صادركننده ايراني ملزم به رعايت ضوابطي است كه در كشور ما تنظيم شده است كه تحت 

  .افزوده باشيم به اين اميد كه به آگاهي صادركنندگان محترم بخش خصوصي. خواهد آمد 4-4عنوان 

.           بويژه اينكه اين مراحل گام به گام صادركننده را تا مرحله اخذ تسهيالت همراهي مي كند

ضمناً در خاتمه به يك مورد خط اعتباري اعطا شده توسط بانك توسعه صادرات به بانك تونس اشاره شده 
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ار به كشور واردكننده كاالي ايراني و به دستور البته الزم به يادآوري است كه ممكن است كل اعتب. است

كه تحت  BPA(28(اعطا شده باشد كه در اين حالت بين دو بانك ترتيبات بانكي امضاء شده باشد  دولت

  .   در زير آمده است  4-4-2عنوان 

  ضوابط استفاده ازروش اعتبار خريدار واعتبار فروشنده درمقررات كشورما )4-4

ه مي شود يكي از متداول ترين روش هاي تامين مالي درجهان كه كاربرد زيادي بطوريكه مالحظ     

درتقويت صادرات بخش خصوصي دارد روش اعطاي اعتبار صادراتي است بدين معني كه يك خريدار 

خارجي كاالها و خدمات صادراتي ، امكان به تعويق انداختن پرداخت بهاي كاالها يا خدمات را پيدا مي 

ميان مدت ) SHORT TERMسال2كمتراز  "معموال( حاظ زماني به سه نوع كوتاه مدت كند كه از ل

طبقه بندي  LONG TERM)سال 5بيشتراز "معموال(و بلند مدت ) MID TERMسال  5تا  2 "معموال(

  .مي شود 

           اين اعتبارات صادراتي از لحاظ شكلي بدوگونه بسيار مهم تقسيم مي شود كه تحت عنوان     

Credit 'sُُBuyer  )اعتبار خريدار ( و اعتبار فروشندهSupplier's Credit)  ( اعطاء مي شوند كه

  .دراينجا بصورت تفصيلي با اين دو نوع اعتبار صادراتي آشنا مي شويم

  

  

  

                                                            
٢٨ ‐ Banking Protocol Agreement 
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  : اصول اعطاي تسهيالت درقالب

  اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده 

  كاالي صادراتي وكاربرد آن دركشورما  جهت توسعه صادرات به كشورهاي مخاطب

خريدار . اين نوع تسهيالت با هدف فراهم نمودن امكان فروش مدت دار كاال و خدمات اعطاء مي گردد      

كارفرماي خارجي تمايل دارد وجه كاال يا خدمات دريافتي را بصورت مدت دار بپردازد ، درحاليكه / 

دراينجا بانك عامل . دهد وجه مربوطه را بصورت نقدي دريافت كند پيمانكار ايراني ترجيح مي / فروشنده 

پيمانكارايراني بصورت نقدي / وجه مربوط به فروشنده . مي تواند بصورت واسطه مالي ايفاي نقش نمايد 

  .كارفرماي خارجي و يا بانك ايشان دريافت مي كند / مقرر از خريدار ) هاي ( پرداخت و درسررسيد 

 عمومي ضوابط   -الف 

  ارزش كاال يا طرح صادراتي ايراني است توسط وزارتخانه % 60ارائه تاييديه مبني براينكه حداقل

) درمورد طرح( مستقر در مركز توسعه صادرات  19و يا كميته موضوع ماده ) درمورد كاال( ذيربط 

  .الزامي است

  تصويب دركميته پذيرش بانك صادركننده. 

 راتي توسط مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري بانك ذيربطتاييد توجيه پذيري طرح صاد. 

  درمورد طرح( ارائه رتبه بندي سازمان محترم مديريت و برنامه ريزي كشور ( 

 افتتاح حساب ريالي و ارزي نزد يكي از شعب بانك مجاز ايران 

  پرداخت هزينه كارشناسي توسط فروشنده 
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  درصد تامين مالي  -ب 

  ) :ل سا 2تا ( كوتاه مدت  -

 درصد   100تا 

  ):سال  5تا ( ميان مدت  -

  :درصد ارزش سياهه تجاري درمقابل  85تا 

  ارائه اسناد مطابق شرايط اعتبار اسنادي  

  ارائه اسناد درقالب بروات و اسناد وصولي 

  دوره استفاده از تسهيالت 

  :كاالي مصرفي  -

  حداكثر شش ماه 

  :كاالي سرمايه اي و يا طرح -

  حداكثر سه سال 

  دوره بازپرداخت  -ج

  :كاالي مصرفي  -

  حداكثر دو سال از تاريخ پرداخت وجه به صادركننده 

  :كاالي سرمايه اي يا طرح -

  حداكثر پنج سال از تاريخ حمل و يا اتمام طرح
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  تضمينهاي مورد نياز  - د

  تضمين بانك قابل قبول  -

 تضمين وزارت دارايي از طرف دولت خريدار  -

  ساير تضمينهاي قابل قبول  -

  :نرخ سود  -ه 

  اليبور به اضافه درصدي بعنوان حاشيه سود : نرخ شناور  -

 به اضافه درصدي بعنوان حاشيه سود  CIRR 29:نرخ ثابت  -

  .تعيين مي گردد ... حاشيه سود براساس نوع تضمين ، نوع كاال و يا طرح صادراتي ، مدت و 

  :هزينه ها -و

  )براي اعتبارات ميان مدت ( هزينه تعهد  -

  ه مانده استفاده نشده تسهيالت اخذ مي گرددنسبت ب

  )براي اعتبارات ميان مدت ( هزينه مديريت  -

  نسبت به كل مبلغ تسهيالت درابتداي دوره اخذ مي شود 

  EGFI(30(حق بيمه صندوق ضمانت صادرات ايران  -

  براساس مدت اعتبار و نوع تضمين تعيين مي گردد

                                                            
٢٩ ‐ Constant Interest Rate of Return 

٣٠ ‐ Export Guarantee Fund of Iran 
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 .عتبار خريدار اعطاء مي شود اين تسهيالت دردو قالب اعتبار فروشنده و ا

  ) Supplier s Credit(اعتبار فروشنده) 1-4-4

فروشنده قرارداد تجاري خود را با خريدار بصورت مدت دار منعقد مي نمايد و لذا مي پذيرد كه خريدار      

بانك  سپس از.  يا بانك ايشان وجه كاال يا خدمات را تحت اعتبار اسنادي و يا برات مدت دار بپردازد 

بانك پس از بررسي و حصول اطمينان درخصوص . درخواست تسهيالت در قالب اعتبار فروشنده مي نمايد 

و يا برات مدت دار فوق الذكر درقالب عقد خريد ) discount(موارد ذيل نسبت به تنزيل اعتبار اسنادي

  :دين اقدام مي نمايد 

  صدور كاال يا خدمات ،  -

 ، وضعيت اعتباري بانك خريدار  -

 مقرر،) هاي ( مبني برپرداخت وجه درسررسيد  تاييد بانك خريدار  -

  :نكات مهم 

فروشنده بايد قبل از انعقاد قرارداد تجاري يا صدور پروفرما ، درخصوص وضعيت اعتباري بانك  -

خريدار و هزينه هاي تسهيالت با بانك مشورت نموده ، سپس درخصوص بانك گشاينده / خريدار 

  .يا متعهد برات مدت دار با خريدار توافق نمايداعتباراسنادي و 

ازآنجا كه هزينه هاي تسهيالت از فروشنده اخذ مي شود ، بايد فروشنده اين هزينه ها را درقيمت  -

 .خود درنظر بگيرد 

  مراحل اجرائي درچارچوب اعتباراسنادي 

  ...توافق اوليه فروشنده ايراني با خريدار خارجي درمورد قيمت ، نوع، مقدارو  -
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 ارائه درخواست فروشنده ايراني به مديريت امور بين الملل -

 درخواست دركميته پذيرش بانك مجاز ) يا رد ( تصويب  -

 ابالغ شرايط تامين مالي و مدارك مورد نياز به فروشنده ايراني  -

حسب مدت توسط فروشنده ايراني ) درصورت لزوم ( لحاظ نمودن هزينه تسهيالت و حق بيمه  -

 ور پروفرما يا انعقاد قرارداد تجاري درهنگام صد

 Deferred Payment«گشايش اعتباراسنادي با شرايط پرداخت مدت دار -   L/C  « به مبلغ

به نفع ) شامل اصل وهزينه تسهيالت و حق بيمه ( قرارداد تجاري منعقده / پروفرماي صادره 

 فروشنده ايراني ، از سوي بانك خريدار 

 ) درصورت لزوم ( ضمانت صادرات ايران  اخذ پوشش بيمه اي از صندوق -

 ارسال كاال و اجراي طرح توسط فروشنده ايراني  -

ارائه اسناد مطابق با شرايط اعتباراسنادي توسط فروشنده ايراني به بانك توسعه صادرات ايران  -

 جهت ارسال به بانك مجاز 

 پرداخت وجه درسررسيد هايبرتعهد مطابقت اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ارائه تاييديه مبني  -

 مقررتوسط بانك خريدار 

و پرداخت وجه به فروشنده ايراني توسط  ) درقالب عقد اسالمي خريد دين ( تنزيل ارزش اسناد  -

 بانك مجاز 

 مقرربه بانك ) هاي (پرداخت ارزش اسناد درسررسيد  -

  ) برات مدت دار( مراحل اجرائي درچارچوب اسناد وصولي 

  ...نده ايراني با خريدار خارجي درمورد قيمت ، نوع ، مقدارو توافق اوليه فروش -
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 ارائه درخواست فروشنده ايراني به مديريت امور بين الملل  -

 درخواست دركميته پذيرش اعتبارات پس از حمل بانك ) يا رد ( تصويب  -

 ابالغ شرايط تامين مالي و مدارك مورد نياز به فروشنده ايراني  -

حسب مدت توسط فروشنده ايراني ) درصورت لزوم ( يالت و حق بيمه لحاظ نمودن هزينه تسه -

 درهنگام صدور پروفرما يا انعقاد قرارداد تجاري 

 ) درصورت لزوم ( اخذ پوشش بيمه اي از صندوق ضمانت صادرات ايران  -

 ارسال كاال و اجراي طرح توسط فروشنده ايراني  -

قرارداد تجاري منعقده / ا شرايط پروفرماي صادره ارائه اسناد به همراه برات ارزي مدت دارمطابق ب -

 توسط فروشنده ايراني به بانك مجاز جهت ارسال به بانك خريدار 

 دريافت اسناد توسط خريدار خارجي درمقابل پذيرفتن برات مدت دار -

 اعالم پذيرفته شدن برات مدت دار توسط خريدار خارجي و يا بانك خريدار به بانك  -

و پرداخت وجه به فروشنده ايراني توسط ) درقالب عقد اسالمي خريد دين (  تنزيل ارزش اسناد -

 بانك 

مقرر به بانك توسعه ) هاي(پرداخت ارزش اسناد توسط خريدار خارجي يا بانك خريدار درسررسيد  -

 صادرات

  )Buyer’s  credit(اعتبارخريدار) 4-4- 2

ت خريد كاال و خدمات ايراني درچارچوب اعطاي تسهيالت به خريداران يا كارفرمايان خارجي جه     

برخالف اعتبارفروشنده ، هزينه هاي تسهيالت . قرارداد تامين مالي را اعتبار خريدار مي نامند 
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پيمانكارايراني قيمت قرارداد تجاري خود را براساس / درقرارداد تامين مالي لحاظ  مي گرددو فروشنده 

 .فروش نقدي تعيين مي نمايد 

  :ار به دو قسم اعطاءمي شود اعتبار خريد

  :موردي  - الف

وپس ازبررسي كارشناسي توسط . قرارداد تامين مالي براي يك موضوع مشخص منعقد مي گردد -

  .بانك نسبت به اعطاي آن اقدام بعمل مي آيد

  : )Credit Line( خط اعتباري -ب

خاص بررسي بعمل قرارداد تامين مالي بصورت عام منعقد وبراساس ضوابط آن نسبت به هرطرح  -

  .آمده  و اعتبار اعطاء مي شود 

  مراحل اجرايي جهت اعطاي اعتبار خريدار بصورت موردي 

  ...كارفرماي خارجي درمورد قيمت ، نوع ، مقدارو / پيمانكارايراني با خريدار / توافق اوليه فروشنده  -

 نك پيمانكارايراني به مديريت امور بين الملل با/ ارائه درخواست فروشنده  -

 .درخواست دركميته پذيرش بانك ) يا رد ( تصويب  -

 پيمانكارايراني / ابالغ شرايط تامين مالي و مدارك مورد نياز به فروشنده  -

 مذاكره با طرف خارجي و نهايي نمودن شرايط تامين مالي  -

 امضاي قرارداد تامين مالي فيمابين بانك مجاز داخلي و طرف خارجي  -

 ) در صورت لزوم ( ق ضمانت صادرات ايران اخذ پوشش بيمه اي ازصندو -

 ارائه مدارك و پرداخت وجوه مورد نياز جهت اجرايي شدن قرارداد تامين مالي توسط طرف خارجي  -
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 پيمانكار ايراني / ارسال كاال و ارائه خدمات توسط فروشنده  -

ني به بانك توسعه پيمانكار ايرا/ ارائه اسناد مطابق با شرايط قرارداد تامين مالي توسط فروشنده  -

 صادرات ايران جهت ارسال به طرف خارجي 

مطابقت اسناد با شرايط قرارداد تامين مالي و ارائه تاييديه مبني بر تعهد پرداخت وجه درسررسيد  -

 مقرر توسط طرف خارجي ) هاي ( 

ارجي كارفرماي خ/ پيمانكار ايراني توسط بانك ايراني از طرف خريدار / پرداخت وجه به فروشنده  -

 يا بانك ايشان

  مقررتوسط طرف خارجي ) هاي ( بازپرداخت تسهيالت درسررسيد  -

  مراحل اجرايي جهت استفاده از خطوط اعتباري اعطايي توسط بانك ايراني مجاز 

  ....كارفرماي خارجي درمورد قيمت ، نوع ، مقدارو/ پيمانكار ايراني با خريدار / توافق اوليه فروشنده  -

 كارفرماي خارجي به بانك طرف قرارداد بانك / ريدار ارائه درخواست خ -

 ارسال درخواست توسط بانك طرف قرارداد به بانك مجازايراني  -

 پيمانكار ايراني به مديريت امور  بين الملل بانك مجاز ايراني / ارائه قرارداد تجاري توسط فروشنده  -

 درخواست دركميته پذيرش بانك ) يا رد( تصويب  -

 پيمانكار ايراني / امين مالي ومدارك مورد نياز به فروشنده ابالغ شرايط ت -

 اعالم قبولي و يا عدم قبولي به بانك طرف قرارداد توسط بانك ذيربط ايراني  -

 ) در صورت لزوم( اخذ پوشش بيمه اي ازصندوق ضمانت صادرات ايران  -

 لي توسط طرف خارجي ارائه مدارك و پرداخت وجوه مورد نياز جهت اجرايي شدن قرارداد تامين ما -

 پيمانكار ايراني / ارسال كاال و ارائه خدمات توسط فروشنده  -
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پيمانكار ايراني به بانك ذيربط / ارائه اسناد مطابق با شرايط قرارداد تامين مالي توسط فروشنده  -

 جهت ارسال به طرف خارجي 

( عهد پرداخت وجه درسررسيد مطابقت اسناد با شرايط قرارداد تامين مالي و ارائه تاييديه مبني برت -

 مقرر توسط طرف خارجي ) هاي 

كارفرماي خارجي يا بانك / پيمانكار ايراني توسط بانك ازطرف خريدار / پرداخت وجه به فروشنده  -

 ايشان 

 مقررتوسط طرف خارجي ) هاي ( بازپرداخت تسهيالت درسررسيد  -

خش خصوصي با يك نمونه اعتباركه به دراينجا خالي ازلطف نيست كه براي آشنايي صادركنندگان  ب

البته اين روش مي تواند به ساير كشورهاي مشابه .خريداران كشورتونس اعطاء شده است آشنا گرديم 

 .نيز تعميم يابد 

  اعتبارخريدار جهت تامين مالي ميان مدت صادرات كاال و خدمات به تونس 

كشورهاي هدف صادراتي ، بانك توسعه  به منظور گسترش حضور فعال صادركنندگان ايراني دربازار

 Banque Nationale صادرات ايران نسبت به انعقاد قرارداد اعتبارخريدار كوتاه مدت با بانك

Agricole /BNA تونس تحت تضمين صندوق ضمانت صادرات ايران اقدام نموده است.  

و براساس آيين نامه )   Buyer's credit(تامين مالي صادرات كاال و خدمات درقالب اعتبار خريدار

  .انجام مي پذيرد ) مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار( تامين مالي صادرات كاال و خدمات 
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  شرايط و ضوابط عمومي 

 "يا "وزارتخانه ذيربط  "درايران از سوي  "خدمات "يا  "كاال  "ارزش % 60تاييد ساخت حداقل  -1

كه از سوي صادركننده ايراني ارائه خواهد  "آيين نامه مقررات حمايتي دولت  19كميته ماده 

  گرديد ؛ 

 افتتاح حساب ريالي و ارزي نزد يكي از شعب بانك توسعه صادرات توسط صادركننده ايراني  -2

ارائه توجيه پذيري طرح صادراتي مورد تاييد مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري بانك توسعه  -3

 درهزار توسط صادركننده ايراني 5/1رخ صادرات ايران و پرداخت كارمزد كارشناسي به ن

 حداكثر سه سال : دوره برداشت  -4

  قسط مساوي و متوالي شش ماهه  10حداكثر پنج سال ، طي : دوره بازپرداخت تسهيالت  -5

  مراحل اجرايي استفاده از قرارداد 

  توافق اوليه خريدار تونسي و فروشنده كاال و خدمات ايراني درمورد قيمت ، نوع و مقدار  -1

  Banque Nationale Agricole /BNAارائه درخواست خريدار به بانك ملي كشاورزي تونس  -2

 مبني براستفاده از خط اعتباري تخصيصي بانك توسعه صادرات ايران 

 ارسال درخواست تامين مالي بانك تونسي به بانك توسعه صادرات ايران  -3

مورد نياز از سوي فروشنده ايراني به  پروفرماي صادراتي  وساير اطالعات/ ارائه قرارداد تجاري  -4

 مديريت امور بين الملل 

 اعالم قبولي و يا عدم قبولي توسط بانك توسعه صادرات به بانك كشاورزي تونس  -5

صدور ضمانتنامه اعتبار خريدار توسط صندوق ضمانت صادرات ايران جهت پوشش اصل و سود  - 6

 تسهيالت اعطايي



٢٢٦ 

 

درصد ارزش قرارداد  100نفع صادركننده ايراني به مبلغ به  BNAگشايش اعتبار اسنادي توسط  -7

 تجاري 

 درصد ارزش اعتبار توسط خريدار به عنوان پيش پرداخت 15پرداخت  -8

Advance Payment""  ) درمقابل ارائه ضمانتنامه پيش پرداخت توسط صادركننده (  

عتبار به صادركننده درصد ارزش اسناد درمقابل ارائه اسناد حمل مطابق با شرايط ا 85پرداخت  -9

  ايراني توسط بانك توسعه صادرات ايران 

  بازپرداخت اصل وسود درسررسيد توسط بانك تونسي  -10
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  :شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت ارزي و مصوبه استفاده از حساب ذخيره ارزي) 5-4

  قرارداد عامليت اعطاي تسهيالت ارزي به صادرات ) 1-5-4

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 1(تند به ماده اين قرارداد مس     

 22513اسالمي ايران ، آيين نامه اجرايي مربوط ، موضوع تصويبنامه                          شماره 

هيئت وزيران ، شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت ارزي مصوب  23/4/1384مصوب  –ه   33332/ت

هيئت امناء حساب ذخيره ارزي ، و         آيين نامه تامين مالي مصوب شوراي پول و  13/10/1384

بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان واگذارنده اعتبار، كه ....................... اعتبار، درتاريخ 

عنوان بانك عامل ، به منظور اعطاي ، به ....................دراين قرارداد سازمان ناميده مي شود ، و بانك 

تسهيالت ارزي صادراتي به متقاضيان حقيقي يا حقوقي واجد شرايط دربخش هاي خصوصي يا تعاوني ، 

  .مي شود ي ، درقالب اعتبار فروشنده منعقد براي صادرات كاال ، خدمات و صدور خدمات فني و مهندس

فته ازمحل حساب ذخيره ارزي ، با متقاضيان استفاده بانك عامل حداكثر به ميزان ارز تخصيص يا -1ماده 

از تسهيالت حساب ذخيره ارزي براي آن دسته ازطرحهايي كه به تشخيص خود و نيز وزارتخانه تخصصي 

اعم از ريالي و ( ذيربط  ازتوجيه فني ، مالي و اقتصادي الزم برخوردار بوده و توانايي تامين درآمد الزم 

. اقساط تسهيالت مصوب به صورت ارزي را دارا باشند ، قرارداد منعقد مي كند  براي بازپرداخت) ارزي 

  .بديهي است شرط الزم براي پذيرش هريك از طرح ها اطمينان خاطر از موجه بودن طرح خواهد بود 

ميزان تسهيالت پرداختي به صادركنندگان براساس ارز مورد نياز براي صادرات به تشخيص بانك  -2ماده 

واحد  سه سال گذشتهبراساس روند صادرات  "ترجيحا( و به استناد ارزيابي اعتبار متقاضي تسهيالت عامل 

  .تعيين خواهد شد ) مربوط 
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صادركنندگاني كه نسبت به انعقاد قرارداد و صدور كاال و خدمات به شعب يا نمايندگي هاي خود : تبصره 

كننده باشند ، مشمول استفاده از تسهيالت ارزي  اقدام مي كنند ويا خريداراني كه وابسته تابعه صادر

  .نخواهد شد 

حداكثر مدت تامين مالي ، غير از موارد استثناء كه توسط هيئت امناء حساب ذخيره ارزي تعيين  -3ماده 

  : مي شود ، به شرح ذيل خواهد بو د

دوره تنفس حداكثر دوره استفاده از تسهيالت براي خدمات فني و مهندسي ، حداكثر سه سال ،  –الف 

مجموع دوره هاي استفاده ، . شش ماه و دوره بازپرداخت تسهيالت اعطايي حداكثر پنج سال خواهد بود 

تنفس و بازپرداخت ازحداكثر هشت سال تجاوز نخواهد كرد ، تعيين دوره دقيق تامين مالي هرقرارداد با 

  .عامل، انجام خواهد شد  توجه به شرايط خاص آن و درسقف حداكثر هشت سال ، توسط بانك

دوره تامين مالي براي صادرات كاالهاي مصرفي حداكثر دو سال و براي صادرات  كاالهاي سرمايه اي  - ب

  .، به ازاء عمر مفيد آن ، حد اكثر پنج سال خواهد شد 

ك بان. بازپرداخت اصل و سود تسهيالت به همان ارز پرداخت شده تسهيالت اعطايي خواهد بود  -4ماده 

عامل موظف است حداكثر ظرف مدت چهار روز كاري پس از دريافت اقساط ، آن را به حساب ذخيره 

  .ارزي نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ، واريزكند 

نرخ سود تسهيالت اعطايي به صادركنندگان ، براساس تفاهم بانك عامل و تسهيالت گيرنده ، به  -5ماده 

واحد ) دو( 2به اضافه حداكثر  (LIBOR)كي ارزهاي مربوط دربازار بين المللي طورعام معادل نرخ بين بان

واحد درصد و يا نرخ بهره بين بانكي ) دو(2به اضافه حداكثر   (CIRR)درصد يا نرخ بهره تجاري پايه 
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نرخ . واحد درصد به تشخيص بانك عامل خواهد بود ) دو(2به اضافه حداكثر  (URIBOR)اتحاديه اروپايي 

  .ود درموارد خاص براساس تصميم هيئت امناء حساب ذخيره ارزي تعيين مي شود س

درصد ) چهل( 40درصد سود تسهيالت اعطايي متعلق به بانك عامل است و ) شصت( 60:  تبصره  

درهرحال ، سهم بانك عامل از سود تسهيالت اعطايي از . باقيمانده به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود 

  .درصد كمتر نخواهد بود  واحد) دو( 2

درمورد تسهيالت مربوط به صدور كاال و خدمات و صدور خدمات فني و مهندسي ، پرداخت  -6ماده 

تسهيالت ارزي ازطريق گشايش اعتبار و معامله اسناد حمل و يا براساس قرارداد تسهيالت و صورت 

اييد بانك عامل مي رسد ، امكان پذير وضعيت هاي انجام كار و يا اسناد حمل دروجه صادركننده ، كه به ت

  .خواهد بود

بانك عامل ملزم به وصول منظم اقساط تسهيالت پرداختي ازتسهيالت گيرنده و واريز آن به  - 7ماده 

دراين خصوص هيچگونه ادعايي درمورد عدم وصول اصل و سود تسهيالت .  حساب ذخيره ارزي است 

  .د ازجانب بانك عامل ، قابل قبول نخواهد بو

بانك عامل مجاز است براي تشويق مشتريان به پرداخت به موقع اقساط و جلوگيري ازتاخير  -8ماده 

درايفاي تعهدات آنان ، نرخ سود مورد نظر را كه نبايد ازحداقل نرخ مندرج درشرايط و ضوابط اعطاي 

رداد با مشتريان ، درقرا (MARGIN)تسهيالت از حساب ذخيره ارزي كمتر باشد ، به عالوه حاشيه اي 

. درج كند ، كه درصورت بازپرداخت زودتر از موعد اقساط ، حاشيه مذكور قابل كاهش يا حذف خواهد بود 

بديهي است با توجه به تعهد بانك درقبال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، آثار تعديل مذكور ، به 
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تسهيالت ارزي ، برعهده بانك خواهد  شرط عدم كاهش سود سهم دولت براساس شرايط و ضوابط اعطاي

  .بود 

بانك عامل موظف است گزارش اقدامات انجام شده و عملكرد قرارداد هاي منعقد شده را مطابق  -9ماده 

فرم دريافتي به صورت ماهانه تنظيم كرده ، يك نسخه ازآن را به دبيرخانه هيئت امناء حساب ذخيره ارزي 

  .و تعهدات ارزي بانك مركزي ارسال كندو يك نسخه را نيزبه اداره آمار 

تبصره تنظيم شده و هردو نسخه كه به امضاي مجاز  4ماده و  10اين قرارداد دردو نسخه ،  -10ماده 

  .طرفين رسيده است درحكم واحد است 

  ...............علي طيب نيا                                                                     

  ........عاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه         مدير عامل بانكم

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور       

« بخشي ازشرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت ازمحل حساب ذخيره ارزي موضوع بند ) 5-4- 2

امناي حساب  هيات 16/5/1386قانون برنامه چهارم توسعه مصوب جلسه مورخ ) 1(ماده » د

  ذخيره ارزي مرتبط با صادرات

بخش هاي صنعت ، معدن ، : بخش هاي مجاز براي اخذ تسهيالت توسط متقاضيان عبارتند از  -1

، فناوري اطالعات ، صادرات كاالها و ...) ازجمله گردشگري و ( كشاورزي ، حمل و نقل ، خدمات 

  .مهندسي  –خدمات و صدور خدمات فني 

 . اي شركت هاي ايراني برنده درمناقصات بين الملليصدور ضمانتنامه بر -2
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و ) SUPPLIER CRIDIT(طرح هاي صادراتي كاالها و خدمات ايراني ، درقالب اعتبار فروشنده  -3

به ) حداكثر يك ساله( باري كوتاه مدت و اعطاي خطوط اعت (BUYER CRIDIT)اعتبار خريدار 

 .منظورتشويق و توسعه صادرات غيرنفتي 

شايان . ( كل هزينه ارزي و ريالي طرح است % 15اضي براي طرح هاي صادراتي حداقل آورده متق -4

كل هزينه ريالي و ارزي طرح % 25ذكر است آورده متقاضي براي طرح هاي عادي وارداتي حداقل 

 )است 

رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي توليدي ، صنعتي و اجرايي  -5

 -12/12/1375ژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدورخدمات مصوب كشوردراجراي پرو

درچارچوب اعالم شده از طرف هيات امناي حساب ذخيره ارزي  براي تمام استفاده كنندگان از 

 .تسهيالت موضوع اين دستورالعمل الزامي است 

شخيص بانك ميزان تسهيالت پرداختي به صادركنندگان براساس ارزمورد نياز براي صادرات به ت - 6

براساس روند صادرات سه سال گذشته واحد  "ترجيحا( عامل و به استناد اعتبار متقاضي تسهيالت 

 .تعيين خواهد شد ) مربوط

صادركنندگاني كه نسبت به انعقاد قرارداد و صدور كاالها و خدمات به شعب يا نمايندگي هاي : تبصره 

د ، اقدام كنند ، مشمول استفاده از تسهيالت ارزي نخواهند خود يا خريداراني كه وابسته يا تابع آنها هستن

 .بود 

درمورد تسهيالت مربوط به صدور كاالها و خدمات و صدور خدمات فني و مهندسي ، پرداخت  -7

تسهيالت ارزي ازطريق گشايش اعتبار و معامله اسناد حمل و يا براساس قرارداد تسهيالت و 
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حمل دروجه صادركننده كه به تاييد بانك عامل مي رسد صورت وضعيت هاي انجام كارويا اسناد 

 .امكان پذيرخواهد بود 

اعطاي تسهيالت صادراتي درقالب اعتبار خريدار و اعطاي خطوط اعتباري كوتاه مدت درسقف  -8

   .اعتباري تعيين شده توسط هيات امناي حساب ذخيره ارزي براي اين امر امكان پذير خواهد بود

 :سرمايه گذاري در خارج از كشور قوانين حمايتي برايو و مهندسي  صدور خدمات فني) 6-4

  : مقدمه)1-6-4

در مورد صدور خدمات فني و مهندسي كه تركيبي از پتانسيل هاي سخت افزاري و نرم افزاري كشور مي 

ن نوع باشد شايد الزم باشد توضيحات بيشتري ارائه گردد زيرا ما در اين ارتباط در آغاز راه هستيم ولي اي

صادرات خدمت كه از هر نظر براي كشور داراي جاذبه مي باشد يكي از مهم ترين اقالم در مجموعه 

  .صادرات غير نفتي است

درصد و  70تا  60در صدور خدمات فني و مهندسي از نظر تأمين ماشين آالت مواد و تجهيزات تا حدود 

حتي براي كشورهاي . سخت افزارها مي باشيم درصد قادر به آماده نمودن اين 90در بعضي مواقع حتي تا 

همسايه امكان صدور موقت كاالي بزرگ هزينه بر وجود دارد، كاترپيالرها، بلدوزر، غلطك هاي سنگين 

در مورد سازه هايي نظير سد، جاده، . براي آماده سازي سايت ها را مي توان موقتاً به آن طرف مرز برد

 اًري از مواد آن در كشور وجود داشته و حتي كارگر متخصص نسبتتونل انحرافي، پل، ساخت خانه بسيا

ارزان قيمت در كشور ما وجود دارد و نسبت به كاالهاي وزين و حجيم در مقايسه با كشورهاي ديگر داراي 

خوشبختانه توان مهندسي ما در سطح رقابت اميز با اروپايي ها بوده و تجربياتي كه . مزيت مي باشيم

  .مؤيد اين مطلب است داشته ايم خود



٢٣٣ 

 

خوشبختانه ساختارهاي مقرراتي و دولتي و بانك نيز در چند ساله اخير براي بستر سازي صدور خدمات 

مهندسي شكل گرفته و براي شركت در مناقصات بين المللي صدور ضمانت نامه ها ، قبول اسناد، معرفي 

بد نيست در . امات جالبي انجام يافته استبانك هاي عامل با استفاده از قانون حداكثر توان مهندسي اقد

اينجا اشاره اي به وضعيت كشورهاي الگو را ذكر نماييم تا به اهميت صادرات در بخش خدمات و نقش آن 

  .در توسعه بيشتر واقف گرديم

بيش از بخش هاي صنعت و كشاورزي است، و  GDPدر كشورهاي توسعه يافته ، سهم بخش خدمات در 

طبق بررسي . جه توسعه يافتگي كشور بيشتر باشد، اهميت بخش خدمات آن بيشتر استاصوالً هر چه در

ارزش افزوده % 60و حدود . درصد نيروي كار در بخش خدمات مشغول است 70هاي انجام شده بيش از 

درصد و در  70اين رقم ها در اياالت متحده امريكا بيش از . اين كشورها به اين بخش اختصاص دارد

  .درصد است 50وپا بيش از جامعه ار

بعضي از كشورهاي آسيايي اصوالً در دهه هاي اخير اقتصاد خود را به اقتصاد خدمت محور تبديل نموده 

  :اند مثالً

درصد افزايش يافته  69به  1983درصد در سال  60سنگاپور از  GDPسهم بخش خدمات در  -

 .است

تقريباً سه برابر شده  GDPهم آن در در كره جنوبي بخش خدمات رشد جهش گونه اي داشته و س -

درصد نيروي كار اين  50. رسيده است 1993درصد در سال  44به  1989درصد در سال  16و از 

 .كشور در بخش خدمات مشغول كارند
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رسيده  1993درصد در سال  86به  1984درصد در سال  76سهم بخش خدمات هنگ كنگ از  -

هنگ كنگ . بخش خدمات كليه كشورها است بخش خدمات اين كشور پيشرفته ترين. است

ميليارد  30دهمين كشور صادركننده خدمات دنياست و ارزش صادرات ساالنه خدمات آن بيش از 

 .دالر است

رسيده  1994درصد در سال  59به  1983در سال  GDPدرصد  48سهم بخش خدمات تايوان از  -

صادرات خدمات اين  1995ال در س. درصد توليدات اين بخش صادر مي شود 10حدود . است

 .ميليارد دالر بوده است 24ميليارد دالر و واردات خدمات آن  4/15كشور 

معهذا در  باشد،مي  ه سرمايه گذاري خارجيان در كشورمربوط ب ،اگر چه اغلب بحث سرمايه گذاري

مايد كه نوضعيتي كه بخش خصوصي بخواهد در خارج سرمايه گذاري كند يا دولت امكاناتي را فراهم 

اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج سرمايه گذاري نمايند الزم است اين موضوع با آگهي هاي كافي توسط 

صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ، سرمايه گذاران و صادركنندگان كاال صورت گيرد چرا كه عدم 

لبته بايد اذعان داشت،كه ا. آگاهي از اين موضوعات ممكن است صدمات جبران ناپذيري به آنها وارد نمايد

تقريباً موارديكه بايد مورد بررسي قرار گيرد در همه كشورها يكسان است، لكن با شدت و ضعفي كه اين 

كشور با كشور به دليل  چنينحمايت ها، يا قوانين براي سرمايه گذاري دارد نسبت به هر كشور و هم

ممكن است لغو تعرفه و هزينه هاي مختلف ي شورهايي كه با بيمه دارند متفاوت است مثالً در ك مناسبت

با هم داشته باشند يا متقابالً بعضي از درآمدها از ماليات معاف نموده  را نظير سود بازرگاني حقوق گمركي

- باشند بهر صورت معموالً كشوريكه با به كارگيري، وجوه نقد خود، ماشين آالت و تجهيزات ابزار و قطعات

نيروي كار در كشور ديگري امكاناتي فراهم بنمايد را سرمايه گذار و كشوريكه -حق اختراع و دانش فني

  .اين سرمايه را تحت شرايط و قوانين مي پذيرد ميزبان ناميده مي شوند
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مهم ترين اصولي كه شخص سرمايه گذار در كشور ميزبان  از نظر سرمايه گذاري بايد به آن توجه 

  :عبارتند از.نمايد

 ر كشور خود براي سرمايه گذاري در خارج از كشورقوانين حمايتي د .1

 .دعامل فعاليت مي نماينبانكهاي مهم و معتبر در كشور خود و در كشور ميزبان كه بصورت  .2

 وضعيت مالياتها، معافيت ها و حقوق تعرفه متقابل در كشور .3

 قويت آنهاقانون سرمايه گذاري در كشور ميزبان،قانون سرمايه گذاري كشور سرمايه گذار براي ت .4

 چگونگي و امكان برگشت اصل سرمايه و سود حاصله از آن به صورت ارز قابل تبديل حامل .5

 سهم ريالي، سهم پول محل، سهم ارزي پروژه .6

 ساختار حقوقي قراردادهاي سرمايه گذاري و چگونگي حل اختالف و حكميت  .7

 مؤسسات تضمين كننده سرمايه گذاري در كشور ميزبان .8

 زباندرجه ريسك كشور مي .9

 چگونگي سرمايه گذاري خارجي در اوراق بهادار سهام .10

 امكان مشاركت در سرمايه گذاري از طريق خريداران قرضه و مشاركت .11

 چگونگي انتقال فن آوري و تكنولوژي مربوط به سرمايه گذاري .12

 قوانين سلب مالكيت اموال خصوصي و انتقال مالكيت آتي به دولت سلب كننده و شخص ثالث .13

 از طريق سيستم كنترل نامطلوب توسط كشور ميزبان-ي يا خريدپنهان سلب مالكيت .14

ملي كردن و انتقال اجباري اموال اتباع خارجي و داخلي توسط كشور ميزبان و تضمين  ،مصادره .15

 آنها 

 كنترل اموال توسط دولت ميزبان .16
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ي در كشورها به علت عدم حمايت صادركنندگان و سرمايه گذارانمي شود  مالحظهبطوريكه 

ممكن است منجر به سلب حقوق آنان در بعضي موارد با استفاده از مفاد قوانين دستور  ،خارجي

  .رساني گردد

البته دولت موظف است از طريق انعقاد عهد نامه هاي بين المللي و عضويت در كنفرانسيون هاي 

الي آسوده به اين مختلف حتي االمكان ريسك هاي فوق را به حداقل برساند تا سرمايه گذاران، با خي

  .امر بپردازند

 قوانين جلب و حمايت ازسرمايه گذاري خارجي در تمام كشورها توسط سازمان سرمايه گذاري    

 4- 6-2در بخش در اين رابطه .مي گردددارائي بررسي و منتشر  وزارتخانه مالي نظير وزارت اقتصاد و

 .اشاره كرده ايمتسهيالت و امكانات  بخشنامه مهم در مورد صدور خدمات فني و مهندسي و اعطاي

  شرايط عمومي بيمه خدمات فني و مهندسي) 6-4- 2

  :اساس قرارداد-1ماده 

و پيشنهاد كتبي بيمه گذار تنظيم  1316اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 

قسمت از پيشنهاد كتبي  آن. گرديده هر گونه تغييري در آن به موجب الحاقيه هاي صادره خواهد بود

بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده هم زمان با صدور بيمه نامه كتباً به بيمه گذار اعالم شده 

  .است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي گردد
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  :تعاريف-2ماده 

رت شركت بيمه ايست كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسا:بيمه گر 1-2

  .احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه بعهده مي گيرد

شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه بيمه را خريداري نموده و :بيمه گذار 2- 2

  .متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد

تي از موضوع هرشخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه در تمام يا قسم:ذينفع 3-2

  .بيمه نفع داشته باشد

     در بيمه نامه فع در رابطه با انجام خدمات مذكورذين/ تأمين مطالبات بيمه گذار:موضوع بيمه 4-2

  .مي باشد

  .مبلغ و يا در صد معيني از خسارت مي باشد كه تحمل آن بعهده بيمه گذار خواهد بود:فرانشيز 5-2

ا مجوز دولت متبوع خود اقدام به انعقاد قرارداد خريد خدمات با شخصيت حقوقي است كه ب:كارفرما 6-2

  .بيمه گذار نموده و متعهد پرداخت بهاي آن مي باشد

  :اصل حسن نيت -3ماده 

بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر كليه اطالعات راجع به 

اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر عمداً از اظهار .دموضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار ده

مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً برخالف واقع اظهاري بنمايد قرارداد بيمه باطل و بالاثر خواهد بود ولو 

در اين .اينكه مطالب كتمان شده و يا اظهارات برخالف واقع هيچ تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد
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قط حق بيمه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه گر مي تواند مانده حق صورت نه ف

  .بيمه را نيز مطالبه نمايد

  :تعهدات بيمه گر -4ماده 

بيمه گر متعهد است آن قسمت از خساراتي را كه به علت عدم وصول مطالبات بيمه گذار از كارفرما 

  .ر اينكه ناشي از خطرات زير بوده باشدمتوجه وي شده است جبران نمايد مشروط ب

  ور شكستگي يا اعسار كارفرما -1-4

عدم پرداخت بهاي خدمات انجام شده در سر رسيد مربوط، مشروط بر اينكه خدمات مذكور طبق  – 4- 2

  . قرارداد و استانداردهاي مورد توافق طرفين انجام شده باشد

ريدار به نحوي كه بيمه گذار موفق به دريافت تيره شدن يا قطع رابطه سياسي با كشور خ – 3-4

  .مطالبات خود در سر رسيد نشود

اعمال سياستهاي اقتصادي و محدوديتهاي ارزي در كشور كارفرما به نحوي كه موجب عدم  – 4-4

  .دريافت مطالبات بيمه گذار گردد

يمه گذار موفق به دريافت سلب مالكيت از كارفرما بر اثر ملي شدن و يا مصادره اموال به نحويكه ب– 5-4

  .مطالبات خود نشود

وقوع جنگ يا حالت و يا هر گونه عملياتي كه به جنگ شباهت دارد در كشور طرف قرارداد اعم از – 6-4

  .اينكه جنگ اعالم شده يا نشده باشد
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  .خسارات ناشي از اعتصاب، شورش و بلوا در كشور طرف قرارداد-7-4

  :گر حداكثر ميزان تعهد بيمه - 5ماده

تعهدات بيمه گر محدود به مطالبات بيمه گذار در رابطه با خدمات انجام شده مي باشد و در هيچ صورتي 

  .از مبلغ مذكور در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد

  :زمان تحقق خسارت-6ماده 

  .در مورد ورشكستگي و يا اعسار كارفرما، بالفاصله پس از احراز آن -6-1

ارفرما از پرداخت بهاي خدمات انجام شد شش ماه پس از تاريخ سر رسيد در مورد خودداري ك -6- 2

  .پرداخت

در موردي كه خسارت وارده ناشي از ممانعت يا تأخير در انتقال بهاي خدمات انجام شده از كشور  -3-6

ع طرف قرارداد بوده و موجبات آن از حيطه اختيار كارفرما و بيمه گذار خارج باشد، سه ماه پس از تودي

  .بهاي خدمات مزبور به صورت سپرده غير قابل برگشت در يكي از بانكهاي مورد قبول بيمه گر

چنانچه توديع سپرده فوق الذكر به تشخيص بيمه گر به موجب قوانين و مقررات جاري در  -1-3-6

  .كشور طرف قرارداد امكان پذير نباشد چهار ماه پس از سر رسيد پرداخت

  .از انقضاء چهار ماه از تاريخ تحقق خطري كه موجب بروز خسارت شده است در ساير موارد پس -4-6

عليرغم مهلت هاي مقرر در اين ماد در موارد زير زمان تحقق خسارت به ترتيبي كه براي هر  -1-4-6

  .مورد مقرر شده است مي باشد
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ق بداند و اين امر در صورتيكه كارفرما خود را در عدم پرداخت بهاي خدمات انجام شده محق -1-1-4-6

مورد قبول بيمه گذار نباشد و يا در هر مورد ديگري كه حل اختالف بين كارفرما و بيمه گذار به دادگاه 

صالحيتدار و يا ساير مراجع پيش بيني شد در قرارداد احاله شده باشد پس از صدور حكم قطعي به نفع 

  . بيمه گذار از مراجع مزبور

موجب شرط قرارداد يا قانون كشور طرف قرارداد ترتيبات خاصي براي  در هر مورد كه به -1-4-6- 2

  .مطالبه خسارت و يا استيفاي حقوق بيمه گذار پيش بيني شده باشد براساس ترتيبات مذكور

  :محاسبه خسارت -7ماده 

 خسارت با توجه به مبلغ بيمه و شرايط بيمه نامه و نرخ تسعير مقرر در شرايط خصوصي محاسبه و - 1-7

  .پس ازكسر فرانشيز پرداخت خواهد گرديد

هر گاه در قرارداد خريد خدمات شرط شده باشد كه عدم پرداخت بخشي از بهاي خدمات انجام  -1-1-7

شده در سر رسيد مقرر موجب حال شدن بقيه طلب بيمه گذار مي شود چنين شرطي در زمان پرداخت 

  .خالف آن در بيمه نامه ذكر گرديده باشد خسارت نسبت به بيمه گر بي اثر است مگر اينكه شرط

  :مبالغ زير نيز در محاسبه خسارات منظور و پرداخت مي گردد -7- 2

مبلغي كه كارفرما خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته است در صورت صدور رأي مراجع  -1-2-7

  .ذيصالح مبني بر محق نبودن وي

تحقق يا توسعه خسارت و يا وصول مطالبات خود مي  مخارجي كه بيمه گذار براي جلوگيري از -2-7- 2

هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم .نمايد  بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود
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مخارج مزبور يا تناسب آن با موضوع بيمه اختالفي ايجاد شود حل اختالف به ترتيب پيش بيني شده در 

  .خواهد بود 19ماده 

  :مان پرداخت خسارتز -8ماده 

روز پس از زمان تحقق خسارت و تعيين ميزان آن نسبت به تسويه  15بيمه گر موظف است حداكثر ظرف 

  .آن در وجه گذار يا ذينفع اقدام نمايد

  :وظايف بيمه گذار -9ماده 

  :بيمه گذار موظف است

ل قرارداد مربوط به اين فرم پيشنهاد بيمه را با كمال دقت و صحت تكميل نموده و مشخصات كام  -1-9

بيمه نامه را در اختيار بيمه گر قرارداده و هر گونه مدارك و اطالعات ديگري كه مورد نياز بيمه گر باشد را 

  .به وي تسليم دارد

كليه اطالعات خود را كه ممكن است در ارزيابي خطر مؤثر باشد از جمله هر گونه اطالعي كه از -2-9

  .د به منظور بررسي و ارزيابي دقيق خطر به آگاهي بيمه گر برساندسوابق فعاليت كارفرما دار

  .حق بيمه مقرر را به ترتيب پيش بيني شده در شرايط خصوصي پرداخت نمايد-3-9

بدون اخذ موافقت كتبي بيمه گر تغييراتي در قرارداد نداده و يا سر رسيد پرداخت و يا مهلتي را -4-9

  .تمديد ننمايد
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ديه كتبي بيمه گر، موافقت و يا مصالحه و يا هر اقدام ديگري در رابطه با طلب مورد بدون اخذ تأيي-5-9

بيمه و يا وثايق و تأمين هاي وابسته به آن بعمل نياورد و يا بطور جزئي يا كلي از طلب يا وثايق و تأمين 

  .هاي وابسته به آن صرفنظر نكند و يا آن را به ديگري واگذار ننمايد

دت ده روز از تاريخ اطالع از هر واقعه اي كه ممكن است باعث تشديد خطر مورد حداكثرظرف م-9- 6

  .تعهد شود و بطور كلي هر واقعه اي كه طلب مورد تعهد را تهديد كند بايد بيمه گر را كتبأ آگاه سازد

تبأ به چنانچه مشكالتي در اجراي قرارداد بوجود آيد، مراتب را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اطالع ك-7-9

بيمه گر اعالم نموده و كليه تدابير و اقدامات الزم و منا سب را به منظور حفظ حقوق بيمه گر عليه 

كارفرما و يا هر شخص ديگري، معمول دارد و در صورت در خواست بيمه گر در مهلت هاي قانوني 

  .اقدامات الزم حقوقي را انجام دهد

ريخ ارسال صورتحساب و يا صورت وضعيت انجام كار، نتواند در صورتيكه پس از انقضاء يك ماه از تا-8-9

وجه آن را وصول كند، نظر خود را درباره علت عدم پرداخت وجه از سوي كارفرما اعالم داشته و چنانچه 

  .متعاقب چنين وضعيتي وجهي وصول كند بالفاصله بيمه گر را آگاه سازد

كاهش خسارت مي دهد به اجرا درآورده و در  دستوراتي را كه بيمه گر به منظور جلوگيري يا-9-9

  .صورتي كه بيمه گر الزم بداند قرارداد را ادامه ندهد

روز از تاريخ اطالع از وقوع خسارت مراتب را با مدارك و اسناد مثبته اي كه نشان  10حداكثر تا -10-9

  .دهنده ميزان خسارت مورد ادعاست در اختيار بيمه گر قرار دهد
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كه متعاقب دريافت خسارت از بيمه گر وجهي از كارفرما يا ضامن وي يا از محل ديگري در صورتي-11-9

بابت قرار دادي كه خسارت مربوطه به آن است دريافت نموده باشد بايد كل مبلغ دريافتي را به بيمه گر 

  .پرداخت كند

قانوني نسبت به ) اصل و بهره(پس از دريافت خسارت كليه حقوق خود را اعم از عين و منافع -12-9

قراردادي كه خسارت مربوط به آن است تا ميزان خسارت دريافتي به بيمه گر منتقل كرده و كليه اسناد و 

  .مدارك و وثايق و تضمين هاي مربوط به قرارداد را به بيمه گر واگذار نمايد

  فسخ و بطالن بيمه نامه -10ماده 

ارداد بيمه با قصد تقلب بهاي خدمات موضوع قرارداد را چنانچه بيمه گذار يا نماينده او در موقع عقد قر

  .اضافه بربهاي عادله و واقعي اعالم كرده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست

بنمايد و مطالب  دداري كند يا عمداً اظهارات كاذبهرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خو-1-10

ات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر اظهار نشده يا اظهار

. بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكور تأثيري در تحقق خطر مورد بيمه نداشته باشد

 در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد

  .حق بيمه باقيمانده را نيز از بيمه گذار مطالبه كند

اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود، -2-10

در اين صورت هر گاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خالف واقع قبل از تحقق خطر مورد بيمه معلوم شود 

افه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند بيمه گر حق دارد يا اض

در صورت فسخ، بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي . و يا قرارداد بيمه را فسخ كند
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شروع مي شود و بيمه اثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به بيمه گذار . دو قبضه به بيمه گذار اطالع دهد

در صورتي كه مطلب اظهار . گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد

نشده يا اظهار خالف واقع بعد از تحقق خطر مورد بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار 

  .خطر بطور كامل و واقع پرداخت شده باشد تقليل خواهد يافت

دستورالعمل اعطاي تسهيالت ارزي صادراتي براي تامين سرمايه درگردش واحد هاي )3-6-4

  :دسي صادركنندهمهن –توليدي ، بازرگاني و فني 

درراستاي توسعه صادرات غيرنفتي وبه منظور توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال ، بانكهاي عامل           

عقود قانون عمليات بانكي بدون  ين حساب و درقالب يكي ازحساب ذخيره ارزي مي توانند ازمحل منابع ا

ربا به منظور تامين سرمايه درگردش مورد نياز واحدهاي توليدي ، بازرگاني و فني مهندسي صادراتي 

صادركننده كاال وخدمات به صورت اعتبار فروشنده با رعايت شرايط ذيل نسبت به پرداخت تسهيالت 

  :ارزي اقدام نمايند 

واحد هاي توليدي ، بازرگاني و فني و مهندسي كه كاالهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي  - 1ماده 

  .صادرمي كنند مشمول استفاده از تسهيالت اين دستورالعمل مي باشند

تسهيالت موضوع اين دستورالعمل به منظور تهيه ، تدارك و توليد كاالهاي صادراتي و خدمات  -2ماده 

  .صدور اعطاء مي گردد فني و مهندسي قبل از

ميزان اعتبار به صادركننده براساس ارز مورد نياز براي تدارك و توليد كاالهاي صادراتي به  -3ماده 

براساس روند صادرات سه سال  "ترجيحا( تشخيص بانك تسهيالت دهنده و به استناد ارزيابي اعتبار 

  .متقاضيان مي باشد ) گذشته واحد مربوطه 
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هيالت دهنده ، تامين سرمايه درگردش ريالي متقاضي را براي تدارك و توليد كاالهاي بانك تس -4ماده 

  .صادراتي ، دراولويت قرار خواهد داد 

مدت استفاده و بازپرداخت تسهيالت متناسب با قرارداد منعقده بين صادركننده و خريدار كاال و  - 5ماده 

مدت مذكور درمورد صادرات . اهد بود خدمات فني و مهندسي و تشخيص بانك تسهيالت دهنده خو

  كاالهاي مصرفي و واسطه اي حداكثر مي تواند به مدت دوسال باشد

وثايق مورد نياز مطابق با آيين نامه و دستورالعمل هاي قانون عمليات بانكي بدون ربا و قرارداد  -6ماده 

  .عامليت حساب ذخيره ارزي به تشخيص بانك عامل تعيين مي شود 

پرداخت تسهيالت ارزي ازطريق گشايش اعتبار اسنادي و معامله اسناد حمل و دروجه فروشنده  -7ماده 

براي صدوركاال و خدمات فني مهندسي ) خريداري شده ازخارج ازكشور ( كاال و يا مواد اوليه يا واسطه اي 

  .كه به تاييد بانك عامل برسد ، امكان پذير مي باشد 

ت اعطايي موضوع اين دستورالعمل براي تمامي بخش هاي مورد نظر ، نرخ تسهيالت كوتاه مد -8ماده 

  .خواهد بود %) 3(به اضافه سه درصد ) LIBOR(نرخ سود بين بانكي ارزها دربازار بين المللي 

متقاضي مكلف است اظهارنامه گمركي ممهور به مهر خروج كاالي موضوع تسهيالت دريافتي را از  - 9ماده 

كشور ، حداكثر ظرف مدت شش ماه ازتاريخ تعهد قراردادي ، به بانك عامل ارائه يكي از گمركات رسمي 

درصورت عدم ارائه اظهارنامه مذكور ظرف مهلت مقرر، مشمول تاديه وجوه التزام عدم ايفاي تعهد به . كند 

  .درصد ساالنه عالوه براصل و سود تسهيالت اعطايي خواهد بود  10ميزان 

وصول تسهيالت و بازپرداخت آن به حساب ذخيره ارزي با بانك عامل است و مسئوليت كامل  -10ماده 

  .هيچگونه اعالم و ادعاي الوصول بودن تسهيالت اعطايي ازجانب بانك عامل پذيرفته نيست
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ساير مواردي كه دراين دستورالعمل مورد اشاره قرارنگرفته تابع بخشنامه ها و دستورالعمل هاي  - 11ماده 

  .ي خواهد بود حساب ذخيره ارز

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران گزارش عملكرد تسهيالت موضوع اين دستورالعمل را  -12ماده 

  .ماهانه به صورت جداگانه به دبير خانه هيئت امناء حساب ذخيره ارزي ارسال خواهد كرد 

ره ارزي هيئت امناء حساب ذخي 11/12/1383اين دستورالعمل درنشست چهل و پنجم مورخ  -13ماده

اصالحي قانون برنامه سوم توسعه مصوب هيئت وزيران ، به » 60«آيين نامه اجرايي ماده » 8«طبق ماده 

  .تصويب هيئت امناء حساب ذخيره ارزي رسيد 

  :وضعيت تضمين و توثيق و پوشش در كشور )7-4

  مقدمه 

دور كاالهاي خود با صادركنندگان براي ص. بيمه براي صادرات يك نياز اساسي و ضروري است      

. شان غير ممكن مي شود اي خطراتي روبرو هستند كه درصورت بروز آنها ادامه فعاليت صادراتي براي

ازجمله . بنابراين طبيعي است عوامل و مولفه هاي موثر درصادرات نيز ازاهميت خاصي برخوردار باشند 

دربرابر خطرات غير تجاري است كه  "بيمه صادرات "يا  "تضمين صادرات  "عوامل مهم دراين خصوص 

دراين بخش اين عامل مهم و تاثير گذار درامر صادرات را مورد . صادرات و صادركنندگان به آن نياز دارند 

بررسي قرارداده و محدوده و قلمرو آنرا بازخواهيم شناخت و درنهايت وضعيت بيمه صادراتي درايران مورد 

  .ارزيابي قرارخواهد گرفت 
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  يمه صادراتي ماهيت ب

صادرات به دليل نقش و سهم بارزي كه درتوسعه اقتصادي و اجتماعي هركشور دارد، همواره دركانون      

توجه دولتها قرارگرفته است به ترتيبي كه هم اكنون تضمين يا بيمه صادرات و چگونگي آن بعنوان يكي از 

بنابراين ، طبيعي است انجام چنين . د اهرمهاي قبض و بسط تجارت با ساير كشورها بكار گرفته مي شو

مسئوليت خطيري تشكيالت و ساختار خاصي را طلب نمايد تا هم بتواند تامين هاي مورد لزوم صادرات را 

  .فراهم كند و هم كارآيي الزم را جهت تحقق اهداف دولت داشته باشد 

نند حريق ، سرقت ، غرق ما( صادركنندگان براي صدور كاالهاي خود صرف نظر از خطرات عادي      

كه دركمين هرمحموله تجاري است با خطراتي روبرو هستند كه ....) و غيره  31، حوادث غير مترقبهكشتي

تحت پوشش  "اين خطرات معموال. درصورت بروز آنها ، ادامه فعاليت صادراتي برايشان غيرممكن مي شود 

ضمين صادرات يا بيمه صادرات دربرابر شركتهاي بيمه تجاري قرار نمي گيرند و درچنين شرايطي ت

  .خطرات غير تجاري بيش از پيش آشكار مي شود 

اين خطرات بيشتر سياسي يا اقتصادي هستند و درخارج از مرزهاي جغرافيايي يك كشور قرارداشته و      

توان درحقيقت دامن گير صادركننده كاال و يا خدمات ازكشوري به كشور ديگر مي شوند براي نمونه مي 

  :به موارد زير اشاره كرد 

اعمال محدوديت هاي ارزي دركشور ) 3عدم پرداخت بهاي كاال درسررسيد )2ورشكستگي خريدار ، )1

اعمال سياست ) 4خريدار به گونه اي كه وارد كننده نتواند مطالبات فروشنده كاال را به موقع پرداخت كند 

تهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات اعمال سياس) 5محدوديت هاي وارداتي دركشور خريدار 
                                                            

سيل، زلزله، جنگ،انقالب، شورش، تغييرات شديد اقتصادي، بالياي : عبارتند از اتاق بازرگاني مي باشد كه 421موارد حوادث غير مترقبه مطابق نشزيه شماره   -  ٣١
  ....... طبيعي و 
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مصادره اموال ) 7بروز جنگ يا حالت جنگ بين كشور خريدار و فروشنده كاال ) 6صادركننده گردد 

خريدار كاال درخارج از كشور براثر ملي شدن به نحوي كه صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود 

صادركننده موفق به  "با كشور خريدار بنحوي كه نتيجتا تيره شدن روابط يا قطع رابطه سياسي) 8نگردد 

 .دريافت مطالبات درسررسيد نگردد

تفاوت بسياروسيع وگسترده اي بين خطرات بازرگاني ازيكسو و خطرات سياسي و اقتصادي ازسوي      

ار ديگر وجود دارد كه براي پوشش خطرات بازرگاني ، بيمه گران بخش خصوصي درواقع توان مالي خريد

كاال راتحت پوشش قرارداده اند و حال آنكه درپوشش دومي ، يعني خطرات سياسي و اقتصادي ، كليه 

  .حوادث موجود دربازار تحت پوشش بيمه اي قرارمي گيرد 

   32جايگاه بيمه درايران

صنعت بيمه كشور داراي . دركشور ايران بيمه از جمله انتظارهاي ملي است كه تحقق نيافته است      

سال از عمر اولين شركت بيمه دولتي مي  60يشينه اي مدون از فعاليتهاي بيمه اي مي باشد كه حدود پ

ساله دراين زمينه دارد اما متاسفانه بطور تمام و كمال درخدمت رفاه اقتصادي مردم  80گذرد و قدمتي 

حمت و با مشكالت قرار نگرفته و حتي پوشش هاي مورد نياز واحدهاي صنعتي و اقتصادي كشور را به ز

با . زيرا دركشور ما بيمه تحت شعاع ساير فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني قرارگرفته است. ارائه مي كند 

توجه به اينكه صادرات چه بصورت كاال يا سرمايه چه بصورت خدمات دراغلب كشورها بعنوان محوررشد و 

ضمانت صادرات ايران براي تحقق اين امر و  توسعه اقتصادي مورد توجه و عنايت خاص قراردارد ، صندوق

                                                            
  ه هاي غير تجاري است براي صادراتمنظور بيم ٣٢‐
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شروع به فعاليت  "مجددا 1375تاسيس شده و در سال  1352با هدف توسعه صادرات غيرنفتي درسال 

  .نموده است و هم اكنون ضمانت نامه هاي مورد نياز صادركنندگان را دراختيار آنان قرار مي دهد 

به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و همت  1373ي درسال همچنين شركت بيمه صادرات و سرمايه گذار     

صنعت بيمه و بانكهاي كشور تاسيس گرديده و سرمايه گذاري هاي صادركنندگان را تحت پوشش 

حمايتي قرارمي دهد و درواقع خطرات سياسي و اقتصادي رايج را بيمه مي نمايد تا صادركنندگان كاال و 

شور خارجي با قرارگرفتن دريك حاشيه امنيت مالي ، كمتر خدمات ويا سرمايه گذار ايراني دريك ك

  .نوسانات يك بازار خاص قرار گيرنددرمعرض ورشكستگي و ضرر و زيان ناشي از متغير هاي اقتصادي و 

   بررسي نقش بيمه اعتبار صادرات

ر صادرات يكي از جنبه هاي بسيار مهم بيمه صادرات كه درواقع بخش مجزايي مي باشد ، بيمه اعتبا     

يك صادركننده كاال با  "بيمه اعتبار صادرات آخرين حلقه يكسري خطراتي است كه معموال "است ، اصوال

موسساتي كه تمايل به حمايت ازتجارت داخلي و صادرات خود  "اين فرآورده را عمدتا. آن مواجه است 

بين المللي را تامين مالي مي دربرابر ريسك هاي اعتباري دارند و واسطه هاي مالي كه تجارت داخلي و 

كنند مورد استفاده قرارمي دهند اين فرآورده يكي از تكنيكهاي اوليه واسطه گري اعتبار است كه 

  .درمعامالت بين المللي از آن استفاده مي شود 

دراغلب كشورهاي دنيا ارتباط تنگاتنگي بين بانكهاي اعطا كننده تسهيالت صادراتي و موسسات      

ادرات وجود دارد و دربسياري از موارد نقش اعطاي تسهيالت صادراتي به آنها نيز سپرده شده تضمين ص

     است ، همه مي دانند كمتر اعتباري با هدف صادرات دركشورهاي صنعتي به خريداران خارجي اعطا

خارجي را  اعطاي اعتبارات "به همين علت غالبا. مي شود كه مورد تضمين اين موسسات قرارنگرفته باشد 
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 "به موافقت قبلي اين گونه موسسات موكول   مي كنند و اين موسسات به طورغيرمستقيم ابزار نسبتا

بي . دقيقي هستند دردست دولتها بمنظور رعايت حد متعارف اعتبارات خارجي و تشويق صادرات ملي

رهاي مزبور شك وجود اين قبيل موسسات دركشورهاي صنعتي ازجمله عوامل توسعه صادرات دركشو

  .است كه صادركنندگان را اززيانهاي ناشي از خطرهاي سياسي و اقتصادي مصون مي دارد 

جانشين ) خريدار خارجي ( ازآنجا كه اين قبيل موسسات با پرداخت خسارت و يا دين مديون      

ولت مي باشد صادركنندگان براي تعقيب بدهكاران خواهند بود و ازطرف ديگر كليه سهام آنها متعلق به د

به اين ترتيب بعنوان يك دولت حقوق خود را از بدهكاران خارجي مطالبه مي نمايند و بديهي است 

درچنين صورتي امكان استفاده هرچه بيشتر از پتانسيل هاي اقتصادي و سياسي براي وصول مطالبات 

  .وجود خواهد داشت 

ش مي دهد ، اما دربسياري از موارد بيمه اعتبار بيمه بازرگاني فقط ريسكهاي تجاري درمعامالت راپوش     

مثل ( صادرات ممكن است با پوشش ريسك هاي سياسي تركيب شود كه عمليات دولتي مشخصي 

بسياري از . را كه مانع از انجام پرداخت خريدار شود پوشش مي دهد ) محدوديتهاي مبادالت خارجي 

ن تامين اعتبار تجاري البته به شرط آنكه بيمه گر معتبر با بانكها بيمه نامه اعتبار صادرات را بعنوان تضمي

  .سابقه كافي صادر كرده باشد مي پذيرند 

  دولت و تضمين اعتبارات صادراتي 

بيمه اعتبارات صادراتي بوسيله دولتها فراهم يا پشتيباني مي شوند زيرا اين موجب تشويق صادرات      

مي رسد زيرا اين اعتقاد وجود دارد كه ريسك ، بخصوص  مداخله دولت به نظر الزم. ملي مي گردد 

ريسك سياسي وسيع است و به وسيله بيمه گران خصوصي كه الزمه كار آنان تعقيب منافع خود مي باشد 



٢٥١ 

 

قابل پيش بيني نيست و از وظايف دولت مي باشد كه صادركنندگان بويژه بخش خصوصي را با بيمه 

ا توجه به اينكه تعداد كشورهايي كه به علت كمبود ارز مجبور به ب. كردن تحت پوشش حمايتي قراردهد 

برنامه ريزي مجدد دربازپرداخت بدهي هاي خود مي شوند رو به افزايش است لذا اين امر نشان دهنده آن 

  . مي باشد كه تعيين ريسك سياسي بايد همچنان به عهده دولتها باشد 

به كشور ديگر  نسبت كشورهر ل دارد ، به عبارت ديگر در ميزان حمايت دولت بستگي به كشور مقاب     

دربعضي از كشورها نظير انگلستان ، ژاپن و دانمارك كارتضمين اعتبار توسط يك سازمان . متفاوت است 

 Statutoryبرخي نظير كانادا ، استراليا و هند بوسيله يك سازمان قانوني .دولتي انجام مي شود 

corporation   ود انجام مي ش.  

درپاره اي از كشورها نظير آلمان هرچند سياستها بوسيله شركتهاي خصوصي اعالم     مي شود ، اما      

درساير كشورها سيستم مشابه فرانسه برقراراست كه همه خطرات . آنها با حساب دولت كار مي كنند 

كشورها هم مانند  بعضي از. سياسي باحساب دولت و همه خطرات تجاري بعهده موسسات بيمه گراست 

  .اسپانيا و سوئد بطور خصوصي عمل مي كنند 

دركشورهاي بزرگ تجاري دنيا كه بازارهاي عمده صادراتي را قبضه كرده اند موسسات تضمين      

صادرات قدرت زيادي كسب كرده و هرساله ميلياردها دالر كاال و خدمات قابل صدور را تحت پوشش خود 

ركتها درآمد هاي احتمالي مورد انتظار از صدور كاال و خدمات به يك بازار حتي اين ش.قرار مي دهند 

براي نمونه متذكر مي شود كه شركت تضمين صادرات آلمان . خاص را تحت ضمانت قرار مي دهند 

صدوركاال هاي آلماني را به كشور سومالي يا سيرالئون و يا  "اگر فرضا     (HERMES)موسوم به هرمس 

بطور كامل  "تقريبا) بازار( وشش قرارندهند ، صادرات كاالهاي آلماني به اين سه كشور اتيوپي تحت پ
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متوقف مي شود ، زيرا هيچ موسسه صادركننده كاال يا خدمات حاضر نيست كه بدون اطمينان كامل و 

ين با ا. قطعي از بازگشت بهاي كاالها ي خود به معامله دست بزنند و سرمايه خود را به خطر اندازد 

  .ترتيب بخش خصوصي خود را تقويت مي نمايد

از خصوصيات ديگري كه بنظر مي رسد بايد درساختار تشكيالتي موسسات تضمين صادرات ملحوظ      

دولت ها . نظر قرارگيرد ، قابليت اعمال سياست هاي دولت درامر صادرات به فوريت وبه سهولت مي باشد 

ست سياست ها ي گوناگوني را در رابطه با كشورهاي مختلف با توجه به رعايت مصالح مختلف ممكن ا

اتخاذ نمايند و اعمال و رعايت اين سياست ها ازطريق نرخ تعرفه ها و يا سقف اعتبارات صادراتي براي 

  .كشورها مي تواند صورت گيرد 

  ريسكهاي قابل بيمه شدن 

قابل تقسيم به ريسك هاي  "موالخطراتي كه در تضمين اعتبارات صادرات پوشش داده مي شوند مع     

 Politicalو ريسكهاي سياسي   (Commercial Risks)بازرگاني   Risks) ( است ، منظور از ريسك

بازرگاني خطراتي است كه مربوط به مشتري مي باشد مانند قدرت بازپرداخت او يعني قصور دربازپرداخت 

جي يا توسط ضامن و منظور از ريسك سياسي مطالبات بيمه شده به داليل بازرگاني ازطرف بدهكار خار

خطراتي است كه مربوط به كشور مشتري مي باشد يعني قصور دربازپرداخت مطالبات بيمه شده به داليل 

مانند جنگ ،  "ريسكهاي سياسي كلي "به  "ريسكهاي سياسي عموما. سياسي را پوشش     مي دهد 

 – non) "غير قابل تبديل شدن ارز "شورش يا انقالب و  convertibility of  currency  ويا   (

اين مورد آخر . جلوگيري مقامات از انتقال ارز خارجي از كشور خريدار به تامين كننده اعتبار مي باشد 
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مي گويند كه  (Transfer Risk) "ريسك انتقال  "ناشي از كمبود منابع ارزي است كه به آن  "معموال

  .رددر حال حاضر در كشور ما وجود ندا

تنها مي تواند كاالهايي كه مراحل ) ‐shipment Risk) Preبعنوان يك اصل ، ريسك قبل از حمل      

ريسك قبل از حمل هزينه هاي دوره . ساخت ويژه اي يا دوره ساخت طوالني تري دارند را پوشش دهد 

صادراتي قبل از بيمه نامه . ساخت صادركننده را پوشش مي دهد ولي نسبت به سود آن تضميني ندارد 

صدور كاال صادركنندگان را از زمان انعقاد قرارداد قطعي فروش كاال به خارج از كشور تحت پوشش بيمه 

براي توليد كنندگان كاالهاي صنعتي كه كاالي خود را طبق استاندارد ، آب و  "اي قرارمي دهد و عمدتا

نانچه براثر وقايع سياسي و بازرگاني ، چ. هواو سفارش خاص كشور خريدار توليد مي كنند اهميت دارد 

خريدار طرف قرارداد از انجام تعهداتش تحت قرارداد سرباززند صادركننده به سادگي قادرنخواهد بود 

كاالي ساخته شده يا درحال ساخت را به كشور ديگري بفروشد و از اين بابت ممكن است متحمل 

ي قبل از صدور كاال دراين است كه اگر دولت كشور مزيت ديگر بيمه هاي صادرات. خسارات زيادي گردد 

صادركننده مقرراتي را وضع نمايد كه صادركننده نتواند كاالي خودراصادر نمايد و امكان فروش اين كاالي 

خاص نيزدرداخل كشور ميسر نباشد ، اين بيمه نامه ها خسارات وارده را به صادركننده پرداخت خواهد 

  .كرد 

براساس مطالبه پول از خريدار نيز بيمه مي   (Post‐ Shipment Risk)از حمل ريسكهاي بعد      

بيمه ريسكهاي بازرگاني و سياسي كه از قرارداد صادراتي منتج مي شود به صادركننده و بانكها . گردد 

اطمينان مي دهد كه آنها بتوانند براي خسارات ناشي از عدم بازپرداخت مطالبه ازسوي خريدار يا ضامن 

مدت زمان انتظار متفاوت است و به عوامل مختلفي از . بعد از مدت زمان مشخص به دولت مراجعه نمايند 

  .جمله اينكه خسارات ناشي از عوامل بازرگاني يا سياسي است بستگي دارد 
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يكي از اصول بيمه هاي اعتبارات صادرات اين است كه بيمه گذار بايد بخشي از خسارات ريسك باقي      

را خود بعهده بگيرد و شركتهاي بيمه پوشش صددرصد دراين زمينه را ارائه ) (Residual Riskده مان

دليل اين كار رابايد دراين جستجو كرد كه بيمه گذار داليلي براي پيگيري خسارات داشته . نمي كنند 

اقدامات قانوني باشد و چنانچه بداند تمامي خساراتش تحت پوشش بيمه اي قراردارد ، تمايلي به انجام 

بعنوان سهم خسارت بيمه ) ود خواهد ب%15كه تا ميزان ( فرانشيز اين . برعليه بدهكار را نخواهد داشت 

  .گذار تلقي مي گردد و برحسب نوع بيمه نامه هايي كه ارائه مي شود مي تواند متفاوت باشد 

  سازمانهاي بين المللي تضمين كنندگان اعتبار 

تها عالقمند به افزايش صادراتشان هستند ، درك خطراتي كه در اعطاي اعتبار همه دول "تقريبا     

درتجارت جهاني وجود دارد و تقاضا براي افزايش اعتبار جهت تامين مالي پروژه هاي جهان سوم ، موجب 

نقش تضمين كننده  "شده است مسئله اعتبارات خارجي روز به روز اهميت بيشتري يافته و طبيعتا

تنظيم اصول صحيح بيمه اعتبارات صادراتي و برقراري و حفظ . نيز حساس تر گرديده است اعتبارات 

انضباط درشرايط اعطاي اعتبار براي تجارت بين الملل ازاهداف مهم موسسات بيمه صادراتي درتامين مالي 

ه در اين راستا موسسات تضمين كننده اعتبارات صادراتي درجهت عقالني كردن و توسع. مي باشد 

تكنيكهاي اعطاي اعتبار و مبادله اطالعات درخصوص تجارت پرداخت هاي و ساير مسائل مورد عالقه 

بعد از جنگ جهاني كه . مشترك خود تصميم به همكاري با يكديگر گرفتند و اتحاديه اي را بوجود آوردند 

تحت كنترل دولت بيمه درمقابل خطرات سياسي و اقتصادي اهميت بيشتري يافته بود موسسات بيمه اي 

 "و بخش خصوصي كه خطرات سياسي را ازطرف دولتها پوشش مي دادند به اين اتحاديه پيوستند و نهايتا

گرفته اساسنامه اتحاديه به منظور مجاز نمودن عضويت اين موسسات مورد تجديد نظر قرار  1974درسال 

 "اتحاديه برن  " ويا "سرمايه گذاري اعتبار و  بين المللي تضمين كنندگان اتحاديه"و به نام فعلي آن 
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(International Union of Credit and Investment Insurers)     ،Berne Union)  ( به

  .كشور است  32عضو از  40درحال حاضر اتحاديه داراي . تصويب رسيد 

لي دربدست موسسات بيمه اي اعتباري كه عضو اتحاديه برن هستند بمنظور اينكه رقابت بين المل     

آوردن معامالت صادراتي منجر به اعطاي شرايط اعتباري بسيارسهلي نگردد ، حداكثر دوره هاي اعتباري 

منظور از حداكثر دوره اعتباري ، دوره اي است . راباتوجه به نوع كاالها و مبالغ قرارداد ها تعيين نموده اند 

عتبار اتخاذ شده و تا بازپرداخت آخرين قسط درابتداي دوره ا (Starting Point) "نقطه شروع "كه از 

همچنين اتحاديه برن بين حداقل ارزش قرارداد و حد اكثر دوره اعتبار روابط ثابتي را . ادامه دارد 

  .مقرركرده است 

آيين نامه اعتبارات صادراتي مورد حمايت  ضمين اعتبار صادرات بايد درچارچوبهمچنين موسسات ت     

كه با هدف محدود كردن رقابت   (Consensus) "ماعي آيين نامه اج "ه مي دولت موسوم برس

  (OECD)درشرايط ارائه اعتبار مورد توافق كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاري هاي اقتصادي 

هدف اصلي اين ترتيبات فراهم آوردن چارچوب اساسي براي يك بازار سامان . قرارگرفته است عمل نمايد 

اتي بمنظور جلوگيري از مسابقه صادراتي است كه درآن كشورهاي صادركننده نه يافته اعتبار صادر

براساس اينكه كداميك بهترين شرايط تامين مالي را فراهم مي آورد بلكه براساس  عرضه محصول با 

  .باالترين كيفيت و بهترين خدمات با پايين ترين نرخ رقابت كنند 

شامل قوانين  "ماعي آيين نامه اج "يا  "ه توسط دولت يت شدآيين نامه اعتبارات صادراتي حما "     

  :ذيل مي باشد 
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خريدار خارجي بايد قبل از حمل نسبت به انجام پيش پرداخت و ميان پرداخت معادل : پيش پرداخت  -1

ماهه  6باقي مانده بايد در قسط هاي مساوي متوالي % 85. ارزش قرارداد اقدام نمايد % 15حداقل 

  .ددبازپرداخت گر

حداقل نرخهاي بهره قابل اعمال براي اعتبارات صادراتي به طبقه بندي : نرخهاي بهره قابل اعمال  -2

گروه : براساس درآمد سرانه به دو گروه تقسيم مي گردند  "كشور وارد كننده بستگي دارد كه عمدتا

 .فقير  "كشورهاي نسبتا: ثروتمند ، گروه دوم "كشورهاي نسبتا: اول 

سال و كشورهاي  5ثروتمند تا  "حد اكثر دوره اعتبار براي صادرات به كشورهاي نسبتا:  دوره اعتبار -3

  .سال مي باشد  10فقيرتا  "نسبتا

  ها  وضعيت بيمه صادراتي درايران ، مشكالت و راه حل

با توجه به اينكه درچند سال اخير بسياري از صادركنندگان كشور ايران به بازارهاي جديد منطقه      

ژه جمهوريهاي آسياي ميانه روي آورده اند و ازآنجا كه شناخت كاملي از ميزان اعتماد تجار اين منطقه بوي

وجود ندارد و بانكهاي تعدادي از اين كشورها نيز درموقعيتي نيستند كه اعتبار اسنادي غير قابل برگشت 

ريسك يا احتمال سوخت مطالبات  براي ورود كاال به نفع تجار ايراني صادركننده كاال افتتاح كنند ، درصد

درچنين شرايط اهميت تضمين صادرات يا . صادركنندگان باالتر از بازارهاي شناخته شده سنتي است 

اما متاسفانه بايد اذعان كرد كه . بيمه صادرات دربرابر خطرات غيرتجاري بيش از پيش آشكار مي شود 

از مزاياي سيستم تضمين صادرات و نقش آن  صادركنندگان يا توليد كنندگان ايراني شناخت كاملي

كه اختياري بودن بيمه صادرات نيز عاملي  "مخصوصا. درتداوم فعاليتهاي صادراتي به دست نياورده اند 

بمنظور ترغيب صادركنندگان ايراني به بيمه كاالهاي صادراتي و گرايش آنان به . براي اين امر شده است 

 "صادرات ضروري است كه از روشهاي تشويقي استفاده شود تا تدريجااستفاده از خدمات صندوق ضمانت 
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يكي از . مقدمات فعال نمودن كامل صندوق مزبور و فراگيرنمودن بيمه كاالهاي صادراتي فراهم شود 

راههاي منطقي براي اين كار تعيين تعرفه هاي معقول براي انواع تضمين نامه ها ، افزايش سرمايه صندوق 

م پوششهاي تضميني كه مي تواند ارائه دهد و باالخره مرتبط ساختن اعتبارات و تسهيالت متناسب با حج

  :صادراتي با دارا بودن ضمانت نامه است ، بدين ترتيب كه 

شبكه بانكي كشور صادركنندگاني را كه كاالها و خدمات قابل صدور خود را درقبال همه خطرات  -1

  .عتبار يا تسهيالت صادراتي در اولويت قراردهند احتمالي تضمين كرده اند ازلحاظ دريافت ا

 .ضمانت نامه صندوق بعنوان وثيقه براي اخذ وام و يا تسهيالت اعتباري مورد پذيرش قرارگيرد -2

ميزان سود مورد انتظار براي تسهيالت صادراتي قابل اعطاء به واحد هاي توليدي يا صادركنندگان كه  -3

ند كمتر از تعرفه متعارف سودوامهاي صادراتي عادي تعيين كاالهاي صادراتي خودرا تضمين كرده ا

 .گردد

افزايش سرمايه صندوق و تضمين صادرات و گسترش حيطه فعاليت آن ، بدون شك راه را براي 

موجب مي شود كه شبكه بانكي كشور با  "گرايش صادركنندگان به سمت صندوق هموار مي كند و مĤال

اي حقيقي يا حقوقي كه تضمين نامه بانك رابراي كاالهاي صادراتي اعطاي تسهيالت صادراتي به شخصيته

كه متاسفانه طي سالهاي اخير مورد توجه جدي قرارنداشته ( خود كسب كرده اند به تامين مالي صادرات 

  .كمك كنند) است 

بيمه كردن كاالهاي صادراتي به اشكال مختلف ضرورتي است كه ديگر نمي توان آن را دست كم      

رفت يا ناديده انگاشت زيرا تحرك و پويايي صادرات و تحقق اهداف كالن آن به چنين تضميني نيازمند گ

البته بايد توجه داشت كه كشورهاي در حال توسعه هيچ گونه اتحاديه بيمه اي يا هم بستگي بانكي . است

اي مخاطب كاالهاي و مالي براي پوشش نظير اتحاديه برن و غيره نداشته و با توجه به اينكه كشوره
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صادراتي ما اغلب ريسك بااليي دارند كار صادرات بويژه در بخش خصوصي مشكل تر از كشورهاي 

  . پيشرفته است

  تعريف ريسك كشوري 

شرايطي كه درآن كليه يا اكثربخشهاي اقتصادي كشور بنا به داليل متفاوت قادر و يا مايل به انجام       

ريسك كشور مي تواند ناشي از . نباشد منجر به ريسك كشور مي گردد  تعهدات مالي بين المللي خويش

اين نوع ريسك ها متوجه تعهدات بين المللي يك كشور بوده . عوامل سياسي اقتصادي و يا اجتماعي باشد 

قابل ذكر . و درنتيجه تعهدات مالي كشور را كه از محل منابع داخلي تامين مي گردند شامل نمي شود 

ا آن دسته از عواملي كه تا حدودي دركنترل دولت يك كشور ميباشند مي توانند منجر به است كه تنه

پوشش ريسك كشور مي گردند بنابراين قصور منجر به ورشكستگي زماني منجر به ريسك كشور مي شود 

درشرايطي كه . كه اين ورشكستگي ناشي از سوء مديريت دولت در بخش هاي اقتصادي يك كشور باشد 

وء مديريت از فعاليت بخشهاي غير دولتي ناشي گردد ، درچنين شرايطي با ريسك تجاري مواجه اين س

 .خواهيم بود 
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  عوامل منجر به باال رفتن ريسك كشور

  :منجر به ريسك كشور مي شوند عبارتند از  "بخشي از عوامل ووقايعي كه معموال      

واي خارجي، شورش، بي ثباتي ناشي از همچون جنگ، اشغال نظامي توسط ق: عوامل سياسي  -1

ادعاهاي سرزميني، اختالفات ايدئولوژيك، تعارض منافع اقتصادي، منطقه گرايي و ايجاد قطبهاي 

  ...سياسي و 

همچون جنگ و شورشهاي داخلي ، منازعات قبيله اي ، توزيع ناكافي درآمد  ، : عوامل اجتماعي  -2

 ... تقسيمات مذهبي و طبقه بندي هاي اجتماعي و

افزايش سريع هزينه هاي  –اعتصابات  –شامل رشد بطئي درتوليد ناخالص ملي : عوامل اقتصادي  -3

مربوط به توليد ، كاهش شديد درآمدهاي ناشي از صادرات ، افزايش ناگهاني واردات مواد غذائي و 

 .مي باشد ... انرژي و 

طبيعي نيز از جمله عواملي هستند كه  عوامل فوق الذكر بالياي الزم به توضيح است كه عالوه بر     

به اين صورت كه اگر بالياي . دربرخي موارد درارزيابي و ايجاد ريسك كشور مي توانند دخالت داده شوند 

طبيعي غيرقابل پيش بيني و غيرمنتظره باشند نمي توان آنها را ازعوامل ريسك كشور دانست اما اگر 

توفانها و بارانهاي  "مثال( بصورت متواتر اتفاق ميافتند  "معموالتجربيات گذشته نشان دهد كه اين وقايع 

دراينجا دولت مي تواند با تمهيداتي كه ازقبل پيش بيني گرديده ، آثار ) موسمي درجنوب شرقي آسيا 

دراين حالت است كه يك بانكدار دورانديش ، اينگونه . زيانبار اين وقايع را درصورت بروز به حداقل برساند 

  .ل را نيز درارزيابي ريسك كشور مورد توجه قرارمي دهد عوام
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درصورتيكه ركود . بروز ركود از جمله موارد قابل توجه مي باشد  همچنين بررسي عوامل اقتصادي در     

اقتصادي جهاني باشد و دولت نيز سياستهاي اقتصادي مناسب خويش را به كاربندد اين حالت منجر به 

ا اگر چنين شرايط اقتصادي دركشوري اتفاق افتد كه درانزوا قرارگرفته و يا ريسك كشور نمي گردد ام

بدليل سياستهاي نادرست دولت اين وضعيت تشديد شود ، دراين حالت ركود مي تواند ازعواملي باشد كه 

  .منجر به ريسك كشور گردد

  طبقه بندي ريسك با توجه به تعدد عوامل آن 

و عناصر گوناگوني است كه براساس هريك از آنها    مي توان طبقه ريسك كشوري ناشي از عوامل      

  :ريسك مي تواند براساس عوامل زير نيز طبقه بندي شود . بندي خاصي ازريسك انجام داد 

مفهومي جغرافيايي است لذا مي توان ريسك را با توجه  "ريسك كشوري اساسا: عوامل جغرافيايي  -1

  .درآن واقع شده است      طبقه بندي كرد  به منطقه جغرافيائي خاصي كه كشور

با توجه به نوع وام گيرنده مي توان ريسك را به ريسك دولت ، ريسك بخش : نوع وام گيرنده  -2

 .تقسيم بندي كرد ....خصوصي ، ريسك شركتها ، ريسك افراد و

 ...همچون عوامل سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، طبيعي و : ماهيت عوامل منجر به ريسك  -3

وام  –تامين مالي طرحها  –تامين مالي صادرات  –خط اعتباري  "مثال: هدف از تسهيالت اعطائي  -4

 ...براي تراز پرداختها ، وامهاي مربوط به توسعه و 

اقدامات متخذه توسط وام گيرنده بنا بداليل مختلف همچون قصور درپرداختها ، نسبت به تجديد  -5

 .ستمهال ديون با شرايط خاص اقدام مي كند مذاكرات مربوط به زمان بندي مجدد و ا

 ريسك مي تواند زياد ، متوسط و يا كم باشد : درجه ريسك  - 6
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است كه به آن خواهيم  وام گيرندهدرميان اين عوامل، شايد مهمترين عامل اقدامات متخذه توسط 

 .پرداخت 

  اقدامات متخذه توسط وام گيرنده 

سط كشوروام گيرنده دربازپرداخت تعهدات مالي خويش اتخاذ مي با توجه به اقدامات متفاوتي كه تو     

  :گردد مي توان ريسك كشور را به اين شرح تقسيم بندي نمود 

درقصور ، وام گيرنده به وام دهنده اعالم مي دارد كه او هرگونه پرداخت هاي :  (Default)قصور   -1

نمي خواهد ديون خود را بپردازد و يا  بعدي خود را قطع خواهد نمود چرا كه او نمي تواند و يا     

  .منكر تعهدات خود مي گردد "اينكه اساسا

  .به آن خواهيم پرداخت "الزم به ذكر است كه اين نوع قصور متفاوت از قصور فني است كه بعدا

دراين حالت وام دهنده بدليل كاهش نرخ بهره و يا عدم بازپرداخت : اعمال كنترلهاي دولتي  -2

لغ وام و بواسطه اعمال كنترلهاي دولتي درپروژه هاي بخش دولتي مبلغي كمتر بخشي از اصل مب

  .از آنچه كه درقرارداد پيش بيني شده دريافت مي نمايد 

درزمان بندي مجدد ، ) :   (Moratoriumو استمهال  ( rescheduling)زمان بندي مجدد  -3

پرداخت در اقساط ساليانه  كشور مديون با افزايش دوره بازپرداخت دين و كاهش مبالغ قابل

ازمقدار توافق شده قبلي نسبت به انجام تعهدات خويش اقدام مي كند در استمهال ، كشور مديون 

با طلب مهلت از كشور وام دهنده ، دوره تنفسي را به منظور شروع بازپرداخت بديون از وام دهنده 

داخت بدون پيش بيني دوره تنفس به اين ترتيب درزمان بندي مجدد دوره بازپر.  تقاضا مي كند 

افزايش يافته و مبالغ اقساط بدليل افزايش دوره كمتر مي شود و دراستمهال ، شروع بازپرداخت 
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. گاه تركيبي از هردوروش نيز مد نظر قرارمي گيرد . دين بدليل وجود دوره تنفس به تاخير ميافتد 

تنفس و دردوره اي طوالني دريافت مي پس از دوره  "درهردو اين موارد وام دهنده وجوه معموال

نمايد و درصورتيكه نرخهاي بهره نيز ثابت توافق شده باشد از امكان استفاده ازاصل وجوه با شرايط 

البته ضررديگري نيز وجود دارد و آن تحميل هزينه هاي اضافي بمنظور . بهتر محروم مي گردند 

 .اشد كه اين هزينه ها پوشش داده نمي شود مذاكره براي زمان بندي مجدد و استمهال      مي ب

دراين حالت ، وام گيرنده بطور موقت بدليل عدم توانائي و :  ( Technical default)قصور فني  -4

اين نوع قصور بيشتر به واسطه . يا عدم تمايل خود قادر به بازپرداخت به موقع دين نمي گردد 

اگر چه دراين نوع قصور . تم محقق مي شود محدوديتهاي سازماني و يا عدم كارآيي مناسب سيس

دريافت مي نمايد اما همچون مورد سابق هزينه ) هزينه قصور( وام دهنده بهره را با نرخ بيشتر 

 .هاي اضافي همچون انجام مذاكرات و يا نوسان نرخ بهره به او تحميل مي گردد

 Transfer)درانتقال ارز  بدليل محدوديتهاي اعمال شده توسط دولت: عدم امكان انتقال ارز  -5

risk) اين ريسك متوجه وام گيرندگان بخش خصوصي است . اين نوع ريسك ايجاد مي گردد .

درصورت عدم توانايي دولت درپرداخت ديون كشور بدليل فقدان منابع ارزي كافي ، ريسك ايجاد 

 .باال قابل طبقه بندي مي باشد  4شده تحت عناوين شماره يك تا 

حظه مي شود وضعيت بيمه و پوشش در كشور ، در حدي است كه مي توان گفت هنوز بطوريكه مال

اشكاالت فراواني وجود دارد و در حقيقت در مقايسه با ساير كشورها كه در اين فعاليتها تجربه فراواني 

داشته و قدمت طوالني دارد، بيمه هاي غير تجاري در ايران دوران كودكي را مي گذرانند و تا كامل 

بدليل اينكه مخاطبين كاالهاي صادراتي به مراتب از مخاطبين كاالهاي . دن فاصله زيادي دارندش

صادراتي كشورهاي اروپايي ضعيف تر و به عبارتي با ريسك باالتري مواجه هستند لذا نقش سازمانهاي 
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رهاي اروپايي بيمه و پوشش در كشور ما بايد چندين برابر پر رنگ تر از سازمانهاي بيمه مشابه در كشو

  . باشد

از طرفي مسئله توثيق نيز با مشكالتي مواجه است چرا كه اوالً وثايق بصورت معادل ريالي است نه 

ارزي در ثاني امكان تضمين متقابل در مقابل اين وثايق براي تأمين مالي جهت واردات ماشين آالتي 

مكان پذير نيست به ويژه اينكه كه محصول آن براي صادرات است با مشكل مواجه شده و تقريباً ا

بانكها نيز تا سقف معيني تضمين مي دهند كه بانك مركزي اين سقفها را تعيين مي كند و عمالً براي 

 .  بخش خصوصي سهم قابل توجهي تخصيص داده نمي شود

ه با توجه به اينكه بخش خصوصي بايد از خدمات صندوق ضمانت صادرات اعم از اعتبار و تضمين غير    

لذا اعليرغم اينكه در مرحله دوم به وظايف آن كامالً اشاره شدند الزم دانستيم به عناوين .بهره مند گردد

و افغانستان و هم  CISاشاره نموده و در ارتباط با ريسك كشورهاي . خدماتي كه صندوق ارائه مي دهد

لي نيز اطالعاتي بويژه براي مين مأچنين هزينه هاي مربوط به استفاده از خط اعتباري و قرارداد تا

  .صادركنندگان بخش خصوصي ارائه دهيم

 :خدمات صندوق شامل

  بيمه نامه كل گردش صادرات

  بيمه نامه كل گردش صادرات ويژه صادركنندگان كوچك و متوسط

  بيمه نامه خاص صادرات

  بيمه نامه خاص صدور خدمات فني ومهندسي 
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  بيمه نامه سرمايه گذاري

  ثر شدن قراردادهاي صادراتي بيمه نامه بال ا

  مانتنامه اعتبار توليدض

  ضمانتنامه اعتباري ارزي 

  ضمانتنامه اعتباري ريالي

 ضمانتنامه پوشش اعتبار خريدار

  :مين مالي با يك بانك خارجي منعقده گرددٔدر صورتيكه قرادداد تا 

  امون پروژه پير مين كننده مالئصندوق ضمانت صادرات ايران و بانك تاكسب نظر موافق

 صادراتي

  پيمانكار ايراني و كارفرماي خارجي(  فروشنده ايراني خريدار خارجيانعقاد قرارداد تجاري بين (

 در صورت موافقت اوليه صندوق و بانك

 مين مالي بين بانك اعتبار دهنده داخلي و بانك مورد قبول در كشور ٔانعقاد قرارداد تا

 خريدار

  عتباري اسنادي به صورت پيش پرداخت از سوي خريدار ا/ ارزش قرارداد  %15پرداخت

 خارجي

  ارزش قرارداد ٪100گشايش اعتبار اسنادي معادل 

 ارائه پوشش بيمه اي صندوق جهت اعتبار اسنادي گشايش يافته 
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  و دريافت توسط صادر كننده طبق شرايط اعتبار ارائه اسناد حمل به بانك اعتبار دهنده

 الباقي ارزش صادرات 85٪

و اعالم خسارت بانك ) از سوي خريدار خارجي) سر رسيد مقرر در صورت عدم باز پرداخت اعتبار در

اعتبار دهنده ، صندوق خسارت مربوطه را پس از طي دوره انتظار، به بانك پرداخت نموده و اقدام به 

  .بازيافت خسارت مي نمايد

به (صوصي كشور ثالث منعقد گرديد خ مين مالي به صورت موردي با خريدارٔدر صورتيكه قرارداد تا

  :)Open Accountصورت 

 انعقاد قرارداد فروش ميان صادر كننده ايراني و خريدار خارجي 

 اعتبار سنجي خريدار خارجي توسط صندوق واعالم نظر موافق صندوق 

  بررسي صورتهاي مالي سه سال گذشته خريدار و تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي ، تعيين سقف

 هت خريدار و اعالم به بانك اعتبار دهنده داخلياعتبار ج

 مين مالي  بين بانك اعتبار دهنده و خريدار تا سقف اعالمي صندوقٔانعقاد قراداد تا 

  ارزش قرارداد به صورت پيش پرداخت توسط خريدار ٪15پرداخت 

  الباقي ارزش قرارداد به صورت مدت دار ٪85پرداخت 

 الباقي  ٪85ه اسناد حمل به بانك اعتبار دهنده و دريافت حمل كاال توسط صادر كننده و ارائ

 ارزش قرارداد به صورت نقد از بانك مزبور
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  :هزينه هاي مربوط به استفاده از خط اعتباري

  .از خريدار دريافت مي گردد) است% 2+ كه معموالً اليبور ( نرخ سود بانك اعتبار دهنده -1

تضمين، طول دوره بازپرداخت و كشور خريدار تعيين و ه نوع ه بكه با توج حق بيمه صندوق -2

  .اخذ مي گردد

  :بانكهاي كارگزار سيستم بانكي كشور عبارتند از

  بانك اقتصاد نوين -1

  بانك پارسيان -2

  بانك پاسارگاد -3

  بانك تجارت -4

  بانك سرمايه -5

  بانك رفاه - 6

  بانك كشاورزي -7

  بانك مسكن -8

  بانك ملت -9

  بانك ملي -10
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  و افغانستان CISت ريسك كشوري و سقف پوشش كشورهاي وضعي -1

  كشور رديف

گروه 

ريسك 

  كشوري

GDP 
ميليارد 

  دالر

 درآمد سرانه

سقف پوشش 

كوتاه مدت 

ميليون (

  )دالر

سقف پوشش 

بلند مدت / نميا

  ميليون دالر(

  500  27  1920  6.4  7  ارمنستان  1

  47  24  1580  10.5  7  تركمنستان  2

  0  24  490  2.7  7  قرقيزستان  3

  41  21  390  2.8  7  تاجيكستان  4

  60  30  610  17  7  ازبكستان  5

  100  100    8.4  7  افغانستان  6

  200  200  36.9    7  بالروس  7

  70  35  7.6    6  گرجستان  8

  100  50    20.1  5  آذربايجان  9

  100  50  106.5  19.50  5  اوكراين  10

  120  60    81  4  قزاقستان  11

  140  70  986.9    3  روسيه  12
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  .در خصوص سلول هاي خالي جدول فوق اطالعات كامل و به روز در دسترس نبوده است -

مهمترين برنامه صندوق براي بازارهاي هدف ، تغيير گروه بندي ريسك كشورها از مبناي تعيين شده  -

راين بناب. به يك گروه بندي جديد با توجه به فاكتورها و نيازهاي بومي، مي باشد OECDتوسط سازمان 

رتبه برخي كشورها به علت فاكتورهايي چون همجواري، جمعيت مسلمان، همگوني فرهنگي و در مجموع 

  .اهميت جايگاه آنها در سياست خارجي كشور، احتماالً دستخوش تغييراتي خواهد شد
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  ):IDB(ساير روشهاي مورد استفاده در كشور و نقش بانك توسعه اسالمي   )8-4

    Factoring) خريد دين بشرط تاديه (ي ازطريق تنزيل موقت تامين مال -1

دو ابزار جديد براي مديريت و تامين مالي تجارتي ازاياالت متحده به اروپا وارد  1960دراوايل دهه        

خيلي سريع دراروپا گسترش يافت كه دليل  "اجاره"  "تنزيل موقت "و   "اجاره "شد كه عبارت بودند از

به نسبت كندتر بود ولي  "تنزيل موقت"گسترش . ي مربوط به انگيزه هاي مالياتي مي باشد آن تا حدود

مدرن درآنجا  "تنزيل موقت "يعني كشوري كه ريشه( امروزه تعداد فزاينده اي از شركتها درآمريكا 

سياي ، ودرچند سال اخير به طور روزافزوني درآ) شامل كشورهاي اروپاي شرقي ( و اروپا ) قراردارد 

  .جنوب شرقي ازاين ابزارمالي استفاده مي نمايند 

را مي توان به عنوان ابزاري قابل انعطاف و وسيله اي براي تامين مالي خارج از ترازنامه  "تنزيل موقت "    

به عنوان وسيله اي براي  "تنزيل موقت"شركتهايي كه از . براي كاربرد داخلي و بين المللي توصيف نمود 

ي استفاده مي نمايند شامل موسسات كوچك و متوسطي هستند كه اين نوع تامين مالي تامين مال

نخواهد توانست جايگزين  "تنزيل موقت"ولي به هرصورت .جالب و نافع يافته اند  "فرامرزي را كامال

ابزارهاي كالسيكي كه درزمينه مديريت و تامين  مالي تجارتي مورد استفاده است مانند فروش نقدي ، 

  .سهيالت اضافه برداشت ، اعتبارات اسنادي ، و يا ضمانتنامه هاي صادراتي ، بشود ت

  تعريف  -1-1

عبارت است از فروش نقدي مطالبات يا حسابهاي دريافتني  به قيمتي كمتر از مبلغ  "تنزيل موقت "    

انتقال مي  "عامل"بافروش اينگونه حسابها مالكيت خود را به ) صادركننده يا سازنده ( اسمي فروشنده 
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نيز كليه سياهه هاي الوصول فروشنده را خريده و مسئوليت ترتيبات بعدي با خريدار  "عامل"دهد ، و 

  .و حق رجوع به بدهكار اصلي را دارد كاال را تحت نظر خويش مي گيرد

كاران وضعيت اعتباري بده"عامل  "درابتداي كار. با بدهيهاي كوتاه مدت سروكار دارد  "تنزيل موقت "    

را ارزيابي مي نمايد و چنانچه نتيجه اين ارزيابي اعتباري مثبت باشد خطر توانايي مالي بدهكار را براي 

برمبناي سقف تصويبي  "عامل"سپس . پرداخت درسررسيد معين تا سقف مشخصي برعهده مي گيرد 

قبل از سررسيد درصد ارزش سياهه مي باشد  90حداكثر معادل  "پيش پرداختي را كه معموال "فورا

فروشنده هم كارمزدي برمبناي پيش دريافت براي خدمات . سياهه دراختيار فروشنده قرارمي دهد 

مي پردازد كه نرخ آن ثابت است و بستگي به ماهيت معامله مربوط يعني تعداد حسابهاي  "عامل"

. مقصد كاال دارد دريافتني ، تعداد سياهه هاي بدهكار مربوط درسال ، خطر پيش بيني شده و كشور 

درصد متغير  5/2دركشور هاي پيشرفته ،به ويژه دركشورهاي اروپايي ، نرخ اينگونه كارمزد ها بين يك تا 

  .است 

  عناصرسه گانه اصلي درتنزيل موقت  -1- 2

عناصر اصلي آن يعني خدمات ؛ پوشش "تنزيل موقت "شركتهايي كه قبل از عقد قرارداد مربوط به      

ازاين ابزار نهايت  "به آن ؛ و تامين مالي را مورد ارزيابي و بررسي قرارميدهند مطمئناخطر مترتب  

اگر چه برخي ممكن است فقط ازيكي ازاين سه عنصر استفاده نموده و . استفاده را به عمل مي آورند 

  .را نداشته باشند "تنزيل موقت"نيازي به عقد قرارداد براي استفاده ازيك مجموعه 

  خدمات  -1-2-1
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ديگر نيازي نخواهد بود كه فروشنده اين نوع "عامل "با انتقال حسابهاي دريافتني ازفروشنده به      

اين جنبه ازحسابداري ، شامل ثبت سياهه هاي صادره ، دريافت وجوه ، . حسابهارا دردفاتر خود نگاه دارد 

است كه مطابقت تنزيلها را با شرايط  "عامل "انجام ميگيرد و "عامل"و ثبت برگه هاي بستانكار ، توسط 

پرداخت مندرج درقرارداد فروش كاال تعيين مي نمايد و هم اوست كه درصورت نكول خريدار كاال 

درسررسيد ، مراتب را ازطريق مكاتبه ياد آوري ، ودرصورت لزوم دست به اقدام حقوقي براي وصول وجه 

اي دريافتني كه خطر عدم وصول آنها را به عهده اين خدمات را براي حسابه "عامل". سياهه  مي زند 

. گرفته ، و نيز براي آن نوع حسابهايي كه فقط براي وصول به وي انتقال داده شده است انجام مي دهد 

اين خدمات براي شركتها يي كه وارد بازارهاي تازه مي شوند ، يا تجربه ناچيزي ازبازار صادراتي مربوطه 

مي تواند اطالعاتي درباره مسائل  "عامل"درخصوص مورد اخير . برخورداراست  دارند ، از اهميت بااليي

  .محلي نظير شرايط پرداخت و امور گمركي ، يا راهنمايي هاي حقوقي ويژه به مشتري خود ارائه نمايد 

  پوشش خطر  -2-1- 2

مي شود براي  ارائه "عامل"عالوه برمديريت حسابهاي دريافتني ، خدمات ضروري ديگري كه توسط      

با تجربيات وسيعي كه از نحوه پرداخت بدهكاران دارد ،  "عامل". خريداران ازلحاظ خطر مربوطه است 

قادرخواهد بود كه وضعيت اعتباري مشتريان كنوني و آتي را محك زده و دربرخي موارد مشتري خود را از 

طر اعتباري بدهكاران را تاييد نمايد  خ "عامل"درصورتي كه . فروش نامحدود به خريدار خاص برحذر دارد 

، درآن صورت يك سقف اعتباري براي وي درنظر گرفته كه فروشنده كاال را از پرداخت وجه كاالهاي 

متعهد به  "عامل"زيرا حتي اگر خريدار كاال ازپرداخت خودداري نمايد . تحويلي مطمئن مي سازد 

لبته به اين شرط كه اختالفي بين خريدار و فروشنده پرداخت كل مبلغ بدهي خريدار كاال خواهد بو د؛ ا

  .درخصوص كاالي تحويلي وجود نداشته باشد 
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  تامين مالي  -3-2-1

خطراعتباري مربوط را تقبل مي نمايد معموال تا سقف  "عامل"براي آن نوع حسابهاي دريافتني كه      

اده مي شود  بقيه بدهي زماني به درصد ارزش سياهه به صورت پيش پرداخت دراختيار مشتري قرارد 90

تسويه نموده باشد چنانچه درسررسيد  "عامل"مشتري پرداخت مي گردد كه وارد كننده بدهي خود را با 

مورد مطالبه  "عامل"بدهكار از پرداخت خودداري نمايد ممكن است كه كل مبلغ حسابهاي دريافتني از 

صادركنندگاني قرارگيرد كه مجبور به اعطاي شرايط  قرارگيرد ؛ اگرچه دربرخي موارد امكان مراجعه به

  .نيز مانند بانك بهره پيش پرداخت را ازمشتري خود انتظار دارد  "عامل"پرداخت درازمدت هستند 

  "تنزيل موقت  "زمينه هاي كاربردي  -3-1

 و خدمات ابزار مالي است كه براي مديريت بدهيهاي كوتاه مدت حاصل از فروش كاال "تنزيل موقت "     

يكي از ضوابطي كه مي تواند مناسبت استفاده از اين ابزار مالي را مشخص نمايد تعداد خريد . كاربرد دارد 

هرگاه فقط يك مورد خريد از يك فروشنده درميان باشد ، هزينه . ها از يك منبع واحد مي باشد 

به طور . مي تواند بسيار باشد ) و همچنين ساير هزينه ها از قبيل هزينه مديريت ( تحقيقات اعتباري 

دركليه جنبه هاي صنعت نساجي و به ويژه بخش پوشاك و البسه مورد استفاده  "تنزيل موقت "سنتي

البته تمامي كاالهاي مصرفي ازمبل و صندلي و اسباب بازي گرفته تا مواد غذايي ، نوشيدني ها . بوده است 

امروز عاملين اين معامالت فعاليت خود را به . مي باشد  "تنزيل موقت"و كتاب قابل تامين مالي از طريق 

بخش توليدات انبوه ، از جمله لوازم يدكي ، مواد شيميايي و پتروشيمي ، كاغذ و چوب ، كاالهاي برقي و 

نتيجه افزايش تجارت بين آسياي جنوب  "تنزيل موقت "اين روند رشد براي. الكترونيكي گسترش داده اند

  .و اروپا و اياالت متحده آمريكا ازطرف ديگر است شرقي از يك طرف 



٢٧٣ 

 

  "تنزيل موقت  "قرارداد -4-1

انتقال . مي گيرد و مشتري را دربر  "عامل"عني جزئيات رابطه بين طرفين ي "تنزيل موقت "قرارداد     

 عملي مي گردد "عامل"حسابهاي دريافتني به عامل كه دراغلب موارد از طريق اينگونه حسابها توسط 

  .عامل وكالت مي دهد  "ازطريق چنين قراردادي مشتري درموارد زير به. درقرارداد تصريح مي شود 

  .فرم انتقال نامه كه دركشورهاي مختلف متفاوت است  –الف            

  .درصد پيش پرداخت قابل پرداخت به مشتري   -  ب

  .طرق تعيين و ابطال خط اعتباري براي مشتريان  -ج

  .به اختالفات مربوط به كاالي تجارتي  چگونگي رسيدگي -د

  . "عامل"شرايط پرداخت به مشتري ازطرف  -ه

  .كارمزد و نرخ بهره  -و

البته شرايطي نيز نظير شرايط مربوط به انتقال . متن مشابهي دارد  "تنزيل موقت  "اغلب قراردادهاي     

عرف براين است كه طبق توافق بين دراروپا . نامه وجود دارد كه دركشورهاي مختلف متفاوت مي باشد 

فروخته شود ولي درآمريكاي شمالي  "عامل"بايد به  "تمامي حسابهاي دريافتني لزوما  "عامل "مشتري و

اغلب عاملين پيشنهاد قرارداد قابل تسهيم را ارائه مي نمايند كه عبارت از انتقال حسابهاي دريافتني به دو 

  .يا تعداد بيشتري از عاملين است 
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  پس از عقد قرارداد  "عامل "ارتباط بين مشتري و -5-1

ازنوع خدماتي است كه عملكرد انبوه دارد هزاران سياهه ممكن است توسط يك  "تنزيل موقت "    

بنابراين نوع ارتباط با مشتريان استاندارد شده و . يا سيستم كامپيوتري وي مورد عمل قرارگيرد  "عامل"

) "تنزيل موقت"(زمينه هاي خدماتي ين يا روشهاي استاندارد شده كه دركليه ازطريق فرمهاي مع "عمدتا

  :اين ارتباطات عبارتند از . مورد استفاده است صورت مي پذيرد 

از سوي مشتري و ) فرم تخصيص اعتبار( هنگام تعيين خط اعتباري توسط مشتري الزم است كه   -الف

  .صيص سقف اعتباري را تاييد مي نمايدبا امضاي اين فرم عامل تخ. عامل تكميل شود 

. پس از تخصيص و تائيد حد اعتباري ، مشتري مي تواند نسبت به حمل و تحويل كاال اقدام نمايد  - ب

و تصريح  "عامل"برروي سياهه اي كه صادر مي گردد ، يابرروي برچسب الصاقي به آن بايستي نام 

  .پرداخت به وي قيد گردد 

 "عامل"بايستي به عنوان ) اطالعيه و انتقال حسابهاي دريافتني ( مراه بافرم نسخه اي از سياهه ه -ج

  .ارسال شود 

دريافت سياهه و يا اعالميه بستانكار را ) تائيديه سياهه و اعالميه بستانكار ( با ارسال فرم  "عامل" -د 

  .تائيد مي كند 

حسابهاي دريافتني را كه "عامل  ")تگي و غيره روزانه ، هفته اي دوبار ، هف( با توجه به تواتر پرداختها  -ه

  .به اطالع مشتري مي رساند ) صورت دريافتني ها ( هنوز پرداخت نشده با ارسال فرم 
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با ارسال گزارشهايي به شرح زير مشتري را از چگونگي و  "عامل "عالوه براين روشهاي استاندارد ،  -و

  :تسلسل پرداختها آگاه مي كند 

 پرداختهاي مشتري ، كارمزد ، و بهره  "عامل "ي كه درآن پيش پرداختهاي گزارش حساب جار ،

 .ثبت شده است 

  حساب تضميني ، صورت كامل سياهه هاي انتقال ، برگه هاي بستانكار و پرداختها. 

  عامل "محاسبه كارمزد قابل پرداخت به" . 

  عامل "محاسبه بهره قابل پرداخت به".  

  جنبه هاي حقوقي  -6-1

اغلب به عنوان فروش نقدي حسابهاي دريافتني تعريف مي شود از طريق فروش  "تنزيل موقت "     

دراجراي مفاد قرارداد ، مشتري . منتقل مي كند "عامل "چنين حسابهايي ، مشتري مالكيت آنها را به 

ن انتقال انتقال مي دهد و لذا مقتضيات حقوقي براي معتبر بودن اي "عامل "حسابهاي دريافتني را به 

دراياالت متحده باين انتقال ازطريق تكميل اقرارنامه مالي و درفرانسه به . بايستي به دقت رعايت شود 

وسيله استفاده از سندي قانوني كه به آن وكالتنامه گفته مي شود و دربرخي ممالك ديگر اروپايي ازطريق 

اخت قوانين مربوط به واگذاري و انتقال عاملين خريد اينگونه مطالبات درشن. فرم خاصي انجام مي گيرد 

  .حقوق داراي تخصص مي باشند و اغلب قوانين برخي از كشورهاي خارجي رانيز مي شناسند 

هيچ عنوان تغييري درحقوق و تعهدات بدهكار ايجاد نمي نمايد  "عامل"انتقال حسابهاي دريافتني به      

ازهرگونه خطر وزياني مصون مي باشد ، زيرا  "مل عا"حتي اگر اختالفي درخصوص كاال بوجود آيد ، . 

پايان پذيرد درآن ) فروشنده(اگر اين اختالف به نفغ مشتري وي . اينگونه اختالفها ارتباطي به وي ندارند 
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درصورت عقد قرارداد براي انتقال . تعهدات قراردادي خود را از سر مي گيرد  "مجددا "عامل "صورت 

كه اكنون جايگزين  "عامل  "ست كه بدهكار ازعقد چنين قراردادي ، و نام حسابهاي دريافتني الزم ا

طلبكار شده است مطلع گردد ، زيرا درغير اين صورت همچنان پرداختهاي خود را به نفع فروشنده كاال 

بايستي از مشتري بخواهد كه به كليه سياهه هاي صادره خود برچسبي مبني  "عامل". ادامه خواهد داد 

اگر انتقال داراي اعتبار قانوني باشد و خريدار كاال عليرغم دريافت . ل و واگذاري الصاق نمايد برانتقا

مي تواند  "عامل"اطالعيه انتقال همچنان پرداخت به نفع صادركننده را ادامه دهد ، دربسياري از كشورها 

  .وجوه مربوطه را ا زصادركننده مطالبه نمايد

  لي بين المل "تنزيل موقت  " - 7-1

درجهان  "تنزيل موقت  "بين المللي به كل حجم معامالت  "تنزيل موقت  "نسبت حجم معامالت      

صادراتي نقش  "تنزيل موقت  "ولي دربرخي كشورهاي و براي برخي كاالهاي خاص . بسيار ناچيز است 

ستمي كه درآن دو بين المللي ازطريق سي "تنزيل موقت  "قسمت قابل مالحظه . مهمي را ايفا مي نمايد 

  .دخالت دارند انجام مي گيرد "تنزيل موقت "يعني دو شركت  "عامل  "

محلي تماس گرفته و اطالعات راجع به كشورهايي كه قصد  "تنزيل موقت "صادركننده با شركت      

مي گذارد  صدور كاال به آنجا را دارد ، نام خريداران ، و حدود اعتباري مورد نياز را دراختيار شركت مذكور

دركشور يا ) وارداتي  "تنزيل موقت "شركت (صادراتي نام دارد با كارگزارخود  "عامل "اين شركت كه . 

وارداتي تحقيقات اعتباري الزم را به عمل  "تنزيل موقت  "شركتهاي.كشورهاي مورد نظر تماس مي گيرد 

صادراتي به صادركننده ابالغ و  "تنزيل موقت  "آورده و حدود اعتباري مناسب را از طريق شركتهاي 

براي صادركننده . نسبت به وصول مبالغ بدهي و حتي پيگيري وصول وجه از وارد كننده اقدام مي نمايند 
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زيرا ديگر الزم نيست خطر . دخالت دارند وسيله اي بسيار ساده است  "عامل  "، اين سيستم كه درآن دو 

درواقع حسابهاي دريافتني حاصل از صادرات را به  اعتباري براي يك فروش خارجي را تحمل كند و

كليه  "عامل  "درصورت درخواست صادركننده ،  "ضمنا. صادراتي واگذار نموده است  "عامل "شركت 

اطالعات حقوقي و بازرگاني الزم دررابطه با كشورهاي مقصد كاالي صادراتي را دراختيار وي قرارخواهد 

. وري حسابهاي ماحصل صادرات مي تواند باعث كاهش خطر ارزي شود تامين مالي بدون وقفه و ف. داد 

 "صادراتي مستقيم يا  "تنزيل موقت  "عقد قراردادهاي به اصطالح  "تنزيل موقت  "برخي شركتهاي 

  .دخالت دارد  "عامل  "وارداتي مستقيم را پيشنهاد مي نمايند كه درآنها فقط يك  "تنزيل موقت 

  دراتي مستقيم تنزيل موقت صا" -1- 1-7

 "تنزيل موقت "اغلب براي صادرات به كشورهايي كه درآنجا شركتهاي  "تنزيل موقت  "اين نوع      

كه داراي اطالعات صحيح ازكشورهاي وارد كننده خاص، وضعيت  "عاملهايي  "فعاليت ندارند و يا توسط 

صادراتي   "درتنزيل موقت   ".گيرد اقتصادي آنها ، و اعتبار مشتريان خاص هستند مورد استفاده قرار مي

  .دربرخي موارد ازضمانت نامه هاي صادراتي دولتي استفاده مي نمايد  "عامل  "مستقيم 

  وارداتي مستقيم  "تنزيل موقت " -7-1- 2

توسعه  "تنزيل موقت  "تنزيل موقت براي صادرات به كشورهايي كه درآن خدمات  "اين شكل از      

براي مثال توليد كننده اي دراياالت متحده آمريكا ممكن است درصد . باشد يافته است مناسب مي 

  .افزايش فروش خود درانگلستان باشد 

درانگليس كه داراي اطالعات تخصصي درزمينه مقررات و  "تنزيل موقت  "دراين حالت يك شركت      

آمريكايي براي اداره و مديريت قوانين مالي و تجاري دركشور وارد كننده است مي تواند به توليد كننده 
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و تحديد ) كه باعث كاهش احتمالي خطر ارز مي باشد ( حسابهاي دريافتني و تامين مالي فروشهاي وي 

توسط شركتهاي بازار  "تنزيل موقت "اين شكل از  "ضمنا. زيانهاي اعتباري احتمالي كمك نمايد 

  .به اروپاي غربي مورد استفاده بوده است براي صادرات ) كومكون ( مشترك كشورهاي بلوك شرق سابق 

  Forfaiting) اسناد ( قطعي دين ) تنزيل ( خريد  - 2

درمعني عام كلمه يعني خريد تعهدات مالي ناشي از فروش كاال يا خدمات ، به  "فورفيتينگ "واژه      

  .قيمتي كمتر از مبلغ اسمي آنها ، وبدون حق مراجعه به متعهدين قبلي 

كليه زيانهاي احتمالي و مشكالت مربوط به وصول اينگونه تعهدات به  "عدم مراجعه  "ط با قيد شر     

، نموده )تنزيل(پرداخت  "كسربهره مورد نظر نقدامتعامل تعهدات، كه مطالبات صادركننده را پس از 

را  "وق واگذاري حق"است و مفهوم  "فورفيت"ماخوذ از واژه فرانسوي  "فورفيتينگ"واژه . انتقال مي يابد

  .كه زيربناي اصلي اينگونه معامالت است ايفاد مينمايد 

به شكل برات و سفته مي باشد ، اگرچه  "درمعامالت خريد قطعي دين ، اسناد مالي غالبا: اسناد مالي      

بدهيهاي دفتري ، پرداختها ي معوق ناشي از اعتبارات اسنادي ، وساير شكلهاي تعهد نيز به صورتي 

قبول سفته و برات براي انجام اينگونه معامالت به علت سابقه . مورد معامله قرارمي گيرد غيرمتداول 

طوالني آنها به عنوان ابزار تامين مالي ، و همچنين سادگي ذاتي آنها است ، زيرا به آساني قابل انتقال 

  .قابل رسيدگي است  "هستند و مسائل و مشكالت آنها درچارچوب حقوقي بين المللي راسا

داراي تضميني مي  "مطالباتي كه دراينگونه معامالت به صورت قطعي خريداري مي گردد معموال     

تضمين نامه بدون قيد و شرط و غير قابل : اطالق مي شود ، و آن عبارت است از "  aval"باشد كه به آن 

كه وارد كننده  آنجا از .اشدتعهد بوده و آزادانه قابليت انتقال داشته بم فسخ بانكي كه مورد قبول خريدار
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زيان احتمالي براي خريدار تعهد قابل  مي باشد و هد پرداخت به طور معمول ناشناختهخارجي و متع

تخمين نيست ، لذا درصورت عدم پرداخت ازسوي متعهد ، متعامل فقط مي تواند به تضمين نامه بانكي به 

  .عنوان تنها وثيقه اي كه دراختيار دارد متكي باشد 

عدم  "]شرط[با توجه به عامل  " aval"درنتيجه ، وجود اين شرط يعني ارائه تضمين نامه بانكي يا      

درمعامالت خريد قطعي دين ازباالترين اهميت برخورداراست ] فروشنده دين [به عامل  "مراجعه 

د تحصيل نمايد تا تاريخ سررسي معامالت خريد قطعي دين به هرارزي كه متعامل بتواند اعتبار مناسب.

ازآنجا كه خريد قطعي دين به طور معمول معامالت داراي سررسيد ميان مدت و . امكان پذير مي باشد 

همچنين معامالت داراي سررسيد كوتاهتر رانيز شامل مي گردد ، لذا ارزاصلي مورد استفاده ارزهاي بازار 

دراين نوع معامله ازدالر آمريكا ،  "موال مع. اروپا همراه با پول ملي كشور محل اقامت متعامل مي باشد 

  .، و فرانك سوئيس استفاده مي شود  يورو

بالحاظ نمودن شرايط  "اين شرط عمدتا. تعيين نمايد  "هرمتعامل بايد سقف معامالتي خود را شخصا     

ه به برآورد بازار براي تامين مالي اتكايي وبراي فروش تعهد به سرمايه گذاران احتمالي و همچنين با توج

پس ازاينكه متعامل تصميم به خريد تعهدي گرفت روش . خطرات موجود درهرمعامله تعيين مي گردد 

مبلغ مندرج ( صادركننده طلب خود را كه عبارت ازارزش اسمي است . انجام كارساده و سريع است 

دريافت  "و نقدا "يد ، فورابراي كل دوره يعني تا تاريخ سررس) تنزيل ( پس ازكسر بهره ) درسفته يا برات 

اين معامله براي صادركننده درواقع به منزله تبديل يك فروش مدت داركاال به يك فروش نقدي . مي دارد 

تنها مسئوليت وي دراين است كه كاال را به وجه رضايت آميزي توليد و تحويل نموده و اسناد . كاال است 

براي كل معامله  "ل آخر ، همراه با نرخ بهره ثابت كه بدوااين عام. تعهد را به وجه صحيح تنظيم نمايد 

  .دريافت مي شود خريد قطعي دين را براي صادركننده جذاب مي نمايد 
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  مقايسه خريد قطعي دين با ساير روشهاي تامين مالي  -1-2

صل بين درحد فا "گفته مي شود كه تقريبا. دربردارد  "خريد قطعي دين چندين روش بانكي را تواما     

ازيك طرف ، و تامين ) "يوروباند "(و معامالت اوراق قرضه اروپا  "يورو بانك  "معامالت وامي موسوم به 

          "فاكتورينگ  "و ) يعني تنزيل كوتاه مدت برات  و سفته هاي تجاري ( مالي تجارتي سنتي 

معامالت درخريد قطعي دين وجود البته عناصري ازاينگونه . بين المللي ازطرف ديگراست ) تنزيل موقت(

خريد قطعي دين با ساير . دارد ولي كم وبيش خريد قطعي دين نوعي خاص ازتامين مالي تجارتي است 

  :اشكال تامين مالي بين المللي داراي شباهتهايي به شرح زير است 

 .خريد قطعي دين مانند اوراق قرضه اروپايي  با نرخ بهره ثابت انجام مي گيرد   .1

 قطعي دين به طور معمول يك اعتبار ميان مدت است ضمن آنكه اسناد تجاري خريد .2

  .شباهت دارد  "ارزاروپايي"باسررسيد كوتاهتر را نيز شامل مي شود كه ازنظر سررسيد با اعتبار عادي 

دربسياري موارد خريد قطعي دين شامل قبول تعهد بانك خارجي يا دولت خارجي مي شود كه . 3

  .قابل قياس بابازار اروپايي مي باشد  "داازاين لحاظ مجد

خريد قطعي دين مانند معامالت سنتي تنزيل بروات برپايه تنزيل سفته ها و بروات تجارتي . 4

  .استواراست 

خريد قطعي دين مانند تامين مالي تجارتي معمولي براساس اسناد مربوط به معامالت تجارتي بين . 5

مالي مي تواند به وسيله تامين مالي بدون حق مراجعه به واگذارنده اعتبارات . المللي انجام مي شود 

  .پوشش شود ولي روش كار متفاوت است 
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يكصد  "خريد قطعي دين ازلحاظ مبلغ محدوديتي ندارد و مي تواند معامالت صادراتي از رقم مثال. 6

انند وامهاي ارز اروپايي اينگونه معامالت م. هزار تا يكصد و پنجاه ميليون فرانك سوئيس را دربرگيرد 

  .مي تواند به صورت سنديكايي عمل شود 

خريد قطعي دين مانند اعتبارات صادراتي ميان مدت دولتي مي تواند درارتباط با تامين مالي . 7

  .كاالهاي سرمايه اي انجام پذيرد 

به معناي خريد دين از صادركنندگان مي باشد و ازاين لحاظ با  "خريد قطعي دين ".8

  .كه وصول مطالبات به جانشيني ازطرف طلبكار مي باشد داراي مفهوم مشترك است "فاكتورينگ"

متعامل خريد قطعي دين خطرعدم پرداخت را از صادركننده به خود منتقل مينمايد و لذا معامله . 9

ابهت خريد قطعي دين ازاين لحاظ با برخي پروژه هاي صادراتي دولتي يا بيمه صادراتي بين المللي مش

  .دارد 

معامالت خريد قطعي دين ازديدگاه سرمايه گذاري براي بانكها ، موسسات مالي و اشخاص . 10

عليرغم اينكه . ازجذابيت برخوردار مي باشد و لذا با ساير سرمايه گذاريهاي پرسود رقابت مي نمايد 

. وله متفاوتي است خريد قطعي دين ويژگيهاي مشتركي با ساير معامالت تامين مالي دارد معهذا مق

اين معامالت به گونه خاص با نيازهاي صادركنندگان كه احتياج به تامين مالي سريع بدون تنظيم 

اسناد قانوني پيچيده دارند و مي خواهند از خطرات موجود درفروش غير نقدي احتراز جسته و درعين 

درپي  "ته باشند و نهايتاحال امكان اعطاي اعتبارات ميان مدت را به خريداران كاالي خود داش

تا حدودي از حمايت . تحصيل تامين مالي به روش آبرومند و دوراز تبليغ مي باشند منطبق شده است 
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قانوني برخوردار هستند و به صورتي فزاينده به عنوان اسناد اعتباري يا سرمايه گذاري ميان مدت مورد 

  .ر پرداخت بوده اند ابزا "درگذشته اين دو سند عموما. استفاده مي باشند 

بايد درجلوي مبلغ حروفي  "موثر  "اگر برات به پول كشور محل پرداخت نباشد درآن صورت كلمه      

درغير اينصورت طلبكار نمي تواند ازقبول مبلغ مورد مطالبه به پول كشور وارد كننده تسعير . قيد گردد 

درجهت  كاهش خطر  "موثر  "قيد كلمه .  شده به نرخ مربوط بموجب قوانين متحدالشكل امتناع ورزد

  .ارزي عمل مي نمايد 

ازقابليت كمتري براي اينگونه  "مطالبات ثبت شده دفتري و اعتبارات اسنادي مدت دار عموما     

معامالت برخوردار هستند زيرا قراردادهاي زيربنايي آنها پيچيده تربوده ولذا نياز به آگاهي و آشنايي 

هردوي اين موارد درمقايسه با . از قوانين حقوقي و تجارتي جاري دركشور بدهكار دارد  نزديك كليه طرفها

برات و سفته توجه بيشتري را به جزئيات طلب معطوف مي نمايد و ازاين گذشته بالمنازع بودن مطالبات 

  .دفتري يعني عدم وجود ادعاهاي متقابل بايد به وضوح تصريح گردد 

  نحوه تضمين پرداخت  -4-2

باعث افزايش معامله پذيري مطالبات و تحديد  "عمدتا " aval"ضمانت يا تضمين نامه موسوم به      

به  "با قيد عبارت "اين ضمانت نامه نوعي تعهد پرداخت مي باشد كه مستقيما. خطر تجارتي مي شود 

. برگشت مي باشد و الحاق امضا درسند درج و حاكي ازتضمين پرداخت بالشرط و غير قابل  "وسيله آوال 

درخصوص برات تصريح . ازطريق صدور اين ضمانت نامه ، قابليت معامله آزادانه مطالبات تضمين مي شود 

 .اينكه ضمانت نامه ازطرف براتگير صادرگرديده ضروري است 
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  تعريف ضمانت 

يعني ضمانت اغلب به صورت يك سند جداگانه صادرمي گردد كه درآن مبلغ و سررسيد پرداخت      

مبلغ سرمايه گذاري مربوط بعالوه بهره مورد مطالبه ازوارد كننده قيد مي شود شركتهاي دولتي و نيز 

  .بانكها مي توانند به عنوان ضامن پذيرفته شوند 

  ضمانت دولتي 

به انجام مطلوب و رضايت بخش قرارداد تجارتي اصلي مرتبط بوده و  "اينگونه تضمين نامه ها غالبا     

درقبال اين نوع تضمين نامه بسيار مهم است كه متعامل . ه با ضمانت نامه هاي ساده تفاوت دارند درنتيج

و طبق شرايط معمول انجام پذيرفته و تضمين نامه "اطمينان حاصل نمايد كه قرارداد تجارتي اصلي دقيقا

  .به وجهي بدون قيد و شرط و برگشت ناپذير ازنفوذ و اعتبار برخوردار باشد 

  ت بانكي ضمان

هيچگونه  "به صورت مستقل از سوي بانك صادر مي شوند يعني معموال "اين ضمانت نامه ها معموال     

بانك ضامن خود را به طور غير مشروط و برگشت ناپذير . ارتباط قانوني با قرارداد اصلي پيدا نمي كنند 

ضامن همان بانك وارد كننده يا اغلب هم بانك . متعهد پرداخت مبلغ مندرج درضمانت نامه مي نمايد 

بانك ضامن بايد ازلحاظ شهرت و موقعيت بين المللي قابل قبول . گشايش كننده اعتبار اسنادي مي باشد 

اين ضمانت فقط قابل صدور از سوي يك بانك بين المللي شناخته شده و ثبت شده دركشوري . باشد 

ضمانت نامه هاي بانكي اغلب آزادانه قابل انتقال .  است كه مبلغ مورد مطالبه به پول رايج آن كشور باشد

  .قيد شده باشد  "هستند مگر اينكه غير قابل انتقال بودن درآنها صراحتا
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درنهايت بهترين نوع ضمانت نامه ، ضمانت نامه اي است كه بدون قيد و شرط ، برگشت ناپذير و      

به هرحال تفسير . انتقال آزادانه آنها حتمي شود انتقال پذير باشد تا مطالبات تضمين گرديده و  "كامال

گاهي اوقات .و ساير تضمين نامه ها در تمامي كشورها يكسان نيست  " aval"حقوقي ضمانت نامه 

جنبه  "دركشورهاي غير اروپايي نظريه حقوقي مبتني برنيت اصلي طرفهاي قرارداد مي باشد كه احتماال

چنين معامالتي بايد تصريح كند كه . ترديد قرار      مي دهد غير مشروط بودن ضمانت نامه را مورد 

ضمانت نامه مربوط به موجب قوانين كدام كشور قابل اجرا بوده و دركشور مورد نظر ضمانت نامه غير 

  .مشروط بايد بين متعامل و بانك ضامن مورد توافق قرارگيرد 

  انعقاد قرارداد خريد قطعي دين  -5-2

له خريد قطعي دين را نيازهاي خاص مشتري و نيز ويژگيهاي هر قرارداد تعيين مي مراحل يك معام     

بااين وجود تسلسل منطقي مراحل ازدرخواست اوليه . نمايد ولذا هيچگونه فرمول كلي قابل ترسيم نيست 

  :تا پرداخت نقدي براساس تجربه به شرح زير قابل توضيح است 

ازطرف صادركننده طرح شود ،  "ه مي تواند مستقيمادرخواست انجام معامل: طرفهاي معامله  -1

سپس تنزيل سند توسط متعامل به حساب و مسئوليت خودش انجام مي گيرد روش ديگر اين است 

كه درخواست ازسوي بانكدار صادركننده بعمل آيد يعني بانك صادركننده سند را دريافت نمايد و آن 

يا بعنوان نمايندگي ازسوي بانك عمل  "تعامل يا اصالتادراين حالت م. را دراختيار متعامل قراردهد 

متعامل . مي نمايد و درصورت نمايندگي مسئوليت بررسي صحت اسناد برعهده متعامل خواهد بود 

ممكن است به دليل سياست كاري ويا سقف اعتباري كشور مربوطه سند بدون حق مراجعه را نزد 

نزيل مجدد سود متعامل عبارت خواهد بود ازتفاوت نرخ درصورت ت. خريدار ثالث تنزيل مجدد نمايد 
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تنزيل مجدد بايد دروهله نخست و قبل ازهرچيز به خاطر بهبود وضعيت تقسيم . خريد و فروش

خطرصورت پذيرد و نه با نيت رفع خطر ؛ زيرا خالف اصول صحيح تجاري است كه خريدار ادعا نمايد 

يد و حال آنكه درواقع آن را به خريدار ثالثي واگذار مي سند را اصالتاً ازسوي خود خريداري مي نما

  .كند 

متعامل بايد اطمينان حاصل نمايد كه درهنگام تنزيل كليه مشكالت و اختالفات مربوط به قرارداد      

اصلي بين صادركننده و وارد كننده حل شده است درصورتي كه درخواست طرح شده ازسوي صادركننده 

بررسي و روشن شود و دراينجا  "شد درآن صورت نياز هاي اعتباري وي بايد دقيقاماهيت كلي داشته با

است كه نقش مشاوره اي متعامل براي كمك به صادركننده درانتخاب بهترين و مناسبت ترين شكل 

تامين اعتبار ظاهر مي شود اگرتنزيل مطالبات و انتقال كليه خطرهاي مربوطه مورد نظر صادركننده باشد 

  .الت امكان انجام معامله خريد قطعي دين بوجود مي آيد درآن ح

دراغلب موارد صادركنند ه مايل است كه ازهزينه هاي احتمالي تامين اعتبار آگاهي : پيشنهاد اوليه  -2

هنگامي بوجود مي آيد كه قرارداد تجاري مربوط به  "پيدا كند تماس براي كسب اين آگاهي معموال

درچنين مرحله مقدماتي از . و وارد كننده دردست تهيه قرارداشته باشد صادرات كاال بين صادركننده 

نمي تواندكه پيشنهاد الزام شناخته شده نيست لذا متعامل  آنجا كه تمامي جزئيات معامله قطعي و

ولي به هرصورت متعامل مي تواند درپاسخ استعالم صادركننده يا بانك وي كه .آوري ارائه دهد 

نرخ تنزيل تقريبي و غير تعهد آوري را اعالم دارد اين اعالم  –فني بعمل مي آيد شفاهي و تل "معموال

تقريبي نرخ به صادركننده امكان مي دهد كه تركيب قيمت پيشنهادي فروش كاالي خود را برهمان 

  .اساس تعديل نمايد 
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وشن شد درمرحله بعدي معامله ، آنگاه كه جزئيات الزم ر: اطالعات الزم براي پيشنهاد قطعي  -3

براي ارائه پيشنهاد قطعي و تعهد آور . صادركننده ازمتعامل درخواست پيشنهاد قطعي خواهد داشت 

 :اطالعات زير مورد نياز متعامل مي باشد

  مبلغ ، نوع ارز ، و مدت اعتبار 

  كشور صادركننده ، كشور وارد كننده ، و كشور ضامن 

  برات و مانند آن مانند سفته ، ( مورد معامله ] اسناد [نوع دين ( 

  يا ضمانت جداگانه "آوال"تضمين نامه ، ( نوع ضمانت ، ( 

  مانند مبالغ و سررسيد هاي بروات يا سفته ها ( جدول بازپرداخت ( 

  نوع كاالي صادراتي ، تاريخ تحويل كاال ، و تاريخ تحويل اسناد 

  مانند مجوز صادرات ، انتقال و غيره ( مجوزهاي الزم ( 

 بروات يا سفته ها  محل پرداخت 

چنانچه پيشنهاد قطعي ازسوي صادركننده يا بانك وي پذيرفته شود ، : دريافت و بررسي اسناد  -4

ارائه كننده اسناد ملزم مي باشد كه اسناد را به طور . متعهد خواهند بود "درآن حالت طرفين متقابال

د دين به نرخ مورد توافق خواهد متعامل نيز متعهد به خري. صحيح و بموقع به متعامل تسليم نمايد 

نوع سند تنزيلي ، وثيقه و قابليت معامله آن ، ( اطمينان از صحت اوراق تجاري و ساير اسناد . بود 

تائيد . دراين مرحله ازمعامله نقش مهم و ويژه اي رابازي مي كند ) مجوز وارداتي و ساير اجازه نامه ها 

 .ار برخوردار است صحت امضاهاي ذيل اسناد نيز ازاهميت بسي
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  هزينه ها  -6-2

ميزان اين هزينه  كه بزرگترين جزء تشكيل دهنده نرخ معامله مي : هزينه تامين مالي اتكايي  -1

  .باشد براساس هزينه پول دربازار هاي پولي براي دوره تامين مالي مناسب تعيين مي شود 

شامل هزينه هاي اين درصد براي كشورهاي مختلف متفاوت است و : درصد پوشاندن خطر  -2

تجارب و نظرات موسسات مالي كه دربازار اروپا . اداري و حق بيمه كه نرخ متغير دارد ميگردد 

محاسبه هزينه با استفاده . فعاليت دارند به ويژه درتعيين ريسك كشور ازاهميت برخوردار است 

يد دين به شكل ازآنجا كه خر.  ازعوامل فوق نرخ معامله را براساس بهره وري بدست مي دهد 

قطعي براساس كسر بهره درهنگام معامله صورت مي گيرد اين نرخ بهره وري بايد به نرخ تنزيل 

البته معامالت خريد قطعي دين نيز هميشه براساس نرخ تنزيل انجام مي . مناسب تبديل گردد 

ه شده اي شناخت "روش محاسبه كامال "اين عرف ازآنجا ناشي ميشود كه نرخ تنزيل عموما. شود 

ازديگر . است و سنت بازار هميشه روش محاسبه تنزيلي را درمورد برات و سفته بكاربرده است 

عناصر متشكله هزينه كه مستقل ازنرخ تنزيل مي باشند ولي به هرحال درمحاسبه نرخ تنزيل 

 :موثر هستند مي توان دو عامل زير را هم نام برد 

ست كه براي مدت زمان بين پيشنهاد نرخ قطعي معامله و نرخ تعهد عبارت از نرخي ا: نرخ تعهد  -3

اين نرخ به صورت . قابل ارائه نباشد اخذ ميشود  "زمان تسليم اسناد ، هنگامي كه اسناد فورا

 .درصد ساالنه ، يا درهزار ماهانه براساس ارزش اسمي اوراق مورد معامله تعيين مي گردد 

چند روزي به هرموعد پرداخت  "اين هزينه معموال درمحاسبه: هزينه  اضافي حاصل ازاستمهال  -4

اين چند . اضافه مي شود تا جبران زيان بهره حاصل ازتاخير درپرداخت و انتقال وجه را بنمايد 

روز اضافي كه به آن استمهال يا فرجه گفته مي شود ازكشوري به كشور ديگر تفاوت دارد و 
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. مختلف دركشور محل اقامت داين دارد  بستگي به تجربيات متعامل درمعامله با متعهدين

درضمن مصادف شدن مواعد پرداخت با تعطيالت رسمي نيز مد نظر قرار مي گيرد زيرا درصورت 

وصول وجه موكول به روز اداري بعد ازآن مي  "تقارن سررسيد با روزهاي تعطيل رسمي قانونا

 .شود

به عناوين كليه آنها اعم از ريالي و ارزي براي تأمين مالي وجود دارند كه ذيالً  روشهاي ديگر نيز

  :مشروحاً آورده شده است اشاره مي گردد  كه البته اغلب آنها در اين تحقيق

 

                                                               Financing In Local Currency:تأمين مالي ريالي) 1

                                                                Bank Sources (Facilities))تسهيالت بانكي(منابع بانكي  - 1 

  Credit Line                                                                                                      خط اعتباري - 2 

                                                    Capital Increase/ Capital Marketبازار سرمايه/ افزايش سرمايه - 3 

                                                                                       Bonds Issuanceانتشار اوراق مشاركت - 4 

                                                                                     Government Budgetsرديفهاي بودجه -  5

   Public Offering/ Capital Market                                              بازار سرمايه     / پذيره نويسي عام - 6 

   Private Investment                                          سرمايه گذاري بخش خصوصي                             - 7 

  Managed Funds                                              وجوه اداره شده                                                - 8 

  Partnership                                مشاركت مدني                                                                      - 9 
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  Disposal of Assets (Tangible & Intangible)                         )مشهود و نامشهود(فروش دارايي  -10

  Advance Sale                                                            پيش فروش                                         -11

  Assignment Of Utilization Rights                             واگذاري حقوق ارتفاقي                          -12

  Exchange & SWAP                                                     مبادله و تعويض                                 -13

 

  )Leasing(ليزينگ  -14

 ) اجاره اعتباري(         

              Special Incomes                                                          درآمدهاي اختصاصي                           -15

   Depreciation/Depletion/ Amortization                             استهالك                                 -16

    Nationalization & Privatization                                          ملي كردن                               - 17 

  ساير -18

  

B-2 (تأمين مالي ارزي                                :                                Financing In Foreign Currency  

  Credit Line                                                      خط اعتباري                                                  - 1  

  Domestic Banking Sources                                     منابع بانكي داخلي                                 - 2  

          Foreign Banking Sources                                   ع بانكي خارجي                                    مناب - 3  

        Foreign Investment (Direct & Indirect))            مستقيم و غير مستقيم( سرمايه گذاري خارجي - 4  

 Publicدولتي                   ‐

 Privateخصوصي           -



٢٩٠ 

 

 Discounting &Factoring                                                            بيع دين و تنزيل                  - 5  

  Capital Markets                                      بازار سرمايه                                                            -6  

 Forfeiting                                                                           خريد دين قطعي                          - 7  

 

 Governmental Aids                    كمكهاي دولتي - سرمايه گذاري  در خارج            - 8  

  Managed Funds  وجوه اداره شده                      - از كشور از طريق                           

 Trade Financingتأمين مالي تجاري                   -                                                 

 Buyer's Creditاعتبار خريدار                              -                                                 

  Supplier's Creditاعتبار فروشنده                        -                                                 

 Oil Stabilization Fundصندوق ذخيره ارزي                                                                              -9  

  Refinance                                                        تأمين مالي مجدد                                            -10 

  Lease To Purchaseروشهاي خريد و اجاره تؤاماً در حمل و نقل دريايي                                          -11 

  Time Sharing                                مالكيت زماني و مشاع                                                         -12 
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  تجارت متقابل    -1تأمين مالي تجاري از طريق      -13 

          )Trade Finance         (    Counter Trade  

                           

  

  ك سرمايه گذاري مشتر -2                                              

  

                 , )Barter & Clearing(پاياپاي و تهاتر (قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه  -3                                              

 SWAPعمليات ) حساب مخصوص                                                            

  

         33تهاتر چند جانبه پولي و كااليي -4                                              

  

البته الزم به توضيح است كه بعضي از موارد فوق نظير سرمايه گذاري مشترك و تشكيل شركت سهامي عام صرفاً با 

دولتي مي تواند مورد استفاده قرار  بخش خصوصي كاربرد داشته و بعضي از آنها هم در بخش خصوصي و هم در بخش

نظير انتشار اوراق . و بعضي از آنها مي تواند بين دولت و بخش خصوصي بخ صورت مشترك انجام پذيرد BOTگيرد نظير 

معهذا بدليل اهميت استفاده . قرضه يا مشاركت توسط دولت براي توسعه صادرات اعم از خصوصي يا دولتي ارزي يا ريالي

                                                            
٣٣ IDB: Islamic Development Bank 

   ECO: Economic Co‐operation Organization 

   ACU: Asian Clearing Union 

1-  Buy Back  

2-   خريد مرتبط )  Linked Purchase) 

BOOT,BOO,BOT,JV,JVC 

IDB... ECO, ACU
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مكانات و تسهيالت بانك توسعه اسالمي كه قبالً وظايف آن در سه بعد تأمين مالي ، پوشش اعتباري و تضمين از منابع و ا

تشريح گرديد ولي متأسفانه بخش خصوصي كشور چندان از آن بهره مند نمي باشد الزم دانستيم براي آگاهي بيشتر اين 

                                        .  بخش به مراتب استفاده از آن در صفحه اتي اشاره نماييم

  :نقاط قوت و ضعف در ارتباط يا تأمين مالي صادرات بخش خصوصي در كشور) 4- 9

THE STRONGE and WEEK POINTS RELATED EXPORT FINANCING FOR PRIVATE 
SECTOR IN IRAN: 

هيز منابع مالي بررسي صادرات به منظور بررسي مشكالت و احياناً ارائه راه حل هاي خروج از بن بست تج

را داشته  Comparative/ Analysis ليلير آن شديم كه يك مقايسه كيفي و تحبخش خصوصي ب

  .باشيم

ضمانت، سرمايه گذاري و پوشش آن، چگونگي تأمين و  وثيق،تاين بررسي نكاتي از قبيل وضعيت  در

ه است و ساير موارد مورد توجه قرار تجهيز مالي در كشورهاي مختلف همانگونه كه در مرحله سوم آمد

آنچه مي توان ازنتيجه مطالعات بدست آورد بيانگر اين حقيقت است كه متأسفانه وضعيت .گرفته است

بخش خصوصي صادق و پويا ولي كم .بخش خصوصي در كشور چندان مطلوب نمي باشد برايتأمين مالي 

براي اتحاديه هاي  Joint officeدفتر مشترك نبود . سرمايه غريب مانده است و بايد به داد او رسيد

ت صادراتي، ضعف بانكهاي خصوصي و محدوديت بانكهاي دولتي ايا خدم هاصادراتي، نبود اطالعات از كاال

 توثيق نزد بانكها توسط براي ارائه ضمانت نامه هاي بانكي، عدم آشنايي با اسناد بانكي قابل پوشش و قابل

موجود و عدم پوشش آنها، همه دو همه نشان از اين است كه بايد بگوييم صادركننده ترس از ريسكهاي 

نهادهاي موجود براي صادرات كاال در كشور ما . در ارتباط با تأمين مالي براي صادرات در آغاز راه هستيم

بانك توسعه صادرات، . در مقام مقايسه با نهادهاي موجود براي واردات بسيار كوچك و نو پا هستند
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ضمانت صادرات، شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري از معدود نهادهاي صادراتي مالي و بانكي  صندوق

ت فعال هستند تا بخش خصوصي هم در قالب دولتي بيشتر براي دولكشور مي باشند كه با تالش زياد آن 

ه ها، صنوف اتاق بازرگاني تهران بايد به عنوان پارلمان بخش خصوصي اتاق بازرگاني استانها، اتحادي

  .مختلف را  در زير چتر حمايتي خود قرار دهد

تدارك ديده شده در كشور براي توسعه صادرات بخش  )package(بطوريكه مي توان گفت بسته 

خصوصي ، نسبت به كشورهاي ديگر بسيار ساده تر و در داخل بسته حمايتي آن موضوعاتي تحت عنوان 

هيئت سرمايه  -ارزي نوساناتبيمه  –ه گذاري برون مرزي بيمه سرماي –بيمه وام متحد برون مرزي 

 1933مثالً در كشور سوئد در سال . يا در كشور ، محلي از اعراب ندارد BITS 34گذاري و پشتيباني فني 

 The Swedish Export  سازمان بيمه و تضمين كننده به نام هيئت تضمين اعتبارات صادراتي سوئد

Credit Guarantee Board  ا صدور ضمانت نامه تأسيس شد كه يهدف افزايش صادرات سوئد با

بانكها هستند ، داراي چهار واحد اصلي است در چنين حالتي اولين وام دهنده  براي اعتبارات صادراتي 

انجام مي شود و هيئت تضمين  35ABSEKاز سوي شركت اعتبار صادراتي سوئد تأمين مالي مجدد 

  . ضمين كننده اعتبار استت EKN36اعتبارات صادراتي سوئد 

بطوريكه مالحظه مي شود دولت سوئد و اغلب كشورهاي پيشرفته نه يك سازمان بلكه مجموعه اي از 

سازمانها را در گير موضوعات صادراتي  خود نموده است و بانكهاي خصوصي و حتي صادركنندگان بخش 

كهاي موجود در كشورهاي مخاطب و با اين ترتيب حتي ريس. خصوصي نيز در اين مجموعه حضور دارند

                                                            
٣٤ - Swedish Board of Investment and Technical Support 

٣٥ ‐ AB Svensk Export Kredit 

٣٦ ‐ Export Kreditnamnden (EKN) 
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از طرفي مخاطب صرفاً صادركننده نيست بلكه . كاالهاي صادراتي را از قبل توزيع و پوشش مي دهند

اساساً صادرات مخاطب اين تسهيالت است نه عده به خصوصي كه يك سري حمايت هاي دولتي را به 

به نظر مي رسد بايد يك مكتب . رندخود اختصاص داده و انحصار در صادرات بخش خصوصي بوجود مي آو

براي صادرات بنا شود كه در آن صاحب نظران دائماً براي پيشرفت صادرات بخش خصوصي  Schoolيا 

انديشه كنند و راه حل ارائه دهند چه بهتر كه اين مكتب در اتاق بازرگاني تهران بصورت يك هسته ابتداء 

اير اتاقها تعميم يابد و بديهي است كه انجمن علمي بازرگاني به س ژنتيكي   آغاز به كار نموده و به صورت 

  .مي تواند در آن نقش مهمي ايفا نمايد

به عبارت ديگر يك عده محقق و انديشمند بصورت مستمر و پايدار به بخش خصوصي انديشه هاي نوين  

  .براي تأمين مالي ارائه دهند

ر سنجي ، اتاقها، صادركنندگان، مركز توسعه تجارت سسات اعتباار اين گروه محقق و انديشمند ، مؤدر كن

به . به اين گروه ياري دهند و پيشنهادات را بصورت طرح با توجهات الزم در مراجع ذيصالح مطرح نمايند

براي صادرات توسط خود صادركنندگان بخش خصوصي خيلي   Finance Bankنظر مي رسد ايجاد يك 

يل شركت سهامي عام صادرات  براي جمع آوري منابع مالي و به از مسايل را حل خواهد كرد شايد تشك

مضاف به اينكه هم اكنون بانك توسعه صادرات بخش . حركت در آوردن آنها ايده قابل مطالعه اي باشد

  .خصوصي نداريم

نبود بانك ، سند ، پول ، تفكر و عمل در صادرات .  مؤسسه توسعه صادرات بخش خصوصي هم نداريم

يك نگاه موازنه . شايد الزم باشد ، تراز پرداختهاي كشور را با دو نگاه تهيه كنيم. چشم مي خوردكامالً به 

پرداختها براي بخش خصوصي و يك نگاه موازنه پرداختها براي بخش دولتي يعني بانك مركزي 
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Balance of Payment  را تفكيك بهBP1  وBP2  آنگاه متوجه خواهيم شد كه اصوالً بخش .نمايد

صوصي و بخش دولتي در واردات و صادرات تا چه حد آزادي عمل دارند و تا چه حد مشكالت وجود خ

از طرفي تأثير آن براي نرخ ارز نيز مشخص مي گردد براي حمايت يا عدم حمايت از بخش هاي .  دارد

به خود  مختلف كشاورزي، صنعتي، معدني، خدماتي از اين موازنه مي توان به ره يافتهايي رسيد و خود

Site  هاي مختلف كهData  هاي كافي و اطالعات الزم را به صادرات بخش خصوصي مي دهند هويدا

  .خواهد شد

به عنوان مثال . در حال حاضر حتي بخش خصوصي به بسته هاي مالي بين المللي نيز خيلي راه ندارد

مابين ساير كشورها بسيار  IDBبانك توسعه اسالمي  Packageسهم كل استفاده كشور ما از بسته و يا 

ايران سهم چهارم را از لحاظ سرمايه دارد ولي تركيه با اينكه در  IDBاز اين مجموعه بانك . پايين است 

اعتبارات  Trade Package ،37ICICاز نظر سرمايه مي باشد باالترين كشور استفاده كننده از  17رديف 

است كه سهم بخش خصوصي از همين ميزان پايين  و الزم به ذكر. بانك مذكور است Financeتضمين و 

  .درصد بيشتر نيست IDB 10كشور ما در استفاده از اين منابع 

در اغلب كشورهاي پيشرفته دولت جلودار صادرات است و سعي مي كند از اعتبار و امكانات خود براي 

دليل صدور به  مه نندگان خود استفاده نمايد ودريافت تسهيالت از كشورهاي ديگر به نفع صادرك

  .ضمانتنامه ها براي صادركنندگان بسيار ساده و روان است و بوركراسي آنها در حداقل مي باشد

در حقيقيت در بخش صادرات بخش خصوصي، از لحاظ ايجاد بسته هاي صادراتي مالي، برنامه ريزي 

  .استراتژيك عقب افتاده است

                                                            
٣٧ ‐ Islamic Credit  Insurance Center  
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ن كننده صادركننده بخش خصوصي را شكننده نموده فردي عمل كردن، رقابتهاي ويرا –انحصاري بودن 

  . است

تي دولت سود ندهند و نبايد حتي ممكن است براي چند سالي بانكهاي توسعه اي و نهادهاي مالي صادرا

گاني كه از محل سپرده هاي عمومي درآمد و سرمايه در گردش رانتظار داشت كه مثل بانكهاي بازاز آنها 

اشند چرا كه اين گونه نهادها هم بايد در بلند مدت بازدهي داشته باشند و مثالً تدارك مي بينند سودآور ب

به همين دليل . بهره وري داشته باشند )Overall(كلي يا در مجموع  ساله و به صورت 10در يك دوره 

د باعث و نباي. كارايي مديران اين گونه بانكها نه در يك دوره كوتاه بلكه در بلند مدت بايد محاسبه گردد

  .نااميدي آنها شد و حتي دولت ممكن است براي تقويت چنين نهادهايي سوبسيد هم پرداخت كند

در بعضي از بخش ها دولت خوب عمل كرده و زيربناها را ساخته است و به اصطالح جاده ها كشيده شده 

داني از درآمدهاي اعتبارات اعطايي براي بخش صادرات اگر چه سهم چن. ولي ماشين از آن عبور نمي كند 

ليكن از همين ميزان هم كه در اختيار بانكها بوده يا به  ،نفتي و ذخاير ارزي براي بخش خصوصي ندارد

دليل عدم آگاهي صادركنندگان يا به دليل ترس مديران بانكها از عدم پرداخت و يا به داليل ديگر و 

و به سال ديگر منتقل شده است كه بروكراسي اعطاي تسهيالت صورت نگرفته و حتي برگشت داده شد 

  .اين باعث تأسف است

به عنوان مثال پيرو مصوبه اخير دولت براي صادرات آئين نامه مالي صادرات براي استفاده از تسهيالت 

بطوريكه مالحظه مي شود شرايط عمومي عبارت است از اين است كه بانك مي تواند . منتشر گرديده است

اما بانكها چه ميزان از منابع خود را براي تسهيالت . طاي تسهيالت اقدام كنداز منابع خود نسبت به اع

  !صادراتي تخصيص داده اند؟
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است اما آيا صادركنندگان، به ) صادركننده(اين تسهيالت منوط به ارائه اعتبارات اسنادي به نفع فروشنده 

  دارند؟) و غيره برات L/C(ويژه صادركنندگان كاالي سنتي و خدماتي آشنايي با اسناد 

  :چگونه صورت مي گيرد) تعهد آور و قابل اتكا(اخذ ضمانتنامه بانكي مقيد 

كشورهاي مقصد كاالهاي صادراتي ، اغلب كشورهايي هستند كه تعهدات معوق دارند و از طرفي ريسك 

له با باال است لذا صادركننده با چه تواني قدرت مقاب Country Riskبازپرداخت و ريسك كشوري آنها 

آيا امكانات و مقررات . درصد داخلي باشد 60در حاليكه كاالهاي صادراتي بايد تا . اين ريسك را دارد

اينها مطالبي است كه . درصد از خارج را به صورت سهل و آسان مي دهد 40اجاره ورود  ،واردات موقت

  .صادركنندگان بخش خصوصي در برابر آن قرار گيرند  بايد قبالً

  :نتيجه

 ده شده استاعنوان نتيجه مي توان عنوان كرد كه در نگاه مثبت تقريباً بخش زير بنايي توسط دولت آم به

"Infrastructure" بانكها از طريق روش هاي تأمين مالي اعتبار  -شركت بيمه سرمايه گذاري نظير

وايز صادراتي و هم عالوه بر آن تشويق و جدستشان باز است تا حدود  غيره BOTخريدار، اعتبار فروشنده 

ابالغ شده ذخائر ارزي منتشر و به بانكها  مين مالي صادرات استفاده ازأت بهچنين بخشنامه هاي مربوط 

صادركنندگان بخش خصوصي به دليل عدم آگاهي به امور بانكي به ويژه امور اسنادي در .گفتمنتهي بايد 

بانكها وام بدهند يا تضمين و بايد ساير اسناد يا  L/Cاگر براساس .حقيقت در آستانه راه متوقف شده اند

و در يك بانك معتبر به  UCP60038در حد استاندارد و براساس  L/Cتسهيالت اعطا نمايند الزم است 

مشكالت تحريم نيز مزيد علت شده است و براي عبور از تحريم شايد الزم  -.نفع صادركننده باز مي شود

                                                            
٣٨ ‐ Uniform Customs and Practice  
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و حتي  بيع متقابلش هاي دو جانبه و چند جانبه روش هايي نظير رو. است دنبال ابداعات جديد باشيم

SWAP روش ها براي صادرات تأمين مالي نمودتلفيق ممكن است با عمالً در اعتبار.  
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  چارت عملياتي براي موارد فوق) 10-4

با توجه به اينكه يكي از مشكالت صادركنندگان در ارتباط با تأمين مالي عدم آگاهي از مراتـب  

كنـد در فصـل   از آن عبور لي بنگاههايي است كه در هر روش بايد صادركننده براي تأمين مايا 

براي متـداول تـرين روش هـا يـك نمونـه چـارت        4-10تحت عنوان  نهايي  اين مرحله يعني

عملياتي يا حركت گام به گام تا وصول و تأمين مالي براي صادركنندگان را بصورت شماتيك را 

ل براي موارديكه بيشترين استفاده در حال حاضـر در كشـور بـراي آنهـا     در صفحات آتي حداق

و  BOTكه شامل اعتبار خريـدار، اعتبـار فروشـنده، فورفيتينـگ،     . وجود دارد را ارائه مي دهيم

غيره مي باشد به اميد اينكه با مالحظه آن صادركنندگان هم با سازمانهاي درگير در كشـور در  

ات بخش خصوصي آشنا شوند و هم سلسله مراتب و روابـط داخلـي   ارتباط با تأمين مالي صادر

  .بين اين ارگانها براي آنها مشخص باشد

البته اغلب موضوعات كه باعث حضور يك ارگان در اين چارت باشد در تمام چارت ها يكسـان  

اعطاي تسهيالت و گيرندگان و بانك عامـل آن مـي    -عامليت -تضمين -است و اهم آن توثيق

  .باشد
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  :شاخص هاي مهم فورفيتينگ عبارتند از 

  .، به فروشنده Obligationتأمين مالي، بدون حق رجوع براي انجام تعهد % 100 -

) AVAL(مين برات تعهدات وارد كننده معموالً با اعتبار اسنادي يا ضمانت نامه بانكي و يا تض -

  .توسط بانك صورت مي گيرد

  .برات اسناد، سفته يا ضمانت نامه و يا اعتبار اسنادي است: سند بدهي -

  .باشد 200,000�USتا  100,000�USمبلغ تأمين مالي مي تواند از  -

  .قرارداد با هر ارز معتبر نيز مي تواند منعقد گردد -

  .اشدنرخ بهره مي تواند ثابت و يا شناور ب -

  گردش كار

  :گردش كار در عمليات فورفيتينگ به شرح زير مي باشد

  )نمودار تصويري قبل مي تواند مطلب را روشن تر كند(

در خالل انجام معامله بين يك صادركننده و يك وارد كننده كاال، وارد كننده از بانك ) الف

  .خود درخواست گشايش اعتبار براي خريد خارجي را مي نمايد

شنده فورفيتر را يافته و از او مي پرسد كه آيا حاضر به تأمين مالي هست يا خير؟ و در فرو) ب

  صورت قبول هزينه آن چقدر است؟ 
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الزم به توضيح است كه مؤسساتي كه با توانايي مالي و دارا بودن مجوزهاي مربوطه مجاز به 

همچنين . تأمين مالي كنندتأمين مالي معامالت از جمله در قالب فورفيتر مي باشند مي توانند 

نرخ      پايه اي از نرخ هاي بهره بين بانكي بر حسب نوع ارز و يك ضريب ريسك و سود 

  .كارگزاري فورفيت كننده است كه بسته به كاال و خريدار و نوع معامله تغيير مي كند

  :در اين مرحله فورفيتر الزم است تا اطالعات زير را داشته باشد

  The Country of the Importerه كشور واردكنند -

  The Importer’s Nameنام وارد كننده   -

  The Type of Goodsنوع كاال    -

  The Value of Goodsارزش كاال    -

  The Expected Shipment Dateتاريخ حمل مورد انتظار    -

  Repayment Termsشرايط بازپرداخت توسط وارد كننده    -

  ده توسط بانك تضمين مي شود و اگر پاسخ مثبت است چگونه؟آيا تعهدات وارد كنن

در اين مرحله هيچكدام از . فورفيتر موافقت كلي خود را با ذكر  هزينه آن اعالم مي دارد) ج

  .طرفين به هيچ وجه تعهد قطعي به طرف مقابل ندارند
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ضاء شود، زمانيكه جزييات قرارداد تجاري مورد موافقت قرار گرفت، قبل از اينكه ام) د

صادركننده از فورفيتر در خواست مي كند كه تعهد كتبي خود را مبني بر خريد طلب در رابطه 

  ).همراه و يا بدون برات، سفته و غيره(با صادرات مذكور به وي بدهد 

  .اطالعات درخواست شده بايد مطابق اطالعات داده شده قبلي و بدون تغيير باشد) ه

ا صادر و فروشنده نيز آن را امضاء مي نمايد و بدين وسيله هر دو فورفيتر تعهد نامه اي ر) و

 . تعهد مي گردندمطرف نسبت به مفاد آن 

  :روشهاي تهاتري

مطالعات و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه انواع معامالت تهاتري، همواره براي رفع 

فروش محصوالت مشكالت فوري، بحرانهاي مالي و كمبود ذخاير ارزي، كاهش شديد در 

صادراتي، مشكالت موازنه تجاري و تعديل پرداختهاي كشور و موانع و تحريمها و محدوديتهايي 

به همين دليل در  .كه از طريق كشورهاي ديگر بوجود آمده، مورد استفاده قرار گرفته است

  .جداول پيوست شماي كلي عمليات تهاتري آمده است
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  :نهاي تخفيفتهاتر سه ناحيه اي با تسويه م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

B 

C 

A 

 كاالي با دوام و مواد خام

ارزي قوي و كمياب منهاي 
 تخفيف

 كاالي با دوام يا مصرفي

٦شکل 
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  :تهاتر سه ناحيه اي با مبادله مالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

B 

C

A 

  كاالهاي مصرفي  ارز قوي و كمياب
 معامله گر پولي

 

٧شکل 

 مواد خام
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ش قرارداد وام

اعتبارات اسنادي تحت پوش
  

L/C
 C
o
ve
re
d
 B
y Lo

an
 C
o
n
tract

 

              شماره اعتبار اسنادي غير قابل برگشت - 1

تأييد ) (غير قابل برگشت(نوع اعتبار اسنادي  - 2

  )شده يا نشده

            

             تاريخ افتتاح اعتبار اسنادي غير قابل برگشت - 3

              مبلغ اعتبار اسنادي غير قابل برگشت - 4

و اينكه از محل ) گشايش كننده(نام متعهد  - 5

  اعتبار به خريدار است يا خير؟

            

              بانك و شعبه گشايش كننده - 6

              نام بانك ابالغ كننده - 7

              سر رسيد اعتبار اسنادي - 8

              تعداد اقساط - 9

              تاريخ اولين و آخرين قسط -10

خدمات و تاريخ انعقاد / موضوع كاال  -11

  قرارداد يا پروفورما

            

              قرارداد و نوع بيمه -12

            شامل اصل وام و بهره (مبلغ هر قسط  -13
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  )توافق شده

              L/Cپيش پرداخت % 15مبلغ  -14

              از كارمزد صندوق% 15تاريخ واريز  -15

              مبلغ پيش پرداخت كارمزد صندوق -16

تاريخ معامله كليه اسناد و تاريخ تقريبي و  -17

  جدول حمل

            

              از كارمزد صندوق% 5تاريخ واريز  -18

              از كارمزد صندوق% 5مبلغ  -19

              ميزان استفاده شده از وام يا تسهيالت -20

              مانده استفاده نشده وام يا تسهيالت -21

              نوع و ارزش وثايق اخذ شده -22

              )نظير ضمانتنامه(ساير اسناد  -23

  

 

  

  

  

٨شکل 
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  : تصوير

ي تأمين چك ليست و اقدام كنترل اعتبار اسنادي جهت اعطاي تسهيالت توسط سازمان ها

 L/C Assigningكننده مالي در ازاء واگذاري حقوق  the  Right  كه منبع صادركننده

                        .گشايش مي يابد كه قبل يا بعد از حمل ممكن است مورد استفاده قرار گيرد

                          Pre Shipment & Post Shipment  

  .گشايش شده باشدUCP   600و INCOTERMS 2000بر اساس  L/Cبايد : توجه

  بانك توسعه اسالمي ازبخش خصوصي حمايت مي كند

توسعه اقتصاد اسالمي ، پيشرفت اجتماعي و ارائه كمك هاي مالي و فني و باال بردن سطح      

  .همكاري بين كشورهاي اسالمي ، ازاهداف مهم بانك توسعه اسالمي است 

س كل بانك توسعه اسالمي درحاشيه بازديد از مجتمع فوالد دكتر احمد محمد علي رئي     

مباركه اصفهان و آغاز به كار چهارمين اجالس ساالنه روساي موسسات واكسن سازي 

 1975بانك توسعه اسالمي سال : كشورهاي اسالمي در اصفهان درنشستي خبري گفت 

ارددالر است و جمهوري ميلي 45ميليارد دينار معادل  30تاسيس شد و هم اكنون سرمايه آن

  .اسالمي ايران ازبزرگترين سهامداران آن است 

هرگونه موفقيتي : احمد محمدعلي با اشاره به روند پيشرفت مجتمع فوالد مباركه ، افزود      

كه مردم ايران كسب كنند ، موفقيت دنياي اسالم است و ديدار از مجتمع فوالد مباركه سبب  

سعه اسالمي با مجتمع فوالد مباركه و ساير سازمانها و مجتمع هاي مي شود تا روابط بانك تو
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مشابه دركشورهاي اسالمي نزديكتر شود و درزمينه توليد فوالد همكاري نزديكتري داشته 

  .باشند و تجارت بين كشورهاي اسالمي توسعه يابد

يه فقهاي سازمان روند فعاليتهاي بانك توسعه اسالمي برابر با نظر: او همچنين تصريح كرد     

  .كنفرانس اسالمي است و بيانيه هايي كه توسط آنان صادر مي شود مالك عمل قرار مي گيرد 

احمد محمد علي درادامه با تاكيد برتوجه و عنايت ويژه بانك توسعه اسالمي به بخش      

  .بخش خصوصي موتور بخش دولتي است : خصوصي ، گفت 

المي كميسيوني براي رسيدگي به امور بخش خصوصي دربانك توسعه اس: وي افزود      

تشكيل شده است و اين بانك با بيمه وگارانتي كردن شركتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي 

  .از صادركنندگان و وارد كنندگان كاال به كشورهاي اسالمي حمايت مي كند 

درصد از منابع اين  5/8جمهوري اسالمي ايران : رئيس كل بانك توسعه اسالمي تاكيد كرد     

 39.بانك را بخود اختصاص داده است 

 

  

 

 

 

                                                            
  خبرنگار اطالعات -اصفهان - ٣٩
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 )بانك توسعه اسالمي) تجاري(فرآيند استفاده از تسهيالت كوتاه مدت 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

اسناد و مدارك مورد نياز

دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بين بررسي اوليه مدارك توسط 
 المللي

 ارسال مدارك به بانك و ارائه درخواست استفاده از تسهيالت

 بررسي مدارك توسط ادارات و كميته هاي مختلف بانك توسعه اسالمي

 اعالم ضوابط و شرايط اوليه اعطاي اعتبار از سوي بانك توسعه اسالمي

انعكاس شرايط  به متقاضي، تأييد شرايط توسط متقاضي و انعكاس آن به 
 بانك توسعه اسالمي

 بانك و اعالم ضوابط و شرايط نهايي اعتبارتصويب اعتبار توسط

انعكاس شرايط اعتبار مصوب به ذينفع و بانك ضامن و وزارت بازرگاني 
 )جهت انجام ثبت سفارش(

 تأييد شرايط اعتبار مصوب توسط ذينفع و معرفي شخص مجاز امضاء كننده اسناد و مدارك

 صدور ضمانتنامه بانكي توسط بانك ضامن متقاضي

و ) حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اعتبار(افتتاح اعتبار اسنادي 
 استفاده از تسهيالت مصوب

٩شکل 



 

٣١٦ 

 

  :مرحله پنجم 

  
  

ارائه راهكار و پيشنهاد براي رفع مشكالت تأمين 
مالي ، بيمه ، تضمين و ساير نيازمندي هاي مالي 

  :صادركنندگان 

  
  

  

در اين بخش پس از ارزيابي شكاف ميان وضع 
موجود با وضع مطلوب ، راهكار اصالحات ساختاري ، 

  .نهادي و اجرايي بررسي مي شود
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٣١٩ 

 

  مقدمه -

در اين مرحله كه در حقيقت جمع بندي و نتيجه گيري نهايي از اين پروژه مطالعاتي مي باشد 
ت، انتقادات كوشش مي شود حتي االمكان و بر اساس حقايق و نتايج حاصله از بررسي ها، پيشنهادا

پرسشنامه ها كه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ضمناً از طريق مقايسه روشها در كشورهاي 
پيشرفته براي تأمين مالي بخش خصوصي معيار و پايه اي به دست آوريم تا اتاق بازرگاني كه خود را 

ران، صاحب پارلمان بخش خصوصي مي داند به عنوان يك مشكل اساسي آن را با دست اندر كا
براي برون رفت از  Think Tankنظران، انديشمندان و دولت مردان مطرح نموده و در اتاق انديشه 

  .اين بن بست به صورت مستمر تمهيداتي ارائه نمايد

متأسفانه بايد اذعان نمود كه در ارتباط با تأمين منابع مالي از خارج و دسترسي به ابزار بانكي، مالي، 
ات مربوطه كه الزمه تحرك بخشي به صادرات غير نفتي و تجهيز سرمايه گذاري بيمه اي و تضمين

ي هدايت كردن منابع به بخش خصوصي است و به تعبير براي )Out Source Finance(خارجي  
لذا  .در مقايسه با ساير كشورها در جايگاه مناسبي قرار نداريم تزريق خون به كالبد آن مي باشد،

أمين مالي از خارج و حتي از داخل كشور با مضايق و محدوديت ها و مقررات صادركنندگان براي ت
مستند (فراواني مواجه مي باشند كه البته عدم آموزش كافي، عدم رعايت استانداردهاي بين المللي 

، نبود تشكيالت مناسب و اقدامات جمعي مالي و اعتباري توسط خود صادركنندگان نيز اين )نبودن
وبه هر صورت با حد مطلوب و حتي قابل قبول فاصله زيادي داريم و . دان كرده استمشكل را دو چن

براي پر كردن اين شكاف دولت نيز الزم است به موضوع تأمين مالي به عنوان يك مطلب استراتژيك 
  .بنگرد و اصالحات ساختاري و بنيادي به عمل آورد

ي جايگزيني واردات               اگر چه بخش عظيمي از افراد صاحب نظر و مجرب استراتژ
)Import Substitution ( يا توسعه صادرات)Export Promotion ( را مالك پيشرفت كشور و

معهذا بايد گفت اگر توجيهاتي نظير افزايش . رهايي از صادرات غير نفتي در دو دهه اخير دانسته اند
ب اعتبار جهاني به حق اهميت صادرات درآمد ارزي كشور ، ايجاد اشتغال، افزايش توليد ملي و كس

ولي در جهت تكميل آن و در زمان حاضر و به ويژه براي دستيابي به . غير نفتي را نشان مي دهد
اهداف برنامه چشم انداز بيست ساله نبايد تنها به استراتژي هاي قبلي نظير صادرات پايدار و 

Sustainable Export جهيز منابع مالي مناسب اعم از داخلي و و غيره بسنده نمود چرا كه بدون ت



 

٣٢٠ 

 

، و آشنايي با معاذير و ضرورت هاي مربوط به بازگشايي گره هاي كور و ارائه Financeخارجي ، 
  .راهكارهاي عملي نمي توان به اين شعارها جامه عمل پوشاند

زمانهاي از طرفي جهان با سرعت بسيار زيادي در حال تغيير است و حوادث بر خالف گذشته نه در 
بلند بلكه در مقاطع زماني بسيار كوتاه شكل گرفته و مĤالً در سياست كشورها و در مرحله بعدي در 

اقتصاد و نهايتاً در بازرگاني و امور بانكي و باالخره به وضعيت اشخاصي كه دست اندركار اين امور   
انان را مورد تهديد قرار    مي باشند اثر شديد مي گذارد و خطرات و ريسكهاي مختلفي دائماً بازرگ

  . مي دهد

در چنين شرايطي يك صادركننده بخش خصوصي كه براي تأمين مالي خود، يا براي پوشش ريسكها 
و بيمه و يا تأمين منابع ارزي، جهت مواجهه با بحران ها و تحريم ها و رقابت هاي مختلف بين المللي 

مجهز نيست چگونه مي تواند موجوديت خود را  تالش مي نمايد و به هيچ گونه سالح مالي و بانكي
  .حفظ كند و به كشورش از طريق صادرات خدمت نمايد

تهيه كنندگان اين پروژه مطالعاتي كه خود عمري را در راه كسب تجربه و دانش گذرانده اند تالش 
براي  دارند در جهت كمك به تصميم گيران و به عنوان نتيجه تحقيق راهكارها و پيشنهاداتي عملي

هر بخش ارائه دهند كه قاعدتاً كامل نبوده و با كمبودها و نواقص بسياري همراه مي باشد و اميد است 
به عنوان نخستين گام و اولين چالش در كشور هرچند كوچك مورد توجه قرار گيرد و انتظار داريم با 

. تالي آن سهمي داشته باشيمانتقادات سازنده ما را ارشاد نمايند تا در تحقق اهداف واالي كشور و اع
يك استراتژي عملي ضمناً بايد اضافه كرد كه روح و پيام اصلي پروژه اين است كه تا دير نشده بايد 

كه در اين مقاله و پروژه تحقيقاتي . براي تجهيز منابع مالي جهت توسعه صادرات تدوين گردد
ش روشهاي تجهيز منابع مالي از خارج به دليل انجام وظيفه جهت اتاق بازرگاني تهران بيشتر به بخ

  . براي بخش خصوصي پرداخته ايم تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد

  

  

  

  



 

٣٢١ 

 

  :پرسشنامه و جداول) 1-5

  :پرسشنامه) 1-1-5

  :توضيح الزم در ارتباط با چگونگي تنظيم پرسشنامه ها

اتكاء به ارقام و به طوري كه استحضار داريد بررسي و تجزيه و تحليل يك طرح و پروژه بدون 
اعداد و درجه تأثير آن در كل موضوع در حقيقت يك نگاه كيفي بوده و نتيجتاً نمي توان يك 

لذا بر آن شديم در دو بخش كااليي و خدماتي كه مهم ترين . برداشت كمي به دست آورد
ف ابتداء از طريق آمارگيري به ميزان تأثير عوامل مختل. فصول صادراتي را تشكيل مي دهد

مورد نظر در گروه و بنا به اقتضاء ) فاكتور(آگاهي يافته و سپس با توجه به ميزان و وزن عامل 
  .پيشنهاداتي ارائه نماييم

البته در تهيه اين جداول سعي شده است كه حتي االمكان به عنوان شاخص براي گروه خود 
)  61الي  54حات صف(قلمداد شده و از طرفي در جهت تكميل جداول تهيه شده در فصل يك 

ضمناً نوع كاالها يا خدمات نيز معرف و نماد گروه خود باشند و . مورد استفاده قرار گيرند
مخاطبين نيز اگر چه همگي صادركننده و بخش خصوصي هستند اعم از حقيقي يا حقوقي 

ا ، سازمانها، مؤسسات، تعاوني ها نيز اگر فعاليت مشابه دارند در اين پرسشنامه ه)شركتها(
  . حضور داشته باشند

عدد مي باشد  40و براي بخش خدمات  60تعداد پرسشنامه هاي تهيه شده براي بخش كاال 
كه به دليل داشتن آزادي عمل ذكر نام منبع آماري را اختياري ولي رشته فعاليت يا گروه 

اق انتخاب كااليي را اجباري نموديم و ضمناً منابع آماري را از فعالين و صاحب نظران مورد وث
نموده و هم چنين به آنها اعالم شده است كه به عنوان يك همكاري اين پرسشنامه را تكميل 

  .كنند

طبقه بندي نموده ايم و  6تا  1مورد و تأثيرات منفي هر عامل را از  14سؤاالت در هر بخش 
اميدواريم نمونه هاي انتخاب شده به ما اين امكان را بدهد كه قابل تعميم و 

Generalization نمونه سؤالنامه ها در دو صفحه پيوست مي باشد. (باشند(  



 

٣٢٢ 

 

  به نام خدا
  

  پرسشنامه در خصوص عوامل منفي در صادرات هر يك از گروه هاي كااليي  صادرات
پرسشنامه ذيل كه براي تجزيه و تحليل و نهايتاً ارائه پيشنهاداتي در جهت بهبود وضعيت صادرات كاالهاي بخش     

در صورتيكه تمايل داشته باشيد بدون ذكر نام و فقط با عنوان كاال يا گروه . مي باشد تقديم مي شودخصوصي 
كه غفلت از عوامل زير روي صادرات شما مي گذارد اشاره  تأثير منفيبه ميزان  Xكااليي صادراتي خود با نشانه 

بررسي مي شود لذا درجات ارائه شده كالً منفي  البته توجه خواهيد داشت كه در اين پرسشنامه علل بازدارنده. نماييد
  .ضمناً توجه داشته باشيد كه سؤاالت صرفاً در ارتباط با كاال يا گروه كااليي است كه شما صادر مي كنيد. است

  با تشكر .                                                   ذكر نام اختياري ولي ذكر نوع فعاليت و كاالي شركت الزامي است
  :گروه كااليي صادراتي
  :راهنماي پرسشنامه

  )3(تأثير منفي متوسط )                     2(تأثير منفي كم )                          1(تأثير منفي ناچيز 
  تأثير منفي غير قابل تحمل)             5(تأثير منفي خيلي زياد )                           4(تأثير منفي زياد 

 .را قرار دهيد) -(لطفاً در مواردي كه كاالي شما انحصاري است و يا سؤالي  مصداق ندارد عالمت *  
  

  6  5  4  3  2  1  سؤاالت رديف
              : رقابتي نبودن قيمت كاالها در مقايسه با محصوالت مشابه خارجي  1
              :اريابي و تبليغات صحيح و مشتري مداريعدم باز  2

              ):كيفيت و كميت پايين محصول و فساد پذيري و عدم تداوم عرضه آن(توليد سنتي   3

              :عدم بهره گيري از فن آوري هاي جديد در توليد  4
              :كيفيت پايين محصوالت توليدي، نبود آزمايشگاه هاي مجهز  5
              :صيل توليد كنندگان و صادر كنندگاننبود تخصص و تح  6

              ):قوانين دست و پا گير، تغيير مداوم مقررات و قوانين، دخالت دولت و نظاير آن(بوركراسي   7

              :نبود حمايت خاص دولت و ساير نهادها  8
              :نبود زير ساخت هاي مناسب  9

              :اعضاء نبود تشكيالت صنفي و اتحاديه اي براي حمايت  10

نبود صنايع مادر و تكميلي جهت آماده سازي محصول نهايي براي (عدم صدور محصول نهايي   11
              ):صادرات

              :تأثير مسائل سياسي و بين المللي  12

ناتواني مالي دست اندركاران صنعت خاص شما و نبود دانش كافي آن در بهره گيري (كمبود نقدينگي   13
              ):ي پول و مالياز بازارها

              ):بانكي و غيره(كمبود تسهيالت مالي مختلف   14

 اعداد منفي است



 

٣٢٣ 

 

  به نام خدا
  

  پرسشنامه در خصوص عوامل منفي در صادرات هر يك از گروه هاي خدماتي  صادراتي
  

پرسشنامه ذيل كه براي تجزيه و تحليل و نهايتاً ارائه پيشنهاداتي در جهت بهبود وضعيت صادرات خدمات بخش     
باشيد بدون ذكر نام و فقط با عنوان خدمات يا گروه  در صورتيكه تمايل داشته. خصوصي مي باشد تقديم مي شود

به ميزان تأثير منفي كه غفلت از عوامل زير روي صادرات شما مي گذارد اشاره  Xخدماتي صادراتي خود با نشانه 
 البته توجه خواهيد داشت كه در اين پرسشنامه علل بازدارنده بررسي مي شود لذا درجات ارائه شده كالً منفي. نماييد
  .ضمناً توجه داشته باشيد كه سؤاالت صرفاً در ارتباط با خدمات يا گروه خدماتي است كه شما صادر مي كنيد. است

  با تشكر.                                                 ذكر نام اختياري ولي ذكر نوع فعاليت و خدمات شركت الزامي است
  :گروه خدماتي صادراتي

  :هراهنماي پرسشنام
  )3(تأثير منفي متوسط )                     2(تأثير منفي كم )                          1(تأثير منفي ناچيز 
  )6(تأثير منفي غير قابل تحمل )             5(ثير منفي خيلي زياد تأ)                           4(تأثير منفي زياد 

  
  .را قرار دهيد) -(لطفاً در مواردي كه خدمات شما انحصاري است و يا سؤالي  مصداق ندارد عالمت *  

ي است كه منظور از صادرات خدمات مواردي نظير حمل و نقل زميني و هوايي، توريسم، بازرسي كاال، بيمه و كليه موارد* 
  .باعث جذب ارز به كشور مي گردد

  6  5  4  3  2  1  سؤاالت رديف
              : رقابتي نبودن قيمت خدماتي كه شما ارائه مي دهيد در مقايسه با موارد مشابه خارجي  1
              :شتري مداري بر صادرات خدمات شماعدم بازاريابي و تبليغات صحيح و م  2

عدم بهره گيري از فن آوري هاي جديد در خدمات نظير انبارهاي مدرن، بسته بندي، سيستمهاي   3
              ......:تخليه و بارگيري

              :كيفيت پايين ارائه خدمات و عدم استفاده از خدمات آزمايشگاه هاي مجهز  4
              :نندگاننبود تخصص و تحصيل صادر ك  5
              ):قوانين دست و پا گير، تغيير مداوم مقررات و قوانين، دخالت دولت و نظاير آن(بوركراسي   6
              :نبود حمايت خاص دولت و ساير نهادها  7
              :نبود زير ساخت هاي مناسب   8
              :نبود تشكيالت صنفي و اتحاديه اي براي حمايت اعضاء  9

              :سائل سياسي و بين المللي تأثير م   10

ناتواني مالي دست اندركاران صنعت خاص شما و نبود دانش كافي آن در بهره گيري (كمبود نقدينگي   11
              ) :از بازارهاي پول و مالي

              ):بانكي و غيره(كمبود تسهيالت مالي مختلف   12

 اعداد منفي است
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  :بررسي جداول) 1-5- 2

مرحله يك آمده  61الي  54به منظور بررسي جداول موجود در اين پروژه كه در صفحات 
است، ابتداء نتايج كمي حاصله از پرسشنامه ها را استخراج و سپس با مقايسه اطالعات به 

  :ست آمدهدست آمده از داده ها ارزيابي هاي ذيل به د

مرحله يك آمده است اين جداول به عنوان يك شاخص و  61الي  54همانگونه كه در صفحات 
تنظيم شده كه نسبت به مقاصد مختلف مي توانست مورد استفاده قرار گيرد و )  Scale(معيار 

يك نمونه از ان را با تنظيم پرسشنامه ) فصل پنجم(در همان موقع قرار شد در فصل پاياني 
  .به عنوان مثال آماده نماييم هايي

غير (پرسشنامه براي خدمات  40(پرسشنامه  100با توجه به مراتب فوق در اين فصل با توزيع 
در . توزيع گرديد تا مسئله خاص هر گروه مشخص گردد) پرسشنامه براي كااليي 60و ) كااليي

منفي از يك تا شش  نمونه پرسشنامه پيوست نتايج حاصله كه در درجه بازدارنده با شماره
تنظيم گرديد و در داخل جداول نمايان شده مبين ميزان تأثير منفي و نتيجتاً نمايان شدن 

  .مشخص مي شود 12و  11مسئله خاص است كه در صفحات 

  :به طوري كه مالحظه مي شود 

بزرگترين مسئله خاص گروه هاي غير كااليي كه به عنوان يك عامل بازدارنده و منفي تأثير 
 4.8گذاري نموده است، در مجموع مربوط به ستون زيرساختها و زيست محيطي با رقم حدود 

كه حاصل تقسيم  4.16حاصل شده است و همچنين با رقمي حدود  4بر  19.3كه از تقسيم 
  .مي باشد 4بر  16.66

  :اين بازدارندگي تأثير گذار در گروه هاي ذيل به ترتيب عبارتند از

  )5رقم (هندسي مربوط به تسهيالت و نقدينگي است براي خدمات فني و م

  )5رقم (براي حمل و نقل و ترانزيت مربوط به عامل رقابتي 

  )6رقم (براي توريسم مربوط به عامل رقابتي 
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  )4.75(براي ساير شامل بيمه و بازرسي مربوط به بازاريابي 

  .آمده است 11حه گروه مي باشند و در صف 8مسئله خاص گروه هاي كااليي كه در مجموع 

يعني . (مربوط به فاكتور حمايتي است) 7بر  27.6حاصل تقسيم ( 3.94با رقم : در مجموع 
مربوط به بازاريابي مي ) 7بر  27.4حاصل تقسيم ( 3.91و دومين رقم ) كمتر حمايت مي شوند

  .باشد

  :رتند ازاين بازدارندگي تأثير گذار براي گروه هاي ذيل به صورت جداگانه به ترتيب عبا

  مربوط به كمبود نقدينگي و تسهيالت  5در گروه صنعتي با رقم 

  نقدينگي، تسهيالت، ساختاري و حمايتي 4در گروه پتروشيمي با رقم 

  تسهيالت 6در گروه فرش دستباف و صنايع دستي با رقم 

  بازاريابي 4.7در گروه كشاورزي با رقم 

  تسهيالت 5.6در گروه بازرگاني عمومي با رقم 

  بازاريابي 5.6ر گروه مواد معدني با رقم د

  .تقريباً در كليه موارد 5در گروه شيميايي و مصنوعات پليمري با رقم 

آنچه كه در كل جدول در هر دو گروه كاال و خدمات مي توان نتيجه گرفت كه مشكل خاص 
  :كلي عبارت است از 

  كمبود تسهيالت) الف

  كمبود نقدينگي) ب

  بازاريابي) ج

سته به تعداد نمونه ها و موضوعات مختلف ممكن است دقت جداول بيشتر باشد و در البته ب
  .اين جا صرفاً ما به عنوان نمونه موضوع را ذكر نموديم
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جنبه دولتي دارد و شركتهاي پايين دستي در حال تأسيس هستند و از بعد صادراتي شايد بخش % 70در مورد پتروشيمي چون اصوالً حدود * 
  ه باشد صرفاً اين آمار به منظور بر آورد وضعيت در سالهاي آينده آورده شده استاز كل محصوالت فوق را در دست داشت% 10خصوصي 

 بررسي مسئله خاص گروههاي كااليي

 سياسي نقدينگي تسهيالتي
محصول 

 نهايي
 تشكيالتي

زيست /زيرساختها
 محيطي

 شماره نوع كاال رقابتي بازاريابي توليد سنتي فن آوري تيكيفي بي دانشي بوركراسي حمايتي

 1 صنعتي  2.6  3.3 3.3  4.3 3.6 4  3.6  4  3.6  4.6  3.6 3.3 5  5

4  4 5 5 2 4 1 4 1 4 5 - 2 2 
پتروشيمي *

 و گاز
2 

6  5.5 3.5 - 2 3.5 4 2.5 3.5 2.5 2.5 2.5 5.5 5 

فرش 
دستباف و 
صنايع دستي 

 و سنتي

3 

 4 كشاورزي 3.6 4.7 5.3 4.3 2.8 4.8 3.8 3.4 3.3 2.4 3.2 1.9 4.6  4.7

5.6  4.8 4.1 4.8 3 4 4.4 3.4 2.7 3.6 4.1 4.3 3.3 5.1 
بازرگاني 
 عمومي

5 

 6 مواد معدني 3.3 5.6 4 2.8 2.8 3.1 4.2 4.8 4.1 2.3 1.8 2.75 4.75  4.75

5  5 3 5 3 4 5 5 3 4 5 4 3 
 
5 

شيميايي و 
مصنوعات 

ليمري و پ
 ساير

7 

23.05  24.95 23.65 24.45  8 جمع 17 27.4 12.4 28 19.7 17.1 25.9 27.6 26.5 19.3
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 بررسي مسئله خاص گروههاي غير كااليي

 سياسي نقدينگي تسهيالتي
محصول 

 نهايي
 تشكيالتي

زير 
ساختها 
زيست 
 محيطي

 تنوع خدم رقابتي بازاريابي توليد سنتي فن آوري كيفيتي بي دانشي بوركراسي حمايتي
شمار

 ه

5  5 2.5 - 2 4.5 3 4 5 2 - - 4.5 1.5 
خدمات فني و 

 مهندسي
1 

 2 ترانزيت -حمل و نقل  5 3.3 - 4.9 3.9 2.3 4.8 4.3 3.6 3.7 - 4  4  4.25

 3 توريسم 6 5 - - - 5 4 4 6 5 - 4  3  3

 4 ساير* 3.8 4.75 - 1.8 3.4 4 5 3.9 5.2 3.5 - 4.5 4.1  3.8

16.05  16.1  15  -  12.2 19.3 15.2 17.8 16.3 7.5 6.7 - 16.66 16.3  5 جمع

  .ساير شامل بيمه و بازرسي كاال است* 

مرحله اول دو جدول نيز به عنوان معيار جذب منابع اعم از ريالي و ارزي ارائه شد و در  57، 56نظر به اينكه در صفحات  :موضوع مهم و قابل توجه
لذا با توجه به اهميت موضوع بر آن شديم تحت عنوان سرمايه گذاري         . اين فصل اطالعات الزم استخراج  گردد جهت تكميل آن قرار بود در

  .بصورت جداگانه و مستقل به آن اشاره نمائيم) 5-2-3بند (

 . فحه آورده شده است، مراجعه نمايندص 12كه در ) خدماتي(مطالعه كنندگان محترم مي توانند به اين اطالعات اعم از بخش كااليي و غير كااليي 
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  : اهم پيشنهادات، نظرات و انتقادات): 5- 2

توضيح الزم در ارتباط با چگونگي گردآوري پيشنهادات ، نظرات و انتقادات و استخراج 
  :آن ها

موضوع اصلي كه در حقيقت براي اين قسمت مالك بررسي بوده است گردآوري و طبقه بندي 
اگر چه در . اعم از دولتي، خصوصي و كارشناسان و استادان بوده است اظهارات صاحب نظران

جداول قبلي نگاه كمي به قضيه به عمل آمده است و پايه بررسي بر مبناي آمار و رياضيات استوار 
در اين بخش بيشتر پيشنهادات ، نظرات و انتقادات به صورت جداگانه يا حتي توأمان آمده . است

بخش راهكارها و نتيجه گيري نيز از بعضي از آنها به عنوان راه حل است كه ممكن است در 
پيشنهادي استفاده شده باشد لكن اصل قضيه آگاهي دادن خوانندگان به نظرات مختلفي است كه 
در نشريات ، مصاحبه ها، سخنراني ها و همايش ها ارائه شده است تا نگرش عمومي بر موضوع نيز 

ماً نظرات مجريان پروژه نيست اگر چه ممكن است برخي از آنها مشخص و روشن گردد لذا الزا
ضمناً در استخراج اين نظرات با توجه به اينكه در فصل نتيجه گيري مي باشيم . مورد تأييد باشد

  :به چند نكته توجه شده است

  .حتي االمكان به نكات مهم و به اختصار اشاره شده است) الف

  .اداتي كه اجماع بيشتري به آن بوده است ذكر گرديده استاغلب نظرات پيشهادات و انتق) ب

نگرش اصلي به مطالبي است كه در ارتباط با تأمين مالي از خارج براي بخش خصوصي بوده ) ج
  .است

  .با توجه به تعدد نظرات در اين تحقيق صرفاً به ده مورد مهم اشاره شده است) د

  . نيز براي اين مورد آورده شده استبا توجه به اهميت سرمايه گذاري ده عنوان ) ه
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  : انتقادات) 1-2-5

  : ده مورد از مهم ترين انتقادات 

اين مشكالت در مجموع موجب شده اند كه اين روزها توليد براي : معاون اتاق بازرگاني ايران -1
اع چون توليد كننده ها به اندازه كافي زير فشار انو. صادرات، ديگر هيچ جايگاهي نداشته باشد

پيشنهاد ديگر ما اين است كه اتاق بحران براي توليد و صادرات با حضور اتاق . مسائل هستند
 - همشهري. (بازرگاني، وزير بازرگاني، كنفدراسيون صادرات و سازمان توسعه صادرات تشكيل  شود

  ) 1387دي  24سه شنبه 

ادي و دارايي مي گويد سرمايه گذاري خارجي وزارت امور اقتصسابق احمد مرتضوي مدير كل  -2
بريتانيا و ايتاليا در . ميليارد دالر بوده است 5/3جمع سرمايه گذاري ها در طول يازده سال فقط 

  .صدر جدولند

  :مريم عليزاده  _گروه صنعت و معدن  -3

از سوي بانك صنعت و  كه چهارمين همايش مشاورين سرمايه گذاري سيستم مالي و بانكي كشور
 23(روز  ي سيستم مالي و بانكي كشور با شعار، هم انديشي، توسعه و بالندگيمعدن و با همكار

  . در محل سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد) 1387دي 

وزير امور  سابق به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد اين همايش با حضور صفايي فراهاني، معاون كل
بانك كشاورزي و جمعي از مديران نظام ق ساباقتصادي و دارايي، جالل رسول اف، مدير عامل 

  .بانكي و مهندسان مشاور برگزار شد

بر اساس اين گزارش، در ابتدا، آشوري مدير امور روش ها و نهادهاي بانك صنعت و معدن و دبير 
همايش مشاورين سرمايه گذاري سيستم مالي و بانكي كشور، ايجاد تعامل و همكاري بيشتر ميان 

تسهيالت مالي و متخصصان صنعتي، مشاوران سرمايه گذاري و مسووالن ذي متقاضيان دريافت 
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ريط بانك ها و همچنين آگاهي از دستاوردهاي تحقيقاتي كشور را از مهمترين اهداف برگزاري اين 
مشاوران مالي در بهبود فرآيند تخصيص منابع براي سرمايه گذاري، : همايش عنوان كرد و افزود 

ستم بانكي ارايه مي دهند، چرا كه روز به روز بر ابعاد اين فرايند اضافه مي كمك مطلوبي را به سي
  .شود

مناسب ترين راه حل براي اين موسسات مالي از ديد كارشناسان مالي و فني، : آشوري افزود 
  . استفاده از مهندسان مشاور است

يليارد دالر از محل م 9) آقاي چاروسه(سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت  -4
اگر مي خواهيم در صدور . صندوق ذخيره ارزي براي صدور خدمات فني و مهندسي تخصيص يافت

خدمات فني و مهندسي موفق باشيم بايد بانك ها را براي اينكار فعال تر كنيم در حاليكه در 
وجود دارد ما  ميليارد دالر پروژه ايكه ايرانيان مي توانند انجام دهند 10حدود  CISكشورهاي 

  )1386هفته اول مهر  –دنياي اقتصاد ( .ميليون دالر در آنجا كار نكرده ايم 500بيشتر از 

  :بانك هاي بدون اختيار  -5

بانك كشاورزي نيز در همايش مشاورين سرمايه گذاري سيستم مالي و بانكي نيز، سابق مدير عامل 
  .ني پرداختابه سخنر

اسخ به اظهارات معاون كل وزارت اقتصادي و دارايي، با بيان اينكه مدير عامل بانك كشاورزي، در پ
مقايسه ميان بانك هاي ايراني با بانك هاي خارجي بايد در وضعيت مشابهي صورت بگيرد، تصريح 

  .در ايران بانك ها هيچ اختياري در مديريت و منابع و قيمت گذاري براي خدمات خود ندارند: كرد 

سياست هاي اقتصادي  و ارزي كشور دچار مشكالت : )پژوهشگر اقتصادي( رضاييابراهيم    - 6
زيادي است به طوري كه وجود نرخ هاي گوناگون ارز به طور متمادي به عنوان يك مانع بزرگ بر 
سر راه جذب سرمايه گذاري خارجي مطرح بوده كه البته تا حدودي سعي در تعديل آن شده 

  .است
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در سومين نشست ماهانه خود ميزبان دكتر بهروز هادي زنوز، انجمن اقتصاددانان ايران  -7
مسائل و ( وي در اين نشست كه با موضوع . اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبايي، بود

برگزار شد به تشريح وضعيت، عملكرد و مشكالت آن در ) مشكالت سرمايه گذاري خارجي در ايران
رسي چالش هاي موجود در خصوص جذب سرمايه خارجي به دكتر هادي زنوز با بر. ايران پرداخت

نحوه نگرش ايران در مواجهه با جهاني شدن و عواملي كه باعث ايجاد محيطي امن براي سرمايه 
وي همچنين به لزوم بازنگري در قوانين و مقررات زدايي به . گذاري خارجي مي شوند، پرداخت

دكتر زنوز همچنين به داليل فاصله رتبه . ره كردمنظور تسهيل ورود سرمايه خارجي به ايران اشا
ايران در شاخص هاي عملكرد و پتانسيل جذب سرمايه گذاري خارجي در سطح بين المللي 

. اين اقتصاددانان در بخش ديگري از سخنان خود به مشكالت بخش خصوصي اشاره كرد. پرداخت
مايه هاي خارجي باشد بايد به گفته وي، كشوري كه مي خواهد ميزبان خوبي براي ورود سر

محيطي با امكان توانمند شدن بخش خصوصي داخلي فراهم كند تا جذابيت جذب سرمايه براي 
هادي زنوز بي ثباتي اقتصادي را يكي ديگر از مسائلي مي داند . شركت هاي فرامليتي ايجاد شود

اد و پيچيده به وي همچنين وجود مقررات زي. كه مانع جذب سرمايه خارجي به ايران مي شود
همراه نرخ تورم و دخالت دولت در بازار سرمايه را از ديگر دالئل عدم جذابيت براي سرمايه گذاران 

دنياي . (ه منتشر شدبخش اول و دوم اين سخنراني در روزهاي چهارشنبه و شنب. خارجي مي داند
  ) 18/04/86دوشنبه  -اقتصاد

رئيس جمهوري مبني بر حضور نمايندگان بخش  به گفته عسگر اوالدي بر خالف نظر مساعد -8
  .خصوصي در هياتهاي اعزامي به خارج از كشور اما هنوز اين وعده عملي نشده است

بخش خصوصي تا كنون به رسميت شناخته نشده و اگر شرايط به همين گونه ادامه پيدا كند نمي 
  .توان انتظاري از بخش خصوصي داشت

بيسكويت، شيريني و شكالت ايران نيز با بيان اين كه بايد از  علي موحد ديبر انجمن صنايع -9
قبل از انتخابات اتاق ها گفته مي شد كه نيازمند : نگاه پدرساالرانه دولتي فاصله گرفته شود، گفت 
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حمايت تشكل ها هستيم كه اميد واريم در حال حاضر اعضاي اتاق به مطالبات تشكل هايي كه از 
  .گي كنندآنها حمايت كردند، رسيد

بخش خصوصي است، چرا  گويند بخش خصوصي ضعيف است، جفا بهاينكه مي : موحد افزود  -10
  .كه بخش خصوصي فقط فضاي الزم براي فعاليت ندارد

درصد اقتصاد كشور را در دست دارد،  80نمي توان دولت را محكوم كرد كه چرا : وي اظهار داشت 
  .دضاي الزم اجازه توسعه دولت را دانبود ف چون بخش خصوصي با عملكرد خود و به دليل

قانون  44موحد همچنين به بيان مسائل و مشكالت موجود در اجراي سياست هاي كلي اصل 
  .اساسي، مساله سهام عدالت و راه هاي پيوستن به سازمان جهاني تجارت پرداخت

  :پيشنهادات و نظرات) 2-5- 2

  : ده مورد از مهم ترين پيشنهادات) الف

ختصاص منابع مناسب بانكي براي فاينانس پروژه ها و تأمين نقدينگي جهت تجهيز كارگاه ها ا -1
در اين راستا دولت براي . اي گسترش صادرات خدمات فني و مهندسي بسيار مؤثر استرب...... و 

توسعه تجارت اعتبارهايي را به بازار هاي هدف مي دهدو در اين فرآيند شرايطي را تأمين مي كند 
ه بر گرفته از قوانين شوراي پول و اعتبار و در حقيقت قوانيني است كه حساب ذخيره ارزي بر ك

  )، مهرداد جاللي پور479شماره  -86خرداد  23چهارشنبه . (سر راه گذاشته است

در ادامه اين همايش مهدي غضنفري، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، : رقابتي شدن دولت -2
طي شش ماهه اخير صادرات غير نفتي كشور : تبلور عزم ملي دانست و گفت  روز ملي صادرات را

با رشد مطلوبي رو به رو بوده است به نحوي كه صادرات هفت ميليارد دالري كشورمان طي اين 
  . زمان به لحاظ حجمي و ارزشي رشد خوبي داشته است
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بايد جهت گيري هاي صادراتي  به گفته معاون وزير بازرگاني ، همه وزارتخانه هاي اقتصادي دولت
خود را به صورت شفاف تر اعالم كنند و بايد مشخص شود سهم صادرات از سرمايه گذاري هاي 

  صورت گرفته در حال انجام يا سرمايه گذاري هايي كه در آينده صورت مي گيرد، چيست؟

ضمانت در ادامه هاديان ، نماينده بخش صنعت، خواستار ارتقاي سطح حمايت هاي صندوق 
  .صادرات كشور از موضوع صادرات غير نفتي شد

درصد دولتي يك سازمان حمايتي  100به گفته هاديان، صندوق ضمانت صادرات ايران با سرمايه 
ن به صادركنندگان بايد مورد توجه قرار لزوم ارتقاي سطح تسهيالت اعطايي آصادراتي است اما 

  .گيرد

ها بايد شركت هاي بزرگ و هلدينگ هاي صادراتي را  اتاق: رئيس كل سازمان توسعه تجارت -3
  )86-7-2. (تشكيل بدهند

. ميرفندرسكي حلقه گمشده توليد و صادرات كاالهاي غير نفتي را بسته بندي مناسب مي داند -4
فله اي كاالست كه ارزش افزوده را نصيب ديگران مي  شكالت مهم صادرات ايران صدوريكي از م

  .ي توان زعفران ايران را ذكر كرد كه اسپانيا منافعش را مي بردكند به عنوان مثال م

مدير كل اداره چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آقاي ذكايي تأسيس سازمان مستقل  -5
  .براي چاپ و بسته بندي را ضروري مي داند

اقر مجتبايي محمد ب(ميليارد تومان معين شد  150داخت جوائز مختلف صادراتي مبلغ براي پر - 6
درصد  25معاون كمكهاي فني و تجاري و حمايت از صادرات مركز توسعه تجارت فقط مي گويد 

  )است L/Cصادرات غير نفتي ما از طريق 

  .تكميل ظرفيت هاي خالي يكي از روش هاي مهم توسعه صادرات غير نفتي است -7
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خواستار تشكيل فراكسيون امور صادرات وزارت صنايع و معادن  لآقاي اسفندياري مدير ك -8
  .صادرات در مجلس شوراي اسالمي شد

مشاور سازمان توسعه تجارت ، از نهايي : تدوين آيين نامه تأسيس شركتهاي مديريت صادرات -9
شدن مراحل تدوين آيين نامه ايجاد شركتهاي مديريت صادرات در سازمان توسعه تجارت ايران 

اينكه در حال حاضر اين آيين نامه در كميته كارشناسي محمد باقر مجتبايي با بيان . خبر داد
تالش شده تا نظرات تخصصي تمام دستگاههاي : مراحل تصويب خود را طي مي كند ، افزود

  . تدوين آيين نامه دستگاهها لحاظ شود

نفوذ گسترده و ماندگاري در بازار ساير كشورها با بهره گيري از نشان جهاني از : وي تصريح كرد
  .اصلي ايده شكل گيري شركتهاي مديريت صادرات است داليل

با راه اندازي شركتهاي مديريت صادرات ، جوايز و مشوق هاي صادراتي : مجتبايي معتقد است
به گفته اين مقام مسئول ، بر اساس پيشنهاد سازمان توسعه تجارت كه مورد . هدفمند مي شوند

وي با . درات مورد حمايت ويژه دولت استپذيرش دولت نيز قرار گرفت، شركتهاي مديريت صا
قرار گرفتن بنگاههاي كوچك و : اشاره به تاريخچه شكل گيري شركتهاي مديريت صادرات گفت

توسط در كنار يكديگر از راهكارهايي است كه در دو دهه اخير در بسياري از كشورها به عنوان م
ه تقويت و پشتيباني مالي، ايجاد زمين: مجتبايي يادآور شد. يك راهبرد مهم انتخاب شده است

نشان جديد تجاري و تبديل به يك قدرت بزرگ اقتصادي ، توانمند سازي شبكه توزيع و مالي 
تعدادي از بنگاهها و تجميع مهارتهاي بازاريابي و بازرگاني با راه اندازي شركتهاي مديريت صادرات 

ر مواردي قادر به استقالل عمل هستند، وي با تأكيد بر اينكه بر خي از شركتها د. فراهم مي شود
را از پيامدهاي تشكيل اين ) برند(عدم انحالل و ارائه محصول توليدي در نشان جديد تجاري 

تجربه تجاري جهان نشان داده در صورتي كه : اين مقام مسئول ادامه داد .شركتها عنوان كرد
، به راحتي محصوالت متنوع آن را اعتماد داشته باشند) برند مشخص(مشتريان به يك نام تجاري 

وي تقسيم سفارش پذيري بنگاهها را ناشي از ايجاد شركت مديريت صادرات . خريداري مي كنند
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در آن صورت بنگاههاي اقتصادي در صادرات رقيب يكديگر محسوب نمي : عنوان كرد و يادآور شد
  .نندشوند بلكه پس از سفارش پذيري آن را دوباره ميان خود تقسيم مي ك

مجتبايي با بيان اينكه به تصوير كشيدن روشهاي دسترسي به بازار هاي جديد يكي از روشهاي 
اين شركتها در عرصه سفارش پذيري نه : اجرايي فعاليت شركتهاي مديريت صادرات است ، افزود

وي . تنها رقيب خود محسوب نمي شوند بلكه كارهاي دريافتي را ميان خود تقسيم مي كنند
حمايت هاي مازاد و متفاوت از صادرات از ويژگي تأسيس اين شركت ها است و اگر : دادتوضيح 

پيشتر فقط يك نفر بر اساس آيين نامه اعزام هيأت هاي تجاري به ديگر كشورها فرستاده مي شد، 
در روند جديد ممكن است بر حسب روشهاي مختلف كااليي بيش از يك نفر به ديگر كشورها 

اين : درصد شركتهاي موجود را كوچك و متوسط عنوان كرد و گفت  85ايي ، مجتب. اعزام شود
شركتها از توانمندي باال براي توليد برخوردارند و يكي شدن آنها سبب مي شود تا قادر باشند به 

  .توليد انبوه بپردازند

ر ، يافتن روشهاي جديد براي حضور در بازا: تجارت ، اظهار داشت همشاور رئيس سازمان توسع
در عين حال به يكي ي و. در ديگر كشورها افزايش مي دهد مدت زمان ماندگاري كاالي ايراني را

بنگاهها با طرح اين استدالل : اشاره كرد و گفت  است، بنگاههاي تجارياز نگراني ها كه فراروي 
به . ندكه ممكن است در بازار جهاني به مرور حذف شوند از كار كردن با يكديگر خودداري مي كن

بنگاههاي توليدي نه تنها و يكپارچه اعتقاد مجتبايي، اين درحالي است كه حركت منسجم 
. موقعيت آنها را در ديگر كشورها متزلزل نمي كند بلكه سبب افزايش گستره حضور آنها مي شود

بهره گيري از فن آوري و روشهاي نوين توليد يكي از : مشاور سازمان توسعه تجارت ، افزود
ترين عوامل كاهش هزينه و مديريت موفق در عرصه صنعت و اقتصاد است كه بنگاههاي مهم

  .كوچك در كنار يكديگر به نحو مناسب تري مي توانند از اين مزايا بهره مند شوند

استاندار خراسان رضوي از توافقات صورت گرفته با كشورهاي قرقيزستان، تاجيكستان و  -10
راه اندازي خانه تجارت به توسعه صادرات : خانه تجارت خبر داد و گفتافغانستان براي راه اندازي 
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به گزارش مهر در مشهد، محمد جواد محمدي زاده در ديدار با دست . و بازاريابي كمك خواهد كرد
خانه تجارت مي تواند به صورت كنسرسيومي متشكل از ظرفيت : اندر كاران ادارات استان گفت 
بهترين نمونه توليدات خراسان رضوي را در معرض ديد مردم  هاي تجاري اقتصادي استان

وي با بيان اينكه وزارت امور خارجه نيز بايد در نيازسنجي هاي الزم . كشورهاي منطقه قرار دهد
تهيه تقويم مناسب نمايشگاهي استان براي : در اين حوزه و تحرك صادرات وارد عمل شود، افزود

  .هاي توسعه صادرات است حضور در ساير كشورها از اولويت

استاندار خراسان رضوي با تأكيد بر توليد مشترك در كشورهاي مختلف از جمله همسايه با توجه 
در حوزه توليد قطعات خودرو يا توليد خودروي : به ظرفيت هاي خراسان رضوي اظهار داشت

صورت توليد  سمند و درخواست و تمايلي كه از سوي كشورهاي ديگر در اين خصوص مي توان به
يگر ظرفيت هاي مناسب وي كارخانجات سيمان را از د. ل شدمشترك با آنها در اين زمينه وارد عم

اين صنعت مي تواند به صورت توليد مشترك با ساير كشورها درخاك آنها : استان دانست و افزود 
  .ايجاد شود

ان، تاجيكستان و محمدي زاده از توافقات صورت گرفته با برخي كشورها همچون قرقيزست
تاكنون اقدام جدي در اين : افغانستان براي تشكيل راه اندازي خانه تجارت خبر داد و افزود

  .خصوص انجام نشده است

  :ده مورد از مهم ترين نظرات) ب

معاون : كميته ويژه اي براي رفع مشكالت مالي صادركنندگان ، در دولت تشكيل شده است -1
عزم دولت براي صادرات كاال و خدمات مهندسي تأكيد و از تشكيل  اول رئيس جمهوري ايران بر

  .كميته ويژه اي براي رفع مشكالت مالي صادركنندگان در دولت خبر داد

اظهار  "تأثير صادرات خدمات فني و مهندسي در اقتصاد ملي "پرويز داوودي در نخستين همايش 
ي مشترك  با كشورهاي منطقه است و با دولت به دنبال رفع موانع و ايجاد تسهيالت مال: داشت
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عزم باال تالش مي كند مشكالت اين بخش را مرتفع كند و براي همين رئيس جمهور دستور 
: وي افزود. تشكيل كميته ويژه اي را براي بررسي جزئيات مشكالت مالي صادركنندگان داده اند

سه شنبه ( .ي بررسي مي كنداين هيئت هر هفته تشكيل جلسه داده و اشكاالت را به صورت مورد
  )دنياي اقتصاد -85آبان  30

در سال :  ميليارد دالر 8ميليون دالر از  400خدمات فني مهندسي در سراشيبي جذب  -2
گذشته هشت ميليارد دالر اعتبار به تأمين منابع فاينانس پروژه هاي خدمات فني و مهندسي 

  .ميليون دالر جذب شد 400اختصاص يافت كه از كل اين ميزان اعتبار حدود 

 9در حالي كه : سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت با بيان اين مطلب، افزود
ميليارد دالر براي تأمين مالي صادرات كاال و پروژه هاي خدمات فني و مهندسي از محل حساب 

ع مالي پروژه ها ذخيره ارزي اختصاص يافته است اما هنوز هم با مشكالتي براي تأمين مناب
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران امين چاروسه با اشاره به تشكيل كارگروه تأمين . مواجهيم

مالي صادرات خدمات فني و مهندسي ، موضوع تأمين مالي پروژه هاي مختلف را از موانع جدي 
ني و در حال حاضر در بازار خدمات ف: توسعه فني و مهندسي كشور بر شمرد و اظهار كرد

درصد پروژه را به شرطي كه پروژه به شركتهاي آنها  100مهندسي با رقبايي مواجهيم كه قادرند 
بنابراين اگر مي خواهيم حضور موفقي در صادرات خدمات فني و . داده شود فاينانس كنند

به . مهندسي داشته باشيم بايد بانكهاي كشور را در خصوص تأمين مالي پروژه ها فعال تر كنيم
ميليون دالر و بانكهاي  100فته چاروسه در حال حاضر بانكهاي تجاري هر يك تا سقف گ

ميليون دالر امكان تأمين مالي صادرات و خدمات فني و مهندسي را با  50خصوصي نيز تا سقف 
  .استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي بر عهده دارند

ادامه فرصتهاي سرمايه گذاري خدمات سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت در 
پيمانكاران كشورمان برآورد : را بسيار گسترده عنوان كرد و گفت CISفني و مهندسي كشورهاي 

ميليارد دالر پروژه فني و مهندسي  10ظرفيت اجراي بيش از  CISمي كنند كه در كشورهاي 
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كارگروهي ويژه تأمين مالي  بنابراين براي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي. وجود دارد
به گفته وي در حالي كه كشور تركيه به . خدمات فني و مهندسي اين كشورها تشكيل شده است

آن هم  CISميليارد دالري در پروژه هاي فني و مهندسي كشورهاي  24تنهايي موفق به مشاركت 
چاروسه در . بوده استميليون دالر  400در قزاقستان شده است سهم كشورمان از اين بازار تنها 

مشكل اصلي صدور : ادامه درباره وضعيت صدور خدمات فني و مهندسي به عراق نيز اظهار كرد 
خدمات فني و مهندسي به عراق محدوديت تأمين منابع فاينانس و نبود تمايل كافي از سوي 

رخي در حال حاضر ب: چاروسه تصريح كرد. شركتهاي داخلي براي حضور در بازار عراق است
محدوديت هاي زيرساختي اقتصادي، روان نبودن نظام بانكي و با تجربه نبودن صادركنندگان 
خدمات فني و مهندسي و نيز چاالك نبودن صندوق ضمانت صادرات در همراهي صادرات خدمات 
فني و مهندسي از مهم ترين عوامل تأثير گذار در جلوگيري از رشد صادرات خدمات فني و 

  )1386هفته اول مهر  - دنياي اقتصاد. (مي شوندمهندسي محسوب 

صادراتي نهايي  يدستور العمل و چارچوب قانوني سرمايه گذاري بخش خصوصي در پايانه ها  -3
امين چاروسه سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت با اشاره به نهايي شدن . شد

يانه هاي صادراتي از سوي بخش خصوصي ، مصوبه آيين نامه نحوه حمايت از ايجاد و توسعه پا
بر اساس آيين نامه . نقطه كشور را تشريح كرد 30آخرين وضعيت احداث پايانه هاي صادراتي در 

راه (جديد ، محل احداث پايانه هاي صادراتي بايد از ويژگي دسترسي به زيرساخت حمل و نقل 
د ظرفيت هاي الزم براي توليد محصول و نيز وجو) ترانزيتي و يا بندرگاه آهن ، فرودگاه، خطوط

  )1386مهر  9دوشنبه  -اطالعات. (برخوردار باشد

رعايت استانداردها، قوانين و مقررات مربوط به مراحل توليد : حلقه مفقوده تجارت بسته بندي؛ -4
، حمل و نقل، انبارداري، عرضه و شفاف سازي در خصوص تركيبات داخل بسته بندي از ضمانت 

مشاور . فروش هستند كه بايد در بسته بندي كاالها و محصوالت به اين موارد توجه شود نامه هاي
مصرف كنندگان فعلي در جهان بسيار : مي گويد) جناب آقاي گسيلي(سازمان توسعه تجارت ايران 
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آگاهانه خريد مي كنند  و عرضه كنندگان كاالها براي حفظ موقعيت خود در بازار رقابتي ، بايد با 
ايشان سپس نگهداري از كاال ، ايجاد هويت براي محصول از . ريان با صداقت برخورد كنندمشت

طريق برنامه ريزي مشخص و ارائه اطالعات مورد نياز مصرف كننده كاال را از وظايف اصلي بسته 
 .در امر بازاريابي كاالها ، امروزه رعايت اين سه مورد ضروري است: بندي عنوان كرده و مي افزايد

وي سپس رعايت كيفيت بسته بندي را عاملي مهم در توسعه و پيشبرد تجارت كشورها دانست و 
 2006در سال : با ارائه گزارشي از ميزان سرمايه گذاري انجام شده در زمينه بسته بندي گفت

ميليارد دالر سرمايه گذاري در زمينه چاپ و بسته بندي در سراسر دنيا انجام  830ميالدي حدود 
درصد از  28تا  25ميليارد دالر يعني حدود  210به گفته گسيلي از اين ميزان، حدود . است شده

هزينه هاي سرمايه گذاري براي بسته بندي كاالها مربوط به قاره آسيا يعني كشورهاي ژاپن، چين، 
ست اين در حالي ا. هند و سنگاپور بوده كه بيشترين سرمايه گذاري را در اين زمينه انجام دادند

درصد محصوالت كشاورزي كشور در مراحل مختلف، برداشت ، حمل و  30تا  25كه ساالنه حدود 
نقل و انبارداري، عرضه در ميادين و كار فروش از بين مي رود و به ضايعات تبديل مي شود، كه با 

ستقيم برنامه ريزي دقيق و متناسب با نياز بازارهاي هدف و هدفمند كردن يارانه ها به طور غير م
مثالً با سرمايه گذاري در خطوط بسته بندي و خريد ماشين آالت بسته بندي مي توان هر سال به 
. مقدار بيشتري محصوالت را با بسته بندي مطلوب و با توجه به نياز بازارهاي هدف ، صادر كرد

  )1386دي  11سه شنبه  –اطالعات اقتصاد و بورس (

ضر حركتهايي در استان هاي جنوبي كشور در اين زمينه در به گفته اين مقام مسئول در زمان حا
خصوص بسته بندي خرما آغاز شده، اما با توجه به بسته بندي سنتي در برخي مناطق و نيز وجود 

، محصوالت ايراني به صورت فله ) CIS(بازارهايي همچون امارات، عراق و كشورهاي آسياي مركزي 
وي ضمن . بندي و با نام شركتهاي مقصد، بسته بندي مي شودوارد اين كشورها شده و از نو بسته 

با حفظ بازار صادرات حتي به : تأكيد بر لزوم برنامه ريزي هوشمندانه در امر صادرات، مي افزايد
صورت سنتي به تدريج با بازاريابي محصوالت بسته بندي شده مي توان ارزش افزوده محصوالت را 

  . افزايش داد



 

٣٤٠ 

 

هيأت  84تبديلي باغي وزارت جهاد كشاورزي نيز با اشاره به اينكه از سال رئيس گروه صنايع 
دولت وظيفه اي را تحت عنوان درجه بندي و بسته بندي ميوه بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و 

متعاقب اين مصوبه و وظيفه اي كه بر عهده وزارت : دستگاههاي مرتبط قرار داده است، مي گويد
ده شده، اين وزارتخانه با همكاري وزارت صنايع و معادن براي فرآوري ، جهاد كشاورزي قرار دا

مهندس علي اصغر . هزار تن انواع ميوه مجوز صادر كرده است 630درجه بندي و بسته بندي 
ميليارد تومان سرمايه گذاري و  63براي مجوزهاي صادر شده حدود : وفايي در ادامه مي افزايد

اطالعات  – 86دي ماه  11سه شنبه . (زايي پيش بيني شده استحدود پنج هزار نفر اشتغال 
  )اقتصاد و بورس

  :تاسيس مركز تامين منابع مالي خارجي در وزارت اقتصاد  -5

امور اقتصادي و دارايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف منابع مالي خارجي را از اهداف  سابق وزير
  .وزارتخانه عنوان كرد تشكيل مركز تامين منابع مالي خارجي در اين

به گزارش ايرنا، داود دانش جعفري ديروز در حاشيه مراسم راه اندازي مركز تامين منابع مالي 
از آنجا كه تامين منابع مالي خارجي : خارجي در اين وزارتخانه در گفت و گو با خبرنگاران گفت 

وان در كوتاه و بلند مدت در نقش مهمي در اقتصاد ما دارد، با تاسيس اين مركز مي ت) فاينانس(
  .استفاده از منابع، تعادل ايجاد كرد

تا كنون اقتصاد كشور به طور متوسط ساالنه سه ميليارد دالر از  1376از سال : وي متذكر شد 
  .منابع مالي خارجي در قالب فاينانس، استفاده كرده است

تقرار كارها در چند دستگاه سبب فرآيند طوالني بهره گيري از منابع مالي خارجي و اس: وي گفت 
شد كه مباحثي در دولت مطرح شود تا مراحل تامين منابع مالي كوتاه تر شود و براي تحقق آن 

  .همه دستگاه هاي ذي ربط در زير يك سقف جمع شوند و به تقاضاهاي متقاضيان رسيدگي كنند
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راه اندازي اين مركز ممكن بود  دانش جعفري با بيان آنكه روند تامين منابع مالي خارجي تا قبل از
با توجه به اقدام هاي انجام شده، درخواست : كه فراتر از يك سال طول بكشد، پيش بيني كرد 

  .روز به ثمر برسد 89هاي متقاضيان در مدت 

در اين مدت كه كارهاي مقدماتي ايجاد اين مركز : وزير دارايي كشورمان در ادامه اظهار داشت 
ميليارد دالر نيز مورد  5/2تقاضاي تامين فاينانس به ارزش بالغ بر  40د انجام مي شد، حدو
  .رسيدگي قرار گرفت

وزير دارايي نقش اين مركز را در افزايش سرمايه گذاري ها و تسريع در اجراي طرح ها مهم دانست 
بب مختلف در گذشته س ي و ضرورت انجام امور در دو ادارهپراكندگي دستگاه هاي اجراي: و گفت 

بي اطالعي از مصارف منابع مالي خارجي و در نتيجه كندي روند كار مي شد، اما با تمركز دستگاه 
  .ها در يك مكان، روند كسب منابع براي متقاضيان تسهيل شد و سرعت گرفت

شركت در چند سال اخير  100در حدود :  ر بر صدور خدمات فني و مهندسي عوامل تأثير گذا - 6
مات فني و مهندسي وارد عرصه برون مرزي شدند كه با نگاهي به وضعيت در زمينه صدور خد

بنگاه هايي كه مي توانند كار خدمات فني و مهندسي انجام دهند، ظرفيت بالفعل كشور با ظرفيت 
تا  15در حال حاضر با توجه به آمارهاي سازمان مديريت، در حدود . هاي بالقوه، فاصله زيادي دارد

نكاري و مشاور داراي رتبه بندي و صالحيت وجود دارد كه مي توانند پروژه هزار شركت پيما 20
پتانسيل بالقوه اي در بخش شركت هاي مشاوره وجود دارد كه . هاي كوچك و بزرگ را اخذ كنند

  .بايد از آن استفاده كنيم

كي يكي از عوامل تاثير گذار براي صدور خدمات فني و مهندسي، بحث تسهيالت و پشتيباني بان
در حال حاضر بخش قابل توجهي از پروژه هاي صادرات خدمات فني و مهندسي در دنيا با . است

  .حمايت فاينانس هاي بانكي صورت مي گيرد
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حجم پروژه هاي مناقصه اي كه در آن تامين كننده مالي، بانك، صندوق يا مجموعه ديگري است، 
ق فاينانس يا تامين اعتبار از طريق كشور نسبت به حجم پروژه هايي كه مي توان آن ها را از طري

مبدأ، انجام داد، بسيار كم است ضمن آن كه قابليت رقابت و چانه زني روي پروژه هايي كه از راه 
  . تامين مالي توسط كشور صادركننده خدمات انجام مي شود بسيار موثرتر و راحت تر است

ي تسهيالت بانكي تحت قالب فاينانس يا در مورد بحث پشتيباني مالي و بانكي مي توان به اعطا
يا ) پيش از حمل، پوشش يا پس از حمل(سرمايه در گردش يا تامين مالي به صورت هاي مختلف 

  ) مهرداد جاللي پور. ( مواردي اينچنيني كه تحت عنوان فاينانس مطرح مي شود، اشاره كرد

اتحاديه تعاوني هاي تكثير، پرورش مدير عامل  :درآمد ارزي ميگو بيشتر از صادرات پتروشيمي  -7
و صادارات آبزيان ايران درآمد ارزي صادرات ميگو را معادل كل صادرات صنعت پتروشيمي در 

  .كشور ارزيابي كرد

دوشنبه  – مهر(در گفت و گو با  رئيس اتحاديه تعاوني تكثير و پرورش و صادرات آبزيان ايران
ميليارد دالر  3ساله از محل صادرات ميگو حدود  4ا ت 3، با بيان اينكه طي برنامه اي )2/7/86

معادل كل صادرات صنعت پتروشيمي كشور درآمد ارزي از : درآمد ارزي حاصل مي شود، گفت
محل صادرات ميگو به دست مي آيد در حالي كه سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي نسبت به 

  .در مقابل صفر است 100ميگو 

گونگي رفع ممنوعيت صادرات ميگوي پرورشي به اتحاديه اروپا در ماه به منظور چ: وي اعالم كرد
  )1386آبان ماه ( .آينده جلسه اي با سازمان توسعه تجارت ايران برگزار مي شود

مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران رفع ممنوعيت از ميگوهاي 
در حال حاضر در بروكسل و : ي مربوطه خواند و افزودپرورشي را مستلزم هماهنگي دستگاه ها

ايرلند مسووليت رفع ممنوعيت از ميگوهاي پرورشي به سفارتخانه هاي ايران در اين دو كشور 
مربوط مي شود لذا هماهنگي با وزارت امور خارجه در اين زمينه است ضمن آنكه رايزني با متولي 
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وي پيگيري . تواند نتايج مثبتي را در پي داشته باشدامر صادرات يعني سازمان توسعه تجارت مي 
طي دو سال اخير نگرش : رفع ممنوعيت از ميگوي پرورشي را نيازمند نگاه فرابخشي خواند و افزود

بخشي به اين موضوع از سوي سازمان دامپزشكي و نيز وزارت جهاد كشاورزي افق روشني را براي 
  .نداشته استتوليدكنندگان و صادركنندگان به دنبال 

آيين نامه تأسيس شركت ) : مركز توسعه تجارت-قاي مجتبائيآ( 85روزنامه سرمايه مهرماه  -8
  .هاي مديريت صادرات در حال تدوين و مورد حمايت دولت است

رئيس كل سازمان توسعه تجارت به طرحي تدوين شده كه بر اساس آن سهام شركت هاي  -9
  . صادراتي به صادركنندگان داده شوددولتي به جاي پرداخت نقدي جوايز 

بدون حمايت موسسات پولي و اعتباري امكان موفقيت در بازار خدمات در سطح بين المللي  -10
اتكاء به منابع مالي و اعتباري خود مي تواند اجراي پروژه  وجود ندارد كمتر موسسه اي صرفا با

  .هاي عظيم برون مرزي را عهده دار شود

  ت و نظرات در خصوص سرمايه گذاريپيشنهادا) 3-2-5

مي باشد  Fiananceنظر به اينكه موضوع سرمايه گذاري از موارد مهم و بسيار مرتبط با مسئله 
مورد از نظرات يا پيشنهادات يا انتقادات مربوط به سرمايه گذاري و اعتبارات  10الزم دانستيم به 

شده است به صورت جداگانه بياوريم كه  بانكي را كه توسط دست اندركاران و صاحب نظران عنوان
ضمناً بايد توجه داشت بعضي از سرمايه گذاري ها كه در داخل كشور و . فرماييدمي ذيالً مالحظه 

خطوط تبديل كاال  –از منابع خارجي انجام مي شود ممكن است براي ساخت پايانه هاي صادراتي 
اري را هم جزء سرمايه گذاري براي و هم چنين بسته بندي باشد كه ما اين نوع سرمايه گذ

  .صادرات از منابع خارجي تلقي مي كنيم

 68معاون پشتيباني و توسعه مديريت سازمان توسعه تجارت، از اختصاص اعتبار بيش از  -1
ميليارد ريالي براي توانمند سازي استان هاي كشور در راستاي توسعه صادرات غير نفتي و توزيع 
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اين اعتبارات به طرح هايي اختصاص مي : بابك افقهي گفت. ان ها خبر داداين اعتبار در بين است
يابد كه با سياست ها و اهداف برنامه چهارم در بخش صادرات غير نفتي هماهنگي داشته و نقش 
مؤثري در افزايش كمي و كيفي صادرات استان ايفا كنند، همچنين زمينه هاي ايجاد ظرفيتهاي 

. و تقويت حضور بنگاههاي استان در بازارهاي جهاني را فراهم آورند كمي و كيفي جديد صادراتي
وي بر لزوم تصويب طرح هاي صادراتي در كارگروه توسعه صادرات غير نفتي هر استان تأكيد كرد 

طرح هاي صادراتي استان ها عالوه بر تصويب در كارگروه ها حتماً بايد از سوي بخش : و افزود
ه او مبالغ اختصاص يافته براي حمايت از طرح هاي صادراتي استان به گفت.خصوصي اجرايي شود

در ادامه افقهي از . ها در محورهاي تحقيقات و بازاريابي، ظرفيت سازي صادرات در استان هاست
ميليارد ريال اعتبار براي اجراي مصوبات سفرهاي استاني هيأت دولت در زمينه  21.5اختصاص 

ك به ايجاد توسعه و تجهيز سايت هاي نمايشگاهي، پايانه هاي حمايت از صادرات غير نفتي كم
صادراتي ، ايجاد زيرساختها، توسعه بازارچه هاي مرزي و كمك به ايجاد آزمايشگاه ها و نيز ايجاد 

معاون سازمان توسعه تجارت ايران همچنين از طي مراحل . نمايندگي بورس در استان ها خبر داد
بابك افقهي . ه صادرات غير نفتي كشور در اين سازمان خبر دادنهايي تصويب استراتژي توسع

در جلسه اي با حضور وزير بازرگاني بررسي و نقاط فوق استراتژي از اين مرحله طي پس از : گفت
ضعف آن بر طرف مي شود و پس از آن در شوراي برنامه ريزي و اقتصادي يا هيئت وزيران به 

صادرات يك موضوع فرابخش است و حلقه هاي مختلفي  اين در حالي است كه. تصويب مي رسد
وي تصريح . اي اين حوزه نيازمند مصوبه اي قوي استرلذا نوشتن استراتژي ب. را در بر مي گيرد

كرد براي اجرايي شدن اين استراتژي نيازمند مصوبه هيئت وزيران هستيم چرا كه در آن تكاليفي 
ه شده و البته مسئول نيز براي نظارت بر حسن براي دستگاههاي مختلف ذيربط در نظر گرفت

افقهي بخش اعظم اين استراتژي را منبعث از . اجراي اين استراتژي در كشور ديده شده است
براي اولين بار در كشور و : استراتژي هاي توسعه صادرات غير نفتي استانهاي كشور دانست و گفت

ي توسعه صادرات كرده ايم تا كالن استراتژي براي هر استان اقدام به تهيه استراتژبه طور خاص 
  )1386نيمه اول سال . (توسعه صادراتي كشور مشخص شود
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رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در تشريح رويكردهاي  -2
اين سازمان به منظور تسريع و تسهيل در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي 

تالشي كه براي تدوين برنامه پنجم از سال : راي بخش غير دولتي در برنامه پنجم توسعه گفتب
گذشته آغاز كرده ايم، يك تالش جدي است تا شرايطي را فراهم كنيم كه سرمايه گذار خارجي 
بتواند در ايران سرمايه گذاري كند، چون حضور سرمايه گذار خارجي تابع وجود سرمايه گذار 

سرمايه گذار خارجي بايد ببيند كه شركاي داخلي او چه مي كنند  و چه شرايطي . تداخلي اس
بنابراين نخستين اقدامي كه بايد در عرصه سرمايه گذاري خارجي صورت بگيرد، ايجاد . دارند

فضايي است كه در آن بخش خصوصي بتواند با سرمايه گذار خارجي ابتدا گفت و گو و پس از 
  .دگفت و گو، ائتالف كن

منتشر روزنامه اطالعات اقتصاد و بورس به تاريخ (دكتر بهروز عليشيري در گفتگو با نشريه برنامه 
با بيان اين كه براي ايجاد بستر گفت و گو نخستين اقدام بسيار پايه اي و ) 1387دي ماه  21

يك اتاق دومين اقدام تشكيل : اثرگذار بر مسير اقتصاد كشور، بهبود فضاي كسب و كار است، گفت
به همين دليل بهترين اتاق هاي اين سازمان را در . گفت و گوي دايمي با بخش خصوصي است

همچنين كانال هايي را تعريف كرده ايم كه مدام با بخش . اختيار بخش خصوصي گذاشته ايم
  . خصوصي در مورد فضاي سرمايه گذاري خارجي كشور گفت و گو كنيم

ي دو وجه است، وجه اول نهادهاي بخش خصوصي و وجه دوم گفت و گوهاي ما دارا: وي افزود
در بخش اول با اعضاي اتاق بازرگاني تهران، اتاق تعاون، خانه . بنگاه هاي اقتصادي اين بخش

صنعت ايران و خانه مديران ايران جلسات متعددي به منظور هم انديشي، شناخت ديدگاه ها و 
موفقيت آميز بوده اما هنوز بخش خصوصي ما به اين  مشكالت آنها برگزار شده كه برآيند كلي آن

بخش خصوصي هنوز پيشنهادهاي دولت را براي گفت و گو، . عاليم پاسخ درستي نداده است
شناسايي مشكالت و ارائه ديدگاه ها چندان جدي نمي گيرد، زيرا هنوز بخش خصوصي واقعي 

  .شكل نگرفته است
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وه و سرمايه گذاري خارجي با بيان اين كه اين گروه دكتر عليشيري در بيان دستاوردهاي كارگر
متشكل از سازمان سرمايه گذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت امور 
خارجه و برخي دستگاه هاي مرتبط مانند سازمان توسعه تجارت و مديريت اقتصاد خارجي كشور 

ه هاي سياستي و رفتارهاي آتي خود را به كارگروه است كه بر اساس تقسيم وظايف، قرار است بست
از : بياورند و در نهايت پس از جمع بندي به صورت يك بسته سياستي واحد نهايي شود، اظهار كرد

سفيران كشور در ساير . طرف ديگر، ما بايد از ظرفيت هاي موجود روابط خارجي خود بهره ببريم
در يك سفارتخانه يك گروه اقتصادي، بازرگاني، . نندكشورها نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي ك

در واقع . هر گروه متخصصان خاص خود را نياز دارد. حضور پيدا مي كنند... نظامي و فرهنگي و 
آنها ظرفيت و امكانات نهادي براي . سفارتخانه ها مأمني براي فرصت يابي سرمايه گذاري هستند

از كشور و نيز سرمايه داران خارجي را كه مايل به سرمايه شناسايي و گفت و گو با ايرانيان خارج 
تعيين وابستگان نظامي، فرهنگي و سياسي توسط وزارتخانه ها و . گذاري در ايران هستند دارند

اما متأسفانه رايزن هاي اقتصادي به هيچ وجه از دستگاه هاي . نهادهاي مسئول انجام مي شود
وي در . ني افراد غير مرتبط در اين عرصه حضور دارنديع. تخصصي اقتصادي انتخاب نمي شوند

نفر از رايزنان اقتصادي كشور در  25ما از دولت درخواست كرده ايم حداقل در فاز اول : پايان گفت
كشورهايي كه سرمايه فرست و از اولويت هاي همكاري اقتصادي با ما هستند، به وسيله سازمان 

اين نيروها .  و دارايي انتخاب شوند و اين گام بزرگي است سرمايه گذاري و وزارت امور اقتصادي
مي توانند به طور مستقيم با شبكه هاي بين المللي و سرمايه گذاري ارتباط برقرار و با آنها گفت و 

  .گو كنند

دكتر مهدي غضنفري معاون وزير : برنامه هاي دولت براي حمايت از صادرات خدمات مهندسي -3
با بيان ) 12/10/86-اطالعات(زمان توسعه تجارت ايران در جمع خبرنگاران بازرگاني و رئيس سا

اين مطلب گفت در همايش يك روزه تأثير صادرات خدمات فني و مهندسي در اقتصاد ملي فردا 
ابعاد و استعدادهاي صدور خدمات فني و مهندسي ايران كه تاكنون مورد غفلت واقع شده معرفي 

ميليارد دالر بوده كه  3.26زش صادرات خدمات كشور در سال گذشته به گفته وي ار. خواهد شد 
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: معاون وزير بازرگاني ادامه داد. ميليارد دالر از آن مربوط به خدمات فني و مهندسي است 1.5
درصد از صادرات خدمات فني و مهندسي ايران را  40درصد و بخش دولتي  60بخش خصوصي 

ميليارد دالر صادرات خدمات  1.5تا پايان سال جاري بيش از در اختيار دارد و پيش بيني مي شود 
وي مهمترين شاخه هاي خدمات فني صادراتي ايران را در بخش . مهندسي از ايران صورت گيرد

هاي ساخت و نصب خطوط انتقال برق، سدسازي، آبياري، اكتشاف نفت ، احداث خطوط و 
، احداث بنادر، اكتشاف معدن، خدمات تأسيسات انتقال نفت و گاز و راه سازي ، پل سازي 

 83انفورماتيك، خدمات كشاورزي و انتقال دانش فني و خدمات آموزشي نام برد و گفت از سال 
ميليارد ريال تسهيالت حمايتي پرداخته  223پروژه صادراتي بيش از  215به ) 12/10/86(تاكنون 

ميليارد دالر  10.7ات ايران به ارزش صدور كل خدم 1388وي پيش بيني كرد تا سال . شده است
به گفته دكتر غضنفري نزديكي . ميليارد دالر برسد 3و ارزش صدور خدمات مهندسي كشور به 

ايران به بازارها ، توان باالي ارائه خدمات مشاوره اي و پيمانكاري ، مشتركات فرهنگي و زباني را از 
  . مزاياي صادرات خدمات فني و مهندسي ايران معرفي كرد

دولت در پي تهيه و تدوين طرح جامع توسعه صادرات خدمات فني و : معاون وزير بازرگاني گفت
همچنين . مهندسي و اصالح آيين نامه اجرايي حمايت هاي دولتي از صادركنندگان اين رشته است

  .دستورالعمل پرداخت جوايز صادراتي و بسته حمايتي از صادرات اين بخش در دست تدوين است

گروه بورس بر اساس تازه ترين گزارش سازمان بين المللي : مانع سرمايه گذاري خارجيشش  -4
گروپ نظام مالياتي چسبندگي قانون كار ، بروكراسي فزاينده فساد مالي و اقتصادي ، . اس. آر. پي

تأخير در صدور ويزا و حمايت غير كافي از كپي رايت بزرگ ترين موانع جذب سرمايه گذاري 
گروپ كه هر ساله گزارشي از خطرات . اس. آر. سازمان بين المللي پي .ايران هستندخارجي در 

كشور جهان منتشر مي كند در  100سياسي ، اقتصادي و مالي براي سرمايه گذاري و تجارت در 
آخرين گزارش خود از اقتصاد ايران به بررسي موانع سرمايه گذاري خارجي در ايران پرداخت و 

تلط شامل شركتهاي بزرگ دولتي و صنايع كوچك بخش خصوصي است و اقتصاد مخ: نوشت
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درصد ارز خارجي كشور را تأمين مي كند  80اقتصاد ايران تا حد زيادي به درآمد صادرات نفت كه 
بر اساس، قانون اساسي  دولت ايران مالكيت و مديريت تمامي صنايع بزرگ از جمله . وابسته است

، توليد انرژي و برق ، ارتباطات، هواپيمايي و حمل و نقل جاده اي و نفت ، نرخ ارز، تجارت خارجي
ولي در عين حال تعداد معدودي از بانك ها و شركتهاي بيمه : ريلي را در اختبار خود دارد

  . خصوصي در اين كشور مجوز فعاليت اخذ كردند

خوردار هستند، دخالت  بنابر گزارش فوق، در حالي كه انرژي و مواد غذايي در ايران از يارانه بر
هاي زياد دولت سوء مديريت و فساد موجب رشد پايين اقتصادي و افزايش نرخ تورم و بيكاري در 

اين گزارش در ادامه به تصويب قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري . اين كشور شده است
يه گذاري ميالدي اشاره كرد و آن را طراحي براي تشويق سرما 2002خارجي ايران در سال 

اس . آر. در سازمان پي. خارجي از طريق افزايش كارآيي توليد و تضمين سود جبراني ارزيابي نمود
گروپ اختالف نظر بين محافظه كاران و اصالح طلبان را دليل تأخير چند ساله در تصويب قانون 

قالب است جذب سرمايه گذاري خارجي اين كشور كه اولين قانون سرمايه گذاري خارجي پس از ان
بر اساس اين گزارش، فضاي سرمايه گذاري خارجي بخش خصوصي در ايران . ارزيابي نمود

همچنان نا مناسب است و اين در حالي است كه دولت خاتمي سعي در حمايت از اقتصاد كشور از 
فروردين  16 -آسيا. (خطرات ركود، قيمت پايين نفت و عملكرد ضعيف بخش دولتي داشته است

1384(  

قانون فعلي جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي : معاون بين المللي اتاق بازرگاني ايران -5
بسيار پيشرو و كامل است و از اين حيث مي توان اذعان كرد كه بستر قانوني براي جذب سرمايه 

اما اگر خواهان جذب سرمايه گذاري خارجي هستيم بايد امنيت سرمايه . به كشور فراهم شده است
  .را نيز فراهم كنيم كه خوشبختانه بستر حقوقي و چارچوب هاي آن طراحي شده اند ها

به عنوان نمونه سفرا و . بدنه اجرايي جذب سرمايه هاي خارجي نيز بايد تقويت شود: ايشان گفتند
توسعه . كارداران ايران در خارج بايد به قوانين و مقررات اقتصادي و سرمايه گذاري آگاه باشند
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اي فردي بدنه اجرايي جذب سرمايه هاي خارجي، امكان ارائه خدمات مشاوره اي به آگاهيه
  . متقاضيان سرمايه گذاري و تشويق آنها به مشاركت در توسعه اقتصادي را فراهم مي كند

خوشبختانه ظرفيت بااليي از دانش و آگاهي : رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار ايران ادامه داد
ي كشور و به ويژه نيروهاي جوان وجود دارد و چنانچه سرمايه گذاري ها به نزد بخش خصوص

  .سمت فعاليت هاي نانوتكنولوژي سوق يابد يقيناً بازگشت منافع آن بسيار سريع خواهد بود

عالوه بر موارد ياد شده بايد اطالع رساني نسبت به قوانين و تسهيالت سرمايه : وي تصريح كرد
به گفته وي بسياري از متقاضيان سرمايه گذاري در ايران به دليل . ش يابدگذاري در ايران افزاي

عدم دريافت اطالعات الزم از سوي دستگاهها و نهادهاي مختلف، نسبت به مشاركت در طرحهاي 
حال آنكه انتشار اين قوانين و مقررات از سوي رسانه هاي گروهي و . اقتصادي منصرف مي شوند
الوه بر يك رفتار تبليغي براي جذب سرمايه ها موجب شفافيت اطالعات منابع اطالعاتي مختلف ع

  ) 1384تير  26ميزگرد روزنامه اطالعات سه شنبه . (اقتصادي نيز مي شود

حجم سرمايه گذاري هاي خارجي در : ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي در ايران 24انجام  - 6
 200ميليون و  381ميليارد و  24به بيش از  1386تا پايان فروردين ماه سال  1372ايران طي 

ميليارد دالر  1.6ميليارد دالر ، آفريقا  1.7ميليارد دالر ، اروپا  10.2هزار دالر رسيد كه سهم آسيا 
با اشاره به مطلب فوق به تشريح ) 1386خرداد (خبرگزاري مهر . ميليارد دالر بود 1.4و آمريكا 

  . مختلف جهان پرداخت كه در پي مي خوانيمجزئيات اين سرمايه گذاري از نقاط 

برهمين اساس، طي سالهاي ياد شده حجم سرمايه گذاري : امارات و هند در سكوي نخست
هزار دالر رسيد  164ميليون و  217ميليارد و  10طرح،  106كشورهاي منطقه آسيا در ايران با 

 63طرح  19ر دالر و هند با هزا 968ميليون و  417ميليارد و  8طرح  20كه كشور امارات با 
هزار دالر در ايران سرمايه گذاري كرده اند كه باالترين تعداد طرح هاي سرمايه  814ميليون و 

همچنين كشورهاي اردن ، . گذاري خارجي در ايران توسط اين كشورها صورت گرفته است
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ژاپن، سنگاپور ، عراق ،  ارمنستان، بحرين، افغانستان، پاكستان، تايوان، جمهوري آذربايجان، چين ،
عربستان سعودي ، گرجستان، لبنان، مالزي ، كره جنوبي و كويت كشورهاي آسيايي بوده اند كه 

  . طي سالهاي ياد شده در ايران سرمايه گذاري انجام داده اند

تا پايان فروردين  72البته حجم كل سرمايه گذاري كشورهاي منطقه آفريقا در ايران در سالهاي 
توسط سه كشور آفريقاي جنوبي با يك طرح، ليبريا با يك طرح و موريس با دو  1386ال ماه س

  .هزار دالر بده است 769ميليون و  659طرح در مجموع يك ميليارد و 

كشور اياالت متحده آمريكا با يك طرح،  4مي افزايد، در منطقه آمريكا ) 86خرداد (اين گزارش 
ميليون و  40طرح در مجموع يك ميليارد و  4ك طرح و كانادا با پاناما با يك طرح، جامائيكا با ي

اين گزارش تصريح مي كند . هزار دالر در ايران طي اين سالها سرمايه گذاري انجام داده اند 344
طرح توسط آلمان با  60طرح انجام شده در ايران توسط كشورهاي اروپايي،  202كه از مجموع 

طرح توسط تركيه با  33هزار دالر ،  46ميليون و  77يليارد و م 2حجم سرمايه گذاري بالغ بر 
 498طرح توسط فرانسه با  25هزار دالر و  452ميليون و  100حجم سرمايه گذاري بالغ بر 

هزار دالر صورت گرفته است در مجموع حجم كل سرمايه گذاري كشورهاي  888ميليون و 
  . هزار دالر بوده 46ميليون و  77ميليارد و  9اروپايي در ايران طي سالهاي ياد شده بالغ بر 

 682در ادامه اين گزارش تصريح شده است كه در منطقه اقيانوسيه كشور استراليا با يك طرح 
طرح در مجموع يك  14هزار دالر در ايران سرمايه گذاري كرده و كشورهاي چند تابعيتي نيز با 

  . سرمايه گذاري كرده اند هزار دالر در ايران 677ميليون و  689ميليارد و 

 1386تا پايان فروردين ماه  1372اين گزارش درباره حجم سرمايه گذاري خارجي طي سالهاي 
 187طرح  3با  73هزار دالر، در سال  320ميليون و  20طرح  2با  72تصريح مي كند در سال 

 13با  75ر، در سال هزار دال 738ميليون و  122طرح  7با  74هزار دالر، در سال  653ميليون و 
هزار دالر،   در سال  839ميليون و  174طرح  19با  76هزار دالر،  در سال  4ميليون و  67طرح 



 

٣٥١ 

 

 296ميليون و  49طرح يك ميليارد  18با  78هزار دالر، در سال  810ميليون و  5طرح  6با  77
طرح  16با  79ال همچنين در س. هزار دالر سرمايه گذاري خارجي در ايران صورت گرفته است

با  81هزار دالر،  در سال  991ميليون و  67طرح  7با  80هزار دالر ، در سال  669ميليون و  438
 626ميليون و  357طرح يك ميليارد  40با  82هزار دالر،  در سال  965ميليون و  612طرح  28

 61با  84ر،  در سال هزار دال 738ميليون و  703طرح دو ميليارد  31با  83هزار دالر، در سال 
ميليون و  278ميليارد  10طرح  80با  85هزار دالر، در سال  773ميليون و  276ميليارد  4طرح 
هزار دالر  875ميليون و  18ميليارد  3طرح  5با  86هزار دالر، و در فروردين ماه سال  573

فوق نشان مي دهد به عبارت ديگر آمارهاي . سرمايه گذاري خارجي در ايران صورت گرفته است
به لحاظ تعداد و حجم به ترتيب  86تا  72كه باالترين حجم سرمايه گذاري در ايران بين سالهاي 

از لحاظ رقم  86بوده است و پس از آن تنها در يك ماهه اول سال  84و  85متعلق به سالهاي 
  . شاهد باالترين حجم سرمايه گذاري در ايران بوده ايم

و پس از روي كار آمدن دولت نهم  85و  84يه گذاري خارجي در سال در مورد جلب سرما -7
بر پايه منابع . اعداد و ارقام متفاوتي توسط منابع خارجي و داخلي مرتبط اعالم شده و مي شود 

ميليون دالر سرمايه خارجي  30رقم  85ميليون دالر و در سال  600رقم  84خارجي در سال 
ا بر پايه سخن وزير امور اقتصادي و دارايي به خبرنگاران در جلب اقتصاد ايران شده است، ام

ميزان ) خبرگزاري مهر - 1386خرداد (حاشيه هفدهمين كنفرانس ساالنه سياستهاي پولي و ارزي 
حدود يك ميليارد دالر بوده است و همچنين  85سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال 

با استقبال بيشتري براي سرمايه  84جموع نسبت به سال در م 85ايشان بيان كرد كه در سال 
  .      گذاري در ايران مواجه بوديم

اقتصاد ايران در مواجهه با مشكالتي همچون نرخ بيكاري باال، رفع فقر ، بهبود معيشت و رفاه  -8
( خلي نياز به سرمايه گذاري بيشتري دارد و با توجه به محدوديت هاي منابع دا..... شهروندان و 

براي رفع كمبود منابع بايد راه جلب سرمايه گذاري خارجي را به ) اعم از بخش دولتي و خصوصي
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كشور باز و هموار كند و البته سرمايه خارجي همراه با تأمين منابع مالي با خود دانش ، مديريت، 
  )         1386رداد خ -خبرگزاري مهر. (نيز به درون كشور انتقال مي دهد.... فن آوري هاي پيشرفته و 

سازمان سرمايه گذاري خارجي ايران : الر سرمايه گذاري خارجي در ايرانميليارد د 30جزئيات  -9
تا تير ماه  1372از سال (ميليارد دالري كشورهاي خارجي را  30جزئيات كامل سرمايه گذاري 

  .در استان هاي كشور اعالم كرد) 1386

، آمار سازمان سرمايه گذاري خارجي ايران نشان مي دهد )1386نيمه دوم سال ( به گزارش مهر
طرح ملي و استاني  367در مجموع مجوز  1386تا پايان تيرماه  1372در فاصله زماني سال هاي 

  .هزار دالر در كشور صادر شده است 57ميليون و 370ميليارد و  30با حجم سرمايه گذاري 

ميليون  821ميليارد و  13طرح به ميزان  11ان در در اين ميان سرمايه گذاران خارجي در هرمزگ
هزار دالر سرمايه گذاري كرده يا مي كند كه در مقايسه با كل حجم سرمايه گذاري در  690و 

پس . كشور اين استان بيشترين حجم دريافت سرمايه هاي خارجي را به خود اختصاص داده است
هزار دالر سرمايه  258ميليون و  15يارد و ميل 7طرح رقمي در حدود  16از آن بوشهر با پذيرش 

خارجي را جذب كرده و در رتبه دوم استان هاي جذب كننده باالترين سرمايه خارجي در كشور 
  .قرار گرفته است

ميليون و  775طرح به ميزان يك ميليارد و  116همچنين سرمايه گذاران خارجي در تهران در 
  .ي كنندهزار دالر سرمايه گذاري كرده يا م 487

ميليون سرمايه خارجي، در  136طرح ملي نيز با جذب يك ميليارد و  2اين در حالي است كه 
رتبه بعدي طرح هاي كشور قرار دارد كه ميزان بيشتري از سرمايه هاي خارجي جذب شده كشور 

  .را به خود اختصاص داده است

ذاران خارجي، يك ميليارد و طرح از سوي سرمايه گ 2سيستان و بلوچستان با جلب موافقت براي 
به گزارش مهر، در اين ميان . هزار دالر سرمايه خارجي جذب كرده است 800ميليون و  16
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خراسان شمالي تنها با جلب موافقت سرمايه گذاران خارجي براي يك طرح، موفق به جذب 
سرمايه  هزار دالري از سوي آنها شده كه در رتبه آخر استان هاي كشور در جذب 100سرمايه 

  .هاي خارجي قرار گرفته است

در همين حال، لرستان نيز توانسته با جلب موافقت سرمايه گذاران خارجي تنها براي يك طرح يا 
هزار دالر، در رتبه بعدي استان هايي از كشور قرار گرفته  150حجم سرمايه گذاري يك ميليون و 

  .است كه جذب كننده كمترين ميزان سرمايه گذاري خارجي بوده

طرح از سوي سرمايه گذاران خارجي، حجم  11همچنين آذربايجان شرقي با جلب موافقت براي 
  .هزار دالر را محقق كرده است 900ميليون و  11سرمايه گذاري 

ضمن اينكه آذربايجان غربي نيز از ميان طرح هاي معرفي شده به سرمايه گذاران خارجي موافقت 
  .هزار دالر را جلب كرده است 746يون و ميل 3سه طرح با سرمايه گذاري 

طرح  2هزار دالري براي  473ميليون و  6سرمايه گذاري  با سرمايه گذاران خارجي در اردبيل نيز
  .طرح را مورد موافقت قرار داده اند 23هزار دالري براي  644ميليون و  172و در اصفهان 

هزار دالري،  230ميليون و  4اري طرح يا سرمايه گذ 4خراسان جنوبي با جلب موافقت براي 
هزار دالري،  615ميليون  136طرح يا سرمايه گذاري  29خراسان رضوي با موافقت براي 

هزار دالري، سمنان با  2ميليون و  403طرح با سرمايه گذاري  15خوزستان با جلب موافقت براي 
ري حجمي از آمارهاي هزار دال 251ميليون و  62طرح با سرمايه گذاري  13جلب موافقت براي 

  .جلب سرمايه گذاري خارجي در كشور را به خود اختصاص داده اند

ميليون و  706طرح با سرمايه  14استان فارس هم با جلب موافقت سرمايه گذاران خارجي براي 
ميليون  350طرح به مبلغ  34هزار دالر، قزوين با جلب موافقت سرمايه گذاران خارجي براي  900

هزار دالري سرمايه گذاران خارجي براي  926ميليون و  34ر دالر، قم با جلب سرمايه هزا 367و 
هزار دالري براي يك طرح توانسته اند موافقت  801ميليون و  4طرح، كرمانشاه با جلب سرمايه  9
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ميليون دالري، در  50سرمايه گذاران خارجي نيز در كهكيلويه و بويراحمد بر روي يك طرح 
ميليون و  450ميليون دالري، در گيالن بر روي سه طرح به مبلغ  6وي يك طرح گلستان بر ر

هزار دالر، در استان  933ميليون و  20طرح به مبلغ  6هزار دالر، در مازندران بر روي  834
طرح  3هزار دالر، در استان همدان بر روي  933ميليون و  260طرح به مبلغ  26مركزي بر روي 

هزار  398ميليون و  695طرح به مبلغ  7هزار دالر، در يزد براي  501و ميليون  17به مبلغ 
طرح به مبلغ  5ميليون دالري و در كرمان بر روي  325دالري، در كردستان بر روي يك طرح 

 .هزار دالريسرمايه گذاري صورت گرفته يا مي گيرد 954ميليون و  238

زمان  )كهاي  اقتصادي و فني ايرانرئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كم( »عليشيري« -10
با فراهم شدن : سال ذكر و خاطرنشان كرد 5/2در گذشته را از يك تا  LCموردنياز براي گشايش 

حداكثر ظرف  LCابزارهاي الزم و نهادهاي واسطه اي بيمه اي و مالي هم اكنون فرآيند گشايش 
  .روز به انجام مي رسد 90

ان تا يحه قانوني تجهيز ابزار مالي به منظور رساندن اين زميش نويس الدر عين حال پ: وي افزود
  .يگيري براي تصويب نهايي استروز تهيه شده و در حال پ 45

اين سازمان همواره مذاكرات مستمري با بخش : رست سازمان سرمايه گذاري تصريح كردسرپ
  .عمومي و خصوصي براي تسهيل و روانسازي در امر سرمايه گذاري دارد

راهكارها ، نتايج و پيشنهادات در ارتباط با رفع مشكالت تأمين مالي بخش ) 3-5
  :خصوصي و رفع آنها

به طوريكه از نتايج و نظرات و انتقادات مالحظه مي نماييم اهم مشكالت تأمين مالي صادرات در بخش 
  :خصوصي مربوط به موارد ذيل مي باشد كه محورهاي اصلي آن عبارتند از

خصوصي و باالخره هاي وثيق، بيمه، سرمايه گذاري و ضرورت پر رنگ شدن نقش بانك تأمين، تضمين، ت
  :توجه دولت به اين موضوع است كه مختصراً به شرح هر يك با ارائه راهكار آن مي پردازيم
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  : تأمين) 5- 3- 1

عتبار در مورد تأمين منابع از داخل اگر چه جزء بحث نيست لكن به نظر مي رسد روشهايي نظير اعطاي ا
اعتبار خريدار، فروشنده، كه در جهت توسعه صادرات مورد استفاده قرار مي گيرد در مرحله (به خريدار 

اول تأمين مالي ريالي براي صادركنندگان كاال را مي طلبد كه اسناد بازرگانان صادركننده را به محض 
  .اتي قرار دهدارائه پروانه خروج مالك پرداخت معادل ريالي و بهاي ارزي كاالي صادر

 500حدود معادل نقدينگي بخش خصوصي  براي حداقل بايددولت يا بانكهاي خصوصي با اين مفهوم  
ميليون دالر تأمين ريالي براي صادركنندگان ايجاد نمايند تا براي كشورهاي مخاطب كاالهاي صادراتي ، 

به  72عه صادرات در سال نظير آنچه كه بانك توس. استفاده شده و بازارهاي خود را حفظ نماييم
كه متأسفانه تكرار نشد ولي در همان سال تركيه  Buyer's Creditبه عنوان . تركمنستان اعطا نمود

  .ميليون دالر به كشورهاي مذكور اعتبار خريدار براي فروش كاالهاي خود پرداخت نمود 500معادل 

ت كه مشكل اساسي تغيير مقررات ، جلب در مورد تأمين مالي از خارج براي صادرات الزم به توضيح نيس
سرمايه گذاري، مشكل بازپرداخت اصل و بهره به صورت ارزي ، مشكل عدم بيمه سرمايه گذاري خارجي 
و باالخره مشكل تبديل ضمانت نامه صادركنندگان كاال و خدمات در تأمين مالي به ضمانت نامه بانكي 

پتانسيل هاي موجود ما از نظر نيروي كار ارزان، مواد اوليه و خوشبختانه . مورد قبول فاينانس كننده باشد
و آفريقايي و بعضي از كشورهاي حوزه خليج فارس و  CISو تكنولوژي در حدي است كه براي كشورهاي 

خاورميانه امكان صدور خدمات از جمله صدور خدمات فني و مهندسي در سطح بااليي وجود دارد منتهي 
مثالً در ساخت سيلوها و برج هاي خنك كننده، . رجي سرمايه ها ادغام گرددهاي خا Financerبايد با 

جاده، سد و پل و تونلهاي انحرافي و سازه هاي دريايي و خانه سازي تجربه كافي داريم و شركت هاي 
  .صادركننده موفقي داشته ايم منتهي از لحاظ مالي بايد تقويت گردند

  :تضمين) 3-5- 2

دگان بخش خصوصي براي تأمين منابع مالي از خارج مشكل صدور يكي از مشكالت صادركنن
براي اجراي پروژه هاي صادراتي نظير حمل و  Financeضمانت نامه توسط بانكها در مقابل 
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براي تجهيز امكانات  Financeنقل، صدور خدمات فني و مهندسي است از طرفي اگر از اين 
انبار، خطوط توليد و فرآوري معهذا مشكل  صادراتي هم استفاده شود نظير ساختن سردخانه،

  .ضمانت نامه وجود دارد

را پيدا كند باز هم بانك هاي دولتي و  Financerدر حال حاضر اگر صادركننده اي حتي 
بانكهاي خصوصي به دليل نداشتن مجوز براي ايجاد تعهدات ارزي در بانك مركزي از صدور 

گي صدور ضمانت نامه متقابالً بايد وثايقي مطلوب با و با فرض آماد. ضمانت نامه ارزي معذورند
  .محاسبه اصل و بهره براي پوشش توثيق گردد كه آن هم با مشكل مواجه است

خود در نظر براي برون رفت از اين بن بست ممكن است دولت در جهت اجراي پروژه هاي مورد 
شيمي و وزارت دارايي خارج ضمانت نامه هايي به امضاي بانك مركزي ، شركت نفت يا پترو

در  در حالي كه يا به بانكهاي دولتي و خصوصي اجاره صدور ضمانت نامه را بدهد صادر كند
بحث بخش خصوصي حتي براي منابع كم تا حدود يك ميليون دالر يا يورو دولت آمادگي ارائه 

ها به  علي رغم آمادگي فاينانس كننده تضمين ندارد لذا اجراي پروژه هاي مختلف صادراتي
  .دنعمالً متوقف مي گردمواجه شده به دليل كمبود منابع مالي  دليل عدم ارائه ضمانت نامه

بايد در نظر داشت كه در مورد بعضي اقالم صادراتي نظير كاالهاي فاسد شدني و خدمات ايجاد 
يا  BOTو يا به كارگيري روشهاي مختلف مانند  Joint Ventureانبار با خارجيان در قالب 

BOOT  كه قبالً شرح داده شده اند و زير كليد قرار دادن انبار ها توسط بانك در مقابل آن
  .صدور ضمانت نامه مي تواند روش مطلوبي براي تأمين مالي صادرات تلقي شود
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  :توثيق) 3-3-5

ارائه وثيقه به به طوري كه اطالع داريم يكي از روشهاي دريافت تسهيالت توسط بخش خصوصي 
و توقيف لكن امكان به اجرا گذاشتن . پرداخت منابع مالي استفاده شده مي باشدتأمين بازعنوان 

  .براي خارجيان وجود ندارد Fiananceازاي  صورت عدم بازپرداخت به وثيقه در

وثيقه نمي تواند پاسخگو باشد و بانكها هم در مقابل وثيقه  Buy Backمثالً در قراردادهاي 
براي بخش  Joint Ventureو  BOTنند پس قراردادهاي متقابل، ضمانت نامه صادر نمي ك

  .خصوصي در ايران كاربردي ندارد

البته بايد يادآور شويم كه مشكل هزينه هاي محضري و تشريفاتي ثبتي و ارزيابي وثيقه ها و 
  .مسئله امكان معرفي وثيقه غير نيز به سادگي قابل حل نمي باشد

صدور ضمانت نامه داشته باشند باز هم در مقابل وثيقه اي كه بايد از طرفي اگر هم بانكها اجازه 
متقاضيان بسپارند از لحاظ ريالي و محاسبه نرخ تورم محاسبه بهره و باالخره هزينه صدور ضمانت 

هزينه هاي محضري كه بايد وثيقه را به رهن بانك درآورد بانكها به قدري سخت و مشكل . نامه
را دارند كه متقاضي از خيرش مي گذرد مخصوصاً اينكه وثيقه بايد آزاد آمادگي صدور ضمانت نامه 

باشد و اگر چند نفر شريك در وثيقه باشند عملي نيست و وثيقه غير هم به سختي پذيرفته مي 
به صورت مستقل با اين موانع براي صادركنندگان بخش  financeشود و در نتيجه امكان دريافت 

  .خصوصي در حد صفر است

  :بيمه) 4-3-5

مورد توجه قرار گيرد  بايد يكي از موضوعات كه براي تأمين مالي صادرات بخش خصوصي
بدين معني كه صادركنندگان براي سرمايه گذاري در خارج . مسئله بيمه هاي غير كااليي است

 Financial(و ) ريسك سياسي Political Risk(و يا صدور خدمات در مقابل خطراتي نظير 
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Risk (و ) مالي خطراتBusiness Risk (و باالخره ) خطرات بازرگانيEconomical Risk 
  .پوشش كافي ندارند) خطرات اقتصادي

به عبارت ديگر صندوق ضمانت صادرات و شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري اگر چه در 
دمات در چند ساله اخير فعاالنه تر با اين موضوع برخورد مي نمايند ولي هنوز قادر به ارائه خ

و اگر صادركننده با استفاده از تسهيالت اعم از خارجي يا داخلي صادراتي . حد مطلوب نيستند
را انجام دهد و واردكننده نتواند بهاي كاالي او را به دليل ورشكستگي پرداخت نمايد يا با تأخير 

 هيچ چتر حمايتي به او كمك قابل) Delay on Payment, Non Payment(پرداخت كند 
  .توجهي نمي كند و يا بيمه ها واقعاً پتانسيل كافي براي حمايت ندارند

از طرفي يكي از مهمترين ريسك هاي مالي موضوع نوسانات نرخ ارز مي باشد كه قاعدتاً بايد 
و به دليل . بازرگانان صادركننده يا تأمين شونده مالي به نحوي از اين نوسانات مصون بمانند

در بخش  OPTION، و SWAP ،FORWARDي پول بين المللي نظير اينكه عمليات بازارها
  . ارزي شكل نگرفته اند امكان اينگونه حمايت ها نيز وجود ندارد

درصد نوسان نرخ ارز در  5الزم به توضيح است كه در سالهاي اخير صندوق ضمانت صادرات تا 
  .ردمقابل پول داخلي را پوشش مي دهد كه البته با حد متعارف فاصله دا

تشكيل صندوق پوشش نوسانات ارزي توسط خود صادركنندگان و حتي مسدود نمودن بخشي از 
آن براي صدور ضمانت نامه در مقابل دريافت منابع خارجي از طريق بانكهاي خصوصي نيز مي 

  .تواند جز اقدامات قابل توجه باشد كه براي تأمين مالي به كار مي رود

  :سرمايه گذاري) 5-3-5

توان در ارتباط با سرمايه گذاري عنوان نمود موضوعاتي نظير چگونگي تنظيم  آنچه مي
قراردادهاي ساخت و راه اندازي و  Joint Ventureقراردادهاي همكاري مشترك صنعتي 

 مايلبراي بخش خصوصي كه . انتقال و غيره است كه نياز به قوانين و حمايت هاي دولتي دارد



 

٣٥٩ 

 

موضوع قوانين كشور ميزبان، موضوع پوشش برگشت . كت نمايداست با تأمين كننده مالي مشار
سرمايه اعم از اصل و سود به صورت ارزي ، تضمين عدم مصادره كردن و باالخره تقويم آورده ها 
و مديريت و حل اختالف از موارد مهم است مسئله ماليات ها نيز بايد به نحو روشن و مشخص 

مي گويند مثل موش (دارد و از ناامني گريزان است سرمايه جاي امن را دوست . بررسي گردد
در حال حاضر . و معموالً سرمايه گذاري به صورت نقدي كمتر صورت مي گيرد) ترسو است

بخش خصوصي توان جذب سرمايه از خارج را براي تقويت خطوط فرآوري كه محصوالت آن 
راي اين نوع سرمايه گذاري فراهم صادر مي شود ندارد زيرا بانكهاي دولتي هنوز امكانات الزم را ب

ننموده اند و اگر هم اشخاصي اعم از حقوقي و حقيقي در خارج بخواهند سرمايه گذاري كنند و 
  .از منابع خارجي در اين ارتباط استفاده نمايند با مشكل مواجه مي شوند

يوزانس  و مواد و تجهيزات به صورت) براي استفاده آن در خارج(از طرفي خريد ماشين آالت 
  .امكان پذير است ولي الزمه اش صدور ضمانت نامه از طرف يك بانك مي باشد

يا اعتبار اسناديكه به نفع صادركننده باز مي شود مبالغي  Discount L/Cشايد بتوان از طريق 
براي اجراي امور به دست آورد ولي در حالي كه كشور مخاطب پروژه هاي ايران معموالً داراي 

L/C نيست اين موضوع هم با مشكل روبرو خواهد بود معتبري.  

لذا به نظر مي رسد بهترين راه حل اعطاي اعتبار خريد به كشورهاي خارجي است كه 
  .   صادركنندگان از اين طريق تأمين مالي گردند

نگاهي به كشورهاي هم جوار نظير تركيه، امارات و كشورهاي در حال توسعه نظير خودمان 
است كه تركيه در حالي كه وضع نامطلوب و دلهره آوري داشت توانست در مؤيد اين مطلب 

سايه اصالحات اقتصادي و توسعه بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي حركت در 
مسير اقتصادي خود را تقويت كند و امارات با رشد سرسام آور از طريق جذب سرمايه خارجي و 

 Reي بخش خصوصي خود به مركز صادرات مجدد فراهم نمودن قوانين حمايتي به ويژه برا
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Export  دنيا تبديل شده است و ما در حالي كه رابط بين اقيانوس هند و كل كشورهايCIS  و
فعال نبوده و در اين بخش نتوانسته ايم سرمايه  Transitروسيه مي باشيم هنوز در بخش 

انجام دهيم البته تمام اينها گذاري هاي مشترك داشته باشيم و يا خدمات حمل و نقل مطلوبي 
  .نياز به همكاري دولت دارد

براي سرمايه  بعضاً در حال توسعه وجود دارد يدر اغلب كشورهاكه ديگري  هاي البته نگراني
گذاري در كشور ما هم وجود دارد چرا كه مطمئن نيستند كه اگر سرمايه گذاري پر سودي 

و قيمت گذاري هاي مختلف و حتي با  نگينسدولت ها با تحميل ماليات هاي  داشته باشند
  .مصادره آنها فرصتهاي سرمايه گذاري را هم در بخش خصوصي هم براي كشور از دست بدهند

نگاهي به رشد صادرات خدمت در كشورهاي ذيل نشان مي دهد كه چگونه اين كشورها سرمايه 
 1982تا 1992سالهاي  گذاري در صدور خدمات را به عنوان موتور توسعه تلقي كرده اند ظرف

 9/14درصد تايلند  9/15درصد تركيه  16درصد تايوان  7/19درصد اندونزي  9/19هنگ كنگ 
درصد كه اين موضوع گوياي اين حقيقت است كه در  3/13درصد مالزي  6/13درصد چين 

  .آينده  سهم بيشتري در صادرات جهاني خدمات خواهند داشت

ات سرمايه گذاري براي صادرات خدمات محور و همچنين پس بايد سعي كرد با ايجاد امكان
  .مناطق فراوري به رشد كشور كمك كنيم و از تنگ نظري ها بپرهيزيم

بنماييم كه در ارتقاء  JETROدر  اينجا الزم است اشاره اي به سازمان تجارت خارجي ژاپن 
با تشكيل  و كمك به شركتهاي كوچك و متوسط ژاپني FDIسرمايه گذاري مستقيم خارجي 

اتحاديه ها در كانادا و هند نيز فعال مي . كشور جهان فعاليت مي كند 53نمايندگي در  73
باشند و در حقيقت هم فعاليت وارداتي و صادراتي دارندهم خدماتي و هم واسطه گري 
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انگليس نيز بيشتر نقش تضمين براي سرمايه گذاري هاي خارجي را  ECGD40سازمانهايي نظير 
  .نندبازي مي ك

به هر صورت اتحاديه ها به ويژه اتحاديه خدمات سرمايه گذاري نقش بسيار فعالي را در سطح 
ملي براي كشور خودشان ايفاء مي نمايند كه البته هر كشور بايد الگوي خاص خود را داشته 

  .باشد

  :نقش بانكهاي خصوصي) 6-3-5

ر نفتي بايد نقش بسيار فعالي بانكهاي خصوصي در تأمين مالي صادرات براي صادركنندگان غي
داشته باشند لكن به دليل جوان بودن آنها و مدت كم پديدار شدن آنها در صحنه بانكي كشور 

ضمناً بانك . كه كمتر از يك دهه مي باشد اجازه حضور در صحنه بين المللي را نيافته اند
االخره عمليات ارزي را به مركزي هم فعالً اختيار ايجاد تعهدات ارزي و يا روابط كارگزاري و ب

خارجي بسيار محدود  Financeبانك هاي خصوصي نمي دهد لذا صدور ضمانت نامه در مقابل 
اسناد را كه به نفع صادركنندگان گشايش مي يابد  Discountحتي امكانات خريد دين و . است

ش فعالي ندارند و نمي با اين ترتيب تا هنگامي كه اين امكانات برقرار نشود بانكها نق. نيز ندارند
دولت هم معموالً امور خود را با بانكهاي دولتي انجام مي دهد و . توانند قدرت مانور داشته باشند

بانكهاي خصوصي غير از سپرده سپرده گذاران به منابع ديگري دسترسي ندارند كه آن هم ريالي 
ه است، زيرا بيشتر كاالهاي ضمناً صادرات بر خالف واردات با ريسك بااليي مواج. است نه ارزي

صادراتي سنتي و روش صادرات نيز اسنادي نيست و تا چندي پيش فقط با تنظيم پيمان نامه و 
به ويژه فرش كه مهمترين اقالم صادرات غير . (يا اظهار نامه ارزي اغلب كاالها صادر  مي شد

  ) نفتي را تشكيل مي دهد و به صورت اماني صادر مي شود

                                                            
٤٠ - Export Credit Guarantee Department عتيارات صادراتي انگليسي كه بانك توسعه صادرات نيز نظير آن كار مي سازمان تأمين و تضمين ا

  .كند
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تا به حال نقش چنداني به بانك هاي خصوصي به ويژه در صحنه بانكي و بين  درحقيقت دولت
المللي نداده است و حتي واحدي هم در بانك مركزي جهت تخصيص بخشي از ترازنامه ارزي يا 
صندوق ذخيره ارزي يا تنخواه به بخش خصوصي به وجود نيامده است و باصطالح بانك مركزي 

و طبيعي است كه نبود شعب در خارج نيز . به عصا راه مي روددر مواجهه با آنان خيلي دست 
و هم ) Source(مزيد بر علت است به همين دليل بانكهاي خصوصي هم از نظر منابع ارزي 

لذا تا موقعي كه . و يا ايجاد تعهدات ارزي بسيار محدود مي باشند) Fund(مصارف ارزي 
در تأمين مالي از خارج براي صادرات سيستم بانك خصوصي از اين وضعيت رها نشود نقشي 

راهكار اين است . بخش خصوصي ايفا نمي كنند و اصوالً دانشي هم از اين نظر كسب نكرده اند
كه دولت به بانك هاي خصوصي اختيار بيشتري بدهد، مجوزهاي صدور ضمانت نامه صادر كند 

. دريافت نمايند Financeتوانند و امكان تبديل وثايق مشتريان از طريق آنان را فراهم آورده تا ب
ضمناً اجازه تأسيس شعب و انجام عمليات ارزي و اسنادي نيز مي تواند به اين موضوع كمك 

  .  كند

عدم آگاهي صادركنندگان از اينكه اگر از طريق به كار گيري اسناد بانكي اقدام به صادرات نمايند 
خواهند داشت و با حداقل خطر مواجه نه تنها در مقابل عدم پرداخت بهاي كاالي خود پوشش 

خواهند شد بلكه حتي با پرداخت حق بيمه كمي مي توانند اين حداقل را نيز بيمه كرده و خطر را 
تقريباً به صفر رسانند و از همه مهم تر اينكه مي توانند مستند به اسناد و اعتبار اسنادي كه به نفع 

م دريافت نموده و يا پيش پرداخت بگيرند كننده خارجي وا financeاز . آنها افتتاح شد
)Discount of L/C (باعث شده است كه صادركنندگان از اين امكانات محروم گردند.  

مشكل اساسي در حقيقت عدم صدور ضمانت نامه توسط بانكها مي باشد چرا كه مقررات بانك 
ف كافي مي باشند و مركزي براي هر بانكي سقف تعيين نموده و فعالً بانكهاي خصوصي فاقد سق

  .عمالً در اين مورد مؤثر نيستند
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  :نقش دولت )7-3-5

ايجاب مي كند كه  Infrustructureايجاد مناطق ويژه و تجهيز آنها به ساختارهاي بنيادي 
اخذ نمايد و در مقابل و در ازاء ضمانت نامه وزارت   Financeدولت خود وارد كار شده و از خارج 

كه از اين محل صادركنندگان بتوانند به صورت . ي يا بانكها را ارائه نمايددارايي يا بانك مركز
ضمناً دولت مي تواند خود با كشورهايي كه فروشگاههاي بزرگ دارند وارد . خاص استفاده كنند

  .مذاكره شده و از طريق اتاقها اقالم صادراتي نظير خشكبار را به فروش برساند

  :بخشنتيجه و پيشنهاد مرتبط با اين 

آنچه كه بعنوان نتايج در اين قسمت ميتوان متذكر شد آن است كه در مقايسه با كشورهاي توسعه 
يافته با وضع مطلوب فاصله داريم و براي اينكه معيار و پايه اي جهت ارزيابي ارائه نمائيم كافي 

ذاري و نقش است به موارد فوق يعني چگونگي تأمين منابع مالي، تضمين، توثيق، بيمه، سرمايه گ
بانكهاي خصوصي براي تأمين مالي صادر كنندگان بخش خصوصي نگاهي بياندازيم خواهيم ديد 
واقعاً پر كردن اين شكاف و فاصله نياز به عزمي راسخ دارد و براي خروج از اين بن بست در جاي 

. تر باشدجاي گزارش نظرات و راهكارهاي ارائه شده است كه البته نقش دولت در آن بايد پررنگ 
دولت از طريق حمايت از صندوق ضمانت صادرات شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري، بانكهاي 
خصوصي، بانك توسعه صادرات و فعال نمودن وابسته هاي بازرگاني در كشورهاي خارجي با انعقاد 

ماده موافقتنامه ها و قراردادها در كمسيون هاي مشترك بايد بستر سازي كافي براي اين جهش آ
نمايد نقش دولت تنها اخذ ماليات، كنترل، نظارت بازرسي نيست بلكه بايد نظير ساير كشورها 
تضمين، تعهد، مسئوليت پذيري كافي براي تجهيز منابع مالي داشته باشد و بصورت يك موضوع 

  .  محوري و استراتژيك در ارائه راهبردها بكوشد

كنند، به فراگيري و آموزش بپردازند، نقش جمعي  از طرف ديگر صادركنندگان نيز بايد خود همت
  .را در برخورد با مسايل پر رنگ تر نمايند
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نظير اتحاديه . در كشورهاي ديگر يك سري اتحاديه هاي خدمت دهنده به صادرات وجود دارد
مشاوران، اتحاديه خدمات سرمايه گذاري، اتحاديه خدمات بيمه اي و بانكي، اتحاديه ارائه دهندگان 

  .دمات تجارت در سطح بين الملليخ

به صادركنندگان  Know Howاين نوع اتحاديه ها در حقيقت خدمات نرم افزاري و دانش فني 
  .مي دهند و خود كااليي صادر نمي كنند

در كره بيانگر همين مطلب است با اينكه در سند چشم انداز و  KOTRAژاپن و  JETROنگاهي به 
با تأكيد بر صادرات غير نفتي ارائه شده و در جهت افزايش حضور  استراتژي جديد تجاري 44اصل 

در بازارهاي بين المللي تقويت نمادهاي دخيل و پشتيبان در امر صادرات غير نفتي گوشزد شده 
  .است لكن آن طور كه بايد و شايد به اين امور نپرداخته ايم

ين المللي و تجاري ضروري است اتحاديه هاي صادراتي به صورت كمپاني هاي بزرگ ب
)Holding ( فعاليت نمايند و در مديريت صادرات دخالت و نقش داشته باشند و در صورت لزوم با

مشاركت با بانكها ساختاري مطلوب مالي براي صادركنندگان ايجاد نمايند و با بهره مندي از 
تأمين كنندگان  و اعتبارات دريافتي به Financeحمايت دولت به تضمين تعهدات در ارتباط با 

حتي اتاق هاي بازرگاني هر استان با . مالي براي صادركنندگان خصوصي اطمينان كافي بدهند
شناختي كه روي صادركنندگان خود دارند مي توانند تا سقفي معين از طريق همتايان خود در 

  .رندكشور مخاطب براي هم تضمين متقابل ايجاد نموده و آن را براي صادركنندگان به كار ب

  :پديده قاچاق

نزديكي كشور به . در بخش مربوط به دولت ضروري است كه به بحث قاچاق هم اشاره اي بنماييم
كيلومتر مرز در سراسر ايران باعث شده كه علي رغم برقراري حدود  2000امارات و وجود حدود 

در رنج باشيم به  بازارچه مرزي و هم چنين مناطق ويژه و بنادر آزاد باز هم از پديده قاچاق 50
طوري كه شايد بتوان گفت به دليل عدم پرداخت عوارض وجود نقاط نفوذ مبادله كاالي قاچاق اعم 
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ميليارد دالر در سال تخمين زده مي شود ضربه  2از واردات و صادرات كه حداقل در جمع معادل 
  .مهلكي به توليد صادرات غير نفتي و مبادالت سالم آورده است

كه نه در تراز پرداختها نه در تراز بازرگاني و نه در تراز گمركي محاسبه مي شود  پديده قاچاق
براي گروهي راحت ترين روش مبادله كاال مي باشد و عمالً يك نوع رابطه پاياپاي است چرا كه 
بهاي مثالً صادرات فرش قاچاق بايد از طريق واردات قاچاق جبران گردد پس آنتي سيستم خود 

علت ذكر اين مطلب اين است كه در محاسبات اقتصادي و درآمدي عمالً معادل . رديك سيستم دا
ميليارد دالر منابع مالي به طور غير  8بار اين مبادله تكرار شود  4ميليارد دالر و اگر در سال  2

از طرفي كاالهاي قاچاق وارداتي معموالً كاالهاي لوكس و تشريفاتي . مستقيم جذب آن مي گردد
  .كه توان توليدي كشور را نيز كاهش مي دهند. هستند

كه الاقل در مورادي كه كاالهاي . به نظر مي رسد دولت در اين مقوله بايد راهكارهايي را ارائه دهد
مورد مبادله در سيستم قاچاق شامل كاالهاي ممنوع الورود يا ممنوع الصدور يا غير مجاز يا مجاز 

دو در مرزها اعتباراتي براي آنها قائل گردند تا هم هزينه مشروط نباشند به نحوي سامان دهي گرد
هاي كنترل براي مواردي الزم و ضروري مصرف گردند و هم هدايت آن در مرزها واحدهاي 
فرآوري و توليدي كوچك و متناسب با نياز براي محصوالت و گروه كااليي مناسب تشكيل مي 

رست نظير مناطق و بنادر آزاد منتهي در سطح د. گردد الاقل روي آن ارزش افزوده اي داده شود
كوچك و در مرزها كه البته ممكن است در جهت صادرات اين واحدهاي فرآوري از طريق فاينانس 

غرض اين است كه به اين پديده . از خارج و يا مشاركت با سرمايه گذاران خارجي راه اندازي گردد
  .نديشيدو حل آن بايد توجه بيشتري گردد و راه حلهايي ا
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موضوعات اساسي در ارتباط با تأمين منابع مالي براي صادرات بخش خصوصي ) 4-5
  ):اصالحات ساختاري(

  :تحريم) 1-4-5

كشور ما از زمان رياست جمهوري كارتر انواع تحريم ها را تجربه كرده است كه از آن جمله مسدود 
يندگان امريكا در بانك جهاني با كردن دارايي ها، تحريم واردات، تحريم صادرات، مخالفت نما

اعطاي تسهيالت به ايران ، ممنوعيت سرمايه گذاري و باالخره در حوزه امور بانكي باعث ايجاد 
سرمايه  مضايق و تنگناهايي گرديده است كه پيامدهاي آن باال رفتن ريسك سرمايه گذاري، عدم

اعتبار در حسابهاي كارگزاري جهت  دو جانبه و چند جانبه، عدم اعطاي گذاري ، عدم تعامل بانكي
از . انجام معامالت از طريق اعتبار اسنادي ، توقيف و مسدود نمودن حسابهاي دالري و غيره است

جمله آثار آن به باال رفتن قيمت كاالهاي وارداتي به دليل هزينه هاي گشايش اعتبار و يا تأييد 
)Confirm (10تا  8ه نمود كه در حال حاضر به آن يا گذر و دور زدن از محدوديت ها اشار 

و طبيعي است كه براي ورود ماشين آالتي كه جهت فرآوري محصول صادراتي . درصد رسيده است
  .يا بسته بندي، انبار كردن كاالست با مشكل مواجه شده و صادرات ما لطمه خواهد ديد

ع تحريم ها از جمله مواردي اين نو. در مورد نفت نيز پيامدهاي مختلفي را از تحريم انتظار داريم
است كه سريعاً روي صادرات اثر مي گذارد چرا كه مهم ترين قلم موازنه پرداختهاي ما را نفت 
تشكيل مي دهد كه به محض تحريم يا پايين آمدن قيمت آن منابع ارزي، كاهش يافته و اگر به 

ن مبادالتي و بازرگاني كشور دنبال آن تحريم بانكي و حمل و نقل نيز وجود داشته باشد عمالً توا
نيز تقليل مي يابد كه اتفاقاً در شرايط بحران نيز اين اقالم مؤثر مي باشد لذا بايد مورد بررسي قرار 

  . گيرند

از اساسي ترين موارديكه بايد در شرايط كنوني جهت جذب سرمايه و هدايت آن براي بخش 
ضرورت هاي مواجهه با موضوعات  خصوصي مورد توجه دولت قرار گيرد مسئله ساختارها و
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سياسي و بين المللي است كه عمالً براي كسانيكه متقاضي دريافت منابع مالي خارجي هستند يا 
ي اخير شكل آفرين مي باشد نظير تحريم هام. مؤسساتي كه عرضه كننده اين منابع مي باشند

ايجاد نموده و قدرت مانور  كه عمالً براي صادركننده محدوديت. جريانات انرژي هسته اي و غيره
  .او را مي گيرد

مثالً اگر متقاضي منبع مالي را هم پيدا كند نظر به اينكه هر گونه نقل انتقال و يا پرداخت و 
و يك بانك در كشور ) Financer(دريافت قاعدتاً بايد از طريق يك بانك در كشور تأمين كننده 

مليت كار را دو بانك به عهده بگيرند ولي به محض اداره شود يا حداقل عا) User(استفاده كننده 
بنابراين نمي توان از . اعالم تحريم بانكها از عامليت و اداره و صدور ضمانت نامه محروم مي شوند

  .استفاده نمود financeاين طريق از 

تي كشور تحريم كننده و سازمانهاي وابسته به امور صادراتي آن نيز صدما ،البته در شرايط تحريم
چرا كه در موقع تحريم عمالً كشور تحريم كننده از  ،تحريم اثر دو سويه دارد ،مي بينند به عبارتي

صدور كاال محروم شده و بازار را در كشور مخاطب از دست مي دهد و كم كم رقبا جايگزين او 
  .مي شوند

ا وسايل پيچيده در تحريم موضوعي ممكن است مثالً كاال يا كاالهاي حاضر نظير وسايل دفاعي ي
تكنولوژي تحريم گردند و سپس به كاالهاي معمولي و باالخره در مرحله نهايي به كاالهاي مصرفي 

از طرف ديگر ممكن است تحريم مثالً براي يك سال در نظر . و دارويي هم تعميم داده مي شود
ساله  5يم گرفته شود و سپس اين تحريم براي سال ديگر نيز تمديد شود و يا ممكن است تحر

و در مناسبات كشورها به عنوان يك ) آثار منفي دارد(در هر صورت تحريم ميوه تلخ دارد . باشد
. حربه به كار مي رود ولي از طرف ديگر ممكن است مشكالتي هم براي تحريم كننده به وجود آورد

 ،اي صنعتيچرا كه معموالً مخاطبين توليدات صادراتي كشوره. و به صادركننده نيز صدمه بزند
همين كشورهاي در حال توسعه هستند و مشتري هاي مطلوبي براي كشورهاي پيشرفته تلقي مي 

خروج آنها از ليست مشتري ها به هر دليل باعث تقليل فروش توليد كنندگان كشور تحريم . شوند
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از طرف ديگر ممكن است تحريم تلخ باشد ولي بر شيرين داشته باشد چرا كه . كننده مي شود
كشور تحريم شده از طريق صرفه جويي و يا جبران كاالهاي مورد نياز از طريق جايگزيني ممكن 

  .است اين تهديد را به يك فرصت تبديل كند

مثالً . عالوه بر اين براي بعضي از سازمانهاي كشور تحريم كننده نيز با مشكالتي مواجه مي شوند
سه فرانسه چون ديگر كااليي براي كشور شركتهاي پوشش دهنده ريسك نظير هرمس آلمان كوفا

صادر نمي شود پس بيمه اي هم از اين بابت وجود ندارد لذا درآمدي هم از اين طريق  مخاطب
عايد نمي شود مثالً در همين ماجراي تحريم اخير بر اساس اعالم خبرگزاري هاي آلمان هرمس 

ه ضرر هنگفتي را متحمل شده و به ميليارد يورو امكان پوشش را از دست داده و در نتيج 3حدود 
  .همين دليل به دولت اعتراض كرده است

به اين موضوع بايد به از دست رفتن بازار كشور تحريم شده در صورت تداوم تحريم نيز اشاره نمود 
 Shareو در نتيجه  of Market  كشور فروشنده كم مي شود زيرا در اين مدت يا كاالي

ن جاي آن را مي گيرد يا به دليل فشار تحريم و امتناع از مصرف جايگزيني حتي با كيفيت پايي
  .    باعث ايجاد مقاومت و مصونيت مي شود

  :نظريه پول سوم) 4-5- 2

يكي از مشكالت مهم براي صادركنندگان، واردكنندگان، بانكها، در موارديكه به هر دليل كنترل ارز 
خره بين نرخ بازار و بانك فاصله زياد است در كشور وجود دارد يا به هر علت چند نرخي و باال

موضوع تفكيك ارزهاي مجاز و غير مجاز مي باشد و به همين دليل در اين گونه موارد تا روشن 
شدن اينكه ارز مجاز است يا غير مجاز مدت زماني طول مي كشد و عالوه بر آن بوركراسي و 

هزار دالر بازرگانان با مشكل  100 مقررات دست و پاگير باعث مي شود كه براي منابع تا مثالً
  :در توضيح مطلب فوق بهتر است دو مثال بزنيم. مواجه شوند
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هزار دالر همراه دارد و به فرودگاه رسيده و وارد مي شود، كشور هم  10فرض كنيد شخص با خود 
كزي با و بازار ارز و نرخ بانك مر) Black Market(در محدوديت ارزي است و نرخ ارز بازار سياه 

  .هم فاصله زيادي دارد

در چنين حالتي در فرودگاه اظهارنامه اي مي دهند كه پر كند تا براي موقع برگشت مشخص 
همراه داشته است و موقع برگشت مي تواند با خود ) EXTERIOR(گردد كه ارز با ريشه خارجي 

  .ببرد

جي ارز حواله شده و با همين شرايط فرض كنيم براي صادركننده اي مطابق اظهارنامه خرو
واريزنامه خود را دريافت نموده و براي مازاد ارز خود گواهي مي خواهد كه بتواند با آن واردات كند 

  .و مازاد آن را جداگانه مصرف كند

ثبت و طبقه بندي اين عمليات و مراجعه به سازمانهاي ذيربط واقعاً كار مشكلي است و از طرفي 
  .د گردشي هم ندارداين گواهي ها در بدنه اقتصا

با اين مقدمات اگر ما اين گواهي ها را با مقادير معين و به صورت مستمر و متحدالشكل چاپ 
 Exchange Certificateبراي واريزنامه يا   Export Certification(كنيم و آنها را مثالً 
امه قابليت تطبيق در نتيجه در موقع صدور كاال و يا در موقع صدور بخشن) براي فروش ارز بناميم

حركت، سرعت، تبديل داشته و هر جا كه بخواهد به عنوان بانك مركزي آن را مجاز كند مثالً 
ضمن پرداخت با مبالغي معادل رقمي روي آن درج ) براي فروش، پس انداز ثبت سفارش و غيره(

ست و با ا خارجي اين اسكناس نه پولي داخلي است و نه پولي. شده است مثل اسكناس عمل كند
اين عمل هم بروكراسي حذف مي شود هم كار قبض و اقباض و تبديل آسان مي شود هم اين 

در حقيقت با اين عمل يك واحد پولي . مي شوداضافه دارايي به مجموعه دارائي فعال ارزي كشور 
ي يا به واحد موجود كشور انتشار دهنده اينگونه گواهي ها اضافه شده و به اصطالح به شبه پول ارز
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M'  يك قلم اضافه شده و خود آن هم سرعت دارد كه در نتيجهM'V'  جديد به قبلي اضافه مي
  MV+M'V'=PT(41. (گردد

البته بايد توجه داشت كه اين صرفاً نظريه اينجانب يا نظريه جديدي نيست منتهي شايد كسي به 
طول مدت بسته بودن  آن توجه نكرده است و براي نمونه دو تصوير از آن ارائه مي شود كه در

با جهان آزاد آن را به كار گرفت و از بحران گذشت و شايد هم اكنون نيز از آن  ،اقتصاد كشور چين
سرعت بااليي كه اين گواهي ها كه مانند اسكناس و يك واحد مستقل پولي در . استفاده مي كند

ايفاء مي كند حكم   جريان عمليات بانكي ثبت و جابجايي دارد و نقشي كه در حذف بوركراسي
معجزه را دارد ضمناً هم وديعه اي است براي پرداخت و هم وسيله اي است براي ذخيره كردن و 
بي دليل نيست كه بايد به آن پول سوم گفت و اين روش را در كشور  ما به ويژه در صادرات غير 

و . آن به كار گرفت استفاده چنداني نمي شود مي توان در پرداختهاي مرتبط با L/Cنفتي كه از 
در مقابل آنها حتي تسهيالت و اعتبار ريالي اعطاء نموده يا ضمانت نامه هاي خرد و كم را صادر 

  .نمود

الزم به توضيح نيست كه تحريم و واقعاً براي اقتصاد يك كشور كه در جهان آزاد حضور دارد امري 
به وجود مي آورد و باعث توقف  بسيار نامطلوب است و مشكالت زيادي را براي كشور تحريم شده

  .رشد اقتصادي و ثابت ماندن سطح زندگي مي شود

در تحريم . البته تحريم ها ممكن است مرحله اي و يا موضوعي و يا به صورت زماني اعمال گردد
مرحله اي، در مرحله اول مثالً چند بانك تحريم مي شوند و سپس در مراحل بعد به چندين بانك 

  .كليه بانكهاي كشور مورد تحريم تعميم داده مي شود ديگر و باالخره

  

  
                                                            

 .وينگ فيشر ارائه شده استرفرمول نظريه مقداري پول كه توسط اي - ٤١
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  :وضعيت در شرايط سخت و بحراني براي صادرات) 3-4-5

نظر به اينكه موضوع تجهيز منابع مالي در شرايط غير متعارف و سخت نيز الزم است به عنوان 
چرا كه . نماييم يك امر زيربنايي بررسي گردد الزم دانستيم در اين ارتباط نيز مطالبي را عنوان

  .اثر مي گذارد Out Sourceو نتيجتاً موضوع ما  Financeروي سرمايه گذاري جهاني و 

اگر چه تعاريف بحران در اصطالحات اقتصادي تا به حال مواردي نظير سقوط سريع و تغييرات 
شده فاحش نزولي توليد، بيكاري و ورشكستگي شركتها و ركود خريد و فروش اوراق بهادار عنوان 

سال يك بار اتفاق مي افتد، ولي به نظر مي رسد  ورود چين  10است و از قرن هجدهم تقريباً هر 
به بازارهاي جهاني و خريد سهامهاي مختلف در سراسر جهان و تغيير چهره اين كشور از حالت 

رهاي قبلي به يك كشور سرمايه داري، فروپاشي شوروي و اقمار آن، پيوستن بعضي از آنها به بازا
مالي و بازرگاني و بانكها، آگاهي كشورهاي جهان سوم و تك محصولي ها از سياستهاي كشورهاي 

و اهميت تشكيل  Financeسرمايه داري و باالخره وقوف به نقش موضوع تجهيز منابع مالي و 
بسته هاي مختلف اقتصادي و هم گرائيهاي پولي و سرمايه گذاري هاي مشترك ، تغيير سرمايه از 

و باالخره پيدايش سيستم  Swapالت پول مطلق به مبادله كاال به كاال يا معاوضه وضعيت پولي ح
عرف بدهكار بستانكار كردن به جاي پول و ارز و ظهور و حضور بسيار پر رنگ اعتبار اسنادي بين 

 International Instrument ofبين المللي   به عنوان بزرگترين وسيله پرداخت L/Cالمللي 

Payment  پرداختها از طريق آن انجام مي شود همه و همه حكايت از آن دارد كه % 80كه شايد
چرا كه دنيا در . و پول و ارز تعاريف تازه اي ارائه داد Liquidityبايد از سرمايه ، نقدينگي يا 

آستانه تحول جديدي قرار گرفته است و در آينده نيز با شوكهاي مختلفي روبرو خواهد شد كه 
  .لت آن را نمي توان دقيقاً تشخيص داد تا بر اساس آن مشكل را حل نمودع

ابزارهاي پرداخت كه بازيگراني عمده از جمله دالر، پوند استرلينگ و اخيراً گروه يورو آن را ميدان 
و روبل روسي كه در بخشي ديگر . داري مي نمودند و حاكميت پولي بين المللي را دردست داشتند

و بلوك شرق ميدان داري مي كرد كم كم جاي خود را به ين ژاپن و يا به طور از كره زمين 
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مستقيم و غير مستقيم به يوأن چين داده است از سوئي شاهد برخاستن هند و مالزي هم هستيم 
اعم از يك جانبه و چند جانبه باعث شده است كه  Financeو از طرفي ظهور روشهاي مختلف 

چرا كه روش هاي بلوك شرق با تركيب . د از زواياي جديدي صورت گيردنگاه به پول و سرمايه باي
كار مي كند يا تجارت بدون پول در مبادالت به كار   Trade Financingغربي آن به عنوان 

به ويژه در  Financeكه اينها همه ضرورت توجه دولت به صورت مستمر به امور . گرفته شده اند
قيب در كشورهاي ديگر و تأمين و تجهيز صادركنندگان را مي بحث ما توجه به صادركنندگان ر

  .طلبد

حال كه با فضاي جهاني بحران آشنا شديم بايد ببينيم نقش ما چيست و رفتار مالي كشور ما در 
  .اين شرايط ويژه براي صادركنندگان  و در ارتباط با تأمين مالي چگونه بايد باشد

زي، نفت، وزارت بازرگاني و عناصر مهم بخش خصوصي تشكيل ستاد بحران مركب از بانك مرك -
نظير اتاق هاي بازرگاني براي مقايسه و ارائه راهكار از طريق مطالعه وضعيت ساير كشورها و 

  . بسيار ضروري باشد) Source & Fund(اولويت بندي منابع و مصارف ارزي 

ن مشكالت مي باشد يگي از مهمتربا توجه به اينكه تقريباً در كليه كشورها موضوع بحران نقدين -
و  پول اعتباري و اصوالً عرف بدهكاركه علت آن هم اصوالً عوض شدن پايه پول از پول كاغذي به 

بستانكار شدن مي باشد الزم است دولت به سيستم بانكي كمك كند تا نقدينگي الزم را براي 
ما هم دچار فروپاشي اعتبارات پاسخ گويي به شوك ها و تقاضاهاي كوچك و متعدد داشته باشد تا 

ناشي از عدم اعتماد نشويم همانگونه كه كشورهاي آسياي مركزي نظير قزاقستان و غيره تزريق ارز 
كردند و اروپا نيز به دنبال تأمين مالي بوده و حتي دولت انگليس به سراغ عربستان رفت كه در 

  .تاريخ پولي بي سابقه است

ودكه بحران حداقل حدود دو سال طول بكشد لذا برنامه ريزي نظر به اينكه پيش بيني مي ش -
  .كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت براي مواجهه با آن در بخش صادرات الزم است طراحي گردد
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  :استراتژي) 4-4-5

آنچه كه مي توان تحت عنوان استراتژي مطرح نمود اين است كه در وضعيت فعلي به طور اعم 
جهت تعيين چهارچوب هاي كالن  National Levelاتژي در سطح ملي ضرورت تبيين يك استر

به منظور تحرك بخشي صادرات اعم از دولتي ،  " Finance"تأمين و تجهيز منابع مالي 
  .خصوصي و كاال يا خدمات كامالً محسوس است

 در سطوح پايين تر نيز لزوم تبيين استراتژي تجهيز و تأمين منابع مالي براي صادرات بخش
و سطح بنگاه كه ) صنعت) (Business Level(خصوصي توسط اتاق در سطح محيط كسب و كار 

سازگار با استراتژي ملي باشد بايد مورد توجه قرار گيرد تا دولت و بنگاهها با همكاري يكديگر و 
بر اساس وظيفه و  " Functional" را تعامل موفق شوند استراتژي هاي مؤثر داخلي خود

  .به طور اخص تهيه و تنظيم نماييد " Operational"عملياتي 

بديهي است در هر سطح براي دستيابي و تدوين راهبردهاي مؤثر انجام تحقيقات با محوريت 
 SWOT"شناسايي و تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف و هم چنين فرصت ها و تهديد ها       

Analysis  " از الزامات مي باشد.  

) مدل(اي سياستها و با اقتباس از استراتژي ها ودر نهايت امكان ارائه الگو با تبيين حدود و راست
متناسب و در تطابق با استراتژي هاي سطوح باالتر براي تجهيز منابع مالي صادرات بخش 
خصوصي با بكار گيري مستند بر تئوري و فرضيه و متغيرهاي وابسته و مستقل بررسي ما انجام 

در سطوح بنگاه و درون بنگاه مربوطه براي بخش خصوصي استخراج  شود تا فرمولهاي عملياتي
   .گردد

  

  



 

٣٧٤ 

 

  :احياء قراردادهاي پاياپاي يا تهاتري) 5-4-5

بر اساس آنچه كه تجربه گذشته كشور نشان مي دهد به ويژه در سالهاي اول انقالب، كه هم  -
هاد مي گردد كه پيشن. و هم قيمت نفت به شدت تقليل يافته بود 42جنگ داشتيم هم تحريم

عليرغم اينكه كشور شوروي فروپاشي كرده است ما بايد هم به صورت آنچه كه با كشورهاي 
و هم به صورت روشي كه با كشورهاي غربي توافق نموديم، فوراً ) پاياپاي(اروپايي شرقي داشتيم 

بع ارزي از محل با يك نگاه استراتژيك به اين موضوع پرداخته و دولت به دليل اينكه بزرگترين منا
نفت و اخيراً پتروشيمي و گاز را به صورت انحصار در دست دارد جلودار تشكيل كميسيون هاي 

را احيا نموده و تكليف  Barter( ،BTC43( قراردادهاي پاياپاي مشترك با كشورهاي مختلف شده و
كشور را با  ورود كاالهاي اساسي خود را براي مدت سه سال روشن نمايد و هر چه زود تر وضعيت

 Buyer's(اعتبار خريدار ، BOT44 ،BOOT45شرايط بحران تطبيق دهيم و ضمناً قراردادهاي 

Credit( خطوط اعتباري، و روابط كارگزاري قراردادهاي ،Counter، قراردادهاي بيع متقابل  
)Buy Back(  وJoint Venture46  درصد  25افزايش دهيم و از اين رهگذر حداقل بايد حدود

مراكز تهيه و توزيع داشته ايم  با بادالت كشور به بخش خصوصي تخصيص يابد نظير آنچه كهاز م
را  Trade Finance47يعني موضوع . منتها خيلي كم رنگ و با اشكال غير جيره بندي و كوپن

كه تركيب پاياپاي شرقي و حالت غربي است مورد توجه قرار دهيم و به ويژه بخشي از آن را در 
و معادل اين . انجام پذيرد قرار دهيم تا از طرف آنها ق ها و بخش خصوصي و اتحاديه هااختيار اتا

                                                            
٤٢ - Sanction 

43  - Bilateral Trade Committee   )كميته معامالت دو جانبه(  

44  - Build Operate Transfer ) لانتقا –بهره برداري  –ساخت(  

45  - Build Operate Own Transfer  ) انتقال –مالكيت  –بهره برداري  –ساخت(    

 سرمايه گذاري مشترك -  46

 )بدون پول(تجهيز منابع از طريق روشهاي تجاري  -  47
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درصد در ليست ها و سهميه ها كاالهاي صادراتي خود را ذكر نماييم تا بخش خصوصي براي  25
  .صادرات تقويت گردد

  :IDBنقش بسته هاي پولي و كااليي نظير ) 6-4-5

هاي  Packageگي يا منطقه اي شدن و يا ايجاد بسته هاي بايد هر چه سريعتر به سمت يكپارچ
 نكهاي آسيايي، بانك توسعه اسالميمالي، كااليي يا پولي گام بر داريم كه البته پيوستن به با

)IDB(اتحاديه هاي پولي نظير اتحاديه پاياپاي آسيايي ، )ACU(  وECO  از اقدامات اوليه بوده و
ريق منابع و فعاليت بيشتر در آن به ويژه در ارتقاء سطح روابط اگر هم در آنها عضو باشيم با تز

كارگزاري و هم چنين از طريق واسطه نمودن آنها از بن بست هاي پولي و مالي و ارزي بيرون 
كه مهمترين آنها در اين ارتباط شايد مالزي، اندونزي و ژاپن و تركيه باشند يعني چرخش . بياييم

  .از غرب به شرق

ز امكانات عضويت در بانكهاي جهاني، صندوق بين المللي پول، اوپك نفتي و گازي الزم است ا
بانك توسعه اسالمي به صورت مستمر و با پيگيري بيشتر استفاده نماييم به ويژه براي بخش 

مثالً بانك توسعه . خصوصي كه بايد با قبول پوشش بخشي از ريسك ها توسط دولت صورت گيرد
  . ينانس براي بخش خصوصي دارد كه ما از آن خيلي استفاده نكرده ايمفا Packageاسالمي يك 

براي جبران كسري موازنه پرداخت ها در موارد براي خروج از بحران براي كشورهاي در حال  -
 .توسعه غير از صندوق و بانك هاي جهاني بايد در سه قالب اتحاديه هايي به وجود بيايد

  سعه و آسياييبا كشورهاي در حال تو: قالب اول

  با كشورهاي اسالمي: قالب دوم

  با كشورهاي غربي و اروپايي به ويژه اروپاي شرقي: قالب سوم
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  تنظيم موازنه پرداختهاي كشور در دو صورت جداگانه نفتي و غير نفتي) 7-4-5

ي با توجه به اينكه صادرات غير نفتي و مبادالت در مناطق و بنادر آزاد ، مبادالت مرزي، پيله ور
ميليارد دالر مي باشد با نظام دهي به اين  20غير از كاالهاي انحصاري در وضعيت موجود حدود 

امور شايد بتوانيم از اين مسير پاسخ بسياري از مشكالت تأمين مالي ارزي صادرات را از طريق 
صورت شفاف سازي بدهيم لذا با اين مفهوم الزم است كشور ما دو تراز براي موازنه پرداختها به 

براي انحصارات دولتي و واردات  Balance of Paymentمستقل تهيه كند، يك تراز پرداختها 
دولتي و يك تراز مستقل براي غير انحصاري ها و غير نفتي ها كه در يك نگاه برنامه ريزي شده 
تراز اول در دست دولت و تراز دوم در دست شوراي ويژه اي متشكل از نمايندگان دولت ، بانك 

با اين مفهوم در حقيقت كاسه ارزي كشور و . مركزي، بانكها ، صنايع ، اتاقها بازرگاني اداره گردد
اداره آن به دو بخش تفكيك مي گردد يك بخش را كامالً دولت از نظر احتياط تا عبور از بحران 

تراز نامه يك  چرا كه اصوالً برخورد با اقالم. اداره خواهند نمود و يك بخش تقريباً آزاد خواهد شد
برداشت دولتي است و كم كم بايد از نفت جدا گرديم بايد و همزمان با اداره امور تراز غير دولتي 
نيز آشنا شويم و شايد يك مطالعه تطبيقي هم بعداً الزم داشته باشيم لذا نرخ ارز نيز منبعث از اين 

به . ست اعمال مي گردددو منبع به دو شكل نرخ شناور و نرخ رسمي بانك مركزي كه ثابت ا
 Fixing Exchange مي كنيم و هم تمرين  Floating Exchange Rate48عبارتي هم تمرين

Rate49 و هم از منابع موجود ارزي حاصل از صادرات بخش خصوصي امكانات ضمانت دهي و
  .تأمين فاينانس كننده هاي خارجي و سرمايه گذاران را فراهم مي كنيم

  

  

                                                            
  شناور كردن نرخ ارز - ٤٨

 ثابت كردن نرخ ارز -  49
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  :ساير راهكارها) 5-5

با توجه به اينكه صادركنندگان بخش خصوصي براي تأمين مالي از خارج و اتكاء با دغدغه هاي 
اگر چه در فصول مختلف و به ويژه . بسياري مواجه اند و اين موضوع چالشهاي زيادي را مي طلبد

اين بخش در مورد اصالحات ساختاري راه حل هاي ارائه شده ولي در تجزيه و تحليل پرسشنامه 
و انتقادات و همچنين ساير بررسي ها متوجه مواردي ديگر شديم كه از اهميت بااليي در  ها

موضوع تأمين مالي برخوردارند لذا با تأكيد مجدد به عنوان سخن پاياني و با شرح كوتاهي به آن 
 :بپردازيم

حمايت از صندوق ضمانت صادرات براي پوشش ريسك هاي مختلف و ايجاد نگرش براي ) 1-5-5
بخش خصوصي در اين صندوق كه زير نظر وزارت بازرگاني مي باشد و هماهنگي بيشتر آن با اتاق 

 .ها

راه اندازي اعتبار اسنادي ريالي و جايگزين نمودن آن بجاي مبادالت از طريق چك و در ) 2-5-5
ر جهت خروج صادرات از انحصار و همچنين به كارگيري آن در صحنه بين المللي كه اميدواريم د

 .و خليج فارس عملي گردد CISمرحله اول كشورهاي 

تقويت صادرات خدمات فني و مهندسي و ارائه برنامه راهبردي براي آن از نظر شركت در ) 3-5-5
 مناقصات بين المللي شامل ماشين آالت خروج كاالها و سرمايه گذاري

و صادرات همزمان با برقراري تعرفه هاي حمايتي براي واردات ماشين آالت فرآوري ) 4-5-5
 و ورود به آن WTOحضور 

تأمين سرمايه در گردش به ويژه براي شركتهاي كوچك از طريق بانك ها توسط دولت با ) 5-5-5
ارائه تضمينات و تقويت بانكهاي خصوصي در اين جهت و بانك توسعه صادرات در جهت تأمين 

 .مالي صادرات بخش خصوصي
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  ركت در مناقصه هاي بين الملليتقليل هزينه هاي گزاف ش) 5-5- 6

  تقليل هزينه تبليغ براي معرفي شركت ها و توانمندي هاي آن ) 7-5-5

/ حمايت از صادركنندگان اين خدمات/ ايجاد امكانات توليد در مقياس انبوه براي صادرات) 8-5-5
  .آموزش عمل در بازارهاي بين المللي توسط دولت/ تسهيل فعاليت هاي شركت ها

  اعطاي اعتبار صادراتي با بهره كم به كشورهاي واردكننده خدمات ) 9-5-5

  دركننده خدماتااعطاي تسهيالت مالي ارزان قيمت به شركت هاي ص) 10-5-5

گردآوري جديدترين اطالعات درباره طرح ها و مناقصات بين المللي و موقعيت و شرايط كشورها  -
  و شركت هاي رقيب

ي صادركننده با برپايي اجالس هاي مشترك يا عقد قراردادهاي حمايت ديپلماتيك از شركت ها -
  اقتصادي

  ارائه تضمين نامه هاي الزم به شركت هاي واجد شرايط و تأييد آن از طريق مراجع رسمي -

  تربيت نيروي متخصص و كارآزموده براي اين شركت ها از طريق آموزشگاههاي تخصصي -

كتهاي تأمين كننده منابع مالي و سرمايه گذاري در اعطاي معافيت مالياتي براي شر) 11-5-5
  .بخش صادرات خصوصي

بويژه در مراحل اوليه (تأمين تنخواه ارزي براي رفع نيازهاي برون مرزي اين شركت ها ) 12-6-5
از طريق دريافت تسهيالت مالي و تضمين آن توسط دولت براي صادركنندگان بخش ) فعاليت آنها
  .خصوصي

مايت مؤسسات پولي و اعتباري امكان موفقيت در بازار خدمات در سطح بين بدون ح) 13-5-5
كمتر مؤسسه اي صرفاً به اتكاء منابع مالي و اعتباري خود مي تواند اجراي .المللي وجود ندارد
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بايد دولت پيشگام گردد تا زير چتر دولت بخش . پروژه هاي عظيم برون مرزي را عهده دار شود
  .جهيز گرددخصوصي از نظر مالي ت

فراهم كردن تسهيالت زير بنايي پيش شرط موفقيت در مناقصه هاي بين المللي و اجراي تعهدات  
  .ناشي از آنهاست

  :سخن پاياني

از  FINANCEهمزمان با نهائي شدن پروژه الزم دانستيم كه مجدداً يادآوري شويم كه در بحث 
هستيم و روشها دائماً متناسب با اهداف  خارج آنهم براي صادرات بخش خصوصي، هنوز در آغاز راه

در حال تغيير و تكميل است و عالوه بر آن بايد با ساير موضوعات مربوط به صادرات بصورت يك 
  .بسته و يك نظام و يك ماشين كار كند

اميد است كليه انديشمندان و صاحبنظران كه رهائي از صادرات تك محصولي را بعنوان يك 
 NATIONALافع ملي دغدغه براي تأمين من INTREST  مي بينند، براي خروج از اين معضل

موضوع را با نگاه علمي، كاربردي و استراتژيك مورد توجه قرار داده و با هدف گيري مشخصي و در 
يك زمان معين و با كمك دست اندركاران صادرات در بخش خصوصي راه حل هاي مناسبي ارائه 

  .نمايند

راهبردهاست كه كشور مي تواند بجاي اتكاء به منابع زيرزميني و معادن در سايه به كارگيري اين 
و نفت و گاز سهم ارزش افزوده، اشتغال و فرآوري را نيز در صادرات افزايش داده و با خود باوري 

از طرفي با كسب دانش و فن . براي نسل هاي آينده نيز از اين خوان نعمت بهره اي باقي گذارد
  . كاالهاي صادراتي غير نفتي و خدمات مربوطه همت گمارد آوري به تنوع بخشي

در خاتمه بايد گفت خوشبختانه در سالهاي اخير هم دولت و هم بخش خصوصي بويژه اتاق هاي 
بازرگاني با توجهي ويژه موضوع توسعه صادرات غير نفتي را دنبال مي نمايند و نشانه هائي اميد 

درات تك محصولي و با نگاهي بنيادين به چشم مي خورد بخش از يك عزم ملي براي رهايي از صا
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كه مصوبات تشويقي، حمايتي و تسهيالتي دولت در سال هاي اخير مؤيد اين مطلب است به 
طوري كه كم كم شاهد اجرايي شدن تصميمات متخذه مي باشيم كه از آن جمله برنامه صندوق 

د و هفتصد ميليون دالر سقف پوشش ضمانت صادرات ايران است كه با هدفي معادل يك ميليار
ريسك صادر كنندگان خود را به سطح استانداردهاي جهاني برساند بنحوي كه با اين ترتيب در 

از طرفي مركز توسعه تجارت نيز . منطقه بعد از تركيه در مقام دوم از اين لحاظ خواهيم بود
و ساير  86اس مصوبه سال آمادگي خود را براي پرداخت جوايز نقدي به صادركنندگان بر اس

در خصوص  23/5/86گ به تاريخ  37862ت /81293مورد و با شماره  23مصوبات كه در 
  .٥٠سياستهاي حمايتي و تشويق توسعه صادرات غير نفتي كشور اعالم نمايد

 300و بي دليل نيست كه در جهت تأمين جوايز نقدي اخيراً صندوق ضمانت صادرات ايران 
  .شركت فوالد مباركه را خريداري نموده است ميليارد ريال سهام

اتاق هاي بازرگاني نيز بعنوان پارلمان بخش خصوصي فعال تر از قبل با اينگونه موضوعات   
  .برخورد مي نمايد

به طوري كه اتاق تبريز موضوع تبيين استراتژي صادرات را با همكاري دانشگاه تبريز و   
و اتاق ايران . نمايدمي با تشكيل سميناري پيگيري  حدود صد كارشناس صاحب نظر در موضوع را

سرمايه گذار  400بازرگان و سرمايه گذار و مدير بانك هاي چين و حدود  200نيز با دعوت حدود 
  )87دنياي اقتصاد ارديبهشت (  ايراني مي خواهد كنفرانس سرمايه گذاري در تهران برگزار نمايد 

درصدي صادرات  40ود در روزنامه دنياي اقتصاد رشد اتاق تهران هم با انتشار كارنامه خ  
به اطالع مي رساند كه به علت خشكسالي متانول در  86بازرگانان تهراني را در مقايسه با سال 

و در . ميليون دالرمقام اول را كسب نموده است 1/674صدر كاالهاي صادراتي نشسته و با رقم 
باالترين رقم را  87و چين در سال  86كيه در سال بين كشورهاي جذب كننده كاالهاي ايراني تر

                                                            
 متن مصوبات فوق در مرحله چهارم گزارش آمده است ٥٠
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ميليارد دالر باالترين  6/1به خود تخصيص داده اند و شركت بازرگاني پتروشيمي نيز با رقم 
  .صادرات را داشته است

در اينجا بد نيست اشاره كنيم كه دولت هم به موضوع تشكيل يك سنديكاي مالي توجه   
منتشر  84ماده واحده و تبصره هاي برنامه كه در سال  28داشته است به طوري كه در صفحه 

  .شده آمده است

درصد مانده  10به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل   
اصالحي قانون برنامه سوم توسعه ) 60(ماده ) ج(موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند 

ي اسالمي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيالت به بانك اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهور
هاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم الشركه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غير 

  .مورد استفاده قرار گيرد 8/6/62دولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

خدمات در سالهاي اخير با افزايشي چشم گير  البته همانطوري كه طي گزارش آمده است صدور
  .صورت گرفته است

با تمام اين اوصاف كه جاي خوشحالي دارد بايد گفت هنوز در ارتباط با تجهيز منابع مالي   
براي صادرات بخش خصوصي با نقطه مطلوب فاصله داريم و بي دليل نيست در اين پروژه به دنبال 

ا كه هر چه بيشتر اين نيروي محركه فعال تر و با قدرت تحرك بخشي به اين موضوع هستيم چر
تر حضور خود را به ظهور برساند چرخه فعاليت هاي صادراتي با شتاب بيشتري مسافت بين آنچه 
كه هستيم و آنچه كه بايد باشيم را طي خواهد نمود به اميدي كه پتانسيل هاي موجود در دولت، 

تاق ها از قوه به فعل درآيند و بر اساس تبيين يك در بانك هاي خصوصي در اتحاديه ها و ا
استراتژي مالي و با استفاده از روش ها و ابزارها و راهكارهاي ارائه شده در اين پروژه راهبردهاي 

تا . كالن تجهيز منابع مالي براي صادرات بخش خصوصي از منابع خارجي را پايدار و نهادينه نمايد
  . قدر كوچك از آن داشته باشندارائه دهندگان پروژه سهمي هر 
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