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مبانینظریوبررسی–بخشاول

تجاربکشورهادرتامینمالی

صادرات



صادراتمالیتامینبهمربوطنظریمبانی-1

نهادیمنظرازصادراتمالیتامینمختلفمدلهای

ارائه(مانتیضنهادیاوبانکاگزیمیا)نهادیکتوسطبیمهایترتیباتومالیترتیباتازاعممالیخدماتتمامی:متمرکزمدل✓

(مالزیترکیه،آمریکا،مانند)میشود

انواعپوششوظیفهباعمدتااصادراتضمانتنهادهایومالیمنابعتأمینوظیفهبامعمولابانکهااگزیم:غیرمتمرکزمدل✓

(...وهندوستانچین،ایران،مانند)میکنندفعالیتجداگانهصورتبهصدورضمانتنامه،وریسکها

(صادراتازپیشمراحلدرصادراتیاعتباراتاعطای):توسعهایبانکهای✓

موسساتتحوالتمختلفادواردرصادراتیاعتبارموسساتتحوالت
اعتبار صادرات

90-1970

فعالیت موسسات
اعتبار صادراتی 
عمدتاً به صورت 

متمرکز

موسساتفعالیت
صادراتیاعتباری

( هابانکاگزیمغالباً)
اعتباراتارائهدر

ومیان مدتوکوتاه
موسساتظهور

ارائهدرخصوصی
تکوتاه مداعتبارات

تغییر مدل های 
کسب وکار نهادهای 

بر اعتباری با تاکید
جنبه های مشاوره ای و

بازاریابی

زمان

2000-1990 2007-2000 2007پس از 

ECAچارچوبطراحی 

با محوریت حمایتایده آل 
، SMEاز صادرات 

مشارکت در طرح های با 
گسترش ریسک باال؛

ر ابزارهای پوشش ریسک د
بازار سرمایه
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ارزشرهزنجیمنحنیبراساسایرانوهندوستان،ترکیهچین،کشورهایدرصادراتازحمایتاعتباریبرنامههای-2

تحقیق و توسعه

برندسازی

طراحی
ساخت

توزیع

بازاریابی

نی
جها

ه 
جرب

ت
یرا

ه ا
جرب

ت
ن

الیمتامینبرایویژهبرنامه-
بهصورتتوسعهوتحقیق

بهکمکگردش،سرمایهدر
پتنتثبت

نهادوبانک هااگزیممنابععمده
ضمانتی

صندوقپژوهشوفناوری
توسعهصادراتمعاونت
علمیوفناوریریاست

(بودجهای)جمهوری
صندوقمشترکتوسعه
بانکتوسعهصادرات

(یبانک)بادانشگاهشریف

اعطایمشوقصادراتی
محدودبهعنوانبخشی

ازهزینههایثبت
نشانهایتجاری

منابعبودجهایسازمان)
(توسعهتجارتایران

هبصادراتیجوایزاعطای
نرمافزارصادرکنندگان

سازمانبودجهایمنابع)
(توسعهتجارت

برنامهاعتباراتصادراتی
سرمایهدرگردش،ایجادی،
ارایهکمکسودتسهیالت

،بانکیبهصادرکنندگان
کمکهزینهکارمزدصدور
خدماتبیمهایوضمانتی

اعطایمشوقصادراتیبه
حوزهحملونقلوکمکسود

ادتسهیالتبانکیبرایایج
زیرساختهایصادراتینظیر
ههاپایانهها،سردخانهها،نمایشگا

عهمنابعبودجهایسازمانتوس)
(بسیارمحدود–تجارتایران

اعطایمشوقحضور
نمایشگاههایخارجی؛
یوتبلیغاتکاالهایایران

کمکهزینهثبت
محصوالتدربازارهای
خارجیوثبتشرکت،

، اعتبارخریدار
ضمانتنامهوبیمهنامه

منابع نهادهای تخصصی
تامین مالی صادرات

ها
زار

اب

ش تسهیالت سرمایه در گرد
یارانه سود تسهیالت

کمک هزینه ثبت پتنت
نام تسهیالت برای ثبت

و نشان تجاری
تسهیالت 

انواع ضمانت نامه 
ش تسهیالت سرمایه در گرد

ادی و ایج
نامهضمانت 

تسهیالت سرمایه گذاری در 
ایجاد فروشگاه های زنجیره ای
نقل تسهیالت برای کمک هزینه حمل و

ها
زار

اب

شتسهیالت سرمایه در گرد
کمک هزینه ثبت نام  و

نشان تجاری -
و تسهیالت سرمایه در گردش

ایجادی 
ضمانت نامه

کمک هزینه حمل ونقل و 
شرکت در )بازاریابی 

(نمایشگاه ها

برنامهاعتبارینامو-
نشانهایتجاری

 هابانکاگزیممنابععمده
ضمانتینهادو

مالیتامین-
وطراحیشرکتهای

مشاور
ازمالیتامین-

نرمافزارصادرات

اگزیممنابععمده
یضمانتنهادوبانک ها

یصادراتاعتباراتبرنامه-
ایجادی،گردش،درسرمایه

خاصاعتباریبرنامه-
متوسطوکوچکبنگاههای

خاصاعتباریبرنامه-
بنیاندانشبنگاههای

سودیارانهاعطای-
تسهیالت

(مایهسربازاربانکی ومنابع)

هاعطایتسهیالتبانکیب-
حوزههایحملونقل

اریبرنامهاعتباریسرمایهگذ-
درفروشگاههایزنجیرهای

خارجازکشور
برنامهاعتباریحمایتاز-

یحملونقلبینالمللشرکتهای

عمده منابع اگزیم بانک ها  و
نهاد ضمانتی

اعتبارخریدار،اعتبار-
دتنزیلاسنافروشندهو
صادراتی

سهولتصدور-
ضمانتنامهوبیمهنامه

هجینگنوساناتارزی-
رطرحاعتباریشرکتد-

نمایشگاههایتجاری
خارجی

 ها عمده منابع اگزیم بانک
و نهادهای ضمانتی

ری
تبا

 اع
مه

رنا
ب

ری
تبا

 اع
مه

رنا
ب

سجمتامینازاینروتوسعهتامینمالیصادراتمستلزمتدوینبرنامهمن.عمدهتسهیالتصادراتیکشوردرمرحلهساختمتمرکزاست
5.ریمیشودهرچنداینموضوعازطریقبستهمشوقسازمانتوسعهتجارتایرانپیگی.مالیصادراتدرسایربخشهایاینزنجیرهاست



کیهتروهندوستانچین،کشورهایدرصادراتمالیتأمیننظامویژگیهایمهمترین-3
ارتقایکارایی

سهولتدردسترسیبهاعتباراتباتقویتنظامرتبهسنجیاعتباریدرساختاربانکی•

(بکارگیریازظرفیتبازارسرمایه)تنوعدرارائهخدماتمالی•

(پایینبودننرخهایاعتباراتصادراتیقبلوبعدازحمل)کاهشهزینهخدماتمالی•

توسعهاعتباراتصادراتی
(بعدکمی)اعتباراتصادراتیاعطاییافزایشحجم•

(یبعدکیف)تخصیصبهینهاعتباراتصادراتیوپوششاعتباریمراحلفرآیندتولیدوتوزیعکالدرزنجیرهارزش•

کهابرنامهویژهبرایشرکتهایکوچکومتوسطوصنایعبافناوریباالدراگزیمبان

هماهنگیمیاننهادهایاعتباراتصادراتی
مسئولیتهماهنگیدرساختارتأمینمالیصادراتدراختیاریکنهادفرابخشیذیلدولتاست•

.هایتجاریاستسیاستهایبانکمرکزیدرقبالایننهادهامتفاوتازبانک•

توجهویژهبهتنوعبخشیبازارهایصادراتی
انجامسهولتوصادراتیبازارهایماندگاریوحفظجهتبیمهایوضمانتیهایپوششوتنزیلفروشنده،اعتبارروشهایارائه•

صادراتفرآیند
صادراتیبازارهایگسترشوتوسعهجهتترجیحیهایواموخریداراعتبارروشهای•

پوششنوساناتارزی

قراردادهایآتیوسلف،اختیاروسوآپدربازارسرمایه•
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ایران ترکیه هندوستان چین کشور/مولفه

128 80 42 48
رتبهتوسعهیافتگیبازارمالیشاخص-1

(کشور137از-کارایینظاممالی)رقابتپذیری

14.5حداقل
5حداقل

9.25
2.5

9.5
3.44-1.69

4.35
1.69حداقل

(درصد)هزینهتامینمالیصادرات-2
(پولملی)نرخهایتامینمالیصادرات-
نرخهایتامینمالیصادراتبهارز-

غیرمتمرکز متمرکز غیرمتمرکز غیرمتمرکز ساختارنهادینظامتامینمالیصادرات-3

9.6* 18.3 12.6حداقل 17.8حداقل
نسبتپوشش)توسعهتامینمالیصادرات-4

(درصد)اعتباراتصادراتی

اعتبار
**خریدار

تنزیلاسناد
دریافتنی اعتبارخریدار

وامهایترجیحیو
اعتبارخریدار

بازارتنوعبخشیدرمالیتامینابزارهای-5
صادرات

ندارد

سوآپ
(سلف)فوروارد

آتی
اختیارمعامله

سوآپ
(سلف)فوروارد

آتی
اختیارمعامله

سوآپ
(سلف)فوروارد

ابزارهایمورداستفادهبرایپوششنوسانات-6
نرخارز

محدودبه
صندوقنوآوری
وشکوفایی

دارد دارد دارد
سطبرنامههایتامینمالیصنایعکوچکومتو-7

وصنایعبافناوریباال

انایرباترکیهوهندوستانچین،کشورهایصادراتتأمینمالیمقایسه-4

ایننسبتبرحسبصادراتکاالهاوخدماتمحاسبهشدهاست*
باعملاخریداراعتبارروشکشور،بانکیسیستمبهخارجیبانکهایازارزیمنابعانتقالکارمزدباالینرخواخیرسالیاندربانکیتحریمهایبهتوجهبا**

.استشدهمواجهمحدودیت 7



الیآسیبشناسیتامینم–بخشدوم

صادراتغیرنفتیکشور
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کشورغیرنفتیصادراتوضعیت-1
(میلیارددالر)1395تا1384روندصادراتغیرنفتیایرانازسال(.1)نمودار

گزارشهایسالنهسازمانتوسعهتجارتایران:ماخذ

:مهمترینویژگیهایساختاریصادراتکشورعبارتنداز
(کاالهایمنبعمحورونفتپایه)رشدصادراتغیرنفتیوابستهبهنفت➢
بروندنزولیصادراتخدماتفنیومهندسیعمدتاابهسببتحریمهایبینالمللیواوضاعنامناس➢

بازارهایهدف
رزتورم،نوساناتنرخارزوتامینا)تحوالتمتغیرهایکلناقتصادیوپیامدهایآنبرحوزهصادرات➢

...(واحدهایصادراتی،
تنوعپذیریپایینصادراتغیرنفتیازمنظراقلمصادراتیوبازارهایهدفصادراتی➢
فراگیرنشدنصادراتوسهمباالیبنگاههایبزرگومحدوددرصادراتغیرنفتی➢
تواننسبتااپایینصادراتغیرنفتیدرخلقارزشافزودهوایجاداشتغال➢
...(همچونهزینههایمبادلهو)نامساعدبودنمحیطکسبوکاروافزایشهزینههایتجارتفرامرزی➢
محدودیتدردسترسیبهمنابعمالیبرایتوسعهصادرات➢

ارزشصادراتسال
(میلیوندالر)

صادراتوزن
(میلیونتن)

تغییراتارزشصادرات
(درصد)

صادراتتغییراتوزن
(درصد)

139536723111.2--

139639919115.78.74.04

139744310117.2111.29

139841370134.016.6-14.3
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139613971398

613948206260(هزارمیلیاردریال)تسهیلتکلکشور

-67211-(میلیاردریال)تامینمالیصادرات

6264284359-(میلیاردریال)صادراتبانکتوسعه

-75-(درصد)سهم

-*3612416525(میلیاردریال)صندوقتوسعهملی

-*25-(درصد)سهم

صادراتمالیتامیندرکشورمالینظامعملکرد-2

.رانبانکمرکزیایران،گزارشهایسالنهصندوقتوسعهملیوگزارشهایسالنهبانکتوسعهصادراتای:ماخذ
تأمینمیلیاردریالازطریقبانکتوسعهصادراتایرانتخصیصیافتهاستکهدررقم11956ازاینمیزانحدود*

.مالیصادراتیکبارودرصندوقتوسعهملیوسهممربوطبهآنلحاظشدهاست

نظامبانکی.الف

سالدردرصد4/8از)کاهندهونزولیگذشتهدههدوطیکشوربانکینظامتسهیلتماندهکلازصادراتبخشسهم➢

(1397سالدردرصد1ازکمتربه1380

تومانمیلیاردهزار12حدود1397سالدر)صادراتبخشبهبانکیسیستمپرداختیتسهیلتپایینبسیارسهم➢

(درصد2حدودیعنی

مرکزینکباساالنهاعتباریوپولیسیاستهایدرصادراتبخشبهبانکیشبکهتسهیلتسهمیهبندی1390سالاز➢

.شدگذاشتهکنار

1385سالازصادراتبخشبرایپرداختیتسهیلتدرترجیحیسودنرخهایاختصاصعدم➢
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صادراتمالیتامیندرکشورمالینظامعملکرد-2

بانکتوسعهصادراتایران.ب

واستیافتهلتقلیسومیکبهگذشتهسالهایطیبانکیروابطتحریمعلتبهعمدتااخریداراعتبارقالبدربانکاینتسهیلت➢

.استنگرفتهقراربهرهبرداریموردعملااعتباراتاینعمدهبخش

ووارداتیاسنادیاعتباراتدالرمیلیون197صدور)استگرفتهانجاموارداتمحوریتباعمدتاابانکاسنادیاعتباراتصدور➢

(1398سالابتداییماههششدرصادراتیاسنادیاعتبارات

صندوقتوسعهملی.ج
ودرصد11سپردهنرخباصندوقریالیمنابعپنجاه-پنجاهترکیب)استدرصد14/5متوسططوربهتسهیلتنوعاینسودنرخ➢

(درصد18سودنرخبابانکهامنابع

خارجیبانکهایازارزانتقالباالیکارمزدعلتبه،1396سالحمایتیبستهدرصندوقمنابعازخریداراعتباربرایدرصدی3/5حدودنرختعیینبهرغم➢

.استنگرفتهقراربهرهبرداریموردچنداناعتبارنوعاینعملا(کرهجنوبیوچینبانکهایدردرصد9/2)
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صادراتمالیتامیندرصادراتضمانتصندوقعملکرد-3

صندوقضمانتصادراتایران.د
ایپوششهازبیشتربیمهایپوششهایبانکی،روابطگسترشعدمسبببه(1390-94دورهخلفبر)1396و1395سالدر➢

.استبودهضمانتی
نوعنیزوصادرکنندگانبیمهایپایینفرهنگدلیلبهصندوقبلندمدتبیمهایازکوتاهمدتبیمهایپوششبودنکمتر➢

آنها؛صادراتیقراردادهای
ورهایکشسرمایهگذاریریسکباالیدرجهوبانکیتحریمهایعلتبهوثیقهگذاریبرصندوقضمانتیپوششهایتمرکز➢

.هدف

(درصد-میلیوندالر)1390-96عملکردصندوقضمانتصادراتایراندردوره(.3)جدول

*1390139113921393139413951396سال/پوششها

1313.61269.41075.5716.5917.5158774787کلمبلغپوششصندوق-1

623.5628.2405.181.5213.992146709پوششهایبیمهای-1-1

47.549.537.711.423.35862.46(درصد)سهم

690.1641.1670.3635703.666628078پوششهایضمانتی-2-1

52.550.562.388.676.74237.54(درصد)سهم

.صندوقضمانتصادراتایران:ماخذ
.برحسبمیلیاردریالگزارششدهاست1396ارقامسال*
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راتعملکردسازمانتوسعهتجارتایراندرتامینمالیصاد-4

1394139513971398شرح

254291400یارانهسودتسهیلت

پرداختبخشیازهزینههایصدور
ضمانتنامههاوبیمهنامههایصادراتی

0150300

23.534500حضوردرنمایشگاههایبینالمللی

یپرداختبخشیازهزینههایثبتنشانهایتجاریایران
دربازارهایهدف،آموزشواطلعرسانی

2025300

اراهبردیسیاستهسایرهزینههایپژوهشیوتهیهاسناد
واستراتژیهایصادراتی

39,5000

3375001500جمعکل

(میلیاردریال)1394-98عملکردسازمانتوسعهتجارتایراندرحوزهتامینمالیصادراتطیسالهای(.4)جدول

سازمانتوسعهتجارتایران:ماخذ

مشوقهابستهدرصادراتمالیحمایتناچیزبسیارسهم➢

.استبودهتسهیلتیسودیارانهپرداختقالبدر(درصد65حدود)سازمانمالیحمایتهایعمدهسهم➢

میزانعملدراینکهبهتوجهباومیدهدکاهشراسودنرخدرصد3ازکمترتنهامتوسططوربهسودکمکمیزاناین➢

بهرهحمایتاینازکهصادرکنندگانیازدستهآنسودنرخدرچندانیتغییرعملابوده،درصد20حدودسودنرخ

.استنکردهایجادبردند،
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چالشهایتامینمالیصادراتغیرنفتی-5
سطحکلن.الف

بارکشوبانکیروابطگسترشعدممانند)بینالمللمنطقهایروابطواقتصادیسیاسی،زیرساختهایدرمحدودیت➢

(...وبینالمللیمالیاستانداردهایبامطابقتجاریمبادلتانجامدرضعفصادراتی،هدفکشورهای

نهادهایودولتمالیتأمینتزاحمیاثرهمچونعواملیسبببه)صادراتوتولیدبخشازپشتیبانیدرمالینظاممحدودیت➢

دراعتباریجیرتبهسننظامشکلگیریعدممنسجم،تجاریوصنعتیتوسعهسیاستفقدانصادرات،وتولیدبخشبردولتیشبه

(...وسرمایهبازارظرفیتازبهرهگیریعدمبانکی،حوزه

ازاستفادهجهتدرصد21سودآورینرخحداقلتعیینمانند)صادراتیاعتباراتبکارگیریدرمقرراتیمحدودیتهای➢

(داخلساختدرصد60حداقلباخدماتوکالهابهخریداراعتباربودنپرداختقابلوتوسعهصندوقتسهیالت

هتوسعبانکوصادراتضمانتصندوق)صادراتیاعتباراتاعطایدرصادراتیعمومینهادهایمیانمحدودهماهنگی➢

(صادرات
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چالشهایتامینمالیصادراتغیرنفتی-5
(وتوزیعپرسشنامهSBCرویکرد)سطحبنگاهی.ب

محدودیتهایاصلیتأمینمالیصادرکنندگانمؤلفهعوامل

متغیرهای)محیطی
(حوزهکلن

پوششریسک
(تورموارزنرخ)اقتصادیکالنمتغیرهایبیثباتی

سرمایهگذاریوکسبوکارمحیطریسکهای

ایرانصادراتضمانتصندوقدرارزپوششخدماتارائهدرضعف

روابطمالیوبانکی
بینالمللی

کشورهاسایروایرانیبانکهایمیانکارگزاریروابطضعف

صادراتیهدفکشورهایبادوجانبهپولیپیمانهایزیرساختفقدان

هدفبازارهایدرخارجیهمتایانباکشورصادراتیاعتبارنهادهایمیانهمکاریدرضعف

یدسترسیاعتباراتصادرات
ضمانتیوبیمهای،(بروکراسیووثیقهنوع)بانکیاعتباراتبهدسترسیسهولتعدم

صادراتمالیتأمیندرسرمایهبازارضعف

توثیقفرآیندبهعنوانمحصولخریدقراردادوپروژهپیشرفتازبخشیپذیرشظرفیتفقدان

سیاستهایدولتوبانک
مرکزی

فعالیتهارشتهصادراتتوسعهمالیتأمینبرنامهازبرخورداریعدم

صادرکنندگانواقتصادیفعالنبهدولتبدهیهایافزایش

داخلیبازارتنظیمجهتصادراتیکالهایغیرواقعیقیمتگذاری

صادراتیاعتبارنهادهایمطالباتوصولجهتسیاسیاهرمهایازبهرهمندیعدمروابطسیاسیوتجاری

صادراتمالیتأمیندرمرکزیبانکاعتباریخطوطوبینالمللیمالیمنابعمحدودیت

متغیرهای)رفتاری
مرتبطباحجموهزینه

(اعتبارات

(بیمهوضمانتهاتسهیالت،)عمومیصادراتیاعتباراتکمپوششحجماعتباراتصادراتی

ملیتوسعهصندوقصادراتیاعتباراتکمپوشش

صادراتازحمایتبستهدرتسهیالتسودیارانهحجمبودنپایینهزینههایاعتبارصادراتی

وجوهانتقالکارمزدوبانکیسودنرخشاملصادراتیاعتباراتبالیهزینه

ساختاری

صادراتیاعتباراتعمومینهادهایمیانسیاستهایکپارچگیوهماهنگیعدموضعیتنهادی

صادراتیواحدهایبهگردشدرسرمایهتسهیالتنبودنمکفیظرفیتصادراتی

صادراتیواحدهایبهتوسعهوتحقیقاعتباراتاعطایبهتوجهعدم

تأمینمالیپسازحمل
فروشندهصادراتیاعتباراتازبهرهمندیعدم

صادراتیواحدهایتوزیعوبازاریابیجهتصادراتیاعتباراتپایینسهم
خریداراعتباراتازبرخورداریمحدودیت
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سعهراهکارهایپیشنهادیتو–بخشسوم

رتأمینمالیصادراتغیرنفتیکشو

16



براساسعواملمحیطیبستهسیاستیتوسعهتأمینمالیصادرات-1
متولیراهکارهامؤلفه

مدیریتنوساناتبازارارز

مرکزیبانکبانکیبینارزیبازارراهاندازی
ایرانصادراتضمانتصندوقمرکزی،بانکصادراتضمانتصندوقدرارزنرخنوساناتپوششخدماتارائه

مرکزیبانکمهندسیوفنیخدماتصادراتبهتضمینشدهارزنرخارائه

صمتوزارتمرکزی،بانکجارتتدرارزبهنیازکاهشهدفباتهاتریتجارتابزارازاستفادهتوسعه

مرکزیبانکصادراتیهدفکشورهایبادوجانبهپولیپیمانهایگسترش

خریداراعتباراتدرویژهبهمحلیپولطریقازمالیتامین
وسعهتبانکملی،توسعهصندوقمرکزی،بانک

ایرانصادراتضمانتصندوقایران،صادرات

یگسترشروابطبانکیومال

خارجیمنابعجذبهدفباکشوریریسککاهشاجراییبرنامهتدوین
،مرکزیبانکدارایی،واقتصادیاموروزارت
صمتوزارتبودجه،وبرنامهسازمان

خارجهاموروزارتمرکزی،بانکخارجیکارگزاربانکهایبابانکیکارگزاریروابطگسترش

ایانهمتباکشورصادراتیاعتبارنهادهایمیانهمکاریتوسعهوگسترش
ممکنزمانسریعتریندرخدماتارائهبرایهدفبازارهایدرخارجی

ضمانتصندوقبورس،سازمانمرکزی،بانک
ایرانصادرات

انکبوآسیاییتوسعهبانکدرایرانعضویتظرفیتهایازبهرهبرداری
آسیازیرساختتوسعهسرمایهگذاری

وزارت،گذاریسرمایهسازمانمرکزی،بانک
خارجهامور

ازاربباکشورسرمایهبازارهمکاریتوسعهدرمالیزیرساختهایتقویت
بهاداراوراقبورسسازمانمرکزی،بانکبینالمللیمالی

ایجادسهولتدراعطای
اعتباراتصادراتیوکاهش

رویههایاجراییآن

حسابهایقراردادهایوانبارموجودیقبوضپذیرشجهتبرنامهریزی
بهاداراوراقبورسسازمانمرکزی،بانکوثیقهعنوانبهصادراتیدریافتنی

رشگستوخدماتوکاالصادراتاعتباراتتضامینسهولتبرنامهتدوین
بهاداراوراقبورسسازمانمرکزی،بانکپروژهبرمبتنیتضامینپذیرش
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رفتاریعواملاساسبرصادراتمالیتأمینتوسعهسیاستیبسته-1

متولیراهکارهامؤلفه

صادراتیحجماعتبارگسترش

بهاداراوراقبورسسازمانایرانیکاالبورسظرفیتازاستفادهباصادراتمالیتأمینگسترش

 هایسیاستدربانکینظامتسهیالتازصادراتبخشسهمافزایش
کشورساالنهپولی

توزاراعتبار،وپولشورایمرکزی،بانک
(صمت)تجارتومعدنصنعت،

کشوربانکینظامدرملیتوسعهصندوقریالیسپرده گذاریافزایش
صادراتیواحدهایدرگردشسرمایهاعتباراتتوسعهبرای

ملیتوسعهصندوق

ادراتصضمانتصندوقوایرانصادراتتوسعهبانکسرمایهافزایش
دولتیمنابعازایران

برنامه ریزیومدیریتسازمان

بهکزیمربانکقیمتارزانصادراتیاعتباراتخطوطگسترشوایجاد
ایرانصادراتتوسعهبانک

مرکزیبانک

یدارایواقتصادیاموروزاتمرکزی،بانکخارجیمنابعطریقازایرانصادراتتوسعهبانکمنابعجریانتقویت

برنامه ریزیومدیریتسازمانغیرنفتیصادراتازساالنهحمایتیبستهبامرتبطمالیمنابعافزایش

کاهشهزینههایمالیصادرات

از)ایرانتجارتتوسعهسازمانسویازصادراتیمشوق هایافزایش
تسهیالتسودیارانهبهآنتخصیصو(دولتبودجهمحل

سازمانبرنامه ریزی،ومدیریتسازمان
صمتوزارتایران،تجارتتوسعه

صادراتیبیمه نامه هایوضمانتنامه هااعتبارات،کارمزدنرخکاهش
صمت،وزارتصادرات،ضمانتصندوق

تجارتتوسعهسازمانمرکزی،بانک

اعتبارهبمربوطملیتوسعهصندوقمنابعوجوهانتقالکارمزدپرداخت
دولتتوسطخارجیبانک هایازخریدار

انسازمملی،توسعهصندوقمرکزی،بانک
برنامه ریزیومدیریت
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بستهسیاستیتوسعهتأمینمالیصادراتبراساسعواملساختاری-1

متولیراهکارهامؤلفه

اساسبرمنابعتخصیص
وزارت صمتفعالیت هاهرشتصادراتتوسعهبرایمنابعتخصیصاولویت  بندیصادراتیاولویتهای

حمایتازتأمینمالیصادرات
صنایعکوچکومتوسطو

دانشبنیان

سطمتووکوچکصنایعصادراتمالیتامینبرنامهگسترش
ت،صموزارتصادرات،توسعهبانکمرکزی،بانک

ایرانصنعتیشهرک هایوکوچکصنایعسازمان

رفیتظتوسعهازحمایتجهتصادراتمالیتامینبرنامهتدوین
(GVC)ارزشجهانیزنجیرهمسیردرکهبنگاه هاییصادراتی

.دارندقرار

ت،صموزارتصادرات،توسعهبانکمرکزی،بانک
،ایرانصنعتیشهرک هایوکوچکصنایعسازمان
سازمانصمت،وزارتملی،توسعهصندوق

خارجیسرمایه گذاری
بانکیلذبنیاندانشصنایعصادراتمالیتامینبرنامهگسترش

ایرانصادراتتوسعه
علمیمعاونتصمت،وزارتصادراتتوسعهبانک

جمهویریاستفناوریو

ربکارگیریابزارهاینوینمالید
ایجادبلوکهایجدیدصادراتی

اظلحباخریداراعتباراتهدفمندیجهتمنسجمبرنامهتدوین
اعتباریسقفومرتبطکاالهایموردنظر،کشورهای

ضمانتصندوقایران،صادراتتوسعهبانک
تضمانصندوقملی،توسعهصندوقایران،صادرات
ایرانصادرات

گسترشدامنهارائهخدمات
نهادهایعمومیاعتبارصادراتی

کشوربهصادراتمجدد

ایجادجهت)زیرساختیسرمایه گذاریازمالیحمایت
یکشور هادر(انبارسازیوسردخانه هابسته بندی،کارخانه های

ثالثکشورهایبهکاالهاارسالبابتمناسب،

وزارتایران،صادراتتوسعهبانکمرکزی،بانک
اتاق هایایران،صادراتضمانتصندوقصمت،
هدفکشوروایرانبازرگانیمشترک

یکپارچهسازیفعالیتهای
نهادهایتخصصیاعتبارات

صادراتی

وصادراتضمانتصندوقمیانمشترکهمکاریبرنامهتدوین
ایرانتجارتتوسعهسازمانوصادراتتوسعهبانک

وزاتایران،صادراتتوسعهبانکمرکزی،بانک
ایرانصادراتضمانتصندوقصمت،
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الزاماتتعییندامنهبهینهنرخارزبارویکردصادراتی-2

رخنتعدیلمیرسد،نظربهایراناسلمیجمهوریتوسعهپنجمبرنامهقانون81ماده«ج»بندبهتوجهبا➢

ودتولیافزایشوحفظاقتصادی،مناسبفضایکردنفراهمبرایجهانی،وداخلیتورممتناسبارز

.استاهمیتحائزصادرکنندگانبرایامنیتایجادجهتنیزوکشورکاالهایصادرات

ماده3تبصرهمطابقارزیهجینگسیستمراهاندازیجهتالزمشرایطساختنفراهماینصورتغیردر➢

.گیردقرارکاردستوردربایدکشور،مالیتامیننظامارتقایوتولیدموانعرفعقانون20
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باتشکرازتوجهشما


