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 22/12/1044تاريخ پذيرش:  04/11/1011تاريخ دريافت: 

 چکيده
کوه   يطوور برخوردار است؛ به ياي در توسعه اقتصادکشورها از جايگاه ويژه اغلبصادرات کاالها و خدمات در 

 در اساسوی  الزاموات  از راهبرد توسوعه صوادرات بووده اسوت      ،يتوسعه اقتصاد ياز راهبردها یکي ر،یدر چند دهه اخ
 و ايبیموه  موالی،  ترتیبات صادرات در محورهايتأمین  توسعه خدمات، و کاالها اتصادر گسترش و ماندگاري ايجاد،
 از اسوتفاده  بوا  کشوور  غیرنفتوی  صوادرات  موالی  توأمین  شناسیآسیب هدف اصلی اين مطالعه رونيااز   است ضمانتی
  شوده اسوت   کوار گرتتوه  نیز در اين مطالعه بوه  پیمايشی و توصیفی-تحلیلی يهاروشاست  همچنین  SBC رويکرد
 عموموا   صادراتی هايبنگاه که دهدمی نشانها آنمنتخب و تحلیل  صادرکنندگان میان پرسشنامه توزيع از حاصل نتايج
ضعف روابو  کوارگزاري    ثباتی متغیرهاي کالن اقتصادي )نرخ ارز و تورم(؛بینظیر ) محیطی عوامل دسته سه سبب به

صادراتی شوامل تسوالیالت،    اعتبارات پايین حجم) عملکردي يا رتتاري واملع (؛هاي ايرانی و ساير کشورهامیان بانک
 نالادهواي  میوان  همواهنگی  عودم ) ساختاري عوامل و( هاکارمزد آن و سود نرخ بودن و باال هانامهضمانت و هانامهبیمه

اخت تقودان زيرسو   ملوی  توسوعه  صوندو   صوادرات،  ضومانت  صوندو   ايران، صادرات توسعه بانک نظیر صادراتی
هاي پولی دوجانبه با کشورهاي هدف صادراتی و تقدان ظرتیت پذيرش بخشوی از پیشورتت پورووه و قورارداد     پیمان

جالوت   سیاسوتی  راهکارهواي  نيتور مالوم از   هسوتند  مواجوه  مالی محدوديت با( عنوان ترآيند توثیقخريد محصول به
 نالادهواي  بوا  کشوور  موالی  و بانکی رواب  گسترش ،ارز بازار نوسانات مديريت توان بهمی صادرات مالی تأمین توسعه
 موالی  هواي هزينوه  کواهش  خوارجی،  منابع جذب هدف با کشوري ريسک کاهش اجرايی برنامه تدوين خارجی، مالی

 بنیوان، دانوش  و متوسو   و کوچوک  صونايع  صوادرات  موالی  توأمین  از حمايت صادرات )سود تسالیالت و حق بیمه(،
  کرد صادراتی اشاره بازارهاي توسعه در يدارخر اعتبار ظرتیت از گیريبالره

                                        
ي بازرگوووووانی و نويسووووونده مسووووو ول )راياناموووووه  هووووواوهشپوووووژ  اسوووووتاديار موسسوووووه مطالعوووووات و 1

a.garshasbi1986@gmail.com) 

 (b.adabi@gonbad.ac.ir)رايانامه   گنبدکاووس  استاديار دانشگاه 2
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 مقدمه
رويکردهاي توسعه اقتصادي و صنعتی اغلب کشورها، راهبورد توسوعه   ترين مالميکی از 

ايی کوه از برناموه سووم    هو صادرات کاالها و خدمات است  در ايران نیوز، يکوی از سیاسوت   

عنوان محرک تولید ملی بووده  توسعه در دستور کار قرار گرتت، جالش صادرات غیرنفتی به

گیوري شووراي عوالی صوادرات     است  اهمیت اين موضوع تا حدي بوده کوه ضومن شوکل   

هواي آن  ترين جنبوه گذاري واحد آن در قالب اين شوراي اجرايی شد و يکی از مالمسیاست

مین مالی بوده اسوت  در قوانون برناموه ششوم توسوعه اقتصوادي مقورر شود،         نیز موضوع تأ

طور متوس  صادرات غیرنفتی کاال و خدمات )بدون میعانات گازي( در طول دوره برنامه به

درصد رشد يابد  با اين وجوود همچنوان موضووع توسوعه توأمین موالی        7/21ساالنه حدود 

نظوران حووزه   عقیوده بسویاري از صواحب    صادرات در اين ارتباط مغفول مانوده اسوت  بوه   

صادرات و نیز صادرکنندگان کشور يکی از عواملی که قدرت رقابتی حضور کاالهاي ايرانی 

دهود، مغفوول مانودن و محودوديت ارا وه      الشعاع قورار موی  المللی تحترا در بازارهاي بین

ادراتی( از سووي  هاي صو نامهنامه و بیمهاعتبارات صادراتی )شامل تسالیالت بانکی، ضمانت

مؤسسات اعتبار صادراتی است  تأمین مالی صادرات دو موضوع تأمین منابع مالی مورد نیاز 

سو خريداران يوا  گیرد  از يکها را در برمیصادرکنندگان و ارا ه خدمات پوشش ريسک آن

دار صوورت مودت  کارترمايان خارجی تمايل دارند وجه کاال و يوا خودمات دريواتتی را بوه    

هواي  دهنود، دريواتتی  ازند و از سوي ديگر تروشندگان يا پیمانکاران داخلی ترجیح موی بپرد

عنوان واسطه مالی و از صورت نقد اخذ نمايند، مؤسسات اعتباري صادراتی بهموردنظر را به

کننود  عوالوه بور ايون، يکوی از نگرانوی       طريق اعطاي اعتبارات صادراتی ايفواي نقوش موی   

باشد  تحت چنوین  هاي سیاسی و تجاري در روند صادرات میصادرکنندگان، وجود ريسک

هواي  اي و ضمانتی از سوي مؤسسات ضمانت صادرات ريسوک شرايطی ارا ه خدمات بیمه

گوذاران را کواهش دهنود؛ بنوابراين يکوی از      کنندگان و سرمايهدهندگان، صادرتجاري اعتبار

اختار توأمین موالی صوادرات    الزامات اساسی در دستیابی اين هدف تعیین شوده، توسوعه سو   

 اي و ضمانتی( است )مشتمل بر تسالیالت بانکی و اعتبارات بیمه
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هايی سبب شده است تا تأمین مالی جايگواه مناسوبی در   ها و چه چالشاينکه چه آسیب

هايی میان عملکرد کشوور بوا کشوورهاي رقیوب     حمايت از صادرات نداشته باشد و تفاوت

شناسوی  مند از الگوي آسویب ست که در قالب چارچوبی نظاموجود داشته باشد، موضوعی ا

در اين مقاله مورد توجه قرار گرتته اسوت  بوراي ايون منظوور از تحلیول پیمايشوی )توزيوع        

اسوتفاده   SPSSاتزار هاي کااليی مختلف( با استفاده از نرمپرسشنامه میان صادرکنندگان گروه

ات بر اساس نتوايج پرسشونامه در قالوب    هاي تأمین مالی صادرشده است ضمن آنکه چالش

هواي توأمین موالی    استخراج شده است؛ بوه نحووي کوه چوالش     1(SBC) الگوي سه شاخکی

بندي مورد بررسوی قورار   صادرات در سه محور عوامل محیطی، عملکردي و ساختاري طبقه

 گرتته است 

اي نظوري  هبندي شده است  در بخش دوم جنبهساختار اين مطالعه در چالار بخش دسته

هاي تأمین عنوان يک موضوع تخصصی با تأکید بر انواع روشمس له تأمین مالی صادرات به

مالی صادرات و نقش نالادهاي عمومی اعتباري صادراتی، مورد بررسی قورار گرتتوه اسوت     

ضمن اينکه برخی از مطالعات انجام شده مربوط به اين موضوع ارا ه شده است  در بخوش  

شناسی اين تحقیق تبیین شده است  در بخش چالارم تراينود تحلیول   روش سوم اين مطالعه،

هواي پوژوهش و تحلیول    کار گرتته شده در قالب ياتتهنتايج پرسشنامه با استفاده از روش به

 بندي و ارا ه پیشنالادات اختصاص دارد نتايج ارا ه شده است و بخش پنجم به جمع

 

 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق

 ه شناسي تحقيقپيشين

هاي تأمین موالی صوادرات بخوش    ( در مطالعه خود تأثیر برنامه2412گالتی و هیراتوکا )

اي مورد بررسوی قورار دادنود     عمومی کشور برزيل را با استفاده از روش پانل ديتاي مقايسه

منود از  ها صنايع صادراتی کشور برزيل را به دو گروه صادرکنندگان بالرهبه همین منظور آن

 2444-2447ها براي دوره برنامه تأمین مالی صادراتی دولت و ساير تقسیم کردند  نتايج آن

                                        
1.Structure, Behavior and Context 
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هاي تأمین مالی صادرات دولت برزيل داراي اثر مثبت بر صوادرکنندگان  دهد برنامهنشان می

مند( داشته و در قیاس بوا صونايع مشوابه گوروه ديگور عملکورد       گروه اول )همان گروه بالره

  (2412)گالتی و هیراتوکا، ند ابالتري داشته

(، موضوع تأمین مالی صادرات در بخوش صونايع کوچوک و    2417آلکساندر و بوريس )

هواي  متوس  کشور اسلواکی را بوا اسوتفاده از روش آموار توصویفی، جودول پیووت، روش      

 64دهود کوه   ها نشان موی مقايسه و آماره کاي دو پیرسون مورد بررسی قرار دادند  نتايج آن

هاي کوچک و متوس  اين کشور داراي ظرتیت بالقوه صادراتی هسوتند و در  از بنگاه درصد

شود  هرچنود میوزان حمايوت آن چنودان     گام نخست حمايت دولت اين گروه را شامل می

هوا از حمايوت موالی صوادراتی دولتوی بالوره       درصود از آن  11قابل مالحظه نیسوت و تنالوا   

ها براي کمک به تأمین موالی صوادرات بخوش صونايع     رو پیشنالاد اصلی آنگیرند  از اينمی

  (2417)آلکساندر و بوريس، کوچک و متوس ، گسترش ابزارهاي کاهش ريسک مالی بوده است 

 تدوين بسته حمايتی ارتقاي نظوام »اي با عنوان ( در مطالعه1122احمدزاده و همکاران )

، «اسوالمی  کشوورهاي  اربواز  مالندسوی در  تنی و خدمات هاي صادرکنندهتأمین مالی شرکت

ابزارها و موانع تأمین مالی صادرات و نیز راهکارهاي ارتقاي نظام موالی صوادرات خودمات    

اي تنی و مالندسی را بررسی کردند  نتايج مطالعوه بور اسواس روش پیمايشوی و پرسشونامه     

نشانگر سه مانع عمده حقوقی، زيرساختی و سیاسی موانع مالی در سیسوتم بوانکی و موانوع    

ون شرکتی در حوزه تأمین مالی صادرات بوده است  راهکار پیشنالادي اين مطالعه شوامل  در

هاي پولی، تجديد نظر در رويکرد تعواملی  گذاريمواردي همچون اصالح و تعديل سیاست

هاي صادرکننده خدمات تنی و مالندسوی کشوور؛ ترغیوب و    هاي مالی کشور با تشکلبخش

نوابع موالی وابسوته بوه آن از طريوق توسوعه روابو         هاي خوارجی و م گذاريجذب سرمايه

  (1122)احمدزاده و همکاران، ديپلماتیک بوده است 

توأثیر توأمین موالی اسوالمی بور      » اي بوا عنووان  ( مطالعوه 1121صمیمی و همکاران )

گیري از شواخ   اند  اين پژوهش با بالرهرا انجام داده« صادرات در کشورهاي منتخب

و بوا اسوتفاده از    2442-2411بر صادرات بوراي دوره زموانی   جديد صکوک، اثر آن را 
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هاي تابلويی در کشورهاي منتخب برآورد کرده است  نتايج اين روش اقتصادسنجی داده

مطالعه حاکی از آن است که اوال  اثر مالی اسالمی )صوکوک( بور صوادرات کشوورهاي     

گوذاري بور   رمايهدار است؛ در حالی که اثور مخوارج دولوت و سو    منتخب مثبت و معنی

معنی است  پیشنالادات ارا ه شده شوامل اعموال   صادرات کشورهاي منتخب، منفی و بی

کوارگیري صوکوک توسو  نظوام بوانکی، کواهش       هاي الزم در جالت ارتقاء بوه سیاست

هواي تعرتوه صوادرات بوین کشوورها بووده       ها و موانع تجارت و کاهش نرخمحدوديت

  (1121)صمیمی و همکاران، است

وجه به موارد مطرح شده، وجه اصلی تمايز پژوهش حاضر با مطالعات پیشوین هوم در   با ت

شناسی تحقیق و هم در نمونه مورد بررسی است، به عبارت ديگور اوال  در ايون مطالعوه    روش

هاي کااليی )صونايع غوذايی، تورش    شناسی تأمین مالی صادرات در سطوح کالن، گروهآسیب

مالندسی( و بنگواهی موورد بررسوی قورار گرتتوه اسوت ثانیوا          ماشینی، توالد و خدمات تنی و

( SBC)هاي تأمین مالی صادرات بر مبناي الگوي سه شاخکی يوا سوه وجالوی    استخراج چالش

توجوه   هاي اثرگذار بر حوزه تأمین مالی صادرات تأکیود دارد  انجام شده است که بر تمام جنبه

شوود اموا   هاي نظري ارا ه میچارچوب شناسی براساس الگوهاي مفالومی وشود اگرچه آسیب

هاي اين مطالعه تالش شود توا از الگوويی    ضرورت کاربردي بودن نتايج و خروجیبا توجه به

هاي حوزه توأمین موالی صوادرات اسوتفاده شوود  لوذا در میوان        مند براي شناسايی آسیبنظام

ن امکوان را بدهود   انتخاب شود توا ايو    SBCشناسی، مدل هاي متداول در ارتباط با آسیبروش

هاي مؤثر بر تأمین مالی صادرات را اعم از متغیرهواي پیراموونی، متغیرهواي    بتواند تمامی مؤلفه

هوا را اسوتخراج   هواي آن سطح کالن، سطح بخشی و بنگاهی مورد ارزيابی قرار داده و آسویب 

عیوین الگووي   کند  عالوه بر اين، در ترايند انتخاب اين روش از مصاحبه با خبرگان نیز براي ت

 شناسی استفاده شده است نالايی آسیب
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 مباني نظری

 هاي تأمين مالي صادراتانواع روش

و  1تأمین مالی صادرات در حالت کلی در دو قالب تأمین مالی صادرات پویش از حمول  

پذيرد  تأمین مالی پیش از حمول عمودتا  شوامل    انجام می 2صادرات پس از حمل تأمین مالی

طور کلوی  هاي صادراتی و بهدر قالب تجالیز کارگاه، خريد مواد اولیه طرح اعطاي تسالیالت

توانند از منابع درونی و يا منابع بیرونی شود که میهاي صادراتی میسرمايه در گردش بنگاه

گوذاري مسوتقیم   المللوی، سورمايه  )سیستم بانکی، بازار سرمايه، استقراض از بازارهواي بوین  

که به دو صورت پول ملی و سواير ارزهوا قابول پرداخوت اسوت        خارجی و    ( تأمین شود

تأمین مالی پس از حمل، مربوط به زمانی است که کاالها يا خدمات براي خريدار خوارجی  

در اغلوب قراردادهواي      با توجه به آنکوه، (7  2411)ايزل،ارسال شده و يا در حال ارسال است 

مات و نیز درياتت وجوه حاصول از آن وقفوه   صادراتی میان زمان انجام صادرات کاال و خد

زمانی وجود دارد، صادرکنندگان براي پوشش اين شکاف، برحسب نوع کاال، مقاصد و نوع 

دار شوند  اين شیوه توأمین موالی امکوان توروش مودت     قراردادهاي صادراتی تأمین مالی می

سوازد   گان توراهم موی  براي صادرکنند 1کاالها و خدمات را از طريق ارا ه اعتبارات صادراتی

 دهد هاي کلی تأمین مالی صادرات را نشان می(، انواع روش1نمودار )

 

                                        
1. pre-shipment export finance 

2. post-shipment export finance 

 اي و ضمانتی است هاي بیمهاتی، مجموع ترتیبات تأمین مالی، پوشش  منظور از اعتبارات صادر1
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 هاي تأمين مالي صادرات(. انواع روش1نمودار )

 هاي تحقیقمأخذ  ياتته

 

(، تأمین مالی صادرات عوالوه بور اعطواي تسوالیالت بوانکی در قالوب       1مطابق نمودار )

ي )پیش از حمل(، اعتبار خريودار و تروشونده و تنزيول    هاي سرمايه در گردش و ايجادوام

گیورد؛ بوه عبوارت ديگور     اي و ضومانتی را نیوز در برموی   هواي بیموه  اسناد صادراتی، پوشش

اي و ضومانتی  صورت عام شامل ترتیبوات موالی، بیموه   اعتبارات صادراتی )پس از حمل( به

 شود می

گیرنده در راسوتاي تولیود   به وامدر تأمین مالی صادرات پیش از حمل، اعطاي تسالیالت 

ها راسوتی آزموايی انجوام    شود  البته در اين خصوص اگزيم بانککاالهاي صادراتی اعطا می

طوور معموول     بوه (61  2411)نانوان، شووند  دهند که کاالهاي تولید شده در نالايت صادر موی می

حلوه اول، صوادرکننده   گیرد  در مرترايند اعطاي اين نوع اعتبارات در چالار مرحله انجام می

کنود   شود و سپس نالاد مالی تسالیالت را به صادرکننده اعطا میوارد قرارداد با نالاد مالی می

در مرحله دوم، بنگاه صادراتی کاالي تولید شده خوود را بوه خريودار خوارجی بوه توروش       

حساب صادرکننده )کوه تحوت   رساند  در مرحله سوم، خريدار خارجی مبلغ تروش را بهمی

کند  در مرحله چالارم نالاد مالی باقیمانده مطالبوات را بوا   کنترل نالاد مالی است( پرداخت می

 ( 2کند )نمودار صادرکننده تسويه می
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 (. فرايند تأمين مالي صادرات پيش از حمل2نمودار )

 هاي تحقیقمأخذ  ياتته

 

گیورد   تروشنده انجام میترتیبات مالی صادراتی معموال  به دو صورت اعتبار خريدار و اعتبار 

صوورت  در روش اعتبار تروشنده، صادرکننده قرارداد تجواري خوود را بوا خريودار خوارجی بوه      

پذيرد که خريدار يا بانک خريدار، وجه کواال يوا خودمات را از    نمايد و لذا میدار منعقد میمدت

صوورت، بانوک    در ايون  .صوورت اقسواطی بپوردازد   دار بوه طريق اعتبار اسنادي و يا برات مدت

کنود و در مقابول اقسواط    داخلی تسالیالتی به میزان کل ارزش کواال بوه صوادر کننوده اعطوا موی      

کند  در روش اعتبوار خريودار، کشوور صوادرکننده     پرداختی خريدار به صادرکننده را درياتت می

رهاي براي حفظ و پايداري بازارهاي خود و    ، اعتباراتی را در اختیوار نالادهواي اعتبواري کشوو    

محض ارا ه اسناد، وجوه خوود را از محول    دهد که در اين حالت صادرکننده بهواردکننده قرار می

  (12؛ 2412)ايلیاس، کند صادرات از بانک اعتباردهنده )خارجی( درياتت می

انجوام   2و تورتیتینو   1ترتیبات تنزيلی تأمین مالی صادرات، به دو صوورت تاکتورينو   

مین مالی از طريق تنزيل موقت( به معنوی خريود اسوناد تجواري بوه      گیرد  تاکتورين  )تأمی

                                        
1. Factoring 

2. Forfaiting 



  (SBC)مالی صادرات غیرنفتی کشور با استفاده از رويکرد سه شاخکی  تأمینی شناسبیآسمقالة پژوهشی                           74

 

قیمت کمتر از ارزش اسمی با حق رجوع به صادر کننده است؛ در اين روش، صوادر کننوده   

هوا منتقول   هاي درياتتی صوادراتی، مالکیوت خوود را بوه عامول     با تروش مطالبات يا حساب

گیرد  در ر کاال را تحت نظر خويش میکند و عامل نیز مس ولیت ترتیبات بعدي با خريدامی

مقابل تورتیتین  )تأمین مالی از طريق خريد دين( به معنی خريد اسناد تجواري بوه قیموت    

کمتر از ارزش اسمی بدون حق رجوع به صادر کننده است؛ اين امر قبول از انعقواد قورارداد    

  (71  1144)محمدي، گیرد تروش با خريدار کاال صورت می

اي نیوز  رتیبات مالی و تنزيلی در اعتبارات صادراتی، ترتیبات ضومانتی و بیموه  عالوه بر ت

شود  اين امر از يکسو ايون اطمینوان را   وجود دارد که از سوي نالادهاي اعتباردهنده ارا ه می

آورد کوه در صوورت بوروز هرگونوه مخواطره، ريسوک وي       وجود میبراي صادرکنندگان به

هوا تراينود اخوذ اعتبوارات     ناموه گر، با ارا ه انواع ضومانت شود و از سوي ديپوشش داده می

هاي مورد نیاز بوراي صوادرات خودمات را بوا     شرطرب  و نیز پیشصادراتی از نالادهاي ذي

 پذير سازد سالولت بیشتري امکان

 

 اي در فرايند تأمين مالي صادراتنقش نهادهاي مالي، ضمانتي و بيمه

د صادرات و از زمان تحويل کواال توا درياتوت مبوالغ     طور کلی صادرکنندگان در تراينبه

کننوده   هواي تالديود  تروش آن با انواع متعددي از مخاطرات و ريسک مواجه هستند  ريسک

هواي تجواري و غیرتجواري )عمودتا  سیاسوی(      هاي صوادراتی بوه دو دسوته ريسوک    تعالیت

که مبالغ حاصول از  هاي تجاري عمدتا  مرتب  با وضعیتی است شوند  ريسکبندي میتقسیم

تروش کاالهاي صادراتی به علت عدم توان مالی خريدار خارجی پرداخت نشود  عالوه بور  

اين، مخاطرات مربوط به حريق، سرقت، غر  شدن کشتی، حوادث غیرمترقبه نیوز در زموره   

هاي بیمه تجاري قابول  گیرد  اين نوع ريسک عمدتا  از طريق شرکتاين نوع ريسک قرار می

هاي غیرتجاري مرتب  با مخواطراتی اسوت کوه خوارج از     ست؛ اما در مقابل ريسکپوشش ا

هواي بیموه تجواري قورار     محدوده توان مالی خريداران است و معموال  تحت پوشش شرکت

ممکن خواهد بود  از ها ادامه و توسعه تعالیت صادراتی غیرگیرند و در صورت بروز آننمی
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تراهم کوردن منوابع موالی و نیوز ارا وه خودمات پوشوش        رو وجود نالادهاي دولتی براي اين

هاي تجاري و غیرتجواري و عودم   نامه با توجه به باال بودن ريسکريسک و صدور ضمانت

  (71  1121)میرمحمدي، هاي خصوصی در برخی موارد، حا ز اهمیت است رغبت بخش

، 1هوا( بانوک  هاي صادرات و واردات )اگزيممؤسسات عمومی اعتبار صادراتی شامل بانک

اي هستند که به ارا ه خودمات  هاي توسعهنالادهاي ضمانت صادرات و در مواردي حتی بانک

در آمريکوا تأسویس شودند و     1216ها اولین بار در سال پردازند  اگزيم بانکمالی صادرات می

منظوور توسوعه صوادرات و    ها، توأمین موالی اعطواي تسوالیالت بوه     هدف از تأسیس اين بانک

شووند و دو  هوا عموموا  توسو  دولوت اداره موی     کاال و خدمات بوده است  اين بانک مبادالت

ها، تأمین مالی صادرات و ارا ه خودمات بوانکی بوه صوادرکنندگان و     وظیفه عمده اگزيم بانک

ها عالوه بر اعطاي وام و تسوالیالت،  پوشش ريسک صادرکنندگان است  در واقع، اگزيم بانک

منظور حمايت از مناتع صادرکنندگان کشوور  اي بهرا ه خدمات بیمهاقدام به صدور ضمانت و ا

ويژه در زمان رکود و اتت بازار )ناتوانی بخش خصوصی از ارا وه خودمات مزبوور و    متبوع به

منظور مقابله با رقباي خارجی يارانه نمايند و نیز به صادرکنندگان بهجبران خسارت وارده( می

  2(2411متحده، ته اقتصادي مشترک اياالت)گزارش کمینمايند پرداخت می

هاي صوادراتی  تلسفه وجود و تأسیس نالادهاي ضمانت صادرات، رشد و توسعه تعالیت

هاي غیرتجواري و سیاسوی اسوت  ايون نالادهوا، از      از طريق تحت پوشش قرار دادن ريسک

بوراي   هوا، ترآينود اسوتفاده از تسوالیالت اعتبواري را     طريق تضمین صادرکنندگان نزد بانوک 

هواي  هاي صادراتی بسیار آسان نموده و از اين منظر موجب رشد و توسوعه تعالیوت  تعالیت

گردند  عالوه بر اين، از ديگر موضوعات مالم در ارتباط بوا نالادهواي پوششوی    صادراتی می

بحث ضمانت بازپرداخت تسالیالت صادراتی است  هر اعطوا کننوده تسوالیالت يوا تجالیوز      

از اينکه بانک باشد و يا يک سوازمان، قبول از هور چیوز بايود قودرت       کننده منابع مالی اعم 

دهنوده تسوالیالت   دهنوده يوا ارا وه   بازپرداخت وام را بررسی کند  از طرتوی بايود بوراي وام   

                                        
1. EXIM BANK 

2. Joint Economic Committee 
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مشخ  باشد که در صورت تأخیر در پرداخت يا عدم پرداخت، چه تضمین يا وثیقه رهنی 

  (11  1122س، هاي مجل)مرکز پژوهشتواند آن را پوشش دهد می

المللوی، مؤسسوات تضومین کننوده اعتبوارات صوادراتی در جالوت توسوعه         از منظر بین

هوا  ها و درياتوت هاي اعطاي اعتبار و مبادله اطالعات در خصوص تجارت، پرداختتکنیک

انود  اتحاديوه   و    دو اتحاديه مشترک اعتباري يعنی اتحاديه امان و اتحاديه برن ايجواد کورده  

عضوو وابسوته يوا     17عضو اصولی و   14تأسیس شد و در حال حاضر  2442ال امان، در س

هاي تجواري و غیرتجواري در بوین    ناظر دارد  هدف از ايجاد اتحاديه، گسترش بیمه ريسک

کشورهاي عضو است  اتحاديه برن، با هدف ترويج اصول صحیح بیموه اعتبوار صوادراتی و    

ار موسسوه بیموه اعتبوار صوادراتی     بوا حضوور چالو    1216گذاري خارجی، در سوال  سرمايه

کشورهاي ترانسه، ايتالیا، اسپانیا و انگلستان تأسیس شد و در حال حاضر تجارت ترامورزي  

گذاري خارجی و تبادل اطالعات تنی بوین  را از طريق گسترش اعتبارات صادراتی و سرمايه

  (62  1142)شالرآيینی و آقازاده، کند اعضا تسالیل می

صورت صورت متمرکز و يا بهتوانند يا بهاعتبار صادراتی می يهاطور خالصه نالادبه

غیرمتمرکز تعالیت کنند  در مدل متمرکز تمامی خدمات مالی اعوم از ترتیبوات موالی و    

اي و صورت يکپارچه توس  يک نالاد )اگزيم بانک و يوا نالواد بیموه   اي بهترتیبات بیمه

ها عمدتا  با وظیفوه  بانکتمرکز، اگزيم شود در حالی که در مدل غیرمضمانتی( ارا ه می

ها و صدور تأمین منابع مالی و نالادهاي ضمانت صادرات با وظیفه پوشش انواع ريسک

 کنند  صورت جداگانه تعالیت مینامه، بهضمانت

عنوان نمونه کشورهاي آمريکا، ترکیه، مالزي، تايلند و تیلیپین از سواختار متمرکوز   به

يی همچوون ايوران، چوین، هندوسوتان، کوره جنووبی از سواختار        اگزيم بانک و کشورها

 برند می غیرمتمرکز بالره
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 1سؤاالت و اهداف تحقيق

 اهداف تحقيق

 هاي تأمین مالی صادرات غیرنفتی کشوراستخراج چالش -

 ارا ه راهکارهاي توسعه تأمین مالی صادرات کشور -

 

 سؤاالت تحقيق

 درات غیرنفتی کشور کدامند؟هاي تأمین مالی صاترين چالشمالم -

 ترين راهکارهاي توسعه تأمین مالی صادرات کشور کدامند؟مالم -

 

 تحقيق شناسيروش

شناسی اين تحقیق، روش مصواحبه، پیمايشوی و توزيوع پرسشونامه اسوت  بودين       روش

هاي متعدد تأمین موالی صوادرات بور اسواس بررسوی عملکورد نالادهواي        صورت که چالش

نک توسعه صادرات ايران، صندو  ضمانت صادرات ايران، صوندو   تخصصی صادراتی )با

توسعه ملی و سازمان توسعه تجارت ايران(، بررسی ساختار تأمین مالی صادرات کشورهاي 

منتخب )چین، هندوستان و ترکیه( و مصاحبه از خبرگان اين حوزه )کارشناسوان و موديران   

هواي کوااليی مختلوف مسوتقر در     روهنالادهاي صادراتی مورد اشاره و میزهاي صوادراتی گو  

اي تر آن پرسشونامه گردآوري شده است و براي ارزيابی دقیق 2سازمان توسعه تجارت ايران(

صوادرکننده برتور( توزيوع گرديود       61هاي احصا شده میوان صوادرکنندگان )  حاوي چالش

الد و هاي صادراتی خدمات تنی و مالندسی، صونايع غوذايی، توو   صادرکنندگان از میان گروه

هووا و منظووور تحلیوول پرسشوونامه و اسووتخراج آسوویبانوود  بووهتوورش ماشووینی انتخوواب شووده

                                        
عنووان  ترض تأمین مالی صادرات بوه صورت پیششايان ذکر است با توجه اينکه اين يک مطالعه کاربردي است و به  1

 باشد شود، اين تحقیق داراي ترضیه نمیار بر صادرات کشور عنوان میيکی از تاکتورهاي اثرگذ

هواي توأمین موالی صوادرات در ايوران و ارا وه       روش»  شرح تفصیلی موارد اشاره شده در پرووه تحقیقاتی بوا عنووان   2

 ( آمده است 1122هاي بازرگانی )گرشاسبی و همکاران در موسسه مطالعات و پژوهش« راهکارهاي سیاستی
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، استفاده شده است  با توجه به هودف  SPSSاتزار هاي تأمین مالی صادرات از نرممحدوديت

هواي منتخوب در   شناسی تأمین مالی صوادرات بنگواه  مطالعه، الگوي مورد استفاده در آسیب

 ( 1است )نمودار ( SBC)وجالی يا سه شاخکی سه ل تحلیل مدصنايع مورد بررسی، 

 
 شناسي تأمين مالي صادراتدر آسيب SBC(. طرح شماتيک الگوي 0نمودار )

 ( 1121صمیمی و همکاران ) مأخذ:

 

 ري،ساختا ملاعو نیبط تباارست که آن ا« سووه وجالوویبه »الگووو  نيگووذاري اعلووت نووام

 از رجخا ندانمیتو ايهديپد چیه که است ايبهگونه( محیطی) اينهیمز و( محتوايی) ريتتار

  دريپذ رتصو وجه سه نيا تعامل

  تحلیول را   مورد چارچوب که است طیياشرو مل اعو، همه عناصرري: ساختاوجه

 دهند؛شکل می

 در قالب اين سواختار رتتارهوا يوا محتواهوايی کوه رخ       :وجه رفتاري يا عملکردي

 عملکردهاي ثبت شده در اين حوزه است؛دهد، بروز کرده است و در واقع می

 تأثیرگوذاري   بررسوی  بوه  طییمح اي اينهیمهواي ز آسیب اي يا محيطي:وجه زمينه

 پردازد نظر می عوامل بیرونی )خارج از کنترل بنگاه( بر موضوع مورد

هواي  هاي صادرکنندگان از منظر تأمین مالی، چالشمنظور شناسايی موانع و محدوديتبه

ی صادرات )سؤاالت پرسشنامه( در سه محور عوامل ساختاري، رتتاري و محیطوی  تأمین مال

 شناسی تحقیق در ادامه تشريح شده است بندي شده است  مراحل ترايند روشدسته
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 جامعه و نمونه آماری

هواي کوااليی تورش    جامعه مورد بررسی اين پژوهش تعداد صادرکنندگان برتر در گروه

دمات تنی و مالندسی و توالد است  به علت آنکه امکوان بررسوی   صنايع غذايی، خماشینی، 

از آنجا که نمونه بايد نماينوده   گیري شده است کل اتراد جامعه مقدور نیست اقدام به نمونه

اندازه کاتی باشد و صفات اصلی جامعه را در برگیرد؛ بايد حجم نمونه بهکل اعضاي جامعه 

هوا  ه از ترمول کوکران کوه يکوی از پرکواربردترين روش   باشد  براي تعیین اندازه حجم نمون

 :کوکران ترمول براي محاسبه حجم نمونه آماري استفاده شده است  در

 

 (1فرمول )
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 z اسوتان و   (،   شوالر،  جمعیت )حجم آماري جمعیت حجم Nنمونه،  حجم nکه در آن 

 دقوت  يوا  اطمینوان  درجوه  dواريانس و   2Sبول، ق قابل اطمینان ضريب معیار خطاي درصد

 مطلوب است  احتمالی

يوا   41/4توانود  می dاست   22.1معادل  zشود  مقدار در نظر گرتته می 14/4برابر  2Sمقدار 

دست آمده است و به علت آنکه در هور  به 21باشد  با استفاده از اين ترمول حجم نمونه  41/4

دار وجود داشته باشد و نتیجه مطالعوه را تحوت توأثیر    تورش هايگیري ممکن است دادهنمونه

پرسشنامه اخذ شده کوه در   61نامه، براي رعايت شرط احتیاط قرار دهد؛ پس از توزيع پرسش

پرسشنامه قابل اعتماد و استناد استخراج شوده اسوت  بوه دلیول اينکوه در       17ها تعداد میان آن

ک اعضاء براي انتخاب شدن برابر باشود، بنوابراين   تگیري، بايد شانس تکاجراي صحیح نمونه

 گیري تصادتی بوده است گیري پژوهش، از نوع نمونهدر همین راستا روش نمونه

 

 هاآوری دادهابزار جمع

هواي احصوا شوده حووزه     ها و چالشاي شامل محدوديتنامهدر پژوهش حاضر پرسش

حیطی گوردآوري شوده اسوت؛ کوه     تأمین مالی صادرات در سه محور ساختاري، رتتاري و م
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هواي اقتصوادي )از هور رشوته     پس از بررسی روايی از طريق روش دلفی، در اختیوار بنگواه  

بنگاه( قرار داده شده است  پرسشنامه اين پوژوهش در سوه قالوب طراحوی شوده       1تعالیت 

 است 

 مشخصات تردي پاسخ دهنده )شامل سطح تحصیالت، حوزه و سابقه کاري(؛ الف(

مشخصات اقتصادي )شامل رشته تعالیوت صوادراتی، نسوبت تسوالیالت اعتبوارات      ب( 

اي، مقیواس  صادراتی به میزان صادرات، درصد پوشش صادرات با اعتبارات ضمانتی و بیمه

تورين تسووالیالت  بنگواه، میوزان صوادرات، روش پرداخوت در قراردادهواي صوادراتی، مالوم       

 عمده کشورهاي هدف صادراتی(؛صادراتی مورد نیاز رشته تعالیت حوزه کاري و 

شناسی تأمین موالی صوادرات   منظور آسیبسؤال به 21سؤاالت پژوهش که در قالب ج( 

اي اي )سواختاري(، رتتواري )محتووايی(، زمینوه    در سوه محوور زمینوه    SBCبر اساس روش 

 کامال  مواتق تا کامال  مخالف طراحی شده است  1تايی)محیطی( در طیف لیکرت شش

 

 هاوتحليل دادها و تجزیههیافته

 هاي تحقيقالف: يافته
 روایي و پایایي پرسشنامه

شوود بايود دو شورط روايوی و     آوري اطالعات تأيید موی اي که براي جمعهر پرسشنامه

 اتکا باشد آوري شده و نتايج تحقیق آن قابلپايايی را داشته باشد تا اطالعات جمع

نظوران  سنجش روايی پرسشنامه از نظر صاحبدر اين پژوهش، براي  روايي پرسشنامه.

اي با مشورت از متخصصوان مورتب  بوا    استفاده شده است  براي اين منظور، ابتدا پرسشنامه

 موضوع طراحی شده و پس از بررسی روايی از طريق روش دلفی، توزيع شده است 

ه در اين پژوهش اسوتفاده از ضوريب آلفواي کرونبواخ جالوت محاسوب       پايايي پرسشنامه.

 ضريب پايايی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سؤاالت بکار رتته، استفاده شده است 

                                        
تايی با دو گزينوه میوانی لیکورت اسوتفاده شوده        براي حذف و يا کاهش خطاي حاصل از اين موضوع از طیف شش1

 است 
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ناموه  پرسوش  61ي قابول اعتمواد )از میوان    پرسشونامه  17ضريب آلفاي کرونبواخ بوراي   

دهنوده اعتبوار و همواهنگی    اسوت کوه نشوان    21/4شده( توس  صادرکنندگان حدود تکمیل

 ه است درونی بسیار باالي سؤاالت بود
 

 های تأمين مالي صادرکنندگانشناسایي چالش

هاي حاصله در چوارچوب  مؤلفه و مؤلفه 14چالش احصا شده در قالب  21طور کلی به

 بندي شده است سه عامل دسته
 

 های آنگانه و زیرمجموعه 11های گانه، مؤلفههای احصا شده بر اساس عوامل سهچالش

تخرج در قالب پرسشنامه میان صوادرکنندگان توزيوع و   هاي مسبا توجه به اينکه چالش 

هوا از مقیواس   صورت کیفی اخذ شد  جالت امتیازدهی بوه هور يوک از پاسوخ    ها بهپاسخ آن

طوري که براي هر سؤال شش پاسخ از طیوف بسویار زيواد توا     لیکرت استفاده شده است به

کمترين میزان توأثیر در   2طوري که عدد يک، بیشترين و عدد بسیار کم در نظر گرتته شد به

صادرکننده به سؤاالت پاسخ  61دهد  با توجه به اينکه متغیر مربوط به هر سؤال را نشان می

عنووان میوانگین امتیوازي ارا وه     دادند میانگین امتیاز هر پاسخ توس  کلیه صوادرکنندگان بوه  

 شود می

متیازبنودي سوؤاالت   هاي اساسی تأمین مالی صادرکنندگان بر اساس ادر گام اول، چالش

هاي مرتب  با آن از سه منظور عامول محیطوی، رتتواري و سواختاري )بور       و مؤلفه پرسشنامه

مؤلفه اصلی قرار دارند، مورد بررسوی قورار    14( که تحت تأثیر SBCاساس چارچوب مدل 

 ( 1گرتته است )جدول 
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 اتيهاي صادرهاي اثرگذار بر تأمين مالي بنگاه(. عوامل و مؤلفه1جدول )

 مؤلفه عامل
تعداد سؤاالت 

 نامهدر پرسش

ميانگين 

 امتيازی

متوسط 

 نمره عامل

 محيطي

 2112 8 پوشش ريسک

21022 

 2111 2 المللیرواب  مالی و بانکی بین

 21112 1 دسترسی اعتبارات صادراتی

 21018 8 هاي دولت و بانک مرکزيسیاست

 21141 0 رواب  سیاسی و تجاري

 رفتاري
 21011 1 حجم اعتبارات صادراتی

21011 
 21008 0 هاي اعتبار صادراتیهزينه

 ساختاري

 21080 0 وضعیت نالادي

 21022 2 ظرتیت صادراتی 2121

 21210 2 تأمین مالی پس از حمل

 .هاي تحقیقياتتهمأخذ: 

 

تی هاي تأمین مالی صادراتی ماهیتوجالی از محدوديت(، بخش قابل1مطابق جدول )

هواي  ترين محدوديتکالن و خارج از ساختار مالی صادرات است  در اين ارتباط، مالم

ويوژه  عوامل محیطی، مربوط به ريسک باالي نوسانات متغیرهواي کوالن اقتصوادي )بوه    

المللوی و محودوديت در   نوسانات نرخ ارز(، عدم گسترش روابو  موالی و بوانکی بوین    

اي، بروکراسوی( در نظوام موالی کشوور     وثیقهدسترسی به اعتبارات صادراتی )مشکالت 

 است 

از منظر عوامل رتتاري )عملکردي تأمین موالی صوادرات(، عموده چوالش توأمین موالی       

صادرکنندگان ناشی از حجم پايین اعتبارات صادراتی )شوامل تسوالیالت بوانکی، اعتبوارات     

هوا و  ناموه بیموه  اي و ضمانتی( و نیز نرخ باالي )نرخ سود تسوالیالت بوانکی و کوارمزد   بیمه

يواتتگی  هواي توسوعه  ها( است که مطابق بوا آن چیوزي اسوت کوه زيرشواخ      نامهضمانت

 کند پذيري جالانی ارا ه میبازارهاي مالی در شاخ  رقابت
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هاي نالادي و پايه( هاي تأمین مالی صادرات ناشی از عوامل ساختاري )چارچوبچالش

ظیر بانک توسوعه صوادرات ايوران، صوندو      شامل عدم هماهنگی میان نالادهاي صادراتی )ن

ضمانت صادرات، صندو  توسعه ملی، وزارت صونعت، معودن و تجوارت، بانوک مرکوزي      

جمالوري اسالمی ايران، وزارت امور اقتصوادي و دارايوی و    ( و ضوعف زيرسواختی ايون      

 هاي صادراتی است نالادها در تسالیل ترآيند صادرات و گسترش ظرتیت

گانه تحت تأثیر متغیرهاي متعوددي )هموان    14هاي گانه و مؤلفهل سهعالوه بر اين عوام

عنووان چالشوی بوراي توأمین موالی      سؤاالت مربوطه در پرسشنامه( قرار دارند کوه خوود بوه   

 ( ارا ه شده است 1روند که اين موارد در جدول )صادرات به شمار می

 

 هاب: تجزيه و تحليل يافته
 ههای احصا شدبندی چالشاولویت

هاي تأمین مالی صادرات بر اساس امتیازبندي نتوايج پرسشونامه و   قبلی چالش در بخش

بندي اولیوه از  ها در سطوح عاملیت، مؤلفه و متغیر استخراج شد  همچنین رتبهبندي آندسته

هاي مذکور نیز بر اساس میانگین امتیازات در سه سطح ياد شده ارا ه شد  بايد توجوه  چالش

کار گرتته شود  اي تريدمن بهها بايستی آزمون رتبهتر چالشبندي دقیقاولويت منظورکرد به

ها مورد آزمون قرار گیورد  بوراي آزموون نرموال     در اين ارتباط بايستی ابتدا نرمال بودن داده

اسمیرنوف استفاده شده است  نتايج حاکی از آن اسوت  -ها از آزمون کولموگروفبودن داده

درصود اسوت، در نتیجوه آزموون      1زمون در مورد هموه متغیرهوا کمتور از    که مقدار اعتبار آ

هوا نرموال نیسوت بنوابراين در آزموون متغیرهوا       دهد که توزيع دادهدار بوده و نشان میمعنی

 اي تريدمن( استفاده کرد هاي ناپارامتريک )از جمله آزمون رتبهبايست از آزمونمی

تووان  هاي مختلف وجود داشته باشد میبین گروهطور کلی در صورتی که نوعی وابستگی به

 صورت زير است ها استفاده کرد  ترضیه اين آزمون بهبندي آناز اين آزمون براي رتبه

 اي عوامل با هم يکسان است؛ترض صفر  میانگین رتبه 

 اي يکسانی دارند؛ترض مخالف  حداقل يک جفت از عوامل میانگین رتبه 
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بندي عوامل بر اسواس میوانگین امتیوازدهی سوؤاالت     ، رتبهچنانچه ترض صفر رد نشود

بندي بر اساس آزمون تريودمن بوراي   صورت بايستی رتبهپرسشنامه معتبر است در غیر اين 

 صورت جداگانه انجام شود ها )سطح عوامل، مؤلفه و متغیر( بههريک از گروه

 

 نهگاهای تأمين مالي صادرات در سطح عوامل سهبندی چالشرتبه

هاي تأمین مالی صادرات در سوه عامول   بندي چالشنتايج آزمون تريدمن بر اساس طبقه

 ( ارا ه شده است 2محیطی، رتتاري و ساختاري در جدول )
 

 بندي عامليتي(. آزمون فريدمن با توجه به طبقه2جدول )
 .Asymp. Sig درجه آزادی آماره کای دو (Nتعداد مشاهده کل )

17 15111 2 45142 

 هاي تحقیق ياتتهمأخذ: 

 

تووان بیوان کورد    درصد اسوت موی   1با توجه به آنکه میزان اعتبار آزمون بیش از  

بندي بر اساس امتیازدهی نتايج پرسشنامه و آزموون تريودمن   اولويت تفاوت معناداري بین

هواي توأمین موالی صوادرات مربووط بوه عوامول        ترين محدوديتوجود ندارد؛ بنابراين مالم

 هاي بعدي قرار دارند است و پس از آن عوامل رتتاري و ساختاري در رتبهمحیطی 
 

 گانه 11های های تأمين مالي صادرات در سطح مؤلفهبندی چالشرتبه

هاي بندي مؤلفههاي تأمین مالی صادرات بر اساس طبقهبندي چالشدر ارتباط با اولويت

( بیوانگر رد تورض صوفر در سوطح     442/4گانه، نتايج آزمون تريدمن )با میوزان اعتبوار    14

 ( 1براي هريک از درصد دارد )جدول  21اطمینان 
 ايبندي مؤلفه(. آزمون فريدمن بر اساس طبقه0جدول )

 .Asymp. Sig درجه آزادی آماره کای دو (Nتعداد مشاهده کل )

17 215142 2 45442 

 هاي تحقیق ياتتهمأخذ: 
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ها بر اساس میانگین امتیازي و آزمون بندي مؤلفهبهطبق جدول، تفاوت معناداري میان رت

بندي نتايج اين ها بايستی بر اساس رتبهبندي مؤلفهتريدمن وجود دارد بنابراين براي اولويت

 ( 6آزمون اتکا کرد )جدول 
 گانه بر اساس آزمون تريدمن 14ها بندي مؤلفه(  رتبه6جدول )

 Asymp.Sig ميانگين رتبه مؤلفه رتبه

 4541 1522 اعتباردسترسی  1

 4544 6521 المللیبانکی بینمالی و  رواب  2

 45462 6522 اعتبار صادراتیهزينه  1

 41410 1516 پوشش ريسک 6

 4544 1571 صادراتیظرتیت  1

 41448 1574 حملاز پس مالی تأمین  2

 41441 1541 صادراتیاعتبار  حجم 7

 41440 1521 سیاست دولت 4

 41401 2547 نالاديوضعیت  2

 4100 2524 تجاريو  سیاسیرواب   14

 هاي تحقیق ياتتهمأخذ: 

 

تورين  مؤلفه اثرگوذار بور ترآينود توأمین موالی صوادرات، مالوم        14مطابق جدول از میان 

اي هاي وثیقهدشواري در دسترسی به اعتبارات صادراتی )محدوديتها مربوط به محدوديت

هاي ايرانی و سواير کشوورها و   بروکراسی(، ضعف رواب  کارگزاري میان بانکو مشکالت 

هوا و  ناموه هواي اعتبوارات صوادراتی )نورخ سوود تسوالیالت، کوارمزد بیموه        باال بودن هزينه

ها و    ( هستند  نکته مالم ديگر در جدول تو  آن است که عدم وجود ظرتیوت  نامهضمانت

هاي اثرگذار عمدتا  متأثر از کمبود اعتبوارات صوادراتی   هعنوان يکی از مؤلفصادراتی کاتی به

)از نوع توأمین موالی پویش از حمول نظیور تسوالیالت ايجوادي و سورمايه در گوردش( بوه           

نوعی مرتب  با مسو له توأمین موالی    ها و واحدهاي بخش صادرات است که بهگذاريسرمايه

 صادرات است 
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 طح متغيرهاهای تأمين مالي صادرات در سبندی چالشرتبه
مؤلفه تحت تأثیر متغیرهاي متعددي قرار دارد   14طور که بیان شد، هر يک از اين همان

ها را بور  توان آنها، میبه همین منظور براي شناسايی اهم متغیرهاي مؤثر بر هريک از مؤلفه

تبر ( نیز داللت بر مع6بندي کرد  نتايج آزمون تريدمن در جدول )اساس آزمون تريدمن رتبه

شود، متغیرهاي اثرگوذار  طور که مشاهده میبندي بر اساس اين آزمون دارد  همانبودن رتبه

رو درصود معنوادار اسوت از ايون     21هاي اشاره شده در سوطح اطمینوان   بر هر يک از مؤلفه

مؤلفه لحاظ کورد    14بندي متغیرها را بر اساس آزمون تريدمن در هريک از اين بايستی رتبه

 ( ارا ه شده است 1ها در جدول )هاي اثرگذار بر مؤلفهاهم متغیر
 گانه بر اساس آزمون فريدمن 14ها بندي اهم متغيرهاي اثرگذار در هريک از مؤلفه(. رتبه2جدول )

 رتبه های اصلي تأمين مالي صادرکنندگانمحدودیت مؤلفه

 پوشش ريسک

 1512 ثباتی متغیرهاي کالن اقتصادي )نرخ ارز و تورم(بی

 1572 گذاريکار و سرمايهوهاي محی  کسبريسک

 6542 ضعف در ارا ه خدمات پوشش ارز در صندو  ضمانت صادرات ايران

روابوووو  مووووالی و بووووانکی 

 المللیبین

 2511 هاي ايرانی و ساير کشورهاضعف رواب  کارگزاري میان بانک

 252 راتیهاي پولی دوجانبه با کشورهاي هدف صادتقدان زيرساخت پیمان

ضعف در همکاري میوان نالادهواي اعتبوار صوادراتی کشوور بوا همتايوان        

 خارجی در بازارهاي هدف
1547 

 دسترسی اعتبارات صادراتی

عدم سالولت دسترسوی بوه اعتبوارات بوانکی )نووع وثیقوه و بروکراسوی(،        

 اي و ضمانتیبیمه
2577 

د محصوول  تقدان ظرتیت پذيرش بخشی از پیشرتت پرووه و قرارداد خري

 عنوان ترآيند توثیقبه
1561 

 1511 ضعف بازار سرمايه در تأمین مالی صادرات

 حجم اعتبارات صادراتی

المللی و خطوط اعتباري بانک مرکزي در توأمین  محدوديت منابع مالی بین

 مالی صادرات
1527 

 6522 ها و بیمه(پوشش کم اعتبارات صادراتی عمومی )تسالیالت، ضمانت

 6572 کم اعتبارات صادراتی صندو  توسعه ملیپوشش 

 هاي اعتبار صادراتیهزينه

 2522 پايین بودن حجم يارانه سود تسالیالت در بسته حمايت از صادرات

هزينه باالي اعتبارات صادراتی شامل نرخ سوود بوانکی و کوارمزد انتقوال     

 وجوه
2511 
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 رتبه های اصلي تأمين مالي صادرکنندگانمحدودیت مؤلفه

هواي دولوت و بانوک    سیاست

 مرکزي

 1516 هاامه تأمین مالی توسعه صادرات رشته تعالیتعدم برخورداري از برن

 1547 هاي دولت به تعاالن اقتصادي و صادرکنندگاناتزايش بدهی

 6511 گذاري غیرواقعی کاالهاي صادراتی جالت تنظیم بازار داخلیقیمت

 وضعیت نالادي
ها میان نالادهواي عموومی اعتبوارات    عدم هماهنگی و يکپارچگی سیاست

 صادراتی
2511 

 ظرتیت صادراتی
 1541 مکفی نبودن تسالیالت سرمايه در گردش به واحدهاي صادراتی

 1562 عدم توجه به اعطاي اعتبارات تحقیق و توسعه به واحدهاي صادراتی

 تأمین مالی پس از حمل

 156 مندي از اعتبارات صادراتی تروشندهعدم بالره

 1566 محدوديت برخورداري از اعتبارات خريدار

سووالم پووايین اعتبووارات صووادراتی جالووت بازاريووابی و توزيووع واحوودهاي  

 صادراتی
1562 

 رواب  سیاسی و تجاري
هاي سیاسی جالت وصول مطالبات نالادهاي اعتبوار  مندي از اهرمعدم بالره

 صادراتی
1522 

 هاي تحقیق ياتته مأخذ:

 

 گيری و پيشنهادنتيجه

 گيريالف. نتيجه

تبوع آن ارا وه   أمین مالی صادرات غیرنفتی کشور و بوه شناسی تگام نخست جالت آسیب

هواي توأمین موالی صوادرات در سوطح رشوته       راهکارهاي سیاستی مستلزم شناسايی چوالش 

شناسی تأمین موالی  رو در اين مطالعه، آسیبهاي صادراتی خواهد بود  از اينها بنگاهتعالیت

سوؤال(   21)مشوتمل بور    ناموه شصورت توزيع پرسو به SBCهاي صادراتی با رويکرد بنگاه

 صادرکننده انجام گرتته است  61میان 

ها و ترين محدوديتمالمهاي انجام شده و مطابق با سؤال اول تحقیق با توجه به بررسی

 ها در حالت کلی به ترتیب به شرح زير است هاي تأمین مالی صادرات بنگاهچالش

لی صادرات در اين دسوته مربووط بوه    هاي تأمین ماترين محدوديتمالم عوامل محيطي:

ويژه نورخ ارز(، عودم گسوترش روابو      ريسک باالي نوسانات متغیرهاي کالن اقتصادي )به
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شووند   اي در دسترسی به اعتبارات صادراتی موی المللی و محدوديت وثیقهمالی و بانکی بین

ايون منظور   هواي صوادراتی از   چالش عمده تأمین موالی بنگواه   عوامل رفتاري يا عملکردي:

اي و ناشی از حجم پوايین اعتبوارات صوادراتی )شوامل تسوالیالت بوانکی، اعتبوارات بیموه        

 ها است نامهها و ضمانتنامهضمانتی( و باال بودن نرخ سود تسالیالت بانکی و کارمزد بیمه

در اين دسته عدم همواهنگی میوان نالادهواي صوادراتی )نظیور بانوک        عوامل ساختاري:

ان، صوندو  ضومانت صوادرات و صوندو  توسوعه ملوی( و ضوعف        توسعه صوادرات ايور  

هوواي صووادراتی زيرسواختی ايوون نالادهووا در تسوالیل تراينوود صووادرات و گسوترش ظرتیووت   

هاي اساسی تأمین عنوان چالشوري پايین توزيع منابع مالی در طول زنجیره ارزش( به)بالره

 شوند ها محسوب میمالی صادرات بنگاه

ي سیاستی جالت توسعه تأمین مالی صادرات )مطابق با سوؤال دوم  ترين راهکارهااز مالم

توان به مديريت نوسانات بوازار ارز، گسوترش   هاي احصا شده میتحقیق( با توجه به چالش

المللوی،  رواب  بانکی و مالی کشور با نالادهاي مالی خارجی بور اسواس اسوتانداردهاي بوین    

ف جذب منابع خارجی، گسوترش منوابع   کشوري با هدتدوين برنامه اجرايی کاهش ريسک 

هاي مالی صادرات، تدوين راهبرد توسعه صادراتی، حمايوت از  مالی صادراتی، کاهش هزينه

گیوري از ظرتیوت اعتبوار    بنیوان، بالوره  تأمین مالی صادرات صنايع کوچک و متوس  و دانش

ومی اعتبوار  خريدار در توسعه بازارهاي صادراتی و گسترش دامنه ارا ه خدمات نالادهاي عم

 صادراتی کشور به صادرات مجدد اشاره کرد 

 

 ب. پيشنهادات

هاي سیاستی متناسوب  در اين بخش مطابق نتايج به دست آمده از اهداف تحقیق، توصیه

هاي محیطی، رتتواري و سواختاري بوه نحووي کوه نقوش نالادهواي متوولی حووزه          با چالش

 گیرد، ارا ه شده است صادرات را در برمی
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 دات ذيل عوامل محيطيپيشنها

شوود، اوال ، خودمات پوشوش      در اين ارتباط پیشنالاد میمديريت نوسانات بازار ارز -

نوسانات نرخ ارز در صندو  ضمانت صادرات ارا ه شود  ثانیا ، برناموه تجوارت تالواتري بوا     

هدف کاهش نیاز به ارز توس  بانک مرکزي و وزارت صمت تدوين شود  ثالثا ، بازار آتی و 

سلف ارز در بازار سرمايه کشور با همکاري بانک مرکوزي و سوازمان بوورس اورا  بالوادار     

 اندازي شود راه

شود برنامه اجرايی کاهش در اين ارتباط پیشنالاد می المللي:گسترش روابط مالي بين -

کشوري با هدف جذب منابع خارجی توس  وزارت امور اقتصادي و دارايی، بانوک   ريسک

هاي شود  همچنین انعقاد پیمانمان برنامه و بودجه و وزارت صمت پیشنالاد میمرکزي، ساز

گسترش رواب  کوارگزاري بوانکی بوا    و پولی دو يا چند جانبه با کشورهاي هدف صادراتی 

هاي کارگزار خوارجی بوا همکواري بانوک مرکوزي و وزارت اموور خارجوه پیشونالاد         بانک

 گردد می

شوود بوا   در ايون راسوتا پیشونالاد موی     ات صادراتي:ايجاد سهولت در اعطاي اعتبار -

قبوض موجودي انبوار و قراردادهواي    ،همکاري بانک مرکزي و سازمان بورس اورا  بالادار

 در اخذ تسالیالت مورد پذيرش قرار گیرد  عنوان وثیقههاي درياتتی صادراتی بهحساب

 

 پيشنهادات ذيل عوامل رفتاري

شوود بانوک مرکوزي و    ر اين ارتباط پیشنالاد مید :گسترش حجم اعتبارات صادراتي -

هاي پولی ساالنه کشور، اتزايش سوالم بخوش صوادرات از    شوراي پول و اعتبار در سیاست

گذاري ريوالی  تسالیالت نظام بانکی را لحاظ نمايند  ضمن آنکه صندو  توسعه ملی، سپرده

واحودهاي صوادراتی   خود را در نظام بانکی کشور براي توسعه اعتبارات سرمايه در گردش 

اتزايش دهد و سازمان برنامه و بودجه، اتوزايش سورمايه بانوک توسوعه صوادرات ايوران و       

 صندو  ضمانت صادرات ايران را در بودجه ساالنه لحاظ نمايد 
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شود از سووي بانوک   در اين خصوص پیشنالاد می :هاي اعتبار صادراتيکاهش هزينه -

ع شوود صوندو  ضومانت صوادرات، نورخ      مرکزي نرخ ترجیحی تسالیالت صوادراتی وضو  

هواي  هاي صادراتی را کواهش دهود  ضومن اينکوه مشوو      نامهها و بیمهنامهکارمزد ضمانت

صادراتی از سوي سازمان توسعه تجارت ايران )از محل بودجه دولت( و تخصوی  آن بوه   

 صادراتی اتزايش يابد يارانه سود تسالیالت

 

 پيشنهادات ذيل عوامل ساختاري

در ايون راسوتا    :هاي نهادهاي تخصصیي اعتبیارات صیادراتي   سازي فعاليتيکپارچه

شود، برنامه همکاري مشترک میان صندو  ضومانت صوادرات و بانوک توسوعه     پیشنالاد می

 صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران تدوين شود 

در اين راسوتا پیشونالاد   : گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهاي عمومي اعتبار صادراتي

هاي مشوترک بازرگوانی ايوران و    شود با همکاري صندو  ضمانت صادرات ايران و اتا یم

هواي  گوذاري زيرسواختی )جالوت ايجواد کارخانوه     کشور هدف، حمايوت موالی از سورمايه   

هاي مناسب، بابت ارسال کاالها به کشورهاي ها و انبارسازي( در کشوربندي، سردخانهبسته

 ثالث انجام گیرد 

شود بوا  در اين ارتباط پیشنالاد میمالي جهت گسترش ظرفيت صادرات: توسعه تأمين 

همکاري نالادهاي متعددي نظیر بانوک مرکوزي، بانوک توسوعه صوادرات، وزارت صومت،       

، صووندو  توسووعه ملووی، سووازمان هوواي صوونعتی ايوورانسووازمان صوونايع کوچووک و شووالرک

أمین موالی صوادرات جالوت حمايوت از توسوعه ظرتیوت       گذاري خوارجی برناموه تو   سرمايه

قورار دارنود، تودوين شوود       (GVC) هايی که در مسیر زنجیره جالوانی ارزش صادراتی بنگاه

هاي تأمین مالی صادرات صنايع کوچک و متوس  و توأمین موالی   ضمن اينکه تدوين برنامه

 شود بنیان نیز پیشنالاد میصادرات صنايع دانش
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 آخذفهرست منابع وم

 فارسي . منابعالف

 بسیته  تیدوين ، (1122) محمدرضوا،  مالربوانی،  احمودي  و يوسوف  ،پوور حسن خالد؛ ،احمدزاده 

 بیازار  در مهندسیي  و فنیي  خدمات هاي صادرکنندهشرکت مالي تأمين نظام ارتقاي حمايتي

  بازرگانی هايپژوهش و مطالعات گزارش طرح پژوهشی مصوب مؤسسه  اسالمي کشورهاي

 توأمین موالی   توأثیر  ،(1121) آرش، پوور، نجوف  محموود و  تر،زادهيحیی احمد؛ می،صمی جعفري 

 المللیي بين کنفرانس سيزدهمين در مجموعه مقاالت  منتخب کشورهاي در صادرات بر اسالمی

 ، دانشوگاه 1121مازندران، بابول، اسوفند    تنون و علوم دانشگاه (،227-222)ص  صنايع مهندسي

  مازندران تنون و علوم

 آزاد دانشوگاه  علمی انتشارات تالران  مرکز مديريت. در تحقيق روش ،(1142) غالمرضا، اکی،خ 

  اسالمی

 ضیمانت  صندوق عملکرد بررسي ،(1122) مجلوس،  هايپژوهش اقتصادي مرکز مطالعات دتتر 

  مجلس شوراي اسالمی هايپژوهش مرکز   تالران صادرات

 ،شویرازي،  و محمود  صوا بی،  ترجموه    ريتمیدي  در تحقيیق  هايروش (،1142اوما، ) سکاران 

 ريزي برنامه و مديريت پژوهش و آموزش عالیمؤسسه  محمود؛ تالران  انتشارات

 ( ،1144سما ی، سید رضا ،) .تبيين ابزارهاي تأمين مالي و نقش آن در توسعه صادرات کشیور 

 مديريت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  دانشکدهنامه کارشناسی ارشد، پايان

 خدمات صادرات مالی تأمین نوين هايروش شناخت ،(1142) مجید، آرش و آقازاده، الرآيینی،ش 

 يرنفتيغ صادرات توسعه ملي همايش سيزدهمين برگزيده مقاالت در مجموعه  مالندسی و تنی

 و صونايع  بازرگانی ، اتا 1142مالر  تبريز، معادن، و و صنايع بازرگانی (  اتا 21-67)ص  کشور

  ريزتب معادن و

 ،طريیق  از خصوصیي  بخیش  صادرات مالي تأمين نحوه بررسي ،(1144) ،اهللبیو حب محمدي 

 و صونايع  و بازرگوانی  اتوا   ايران، بازرگانی علمی گزارش طرح پژوهشی انجمن  خارجي منابع

  تالران معادن

 ،توأمین  عملیواتی  الگووي  طراحی ،(1122) نسرين، ،خواهصلحسعید و  قربانی، ؛نیرحسیام مزينی 

 رشد) اقتصادي هايپژوهش فصلنامه  ايران اقتصاد در صکوک از استفاده با صادرات بخش الیم

  211-241 ص ،2 ، شماره11دوره  ،(پايدار توسعه و



  (SBC)مالی صادرات غیرنفتی کشور با استفاده از رويکرد سه شاخکی  تأمینی شناسبیآسمقالة پژوهشی                           44

 

 ،صیادرات  توسعه در آن اهميت و صادراتي هايبيمه نقش ،(1121) محمود،  سید میرمحمدي  

  دانشگاهی جالاد مرکزي دتتر تالران 

 ،و هیا فرصیت  شناسیايي  ،(1121) حمیدرضوا،  شوراره و محبوی،   مالودوي،  تویض  بیتا؛ نوروزي 

 کشیورهاي  بیازار  به صادرات توسعه راستاي در اسالمي توسعه بانک مالي تأمين هايزمينه

  بازرگانی هايپژوهش و مطالعات گزارش طرح پژوهشی مصوب مؤسسه  عضو
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