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بررسی تجارب کشورها–بخش اول 
در تامین مالی صادرات



صادراتمالیتامینبهمربوطنظريمبانی-1

نهاديمنظرازصادراتمالیتامینمختلفمدل هاي

ارائه)مانتیضنهادیاوبانکاگزیمیا(نهادیکتوسطبیمه ايترتیباتومالیترتیباتازاعممالیخدماتتمامی:متمرکزمدل

)مالزيترکیه،آمریکا،مانند(می شود

انواعپوششوظیفهباعمدتاًصادراتضمانتنهادهايومالیمنابعتأمینوظیفهبامعموالً بانک هااگزیم:غیرمتمرکزمدل

)...وهندوستانچین،ایران،مانند(می کنندفعالیتجداگانهصورتبهصدورضمانت نامه،وریسک ها

صادراتازپیشمراحلدرصادراتیاعتباراتاعطاي(:توسعه ايبانک هاي(

موسساتتحوالتمختلفادواردرصادراتیاعتبارموسساتتحوالت
اعتبار صادرات

90-1970

فعالیت موسسات
اعتبار صادراتی  
عمدتاً به صورت 

متمرکز

موسساتفعالیت
صادراتیاعتباري

) هابانکاگزیمغالباً(
اعتباراتارائهدر

ومیان مدتوکوتاه
موسساتظهور

ارائهدرخصوصی
تکوتاه مداعتبارات

مدل هاي  تغییر 
کسب وکار نهادهاي  

بر  اعتباري با تاکید
جنبه هاي مشاوره اي و

بازاریابی

زمان

2000-1990 2007-2000 2007پس از 

ECAچارچوبطراحی 
با محوریت حمایتایده آل 

،  SMEاز صادرات 
مشارکت در طرح هاي با  

گسترش  ریسک باال؛
ر  ابزارهاي پوشش ریسک د

بازار سرمایه



ارزشزنجیرهمنحنیبراساسمنتخبکشورهايدرصادراتازحمایتاعتباريبرنامه هاي-2

تحقیق و توسعه

برندسازي

طراحی
ساخت

توزیع

بازاریابی

به 
جر

ت
نی

جها
یرا

ه ا
جرب

ت
ن

الیمتامینبرايویژهبرنامه-
به صورتتوسعهوتحقیق

بهکمکگردش،سرمایه در
پتنتثبت

نهادوبانک هااگزیممنابععمده
ضمانتی

صندوق پژوهش و فناوري  
توسعه صادرات معاون علمی
و فناوري ریاست جمهوري  

)بودجه اي(
صندوق مشترك توسعه  
صادراتی بانک توسعه  

صادرات با دانشگاه شریف
)  بانکی(

اعطاي مشوق صادراتی  
ز  محدود به عنوان بخشی ا
هزینه هاي ثبت نشان هاي

تجاري  
منابع بودجه اي سازمان (

)توسعه تجارت ایران 

اعطاي جوایز صادراتی
به صادرکنندگان  

نرم افزار  

منابع بودجه اي  (
)سازمان توسعه تجارت

برنامه اعتبارات صادراتی
سرمایه در گردش، ایجادي،  

ارایه کمک سود تسهیالت
بانکی به صادرکنندگان

کمک هزینه کارمزد صدور  
ضمانتیخدمات بیمه اي و 

اعطاي  مشوق صادراتی به 
حوزه حمل ونقل و کمک سود 

د تسهیالت بانکی براي ایجا
زیرساخت هاي صادراتی نظیر
 ها پایانه ها، سردخانه ها، نمایشگاه

ه  منابع بودجه اي سازمان توسع(
)بسیار محدود–ایرانتجارت 

حضور  مشوق اعطاي  
خارجی،؛  نمایشگاه هاي 

ی و تبلیغات کاالهاي ایران
کمک هزینه ثبت  

محصوالت در بازارهاي  
) خارجی و ثبت شرکت

، خریداراعتبار 
و بیمه نامه  ضمانت نامه 

منابع نهادهاي تخصصی
تامین مالی صادرات

رها
بزا

ا

سرمایه در گردشتسهیالت 
تسهیالتیارانه سود 

کمک هزینه ثبت پتنت
نام  براي ثبتتسهیالت 

و نشان تجاري
تسهیالت 

انواع ضمانت نامه  
ش سرمایه در گردتسهیالت 

ایجادي و 
ضمانت نامه

در  تسهیالت سرمایه گذاري 
ایجاد فروشگاه هاي

هزینهکمک تسهیالت براي 
حمل و نقل  

رها
بزا

ا

شسرمایه در گردتسهیالت 
هزینه ثبت نام  وکمک 

نشان تجاري -
سرمایه در  تسهیالت 

گردش و ایجادي 
ضمانت نامه

هزینه حمل ونقل و کمک 
شرکت در  (بازاریابی 

)نمایشگاه ها

اعتباري نام و  برنامه -
تجارينشان هاي 

 هابانکاگزیممنابععمده
ضمانتینهادو

مالیتامین-
وطراحیشرکت هاي

مشاور
ازمالیتامین-

نرم افزارصادرات

اگزیممنابععمده
یضمانتونهادبانک ها

یصادراتاعتباراتبرنامه-
ایجادي،گردش،درسرمایه

خاصاعتباريبرنامه-
متوسطوکوچکبنگاه هاي

خاصاعتباريبرنامه-
بنیاندانشبنگاه هاي

سودیارانهاعطاي-
تسهیالت

)مایهسربازاربانکی ومنابع(

ه  تسهیالت بانکی باعطاي -
حوزه هاي حمل ونقل 

اري اعتباري سرمایه گذبرنامه -
در فروشگاه هاي زنجیره اي 

خارج از کشور 
اعتباري حمایت از برنامه  -

حمل ونقل شرکت هاي 
بین المللی

عمده منابع اگزیم بانک ها  و
نهاد ضمانتی

اعتباراعتبار خریدار، -
د  تنزیل اسنافروشنده و
صادراتی  

صدور  سهولت -
بیمه نامهضمانت نامه و 

نوسانات ارزيهجینگ -
ر اعتباري شرکت دطرح -

نمایشگاه هاي تجاري  
خارجی  

 ها  عمده منابع اگزیم بانک
و نهادهاي ضمانتی

ري
تبا

 اع
امه

برن
ري

تبا
 اع

امه
برن

سجم تامین از این رو توسعه تامین مالی صادرات مستلزم تدوین برنامه من. عمده تسهیالت صادراتی کشور در مرحله ساخت متمرکز است
.  یري می شودهرچند این موضوع از طریق بسته مشوقی سازمان توسعه تجارت ایران پیگ. مالی صادرات در سایر بخش هاي این زنجیره است



منتخبکشورهايدرصادراتمالیتأمیننظامویژگی هايمهم ترین-3
ارتقاي کارایی 

سهولت در دسترسی به اعتبارات با تقویت نظام رتبه سنجی اعتباري در ساختار بانکی  •
)بکارگیري از ظرفیت بازار سرمایه(تنوع در ارائه خدمات مالی •
)پایین بودن نرخ هاي اعتبارات صادراتی قبل و بعد از حمل(کاهش هزینه خدمات مالی •

توسعه اعتبارات صادراتی 
)بعد کمی(اعتبارات صادراتی اعطایی افزایش حجم •
)یبعد کیف(تخصیص بهینه اعتبارات صادراتی و پوشش اعتباري مراحل فرآیند تولید و توزیع کاال در زنجیره ارزش •

ک هابرنامه ویژه براي شرکت هاي کوچک و متوسط و صنایع با فناوري باال در اگزیم بان

هماهنگی میان نهادهاي اعتبارات صادراتی
مسئولیت هماهنگی در ساختار تأمین مالی صادرات در اختیار یک نهاد فرابخشی ذیل دولت است•
.هاي تجاري استسیاست هاي بانک مرکزي در قبال این نهادها متفاوت از بانک•

توجه ویژه به تنوع بخشی بازارهاي صادراتی
انجامسهولتوصادراتیبازارهايماندگاريوحفظجهتبیمه ايوضمانتیهايپوششوتنزیلفروشنده،اعتبارروش هايارائه•

صادراتفرآیند
صادراتیبازارهايگسترشوتوسعهجهتترجیحیهايواموخریداراعتبارروش هاي•

پوشش نوسانات ارزي

قراردادهاي آتی و سلف، اختیار و سوآپ در بازار سرمایه•



ایران ترکیه هندوستان چین کشور/مولفه

128 80 42 48 رتبه توسعه یافتگی بازار مالی شاخص -1
)کشور137از -کارایی نظام مالی(رقابت پذیري 

14.5حداقل 
5حداقل 

9.25
2.5

9.5
3.44-1.69

4.35
1.69حداقل 

)درصد(هزینه تامین مالی صادرات -2
)پول ملی(تامین مالی صادرات نرخ هاي -
نرخ هاي تامین مالی صادرات به ارز -

غیرمتمرکز متمرکز غیرمتمرکز غیرمتمرکز ساختار نهادي نظام تامین مالی صادرات-3

9.6* 18.3 12.6حداقل  17.8حداقل  نسبت پوشش( تامین مالی صادرات توسعه -4
)درصد(اعتبارات صادراتی 

اعتبار 
**خریدار

تنزیل اسناد 
دریافتنی خریداراعتبار  وام هاي ترجیحی و 

اعتبار خریدار
بازارتنوع بخشیدرمالیتامینابزارهاي-5

صادرات

ندارد

سوآپ
)سلف(فوروارد 

آتی
اختیار معامله

سوآپ 
)سلف(فوروارد 

آتی
اختیار معامله

سوآپ
)سلف(فوروارد 

مورد استفاده براي پوشش نوساناتابزارهاي -6
نرخ ارز

محدود به 
صندوق نوآوري

و شکوفایی
دارد دارد دارد سط تامین مالی صنایع کوچک و متوبرنامه هاي -7

و صنایع با فناوري باال

انایرباترکیهوهندوستانچین،کشورهايصادراتتأمین مالیمقایسه-4

این نسبت بر حسب صادرات کاالها و خدمات محاسبه شده است* 
باعمالًخریداراعتبارروشکشور،بانکیسیستمبهخارجیبانک هايازارزيمنابعانتقالکارمزدباالينرخواخیرسالیاندربانکیتحریم هايبهتوجهبا**

.استشدهمواجهمحدودیت



الی  آسیب شناسی تامین م–بخش دوم 
صادرات غیرنفتی کشور



کشورغیرنفتیصادراتوضعیت-1
)میلیارد دالر(1395تا 1384روند صادرات غیرنفتی ایران از سال ). 1(نمودار 

ساالنه سازمان توسعه تجارت ایرانگزارش هاي : ماخذ

:  مهمترین ویژگی هاي ساختاري صادرات کشور عبارتند از
 کاالهاي منبع محور و نفت پایه(رشد صادرات غیرنفتی وابسته به نفت(
ب روند نزولی صادرات خدمات فنی و مهندسی عمدتاً به سبب تحریم هاي بین المللی و اوضاع نامناس

بازارهاي هدف
 رز  تورم، نوسانات نرخ ارز و تامین ا(تحوالت متغیرهاي کالن اقتصادي و پیامدهاي آن بر حوزه صادرات

...)  واحدهاي صادراتی، 
 صادراتیپایین صادرات غیرنفتی از منظر اقالم صادراتی و بازارهاي هدف تنوع پذیري
فراگیر نشدن صادرات و سهم باالي بنگاه هاي بزرگ و محدود در صادرات غیرنفتی
 افزوده و ایجاد اشتغالتوان نسبتاً پایین صادرات غیرنفتی در خلق ارزش
 همچون هزینه هاي مبادله و (بودن محیط کسب وکار و افزایش هزینه هاي تجارت فرامرزي نامساعد  (...
 محدودیت در دسترسی به منابع مالی براي توسعه صادرات

ارزش صادراتسال 
)میلیون دالر(

صادرات  وزن
)میلیون تن(

تغییرات ارزش صادرات
)  درصد(

صادراتتغییرات وزن
)درصد(

139536723111.2--
139639919115.78.74.04
139744310117.2111.29
139841370134.016.6-14.3



139613971398
613948206260)هزار میلیارد ریال(تسهیالت کل کشور 
-67211-تامین مالی صادرات 

6264284359-) میلیارد ریال(صادرات بانک توسعه
-75-)درصد(سهم 

-*3612416525)میلیارد ریال(صندوق توسعه ملی 
-*25-)درصد(سهم 

صادراتمالیتامیندرکشورمالینظامعملکرد-2

.رانملی و گزارش هاي ساالنه بانک توسعه صادرات ایساالنه صندوق توسعه گزارش هاي بانک مرکزي ایران، : ماخذ
تأمین میلیارد ریال از طریق بانک توسعه صادرات ایران تخصیص یافته است که در رقم11956از این میزان حدود * 

.مالی صادرات یکبار و در صندوق توسعه ملی و سهم مربوط به آن لحاظ شده است

نظام بانکی . الف
سالدردرصد4/8از(کاهندهونزولیگذشتهدههدوطیکشوربانکینظامتسهیالتماندهکلازصادراتبخشسهم

)1397سالدردرصد1ازکمتربه1380

تومانمیلیاردهزار12حدود1397سالدر(صادراتبخش بهبانکیسیستمپرداختیتسهیالتپایینبسیارسهم

)درصد2حدودیعنی

مرکزينکباساالنهاعتباريوپولیسیاست هايدرصادراتبخشبهبانکیشبکهتسهیالتسهمیه بندي1390سالاز

.شدگذاشتهکنار

1385سالازصادراتبخشبرايپرداختیتسهیالتدرترجیحیسودنرخ هاياختصاصعدم



صادراتمالیتامیندرکشورمالینظامعملکرد-2

بانک توسعه صادرات ایران. ب
واستیافتهلتقلیسومیکبهگذشتهسال هايطیبانکیروابطتحریمعلتبهعمدتاًخریداراعتبارقالبدربانکاینتسهیالت

.استنگرفتهقراربهره برداريموردعمالًاعتباراتاینعمدهبخش

ووارداتیاسنادياعتباراتدالرمیلیون197صدور(استگرفتهانجاموارداتمحوریتباعمدتاًبانکاسنادياعتباراتصدور

)1398سالابتداییماههششدرصادراتیاسنادياعتبارات

صندوق توسعه ملی. ج
ودرصد11سپردهنرخباصندوقریالیمنابعپنجاه-پنجاهترکیب(استدرصد14/5متوسططوربهتسهیالتنوعاینسودنرخ

)درصد18سودنرخبابانک هامنابع

خارجیبانک هايازارزانتقالبااليکارمزدعلتبه،1396سالحمایتیبستهدرصندوقمنابعازخریداراعتباربرايدرصدي3/5حدودنرختعیینبه رغم

.استنگرفتهقراربهره برداريموردچنداناعتبارنوعاینعمالً)کره جنوبیوچینبانک هايدردرصد9/2(



صادراتمالیتامیندرصادراتضمانتصندوقعملکرد-3

صندوق ضمانت صادرات ایران. د
مه ايبیپوشش هايازبیشترضمانتیپوشش هايبانکیروابطگسترشعدمسبببه)1390-94دورهخالفبر(1395سالدر

.استبوده
نوعنیزوصادرکنندگانبیمه ايپایینفرهنگدلیلبهبلندمدتازبیمه ايصندوقکوتاه مدتبیمه ايپوشش بودنکمتر

آن ها؛صادراتیقراردادهاي
ورهايکشسرمایه گذاريریسکبااليدرجهوبانکیتحریم هايعلتبهوثیقه گذاريبرصندوقضمانتیپوشش هايتمرکز

.هدف

)درصد-میلیون دالر(1390-95عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در دوره ). 3(جدول 

*1390139113921393139413951396سال/پوشش ها

مبلغ پوشش صندوقکل -1
1313.

6

1269.

4

1075.

5

716.

5

917.

5

158

7
74787

بیمه ايپوشش هاي -1-1
623.5628.2405.181.5

213.

992146709

47.549.537.711.423.35862.46)درصد(سهم 

پوشش هاي ضمانتی-2-1
690.1641.1670.3635

703.

666628078

52.550.562.388.676.74237.54)درصد(سهم 

.صندوق ضمانت صادرات ایران:ماخذ
.بر حسب میلیارد ریال گزارش شده است1396ارقام سال * 



راتصادتامین مالی عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران در -4

139شرح
4

139513971398

254291400یارانه سود تسهیالت 
پرداخت بخشی از هزینه هاي صدور 

0150300و بیمه نامه هاي صادراتیضمانتنامه ها 

.23بین المللینمایشگاه هاي حضور در 
5

34500

ی تجاري  ایراننشان هاي ثبت هزینه هاي پرداخت بخشی از 
2025300اطالع رسانیدر بازارهاي هدف، آموزش و 

ا سیاست هراهبردي پژوهشی و تهیه اسناد هزینه هاي سایر 
صادراتیاستراتژي هاي و 

39,
5

000

3375001500جمع کل

)میلیارد ریال(1394-98صادرات طی سال هاي عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه تامین مالی ). 4(جدول 

سازمان توسعه تجارت ایران: ماخذ

مشوق هابستهدرصادراتمالیحمایتناچیزبسیارسهم

استبودهتسهیالتیسودیارانهپرداختقالبدر)درصد65حدود(سازمانمالیحمایت هايعمدهسهم.

میزانعملدراینکهبهتوجهباومی دهدکاهشراسودنرخدرصد3ازکمترتنهامتوسططوربهسودکمکمیزاناین

بهرهحمایتاینازکهصادرکنندگانیازدستهآنسودنرخدرچندانیتغییرعمالًبوده،درصد20حدودسودنرخ

.استنکردهایجادبردند،



غیرنفتیتامین مالی صادرات چالش هاي -5
سطح کالن. الف

 بارکشوبانکیروابطگسترشعدممانند(بین المللمنطقه ايروابطواقتصاديسیاسی،زیرساخت هايدرمحدودیت

)...وبین المللیمالیاستانداردهايبامطابقتجاريمبادالتانجامدرضعفصادراتی،هدفکشورهاي

نهادهايودولتمالیتأمینتزاحمیاثرهمچونعواملیسبببه(صادراتوتولیدبخشازپشتیبانیدرمالینظاممحدودیت

دراعتباريجیرتبه سننظامشکل گیريعدممنسجم،تجاريوصنعتیتوسعهسیاستفقدانصادرات،وتولیدبخشبردولتیشبه

)...وسرمایهبازارظرفیتازبهره گیريعدم،بانکیحوزه

ازاستفادهجهتدرصد21سودآورينرخحداقلتعیینمانند(صادراتیاعتباراتبکارگیريدرمقرراتیمحدودیت هاي

)داخلساختدرصد60حداقلباخدماتوکاالهابهخریداراعتباربودنپرداختقابلوتوسعهصندوقتسهیالت

هتوسعبانکوصادراتضمانتصندوق(صادراتیاعتباراتاعطايدرصادراتیعمومینهادهايمیانمحدودهماهنگی

)صادرات



غیرنفتیتامین مالی صادرات چالش هاي -5
)توزیع پرسش نامهو SBCرویکرد (سطح بنگاهی . ب

محدودیت هاي اصلی تأمین مالی صادرکنندگانمؤلفهعوامل

متغیرهاي (محیطی
)حوزه کالن

پوشش ریسک
)تورموارزنرخ(اقتصاديکالنمتغیرهايبی ثباتی

سرمایه گذاريوکسب و کارمحیطریسک هاي

ایرانصادراتضمانتصندوقدرارزپوششخدماتارائهدرضعف

روابط مالی و بانکی 
بین المللی

کشورهاسایروایرانیبانک هايمیانکارگزاريروابطضعف

صادراتیهدفکشورهايبادوجانبهپولیپیمان هايزیرساختفقدان

هدفبازارهايدرخارجیهمتایانباکشورصادراتیاعتبارنهادهايمیانهمکاريدرضعف

یدسترسی اعتبارات صادرات
ضمانتیوبیمه اي،)بروکراسیووثیقهنوع(بانکیاعتباراتبهدسترسیسهولتعدم

صادراتمالیتأمیندرسرمایهبازارضعف

توثیقفرآیندبه عنوانمحصولخریدقراردادوپروژهپیشرفتازبخشیپذیرشظرفیتفقدان

سیاست هاي دولت و بانک 
مرکزي

فعالیت هارشتهصادراتتوسعهمالیتأمینبرنامهازبرخورداريعدم

صادرکنندگانواقتصاديفعاالنبهدولتبدهی هايافزایش

داخلیبازارتنظیمجهتصادراتیکاالهايغیرواقعیقیمت گذاري

روابط سیاسی و تجاري
صادراتیاعتبارنهادهايمطالباتوصولجهتسیاسیاهرم هايازبهره منديعدم

صادراتمالیتأمیندرمرکزيبانکاعتباريخطوطوبین المللیمالیمنابعمحدودیت

متغیرهاي(رفتاري
مرتبط با حجم و هزینه

)اعتبارات

حجم اعتبارات صادراتی
)بیمهوضمانت هاتسهیالت،(عمومیصادراتیاعتباراتکمپوشش

ملیتوسعهصندوقصادراتیاعتباراتکمپوشش

هزینه هاي اعتبار صادراتی
صادراتازحمایتبستهدرتسهیالتسودیارانهحجمبودنپایین

وجوهانتقالکارمزدوبانکیسودنرخشاملصادراتیاعتباراتباالي هزینه

ساختاري

صادراتیاعتباراتعمومینهادهايمیانسیاست هایکپارچگیوهماهنگیعدموضعیت  نهادي

ظرفیت صادراتی
صادراتیواحدهايبهگردشدرسرمایهتسهیالتنبودنمکفی

صادراتیواحدهايبهتوسعهوتحقیقاعتباراتاعطايبهتوجهعدم

تأمین مالی پس از حمل
فروشندهصادراتیاعتباراتازبهره منديعدم

صادراتیواحدهايتوزیعوبازاریابیجهتصادراتیاعتباراتپایینسهم
خریداراعتباراتازبرخورداريمحدودیت



سعه  راهکارهاي پیشنهادي تو–بخش سوم 
رتأمین مالی صادرات غیرنفتی کشو
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متولیراهکارهامؤلفه

مدیریت نوسانات بازار ارز

مرکزيبانکبانکیبینارزيبازارراه اندازي
ایرانصادراتضمانتصندوقمرکزي،بانکصادراتضمانتصندوقدرارزنرخنوساناتپوششخدماتارائه

مرکزيبانکمهندسیوفنیخدماتصادراتبهتضمین  شدهارزنرخارائه

صمتوزارتمرکزي،بانکجارتتدرارزبهنیازکاهشهدفباتهاتريتجارتابزارازاستفادهتوسعه

مرکزيبانکصادراتیهدفکشورهايبادوجانبهپولیپیمان هايگسترش

وسعهتبانکملی،توسعهصندوقمرکزي،بانکخریداراعتباراتدرویژهبهمحلیپولطریقازمالیتامین
ایرانصادراتضمانتصندوقایران،صادرات

یگسترش روابط بانکی و مال

،مرکزيبانکدارایی،واقتصادياموروزارتخارجیمنابعجذبهدفباکشوريریسک کاهشاجراییبرنامهتدوین
صمتوزارتبودجه،وبرنامهسازمان

خارجهاموروزارتمرکزي،بانکخارجیکارگزاربانک هايبابانکیکارگزاريروابطگسترش

ایانهمتباکشورصادراتیاعتبارنهادهايمیانهمکاريتوسعهوگسترش
ممکنزمانسریع تریندرخدماتارائهبرايهدفبازارهايدرخارجی

ضمانتصندوقبورس،سازمانمرکزي،بانک
ایرانصادرات

انکبوآسیاییتوسعهبانکدرایرانعضویتظرفیت  هايازبهره برداري
آسیازیرساختتوسعهسرمایه گذاري

وزارت، گذاريسرمایهسازمانمرکزي،بانک
خارجهامور

ازاربباکشورسرمایهبازارهمکاريتوسعهدرمالیزیرساخت هايتقویت
بهاداراوراقبورسسازمانمرکزي،بانکبین المللیمالی

ایجاد سهولت در اعطاي 
اعتبارات صادراتی و کاهش 

رویه هاي اجرایی آن

حساب هايقراردادهايوانبارموجوديقبوضپذیرشجهتبرنامه ریزي
بهاداراوراقبورسسازمانمرکزي،بانکوثیقهعنوانبهصادراتیدریافتنی

رشگستوخدماتوکاالصادراتاعتباراتتضامینسهولتبرنامهتدوین
بهاداراوراقبورسسازمانمرکزي،بانکپروژهبرمبتنیتضامینپذیرش



رفتاريعواملاساسبرصادراتمالیتأمینتوسعهسیاستیبسته-1
متولیراهکارهامؤلفه

صادراتیحجم اعتبار گسترش 

بهاداراوراقبورسسازمانایرانيکاالبورسظرفیتازاستفادهباصادراتمالیتأمینگسترش

 هايسیاستدربانکینظامتسهیالتازصادراتبخشسهمافزایش
کشورساالنهپولی

توزاراعتبار،وپولشورايمرکزي،بانک
)صمت(تجارتومعدنصنعت،

کشوربانکینظامدرملیتوسعهصندوقریالیسپرده گذاريافزایش
ملیتوسعهصندوقصادراتیواحدهايدرگردشسرمایهاعتباراتتوسعهبراي

ادراتصضمانتصندوقوایرانصادراتتوسعهبانکسرمایهافزایش
برنامه ریزيومدیریتسازماندولتیمنابعازایران

بهکزيمربانکقیمتارزانصادراتیاعتباراتخطوطگسترشوایجاد
مرکزيبانکایرانصادراتتوسعهبانک

یدارایواقتصادياموروزاتمرکزي،بانکخارجیمنابعطریقازایرانصادراتتوسعهبانکمنابعجریانتقویت

برنامه ریزيومدیریتسازمانغیرنفتیصادراتازساالنهحمایتیبستهبامرتبطمالیمنابعافزایش

کاهش هزینه هاي مالی صادرات

از(ایرانتجارتتوسعهسازمانسويازصادراتیمشوق هايافزایش
تسهیالتسودیارانهبهآنتخصیصو)دولتبودجهمحل

سازمان،برنامه ریزيومدیریتسازمان
صمتوزارتایران،تجارتتوسعه

صادراتیبیمه نامه هايوضمانتنامه هااعتبارات،کارمزدنرخکاهش
صمت،وزارتصادرات،ضمانتصندوق

تجارتتوسعهسازمانمرکزي،بانک

اعتبارهبمربوطملیتوسعهصندوقمنابعوجوهانتقالکارمزدپرداخت
دولتتوسطخارجیبانک هايازخریدار

انسازمملی،توسعهصندوقمرکزي،بانک
برنامه ریزيومدیریت
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اساسبرمنابعتخصیص
وزارت صمتفعالیت هاهرشتصادراتتوسعهبرايمنابعتخصیصاولویت  بنديصادراتیاولویت هاي

حمایت از تأمین مالی صادرات 
صنایع کوچک و متوسط و  

دانش بنیان

سطمتووکوچکصنایعصادراتمالیتامینبرنامهگسترش
،تصموزارتصادرات،توسعهبانکمرکزي،بانک

ایرانصنعتیشهرك هايوکوچکصنایعسازمان

رفیتظتوسعهازحمایتجهتصادراتمالیتامینبرنامهتدوین
)GVC(ارزشجهانیزنجیرهمسیردرکهبنگاه هاییصادراتی

.دارندقرار

ت،صموزارتصادرات،توسعهبانکمرکزي،بانک
،ایرانصنعتیشهرك هايوکوچکصنایعسازمان
سازمانصمت،وزارتملی،توسعهصندوق

خارجیسرمایه گذاري
بانکیلذبنیاندانشصنایعصادراتمالیتامینبرنامهگسترش

ایرانصادراتتوسعه
علمیمعاونتصمت،وزارتصادراتتوسعهبانک

جمهويریاستفناوريو

ر بکارگیري ابزارهاي نوین مالی د
ایجاد بلوك هاي جدید صادراتی

اظلحباخریداراعتباراتهدفمنديجهتمنسجمبرنامهتدوین
اعتباريسقفومرتبطکاالهايموردنظر،کشورهاي

ضمانتصندوقایران،صادراتتوسعهبانک
تضمانصندوقملی،توسعهصندوقایران،صادرات
ایرانصادرات

گسترش دامنه ارائه خدمات  
نهادهاي عمومی اعتبار صادراتی 

کشور به صادرات مجدد

ایجادجهت(زیرساختیسرمایه گذاريازمالیحمایت
يکشور هادر)انبارسازيوسردخانه هابسته بندي،کارخانه هاي

ثالثکشورهايبهکاالهاارسالبابتمناسب،

وزارتایران،صادراتتوسعهبانکمرکزي،بانک
اتاق هايایران،صادراتضمانتصندوقصمت،
هدفکشوروایرانبازرگانیمشترك

یکپارچه سازي فعالیت هاي  
نهادهاي تخصصی اعتبارات  

صادراتی

وصادراتضمانتصندوقمیانمشتركهمکاريبرنامهتدوین
ایرانتجارتتوسعهسازمانوصادراتتوسعهبانک

وزاتایران،صادراتتوسعهبانکمرکزي،بانک
ایرانصادراتضمانتصندوقصمت،
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رخنتعدیلمی رسد،نظربهایراناسالمیجمهوريتوسعهپنجمبرنامهقانون81ماده»ج«بندبهتوجهبا

ودتولیافزایشوحفظاقتصادي،مناسبفضايکردنفراهمبرايجهانی،وداخلیتورممتناسبارز

.استاهمیتحائزصادرکنندگانبرايامنیتایجادجهتنیزوکشورکاالهايصادرات

ماده3تبصرهمطابقارزيهجینگسیستمراه اندازيجهتالزمشرایطساختنفراهماینصورتغیردر

.گیردقرارکاردستوردربایدکشورمالیتامیننظامارتقايوتولیدموانعرفعقانون20



با تشکر از توجه شما
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