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تکیه بر صادرات

ویـژه ای  بسـیار  اهمیـت  از  غیرنفتـی  صـادرات  امـروز 

در اقتصـاد ایـران برخـوردار اسـت و بـا تاکیـد هوشـمندانه 

مقـام معظـم رهبـری، اقتصـاد ایـران به سـمت جداشـدن از 

درآمدهـای نفتـی پیـش رفتـه اسـت. همچنیـن بـه مـوازات 

رهنمودهای ریاسـت محترم جمهوری و دولت محترم مبنی 

بـر تمرکـز بیشـتر بـر روی موضـوع ارزآوری از محل صـادرات 

غیرنفتـی، ظـرف دو سـال گذشـته تمرین هـای زیـادی انجام 

شـده تا اتکای تأمین نیازهای کشـور بـه درآمدهای صادراتی 

بیشـتر شود.

اکنـون بـه صراحـت می توان گفـت که صـادرات غیرنفتی، 

امـروز دیگـر انتخـاب و یـک کار تشـریفاتی نیسـت؛ بلکـه 

یـک اجبـار بـه شـمار مـی رود؛ چراکـه امـروز، پاشـنه آشـیل 

کشـور، تأمیـن نیازهـای ارزی اسـت و در تمامـی بخش های 

اقتصـادی، حرکـت موثر به رونـق و ارزآوری حاصل از صادرات 

گـره خـورده اسـت؛ بـه نحـوی کـه امـروز شـرایط کشـور بـه 

گونـه ای اسـت کـه بدون صـادرات غیرنفتی، نمی تـوان تولید 

و تجـارت را مدیریـت نمـود. 

در ایـن راسـتا وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه عنوان 

متولـی تولیـد و تجـارت کشـور، توسـعه صـادرات و مدیریت 

هوشـمند واردات را از جملـه محورهـای راهبـردی برنامه های 

خـود در سـال جهـش تولیـد قـرار داده و بـر ایـن اسـاس، 

افزایـش رقابت پذیـری و توسـعه بازارهـای صادراتـی، ارتقای 

زیرسـاخت های تجاری و تبدیل شـدن کشـور به هاب تجاری 

در منطقـه، توسـعه دیپلماسـی تجـاری و اقتصـادی و نیـز 

مدیریـت واردات بـا هـدف تقویـت تولیـد ملـی و صیانـت از 

درآمدهـای ارزی را در سـرفصل اجـرای برنامه هـای مرتبـط با 

ایـن راهبـرد مهم قـرار داده اسـت. 

بازارهـای  توسـعه  و  رقابت پذیـری  افزایـش  بخـش  در 

صادراتی، مشـخصا وزارت صنعت، معدن و تجارت نسـبت به 

تدوین و اجرای نقشـه راه توسـعه صادرات کشـور با تمرکز بر 

ظرفیت هـای بخش خصوصـی و تشـکل های صادراتـی اقدام 

نمـوده و تـاش دارد تا بـا بهره گیری از ظرفیت شـورای عالی 

صـادرات، نسـبت بـه بررسـی و حل و فصل مسـائل مرتبط با 

حـوزه صـادرات غیرنفتـی کشـور اقـدام کـرده و در هماهنگی 

بـا اقدامـات سـتاد تنظیـم بـازار کشـور، صـادرات غیرنفتی را 

راهبـری نماید. 

تنـوع  و  حجـم  افزایـش  بـرای  برنامه ریـزی  همچنیـن 

محصوالت و بازارهای هدف صادراتی به 15 کشـور همسـایه 

بـه ارزش حـدود 40 میلیـارد دالر و 4 کشـور هـدف از جملـه 

هنـد و چیـن بـه ارزش 10 میلیـارد دالر را در دسـتور کار قـرار 

گرفتـه و تـاش شـده تـا اعتبـارات صادراتـی از بـازار پـول و 

سـرمایه تامیـن و پشـتیبانی ها از صادرکننـدگان بـه واسـطه 

نقش آفرینـی صنـدوق ضمانـت صـادرات ایران صـورت گیرد. 

در عیـن حـال، کمـک به ایجـاد و ارتقای برندهـای تجاری 

ایرانی و ترویج و توسـعه آن در بازارهای جهانی، سـاماندهی 

و توسـعه بـازار و حـذف رویه هـا و دسـتورالعمل های مخـل 

تولیـدات صادراتـی در دسـتور کار قـرار گرفتـه و تاش شـده 

تـا بـا تحریـک هدفمنـد تقاضـای صادراتـی، توسـعه حضـور 

کاالهـای ایرانـی را در بازارهـای جهانـی شـاهد بود. 

در ایـن میـان، در بخـش ایجـاد و ارتقـای زیرسـاختهای 

تجـاری و صادراتی به عنوان یکی از پیش شـرط های توسـعه 

صـادرات، برنامه هـا بـه گونـه ای تدویـن شـده تـا بـا ایجـاد 

تسـهیات الزم جهت توسـعه صـادرات کاالها، طـرح آمایش 

تجـاری صادراتی بر اسـاس ظرفیت های هر اسـتان را اجرایی 

شـده و برنامه هـای متنوعـی را بـرای این حوزه طراحی شـود. 

بـه مـوازات این اقدامـات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

ایجـاد مراکز لجسـتیک تجـاری را در ده نقطه مـرزی و دپوی 

تولیـد کشـور در دسـتور کار قـرار داده و 4 گـروه پشـتیبانی 

صـادرات مثـل »خدمـات« در حـوزه بانـک، بیمـه، قرنطینـه، 

گمـرک، صرافـی و اسـتاندارد، »حمـل و نقـل ترکیبـی« مثـل 

یادداشت

حسین مدرس خیابانی

 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت
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صادراتـی«  کاالهـای  »فـرآوری  چندوجهـی،  نقـل  و  حمـل 

همچـون بسـته بندی، انبـار و سـردخانه و سـورتینگ و نیـز 

»خدمـات نمایشـگاهی و بازاریابـی« مثـل برندینـگ و ثبـت 

شـرکت و شـرکتهای مدیریـت صـادرات را در برنامه ریزی های 

خـود لحـاظ کـرده اسـت؛ بـه نحـوی کـه تـاش شـده تـا بـا 

فراهـم آوردن زمینه هـای الزم بتـوان، ایجاد مراکز لجسـتیک 

تجـاری بـه عنوان یـک کار زیربنایـی و اصولی بـرای صادرات 

کشـور را در دسـتور کار قـرار داد.

در ایـن میـان باید بـار دیگر تاکید کرد که اهمیت صادرات 

در سـال جـاری بسـیار فراتـر از اهمیت این بخـش از اقتصاد 

کشـور در سـال گذشته است، چراکه امسال تامین مواد اولیه 

و قطعـات و تجهیـزات مورد نیاز کارخانجات بـه ارز حاصل از 

صـادرات گـره خـورده و به همین دلیل، کارگروههـای ویژه ای 

تشـکیل شـده تا بتـوان ارز حاصـل از صـادرات را بـه ارز مورد 

نیـاز واردات مـواد اولیـه و تولیـد، وصل کرد؛ بـه نحوی که در 

کنـار سیاسـتگذاری کان و حـل و رفع مسـائل و مشـکات 

پیـش روی صادرکننـدگان بـا دسـتگاههای اجرایـی در قالب 

کارگـروه توسـعه صـادرات، حـل و فصـل مشـکات بنگاهـی 

نیـز بـه صورت مورد به مـورد در قالب کمیته اقـدام صادراتی 

در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت کـه بر این اسـاس، اتاق های 

بازرگانـی، تعـاون و اصنـاف نیـز بـا حضـور در ایـن کمیتـه، 

مشـکات بنگاهـی را مـرور کـرده و زمینه را بـه نحوی فراهم 

کرده انـد کـه چنانچه نسـخه در نظـر گرفته شـده در مورد یک 

صادرکننـده، بـرای سـایر صادرکننـدگان نیـز قابلیـت اجرایـی 

داشـته باشـد، بتـوان راهکارهای مرتبـط بـا آن را اجرایی کرد.

نکتـه حائـز اهمیـت دیگـر آن اسـت کـه حال کـه جهش 

تولیـد، محوری تریـن مسـاله کشـور و تکلیفـی اسـت کـه از 

سـوی مقـام معظـم رهبـری به عهده تـک تک آحـاد جامعه 

نهـاده شـده اسـت؛ همـه بایـد دسـت به دسـت هـم دهند و 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت را در پیـاده سـازی اهـداف 

جهـش تولید مـورد حمایت قرار دهند؛ به خصـوص اینکه در 

سـال گذشـته که به مـرور فروش نفت ایران سـخت تر شـده، 

ارزهـای حاصـل از صـادرات غیرنفتـی، کشـور را اداره کـرده و 

اکنـون هـم بایـد در سـال جهـش تولیـد، توجه ویـژه تری به 

حـوزه صـادرات غیرنفتـی صـورت گرفته و مشـکات از پیش 

پای فعاالن اقتصادی برداشـته شـود؛ این در حالی اسـت که 

اتاق هـای بازرگانـی و تعـاون نیـز بایـد از صـادرات و عملکرد 

صادرکننـدگان تحـت پوشـش خـود در میـزان ارزآوری و رفـع 

تعهـد ارزی گزارش هایـی را ارایـه دهنـد تا بتـوان برنامه ریزی 

دقیق تـری را صـورت داد.

بـه مـوازات، ارز حاصـل از صـادرات در اختیـار تامین مواد 

اولیـه مـورد نیـاز تولیـد قـرار گرفتـه و شـرایطی فراهم شـده 

اسـت کـه صادرکنندگان بتواننـد با ارایه ارز خـود، در کمترین 

زمـان ممکن رفع تعهـد ارزی نموده و در مقابل، واردکنندگان 

نیـز بـرای تامیـن نیازهـای ارزی خـود در حـوزه واردات مـواد 

اولیـه، قطعـات و ماشـین آالت، بـه ارز مـورد نیـاز دسترسـی 

بهتری داشـته باشـند. به همیـن منظور، کارگـروه تخصیص 

ارز بـا همـکاری معاونـت امور صنایـع و امور مجلـس وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت تشـکیل شـده و بیشـترین هدف 

ایـن کارگـروه آن اسـت کـه تامین ارز مـورد نیـاز واردات مواد 

اولیه، ماشـین آالت و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید را 

در کنـار کاالهـای اساسـی تامین نمایـد، این در حالی اسـت 

کـه در یـک طـرف، صادرکننـده و کاالهایـی که عرضـه کننده 

ارز هسـتند قرار می گیرند و در سـوی دیگر، متقاضیان ارز در 

بخـش تامین مـواد اولیه تولیـد قرار می  گیرند که و راسـتای 

تهاتـر ارز ایـن بخـش گام برمی دارند.

بـه هـر حـال، صـادرات امـروز معنـای دیگـری در اقتصـاد 

ایـران دارد و بایـد همـه جانبـه از صادرکننـدگان حمایـت 

کـرد کـه در ایـن میـان، صنـدوق ضمانت صـادرات ایـران نیز 

بایـد بـه عنـوان یـک پشـتیبان در حـوزه صـادرات غیرنفتـی 

از  دفـاع  در  تمام قـد  و  شـده  عمـل  وارد  صادرکننـدگان  و 

صادرکننـدگان برآیـد. 
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درجـه  اسـت.  بـرای صـادرات  مهمـی  امسـال سـال   
وابسـتگی کشـور بـه درآمدهـای حاصـل از صـادرات روز 
بـه روز بیشـتر شـده و ایـن ضرورت حمایت و پشـتیبانی 
از صادرکننـدگان بـه عنـوان سـربازان خـط مقـدم را بـرای 
ارزآوری در شـرایط کنونـی اقتصـاد ایـران می طلبـد. بـر 
این اسـاس ایـن انتظار وجود دارد کـه نهادهای حمایتی 
گام هـای  ایـران،  صـادرات  ضمانـت  صنـدوق  جملـه  از 
جـدی  برای حمایـت از صادرکننـدگان بردارنـد. چقدر این 

خواسـته صادرکننـدگان را محقـق خواهیـد کـرد؟
همانطـور که شـما هم اشـاره کردیـد، صادرات امسـال از 

درجـه اهمیـت باالیـی بـرای اقتصاد کشـور برخوردار اسـت. 

بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشـور متکی به درآمدهای 

ارزی حاصـل از صادرات اسـت و بنابرایـن، با توجه به اینکه 

یکـی از عواملـی که همـواره موجبات نگرانـی صادرکنندگان 

را فراهـم مـی آورد، وجـود ریسـک های سیاسـی و تجاری در 

رونـد صـادرات آنهااسـت؛ صنـدوق حتما با قدرت بیشـتری 

وارد میـدان خواهد شـد.

بـه هـر حـال تحقـق هـر یـک از ایـن ریسـک ها موجـب 

عـدم وصـول وجـوه کاال و خدمـات صـادره از سـوی آنهـا 

می شـود؛ ضمـن اینکـه عـدم وصـول به  موقـع مطالبـات از 

خریـداران خارجی در اغلب اوقـات، صادرکننده را در تنگنای 

مالـی قـرار می دهـد و در نتیجه باعث ناتوانـی آنها در ایفای 

تعهـدات مالـی بـه اعتباردهنـدگان داخلـی و گاهـی اوقات 

منجـر بـه ورشکسـتگی کامل می شـود.

از ایـن رو دولت هـا به منظـور تشـویق صادرکننـدگان بـه 

توسـعه فعالیت هـای صادراتـی خـود و کاهـش نگرانی آنها 

مصاحبه

صندوق ضمانت صادرات ایران امسال چه دستاوردی برای صادرکنندگان خواهد داشت؟

صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران امسـال را پرقدرت تـر از سـال های دیگـر آغـاز کرده اسـت. چـه اینکه 99 سـال مهمی 

بـرای صـادرات و تمامـی ارکان مرتبـط بـا آن در کشـور اسـت و چـه آنکـه سـرمایه صنـدوق ضمانت صـادرات ایـران با 

مصوبـه شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی به ثمر رسـیده اسـت. اکنـون این صنـدوق ضمانت صـادرات ایران اسـت 

کـه بـه عنـوان یـک حامی اصلـی برای صادرکنندگان وارد گود شـده و قرار اسـت کـه برنامه های حمایتی جـدی از آنها 

در شـرایط کنونـی اقتصـاد ایـران داشـته باشـد. به خصوص اینکه سـطح درآمدهای ارزی کشـور به لحـاظ فروش نفت 

و قیمـت آن، چنـدان قابـل اتـکا نیسـت و ایـن صـادرات غیرنفتی اسـت که بایـد بخش عمـده ای از نیازهای کشـور را 

بـه دوش کشـد.  افـروز بهرامـی، مدیرعامـل صندوق ضمانت صادرات ایران از چشـم انداز پیـش روی این نهاد حمایتی 

می گویـد و بـر این باور اسـت که امسـال نقش صندوق ضمانت صـادرات ایران در پشـتیبانی از صادرکنندگان پررنگ تر 

می شود.

حجم کلی پوشش صدور 

بیمه نامه و ضمانت نامه 

اعتباری در سال 1398 

معادل 2601 میلیون دالر 

بوده که رشد 20 درصدی 

نسبت به سال 1397 را 

نشان می دهد.
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در ایـن زمینـه و همچنیـن ارائـه پوشـش های الزم بـه آنهـا 

در مقابـل ریسـک های سیاسـی و تجـاری، اقـدام بـه ایجاد 

شـرکت های بیمـه اعتبـار صادراتـی می کنند. در این راسـتا 

و بـا هـدف تامیـن امنیـت مالـی صادرکننـدگان ایرانـی و 

در نتیجـه توسـعه موثـر صـادرات غیرنفتی کشـور، پوشـش 

ریسـک های سیاسـی و تجـاری صادرکننـدگان و همچنیـن 

پوشـش  و  صـادرات  از  حاصـل  وجـوه  بازپرداخـت  بیمـه 

صنـدوق  خارجـی،  سـرمایه گذاری  سیاسـی  ریسـک های 

ضمانـت صادرات ایـران، به  عنوان تنها شـرکت دولتی بیمه 

اعتبـار صادراتی وابسـته بـه وزارت صنعـت، فعالیت خود را 

آغـاز کرده اسـت.

از همـان ابتـدای شـکل گیری ایـن صنـدوق نیز در سـال 

1۳5۲ بنـا بـر ایـن بـود که با همـکاری آنکتـاد، این صندوق 

ایـن  فعالیت هـای  انقـاب،  از  قبـل  تـا  و  شـده  تشـکیل 

مجموعـه بـر صـدور ضمانت نامه هـای اعتبـاری و کمک به 

اخـذ تسـهیات صادراتـی از بانک هـای ایرانی بـرای چندین 

شـرکت صادراتـی محـدود بود.

بـا  همزمـان  و  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از  بعـد 

دوران سـازندگی، مجـددًا قوانیـن و مقـررات آن در سـال 

 1۳۷5 توسـط مجلـس شـورای اسـامی و هیـات وزیـران 

تصویـب شـد و هـم  اکنـون بالـغ بـر 4۶ سـال از فعالیـت 

حرفـه ای ایـن صنـدوق می گـذرد کـه تـاش دارد امنیـت 

صـادرات کشـور را در برابـر ریسـک های سیاسـی و تجـاری 

تضمیـن کنـد. 

 شـما اشـاره بـه زمینه قانونی فعالیت صنـدوق ضمانت 
صـادرات ایـران کردیـد. ایـن صنـدوق از پیـش از انقـالب 
راه انـدازی شـده تـا بتوانـد از صـادرات غیرنفتـی کشـور 
حمایـت کنـد. چـه کارنامـه ای را از خـود به جای گذاشـته 

است؟   

ضمانـت  صنـدوق  ریسـک  پوشـش های  کلـی  حجـم 

صـادرات ایـران از طریـق صـدور بیمه نامـه و ضمانت نامـه 

اعتبـاری در سـال 1۳98 معـادل ۲۶01 میلیـون دالر بوده که 

رشـد ۲0 درصـدی نسـبت بـه سـال 1۳9۷ و 18۶ درصـدی 

نسـبت بـه سـال 1۳94 را نشـان می دهـد. 

بخـش  در  پوششـی  عملکـرد  حجـم  همچنیـن، 

بیمه نامه هـای اعتبـار صادراتـی کوتاه مـدت با رکـورد 1۲۳۲ 

میلیـون دالر، رشـد 45 درصـدی نسـبت بـه سـال 1۳9۷ و 

نیـز 1۲۶9 درصـدی نسـبت بـه سـال 1۳94 دارد. در بخـش 

بیمه نامـه میـان و بلندمـدت نیـز بـا پوشـش 8۳4 میلیون 

دالر، رشـد 1۶ درصدی نسـبت به مدت مشـابه در سال 1۳9۷ 

حاصـل شـده اسـت. 

 81۲1 بـا  ریالـی  اعتبـاری  ضمانت نامه هـای  همچنیـن 

میلیـارد لایر بـا رشـد 10 درصدی نسـبت به مدت مشـابه در 

سـال 1۳9۷ و ضمانت نامـه اعتبـاری و بانکـی ارزی با 5۳۷ 

میلیـون دالر بـا رشـد ۲ درصـدی  نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال 1۳9۷ نیـز از دیگـر پوشـش های  صندوق بوده اسـت. 

این هـا افتخـارات بزرگی اسـت. 

عملکـرد صنـدوق در شـاخص ضریـب پوشـش صـادرات 

)سـهم پوشـش صندوق از صادرات غیرنفتی( در سال 1۳98، 

حـدود ۶/۷ درصـد بوده، در حالی که متوسـط این ضریب در 

موسسـات همتـای صندوق درکشـورهای عضـو کلوپ پراگ 

)اروپـای شـرقی، آفریقـا و خاورمیانه(، ۲ درصد اسـت. 

اسـتراتژی های  راسـتای عملیاتـی کـردن  همچنیـن در 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور توسعه صادرات 

بـه کشـورهای همسـایه، خدمـات صنـدوق در خصوص این 

کشـورها نسـبت به سال گذشـته  ۶۶ درصد نیز رشد داشته؛ 

البتـه بـا توجه بـه افزایش دقت در اعتبارسـنجی و مدیریت 

هـر چه دقیق تر ریسـک، میزان خسـارت های پرداخت شـده 

در شرایط کرونایی و 

کاهش قیمت نفت، میزان 

این ریسک به شدت افزایش 

یافته که در همین مدت 

نیز فعالیت های صندوق به 

شدت افزایش یافته به نحوی 

که حجم عملکرد پوششی در 

بخش بیمه نامه های اعتبار 

صادراتی کوتاه مدت با رکورد 

1232 میلیون دالر، رشد 45 

درصدی نسبت به سال 1397 

و نیز 1269 درصدی نسبت 

به سال 1394 دارد. در بخش 

بیمه نامه میان و بلندمدت 

نیز با پوشش 834 میلیون 

دالر، رشد 16 درصدی نسبت 

به مدت مشابه در سال 1397 

حاصل شده است.

افزایش 71 درصدی 

وزنی و 60 درصدی ارزش 

صادرات اردیبهشت نسبت 

به فروردین، نشانه هایی از 

احیای صادرات دارد که این 

روند، با بازشدن مرزها بیشتر 

خواهد شد. در مجموع، طی 

17سال گذشته صادرات 

غیرنفتی کشور، به طور 

میانگین و به صورت ساالنه 

16 درصد رشد داشته که از 

4 میلیارد دالر در سال 82 

به 42 میلیارد دالر در سال 

98 رسیده  است.
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در سـال 1۳98 نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل از آن ۶۳ 

درصـد کاهش یافته اسـت. 

 بـه هـر حـال این موارد عملکرد حائز اهمیتی را نشـان 
می دهـد. تمرکـز بـر روی چه نقـاط قوتی این دسـتاوردها 

را بـرای صنـدوق ضمانت صادرات ایران رقم زده اسـت؟ 
صنـدوق ضمانـت صادرات ایـران به عنوان تنها موسسـه 

پوشـش  عهـده دار  کشـور،   )ECA( صادراتـی  اعتبـار  بیمـه 

ریسـک های تجـاری و سیاسـی صادرکننـدگان اسـت و در 

نتیجـه بـا برخـورداری از حمایـت رسـمی دولـت و بـا تکیه 

بـر تـوان تخصصـی و کارشناسـی نیـروی انسـانی سـرآمد، 

فعالیت می نماید و از طریق ارزیابی ریسـک و اعتبارسـنجی 

خریـداران خارجـی کاال و خدمـات ایرانـی بـا دسترسـی بـه 

بانک هـای اطاعاتـی اعتبـاری ۳00 میلیون شـرکت خارجی 

در سراسـر دنیا، در راسـتای ایجاد مزیت های صادراتی برای 

کاالهـا و خدمـات ایرانـی، تسـهیل دسترسـی صادرکنندگان 

بـه تامیـن مالـی ارزان قیمـت بـا ضمانت نامه هـای اعتباری 

صنـدوق حرکـت می کنـد؛ ایـن در حالی اسـت که سیسـتم 

بانکـی بـا ۲درصد تخفیف در نرخ سـود، صادرکننده را تامین 

مالـی می کنـد، ضمـن اینکـه صـدور ضمانت نامه هـای الزم 

بـرای مناقصـات خـارج از کشـور در شـرایط تحریـم، بیمـه 

مطالبـات مـدت دار صادرکننـدگان نیـز از جملـه خدماتـی 

اسـت کـه صنـدوق ارایـه می دهد.

 صنـدوق ضمانـت صـادرات ایران برای پیشـبرد اهداف 
خـود نیـاز بـه برخـی از پیش شـرط ها اسـت و الزاماتـی 
دارد کـه بایـد رعایـت شـود. خاطـرم هسـت کـه یکـی از 
مسـائلی کـه همواره صنـدوق را دچار مشـکل در حمایت 
صادرکننـدگان کـرده اسـت، سـرمایه صندوق بوده اسـت. 

ایـن مسـیر بـه چـه چالش هـای روبـه رو بوده ایـد؟
یکـی از مهم تریـن چالش هـای صنـدوق عـدم کفایـت 

رقیـب  کشـورهای  در  همتایـان  بـا  مقایسـه  در  سـرمایه 

صادراتـی و تخصیـص سـرمایه بـه صـورت ریالـی بـه جـای 

اسـت. ارزی 

البتـه به تازگی سـرمایه صندوق با تصویب شـورای عالی 

هماهنگـی اقتصـادی افزایش یافته اسـت کـه  همچنان در 

مقایسـه با رقبای منطقه ای در سـطح مطلوبی قرار ندارد. از 

سـوی دیگر، تمرکز صادرات کشـور در کشـورهای پرریسـکی 

نظیـر عـراق و افغانسـتان موجـب افزایش ریسـک صادرات 

صنـدوق  پرداختـی  خسـارت های  افزایـش  نتیجـه  در  و 

می گـردد، بـه ویـژه کـه در ایـن کشـورها بـه دلیـل فقـدان 

موسسـات اعتبارسـنجی و رتبه بنـدی معتبـر، دسترسـی به 

اطاعـات اعتبـاری خریـداران خارجـی از این دو کشـور را با 

مشـکل مواجه می سـازد.

تحریم هـای ظالمانـه غـرب علیـه ایـران نیـز تاثیراتی در 

فعالیت هـای صنـدوق ضمانت صادرات ایران داشـته اسـت 

کـه از آن جملـه، می تـوان به ایجاد محدودیت در دسترسـی 

بـه اطاعـات اعتبـاری خریـداران خارجی و افزایش ریسـک 

صـادرات اشـاره نمود. 

 نکتـه اصلـی اهمیـت صـادرات در سـال جـاری اسـت 
کـه بایـد بـر اسـاس سیاسـت های وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت، تامین کننـده نیازهـای ارزی واردات مواد اولیه 
باشـد. چشـم انداز صـادرات دنیـا در سـال 99 را چطـور 

ارزیابـی می کنیـد؟ 
جنـگ تجـاری چیـن و آمریکا در سـال گذشـته، تاثیرات 

مخربـی بـر رونـد تجـارت جهانـی داشـته اسـت و بحـران 

ویـروس کرونـا هـم در حـال حاضـر عمیق تریـن رکـود طـی 

سـال های گذشـته را بـر اقتصاد جهـان تحمیل کرده اسـت. 

سـازمان جهانـی تجـارت، کاهـش تجـارت جهانـی در سـال 

۲0۲0 را تـا ۳۲ درصـد یـا بیشـتر پیش بینـی نمـوده و حتی 

آمارهـای جدید منتشـره از صادرات کشـورها، بعضا انقباض 

بیشـتری را نشـان می دهـد.

بـه عنـوان مثـال، کاهش صـادرات هنـد و ترکیـه در ماه 

آوریـل بـه ترتیـب ۶0 درصـد و 4۲ درصـد کاهش نسـبت به 

مـاه مشـابه سـال قبـل نشـان می دهـد. در مـورد ایـران نیـز 

بـا بسـته شـدن مرزهـا، شـاهد کاهش ناخواسـته صـادرات 

غیرنفتـی در دو مـاه اول سـال جـاری هسـتیم کـه البتـه 

افزایـش ۷1 درصـدی وزنـی و ۶0 درصـدی ارزش صـادرات 

احیـای  از  نشـانه هایی  فروردیـن،  بـه  نسـبت  اردیبهشـت 

صـادرات دارد که این روند، با بازشـدن مرزها بیشـتر خواهد 

شـد. در مجمـوع، طـی 1۷سـال گذشـته صـادرات غیرنفتـی 

کشـور، به طور میانگین و به صورت سـاالنه 1۶ درصد رشـد 

داشـته که از 4 میلیارد دالر در سـال 8۲ به 4۲ میلیارد دالر 

در سـال 98 رسـیده  اسـت.

رونـد تغییـرات بـازار هـدف در سـال های گذشـته نیـز 

حاکـی از آن اسـت کـه بـازار بخشـی از کشـورها را در ایـن 

دوره زمانـی از دسـت داده ایـم؛ ضمـن اینکـه بررسـی حجـم 

صـادرات بـه هریـک از کشـورهای طـرف تجـارت بـا ایـران 

نشـان می دهـد تعـداد اندکـی از کشـورها سـهم باالیـی در 

صـادرات مـا دارنـد و تعـداد بسـیار زیـادی از آنهـا دارای 

سـهمی انـدک هسـتند و متأسـفانه رونـد این تغییـرات به 

نحـوی اسـت کـه تعـداد کشـورهایی کـه 80 درصـد درآمـد 

صادراتـی مـا را تأمین می کنند، از ۲۳ کشـور در سـال 1۳80 

بـه 9 کشـور در سـال 1۳9۶ تقلیـل یافتـه اسـت.

همچنیـن در سـال 1۳9۷، از میـان 14۷ کشـور تنها سـه 

کشـور چیـن، امـارات متحـده عربـی و عـراق 54 درصـد ارز 

حاصـل از صـادرات کاالهـای غیرنفتـی را عایـد کشـور مـا 

صنـدوق  آن  تبـع  بـه  و  وزارت صمـت  البتـه  سـاخته اند. 

ضمانـت صـادرات، به دنبال تنوع بخشـی  صـادرات و ایجاد 

ارزش افـزوده بیشـتر در صـادرات هسـتند.

 نقـش صنـدوق در توسـعه صـادرات در شـرایط حـال 
حاضـر کشـور چیسـت؟

همانطـور کـه می دانیـد جهـش تولیـد ملـی از مسـیر 

سیاسـت های  تمـام  بایـد  و  اسـت  امکان پذیـر  صـادرات 

پولـی، مالـی، ارزی و تجـاری کشـور در ایـن راسـتا و بـرای 

روند تغییرات بازار هدف 

در سال های گذشته نیز 

حاکی از آن است که بازار 

بخشی از کشورها را در 

این دوره زمانی از دست 

داده ایم؛ ضمن اینکه بررسی 

حجم صادرات به هریک از 

کشورهای طرف تجارت با 

ایران نشان می دهد تعداد 

اندکی از کشورها سهم 

باالیی در صادرات ما دارند 

و تعداد بسیار زیادی از 

آنها دارای سهمی اندک 

هستند و متأسفانه روند 

این تغییرات به نحوی است 

که تعداد کشورهایی که 80 

درصد درآمد صادراتی ما را 

تأمین می کنند، از 23 کشور 

در سال 1380 به 9 کشور 

در سال 1396 تقلیل یافته 

است.

  در شرایط فعلی که 

ریسک های تجاری و 

سیاسی افزایش یافته، 

نقش صندوق بیش از 

پیش مشخص می شود. 

به هر حال، در حال حاضر 

ورشکستگی طرف های 

خارجی هم می تواند ریسک 

تجاری برای صادرکنندگان 

ایرانی را افزایش دهد که بر 

این اساس، صندوق پوشش 

ریسک عدم پرداخت آنها را 

بر عهده دارد.
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توسـعه صـادرات باشـد. تشـکیل کمیتـه اقـدام صادراتـی، 

 رفـع ممنوعیت هـای صادراتـی و ارتقـاء جایـگاه کارگـروه 

توسـعه صـادرات، پیگیـری اجـرای فـوری بسـته حمایـت 

از صـادرات و مـواردی از ایـن دسـت، نشـان  از بـاور عمیـق 

سرپرسـت وزارت صمـت بـه مقولـه صـادرات و نیـز اعتمـاد 

بـه بخش خصوصـی بـه عنـوان رزمنـدگان خط مقـدم جنگ 

اقتصادی دارد. اما به هرحال در شـرایط فعلی، ریسـک های 

تجـاری و سیاسـی می توانـد برای صادرکنندگان مشکل سـاز 

شود.

در صورتـی کـه هـر یـک از ایـن ریسـک ها اتفـاق بیفتد، 

از  یکـی  نمایـد.  متوقـف  را  کشـور  صـادرات  می توانـد 

عمده تریـن ریسـک های صادرکننـدگان، وصـول مطالبـات 

آنها از خریدار خارجی اسـت. در واقع صندوق، ریسـک عدم 

پرداخـت خریـدار خارجـی را پوشـش می دهـد. 

صـدور  صنـدوق،  وظایـف  از  دیگـر  یکـی  همچنیـن 

اسـت  تجـاری  و  تولیـدی  واحدهـای  بـرای  ضمانتنامـه 

تـا سـرمایه در گـردش آنهـا فراهـم شـده و یـا تسـهیل امـر 

بگیـرد.  صـورت  آنهـا  بـرای  صـادارت 

در شـرایط فعلـی کـه ریسـک های تجـاری و سیاسـی 

افزایـش یافتـه، نقـش صنـدوق بیـش از پیـش مشـخص 

ورشکسـتگی  حاضـر  حـال  در  حـال،  هـر  بـه  می شـود. 

بـرای  تجـاری  ریسـک  طرف هـای خارجـی هـم می توانـد 

صادرکننـدگان ایرانـی را افزایـش دهـد کـه بـر ایـن اسـاس، 

صنـدوق پوشـش ریسـک عـدم پرداخـت آنهـا را بـر عهـده 

نفـت،  قیمـت  کاهـش  و  کرونایـی  شـرایط  در   دارد. 

میـزان ایـن ریسـک به شـدت افزایـش یافته کـه در همین 

مـدت نیـز فعالیت هـای صنـدوق بـه شـدت افزایـش یافته 

است. 

بـه  منجـر  می توانـد  کـه  مـواردی  اصلی تریـن  از  یکـی 

جهـش تولیـد شـود، گسـترش بازارهای هدف جدید اسـت. 

اکثـر صادرکننـدگان تمایـل دارنـد وارد بازارهای جدید شـده 

کننـد.  شناسـایی  را  جدیـدی  هـدف  بازارهـای  بتواننـد  و 

اسـتراتژی وزارت صمـت افزایـش صـادرات بـه 15 کشـور 

همسـایه اسـت.

ایـن کشـورهای همسـایه عمدتـا پرریسـک هسـتند و 

صادرکننـدگان تـوان ورود به این بازارها را ندارند، مگر اینکه 

صادرکنندگان از طریق سـازمان هایی مانند صندوق ضمانت 

صـادرات ایـران کـه بیمـه اعتبـار صـادرات ارائـه می کننـد، 

مـورد حمایـت قـرار بگیرنـد کـه بـه همیـن منظـور صندوق 

ضمانـت صـادرات در ایـران نیـز بـرای حمایـت از صـادرات 

وارد عمـل شـده و می توانـد بسـیاری از ایـن ریسـک ها را 

دهد. پوشـش 

در عیـن حـال، ریسـک سیاسـی نیـز در شـرایط فعلـی 

مانعـی بـر سـر راه صادرکننـدگان اسـت. برخـی کشـورها 

بـه بهانـه تحریم هـا، صادرکننـدگان ایرانـی را بـا مشـکاتی 

مواجـه می کننـد و صنـدوق ضمانت صـادرات در این زمینه 

هـم تاش هـای فراوانـی را انجـام داده اسـت.

مثـا ریسـک توقیـف کشـتی های بـاری صادرکننـدگان 

توسـط  کـرده،  ایجـاد  را  فراوانـی  نگرانـی  آنهـا  بـرای   کـه 

صنـدوق پوشـش داده شـده و از ایـن طریـق صـادرات و بـه 

تبـع آن جهـش تولیـد در کشـور مـورد حمایـت قـرار گرفته 

است.

در  صنـدوق  هم تـراز  موسسـات  فعالیـت  وضعیـت   
کشـورهای دیگـر و تعامـل صنـدوق بـا این موسسـات را 

ارزیابـی می کنیـد؟ چگونـه 
برخـی موسسـات همتـای صنـدوق دارای قدمتـی حدود 

یـک قـرن بـوده و از موسسـات پیشـرو در صنعـت بیمـه 

در  موسسـات  ایـن  اکثـر  می شـوند.  محسـوب  اعتبـاری 

کشـورهای پیشـرفته مسـتقر بـوده و بـه پشـتوانه سـابقه 

بـاالی خـود در ایـن صنعـت، روند مثبـت و قابـل قبولی در 

فعالیـت آنهـا مشـاهده می گـردد.

امـا در کشـورهای غیرپیشـرفته، عملکـرد این موسسـات 

بسـیار پایین تـر از متوسـط عملکـرد کشـورهای پیشـرفته 

 بـوده اسـت. بطوریکـه شـاخص ضریـب پوشـش )نسـبت 

اعتبـار  بیمـه  موسسـات  سـوی  از  شـده  ارائـه  پوشـش 

صادراتـی بـه صـادرات هـر کشـور( کشـورهای پیشـرفته در 

سـال میادی گذشـته، بیش از 1۳ درصد بوده، اما متوسـط 

ایـن شـاخص در کشـورهای غیـر پیشـرفته، حـدود ۲ درصد 

اسـت.   بوده 

الزم بـه ذکـر اسـت ضریـب پوشـش صنـدوق ضمانـت 

بـوده و بدیـن ایـن دوره، 5/5 درصـد  ایـران در   صـادرات 

ترتیـب در مقایسـه بـا بسـیاری از ایـن موسسـات )حتـی 

موسسـات کشـورهای روسـیه، عمان، مالزی و قزاقسـتان(، 

عملکـرد قابـل قبول تـری را در کارنامـه خـود ثبـت نمـوده 

است. 

روابـط  دنیـا  سراسـر  در  اعتبـاری  بیمـه  موسسـات 

بـا  مواجهـه  در  مثـال  بعنـوان  دارنـد.  تعاملـی حسـنه ای 

بحـران اخیـر شـیوع بیمـاری کرونـا در جهـان و بـه منظـور 

آگاهـی از نحـوه مواجهـه موسسـات بیمـه اعتبـار صادراتی 

بـا ایـن بحـران، همچنیـن بـا هـدف حمایـت حداکثـری از 

اندیشـیده  تمهیـدات  صادرکننـدگان کشـورهای مختلـف، 

شـده توسـط موسسـات مذکـور از سـوی اتحادیـه بـرن -که 

کلیـه موسسـات بیمـه اعتبـار صادراتی و از جملـه صندوق 

منتشـر  دارنـد،-  آن عضویـت  در  ایـران  ضمانـت صـادرات 

گردیـد. همچنیـن بسـیاری از موسسـات از طریـق ایمیـل 

مشـکات پیـش روی صادرکننـدگان خـود را جهـت سـایر 

اعضـا ارسـال نمـوده و خواهـان ارائـه نقطـه نظـرات آنهـا 

در خصـوص رفـع ایـن مشـکات گردیدنـد. صنـدوق نیـز بر 

مبنـای اطاعـات کسـب شـده از ایـن تعامـل و همچنیـن 

طـرح سـوال مسـتقیم و اسـتعام نظـر سـایر موسسـات 

همتـا، بـا لحـاظ نمودن شـرایط کشـور و به منظـور حمایت 

حداکثری از صادرکنندگان ایرانی و کاهش زیان و خسـارت 

آنهـا بـه دلیل شـیوع بیماری فـوق، برخی امتیـازات را برای 

مشـتریان خـود لحـاظ نمـود.  

کشورهای همسایه 

عمدتا پرریسک هستند و 

صادرکنندگان توان ورود به 

این بازارها را ندارند، مگر 

اینکه صادرکنندگان از طریق 

سازمان هایی مانند صندوق 

ضمانت صادرات ایران که 

بیمه اعتبار صادرات ارائه 

می کنند، مورد حمایت قرار 

بگیرند که به همین منظور 

صندوق ضمانت صادرات 

در ایران نیز برای حمایت 

از صادرات وارد عمل شده 

و می تواند بسیاری از این 

ریسک ها را پوشش دهد.
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صادرکننـدگان  بـرای  حساسـی  بسـیار  سـال  امسـال   
اسـت و تکیـه دولـت هـم به درآمدهـای حاصـل از فروش 
کاالهـای ایرانـی در بازارهـای هدف صادراتی بیشـتر شـده 
اسـت. اکنون شما سـکاندار یکی از مهمترین سازمان های 
دولتـی بـه شـمار می رویـد و بـه طـور قطـع، مسـئولیت 
سـنگینی را هـم به عهـده دارید. به هر حـال صادرکنندگان 
هـم تـالش خـود را بـرای انجـام فعـل صـادرات صـورت 
داده و در بازگشـت ارز صادراتـی هـم دقـت الزم را بـه عمل 
می آورنـد؛ امـا واقعیـت آن اسـت کـه بـه دلیـل مسـائل و 
مشـکالت حاصـل از تحریـم، این بخـش از اقتصـاد ایران، 

اکنـون نیازمنـدی جـدی بـه پشـتیبانی و حمایـت دارد و 
حتمـا، نقـش صنـدوق ضمانت صـادرات ایران نیـز در این 
میـان پررنـگ خواهـد بود. شـما به عنوان مسـئول تجارت 
خارجـی کشـور، چه انتظاراتی از صنـدوق ضمانت صادرات 
ایـران، در پیشـبرد اهـداف تعییـن شـده بـرای صـادرات 

غیرنفتـی کشـور دارید؟ 
همانطـور کـه شـما هـم به درسـتی اشـاره کردید، امسـال 

برخـوردار  زیـادی  بسـیار  اهمیـت  از  غیرنفتـی  صـادرات 

شـده و الزم اسـت کـه مجموعـه دولـت و بدنـه حاکمیتـی 

کشـور، حمایت هـای الزم را از صـادرات غیرنفتـی بـه عمـل 

مصاحبه

 رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از اهمیت نقش حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران

 بر سر صادرات غیرنفتی می گوید

صـادرات غیرنفتـی سـال حساسـی را پیـش رو دارد. سـالی کـه در آن، قرار اسـت صادرکننـدگان به عنوان خط شـکنان 

جبهـه جنـگ اقتصـادی نقش آفریـن شـوند و گام به گام، کشـور را در مسـیر تامیـن نیازهـای ارزی بـرای واردات مواد 

اولیـه و تجهیـزات مـورد نیـاز تولید و البته کاالی اساسـی یاری برسـانند. واقعیت آن اسـت که ظرف ماه های گذشـته 

هر چه که زمان سـپری شـده، اهمیت صادرات غیرنفتی بیشـتر شـده اسـت. از یک سـو، تشـدید تحریم های ظالمانه 

بـر علیـه اقتصـاد ایـران و بـه ویـژه فـروش نفـت، کشـور را در تامیـن نیازهای ارزی بـا مضایقی روبـرو کرده اسـت و از 

سـوی دیگـر، حتـی اگـر مسـیر فروش نفـت هم باز باشـد، قیمت آنقـدر از کاهـش برخوردار اسـت که فـروش آن هم، 

درآمدی از آن عاید کشـور نخواهد شـد که بتوان بر روی آن حسـاب باز کرد. اینجا اسـت که بار دیگر، نقش درآمدهای 

ارزی حاصـل از صـادرات در اقتصـاد ایـران پررنـگ می شـود. حمید زادبوم، رئیس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایران از 

اهمیـت و وزن صـادرات غیرنفتـی در تامیـن نیازهـای ارزی کشـور در سـال جـاری می گویـد و بـر ایـن بـاور اسـت که 

مجموعـه تدابیـر در نظـر گرفتـه شـده بـرای حمایـت از صـادرات می تواند راهگشـا باشـد. او البته به تشـکیل شـورای 

راهبـردی تجـارت خارجـی در سـازمان توسـعه تجارت ایران هم اشـاره می کند و از مزایای تشـکیل آن بـرای حمایت از 

صـادرات غیرنفتـی می گوید. 

تحریم های ظالمانه و 

ناجوانمردانه و نیز مشکالت 

مرتبط با حوزه صادرات 

غیرنفتی و از همه مهم تر 

مشکالت و معضالت 

مربوط به دریافت بهای 

کاالهای صادراتی چه در 

حوزه صادرات کاال و چه 

در حوزه صادرات خدمات 

به ویژه صادرات خدمات 

فنی و مهندسی، مسئولیت 

صندوق ضمانت صادرات 

ایران را دوچندان کرده است.
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آورنـد. در ایـن میـان ابزارهـا و نهادهایـی همچـون صنـدوق 

ضمانـت صـادرات ایـران، به عنـوان یکـی از بخش های تابعه 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، نقـش بسـزایی در اجـرای 

برنامه هـای حمایتـی از صادرکننـدگان و در یک کام، جامعه 

صادرکننـدگان ایفـا می کند. در این میان، با تشـکیل شـورای 

تجارت خارجی به دسـتور سرپرسـت وزارت صنعت، معدن و 

تجـارت و بـا عضویت بخش های تاثیرگـذار بر تجارت خارجی 

از جملـه صندوق ضمانت صادرات ایران، مسـئولیت صندوق 

فوق الذکـر از اهمیـت شـایانی برخـوردار گردیـده و توجـه بـه 

دغدغه های صادرکننـدگان در حوزه  بیمه های اعتبار صادراتی 

و ضمانتنامه هـای مختلـف، الزم اسـت بـا دقت کارشناسـی 

و در راسـتای پاسـخگویی بـه نیازهای جامعـه صادرکنندگان 

صـورت گرفتـه و در ایـن مسـیر گام برداشـته شـود. شـاید 

از  حمایـت  حـوزه  در  کشـورها  سـایر  تجربـه  بـه  نگاهـی 

صادرکننـدگان در چارچـوب وظایف صندوق ضمانت صادرات 

ایـران، ضرورتـی اسـت کـه الزم اسـت همـکاران صنـدوق 

ضمانـت صـادرات ایـران بـا مطالعـه و بررسـی معیارهـای 

حمایـت از صادرکننـدگان، در چارچـوب بیمه نامه های اعتبار 

صادراتـی و انـواع ضمانتنامه هـا، راهبردهای جدیـدی را برای 

صنـدوق ضمانـت صـادرات ایران طراحـی و اجرا کننـد. تمام 

اینها در شـرایطی اسـت که شـرایط تحریم هـای ناجوانمردانه 

از یـک سـو و همچنیـن شـیوع ویـروس کوویـد 19 در اواخـر 

سـال گذشـته و اسـتمرار آن در شـرایط فعلی از سـوی دیگر، 

مسـئولیت صندوق ضمانت صـادرات ایـران را دوچندان کرده 

اسـت. در این میان الزم اسـت تمهیداتی اندیشـیده شود که 

فعالیت هـای صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران در چارچـوب 

برنامه های سـازمان توسـعه تجـارت ایران در خصوص نقشـه 

راه بـازار- کاال و نیـز اجـرای برنامه هـای ترویجـی سـازمان 

توسـعه تجـارت ایـران انجـام پذیـرد و تناظـر کاملـی میـان 

برنامه هـای سـازمان توسـعه تجـارت ایـران به عنـوان متولی 

تجـارت خارجـی کشـور و صنـدوق ضمانت صـادرات ایران به 

عنوان نهاد پشـتیبان صـادرات و صادرکنندگان وجود داشـته 

باشـد؛ ضمن آنکـه توجه به صـادرات کاالهای واجـد اولویت 

و همچنیـن صـادرات به کشـورهای همسـایه و هند و چین 

بایـد در اولویـت خدمات صندوق ضمانت صـادرات ایران قرار 

گیرد. 

 آیـا عملکـرد هـم این پشـتیبانی از حوزه صـادرات را به 
خوبـی نمایـان می کند؟

نگاهـی بـه آمـار صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران نشـان 

می دهـد که مجموع پوشـش سـال 1۳98 صندوق نسـبت به 

سـال قبل از رشـدی معـادل ۶۶ درصـد برخوردار بوده اسـت و 

از سـوی دیگـر در حـوزه بیمه نامـه کوتاه مـدت و بلندمدت از 

رشـد 4۲ و 1۶ درصـدی برخـوردار بـوده و ایـن درحالـی اسـت 

کـه تعـداد ضمانتنامه های صادره در سـال 9۷ برابـر با ۷۳9۲ 

و در سـال 98 نیـز برابـر بـا 81۲1 فقـره بوده اسـت. امـا به هر 

حال، در بخش ضماتنتنامه های اعتباری و بانکی الزم اسـت 

فعالیت صندوق، گسـترده تر شـود. شـایان ذکر اسـت که رشد 

ضمانتنامه هـای اعتبـاری در سـال 98 نسـبت بـه سـال 9۷ 

برابـر بـا ۲ درصد بوده اسـت که الزم اسـت در این مسـیر نیز، 

تاش هـای بیشـتری صـورت پذیـرد. در این میان، گسـترش 

فرهنـگ بیمه نامـه های اعتبـار صادراتی از دیگر انتظـارات از 

صنـدوق ضمانـت صـادرات ایران اسـت که با توجـه به تعداد 

این بیمه نامه ها الزم اسـت تمهیدات جدی اندیشـیده شود.

نهادهایـی همچـون  ایـن اسـاس فکـر می کنیـد  بـر   
صنـدوق ضمانت صـادرات ایران در کـدام حوزه ها می تواند 
نقـش آفرینـی بیشـتری داشـته باشـند تـا بتـوان جهـش 

مجموع پوشش سال 

1398 صندوق نسبت به 

سال قبل از رشدی معادل 66 

درصد برخوردار بوده است و از 

سوی دیگر در حوزه بیمه نامه 

کوتاه مدت و بلندمدت از رشد 

42 و 16 درصدی برخوردار بوده 

و این درحالی است که تعداد 

ضمانتنامه های صادره در سال 

97 برابر با 7392 و در سال 

98 نیز برابر با 8121 فقره بوده 

است.

الزم است تمهیداتی 

اندیشیده شود که 

فعالیت های صندوق ضمانت 

صادرات ایران در چارچوب 

برنامه های سازمان توسعه 

تجارت ایران در خصوص 

نقشه راه بازار- کاال و نیز 

اجرای برنامه های ترویجی 

سازمان توسعه تجارت ایران 

انجام پذیرد و تناظر کاملی 

میان برنامه های سازمان 

توسعه تجارت ایران به عنوان 

متولی تجارت خارجی کشور 

و صندوق ضمانت صادرات 

ایران به عنوان نهاد پشتیبان 

صادرات و صادرکنندگان 

وجود داشته باشد. 
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صادراتـی را نیـز بـه مـوازات تولیـد، رقـم زد؟ 
صنـدوق  اخیـر،  سـال های  در  می دانیـد  کـه  همانگونـه 

ضمانـت صـادرات ایـران فعالیت هـای مثبـت و ارزشـمندی 

کـه  داده  انجـام  غیرنفتـی  صـادرات  از  حمایـت  حـوزه  در 

الزم اسـت بـا افزایـش سـرمایه ریالـی و ارزی صنـدوق، ایـن 

فعالیت ها گسـترش یابند. تشـکیل شـورای بازرگانی خارجی 

توسـط سـازمان توسـعه تجـارت ایـران و به ابتکار سرپرسـت 

وزار صنعـت، معـدن و تجـارت و حضـور صنـدوق ضمانـت 

صـادرات ایـران در ایـن شـورا، بیانگـر اهمیـت کلیـدی نقش 

صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران اسـت؛ بـه خصـوص اینکه 

تحریم هـای ظالمانـه و ناجوانمردانـه و نیز مشـکات مرتبط 

بـا حـوزه صـادرات غیرنفتـی و از همـه مهم تـر مشـکات و 

معضـات مربـوط بـه دریافـت بهـای کاالهـای صادراتـی چه 

در حـوزه صـادرات کاال و چـه در حـوزه صـادرات خدمـات بـه 

ویـژه صادرات خدمات فنی و مهندسـی، مسـئولیت صندوق 

ضمانت صادرات ایران را دوچندان کرده اسـت. در این میان، 

بـه نظر می رسـد الزم اسـت صنـدوق ضمانت صـادرات ایران، 

فرهنگ بیمه صادراتی را گسترش داده و در کلیه رویدادهای 

تجاری حضوری فعال داشـته باشـد. اما در بخش تسـهیات 

صادراتـی چـه در حـوزه منابـع بانکـی و چـه در حـوزه منابـع 

صندوق توسـعه ملی، حضور صندوق ضمانت صـادرات ایران 

و پوشـش ریسـک های مربوطـه بـه خصـوص در حوزه هـای 

اعتبـار خریدار و فروشـنده و همچنین حضور پررنگ صندوق 

در بخـش صدور ضمانتنامه های بانکی مورد انتظار اسـت. بر 

این اسـاس، حداکثر ظرفیت ریسـک پذیری موسسـات بیمه 

اعتبـار صادراتـی بـر اسـاس اسـتانداردهای بین المللـی، 5 تا 

۷ برابـر سـرمایه اسـت کـه در مورد صندوق ضمانـت صادرات 

ایـران بـا توجـه به حجم تعهدات جاری کـه بالغ بر ۲ میلیارد 

دالر اسـت، ایـن نسـبت بیـش از ۲0 برابـر سـرمایه اسـت؛ لذا 

افزایـش سـرمایه صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران، ضرورتی 

انکارناپذیـر بـوده که خوشـبختانه بـا تاش های انجام شـده، 

سـرمایه صنـدوق به میـزان ۲00 میلیـون یـورو افزایش یافت 

کـه بـدون شـک در افزایـش ریسـک پذیری صنـدوق سـهم 

دارد. بسزایی 

 شـما متولـی تجـارت خارجـی کشـور هسـتید و بـه هر 
حـال از یـک موضـع متفـاوت بـه نقش آفرینـی نهادهـای 
حمایتـی در پشـتیبانی از ذی نفعـان خـود نـگاه می کنید. 
سـوال اینجا اسـت که آیا تنوع خدمات ارائه شـده از سوی 
صنـدوق ضمانت صـادرات ایران می توانـد صادرکنندگان را 
راضـی نـگاه دارد یا هنـوز هم بخش های مغفـول مانده ای 

وجـود دارد کـه بایـد بـر روی آن تمرکز شـود؟ 
همانطـور کـه مطلـع هسـتید بـر اسـاس منویـات مقـام 

صنعـت،  وزارت  برنامه هـای  همچنیـن  و  رهبـری  معظـم 

معـدن و تجـارت، توسـعه صـادرات به 15 کشـور همسـایه از 

اولویت های اساسـی بوده و برخی از این کشـورها مانند عراق 

و افغانسـتان از کشـورهای پرریسـک در حوزه تجارت خارجی 

بـه شـمار می روند. بر همین اسـاس، با توجه بـه قصور باالتر 

خریـداران در پرداخت پـول صادرکنندگان در چنین بازارهایی، 

تقویت بیشـتر سـرمایه صندوق امری اجتناب ناپذیر به شمار 

مـی رود و لـذا الزم اسـت تمرکـز صنـدوق ضمانـت صـادرات 

ایـران در جهـت معرفی محصـوالت جدید با توجه به شـرایط 

تحریـم و همچنیـن شـیوع ویـروس کرونـا باشـد و در ایـن 

مسـیر گام بـردارد کـه البتـه اطاعـات حکایـت از آن دارد که 

ایـن کار در حـال انجام اسـت.

 بـه هـر حال افزایش سـرمایه صندوق ضمانـت صادرات 
ایـران بعـد از مصوبـه شـورای عالـی هماهنگـی اقتصادی 
مصـوب شـده؛ امـا بـا توجـه بـه ریسـک هایی جدیـدی از 
جملـه کرونـا و تشـدید تحریم هـا، این افزایش سـرمایه به 
میـزان کنونـی چقـدر می تواند در پیشـبرد اهداف شـما به 
عنـوان متولـی تجـارت خارجی کشـور در سـازمان توسـعه 

تجـارت ایران، یاری رسـان باشـد؟
سـرمایه صندوق هـای ضمانت صـادرات کشـورهای رقیب 

صادراتـی ایـران نظیـر عربسـتان و ترکیـه بـه ترتیـب 4 و ۲ 

میلیـارد دالر اسـت کـه بـه ترتیـب 40 و ۲0 برابر سـرمایه 1۲0 

میلیـون دالری صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران بـه شـمار 

می رود. همچنین در کشـور چین نیز، طرح افزایش سـرمایه 

۳.5 میلیـارد دالری صنـدوق ضمانـت صادرات این کشـور از 

محـل صنـدوق توسـعه ملـی چین به تصویب رسـیده اسـت 

و ایـن درحالـی اسـت که سـرمایه صنـدوق ضمانت صـادرات 

ایـران معـادل 0/۲ درصـد صـادرات غیرنفتـی کشـور بـوده و 

لـذا افزایش سـرمایه صنـدوق ضمانـت صادرات ایـران ضمن 

کاهـش ریسـک حضـور صادرکننـدگان در بازارهـای هـدف، 

هزینه هـای تولیدکننـدگان را کاهـش داده و صادرکننـدگان 

می تواننـد بـا طیب خاطر نسـبت بـه فعالیت هالـی صادراتی 

خـود اقـدام نمایند. 

البتـه حمایـت و تشـویق صادرکنندگان حرفه ای و خوشـنام 

یـا پیشـرو ضرورتـی انکارناپذیـر در جهـت ایجـاد انگیـزه در 

بایـد  و  اسـت  صـادرات  کـردن  هدفمنـد  و  صادرکننـدگان 

دولتـی  سـازمان های  سـایر  توسـط  ارائـه  قابـل  مشـوق های 

بـه صادرکننـدگان داده شـود، ضمـن اینکـه بایـد توجه داشـت 

کـه تشـکیل ایـن کارگـروه در راسـتای اتخـاذ سیاسـت واحد و 

همراستا با حمایت از صادرکنندگان است. اعضای این کارگروه 

شـامل نماینـدگان اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی 

ایـران، اتـاق تعـاون ایـران، بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی 

ایـران، صنـدوق ضمانت صادرات ایران، وزارت جهاد کشـاورزی، 

سـازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسـامی ایران، سازمان 

ملـی اسـتاندارد، مؤسسـه مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانـی 

بـه ریاسـت سـازمان توسـعه تجـارت ایران هسـتند کـه ضمن 

اسـتخراج شـاخص های صادرکننـدگان حرفـه ای و خوشـنام 

دسـتورالعمل های مربوطـه تدویـن و برای انجـام اقدامات الزم  

ابـاغ خواهـد شـد. به هـر حال ایـن امیـدواری وجـود دارد که 

بـا سیاسـت های اجرایـی الزم کـه برگرفتـه شـده از تصمیمات 

بخش خصوصی و دولتی اسـت، شـاهد توسـعۀ کمی و کیفی 

صـادرات غیرنفتی کشـور باشـیم.

حداکثر ظرفیت ریسک 

پذیری موسسات بیمه 

اعتبار صادراتی بر اساس 

استانداردهای بین المللی، 

5 تا 7 برابر سرمایه است 

که در مورد صندوق ضمانت 

صادرات ایران با توجه به 

حجم تعهدات جاری که 

بالغ بر 2 میلیارد دالر است، 

این نسبت بیش از 20 برابر 

سرمایه است.

حداکثر ظرفیت ریسک 

پذیری موسسات بیمه 

اعتبار صادراتی بر اساس 

استانداردهای بین المللی، 

5 تا 7 برابر سرمایه است 

که در مورد صندوق ضمانت 

صادرات ایران با توجه 

به حجم تعهدات جاری 

که بالغ بر 2 میلیارد دالر 

است، این نسبت بیش از 

20 برابر سرمایه است؛ لذا 

افزایش سرمایه صندوق 

ضمانت صادرات ایران، 

ضرورتی انکارناپذیر بوده که 

خوشبختانه با تالش های 

انجام شده، سرمایه صندوق 

به میزان 200 میلیون یورو 

افزایش یافت که بدون شک 

در افزایش ریسک پذیری 

صندوق سهم بسزایی دارد.

نحوه تامین ارز در سامانه نیما

سامانه نیما وارد بیست 
و چهارمین ماه از عمر 
خود شده است. این 
سامانه از مرداد 97 

راه اندازی شده است.

مرداد 97

31/52

25/6

2/738

لیارد یورو
می

ماه

Export

Import

لیارد یورو
می

یارد 
میل

یورو
یارد 

میل
یورو

میلیارد 
یورو

میلیارد  یورو

از 16 مرداد 97 تا 19 
تیر 99 به میزان 31 
میلیارد و 52 میلیون 
یورو ارز صادراتی به 
سامانه نیما وارد شده 
است.

از 16 مرداد 97 
تا 19 تیر 99 سامانه 
نیما برای واردات 25 
میلیارد و 603 میلیون 
یورو واردات ارز تامین 
کرده است.

صادرکنندگان در اسفند 
97 بیشترین عرضه ارز به 

سامانه نیما را داشته اند که 
میزان آن دو میلیارد و 738 

میلیون یورو بوده است

پایین ترین میزان فروش ارز صادراتی 
به سامانه نیما فروردین 99 با 
531 میلیون یورو بوده است.

میزان ارز پرداختی 
جهت واردات از 
سامانه نیما در اسفند 
97 به باالترین سطح 
طی 24 ماه گذشته 
رسیده که رقم آن 2 
میلیارد و 271 میلیون 
یورو بوده است.

در فروردین ماه 99 کمترین 
تامین ارز از سامانه نیما 

برای واردات صورت گرفته 
است که رقم آن 413 

میلیون یورو بوده است.

فروردین 99
اردیبهشت 99

خرداد 99
تا 19 تیر 99

531 413

1,231

760

1,088

613

933
628

میزان ورودی ارز صادراتی 
به سامانه نیما

میزان بهره مندی واردات 
از سامانه نیما
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نحوه تامین ارز در سامانه نیما

سامانه نیما وارد بیست 
و چهارمین ماه از عمر 
خود شده است. این 
سامانه از مرداد 97 

راه اندازی شده است.

مرداد 97

31/52

25/6

2/738

لیارد یورو
می

ماه

Export

Import

لیارد یورو
می

یارد 
میل

یورو
یارد 

میل
یورو

میلیارد 
یورو

میلیارد  یورو

از 16 مرداد 97 تا 19 
تیر 99 به میزان 31 
میلیارد و 52 میلیون 
یورو ارز صادراتی به 
سامانه نیما وارد شده 
است.

از 16 مرداد 97 
تا 19 تیر 99 سامانه 
نیما برای واردات 25 
میلیارد و 603 میلیون 
یورو واردات ارز تامین 
کرده است.

صادرکنندگان در اسفند 
97 بیشترین عرضه ارز به 

سامانه نیما را داشته اند که 
میزان آن دو میلیارد و 738 

میلیون یورو بوده است

پایین ترین میزان فروش ارز صادراتی 
به سامانه نیما فروردین 99 با 
531 میلیون یورو بوده است.

میزان ارز پرداختی 
جهت واردات از 
سامانه نیما در اسفند 
97 به باالترین سطح 
طی 24 ماه گذشته 
رسیده که رقم آن 2 
میلیارد و 271 میلیون 
یورو بوده است.

در فروردین ماه 99 کمترین 
تامین ارز از سامانه نیما 

برای واردات صورت گرفته 
است که رقم آن 413 

میلیون یورو بوده است.

فروردین 99
اردیبهشت 99

خرداد 99
تا 19 تیر 99

531 413

1,231

760

1,088

613

933
628

میزان ورودی ارز صادراتی 
به سامانه نیما

میزان بهره مندی واردات 
از سامانه نیما
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نقشه راه رفع تعهد ارزی  99 

بانـک مرکـزی بسـته سیاسـتی نحـوه برگشـت ارز حاصل از 

صـادرات سـال 1399 و رفـع تعهـدات ایفـا نشـده سـال های 

1397 و 1398 را ابـالغ کـرد. ایـن بسـته کـه از سـوی وزرای 

»نفـت«، صنعـت، معـدن و تجـارت« و »امـور اقتصـادی و 

دارایـی«، معـاون رئیس جمهـور و رئیـس سـازمان برنامه و 

بودجـه کشـور و رئیـس کل بانـک مرکزی تصویب شـده، در 

اجـرای بنـد )2( مصوبات چهاردهمین جلسـه شـورای عالی 

هماهنگـی اقتصادی ابالغی طی نامه شـماره 97405 مورخ 

1397.7.23 و تعییـن نحـوه برگشـت ارز حاصـل از صادرات 

سـال 1399 و رفـع تعهـدات ایفـا نشـده صـادرات سـال های 

1397 و 1398 بـه تصویـب رسـیده، چارچوب سیاسـت های 

بـرای صادرکننـدگان  را  ارز صادراتـی  بازگشـت  بـا  مرتبـط 

تعییـن کرده اسـت. بـر این اسـاس، صادرکننـدگان می باید 

حداقـل 80 درصـد ارز حاصـل از صـادرات خـود را بـه صورت 

حوالـه ارزی و حداکثـر 20 درصـد آن را بـه صورت اسـکناس 

در بـازار ثانویـه بـه بانک هـا و صرافی هـای مجـاز بـه فروش 

برسانند.

بانـک مرکـزی بسـته سیاسـتی بازگشـت ارز حاصـل از 

صـادرات سـال 99 و نیـز تعهـدات ایفا نشـده صادرکنندگان 

در سـال های 9۷ و 98 را ابـاغ کـرد. ایـن بسـته در واقـع، 

نقشـه راهـی بـرای صادرکننـدگان اسـت تـا بتوانند شـرایط 

مشـخصی را بـرای بازگشـت ارز صادراتـی تجربـه کننـد.  در 

کلیـه مفـاد ایـن مصوبـه، فـروش ارز بـه صـورت حواله های 

ارزی بایـد در سـامانه نیمـا و بـه صـورت اسـکناس، باید در 

سـامانه نظـارت از )سـنا( ثبـت گردد. 

تبصـره 1- بنگاه هـای تولیـدی - صادراتی به منظور تأمین 

نیازهـای وارداتـی خـود می تواننـد حداکثـر ۳0 درصد منابع 

ارزی صادرات خود را اسـتفاده نموده و الزم اسـت مابقی ارز 

حاصـل از صـادرات )حداقـل ۷0 درصـد( را بـه صـورت حواله 

ارزی در بـازار ثانویـه به فروش برسـانند.

تبصـره ۲- تأمیـن ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل 

از صـادرات گروهـی از صادرکننـدگان بـه صـورت مسـتقیم 

حسـب مـورد بـا توافـق وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 

یـا وزارت نفـت بـا بانـک مرکـزی و ثبـت در سـامانه نیمـا 

اسـت. امکانپذیر 

کلیـه صادرکننـدگان موظفنـد حداکثـر چهـار مـاه پس از 

صـدور پروانـه صادراتـی گمـرک جمهـوری اسـالمی ایـران 

ارز خـود را بـه چرخـه اقتصـادی کشـور مطابـق بنـد فـوق 

برگرداننـد.

تبصـره 1- امـکان تمدیـد مهلت مذکور در موارد اسـتثنا و 

با ارائه مسـتندات دقیق در صورت پیشـنهاد وزارت صنعت، 

معـدن و تجـارت و تأییـد بانـک مرکـزی بـرای گروه هـای 

محـدود کاالیی وجـود دارد.

تبصـره ۲- صادرکنندگانی که ظرف سـه مـاه بعد از صدور 

پروانـه صادراتـی ارز خـود را برگرداننـد، تعهـد ارزی آنـان بـر 

مبنـای 90 درصـد ارزش پایـه صادراتـی خواهد بود.

تبصـره ۳- صادرکنندگانـی کـه در مهلـت تعیین شـده از 

تاریـخ پروانـه صادراتـی نسـبت بـه برگشـت ارز بـه چرخـه 

اقتصـادی اقـدام نکرده اند، مکلفنـد باقیمانده تعهدات خود 

را در بـازار دوم )سـامانه نیمـا( بـه نـرخ روز پایانـی مهلـت 

گزارش

بسته سیاستی بانک مرکزی برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 

چه مسیری را برای صادرکنندگان ترسیم می کند؟

 بنگاه های تولیدی

- صادراتی به منظور تأمین 

نیازهای وارداتی خود 

می توانند حداکثر 30 درصد 

منابع ارزی صادرات خود را 

استفاده نموده و الزم است 

مابقی ارز حاصل از صادرات 

)حداقل 70 درصد( را به 

صورت حواله ارزی در بازار 

ثانویه به فروش برسانند؛ 

ضمن اینکه تأمین ارز 

گروهی از واردکنندگان با ارز 

حاصل از صادرات گروهی 

از صادرکنندگان به صورت 

مستقیم حسب مورد با 

توافق وزارت صنعت، معدن 

و تجارت یا وزارت نفت 

با بانک مرکزی و ثبت در 

سامانه نیما امکانپذیر است.
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مزبـور در بـازار دوم )سـامانه نیمـا( یـا قیمـت روز بـازار، هر 

کـدام کمتـر باشـد، بـه بانـک مرکزی بـه فروش رسـانند.

بـه منظور تقویت و ارتقـای صادرات غیرنفتی و اطمینان 

از بازگشـت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشـور، 

وزارت صنعـت، معـدن و تجارت عاوه بـر پایش کارت های 

بازرگانـی موجـود، اقـدام بـه رتبـه بنـدی صادرکننـدگان در 

اعتبـاری،  بنـدی  رتبـه  و  اعتبارسـنجی  یکپارچـه  سـامانه 

موضـوع بنـد )ت( ماده ۶ قانون مبـارزه با قاچاق کاال و ارز و 

مـاده 4 آئیـن نامه اجرایی مـواد 5 و ۶ قانون مذکور خواهد 

نمـود. بـر ایـن اسـاس صادرکننـدگان بـه منظـور صـادرات 

بیـش از سـقف اعتبـاری خـود می بایـد نسـبت بـه ایفـای 

تعهـد ارزی اقـدام نمایند.

ارز ناشـی از پیمان هـا و قراردادهـای داخلـی بـا بخـش 
دولتـی یـا غیردولتـی 

نیازهـای  بـرای تأمیـن  از طریـق ثبـت سـفارش  الـف( 

شـود. اسـتفاده  مذکـور  قراردادهـای  وارداتـی 

ب( مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود

وزارتخانه هـای نفـت، صنعـت معـدن و تجـارت، تعـاون 

کار و رفـاه اجتماعـی، دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح، 

کشـاورزی، سـایرنهادهای عمومـی غیردولتـی بـا توجـه بـه 

عملکـرد صادراتـی شـرکت های تحـت پوشـش / مدیریـت 

مسـئولیت   ،1۳99 سـال  ارزی  درآمدهـای  بـرآورد  و  خـود 

ایـن  مطابـق  صـادرات  از  حاصـل  ارز  برگشـت  پیگیـری 

مصوبـات بـا همـکاری بانک مرکـزی ج. ا. ا و دسـتگاه های 

نظارتـی و قضائـی را دارنـد.

صادرات از محل ورود موقت
1- تولیدکننـدگان موظفنـد جهـت ورود کاال اقـدام بـه 

ثبـت آمـاری از محـل ورود موقـت در سـامانه جامع تجارت 

یند. نما

۲- گمـرک جمهـوری اسـامی اقـدام بـه صـدور پروانـه 

واردات موقـت بـر اسـاس ثبـت آمـاری فـوق نمایـد.

۳- تولیدکننـدگان اقـدام به صـادرات از محل پروانه ورود 

موقـت نمـوده و ضمـن رفع تعهـدات ارزی موضوع بند یک 

ایـن مـاده الباقـی ارز حاصـل از صـادرات را مطابـق بـا ایـن 

مصوبـه رفع تعهـد نماید.

تبصـره: در خصـوص پروانه هـای صـادرات از محـل ورود 

موقـت کـه تاریـخ آنهـا پیش از این مصوبه اسـت، برگشـت 

ارز بایسـتی حداکثـر ظـرف دو مـاه از تاریـخ ایـن مصوبه با 

فـروش 50 درصـد ارزش پروانه هـای صادراتی مزبـور در بازار 

ثانویـه صـورت و متعاقبـًا رفـع تعهد انجـام گیرد.

مـورخ  )1( مصوبـه  بنـد  ذیـل   )( تبصـره  بـه  توجـه  بـا 

1۳9۷.0۷.10 شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی، ارائـه هـر 

سـازمان های  و  دسـتگاه ها  کلیـه  توسـط  خدمـات  گونـه 

بـه  صرافی هـا  شـبکه  و  عامـل  بانک هـای  اجرایـی، 

صادرکنندگانـی کـه بـر مبنای این بسـته سیاسـتی نسـبت 

بـه برگشـت ارز اقـدام نمی نمایند و نیز سـایر اشـخاصی که 

به طور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم در روند عدم برگشـت ارز 

حاصـل از صـادرات صادرکننـدگان مذکـور مشـارکت دارند تا 

زمـان ایفـای تعهـد ارزی امـکان پذیـر نمی باشـد.

تبصـره 1- اسـامی اشـخاص مذکور در بندهـای فوق الذکر 

بـا همـکاری نهادهـای نظارتی اسـتخراج و به دسـتگاه های 

اجرایـی ذیربـط و حسـب مورد بـه مراجع قضائـی منعکس 

خواهد شـد.

تبصـره ۲- بانـک مرکـزی آمـار و اطاعـات مربـوط بـه 

اشـخاص فـوق الذکـر را به صـورت ماهانه جهت اقـدام ذیل 

به کلیه سـازمان ها و دسـتگاه های مرتبط ارسـال می نماید.

وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
*عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی

*عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش

*عـدم صـدور هـر گونـه مجوزهـای واردات و صـادرات 

تولیـدی، صنفـی و نظایـر آن

*محدودیـت از سـایر خدمـات مرتبـط بـه تجـارت اعم از 

داخلـی و خارجی

وظایف گمرک جمهوری اسالمی ایران
*عـدم امـکان اسـتفاده از تسـهیات و خدماتـی نظیـر 

مسـیر سـبز، پذیـرش ضمانت هـا و نظایـر آن

*عدم استراداد حقوق و عوارض گمرکی

وظایف سازمان امور مالیاتی
*لغو مالیت ها و مشوق های مالیاتی

وظایف بانک مرکزی
عدم صدور گواهی ثبت آماری )تخصیص ارز(

ارائه گزارش عملکرد حسـاب های مشـکوک بـه نهادهای 

ذی ربط

وظایف بانک های عامل
عدم اعطای تسـهیات و ضمانت نامه هـای ریالی و ارزی 

و خدمات بانکی

وظایف شبکه صرافی ها
ارائـه خدمـات خریـد، فـروش و نقـل و انتقـال ارز و ارائه 

خدمـات در خـارج از کشـور بـه صادرکننـدگان بـه صـورت 

مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم )تراسـتی ها( در راسـتای عـدم 

برگشـت ارز حاصـل صـادرات تخلـف محسـوب شـده و در 

صـورت احـراز، ضمـن لغـو مجـوز فعالیـت توسـط بانـک 

معرفـی  قضائـی  مراجـع  بـه  متخلـف  صرافـی  مرکـزی، 

می شـوند.

وظایف صندوق ضمانت صادرات
عـدم ارائـه هرگونـه خدمـات مرتبـط نظیر اعتبارسـنجی، 

صـدور بیمه نامـه و ضمانت نامه هـای صادراتـی

وظایـف سـازمان های راهـداری و حمل و نقـل جاده ای و 
بنـادر و دریانوردی

اعمال محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی

و  بنـدری  خدمـات  کلیـه  ارائـه  در  محدودیـت  اعمـال 

مرتبـط تسـهیات 

بانـک مرکزی موظف اسـت نسـبت به ابـاغ این مصوبه 

بـه کلیه دسـتگاه های ذیربط اقـدام نماید.

امکان تمدید مهلت 

بازگشت ارز صادراتی در 

موارد استثنا و با ارائه 

مستندات دقیق در صورت 

پیشنهاد وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و تأیید 

بانک مرکزی برای گروه های 

محدود کاالیی وجود دارد؛ 

ضمن اینکه صادرکنندگانی 

که ظرف سه ماه بعد از 

صدور پروانه صادراتی ارز 

خود را برگردانند، تعهد ارزی 

آنان بر مبنای 90 درصد 

ارزش پایه صادراتی خواهد 

بود.

در خصوص پروانه های 

صادرات از محل ورود موقت 

که تاریخ آنها پیش از این 

مصوبه است، برگشت ارز 

بایستی حداکثر ظرف دو 

ماه از تاریخ این مصوبه 

با فروش 50 درصد ارزش 

پروانه های صادراتی مزبور در 

بازار ثانویه صورت و متعاقبًا 

رفع تعهد انجام گیرد؛ 

همچنین تولیدکنندگان 

اقدام به صادرات از محل 

پروانه ورود موقت نموده 

و ضمن رفع تعهدات ارزی 

موضوع بند یک این ماده 

الباقی ارز حاصل از صادرات 

را مطابق با این مصوبه رفع 

تعهد نماید.
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تالش برای هستی

 اگرچـه بـه نظـر  می رسـد افزایـش نـرخ ارز طی یک سـال  
و نیـم گذشـته می توانسـت محـرک خوبـی بـرای توسـعه 
صـادرات غیرنفتـی ایـران باشـد؛ امـا به  رغـم افزایـش نـرخ 
دالر، صـادرات غیرنفتـی بـا رشـد همـراه نبود. فکـر  می کنید 
مشـکالت ایـن موضـوع در کجاسـت و مجموعـه تغییراتـی 
کـه طـی ماه های گذشـته به ویژه پـس از جهش هـای ارزی 
سـال 97 پیـش روی اقتصـاد ایـران قـرار گرفت تا چـه اندازه 
توانسـت پتانسـیل های نهفتـه صـادرات غیرنفتـی را بـه کار 

گیرد؟ 
واقعیـت آن اسـت که جهش هایـی که طی سـال های اخیر 

در بـازار ارز رخ داده اسـت، همـراه بـا نوسـانات پـی در پی بوده 

و ایـن نوسـان، یکـی از عوامل مخدوش کننده ثبـات در فضای 

کسـب و کار بـوده اسـت. در واقـع آنچـه بخـش خصوصـی در 

جلسـات یـا در مکاتبـات، پیـش از بـروز ایـن جهـش بـه طـور 

دائـم بـه دولـت گوشـزد  می کـرد، یکسان سـازی نـرخ ارز بـر 

مبنـای نـرخ واقعـی بدون دخالت جهـت دار و سـوگیری دولت 

بـود. بـه طـور کلـی، افزایـش نـرخ ارز  می توانسـت انگیـزه و 

محـرک خوبی بـرای افزایش صادرات غیرنفتی باشـد که شـاید 

در مقطـع کوتاهـی پـس از افزایـش نـرخ ارز نیـز ایـن رخـداد 

اثرگـذار بـود و نشـانه هایی از افزایـش تولیـد در برخـی صنایـع 

پرونده دوم: مصاحبه

 روایت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

از روزهای پیش روی صادرات غیرنفتی ایران

صادرات غیرنفتی از دیدگاه فعاالن اقتصادی سـال سـختی را در سـال 98 گذرانده و سـال سـخت تری را در سـال 99 پیش 

رو دارد. واقعیـت آن اسـت کـه تنگ تـر شـدن حلقـه تحریم هـا از یکسـو و شـیوع ویـروس کرونـا از سـوی دیگـر، تجارت 

خارجـی کشـور را تحت الشـعاع خـود قـرار داده و اکنون این صادرکنندگان هسـتند که عالوه بر اینکه بایـد توقع دولت در 

ارزآوری و حفظ صادرات غیرنفتی در حد اعداد و ارقام سـال گذشـته را پاسـخ دهند؛ بلکه باید با یک اسـتراتژی مشـخص 

در دورانـی کـه تقاضـا بـرای خریـد کاال در دنیـا بـه دلیل شـیوع کوویـد 19 بر رقبای خـود در بازارهای جهانی چیره شـده و 

شـرایط را برای حفظ شـرایط سـال گذشـته صادرات غیرنفتی مهیا سـازند. حال مسعود خوانسـاری، رئیس اتاق بازرگانی، 

صنایـع، معـادن و کشـاورزی تهـران می گویـد کـه نهادهایی همچون صنـدوق ضمانت صـادرات ایران می تواننـد در حوزه 

لجسـتیک و پشـتیبانی از صادرکنندگان وارد شـده و کار را به خوبی پیش برند؛ البته خوانسـازی اعالم می با تالش های 

صـورت گرفتـه، کفایـت سـرمایه صنـدوق ضمانـت صـادرات به سـه برابر افزایـش یافته و انتظار این اسـت کـه این نهاد، 

حمایـت بیشـتری را در مـورد صادرکننـدگان اعمـال کنـد. اکنون که صادرکننـدگان با تحریم های داخلی و خارجی دسـت 

و پنجـه نـرم  می کننـد، توقـع ایـن اسـت کـه نهادهایی از نـوع صنـدوق ضمانت صـادرات با کاهـش بوروکراسـی، زمینه 

اسـتفاده هـر چـه بیشـتر صادرکننـدگان به ویژه شـرکت های کوچک و متوسـط از خدمات خـود را فراهم کنند.

با تمام مشکالتی که 

وجود داشت صادرکنندگان 

اجازه ندادند چرخ صادرات 

از حرکت بایستد و با 

مجاهدت نیاز ارزی کشور 

را تامین کردند؛ برابر آمار 

رسمی ارزش صادرات کشور 

در سال 1397 که مقارن 

با بازگشت دوباره تحریم ها 

بود از مرز 44 میلیارد 

دالر گذشت اما با افزایش 

مشکالت در سال 1398 به 

حدود 41 میلیارد دالر رسید 

که امسال نیز پیش بینی بر 

روی همین رقم است.
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کـه قـدرت رقابـت خارجـی داشـتند دیده شـد امـا در نهایت دو 

عامـل مسـلط باعـث افـت تـوان صادراتـی اقتصـاد شـد، یکی 

تشـدید تحریم هـای ناعادالنـه و یکجانبـه ای کـه نـه فقـط بـر 

ایـران کـه بر شـرکای تجاری مـا هم تحمیل شـد و عامل دیگر 

هـم آنچـه فعـاالن اقتصـادی بـا نـام »تحریم هـای داخلـی« از 

ناصحیـح،  سیاسـتگذاری های  بـر  ناظـر  و  می کننـد  یـاد  آن 

کوتاه مدت نگـر و غیراصولی اسـت که فرصـت افزایش صادرات 

و بـاال رفتـن درآمدهای هـای حاصـل از آن را از کشـور سـلب 

کـرد. در عیـن حال، پس از جهش ارزی سـال 1۳9۷ متاسـفانه 

و  اقتصـاد  واقعیت هـای  بـا  نامتناسـب  و  شـتاب زدگی  بـا 

آموزه هـای علمـی سیاسـت ارز 4۲00 تومانـی در پیـش گرفتـه 

شـد کـه ابتـدا قـرار بـود تمـام نیازهـای ارزی را تامیـن کنـد، 

کاری کـه بخـش خصوصی نسـبت بـه تحقق ناپذیـری آن آگاه 

بـود و هشـدار داد. پـس از آن و بـا بـروز محدودیت هـای زیـاد، 

بخشـنامه ها، دسـتورالعمل ها و مقرره هـای متعـدد و بعضـًا 

متناقـض صـادر شـد کـه محدودیت هـا و ممنوعیت هـا را در 

حـوزه تجـارت خارجـی بیشـتر کـرد. بر این اسـاس، بـه دفعات 

واردات کاال، گروه بنـدی کاالهـا، میـزان ارز تخصیص یافته و ... 

تغییـر کرد؛ صـادرات کاالها به بهانه تنظیم بـازار داخل محدود 

شـد، اسـترداد مالیات بـر ارزش افـزوده صادرکنندگان به تعویق 

افتـاد و موانـع ریز و درشـت متعـددی به آنچه که پیشـتر بود، 

اضافه شـد.

مـا در اتـاق بازرگانـی تهـران بارهـا تـاش کردیم تـا از طریق 

رایزنـی و نامه نـگاری بـا مسـئوالن و دسـتگاه های اجرایـی در 

مـورد اثرات سـوء برخی تصمیم ها هشـدار بدهیـم و برای حل 

بهتر مسـاله راهکار بدهیم گاهًا موفق شـدیم و در برخی موارد 

نیـز دولـت بـه دلیـل محدودیت هایی کـه داشـت و مضیقه ای 

کـه در آن قـرار گرفتـه بـود، راه حل هـای کوتاه مـدت را کـه بـه 

نوعـی صرفا به تعویق انداختن مشـکل بود، ترجیـح داد. با این 

حـال بایـد پذیرفـت که مشـکات فعـاالن اقتصـادی و به طور 

خاص در این مبحث صادرکنندگان بسـیار زیاد شـد به گونه ای 

کـه برخـی صادرکنندگان باسـابقه و شناخته شـده ترجیح دادند 

فعالیـت خـود را به تدریـج کاهش دهند و بـه قولی عطای کار 

را به لقایش ببخشـند.

- مسـاله نگران کننـده آن اسـت کـه صـادرات غیرنفتـی، در 

دو مـاه اولیـه امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 

بـا کاهـش 48.۷ درصـدی مواجه شـده اسـت؛ اگرچه بخشـی 

از ایـن کاهـش بـه دلیـل شـیوع کرونا و بسـته شـدن مرزها و 

محدودیت های ناگزیر اعمال شـده از سـوی همه کشورهاسـت 

امـا بـه طور حتم سیاسـت های نادرسـتی که در حـوزه صادرات 

غیرنفتـی اعمـال شـد، هـم در این کاهش سـهم بسـزایی دارد. 

بـه هـر حـال، صادرات یکـی از منابع اصلی درآمد کشـور اسـت 

و چنانچـه ایـن درآمـد دچار کاهش شـود، بیم کاهـش واردات 

و عـدم تامیـن مـواد اولیه، ماشـین آالت و تجهیـزات تولید نیز 

تقویـت  می شـود. به هر حال، ما در اتـاق بازرگانی تهران و ایران 

بارهـا ایـن نکتـه را کـه مشـورت با فعـاالن بخـش خصوصی و 

افـرادی کـه دسـت اندرکار صـادرات هسـتند می تواند بـه بهبود 

و حتـی رشـد صـادرات بیانجامـد، را مـورد تاکیـد قـرار داده ایم. 

امـا متأسـفانه کمتـر بـه ایـن موضـوع بهـا داده شـده اسـت. 

هم اکنـون شـاهدیم بسـیاری از فعـاالن اقتصـادی که سـالیان 

سـال صادرکننـده بوده انـد از چرخه خـارج و افراد جدیـدی وارد 

می شـوند. متأسـفانه شـاهدیم هر زمـان بحث ها و انتقـادی از 

سـوی بخش خصوصی مطرح می شـود بافاصله صحبت هایی 

درباره سوءاسـتفاده و رانت خواری پررنگ می شـود و مسـاله به 

با تالش های صورت 

گرفته، کفایت سرمایه 

صندوق ضمانت صادرات 

به سه برابر افزایش یافته و 

انتظار این است که این نهاد، 

حمایت بیشتری را در مورد 

صادرکنندگان اعمال کند. 

اکنون که صادرکنندگان با 

تحریم های داخلی و خارجی 

دست و پنجه نرم  می کنند، 

توقع این است که نهادهایی 

از نوع صندوق ضمانت 

صادرات با کاهش بوروکراسی، 

زمینه استفاده هر چه 

بیشتر صادرکنندگان به ویژه 

شرکت های کوچک و متوسط 

از خدمات خود را فراهم کنند.

باید پذیرفت که 

مشکالت فعاالن اقتصادی 

و به طور خاص در این 

مبحث صادرکنندگان 

بسیار زیاد شد به گونه ای 

که برخی صادرکنندگان 

باسابقه و شناخته شده 

ترجیح دادند فعالیت خود 

را به تدریج کاهش دهند 

و به قولی عطای کار را به 

لقایش ببخشند اما مساله 

نگران کننده آن است که 

صادرات غیرنفتی، در دو 

ماه اولیه امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 

با کاهش 48.7 درصدی 

مواجه شده است 
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سـطح چنـد فـرد و شـخص تقلیـل می یابد که نادرسـت اسـت 

و نمی تواند مبنای سیاسـتگذاری باشـد. من در نشسـت اخیر 

هیـات نماینـدگان نیـز کـه بـا حضـور وزیـر امـور اقتصـادی و 

دارایـی برگزار شـد، از ایشـان درخواسـت کردم کـه گایه بخش 

خصوصـی از ایـن مسـایل را در هیـات دولت مطـرح کند. 

از برخـی  بارهـا  اتـاق تهـران  بـه عنـوان رئیـس   شـما 
رونـد  دسـتورالعمل ها و بخشـنامه ها گالیـه کرده ایـد کـه 
توسـعه صادرات ایران را کند کرده اسـت؛ اما سوال اینجاست 
کـه صرفـًا سیاسـت گذاری ها منجـر بـه عـدم رشـد صـادرات 
شـده یا تمرکـز تجارت ایـران در زمان رونـق درآمدهای نفتی 

بـر روی واردات منجـر بـه ایـن اتفـاق شـده اسـت؟
مسـاله تشـویق واردات هـم خـود نوعـی سیاسـت گذاری 

تجـاری اسـت. ما بـا تکرار این تجربه در طول سـالیان گذشـته 

مواجـه بوده ایـم کـه سیاسـتگذاران در زمـان وفـور درآمد هـای 

نفتـی، سیاسـت تثبیـت نـرخ ارز را در پیـش گرفته انـد. روی 

دیگـر سـکه تثبیـت نـرخ ارز در شـرایط تورمی، تشـویق واردات 

اسـت. در واقـع سیاسـتمدار بـرای جلـب رضایـت عمومـی بـا 

پاییـن نگـه داشـتن تصنعـی نـرخ ارز، در حالـی کـه اقتصاد با 

نرخ هـای تـورم دو رقمـی مواجـه بـود، بـه تولیدکننـده خارجی 

یارانـه پرداختنـد و تولیـد داخلـی را فاقـد توجیـه اقتصـادی 

کردنـد. قیمـت غیرواقعـی ارز یا به بیان سـاده ارز ارزان، واردات 

را توجیه پذیـر  می کنـد و تولیـد را غیراقتصـادی جلـوه  می دهد. 

تولیـد هـر کاالیی در خارج از مرزها و واردات آن به داخل سـود 

بیشـتری از تولیـد همـان کاال در داخـل دارد و قـدرت رقابـت 

تولیـد داخلـی پاییـن می آیـد. ایـن اقتصـاد را در یـک چرخـه 

تشدیدشـونده می انـدازد چـون با کاهش تولید، نیاز بـه واردات 

کاال بیشـتر و انگیزه سیاسـتمداران برای پایین نگه داشتن نرخ 

ارز بیشـتر می شـود.

در چنین شـرایطی طبیعی اسـت که پـس از مدت کوتاهی 

هـم بـه دلیل تورم انباشـته شـده و هـم به دلیل کمبـود ارز در 

برابـر تقاضـای بـاال، فنـر فشـرده شـده قیمـت جهـش می کند. 

به ویـژه اگـر عاملـی بیرونـی ماننـد تحریـم هـم چاشـنی کار 

شـود کـه دیگـر کنترل وضعیت بسـیار سـخت می شـود. مانند 

وضعیتـی کـه همین روزها شـاهد آن هسـتیم. اکنـون نیز که 

کشـور بـا کمبود منابـع ارزی مواجه اسـت، سیاسـتگذار در پی 

کاهـش مصـارف ارزی و واردات برآمـده اسـت کـه حتـی مواد 

اولیه تولید و ماشـین آالت نیز در فهرسـت های محدودیت های 

وارداتـی قـرار گرفتـه اسـت. ماحظـه  می کنیـد کـه در هـر دو 

مقطـع، چـه در زمـان وفـور درآمدهـای نفتـی و چـه در زمـان 

حاضـر کـه نفت و درآمدهای آن کارایی خـود را در اقتصاد ایران 

از دسـت داده اسـت، صـادرات در تنگنـا و فشـار قـرار می گیرد. 

دولت هـا در زمـان وفـور درآمدهـای نفتـی، خـود را از صـادرات 

بی نیـاز دیـده و تاشـی بـرای افزایـش یـا توسـعه آن بـه کار 

نبسـته اند. اکنـون نیـز بـه قیمـت مدیریـت واردات، ورود مواد 

اولیـه و ملزومـات تولیـد کـه بخشـی از آن در مسـیر صـادرات 

قـرار  می گیـرد، دچـار محدودیت شـده و صادرات تحت الشـعاع 

قـرار گرفته اسـت.

 دسـتگاه های حمایتـی مکمـل صـادرات ماننـد صنـدوق 
ضمانـت صادرات ایران چقـدر  می تواند محرک صادرکنندگان 

باشد؟
خوشـبختانه بـا تاش هـای صـورت گرفته، کفایت سـرمایه 

صنـدوق ضمانـت صـادرات بـه سـه برابـر افزایـش یافتـه و 

ایـن نهـاد، حمایـت بیشـتری را در  ایـن اسـت کـه  انتظـار 

مـورد صادرکننـدگان اعمـال کنـد. اکنـون کـه صادرکننـدگان با 

تحریم هـای داخلـی و خارجـی دسـت و پنجـه نـرم  می کننـد، 

نـوع صنـدوق ضمانـت  از  نهادهایـی  ایـن اسـت کـه  توقـع 

بـا کاهـش بوروکراسـی، زمینـه اسـتفاده هـر چـه  صـادرات 

بیشـتر صادرکننـدگان بـه ویژه شـرکت های کوچک و متوسـط 

از خدمـات خـود را فراهـم کننـد. بدیهـی اسـت کـه بهره گیری 

بیـش از پیـش صادرکننـدگان ایرانـی از ضمانت نامه ها و بیمه 

نامه هـا ریسـک آنهـا را در صـادرات کاهـش داده و توان رقابتی 

آنـان را بـرای بازارگشـایی افزایـش  می دهـد. کمـک بـه بهبـود 

صـادرات افزایـش انگیـزه تولید اسـت و تولید ایجاد اشـتغال و 

ارزش افـزوده را در پیـش دارد. در سـال جهـش تولیـد، صندوق 

بایـد هـر اقدامی کـه بتواند به بهبـود وضعیت صـادرات کاال و 

خدمـات بینجامـد در پیـش بگیـرد.

 اکنـون هـم شـیوه رفـع تعهـد ارزی هنـوز هـم مـورد 
انتقـاد فعاالن اقتصادی اسـت. فضا به چه صورت ترسـیم 

می شـود؟ 
بـه هـر حـال، در مقطعـی کـه نمی توانیـم نفـت صـادر 

کنیـم، نبایـد رویکردی اتخاذ شـود که صـادرات غیرنفتی هم 

بـا چالـش روبـه رو شـود. اگـر قـرار باشـد بـا صـادرات کـه بـا 

ارزآوری در حال کاسـتن از مشـکات کشـور است هم برخورد 

صـورت گیـرد، جـز ضـرر عایـدی نخواهیـم داشـت و منافـع 

ملـی بـه خطر می افتـد. دولت خود تـوان بازگرداندن ارز نفتی 

را نـدارد یـا ارز حاصـل از صـادرات نفـت را دیـر و بـا تاخیـر 

بازمی گردانـد، چطـور وقتی دولت توان برگردانـدن ارز نفتی را 

نـدارد، این انتظار وجـود که بخش خصوصی و صادرکنندگان 

بتواننـد ارز را به سـرعت برگردانند. آیـا روال نقل و انقتقال ارز 

عـادی اسـت. اگـر عـادی نیسـت، که نیسـت، باید مشـکل را 

حـل کنیـم، اینکـه همـه صادرکننـدگان را به چشـم خطاکار 

ببینیـم، به جـز لطمه بـه صادرات کشـور، حاصلـی را نخواهد 

داشـت. اول دولت مشـخص کند که ۲۷.5 میلیارد دالری که 

بازنگشـته چگونه محاسـبه شـده اسـت و اجزای آن چیست. 

چـون ایـن رقـم بـا آنچه خـود بانک مرکـزی از روند بازگشـت 

ارز در سـال های 1۳9۷ و 1۳98 اعـام کـرده اسـت، هم خوانی 

نـدارد. دوم اینکـه باید قبول کنیم که بازگرداندن ارز به کشـور 

دچـار مشـکل شـده اسـت و در ایـن شـرایط بایـد ببینیـم بـا 

کمـک هـم چه راهکارهایـی می توانیم برای تسـهیل این کار 

مهیـا کنیـم. سـوم هـم ایـن مسـاله مهم کـه دولت بایـد در 

اعـام خاطیـان و میـزان خطای شـان شـفاف عمل و بررسـی 

کنـد که این اشـخاص به چه دلیلـی در بازگرداندن ارز ناموفق 

بودنـد و آیـا تعمدی چنین کاری کردند یا به واسـطه شـرایط 

سـخت تحریـم از ایـن کار ناتـوان بوده اند.

  قیمت غیرواقعی ارز 

یا به بیان ساده ارز ارزان، 

واردات را توجیه پذیر  می کند 

و تولید را غیراقتصادی جلوه 

 می دهد. تولید هر کاالیی 

در خارج از مرزها و واردات 

آن به داخل سود بیشتری 

از تولید همان کاال در داخل 

دارد و قدرت رقابت تولید 

داخلی پایین می آید. این 

اقتصاد را در یک چرخه 

تشدیدشونده می اندازد چون 

با کاهش تولید، نیاز به 

واردات کاال بیشتر و انگیزه 

سیاستمداران برای پایین 

نگه داشتن نرخ ارز بیشتر 

می شود.

  خوشبختانه با 

تالش های صورت گرفته، 

کفایت سرمایه صندوق 

ضمانت صادرات به سه 

برابر افزایش یافته و انتظار 

این است که این نهاد، 

حمایت بیشتری را در مورد 

صادرکنندگان اعمال کند. 

اکنون که صادرکنندگان 

با تحریم های داخلی و 

خارجی دست و پنجه نرم 

 می کنند، توقع این است 

که نهادهایی از نوع صندوق 

ضمانت صادرات با کاهش 

بوروکراسی، زمینه استفاده 

هر چه بیشتر صادرکنندگان 

به ویژه شرکت های کوچک 

و متوسط از خدمات خود را 

فراهم کنند
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سپر دفاعی برای حفاظت از ضربات تحریم

 ایـن روزهـا اهمیـت صـادرات غیرنفتـی و درآمدهـای ارزی 
حاصـل از آن بـر هیچ کـس پوشـیده نیسـت و بـار اصلـی بـر 
روی دوش صادرکنندگان قرار گرفته تا نیازهای ارزی کشـور را 
تامیـن کننـد. در چنیـن شـرایطی، به نظر می رسـد بایـد جاده 
ارزآوری بـرای صادرکننـدگان همـوار باشـد. بـه اعتقـاد شـما 

صادرکننـدگان بـه چـه حمایت هـای واقعـی نیـاز دارند؟
همانطـور کـه اشـاره کردید، صـادرات غیرنفتی در سـال جاری 

از اهمیـت بسـیار باالیـی برخـوردار شـده و قـرار بر این اسـت که 

بـار اصلـی تامیـن نیازهـای وارداتـی کشـور را بـه لحـاظ تامیـن 

منابـع ارزی بـه عهـده گیـرد. امـا واقعیـت آن اسـت کـه ایـران 

طـی سـنوات گذشـته، یـک کشـور واردات محـور و تولیدکننـده 

درون گـرا بـوده اسـت کـه بـه تبـع آن، تـا همیـن چند سـال قبل 

کـه کشـور از درآمدهـای ارزی سرشـار از فـروش نفـت برخـوردار 

بـوده، تامیـن نیازهـای ارزی کشـور بـرای واردات از همین محل 

تامیـن می شـده اسـت. در ایـن میـان، صـادرات غیرنفتـی نیز به 

عنـوان یـک محـور لوکـس مطـرح بـوده و اگرچـه دولتهـا تاش 

کرده انـد تـا بـرای حمایـت از آن، گام هایـی بردارنـد؛ امـا بـاز هـم 

نـگاه بـه سـمت هزینه کـرد ارز حاصل از فروش نفـت برای تامین 

نیازهـای کشـور بوده اسـت. در ایـن میان، طی سـال های پس از 

پیروزی انقاب اسـامی، دولتها در برنامه های متعدد توسـعه ای 

کشـور، حمایـت از صـادرات غیرنفتی را مدنظر قـرار داده و بر این 

اسـاس، برنامه ریـزان و سیاسـتگذاران تـاش کـرده تـا بـا اهداف 

مصاحبه

 محمد الهوتی از مزایای افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران 

در حمایت از صادرات می گوید

صـادرات غیرنفتـی ایـن روزهـا بیـش از هر زمـان دیگـری در نظر سیاسـتگذاران و برنامه ریزان حائز اهمیت شـده اسـت. 

واقعیـت آن اسـت کـه بعـد از وضـع تحریم هـای ظالمانـه بـر علیـه اقتصـاد ایـران از یک سـو و شـیوع ویـروس کرونا از 

سـوی دیگـر کـه منجـر بـه کاهـش بی سـابقه قیمت نفت شـده  اسـت، بار اصلـی تامیـن نیازهای ارزی کشـور بـه دوش 

صادرکنندگان قرار گرفته و صادرات بیش از هر زمان دیگری باید با درآمدهای ارزی، پاسـخگوی نیازهای وارداتی کشـور 

باشـد. در این میان، با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران به کشـورهای همسـایه صورت می گیرد 

و این کشـورها بعضا برای تجارت، پرریسـک به شـمار می روند، بار سـنگینی هم بر روی نهادهایی قرار گرفته اسـت که 

می تواننـد بـه عنـوان پشـتوانه ضمانتـی صادرات کشـور باشـند. صندوق ضمانت صـادرات ایـران نیز در ایـن میان بیش 

از هـر زمـان دیگـری، در معـرض توجـه قـرار گرفتـه و باید به پشـتوانه تامین مالی که از سـوی دولت با افزایش سـرمایه 

خـود دریافـت کـرده اسـت، چتـر حمایتـی گسـترده تری را بـر سـر صـادرات غیرنفتـی بگسـتراند. محمد الهوتـی، رئیس 

کنفدراسـیون صادرات ایران بر این باور اسـت که با تبدیل شـدن سـرمایه این صندوق به صورت ارزی و افزایش سـرمایه 

آن از محـل صنـدوق توسـعه ملی، شـرایط مسـاعدتری برای ضمانت هـای صادراتی فراهـم خواهد کرد.

با تبدیل شدن سرمایه این 

صندوق به صورت ارزی 

و افزایش سرمایه آن از 

محل صندوق توسعه ملی، 

شرایط مساعدتری برای 

ضمانت های صادراتی فراهم 

خواهد شد. نکته ای که باید 

به آن توجه کرد، این است 

که سرمایه صندوق ضمانت 

صادرات ایران در حال حاضر 

حدود 400 میلیون دالر و 

صادرات کشور معادل 40 

میلیارد دالر است
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کمـی و کیفـی، بسـته هایی را برای حمایت از صـادرات غیرنفتی 

در برنامه هـا لحـاظ کننـد. ایـن موضـوع سـال های سـال اسـت 

کـه مطـرح می شـود، امـا واقعیـت این اسـت که در هیـچ زمانی 

نتوانسـته ایم از ظرفیت هـا و پتانسـیل های واقعی کشـور در امر 

صـادرات اسـتفاده کنیـم. در عیـن حـال موضـوع از زمانـی رنـگ 

جدی تـری بـه خـود گرفتـه کـه بـه دلیـل تحریم هـای ظالمانـه، 

عمـاً مجبـور بـه فاصلـه گرفتـن از اقتصـاد نفتـی و حرکـت بـه 

سـمت اقتصـاد غیرنفتی شـده ایم. حـال اقتصاد غیرنفتی کشـور 

کـه بـر پایـه صـادرات اسـتوار اسـت، پتانسـل های بسـیاری دارد 

کـه تووجـه بـه هـر بخـش آن می توانـد ارزآوری را بـرای کشـور 

افزایـش دهـد. نکتـه حائـز اهمیـت آن اسـت کـه بـرای رسـیدن 

بـه جایـگاه واقعـی خـود در بازارهـای جهانـی، با موانع بسـیاری 

روبرو هسـتیم.

 ایـن موانـع را در چه بخش هایی می تـوان طبقه بندی کرد؟ 
آیـا مشـکل بـه سـاختارها برمی گـردد یـا نوع نـگاه بـه اقتصاد 
نفتـی، سـبب شـده تـا طـی سـال های گذشـته نتوانیـم بـه 
صـادرات غیرنفتـی کشـور به میـزان قابل توجهـی بها بدهیم؟
دالیـل متعـددی را می تـوان بـرای ایـن موضـوع برشـمرد. اما 

در حالـت کلـی، از جملـه دالیـل عـدم رشـد صادرات متناسـب با 

حجـم ظرفیت هـای صادراتی کشـور می توان، به محیط کسـب و 

کار و در برسـی جزئی تـر، می تـوان بـه موانع تولید و صـادرات به 

ویـژه ابزارهـا و زیرسـاخت های الزم بـرای آنها اشـاره کـرد. به این 

معنـا کـه تا نیمه دوم سـال 98، هیچگاه دولت ها بـرای صادرات 

هزینـه نکـرده  و ایـن نـگاه را نداشـته اند کـه صادرات برای کشـور 

ارزآوری داشـته و می توانـد نیازهـای وارداتـی کشـور را تامیـن 

مالـی کنـد. در واقـع، تنهـا انتظـار بـر آن بـوده کـه صادرکنندگان 

تـا بـدون هیـچ هزینه کـردی از سـوی دولـت، ارزآوری داشـته 

باشـند. چنانچه به گذشـته نظری بیاندازیم، به روشـنی مشـهود 

اسـت در بخش هایی مانند مشـتقات نفتی و پتروشـیمی ها که 

سـرمایه گذاری های دولتـی را بـه همـراه داشـته اند، بـه یکبـاره 

جهـش صادرات بسـیار باالیی تجربه شـده اسـت؛ چراکـه در دهه 

80 بـرای ایجـاد و احـداث پتروشـیمی ها، سـرمایه گذاری هایی 

صـورت گرفتـه و در اواسـط دهـه 80 ایـن سـرمایه گذاری ها بـه 

ثمـر نشسـته و ارزش صـادرات غیرنفتـی و میعانـات گازی ایران 

افزایـش یافـت؛ اما در مقابل، باقی بخش ها از جمله حمل و نقل 

متناسـب با رشـد حجـم صـادرات، رشـد نکردند و سـرمایه گذاری 

الزم در آنهـا صـورت نگرفـت. از سـوی دیگر، تسـهیات سیسـتم 

بانکـی کشـور متناسـب بـا حجم صـادرات رشـد نکرد و بـه دلیل 

هـزاران مشـکل دیگـر، ایـن منابع در فضـای دیگری هزینه شـد. 

اکنـون بـر اسـاس آمارها سـهم بسـیار اندکـی از منابـع بانکی در 

اختیـار صادرکننـدگان قـرار می گیرد؛ این در حالی اسـت که طبق 

برنامه هـای توسـعه ای مبالغ بسـیار باالتـری در نظر گرفته شـده 

بود. نکته حائز اهمیت دیگر، پایین بودن حجم سـرمایه صندوق 

ضمانـت بـه عنوان یک ابزار مهم در حمایت از صادرات اسـت. در 

واقـع، سـرمایه این صنـدوق به اندازه ای نبـوده که بتواند حمایت 

از صـادرات غیرنفتـی را بـه بهتریـن شـکل انجـام دهـد و رشـد و 

توسـعه الزم برای خدمات رسـانی به صادرکنندگان را صورت دهد. 

البتـه خوشـبختانه بـا تاش هـا و پیگیری های صـورت گرفته در 

دور جدیـد از فعالیـت صنـدوق ضمانت صـادرات ایـران، در اواخر 

سـال 98 سـرمایه صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران از ریالـی بـه 

ارزی و بـه حـدود 4 برابـر افزایـش پیـدا کـرده که بر این اسـاس، 

ایـن امیـدواری وجـود دارد که این مبلغ بتوانـد خدمات صندوق 

را متحـول کنـد. در کنـار مـوارد یـاد شـده مشـکات تحریم هـا، 

افزایـش هزینـه نقل و انتقـال پول بـرای دور زدن تحریم ها باعث 

شـد تـا هزینه هـای مضاعفـی بـه صادرکننـدگان تحمیل شـده و 

نتواننـد بـه میـزان کافـی صـادرات را افزایش دهند. لـذا علی رغم 

تاش هـای صـورت گرفتـه در حمایـت از صـادرات، صـادرات تـا 

همیـن چنـد وقت پیـش، در اولویـت سیاسـت گذاری های نبوده 

صندوق ضمانت صادرات 

ایران به عنوان یک ابزار مهم 

و کارآمد در رشد صادرات 

غیرنفتی در بازار کشورهای 

عراق و افغانستان که بازارهای 

پرریسک هستند، مبلغ صدور 

ضمانت نامه را کاهش داده و 

در حد کشورهای کم ریسک 

از صادرکنندگان هزینه دریافت 

می کند.

تسهیالت سیستم 

بانکی کشور متناسب با 

حجم صادرات رشد نکرد و 

به دلیل هزاران مشکل دیگر، 

این منابع در فضای دیگری 

هزینه شد. اکنون بر اساس 

آمارها سهم بسیار اندکی 

از منابع بانکی در اختیار 

صادرکنندگان قرار می گیرد؛ 

این در حالی است که طبق 

برنامه های توسعه ای مبالغ 

بسیار باالتری در نظر گرفته 

شده بود.
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و به محض تغییر شـرایط، بافاصله بخشـی که مورد لطمه واقع 

شـده، صـادرات بوده اسـت؛ نمونه آن نیز، ممنوعیـت صادرات به 

بهانـه تنظیـم بـازار داخلـی بـوده اسـت که فرصـت صـادرات را از 

صادرکننـدگان گرفته؛ این در حالی اسـت کـه صادرکنندگان برای 

به دسـت آوردن بازار هزینه بسـیاری متحمل می شـوند؛ اما طی 

یـک شـب تمام زحمـات آنهـا بر باد مـی رود.

 ترکیب بازارهای صادراتی ایران نشـان می دهد که بازارهای 
هدف عمومًا کشـورهای پرریسـک هسـتند. صنـدوق ضمانت 
صـادرات ایـران چقدر می تواند مسـیر ورود و ماندگاری در این 

بازارهـا را هموار کند؟
یکـی از دالیـل اصلـی محدودیـت بازارهـای کنونـی کشـور، 

تحریم هـا اسـت و بـا توجه به اینکه بیشـتر حجم صـادرات ایران 

در پنـج کشـور خاصـه می شـود کـه بیـش از ۷0 درصد صـادرات 

کشـور بـه آنهـا صـورت می گیـرد. ۶ بـازار مهـم صادراتـی ایـران 

شـامل چیـن، امـارات متحـده عربـی، ترکیـه، عـراق، افغانسـتان 

و هنـد هسـتند کـه از ایـن میـان، تنهـا دو کشـور چیـن و هنـد 

غیرپیرامونی بوده و 4 کشـور دیگر از همسـایگان ایران هسـتند 

کـه بـه دلیـل مـرز جغرافیایی، تـردد و نزدیـک بـودن فرهنگ ها، 

سیاسـی  روابـط  و  تجـارت  روی  نتوانسـت  خیلـی  تحریم هـا 

مـا بـا آنهـا تاثیرگـذار باشـد. بنابرایـن می تـوان گفـت در حـال 

حاضـر صـادرات ایـران، دارای بازارهـای متنـوع نیسـت؛ امـا بـه 

هـر حـال صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران بـه عنـوان یـک ابزار 

مهـم و کارآمـد در رشـد صـادرات غیرنفتـی در بـازار کشـورهای 

عـراق و افغانسـتان کـه بازارهای پرریسـک هسـتند، مبلغ صدور 

ضمانـت نامـه را کاهـش داده و در حـد کشـورهای کم ریسـک، 

از صادرکننـدگان هزینـه دریافـت می کنـد. یکـی از ظرفیت هـای 

بسـیار مهـم حمایـت از خدمـات فنـی و مهندسـی اسـت کـه 

گاهـی وقت هـا شـاهد آن هسـتیم کـه اعـداد و ارقـام صنـدوق، 

امکان ضمانت متناسـب بـا پروژه هایی ایرانـی در بازارهایی عراق 

و سـوریه را نـدارد. البتـه خوشـبختانه بـا تـاش مدیریـت جدید 

صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران بـا تبدیـل شـدن سـرمایه ایـن 

صنـدوق بـه صـورت ارزی و افزایـش سـرمایه آن از محل صندوق 

توسـعه ملـی، شـرایط مسـاعدتری بـرای ضمانت هـای صادراتـی 

فراهـم خواهـد شـد. نکتـه ای کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد، ایـن 

اسـت که سـرمایه صندوق ضمانـت صادرات ایـران در حال حاضر 

حـدود 400 میلیـون دالر و صـادرات کشـور معـادل 40 میلیـارد 

دالر اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه بـاز هـم ابزارهـای الزم متناسـب 

بـا رشـد صـادرات کشـور حرکت نکـرده و رشـد نیافته انـد. این در 

حالـی اسـت کـه کشـورهای رغیـب مـا ماننـد ترکیـه و یـا حتی 

عربسـتان که دارای اقتصاد نفتی اسـت، سرمایه صندوق ضمانت 

صادراتشـان بـه مراتـب باالتـر از سـرمایه فعلـی صنـدوق ایـران 

اسـت. البته این مشـکات تنها در زمینه صادرات کشـور نیست؛ 

بلکـه واردات هـم کشـور نیـز بـا مشـکاتی دسـت و پنجـه نـرم 

می کنـد. در عیـن حـال، در بحـث تولیـد، در برخی رشـته ها آنقدر 

مجـوز فعالیـت خـارج از ظرفیت مصـرف و صادرات کشـور صادر 

شـده که نتیجه آن تعطیلی برخی از این واحدها اسـت که البته 

ایـن تعطیلی هـا تنهـا تعطیلی یـک واحد تولیدی نیسـت؛ بلکه 

خـارج شـدن بخشـی از ثـروت ملـی از سـرمایه در گردش کشـور 

اسـت که تحت عنوان کارخانه، سـوله و ماشـین آالت به آهن پاره 

تبدیل می شـود. دلیل این عدم تناسـب رشـد نیز عدم اسـتراتژی 

مشـخص و برنامه ریـزی مدون بوده و حتـی در صورتی که برنامه  

نیـز وجـود داشـته عدم توجه به اجـرا و عدم نظـارت الزم در اجرا 

باعـث شـده کـه رشـد الزم در آن اتفـاق نیفتد. 

 دنیـا چـه مکانیزمی هایـی را بـرای اجـرای سیاسـت های 
حفاظتـی در حـوزه صـادرات عملیاتـی می کنـد؟

تقریبـا می تـوان گفـت غیـر از سـه کشـورکه یکـی از آنهـا نیز 

ایران اسـت، باقی کشـورها تحت سیاسـت های سـازمان تجارت 

جهانـی فعالیـت می کننـد و ممنوعیـت، محدودیـت و ایجـاد 

مانـع بـا ابـزار تعرفـه اصا معنـا نـدارد و همه در یـک چارچوب 

در حـال حرکـت هسـتند و بـه ایـن جمع بنـدی رسـیده اند کـه 

اقتصـاد بـاز  و اقتصـاد آزاد اسـت کـه اجـازه رشـد و نمو صنعت 

و تولیـد و متعاقـب آن، افزایـش درآمـد، رفـاه اجتماعـی و رشـد 

صادراتـی و تولیـدی را بـه همـراه دارد؛ لـذا بـر اسـاس آن حرکت 

می کننـد. امـا از آنجـا کـه ایـران جـزو معدود کشـورهایی اسـت 

که عضو سـازمان توسـعه تجارت نیسـت، رژیم تجـاری منحصر 

بـه فـرد خـود را پیگیری می کنـد؛ به این معنا که ایـران کماکان 

باالتریـن نرخ تعرفه در دنیا و بیشـترین ممنوعیـت را در واردات 

کاال دارد کـه نتیجـه آن، افزایـش حجـم قاچـاق خواهـد بـود که 

بیشـترین لطمـه را بـه تولید و درآمدهـای دولـت وارد می کند و 

علیرغـم پرداخت هزینه های متعدد در ادوار مختلف، متاسـفانه 

سـالها است که سیاسـت های ممنوعیت و محدودیت در واردات 

و صـادرات بـه شـدت در وزارت صمـت رونـق دارد. 

 صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران طـی ماه هـای گذشـته 
بـه خوبـی تـالش کـرده تـا تنـوع خدمـات ارائـه شـده بـه 
حـوزه  در  امـا  دهـد.  قـرار  کار  دسـتور  در  را  صادرکننـدگان 
ضمانت نامه هـا و ابزارهـای مورد اسـتفاده در ایـن حوزه چقدر 

نیـاز بـه متنوع سـازی محصـوالت احسـاس می  شـود؟ 
زمانـی کـه تقسـیم بنـدی فعالیت هـای صادراتـی را رصـد 

می کنیـم، متوجـه می شـویم کـه ۷0 درصـد از صـادرات کشـور 

توسـط 400 تا 500 کارت بازرگانی انجام می شـود؛ اما بر اسـاس 

آمارهـای ارائـه شـده 1۶ هزار کارت بازرگانی در کشـور وجود دارند 

که ۳0 درصد صادرات را انجام می دهند؛ بنابراین خدمات رسـانی 

بـه ایـن تعـداد کارت بـرای صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران 

متناسـب بـا سـرمایه ایـن صنـدوق، بسـیار کار دشـواری اسـت. 

در برخـی مـوارد شـاهد بودیـم، دسـتگاه های حمایتـی کـه برای 

حمایـت و رشـد بخش خصوصی وارد عمل شـده تـا آنها در قالب 

شـرکت های بـزرگ فعالیـت کننـد، خـود درگیـر همیـن سـیکل 

باطل شـده و درگیر شـرکت های خصولتی شده اند. به این معنی 

کـه بیشـترین خدمـت آنهـا بـه شـرکت های خصولتـی از جمله 

خودروسـازها، پتروشـیمی ها، آلومینیـوم و مـس تعلـق گرفتـه 

اسـت. الزم به ذکر اسـت، بررسـی ها و گفتگوها با مسئولین امر 

در صنـدوق ضمانـت و سـازمان های مرتبـط نشـان می دهـد که 

واقعـا بـر اسـاس ضوابـط، غیـر از این هـم نمی توانسـتند عمل 

کننـد؛ چراکـه شـاخصه هایی کـه بـرای اعطـای ضمانت نامـه یـا 

 علی رغم تالش های 

صورت گرفته در حمایت از 

صادرات، صادرات تا همین 

چند وقت پیش، در اولویت 

سیاست گذاری های نبوده 

و به محض تغییر شرایط، 

بالفاصله بخشی که مورد 

لطمه واقع شده، صادرات 

بوده است؛ نمونه آن نیز، 

ممنوعیت صادرات به بهانه 

تنظیم بازار داخلی بوده 

است که فرصت صادرات 

را از صادرکنندگان گرفته؛ 

این در حالی است که 

صادرکنندگان برای به دست 

آوردن بازار هزینه بسیاری 

متحمل می شوند؛ اما طی 

یک شب تمام زحمات آنها 

بر باد می رود.

 در حال حاضر صادرات 

ایران، دارای بازارهای متنوع 

نیست؛ اما به هر حال 

صندوق ضمانت صادرات 

ایران به عنوان یک ابزار مهم 

و کارآمد در رشد صادرات 

غیرنفتی در بازار کشورهای 

عراق و افغانستان که 

بازارهای پرریسک هستند، 

مبلغ صدور ضمانت نامه 

را کاهش داده و در حد 

کشورهای کم ریسک، از 

صادرکنندگان هزینه دریافت 

می کند.
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تسـهیات ضـرورت دارد، در بنگاه هـای کوچـک و متوسـط قابل 

دسـتیابی نیسـت. بـه عنـوان مثـال حسابرسـی دفاتـر یکـی از 

موضوعاتی که همیشـه صادرکنندگان کوچک و متوسـط کشـور 

را بـا مشـکل مواجـه می کند تـا نتوانند از خدمات بانک توسـعه 

صـادرات و صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران اسـتفاده کننـد. 

نگاهـی بـه تخصیص منابع نیز نشـان می دهد که بیشـتر منابع 

در خدمـت شـرکت های بزرگـی بـوده کـه بعضـا هـم از خطـوط 

ویـژه و قیمت هـای ویـژه بهـره بردنـد. البتـه طی یک تا ۲ سـال 

گذشـته ایـن روش متفـاوت شـده و صنـدوق ضمانت صـادرات 

ایـران تسـهیات و خدماتی را بـرای اسـتفاده واحدهای کوچک 

و متوسـط ایجـاد کـرده و این ترکیب بهرمنـدی از منابع صندوق 

را تغییر داده اسـت و امیدوار هسـتیم با توجه به سیاسـت ها و 

مدیریـت یک سـال اخیر، شـاهد تغییر در ارائـه خدمات به تمام 

طیف صادرکنندگان باشـیم. 

 درباره مشـکالت صادرکنندگان کوچک و متوسـط صحبت 
کردیـد. آیـا امکان این وجود دارد که صندوق ضمانت صادرات 
طیـف گسـترده تری از خدمـات را بـرای این صادرکننـدگان در 

گیرد؟ نظر 
آنچـه در صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران و بانـک توسـعه 

صـادرات تعریف شـده، آن اسـت که صادرکننده بـرای بهره مندی 

از خدمـات ایـن صنـدوق و بانـک، بایـد دفاتـر حسابرسی شـده 

داشـته باشـد؛ امـا در مقابـل سـازمان امـور مالیاتـی بـه عنـوان 

سـقف  یـک  تـا  رسـمی  حسابرسـی  بنگاه هـا،  درآمـد  متولـی 

مشـخص را طلـب  نمی کنـد و بر اسـاس ممیزین سـازمان امور 

مالیاتـی بـه آن رسـیدگی می شـود. بـه نظـر می رسـد تغییـر و 

اصـاح بعضـی از روش ها می تواند فرصـت بهره مندی واحدهای 

کوچک و متوسـط را از خدمات صندوق توسـعه صادرات بیشـتر 

 . کند

 بـا تمـام این موضوعـات، صادرات غیرنفتـی را نیازمند چه 
نوع برخـوردی می دانید؟

سـال 99 بـرای صادرکننـدگان سـال خاصـی اسـت. سـالی که 

درآمدهـای نفتـی بـه حداقـل ممکـن رسـیده و ایـن درآمدهـای 

ارزی حاصـل از صـادرات اسـت کـه بایـد چـرخ اقتصاد کشـور را 

بچرخانـد. بـر ایـن اسـاس همـه یـک کام بر ایـن باورند کـه ارز 

صادراتـی بایـد بـه چرخـه اقتصـادی کشـور برگـردد و راه تامیـن 

مـواد اولیـه و نیازهـای وارداتـی کشـور را باز کند. بر این اسـاس 

اسـت کـه صادرکننـدگان صاحـب نام و شناسـنامه دار کشـور، با 

درک صحیح از مشـکات ارزی، گام در مسـیری گذاشـته اند که 

تمـام تـاش خـود را به کار ببندند تا منابـع ارزی حاصل از کار و 

تاش خود در سـخت ترین شـرایط اقتصادی درونی و بیرونی را 

در اختیـار اولویت هـای وارداتی کشـور قرار دهند. در این مسـیر، 

اگرچه مشـکاتی بر سـر راه بازگشـت ارز حاصل از صادرات وجود 

دارد، امـا منجـر بـه نادیـده گرفتن و عـدم بازگشـت ارز حاصل از 

صـادرات از سـوی آنهـا نشـده اسـت. اگـر بخواهیـم مـروری بـه 

آنچـه در ماههـای گذشـته بر صادرکنندگان کشـور بـه لحاظ رفع 

تعهـد ارزی گذشـته نشـان می دهد که مشـکات صادرکنندگان 

از سـال 9۷ بـا بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های متعـددی کـه 

از سـوی بانـک مرکـزی سـر باز کـرد. سـالی که تنش هـای ارزی 

موجـب تصمیم گیری هـای جدیـد از سـوی سیاسـتگذار شـد. 

شـاید بتوان گفت مهمترین سیاسـتی که دولت در پیش گرفت 

و صادرکننـدگان را در مراحـل اجرای دسـتورالعمل های مرتبط با 

آن، دچـار چالش هـای زیـادی کـرد، اخذ تعهـد ارزی بود. تعهدی 

کـه جامعـه صادراتـی کشـور را ملـزم بـه بازگشـت ارز حاصـل از 

صـادرات خـود بـه کشـور آن هـم در بـازه تعییـن شـده از سـوی 

متولیـان ارزی می کرد؛ اگرچه مشـکات صـادرات به اینجا ختم 

نشـد و گـره خوردن اسـترداد مالیـات ارزش افـزوده به رفع تعهد 

ارزی و برخـورداری از معافیت هـای مالیاتـی صادرکننـدگان نیز، 

در ایـن دوره مسـائل زیـادی را ایجـاد کرد. در این میـان، فعاالن 

اقتصـادی و صادرکننـدگان بارها در جلسـات مختلـف به مذاکره 

و ارائـه راه حـل بـرای حـل مشـکات صادرکننـدگان پرداختنـد؛ 

حـال آنکـه شـرایط اقتصـادی کشـور، تصمیم گیری ها را تـوام با 

سـختی و البتـه محتاطانـه می کـرد. در این میـان، کار به جایی 

رسـید که حتی انگشـت اتهام به سـوی بخش خصوصی نشـانه 

رفـت و از صادرکننـدگان بعنوان کسـانی کـه ارز را برنگردانده اند، 

یـاد شـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه صادرکننـدگان شناسـنامه دار 

بـرای تـداوم تولیـد و توسـعه صـادرات خـود، نمی تواننـد بدون 

درآمدهـای ارزی و بازگرداندن ارز صادراتی به کشـور ادامه حیات 

دهنـد؛ امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه سیاسـت های سـختگیرانه 

همـواره در هـر حـوزه ای، زمینه هـای تخلـف را فراهم مـی آورد و 

مسـلما حـوزه صـادرات نیـز با توجـه بـه بخشـنامه های فراوانی 

کـه از سـال 9۷ ابـاغ شـد، از این امر مسـتثنی نیسـت. 

در این میان، اگرچه بازگشـت ارز صادراتی در شـرایط کنونی 

یک ضرورت اسـت، اما دسـت اندازهایی نیز در مسـیر بازگشـت 

ارز وجـود دارد کـه نباید بدون در نظر گرفتن آنها نسـخه پیچید، 

بـه عبـارت دیگـر، یکـی از مهمتریـن مشـکات صادرکننـدگان 

در ایـن خصـوص، شـیوه های تعییـن شـده بـرای بازگشـت ارز 

صادراتـی بـه کشـور اسـت. بانـک مرکـزی در بخشـنامه ای 4 

شـیوه را بـرای رفـع تعهـد ارزی صادرکنندگان تعییـن کردع که 

صادرکننـدگان بـر اسـاس آن می توانند بخشـی از ارز صادراتی را 

بـه صـورت اسـکناس به کشـور وارد کننـد. عرضه ارز در سـامانه 

نیمـا نیـز شـیوه دیگر دولت بـرای رفع تعهد ارزی بـود و واردات 

در مقابـل صـادرات خـود و واردات در مقابـل صـادرات غیـر نیز، 

دو روش بازگشـت ارز به کشـور محسـوب می شـود؛ اما تفاوت 

نـرخ سـامانه نیمـا بـا بـازار آزاد موجـب شـده تـا صادرکننـدگان 

تمایل بیشـتری به اسـتفاده از دو روش آخر داشـته باشند؛ حال 

آنکـه اسـتفاده از ایـن دو روش بـه راحتـی امکان پذیر نیسـت و 

محدودیت هایـی را پیـش روی بخش صادراتی کشـور قـرار داده 

اسـت؛ تـا جایـی کـه حتـی اواسـط تیرمـاه نیـز اعـام شـد که 

کوتاژهـای صادراتـی کـه بیـش از چهارماه از تاریخ آنها گذشـته 

اسـت، نمی تواننـد از ایـن روش بـرای رفـع تعهد ارزی اسـتفاده 

کننـد؛ بنابرایـن بـه اعتقـاد بخش خصوصـی روش واردات در 

مقابل صادرات که یکی از روش های مورد اسـتقبال تجار اسـت 

باید تسـهیل شـود تا ارزهای صادراتی نیز با سـرعت ببیشـتری 

بـه کشـور برگردد.

  آنچه در صندوق ضمانت 

صادرات ایران و بانک توسعه 

صادرات تعریف شده، آن 

است که صادرکننده برای 

بهره مندی از خدمات این 

صندوق و بانک، باید دفاتر 

حسابرسی شده داشته باشد؛ 

اما در مقابل سازمان امور 

مالیاتی به عنوان متولی درآمد 

بنگاه ها، حسابرسی رسمی تا 

یک سقف مشخص را طلب  

نمی کند و بر اساس ممیزین 

سازمان امور مالیاتی به آن 

رسیدگی می شود. به نظر 

می رسد تغییر و اصالح بعضی 

از روش ها می تواند فرصت 

بهره مندی واحدهای کوچک و 

متوسط را از خدمات صندوق 

توسعه صادرات بیشتر کند. 
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بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای سال 99، 

اوایل تیرماه امسال از سوی اسحاق جهانگیری برای اجرا اباغ 

شد. این بسته حمایتی در شرایطی پیش روی صادرکنندگان 

قرار گرفته است که امسال به زعم بسیاری از کارشناسان و 

توسعه  بعد  از  کشور  اقتصاد  برای  مهمی  سال  تحلیلگران، 

صادرات غیرنفتی است؛ چراکه وضعیت به گونه ای است که 

به طور عملیاتی، درب چاه های نفت بسته شده و کشور هم 

اکنون در حال اداره از طریق درآمدهای حاصل از ارز صادراتی 

است. 

بسته حمایتی سال 1۳99 به تازگی از سوی معاون اول 

رئیس جمهور اباغ شده است. آنگونه که در بسته حمایت از 

توسعه صادرات سال 99 آمده است، این بسته در راستای تحقق 

بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت 

همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات، افزایش حجم 

با اولویت 15 کشور  و تنوع محصوالت و خدمات صادراتی 

همسایه و اتحادیه اوراسیا و همچنین کشورهای چین، هند، 

سوریه و لبنان شکل گرفته است. 

زیرساختهای صادراتی و  ایجاد  از  از سوی دیگر، حمایت 

حوزه  در  خارجی  بازاریابی  و  ترویجی  فعالیت های  توسعه 

کارگیری  به  و  صادراتی  مشوق های  پرداخت  صادرات، 

تسهیات  بابت  ملی  توسعه  صندوق  ریالی  سپرده گذاری 

صادرات  شده  پیش بینی  اهداف  تحقق  هدف  با  صادراتی 

غیرنفتی در قانون برنامه ششم توسعه در جهت تسهیل فرآیند 

به  کمک  و  کشور  صادراتی  خدمات  و  محصوالت  صادرات 

حفظ و ماندگاری در بازارهای صادراتی و نیز ارتقای سطح 

کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی از 

جمله اهداف این بسته حمایتی است که جهت اجرا توسط 

دستگاه های اجرایی اباغ شده است.

تسـهیالت 20 هـزار میلیـارد تومانـی بـرای پرداخـت بـه 
صادرکننـدگان

 آنگونه که بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 99 تعیین 

کرده، صندوق توسعه ملی قرار است ۲0 هزار میلیارد لایر منابع 

خود را در یک دوره دوساله در بانکهای عامل سپرده گذاری 

نموده و تسهیات به صورت ترکیبی به نسبت 50 درصد منابع 

بانک عامل و 50 درصد منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی 

به صادرکنندگان اعطا نماید. 

همچنین نرخ تسهیات مذکور به صورت میانگین نرخ سود 

تسهیات صندوق توسعه ملی یعنی 11 درصد و آخرین نرخ سود 

مصوب شورای پول و اعتبار است؛ ضمن اینکه صندوق توسعه 

ملی نیز به مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند 

بانک عامل سپرده گذاری کرده و نسبت به اعطای تسهیات 

ارزی به صادرکنندگان متقاضی، وارد عمل خواهد شد. 

در عین حال، در قالب اعتبار خرید نیز، ضمانت نامه یا 

تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه ها صادر 

شده و سرمایه در گردش شرکتهای صادراتی فعال در زمینه 

اعتبار  قالب  در  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  کاال  صادرات 

فروشنده نیز تامین خواهد شد. آنگونه که در بسته حمایت 

از طریق  از صادرات غیرنفتی سال 99 عنوان شده، صندوق 

گشایش اعتبار یا برات اسنادی یا قرارداد معتبر به تشخیص 

بانک سپرده  پذیرف نرخ سود این تسهیات بر اساس نظام نامه 

گزارش

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی چه مسیری را برای صادرکنندگان ترسیم می کند؟

  بسته حمایت از 

صادرات در راستای تحقق 

بند 10 سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی در 

خصوص حمایت همه جانبه 

هدفمند از صادرات کاالها 

و خدمات، افزایش حجم و 

تنوع محصوالت و خدمات 

صادراتی با اولویت 15 کشور 

همسایه و اتحادیه اوراسیا و 

همچنین کشورهای چین، 

هند، سوریه و لبنان شکل 

گرفته است.
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پرداخت تسهیات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می شود 

که البته استفاده از تسیهات ارزی صندوق توسعه ملی منوط 

به عدم تبدیل ارز به لایر است. 

در بخش دیگری از این بسته حمایتی قرار بر این شده که 

کمیته ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 

بانک  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  ایران،  تجارت  توسعه 

مرکزی جمهوری اسامی ایران و صندوق توسعه ملی، تشکیل 

شود تا بسته حمایتی را در بازارهای هدف و برای گروه های 

کاالیی و خدماتی اجرایی نماید. 

چه  شامل  از صادرات  بسته حمایت  ترجیحی  تسهیالت 
کسانی است؟

در عین حال، تسهیات ترجیحی موضوع این دستورالعمل 

تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیات جدید 

می کنند و بنابراین این تسهیات، مشمول استمهال تسهیات 

قبلی نیست. این در حالی است که بانکهای عامل از طرف 

سپرده گذاری صندوق توسعه ملی موظف هستند هر ماه یکبار 

فهرست تسهیات گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و 

منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند. 

بر اساس آنچه که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعام 

شده، منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 99 کل کشور 

برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۶000 میلیارد لایر 

است و بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی 

نیز به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات 

ایران تا سقف 100 میلیون یورو هزینه خواهد شد.

صادرات غیرنفتی چه سـهمی از بسـته حمایـت از صادرات 
دارد؟

و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  غیرنفتی،  صادرات  حوزه  در 

مهندسی بر اساس صورت وضعیت های تائید شده کارفرما و 

متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایران و سهم 

تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه نامه ای که 

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه خواهد شد، در سقف 

اعتبارات تخصیصی، از مشوق های صادراتی بهره مند می شوند. 

ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات 

فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در 

پروژه مورد استفاده قرار می گیرند، مشمول اعتبارات این ماده 

نخواهند بود. 

و  ها  مشوق  که  است  آمده  بسته  این  در  حال  عین  در 

تسهیات صرفا شامل شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و 

پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیما از طریق شرکت یا 

شرکتهای داخلی خود و یا از طریق شرکتهای ثبت شده خود در 

خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده اند، می شود. 

همچنین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که 

با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج 

از کشور جهت اخذ پروژه ها اقدام می کنند متناسب با میزان 

سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از مشوق 

های صادراتی بهره مند می شوند. 

اما نکته مهمی که در این بسته مورد توجه قرار گرفته 

آن است که شرکتها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات 

موضوع قانون ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، مشمول 

سازمان  بود.  نخواهند  دستورالعمل  این  جوایز  و  مشوق ها 

توسعه تجارت ایران هم مجاز شده است تمام یا بخشی از 

فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق های صادراتی موضوع 

این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان های صنعت، معدن 

و تجارت استانها تفویض کند. 

تخلفات صادرکنندگان چه عواقبی دارد؟
همچنین سازمان توسعه تجارت ایران موظف شده تا به 

منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذیربط در 

مورد کلیه اشخاص دریافت کننده مشوق های صادراتی کارگروه 

رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد. ضمن اینکه در 

صورت اثبات و تائید موارد تخلف، عاوه بر عودت مبالغ مربوط 

به مشوق صادراتی، حداکثر تا 5 سال با تشخیص کارگروه 

از دریافت جوایز و مشوق های صادراتی و عضویت در بانک 

اطاعات صادرکنندگان محروم شود. 

همچنین به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق ها، وزارت صمت 

از اطاعات  رایانه ای  بانک اطاعاتی و سامانه  مکلف است 

درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق های موضوع 

تسهیات  فهرست  همراه  به  و  تهیه  را  دستورالعمل  این 

گیرندگان را از طریق سایت خود اطاع رسانی کند و عملکرد 

به ستاد فرماندهی  را  برنامه ها و فعالیتهای خود  وجوه و 

اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان 

برنامه و بودجه کشور ارایه کند. 

نکته حائز اهمیت دیگری که در این دستورالعمل در نظر 

گرفته شده، آن است که پرداخت هر گونه جایزه و مشوق 

از  اطمینان  حصول  به  منوط  صادرکنندگان  برای  صادراتی 

برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد 

کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسامی 

ایران است. 

تکالیف گمرک ایران در حمایت از صادرکنندگان چیست؟
گمرک ایران مکلف است در قالب بسته حمایتی سال 99 

کل کشور از صادرات غیرنفتی، مجوز الزم برای متقاضیان ورود 

موقت برای پردازش بدون نیاز به استعام از سایر وزارتخانه ها 

و سازمان ها را صادر کرده و در ترخیص ورود موقت مواد اولیه 

و کاالی متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا 

بهره برداری جهت پردازش را حداکثر یک برابر حقوق ورودی به 

عنوان تضمین کاال صادر نماید. 

در بند دیگری از این بسته حمایتی، تسریع در صدور کاالهای 

دارای پروانه کاربرد عامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ 

مجوز موردی از سازمان استاندارد دیده شده و درخواستهای 

استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی یا 

با »استرداد حقوق ورودی  ارتباط  اقتصادی مجاز در  فعاالن 

موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی« شامل احراز انجام فعل 

صادرات و رعایت تکالیف و مهلت های قانونی مقرر و صدور 

حکم استرداد وجوه متعلقه با ارایه تعهد کتبی صادرکننده 

مبنی بر پذیرش مسئولیت های احتمالی آتی دیده شده است.

در بسته حمایت از 

صادرات قرار بر این شده 

که کمیته ای متشکل از 

وزارت امور اقتصادی و 

دارایی، سازمان توسعه 

تجارت ایران، سازمان برنامه 

و بودجه کشور، بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران و صندوق توسعه 

ملی، تشکیل شود تا بسته 

حمایتی را در بازارهای 

هدف و برای گروه های 

کاالیی و خدماتی اجرایی 

نماید.

به منظور ارزیابی 

اثرگذاری مشوق ها، وزارت 

صمت مکلف است بانک 

اطالعاتی و سامانه رایانه ای 

از اطالعات درخواست 

کنندگان و استفاده کنندگان 

از مشوق های موضوع این 

دستورالعمل را تهیه و به 

همراه فهرست تسهیالت 

گیرندگان را از طریق سایت 

خود اطالع رسانی کند و 

عملکرد وجوه و برنامه ها و 

فعالیتهای خود را به ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 

وزارت امور اقتصادی و 

دارایی و سازمان برنامه و 

بودجه کشور ارایه کند. 
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1
6

صادرکنندگان می باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از 
صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد 

آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و 
صرافی های مجاز به فروش برسانند.

امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثنا 
و با ارائه مستندات دقیق در صورت 

پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
تأیید بانک مرکزی برای گروه های محدود 

کاالیی وجود دارد. 

7%90
صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد 

از صدور پروانه صادراتی ارز خود را 
برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ 
درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

%80%20 به صورت 
حواله ارزی

به صورت 
اسکناس

2
بنگاه های تولیدی/صادراتی به منظور تأمین نیازهای 

وارداتی خود می توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی 
صادرات خود را استفاده نموده و الزم است مابقی ارز 

حاصل از صادرات )حداقل ۷۰ درصد( را به صورت حواله 
ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

%70%30 تأمین نیازهای 
وارداتی بنگاه

به صورت 
حواله ارزی

5
کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار 
ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک 

جمهوری اسالمی ایران ارز خود را به 
چرخه اقتصادی کشور  مطابق با ضوابط 

اعالم شده برگردانند.

3
در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به 

صورت حواله های ارزی باید در سامانه نیما و 
به صورت اسکناس، باید در سامانه نظارت از 

)سنا( ثبت گردد.

9

10

به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و 
اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
عالوه بر پایش کارت های بازرگانی موجود، اقدام 
به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، خواهد نمود.

صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف 
اعتباری خود می باید نسبت به ایفای تعهد ارزی 
اقدام نمایند.

8
صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ 
پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه 
اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده 
تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه نیما( 
به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم 
)سامانه نیما( یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر 
باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

4
تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل 
از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت 

مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، 
معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و 

ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.

بسته سیاستی 
نحوه برگشت
ارز حاصل 
از صادرات

و رفع تعهدات ایفا نشده 

سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

ضوابط بازگشت ارز
ناشی از پیمان ها و قراردادهای 

داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی
ارز ناشی از پیمان ها 
و قراردادهای داخلی 

با بخش دولتی یا  
غیردولتی، باید از 

طریق ثبت سفارش 
برای تأمین نیازهای 

وارداتی قراردادهای 
مذکور استفاده شود.

مازاد ارز ناشی 
از این پیمان ها 

بایستی در 
بازار ثانویه به 
فروش رسانده 

شود.

وزارتخانه های نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون 
کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح، کشاورزی، سایرنهادهای عمومی غیردولتی با 
توجه به عملکرد صادراتی شرکت های تحت پوشش/ 
مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۹، 

مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات 
مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا و 

دستگاه های نظارتی و قضایی را دارند.

اسامی اشخاص مذکور 
در بندهای فوق الذکر 

با همکاری نهادهای 
نظارتی استخراج و به 
دستگاه های اجرایی 
ذیربط و حسب مورد 

به مراجع قضائی 
منعکس خواهد شد.

بانک مرکزی آمار و 
اطالعات مربوط به 

اشخاص فوق الذکر 
را به صورت ماهانه 
جهت اقدام ذیل به 
کلیه سازمان ها و 

دستگاه های مرتبط 
ارسال می نماید.
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 برنامــه هــای حمایتی بانک توســعه صــادرات ایــران از 
صادرکننــدگان در ســال 99 را تشــریح کنید

برنامه هــای حمایتــی بانــک توســعه صــادرات ایــران در 

راســتای حمایــت از صادرکنندگان و کمک بــه تحقق اهداف 

و آرمان هــای اقتصــادی و حمایتــی بانــک در ســال جهــش 

تولیــد شــامل برنامــه هــای حمایتــی ویــژه شــرکتهای دانش 

بنیــان، ویــژه مشــتریان بانکــداری شــرکتی و پیــاده ســازی 

ســامانه عملیــات بــورس کاال خواهــد بــود.

برنامــه ویژه شــرکت های دانش بنیان موضوعاتی شــامل 

کاهش زمان فرآیند بررســی و تصویب تعهدات و تســهیات 

اعطایــی )اعــم از تســهیات ســرمایه در گــردش و طرح هــای 

ســرمایه گذاری( بــه شــرکتهای دانش بنیان، نظــارت بهینه بر 

مصــرف تســهیات، تســهیل وثایــق دریافتی از شــرکت های 

دانش بنیــان و ۳0% تخفیــف در کارمــزد خدمــات قابــل ارایــه 

بــه ایــن شــرکتها و پذیــرش نســبت مالکانــه 15% بــرای  آنهــا 

خواهــد بــود. همچنین نرخ ســود تســهیات این شــرکت ها 

1۲% خواهــد بود.

از دیگــر برنامــه هــا بــرای شــرکت هــای یــاد شــده پذیرش 

ضمانت نامه هــای صــادره از ســوی صندوق هــای  پژوهــش 

و فنــاوری بــا توجــه بــه ضوابــط جدیــد، پرداخت تســهیات 

و ایجــاد تعهــدات حداکثــر تــا مبلــغ 50 میلیــارد لایر بــرای 

مشــتریان دانــش بنیــان بــدون اخــذ صــورت هــای مالــی 

حسابرســی شــده،  ارایــه خدمــات غیرمالی از جمله مشــاوره 

تخصصــی بــه شــرکت های دانش بنیــان در قالــب مشــاور 

پرونده دوم: مصاحبه

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از حمایت های ویژه از صادرکنندگان می گوید

صـادرات غیرنفتـی در سـال جـاری از اهمیـت دوچندانی نسـبت به گذشـته برخـوردار بوده و بر این اسـاس، قـرار بر آن 

اسـت کـه بخـش عمـده ای از نیازهای ارزی وارداتی کشـور از محـل ارز حاصل از صادرات تامین شـود؛ به خاطر همین 

اسـت کـه ارز حاصـل از صـادرات غیرنفتـی می توانـد به کشـور کمک شـایان توجهی نمایـد؛ بنابراین طبیعی اسـت با 

توجـه بـه اینکـه ارز کشـور بایـد در این شـرایط تامین شـود و یکی از مبادی تامیـن ارز مورد نیـاز بخش های مختلف، 

صـادرات غیرنفتـی اسـت. در ایـن میان، بانک توسـعه صادرات ایـران به عنوان یک بانک تخصصی، حمایـت خود را از 

صـادرات غیرنفتـی دوچنـدان کرده اسـت، به نحوی که در سـال 98 صادرات کشـور بالغ بر 40 میلیـارد دالر بوده؛ ضمن 

اینکـه بانـک توسـعه صادرات در کنار صادرکنندگان قرار داشـته و اعتبـارات ریالی و ارزی آن توانسـته افزایش صادرات 

غیرنفتـی را بـه دنبال داشـته باشـد. علی صالح آبادی، رئیس بانک توسـعه صـادرات ایران با اشـاره به حمایت هایی که 

این بانک برای گسـترده کردن چتر حمایتی بر سـر صادرات در نظر گرفته، می گوید که میانگین نرخ سـود تسـهیالت 

حـوزه صـادرات 14 تا 14.5 درصد اسـت.

برنامه ویژه شرکت های 

دانش بنیان موضوعاتی 

شامل کاهش زمان فرآیند 

بررسی و تصویب تعهدات 

و تسهیالت اعطایی )اعم از 

تسهیالت سرمایه در گردش 

و طرح های سرمایه گذاری( 

به شرکتهای دانش بنیان، 

نظارت بهینه بر مصرف 

تسهیالت، تسهیل وثایق 

دریافتی از شرکت های 

دانش بنیان و 30% تخفیف 

در کارمزد خدمات قابل ارایه 

به این شرکتها و پذیرش 

نسبت مالکانه 15% برای  

آنها خواهد بود.
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در برنامه حمایتی ویژه 

مشتریان بانکداری شرکتی 

بانک توسعه صادرات ایران 

اقدام به انتخاب مشتریان و 

صادرکنندگان برتر کشور با در 

نظر گرفتن سایر فاکتورهای 

اعتباری در قالب مشتریان 

بانکداری شرکتی کرده است. 

هدف از انتخاب مشتریان 

مذکور، تسهیل در ارایه خدمات 

قابل ارایه توسط بانک و 

همچنین کمک به توسعه 

فعالیت های مشترک در قالب 

بسته های حمایتی طراحی 

شده است.

با پیاده سازی سامانه 

عملیات بورس کاال، تسویه 

نقدی معامالت به صورت 

آنی و اتوماتیک انجام 

می شود. ضمن اینکه حوزه 

کنترل پیش پرداخت بورس 

کاال نیز در بانک عملیاتی 

شده و حوزه تسویه آتی نیز 

در حال عملیاتی شدن است 

و فراهم ساختن امکان 

تسویه نقدی معامالت خرید 

و فروش در بورس کاال از 

طریق بانک توسعه صادرات 

ایران، در راستای رفع نیازهای 

آن بخش از صادرکنندگانی 

است که به عنوان مشتری 

بانک در بورس کاال فعالیت 

می نمایند.

حضــوری و غیرحضــوری و  برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 

تخصصــی و پیگیــری، تهیــه فیلم هــای آموزشــی و بســته 

مشــاوره عمومــی اســت.

در برنامــه حمایتــی ویــژه مشــتریان بانکــداری شــرکتی 

بانــک توســعه صادرات ایــران اقــدام به انتخاب مشــتریان و 

صادرکننــدگان برتر کشــور با در نظر گرفتن ســایر فاکتورهای 

اعتبــاری در قالــب مشــتریان بانکداری شــرکتی کرده اســت. 

هدف از انتخاب مشــتریان مذکور، تســهیل در ارایه خدمات 

قابــل ارایــه توســط بانــک و همچنیــن کمــک بــه توســعه 

فعالیت هــای مشــترک در قالب بســته های حمایتی طراحی 

شــده اســت. در حــال حاضر، عمــده خدمات طراحی شــده در 

بســته هــای مذکــور بــه صــورت خاصــه متمرکز بــر خدمات 

رســانی است.

ایــن خدمــات شــامل افزایــش مهلت اســتفاده مشــتریان 

از تســهیات مصــوب و همچنیــن افزایــش اعتبــار مصوبــه 

بــه منظــور رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه، در راســتای 

همــکاری بیشــتر بــا مشــتری در فراهــم نمــودن شــرایط 

بانــک در  از مجوزهــای داخلــی  مصوبــات، حــذف برخــی 

خصــوص مشــتریان مذکــور در راســتای افزایــش ســرعت 

خدمــت رســانی بــه مشــتریان، تســهیل در شــرایط تضامین 

تســهیات و خدمــات قابــل ارایــه بــه مشــتریان و ارایــه 

خدمــات POS بــه صــورت VIP به این گونه مشــتریان اســت.

همچنیــن ارایه خدمــات کارگزاری بانک توســعه صادرات 

افزایــش  مذکــور،  مشــتریان  بــه  ویــژه  شــرایط  بــا  ایــران 

اختیــارات شــعب بــه منظــور تســریع در ارایــه خدمــات بــه 

مشــتریان منتخــب و تــاش بــه منظــور افزایــش کارایــی 

خدمــات قابــل ارایــه، حــذف کارمــزد برخــی از خدمــات قابل 

ارایــه بــه مشــتریان مذکــور بــه منظــور افزایــش حمایــت از 

آنهــا و ارایــه خدمــات مشــاوره در خصــوص تأمیــن مالــی و 

ســرمایه گــذاری بــه مشــتریان مذکــور بــه صــورت ویــژه از 

دیگر محورهای برنامه حمایتی مشــتریان بانکداری شــرکتی 

محســوب می شــود.

با پیاده ســازی ســامانه عملیات بورس کاال، تسویه نقدی 

معامــات بــه صورت آنــی و اتوماتیک انجام می شــود. حوزه 

کنتــرل پیش پرداخــت بــورس کاال نیــز در بانــک عملیاتــی 

شــده و حــوزه تســویه آتــی نیــز در حــال عملیاتــی شــدن 

اســت. فراهم ســاختن امکان تســویه نقدی معامات خرید 

و فــروش در بــورس کاال از طریــق بانــک توســعه صــادرات 

ایــران، در راســتای رفــع نیازهای آن بخــش از صادرکنندگانی 

اســت کــه بــه عنــوان مشــتری بانــک در بــورس کاال فعالیت 

می نماینــد.

 آیــا خدمــات جدیــدی از ســوی بانک توســعه صــادرات 
بــرای حمایــت از صادرکننــدگان در ســال جهــش تولیــد 

تعریــف شــده اســت؟
از خدمــات جدیــد بانــک توســعه صــادرات بــرای حمایــت 

از صادرکننــدگان در ســال جهــش تولیــد میتــوان بــه انعقــاد 

تفاهم نامــه بــا معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

و صنــدوق پژوهــش و نــوآوری در راســتای کاهش نرخ ســود 

تســهیات شــرکت های دانش بنیان و دردســتور کار قراردادن 

برنامــه تامیــن مالی زنجیره تامین صادرات غیرنفتی از طریق 

تــاش بــرای اجرایــی ســازی آن در قالــب پایلوت نــام برد.

همچنیــن صدور گواهی اعتبار مولــد )اوراق گام( در بانک 
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توســعه صادرات خدمت جدید دیگری در ســال جاری اســت 

کــه بــا هــدف رفــع موانــع رونــق تولبــد و تامیــن ســرمابه در 

گــردش ســالم و پایــدار بــا مجــوز بانــک مرکــزی تــا ســقف 

15000 مبلبــارد ربــال اوراق گام صــادر خواهد شــد.

در ایــن روش بنــگاه خریــدار نهاده )اعــم از کاال و خدمات( 

و بنــگاه فروشــنده نهــاده پــس از عقــد قــرارداد، بــه بانــک 

مراجعــه کــرده و بانک پس از طی مراحــل الزم، ضمن صدور 

اوراق گواهــی اعتبــار مولــد بــه نــام فروشــنده، پرداخت وجه 

اوراق در سررســید را تضمیــن می کنــد.

ایــن روش بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش  )مــواد اولیه، 

لــوازم یدکــی و ابــزار کار مصرفــی( مشــتریان حقوقــی بانــک 

کــه مجــوز فعالیــت در بخش هــای اقتصــادی مولــد داشــته 

و ماهیــت فعالیت شــان تولیــدی صادراتــی باشــد، کاربــرد 

داشــته و آنهــا می تواننــد با مراجعه به بانــک و معرفی بنگاه 

فروشــنده )اعــم از تولیــدی یــا خدماتــی( درخواســت خــود را 

ارایــه نمایند.

از نــکات قابــل توجه طرح حاضر آن اســت کــه گواهی یاد 

شــده، عــاوه بــر قابلیــت نقــل و انتقال در بــازار پــول )انتقال 

از طریــق سیســتم بانکی(، در بازار ســرمایه نیــز قابل معامله 

اســت. ایــن امــر بــدان معناســت کــه ســرمایه گذاران خــرد 

و کان از طریــق بــازار ســرمایه، بــه عنــوان مکمــل سیســتم 

بانکی کشــور در تامین ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

عمــل نمــوده کــه ایــن امر بــدون تحمیــل فشــار مضاعف بر 

سیســتم بانکــی کشــور، کمــک شــایانی بــه رفــع مشــکات 

واحدهــای تولیــدی خواهــد نمود.

 باتوجــه بــه توان باالی بانک توســعه صــادرات در حوزه 
صرافــی هــا، چــه تدابیــری بــرای بازگشــت ارز حاصــل از 

صادرات اندیشــیده شــده اســت ؟
بــر اســاس آخریــن بخشــنامه های بانــک مرکــزی ج ا.ا.ا، 

برگشــت ارز حاصــل از صــادرات باید به ســه روش حداقل 50 

درصــد ارایــه در ســامانه نیمــا، حداکثــر ۲0 درصــد بــه صورت 

اســکناس و حداکثــر ۳0 درصــد واردات در مقابــل صــادرات 

صــورت پذیرد.

شــرکت صرافی توســعه صادرات راه حل ها و ظرفیت های 

خوبــی را بــرای ارایــه خدمــت در هــر ســه مــورد فــوق ایجــاد 

نمــوده کــه در ادامــه بــه تشــریح آن پرداخته خواهد شــد:

الــف- خریــد در ســامانه نیمــا: شــرکت صرافــی توســعه 

صــادرات با ایجاد شــبکه کاملی از شــرکت ها و تراســتی های 

همــکار در اقصــی نقــاط دنیــا خصوصًا کشــورهای همســایه 

نظیــر ترکیــه، عــراق، امــارات متحــده عربــی، افغانســتان و 

غیــره پــس از دریافــت و خریــداری ارز صادرکننــدگان اعــم از 

شــرکت های زیرمجموعــه پتروشــیمی ها، ایمیــدرو، پخــش 

صــورت  )بــه  صادراتــی  شــرکت های  ســایر  و  پاالیــش  و 

حوالــه و یــا نقــدی( نســبت بــه خریــداری ارز بــه نرخ هــای 

رایــج بــازار اقــدام و پــس از رفــع تعهــد ارزی همزمــان و 

سیســتماتیک صادرکنندگان، نســبت به فروش و تخصیص 

ارزهــای خریــداری شــده بــه واردکننــدگان )متناســب با ثبت 

ســفارش ها و گواهی هــای ثبــت آمــاری گروه هــای کاالیــی 

مختلــف( اقــدام و یــا بــه حســاب های مدنظــر بانــک مرکزی 

واریــز می نمایــد. 

البته شــرکت صرافی توســعه صادرات ایــران تاش نموده 

بــا توســعه شــبکه کارگزاری و تراســتی خــود، تقریبــًا تمامی 

درخواســت های صادرکننــدگان را بــا کمتریــن نــرخ هزینــه 

ممکــن پوشــش دهــد مگر در مــواردی که کشــورهای مقصد 

صادراتــی و یــا ذینفعــان آنهــا بــا مشــکات و محدویت های 

ارزی یــا ماحظــات امنیتی برای انجام درخواســت ها مواجه 

باشد. 

خریــد اســکناس: صرافی توســعه صــادرات در یک قــرارداد 

بــه عاملیــت از ســوی بانــک مرکــزی ج.ا.ا.ا نســبت بــه خرید 

اســکناس حاصــل از صــادرات صادرکننــدگان )در هر ســقفی( 

بــه نــرخ آزاد اقــدام و نســبت بــه پرداخت همزمان مابــه ازای 

ریالــی آن اقــدام می نمایــد. ضمــن اینکــه اســکناس های 

خریــداری شــده از صادرکننــدگان توســط ســایر صرافی هــای 

بانکــی را نیــز دریافــت و پــس از پرداخت مابــه ازای ریالی به 

آنهــا بــه نرخ آزاد، نســبت بــه تجمیع، تحویل و تســویه آن با 

بانــک مرکــزی ج.ا.ا اقــدام می نمایــد. 

واردات در مقابــل صــادرات: فرآینــد سیســتماتیک واردات 

در مقابــل صــادرات کــه به دو صــورت واردات خــود و واردات 

شــخص ثالــث انجــام می پذیــرد، بــه منظــور رفــع تعهــدات 

صادراتــی توســط سیســتم بانکــی )بانــک عامــل مشــتری( 

انجام می شــود ولی در حالت واردات شــخص ثالث، شــرکت 

صرافــی توســعه صــادرات بــا ظرفیت هــای ایجــاد نمــوده 

در خــارج از کشــور نســبت بــه تســهیل و کاهــش ریســک 

جابجایــی و انتقــال ارز از مبــدا صادرکننــده به مقصد ذی نفع 

واردکننــدگان در حداقــل زمــان و هزینــه اقــدام می نمایــد. 

 بــا توجــه به اجرای بســته حمایــت از صــادرات، کارنامه 
آن بانــک را در نخصیــص منابــع بانکی بــه منظور حمایت 

از صادرکننــدگان چگونــه ارزیابی می کنید؟
در راســتای اجــرای بســته حمایــت از صــادرات، بانــک 

توســعه صــادرات ایــران از نیمــه دوم ســال 1۳9۷ تاکنــون از 

محــل منابــع تلفیقــی ۲۲.85۲ میلیــارد لایر تســهیات )از 

محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی 11.4۲۶ میلیــارد لایر و 

از محــل منابــع بانــک 11.4۲۶ میلیــارد لایر( بــا نــرخ 1۳/5 

تــا 14/5 درصــد در قالــب ســرمایه در گــردش بــه بخش هــای 

صنعــت و معدن و محصــوالت کشــاورزی )زیربخش صنایع 

تبدیلــی تکمیلــی( تخصیــص داده اســت. 

الزم بــه توضیــح اســت کلیــه منابعــی کــه در راســتای 

حمایــت از صــادرات در اختیــار بانک توســعه صــادرات ایران 

قــرار می گیــرد، بــا توجــه بــه کارکنــان متخصــص و متعهــد 

اعتبــاری ایــن بانــک، درخواســت های صادرکننــدگان را در 

حداقــل زمــان ممکــن بررســی، مصوبــات مربوطه را صــادر و 

مبالــغ مــورد نظر را بــدون وقفه در اختیار آنهــا قرار می دهند. 

بــه همیــن خاطــر کارنامــه ایــن بانــک در تخصیــص منابــع 

بانــک خــوب ارزیابــی می شــود.

  صدور گواهی اعتبار 

مولد )اوراق گام( در بانک 

توسعه صادرات خدمت 

جدید دیگری در سال جاری 

است که با هدف رفع موانع 

رونق تولبد و تامین سرمابه 

در گردش سالم و پایدار با 

مجوز بانک مرکزی تا سقف 

15000 مبلبارد ربال اوراق 

گام صادر خواهد شد.

صرافی توسعه صادرات 

در یک قرارداد به عاملیت 

از سوی بانک مرکزی 

ج.ا.ا.ا نسبت به خرید 

اسکناس حاصل از صادرات 

صادرکنندگان )در هر 

سقفی( به نرخ آزاد اقدام و 

نسبت به پرداخت همزمان 

مابه ازای ریالی آن اقدام 

می نماید. ضمن اینکه 

اسکناس های خریداری شده 

از صادرکنندگان توسط سایر 

صرافی های بانکی را نیز 

دریافت و پس از پرداخت 

مابه ازای ریالی به آنها به 

نرخ آزاد، نسبت به تجمیع، 

تحویل و تسویه آن با بانک 

مرکزی ج.ا.ا اقدام می نماید. 

+524 تراز تجاری ایران با 12 کشور از 
15 کشور همسایه مثبت است.

صادرات ایران به 15 کشور 
همسایه سهم ارزشی 60 
درصدی را از کل صادرات و 
سهم ارزشی 41 درصدی را 
از کل واردات دو ماه منتهی 
به اردیبهشت سال 99 به 
خود اختصاص داده است.

میلیون 2,585
دالر میلیون 2,061

دالر

صادراتواردات

میلیون دالر

%60
صادرات

%41
واردات

واردات از امارات، ترکیه و روسیه از صادرات به این سه کشور سبقت گرفته 
است. همچنین بیشترین کسری تجاری با امارات رقم خورده است. 

بیشترین مازاد تجاری ایران با عراق به ثبت رسیده است.

آمارهای سازمان توسعه تجارت از تراز تجاری ایران نشان می دهد، 
صادرات به اتحادیه اروپا هم در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل سقوط کرده است. صادرات به این اتحادیه افت 93 درصدی 

وزنی و کاهش 69 درصدی ارزشی داشته است.

+1,101

-369

+341

-391

-288

+44

+16

+41

+17

+6

+15

+14

+2

+1

صفر
عراق

امارات متحده عربی

افغانستان

ترکیه

روسیه

پاکستان

عمان

جمهوری آذربایجان

ارمنستان

قزاقستان

کویت

قطر

ترکمنستان

بحرین

عربستان

عربستان تنها کشوری 
است که در این دو ماهه 
نه کاال به ایران فروخته و 
نه از ایران کاال خریداری 
کرده است. در نتیجه تراز 
تجاری ایران با این کشور 

صفر است.
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+524 تراز تجاری ایران با 12 کشور از 
15 کشور همسایه مثبت است.

صادرات ایران به 15 کشور 
همسایه سهم ارزشی 60 
درصدی را از کل صادرات و 
سهم ارزشی 41 درصدی را 
از کل واردات دو ماه منتهی 
به اردیبهشت سال 99 به 
خود اختصاص داده است.

میلیون 2,585
دالر میلیون 2,061

دالر

صادراتواردات

میلیون دالر

%60
صادرات

%41
واردات

واردات از امارات، ترکیه و روسیه از صادرات به این سه کشور سبقت گرفته 
است. همچنین بیشترین کسری تجاری با امارات رقم خورده است. 

بیشترین مازاد تجاری ایران با عراق به ثبت رسیده است.

آمارهای سازمان توسعه تجارت از تراز تجاری ایران نشان می دهد، 
صادرات به اتحادیه اروپا هم در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل سقوط کرده است. صادرات به این اتحادیه افت 93 درصدی 

وزنی و کاهش 69 درصدی ارزشی داشته است.

+1,101

-369

+341

-391

-288

+44

+16

+41

+17

+6

+15

+14

+2

+1

صفر
عراق

امارات متحده عربی

افغانستان

ترکیه

روسیه

پاکستان

عمان

جمهوری آذربایجان

ارمنستان

قزاقستان

کویت

قطر

ترکمنستان

بحرین

عربستان

عربستان تنها کشوری 
است که در این دو ماهه 
نه کاال به ایران فروخته و 
نه از ایران کاال خریداری 
کرده است. در نتیجه تراز 
تجاری ایران با این کشور 

صفر است.
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فرصت خداحافظی با نفت

 بـا توجـه به کاهـش درآمدهـای نفتی، همـه نگاه ها این 
روزهـا در حـوزه ارزآوری، به سـمت صادرات غیرنفتی متمرکز 
شـده اسـت. حـال ایـن صادرکننـدگان کاالهـای غیرنفتـی 
هسـتند کـه بایـد پرچـم ارزآوری را در اقتصاد ایـران، باال نگه 
دارنـد؛ امـا ایـن کار قطعا پیش شـرط هایی دارد. به نظر شـما 
صادرکننـدگان بـرای جـدا کـردن اقتصـاد ایـران از درآمدهای 

نفتـی به چـه حمایت هایی نیـاز دارد؟
مهمتریـن نیـاز حمایتی صادرکنندگان این اسـت کـه اجازه 

داده شـود تـا فعالیت هـای صادراتـی خـود را بدون مانـع ادامه 

دهنـد؛ نکتـه ای کـه گاهـا از سـوی دولـت مغفـول می مانـد. 

واقعیـت آن اسـت کـه هـم  اکنـون بیشـتر بخشـنامه هایی که 

از سـوی بانـک مرکـزی اباغ  می شـود، محدودکننده اسـت؛ آن 

هم درسـت در شـرایطی که کشـور تحت بیشـترین تحریم های 

ظالمانـه قـرار گرفتـه و صادرکننـدگان باید از همـه زوایا، تحت 

حمایـت قرار بگیرند. پیشـنهادی کـه فعاالن اقتصـادی، مدتها 

اسـت کـه روی آن ایسـتاده و اعـام کرده انـد، این اسـت که ارز 

صادراتـی بـا عنـوان یـک ارز بـاارزش و مـورد نیـاز کشـور، بایـد 

مـورد حمایـت قـرار گرفتـه و بـه آن جایـزه تعلـق بگیـرد. بـه 

ایـن معنـا کـه بـه جـای کنتـرل ورود ارز صادرکنندگان توسـط 

بخشـنامه های متعدد، در صورتی که بـه ارزآوری صادرکنندگان 

جایـزه تعلـق بگیرد، مطمئنـًا ارزهای غیرصادراتی نیز سـعی در 

صادراتـی جلـوه دادن می کننـد و از ایـن طریـق، ارز وارد کشـور 

خواهـد شـد. به همیـن دلیـل، ورود ارزهای یاد شـده می تواند 

بیـش از 80 درصـد از مسـئولیت ارزی بانک مرکـزی در رابطه با 

واردات را، تامیـن کند.

 دولـت اکنـون بـا محدودیت هـای جـدی منابـع مالـی 
مواجـه اسـت و بارهـا اعـالم کـرده کـه منابـع فراخـی بـرای 
ارایـه بـه صادرکننـدگان با عنوان جایـزه ندارد. در ذهن شـما 

مصاحبه

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از نقش آفرینی صندوق ضمانت صادرات ایران در 

حمایت از صادرات می گوید

صـادرات غیرنفتـی هـر روز از اهمیت بیشـتری برخوردار می شـود. همـان قدر که حلقه تحریم ها بر علیـه اقتصاد ایران 

تنگ تـر می شـود، دامنـه اثرگـذاری و اهمیـت صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران گسـترده تر می شـود؛ تـا جایی که این 

روزهـا سـخن از قطـع کامـل وابسـتگی درآمدهـای ارزی بـه آورده هـای نفتـی به میـان می  آیـد. اینجا اسـت که حفظ 

بازارهـای صادراتـی و برداشـتن گام هـای جدی تر برای تسـخیر بازارهای هـدف، از اهمیت دوچندان برخوردار می شـود؛ 

امـا بـه تبـع آن، سـاختار حضور صادرکننـدگان ایرانی در بازارهای هـدف صادراتی و تمرکز بیـش از حد تحریم کنندگان 

بر توقف صادرات نفتی و غیرنفتی ایرن، ریسـک های حاصل از صادرات را بیشـتر و بیشـتر کرده اسـت. جمشـید نفر، 

رئیـس کمیسـیون توسـعه صـادرات اتاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران از ضرورت های پوشـش ریسـک 

صادرکننـدگان می گوید.  

نرخ ارز در کشور نسبت به 

اوایل انقالب بالغ بر 2 هزار 

و 500 برابر افزایش پیدا 

کرده است. برای کنترل این 

روند افزایشی بهترین راه 

این است که ارز صادراتی 

باالترین قیمت را در بازار 

داشته باشد. به این معنی 

که قیمت آن حتی از ارز 

بازار آزاد هم باالتر باشد؛ 

بنابراین یکی از بزرگترین 

مشکالت صادرکنندگان 

حل خواهد شد و صادرات 

در بخش همت )صادرات 

بخش خصوصی( افزایش 

پیدا خواهد کرد.
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چـه نـوع جایـزه ای می توانـد در نظـر گرفته شـود کـه خیلی 
هـم نیـاز بـه تامیـن مالـی از سـوی دولت نداشـته باشـد؟ 

همانطـور کـه می دانیـد طـی 41 سـال گذشـته، همیشـه 

قیمـت ارز صادراتـی زیـر قیمـت بـازار آزاد بـوده اسـت. البتـه 

در زمان هایـی کـه مـا بـه وفـور، نفـت صـادر می کردیـم و بـه 

ارز صادراتـی توجهـی نداشـتیم، قیمـت ارز صادراتـی با قیمت 

بـازار آزاد برابـر بـود و ایـن مسـیر راهگشـایی نبـود. امـروز امـا 

اتفاق دیگری رخ داده اسـت، نرخ ارز در کشـور نسـبت به اوایل 

انقـاب بالـغ بـر ۲ هـزار و 500 برابـر افزایـش پیـدا کرده اسـت. 

بـرای کنتـرل ایـن رونـد افزایشـی بهتریـن راه ایـن اسـت کـه 

ارز صادراتـی باالتریـن قیمـت را در بـازار داشـته باشـد. بـه این 

معنـی کـه قیمـت آن حتـی از ارز بـازار آزاد هـم باالتـر باشـد؛ 

بنابرایـن یکی از بزرگترین مشـکات صادرکنندگان حل خواهد 

شـد و صـادرات در بخـش همـت یعنی همان صـادرات خالص 

بخش خصوصـی، افزایـش پیـدا خواهـد کـرد. در ایـن میـان، 

کشـور می توانـد بـرای صـادرات بخـش نعمـت یعنی صـادرات 

مجموعه هـای دولتـی، تکالیفـی مجزا در نظر گیـرد؛ چراکه این 

بخـش بـه انـدازه کافـی از حجـم سـود قابـل قبولـی برخـوردار 

اسـت؛ امـا بخـش صـادرات همـت ایـن میـزان حاشـیه سـود 

را نـدارد و در صورتـی کـه مـورد حمایـت قـرار نگیـرد، هـر روز 

رقـم آن، کـم و کمتـر خواهـد شـد. در عین حـال، ما معتقدیم 

کـه در صـورت حمایـت از صـادرات همـت، بخـش کشـاورزی 

مـا بـه تنهایـی می توانـد افزایشـی ۳ برابـری داشـت باشـد که 

خود این امر، می تواند بسـیاری از مشـکات کشـور به ویژه در 

روسـتاها و محدوده هـای دورافتـاده را حـل کـرده و از مهاجرت 

بی رویـه کشـاورزان و روسـتاییان بـه سـطح شـهر جلوگیـری 

کنـد. موضـوع مهاجـرت روسـتاییان و کشـاورزان بـه شـهر بـه 

معنـی و مفهـوم ایـن اسـت کـه مـا بخشـی از تولیدکننـدگان 

خـود را بـه مصرف کننـده تبدیـل می کنیـم و این اتفاق بسـیار 

است.  ناخوشـایندی 

 ریسـک های سیاسـی و تجاری پیش روی صادرکنندگان 
در شـرایط کنونـی کشـور، بـه چه مـواردی خالصه می شـوند 
و چـه راهکارهایـی می توان برای مدیریـت آن در پی گرفت؟ 
اگـر بخواهیـم خیلـی صریـح بـه ایـن سـوال پاسـخ دهیم، 

یکـی از ریسـک های سیاسـی کنونـی ایـن اسـت کـه بـا توجه 

بـه تحریم ها، خریـداران کاالهای ایرانی بـه بهانه های مختلف، 

پـول صادرکننـدگان کشـور را بـه موقـع پرداخـت نمی کننـد. 

ضمـن اینکـه بیشـتر آنهـا بـه بهانـه مشـکات نقـل و انتقال، 

از پرداخـت بـه صادرکننـدگان سـرباز می زننـد و معتقدنـد کـه 

کانال هـای ارسـال پـول آنهـا شناسـایی شـده و جریمه هـای 

سـنگینی گریبانشـان را گرفته اسـت. در چنین شـرایط سـخت 

و بحرانـی برای صادرکنندگان کشـور، صنـدوق ضمانت صادرات 

ایـران بایـد ایـن ریسـک ها را بپذیـرد و بـه صادرکننـدگان برای 

رونـق صـادرات کمـک کنـد؛ بـه نحـوی کـه صنـدوق ضمانـت 

صـادرات ایـران بـا افزایـش سـرمایه خـود می توانـد کمک های 

فوق العـاده ای بـه صادرکننـدگان ارائـه کنـد؛ به خصـوص اینکه 

چنانچـه ایـن صنـدوق توجـه خـود را بـه صادرکننـدگان خرد و 

متوسـط افزایش داده و آنها را حمایت کرده و به خریدار اعتبار 

بدهـد تـا انـدازه زیـادی ریسـک صادرکننـدگان کاهـش خواهد 

یافت. شـاید این اتفاق بهترین مسـیر برای حمایت از صادرات 

باشد.

 شـما بـه عنـوان صادرکننـده چـه خدماتـی از صنـدوق 
ضمانـت انتظـار داریـد که فقـدان کنونی آن می تواند مسـیر 

صادرکننـدگان را ناهمـوار نمایـد؟
یکـی از بزرگتریـن مشـکات امـروز صادرکنندگان بر سـر راه 

دریافـت خدمـات مناسـب از صندوق ضمانـت صـادرات ایران، 

در بخـش اعتبارسـنجی اسـت؛ بـه نحـوی کـه اعتبـار صنـدوق 

بـرای مشـتریان و صادرکننـدگان کشـور،  ضمانـت صـادرات 

این روزها یک فرصت 

استثنایی در اختیار ایران 

قرار گرفته است تا یک عمل 

جراحی فوق العاده روی اقتصاد 

کشور انجام شده و آن را 

در مسیر صادرات غیرنفتی 

قرار دهیم. اگر دولتمردان و 

حاکمان اجازه ادامه فعالیت 

بخش خصوصی را بدهند، این 

فرصت استثنایی با کمترین 

هزینه ممکن جراحی می شود 

و سالمت اقتصادیمان را پیدا 

می کنیم. در غیر این صورت، 

باز باید در انتظار افزایش 

قیمت نفت، رفع تحریم ها و 

خرید نفتمان باشیم تا بتوانیم 

به باقی فعالیت های خود 

بپردازیم.

تا سال گذشته 

اقتصاد ایران یک اقتصاد 

نفت محور بوده و توجهی 

به زیرساخت های صادرات 

غیرنفتی کشور نشده؛ اما 

نباید فراموش کرد که یکی 

از ابزار بسیار مفید در امر 

رشد صادرات غیرنفتی، 

صندوق ضمانت صادرات 

ایران است. این صندوق 

برای اینکه بتواند از صادرات 

غیرنفتی حمایت کند، باید 

سرمایه خود را چندین برابر 

کند؛ اگرچه متاسفانه ما 

فرصت های طالیی گذشته 

را در زمانی که فروش نفت 

کشور فوق العاده خوب و 

قابل توجه بوده، از دست 

داده و نتوانستیم برای 

افزایش سرمایه صندوق از 

آنها بهره برداری کنیم.
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بسـیار پاییـن و غیرقابـل مقایسـه بـا اعتبـاری اسـت کـه خود 

صادرکننـدگان بـه مشـتریان خـود ارائـه می کننـد. بـه عنـوان 

مثـال صادرکنندگان به مشـتریان خـود اعتبار 500 هـزار دالر تا 

یـک میلیـون دالری ارائـه می کننـد؛ امـا اگـر ایـن مسـیر را از 

سـوی صنـدوق ضمانـت صادرات پیـش ببرند، اعتبـاری در حد 

۲0 هـزار تـا ۳0 هـزار دالر دریافـت خواهنـد داد؛ البتـه بخشـی 

از ایـن موضـوع بـه سـرمایه پاییـن صنـدوق ضمانت صـادرات 

ایـران برمی گـردد؛ امـا در مجمـوع دلیل این اتفاق نیز آن اسـت 

کـه صندوق ضمانت صادرات بر اسـاس اسـتانداردهای رسـمی 

فاکتورهایـی می خواهـد کـه شـاید  بین المللـی،  حسـابداری 

صنایـع کوچـک و متوسـط که طرف معامله آنهـا نیز در بخش 

صنایع کوچک و متوسـط کشـور هدف صادراتی اسـت، تامین 

آن امکان پذیـر نیسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر ریسـک 

ایـن اعتبارهـا را قبـول نکنیـم، نمی توانیـم فعالیـت خـود را 

ادامـه دهیـم؛ چراکـه دنیـا منتظر کاالهـای ایرانـی نمی ماند و 

کاالهـای مشـابه و قابـل رقابـت فراوانی بـرای صـادرات در دنیا 

وجـود دارد کـه می توانند جایگزین کاالهای ایرانی شـوند؛ پس 

صادرکننـدگان بـرای حفظ بـازار خود مجبور به پذیرش ریسـک 

و ارائـه امتیـاز بـه خریدار هسـتند.

 شـما درباره صنایع کوچک و متوسـط و مشـکالت اعتبار 
سـنجی آنهـا در صندوق ضمانت صادرات گفتیـد. در صورتی 
کـه مشـکالت اعتبـار سـنجی در صنـدوق مرتفـع شـود آیـا 

سـرمایه صنـدوق تـوان ارائه خدمات بـه آنهـا را دارد؟
اکنـون  ایـران  صـادرات  سـرمایه صنـدوق ضمانـت  خیـر. 

پاسـخگوی نیازهـای صادرکننـدگان نیسـت و علیرغم تاشـی 

کـه ایـن صنـدوق بـه عمـل مـی آورد امـا اگـر سـرمایه مکفـی 

در اختیـار داشـته باشـد، حتمـا چتـر حمایتـی گسـترده تری را 

خواهـد گسـتراند. تـا سـال گذشـته اقتصـاد ایران یـک اقتصاد 

نفت محـور بـوده و توجهی به زیرسـاخت های صادرات غیرنفتی 

کشـور نشـده اسـت؛ امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه یکـی از ابزار 

بسـیار مفیـد در امر رشـد صـادرات غیرنفتی، صنـدوق ضمانت 

صادرات ایران اسـت. این صندوق برای اینکه بتواند از صادرات 

غیرنفتـی حمایـت کند، باید سـرمایه خود را چندیـن برابر کند. 

بایـد تاکیـد کنم که متاسـفانه مـا فرصت های طایی گذشـته 

را در زمانـی کـه فـروش نفـت کشـور فوق العـاده خـوب و قابل 

توجـه بـوده، از دسـت داده و نتوانسـتیم برای افزایش سـرمایه 

صنـدوق از آنهـا بهره بـرداری کنیـم و اکنون کشـور در شـرایطی 

اسـت کـه اجـازه افزایش سـرمایه صنـدوق ضمانت صـادرات با 

سـرعت مـورد نیاز را بـه لحاظ منابع مالی نمی دهـد. اما جواب 

مسـلم این اسـت که سـرمایه کنونی صندوق ضمانت صادرات 

کفـاف حمایـت از کلیـه صادرکننـدگان را نمی دهد. 

 بـر اسـاس آمارهـای ارائـه شـده، عمـوم بازارهـای هـدف 
صنـدوق  هسـتند.  پرریسـک  کشـورهای  ایـران  صادراتـی 
ضمانـت صـادرات ایران چقدر توانایی پوشـش ریسـک برای 

صادرکننـدگان و مانـدگاری در ایـن بازارهـا را دارد؟
* کشـورهایی کـه هـم اکنـون بـه عنـوان بازارهـای هدف 

صادراتـی مـا وجـود دارنـد، غیـر از عـراق اسـت که بـه اولین 

کشـور هـدف مـا تبدیـل شـده و از دیربـاز تعامـل تجـاری با 

ایـران را داشـته  اسـت. اینکه گفته می شـود مبـادالت تجاری 

ایـن کشـورها بـا ایـران از دیربـاز صـورت می  گرفتـه بـه ایـن 

معنی اسـت که بخش عظیمی از ریسـک های صادراتی مورد 

پوشـش می دهـد. بـه عنـوان مثـال تجـار کشـورهایی مانند 

امـارات متحده عربی و افغانسـتان سـالهای زیادی اسـت که 

بـا ایـران کار می کنند و با شـناختی که میـان دو طرف ایجاد 

شـده، ریسـک تجـارت میـان آنهـا کاهـش یافته اسـت. تنها 

کشـور عراق اسـت که شـرایط فوق العاده ویـژه ای دارد و اصا 

نمی توانیـد فـردای خـود را محاسـبه کنیـد؛ کمـا این که چند 

وقـت پیـش شـرایط سیاسـی این کشـور بـه گونـه ای پیش 

رفـت که نسـبت به ایران و صادرکننـدگان ایرانی، جبهه گیری 

خاصـی صـورت گرفـت و سـرمایه گذاری های عظیمـی کـه 

صادرکننـدگان ایرانی در عراق داشـتند را مـورد تهدید قرار داد. 

در ایـن رابطـه نیـز ما بـا کمبود سـرمایه گذاری برای پوشـش 

ریسـک از سـوی صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران مواجـه 

هسـتیم و واقعـا تـوان تضمیـن مانـدگاری در این کشـورها 

وجـود نـدارد. امـا مـا نیز نباید ناامید باشـیم و بایـد در میانه 

رفتـار کنیـم تـا بتوانیم تراز تجاری مناسـبی داشـته باشـیم، 

چراکـه اکنـون کشـور عـراق، بـرای ایران کشـور بسـیار مهمی 

اسـت و مـا بایـد مبـادالت مناسـبی را بـا عـراق رقـم بزنیـم 

تـا ایـن بـازار از دسـتمان خارج نشـود؛ بنابرایـن علیرغم یک 

ریسـک بـاال بایـد به کار خـود ادامـه دهیم.

 در صورتـی کـه بنـا بـه دالیـل سیاسـی یـا تصمیمـات 
اقتصـادی داخلـی و خارجی، صادرکننـدگان نتوانند تعهدات 
خود را به طرف خارجی ایفا کنند، آیا سازمانی برای تضمین 
ضررهـای ارزی و از بیـن رفتن کاالهـای صادرکنندگان وجود 

دارد؟
مسـلما کسـی تضمیـن نمی کنـد امـا برخـی شـرایط منفی 

یـک شـرایط مثبـت را هـم رقـم می زند. شـاید مـا در صـادرات 

از ابتدایی تریـن روش هـای ممکـن در ایـن عرصـه اسـتفاده 

می کنیـم؛ امـا در بسـیاری از کاالهـا، در رتبه هـای یـک تا سـه 

دنیـا از نظـر کیفیـت و قیمـت قـرار داریم. بـا تمام ایـن مزایا، 

بـاز هم صادرکنندگان کشـور تـوان فروش قطعی را نـدارد. یک 

کشـور درجـه ۲ آفریقایـی برای صـادرات به کشـورهای اروپایی 

می توانـد بـا اصول تجـارت بین المللـی کار کرده و بـرای نقل و 

انتقال پول خود ال.سـی باز کند، پذیرای کاالی باکیفیت باشـد 

و پـول آن را پرداخـت کنـد؛ امـا ایـران با وجـود تحریم ها، تمام 

صـادرات غیرنفتـی خـود را بـه صـورت امانـی انجـام می دهـد. 

در ایـن شـرایط مـا هسـتیم و یـک بـازار بین المللـی و یـک 

شـرایط جهانـی کـه در صـورت صعـودی بـودن نـرخ کاال، آن را 

از مـا ارزان خریـداری کـرده و پـول آن را پرداخـت خواهنـد کرد 

و در صورتـی کـه بـازار نزولی باشـد، هـزاران بهانه بـرای کاهش 

میـزان پرداختـی و دریافت تخفیف ارائه می کننـد و این اتفاق 

در 40 سـال گذشـته مرتـب رخ داده اسـت. بـه عنـوان مثـال، 

صادرکنندگانـی داریـم کـه با طرف مقابل خود در کشـور هدف، 

روی یـک قیمـت بـه توافـق رسـیده و حتـی پـول پیـش هـم 

سرمایه صندوق ضمانت 

صادرات ایران اکنون 

پاسخگوی نیازهای 

صادرکنندگان نیست و 

علیرغم تالشی که این 

صندوق به عمل می آورد 

اما اگر سرمایه مکفی در 

اختیار داشته باشد، حتما 

چتر حمایتی گسترده تری 

را خواهد گستراند. تا سال 

گذشته اقتصاد ایران یک 

اقتصاد نفت محور بوده و 

توجهی به زیرساخت های 

صادرات غیرنفتی کشور 

نشده است؛ اما نباید 

فراموش کرد که یکی از 

ابزار بسیار مفید در امر رشد 

صادرات غیرنفتی، صندوق 

ضمانت صادرات ایران است.

ایران با وجود تحریم ها، 

تمام صادرات غیرنفتی 

خود را به صورت امانی 

انجام می دهد. در این 

شرایط ما هستیم و یک 

بازار بین المللی و یک 

شرایط جهانی که در صورت 

صعودی بودن نرخ کاال، 

آن را از ما ارزان خریداری 

کرده و پول آن را پرداخت 

خواهند کرد و در صورتی 

که بازار نزولی باشد، هزاران 

بهانه برای کاهش میزان 

پرداختی و دریافت تخفیف 

ارائه می کنند و این اتفاق در 

40 سال گذشته مرتب رخ 

داده است.
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دریافـت نکرده انـد؛ امـا در نهایت دچار خسـران و ضرر شـده اند. 

در ایـن راسـتا، یک واردکننده اروپایـی در مواجه با ما از مزایای 

کاالی چینـی و مشـکات و عـدم رعایـت اسـتانداردهای الزم 

در کاالهـای ایرانـی سـخن می گویـد و در جـواب پرسـیدم کـه 

پـس چـرا کاالی ایرانـی را خریـداری می کنیـد؟ او معتقـد بـود 

کـه کاالی ایرانـی یک تفـاوت عمده با جنس چینـی دارد و آن 

هـم این اسـت کـه زمان خریـد کاالی چینـی باید یک قـرارداد 

بلندمدت منعقد و ال.سـی باز شـود و در نهایت هزینه هایی را 

تحمیـل می کنـد تـا کاالی مورد نظر به دسـتمان برسـد و پس 

از آن مـورد بازرسـی قـرار بگیـرد و در صورت عدم تایید بخشـی 

از آنهـا امـکان بازگشـت نـدارد؛ در حالیکه ما هزینـه آن را کامل 

پرداخـت کردیـم. امـا صادرکننـده کاالی ایرانـی کاالی خـود را 

ارسـال و هزینـه آن را نیـز پرداخـت می کنـد؛ پـس از آن کاال در 

انبـار تخلیـه شـده و ما فرصت چـک کـردن کاال را داریم و پس 

از رصـد کـردن بـازار، پـول فروشـنده ایرانـی پرداخـت می شـود. 

ایـن تفـاوت فـروش کاالی ایرانـی بـا کاالی خارجی اسـت.

 بـا تمـام شـرایطی کـه اکنـون پیـش روی صادرکنندگان 
ایرانی قرار دارد، به نظر شـما اقتصاد ایران در شـرایط کنونی 

نیاز بـه چه رویکـردی دارد؟
این روزها یک فرصت اسـتثنایی در اختیار ایران قرار گرفته 

اسـت تـا یـک عمـل جراحـی فوق العـاده روی اقتصـاد کشـور 

انجـام شـده و آن را در مسـیر صـادرات غیرنفتـی قـرار دهیـم. 

اگـر دولتمردان و حاکمـان اجازه ادامه فعالیت بخش خصوصی 

را بدهنـد، ایـن فرصـت اسـتثنایی بـا کمتریـن هزینـه ممکـن 

جراحـی می شـود و سـامت اقتصادیمـان را پیـدا می کنیـم. 

در غیـر ایـن صـورت، بـاز بایـد در انتظـار افزایـش قیمت نفت، 

رفـع تحریم هـا و خریـد نفتمـان باشـیم تـا بتوانیـم بـه باقـی 

فعالیت هـای خـود بپردازیـم. در نهایـت مـا امیـدوار هسـتیم 

مسـئولین همانطـور کـه در بیـان می گوینـد بـه ایـن مسـئله 

رسـیده اند، در عمـل نیـز ایـن را نشـان دهنـد. 

در شـرایط کنونـی کشـور کـه بسـیاری از طرفهـای تجـاری 

خارجـی بـه دلیـل مسـائل تحریـم قادر بـه همکاری شـفاف با 

ایران نیسـتند، صادرکنندگان موارد اسـتثنایی را برای مشکات 

پیـش روی بازگشـت ارز صادراتـی مطـرح می کردنـد کـه حـل 

آنهـا، بـا هیـچ یـک از روش های بازگشـت ارز مطابقت نداشـت 

کـه بـر ایـن اسـاس قـرار بـر این شـد که ایـن مـوارد، از سـوی 

کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران دسـته بندی شـده و در جلسـه 

شـورای گفتگـوی دولت و بخش خصوصـی مورد بحث و تبادل 

نظـر قـرار گیـرد. نکتـه جالب ایـن بود که مـا به چند کلیـدواژه 

اساسـی رسـیدیم، بـه این معنـا که کلیـدواژه اینکـه ارز برنمی 

گـردد، جملـه غلط اسـت و هیچ صادرکننده ای بدون بازگشـت 

ارز قـادر بـه ادامـه فعالیـت صادراتـی نیسـت، امـا در برخـی از 

مواقـع، شـیوه بازگشـت ارز در سیسـتم تعریـف شـده بانـک 

مرکـزی قرار ندارد و البته بررسـی ها نشـان می دهـد که چاره  ای 

هـم در ایـن رابطـه وجود ندارد. کلیـدواژه دوم ایـن بود که رقم 

۲۷.5 میلیـارد دالری کـه اعام می شـود ارز برنگشـته یک عدد 

و رقم اشـتباه اسـت و به هیچ عنوان ارتباطی با صادرکنندگان 

در شرایط کنونی کشور 

که بسیاری از طرفهای تجاری 

خارجی به دلیل مسائل تحریم 

قادر به همکاری شفاف با 

ایران نیستند، صادرکنندگان 

موارد استثنایی را برای 

مشکالت پیش روی بازگشت 

ارز صادراتی مطرح می کردند 

که حل آنها، با هیچ یک 

از روش های بازگشت ارز 

مطابقت نداشت که بر این 

اساس این موارد، از سوی 

کمیته ارزی اتاق بازرگانی 

ایران دسته بندی شد.

بخش خصوصـی نـدارد. ایـن را از دو منظـر می تـوان نـگاه کرد. 

یکـی اینکه بگوییم، بخش خصوصی واقعی کشـور، چند درصد 

و چـه میـزان صـادرات دارد کـه این سـقف بیـش از ده میلیارد 

دالر در سـال نیسـت. همچنین با توجه به بخشـنامه لزوم رفع 

تعهـد ارزی 100 درصـدی در سـال 98 نیزایـن مبلـغ معـادل 8 

میلیـارد دالر خواهـد بـود کـه جمع ۲ رقم یاد شـده معـادل 1۳ 

میلیـارد و ۶00 میلیـون دالر اسـت کـه هیـچ سـنخیتی بـا رقم 

۲۷.5 میلیـون دالر اعـام شـده از سـوی بانـک مرکـزی نـدارد. 

مضـاف بـر تمـام براوردهـای یـاد شـده قسـمت اعظـم ارزهای 

صادراتـی وارد کشـور شـده اسـت و اگربخـش کمـی از آن نیـز 

هنـوز بازنگشـته اسـت بـه دلیـل بخشـنامه های غلـط بانـک 

مرکـزی اسـت کـه از ابتـدا بـه عـدم کاربردی بـودن آنهـا اذعان 

کـرده ایـم و بارهـا از مشـکل زا بـودن کارت های یکبـار مصرف 

خبر داده بودیم. اکنون هیچ صادرکننده دارای اهلیتی از بخش 

خصوصی وجود ندارد که نسـبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام 

نکـرده باشـد و اگـر بخشـی از ارزهـای صارداتـی نیز بازنگشـته 

اسـت مربـوط بـه حـوزه فرش اسـت کـه بازگشتشـان یکسـاله 

بـوده و هنـوز زمـان بازگشـت ارز آنهـا بـه موعـد مقـرر نرسـیده 

انـد یا برخـی از صادرکننـدگان به دالیل تحریمی نتوانسـته اند 

تمـام طلـب خـود را دریافـت کننـد و در حقیقـت در این میان 

خسـارتی هم در ارتباط با صادرات خودشـان متحمل شـدند. در 

صورتـی کـه ایـن فشـارها بـر صادرکننـده دارای اهلیـت در این 

دوره زمانـی افزایـش یابـد، ایـن امکان وجـود دارد که آنهـا را از 

دسـت بدهیـم؛ لذا الزم اسـت کـه بانک مرکـزی و حاکمیت با 

یک دقت بیشـتر نسـبت به این مسـئله تصمیم گیری کنند. 

از ابتدای اردیبهشـت ماه سـال 9۷ صادرات کشـور 5۳ میلیارد 

و ۷00 میلیـون دالر بـوده اسـت کـه بـه گفته رئیـس کل بانک 

مرکـزی، تاکنـون 45 میلیارد دالر آن به کشـور بازگشـته اسـت 

و اگـر ایـن ۲ رقـم را در کنـار هـم قـرار دهیـم نشـان می دهـد 

کـه 8 میلیـارد و ۷00 میلیـون تومـان ارز صادراتـی وجـود دارد 

کـه بـه کشـور بازنگشـته اسـت. در برخـی مواقـع می بینیم که 

بانـک مرکـزی تخفیف هایـی کـه بـرای بازگشـت ارز صادراتـی 

در نظـر گرفتـه اسـت، بـه رقـم خـود اضافـه می کنـد تا بـه این 

عـدد برسـد و بایـد ببینیـم آیـا تخفیف هـای اعـام شـده در 

ایـن رقـم گنجانـده شـده اسـت و آیـا در پـس ایـن عـدد یـک 

جریـان منطقـی وجـود دارد یـا خیـر؟ برخـی صادرکننـدگان بـر 

ایـن باورنـد کـه تمـام هزینه هـای حمـل و نقـل صادراتـی بـا 

ارز پرداخـت می شـود و در ایـن راسـتا، بـا کنـدی حرکـت رونـد 

حمـل و نقـل کشـور مواجه هسـتند و بایـد هزینه دمـوراژ فوق 

العـاده ای پرداخـت کننـد؛ بنابرایـن پرداخت تعهـد ارزی با این 

رونـد و بـدون اعمـال تخفیف هـا بـرای صادرکننـدگان سـخت 

تـر نیـز خواهـد شـد؛ بنابرایـن اگـر در جایـی ۲0 تـا ۳0 درصـد 

تخفیـف دیده شـده  اسـت در سیسـتم حمـل و نقل صـادرات 

هزینـه می شـود و بـاز هـم بـه سیسـتم تزریـق خواهـد شـد و 

اگـر بخواهنـد ایـن تزریقـات را دوبـاره در بازگشـت ارز صادراتی 

محاسـبه کننـد، جـز اینکـه اعتمـاد به نفـس صادرکننـدگان از 

بیـن بـرود، هیـچ نتیجه مفیـدی نخواهد داشـت.
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بــا شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن در اواخــر مــاه ژانویــه 

و ســرایت و شــیوع آن در کشــورهای اروپایــی و خاورمیانــه، 

بازارهــای مالــی جهــان واکنــش گســترده ای نشــان دادنــد. به 

اعتقــاد کارشناســان اقتصادی، ریســک ویروس کوویــد-19 به 

حــدی اســت کــه می تــوان آن را آغــازی بــر وقــوع یــک رکــود 

در اقتصــاد جهانــی دانســت؛ البتــه میــزان اثرگــذاری شــیوع 

ویــروس کرونــا بــر اقتصادهــای مختلــف یکســان نبــوده و 

اقتصادهــای متکــی بــر درآمــد ناشــی از گردشــگری را بیــش 

ــه اثــرات جهانــی  از همــه متأثــر خواهــد ســاخت. از جمل

ــه افزایــش  همه گیــری ایــن بیمــاری در دنیــا می تــوان ب

بیــکاری در جهــان، تحمیــل شــوک های ســنگین بــر اقتصاد 

جهانــی، آســیب شــدید بــه تجــارت خارجــی چیــن و اکثــر 

کشــورهای درگیر و مســدود شــدن تجارت خارجی اشــاره کرد.

کوویــد 19 مهمانــی ناخوانده برای اقتصاد همه کشــورهای 

دنیا شــده اســت. ویروســی ناشــناخته که هنوز هم مشخص 

نیســت ابعــاد تخریبــش در اقتصــاد کشــورهای مختلــف 

دنیــا چقــدر خواهــد بــود. در واقــع، ویــروس کرونــا کــه همه 

اقتصادهــای دنیــا را اکنــون درگیــر خــود کــرده و بــه نوعــی 

ســبک زندگــی افــراد را تغییر داده اســت، به دلیــل ماندگاری 

ــرآورد میــزان اثرگــذاری  خــود در بازارهــای جهانــی، اجــازه ب

را تاکنــون بــه هیــچ گــروه تحقیقاتــی نــداده تــا بــه صــورت 

قطعــی، در مــورد آن اظهارنظــر کننــد. 

بــر اســاس گــزارش مــاه آوریــل موسســه فیــچ، بــا توجــه 

ــه شــیوع ویــروس کوویــد -19 پیش بینــی می شــود رشــد  ب

اقتصــاد جهانــی در ســال ۲0۲0، بین صفر تا 0/5- درصد باشــد 

کــه از زمــان بحــران مالــی جهانــی، ضعیف تریــن نــرخ رشــد 

محســوب می گــردد؛ بــه ایــن معنــا کــه در ســال ۲009، نــرخ 

رشــد اقتصــادی دنیــا، ۲- درصــد بوده اســت. به همیــن دلیل 

می تــوان گفــت رشــد اقتصاد جهانی  بر اســاس ســه ســناریو 

تعیین شــده، بین 0/5 تا ۲/5 درصد یا بیشــتر در ســال ۲0۲0 

کاهــش یابــد. همچنین ریســک رکود اقتصــاد جهانی ممکن 

اســت زمــان بیشــتری طــول کشــیده و ســال ۲0۲1 را درگیــر 

ســازد. در عیــن حــال انتظــار مــی رود تــا حدی بهبــود اقتصاد 

جهانــی در فصــل چهــارم ســال جــاری میــادی آغــاز گردد.

بــر اســاس مــوارد اشــاره شــده، موسســه فیچ ســناریوهای 

ذیــل را در رابطــه بــا گســترش ویــروس کرونــا و تاثیــر آن بــر 

اقتصــاد جهــان مــد نظــر قــرار داده اســت.

سه سناریوی آثار و تبعات شیوع کووید 19
ســناریوی اول کــه تاخیــر در اوج مــوارد جدیــد ابتــا بــه 

ویــروس کرونــا را دنبــال می کنــد، بــر این باور اســت که رشــد 

اقتصــاد جهانــی بســته بــه عوامــل مختلــف در ســال ۲0۲0، 

حــدود 0/5 تــا 1/5 درصــد کاهــش یافتــه و نقطــه آغــاز رونــد 

بهبــود اقتصــاد در ســال ۲0۲1 خواهــد بــود. در ایــن ســناریو 

تعــداد مــوارد ابتــا در اواخر مــاه می یا اوایل ژوئن در بیشــتر 

بازارهــای اروپایــی و ایــاالت متحــده آمریــکا رو بــه افزایــش 

بــوده و مــدت زمــان بیشــتری بــرای کاهش تعــداد مبتایان 

بــه حــدود 100 مــورد جدیــد ســپری خواهــد شــد.

ســناریوی دوم کــه تاخیر بیشــتر در اوج مــوارد جدید ابتا 

بــه ویــروس کرونــا را پیش بینــی می کنــد که در این ســناریو، 

رشــد اقتصــاد جهانی در ســال ۲0۲0، حدود 1/5 تــا ۲/5 درصد 

گزارش

تأثیرات کرونا بر اقتصاد کره خاکی چه خواهد بود؟

رشد اقتصاد جهانی بسته 

به عوامل مختلف در سال 

2020، حدود 0/5 تا 1/5 

درصد کاهش یافته و نقطه 

آغاز روند بهبود اقتصاد در 

سال 2021 خواهد بود. در 

این سناریو تعداد موارد ابتال 

در اواخر ماه می یا اوایل 

ژوئن در بیشتر بازارهای 

اروپایی و ایاالت متحده 

آمریکا رو به افزایش بوده 

و مدت زمان بیشتری برای 

کاهش تعداد مبتالیان به 

حدود 100 مورد جدید سپری 

خواهد شد.
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بنا بر گزارش موسسه 

OECD، به ازای هر ماه 

قرنطینه، رشد GDP ساالنه، 

2 واحد درصد کاهش 

خواهد یافت؛ ضمن 

اینکه تعطیلی کسب و 

کارها به طور مستقیم 

بخش های اقتصادی را 

نیز متاثر می سازند که 

بخش گردشگری بیش از 

سایر بخش ها تحت تأثیر 

این موضوع قرار گرفته 

و خروجی آن حدود 70 

درصد کاهش خواهد 

یافت. این کاهش فعالیت 

کسب و کارها می تواند 

منجر به کاهش 15درصدی 

خروجی آنها در اقتصادهای 

پیشرفته و نوظهور گردیده 

و در اقتصادهای متوسط، 

خروجی تا 25 درصد کاهش 

را تجربه خواهد نمود. 

کاهــش می یابــد که بیانگر کاهش بیشــتر نســبت بــه بحران 

مالــی جهانــی )۲- درصــد( بــوده و ایــن رونــد یقینــًا در ســال 

۲0۲1 نیــز ادامــه خواهــد یافــت. در ایــن ســناریو تعــداد موارد 

ابتــا در اواخــر مــاه ژوئــن یــا جــوالی رو بــه افزایــش بــوده 

و مــدت زمــان بیشــتری بــرای کاهــش تعــداد مبتایــان بــه 

حــدود 100 مــورد جدیــد ســپری خواهد شــد.

ســناریوی ســوم کــه همزمــان بــا شــیوع مــوج دوم کرونــا 

اســت، احتمــاالً کاهــش رشــد اقتصــاد جهانــی در ســال ۲0۲0 

بیــش از ۲/5 درصــد خواهــد بــود، امــا بطــور بالقــوه امــکان 

ادامــه رکــود اقتصــاد جهانــی تــا حداقل نیمــه اول ســال بعد 

وجــود دارد. بــر اســاس ایــن ســناریو، بــروز مــوج دوم شــیوع 

بیمــاری در نبــود پیشــرفت های پزشــکی اتفــاق می افتــد و 

ایــن امــر بســیاری از کشــورها را مجبور به اجــرای دور دیگری 

از مقــررات قرنطینــه می نمایــد کــه مــدت زمــان اختــال 

را  اطمینــان  عــدم  نمــوده و دوره  ــر  را طوالنی ت اقتصــادی 

افزایــش خواهــد داد. 

گزارشات OECD چه می گویند؟
بنــا بــر گزارش موسســه OECD، بــه ازای هر مــاه قرنطینه، 

رشــد GDP ســاالنه، ۲ واحــد درصــد کاهــش خواهــد یافــت؛ 

ضمــن اینکــه تعطیلــی کســب و کارهــا بــه طــور مســتقیم 

بخش هــای اقتصــادی را نیــز متاثــر می ســازند کــه بخــش 

گردشــگری بیــش از ســایر بخش هــا تحت تأثیر ایــن موضوع 

قــرار گرفتــه و خروجــی آن حــدود ۷0 درصــد کاهــش خواهــد 

یافــت. ایــن کاهــش فعالیت کســب و کارهــا می تواند منجر 

بــه کاهــش 15درصدی خروجی آنها در اقتصادهای پیشــرفته 

و نوظهــور گردیــده و در اقتصادهــای متوســط، خروجی تا ۲5 

درصــد کاهــش را تجربــه خواهــد نمود. 

همچنیــن بنــا بــر گــزارش موسســات بین المللــی نظیــر 

موسســه آترادیــوس، بواســطه بحــران اقتصــادی بوجــود آمده 

ناشــی از ویــروس کرونــا، قصــور در پرداخت شــرکتها در ســال 

۲0۲0 رشــد چشــمگیری خواهــد داشــت و در همیــن راســتا، 

موسســه اویلــر هرمس بعنــوان یکــی از بزرگتریــن بیمه گران 

اعتبــاری دنیــا، رتبه ریســک اعتبــاری 18 کشــور و 1۲۶ بخش 

صنعتــی را افزایــش داده اســت. در ایــن میــان بایــد توجــه 

داشــت کــه کاهــش قیمــت نفت نیــز یکــی دیگــر از تاثیرات 

کرونــا اســت؛ بــه نحــوی که شــیوع ویــروس کرونــا در جهان، 

مصــرف نفــت را بــه شــدت کاهــش داده اســت، بــه طــوری 

کــه قیمــت نفــت برنــت کــه در ابتــدای ســال جــاری حــدود 

۷0 دالر بــود، بــا شــیوع کرونــا و شکســت اوپک و کشــور های 

هم پیمــان بــه رهبــری روســیه بــرای کاهــش دوبــاره تولیــد 

نفــت، بــه حــدود ۲۳ دالر نیــز رســید.

تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران 
بــه بــاور کارشناســان اقتصــادی شــیوع ویــروس کرونــا در 

ایــران تاثیــر بســیاری بر اقتصــاد داخلــی خواهد داشــت؛ زیرا 

عــاوه بــر آســیب های اقتصاد جهانــی، آســیب پذیری اقتصاد 

ایــران در مقابــل ایــن بیمــاری، بــه دلیل وابســتگی بــه نفت، 

وضــع تحریم هــای بین المللــی، رشــد منفــی اقتصــاد، نــرخ 

تــورم بــاال و مــواردی از ایــن دســت بیشــتر خواهــد بــود. بــه 

عبــارت دیگــر، اقتصــاد ایــران فشــارهای دوگانــه تحریــم و 

تبعــات ویــروس کرونــا را توأمــان تجربــه می کنــد.

از ســوی دیگــر، اقتصــاد ایــران در حالــی بــا معضــل کرونــا 

مواجــه شــد کــه متغیر های اقتصــاد کان وضعیت مناســبی 

را نشــان نمی دادنــد؛ بــه طوریکــه براســاس آمار موجود، رشــد 

اقتصــادی در 9 ماهــه نخســت ســال 1۳98، در حــدود منفــی 

۷/۶ درصــد و رشــد اقتصــادی بــدون نفــت نیــز تقریبــًا صفــر 

بوده اســت. 

همچنیــن، نــرخ تــورم نقطــه به نقطــه در پایــان بهمن ماه 

۲5 درصــد بــوده اســت. همچنیــن دولــت بــه لحــاظ منابع در 

تنگنــا قــرار داشــته و کســری بودجه دولت یکــی از معضات 

مهــم اقتصــاد ایــران بــرای ســال 1۳99 خواهد بــود. در چنین 
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شــرایطی، هزینه هــای تحمیــل شــده در اثــر اپیدمــی کرونا و 

همچنیــن کاهــش تولیــد ناشــی از آن، می تواند اقتصــاد را با 

نرخ هــای باالتــر تــورم  و رشــد های اقتصــادی پایین تــر مواجه 

ســازد و همچنین شــوک ناشــی از کرونا، اقتصاد را با شــوک 

عرضــه و شــوک تقاضــا مواجه می ســازد. 

از یــک طــرف عرضــه نیــروی کار کاهــش یافتــه و از طرف 

دیگــر در تأمیــن مــواد اولیــه تولیــد نیــز مشــکاتی ایجــاد 

شــده اســت کــه بیشــتر متمرکــز بــر شــوک عرضــه اســت که 

در واقــع، شــوک عرضــه، شــوک تقاضــا را بــه همــراه خواهــد 

داشــت. تعطیلــی کســب و کارهــا، منجــر بــه تعدیــل نیروی 

کار می شــود و کاهــش درآمــد خانــوار، کاهــش تقاضــا را بــه 

همــراه خواهــد داشــت.

از طــرف دیگــر عــدم اطمینان نســبت بــه آینــده، خانوارها 

را ترغیــب بــه پس انــداز بیشــتر و بــه تعویــق انداختــن خرید 

اقــام غیرضــروری می کنــد. همیــن امر کاهــش تقاضای کل 

بیشــتری را موجــب می شــود؛ بنابرایــن انتظــار مــی رود رکــود 

اقتصــادی ناشــی از شــوک ارزی و تحریم هــا تشــدید شــود و 

لــذا الزم اســت تــا سیاســت های حمایتی هم از خانــوار و هم 

از کســب وکار صــورت پذیــرد. ایــن در حالی اســت کــه دولت 

بــا تنگنــای مالی مواجــه بوده و عــاوه بر کاهــش درآمد های 

ناشــی از تحریــم و کاهــش قیمت نفــت و فرآورده های نفتی، 

بــا افزایــش هزینه هــای بهداشــتی و درمانــی ناشــی از کرونــا 

نیــز روبــرو اســت، لذا منابــع بــرای سیاســت های حمایتی به 

شــدت محدود اســت.

آثار اقتصادی شیوع کرونا بر کسب و کارها
آثــار اقتصــادی شــیوع ایــن ویــروس بــر کســب و کارهــا و 

فعالیتهــای اقتصــادی کشــور را می تــوان از ابعــاد مختلــف 

مــورد بررســی قــرار داد. نگرانــی نســبت به شــیوع ویــروس بر 

رفتــار مصرفــی خانوارهــا اثرگــذار اســت. از ســوی دیگــر  بــا 

کاهــش تقاضــا، بنگاههــای اقتصادی، کســب  و کارهــا بویژه 

کســب و کارهــای کوچــک تحت تأثیر شــیوع ویــروس کرونا 

قــرار می گیرنــد. بــا ایــن وجــود تمــام بخش هــای اقتصــادی 

بــه یــک نســبت دچــار رکــود نمی شــوند. در بخش هایــی از 

ــی از ســوی دولــت جهــت  اقتصــاد محدودیت هــای کنترل

کنتــرل و کاهــش ابتــاء اعمــال می گــردد. بخش هایی مانند 

گردشــگری و حمــل و نقــل از حملــه بخش هایی هســتند که 

بــه ســرعت تحت تأثیر شــیوع ویــروس کرونا قــرار می گیرند. 

اصنــاف بــه ویــژه خرده فروشــی ها بــه خاطــر محدودیت های 

اعمــال شــده توســط دولت هــا بــر مجموعه هــای تجــاری و 

ــه واســطه خودقرنطینــه کــردن کــه توســط  ــا ب بازارهــا و ی

شــهروندان صــورت می گیــرد، بــا رکــود مواجــه می شــوند.

همچنیــن بــا شــیوع ویــروس کرونــا و نگرانــی مــردم از 

ورود بــه اماکــن عمومــی نظیــر فروشــگاه ها، مراکــز خدماتی 

و مکان هایــی از ایــن دســت، بســیاری از مشــاغل و کســب و 

کارهــا بــا کاهــش تقاضــا و فــروش کاالهــا و خدمــات خــود 

مواجــه شــدند. بــه نظــر می رســد بیشــترین آســیب را بخــش 

خدمــات و زیربخــش هــای آن در مقایســه با ســایر بخش ها؛ 

اقتصــاد شــهری در مقایســه با اقتصاد روســتایی؛ کارگــران در 

مقایســه بــا کارفرمایــان و گروه هــای آســیب پذیــر و شــاغل 

در بخــش غیررســمی شــهری در مقایســه بــا ســایر خانوارهــا 

متحمــل خواهند شــد.

تمــام اینهــا در شــرایطی اســت کــه کاهــش تولیــد روزانــه 

نفــت ایــران از دیگــر پیامدهــای شــیوع ویــروس کرونــا بوده، 

بطوریکــه در مــاه مــارس ۷0 هــزار بشــکه  دیگر افــت را تجربه 

نموده اســت. از ســوی دیگر شــیوع کرونا در ایران و احســاس 

خطر کشــورهای همســایه به ویژه عراق، افغانســتان و ترکیه 

و محــدود کــردن صــادرات ایران از ســوی این کشــورها، ایجاد 

منابــع ارزی از کانــال صادرات غیرنفتی برای کشــور را احتمااًل 

بــا  مشــکاتی مواجــه خواهد ســاخت. پیش از شــیوع کرونا 

نیــز صــادرات ایــران بــه دلیــل تحریم هــا کاهش یافتــه بود و 

از جملــه بر اســاس گزارش کمیســیون اروپایی، صــادرات ۲8 

عضــو اتحادیــه اروپــا بــه ایران در ســال ۲019 نســبت به ســال 

قبــل آن نصــف شــده، امــا واردات آنها از ایران بیانگــر 14 برابر 

کاهــش بوده اســت.

برای کاهش تبعات ناشی از شیوع کرونا چه باید کرد؟
از شــیوع  ناشــی  تبعــات  ــا  ب ــه  مقابل ــرای  ب نهایــت  در 

و عملیاتــی  بررســی  نظــر می رســد  ــه  ب در کشــور،  ــا  کرون

ســازی سیاســتهای اجرایــی دولــت چیــن می توانــد راهگشــا 

باشــد. سیاســت گذاران چینــی بــرای مقابلــه بــا ورشکســتگی 

بنگاههــای کوچــک و متوســط دو راهبــرد مکمــل را اتخــاذ 

کرده انــد. در راهبــرد اول بانکهــای عامــل ملــزم شــده اند تــا به 

ایــن بنگاه هــا، وامهایــی بــا بهــره پایین تــر از میانگیــن بهــره 

بــازار ارائــه دهنــد. در کنــار ایــن اقــدام، از هــر گونــه افزایــش 

قیمت توســط واســطه گران جلوگیــری می گردد. راهبــرد دوم، 

تقویت کســب وکارهای اینترنتی اســت. در ایــن رابطه دولت 

می-توانــد شــرایط الزم بــرای ارتبــاط بیــن بنگاههــای کوچک 

و متوســط و ســایت های اینترنتــی بــزرگ را فراهــم نمــوده 

تــا ایــن شــرکتها محصــوالت خــود را از ایــن طریــق به دســت 

مصــرف کننــدگان برســانند. عــاوه بــر نــکات فــوق، تاکنــون 

سیاســتهای متعــددی بــرای مقابلــه بــا فشــارهای اقتصادی، 

ــه درآمدهــای ناشــی از نفــت و  تعدیــل وابســتگی کشــور ب

اصــاح نظــام بودجــه ریــزی کشــور برمبنــای اصــول اقتصــاد 

متعــارف تجویــز شــده که مهمتریــن این سیاســتها، پیگیری 

الیحــه اصــاح قانــون مالیاتهــای مســتقیم و اخــذ مالیــات 

عایــدی ســرمایه بوده و در شــرایط کنونی، پیگیــری و اجرایی 

ســازی ایــن سیاســتها ضــروری اســت. 

اقدامــات صندوق هــای ضمانــت صادرات دنیا بــرای مقابله 
بــا کرونا

موسســات اعتبــار صادراتــیECA( هــا( در سراســر اروپــا در 

حــال افزایــش حمایتهــای خــود از کســب و کارهــای متاثــر 

از بحــران کوویــد- 19 می باشــند. بعنــوان مثــال، موسســه 

ــار صادراتــی لهســتان )Kuke(، درصــد پوشــش  بیمــه اعتب

عدم اطمینان نسبت به 

آینده، خانوارها را ترغیب 

به پس انداز بیشتر و به 

تعویق انداختن خرید اقالم 

غیرضروری می کند. همین 

امر کاهش تقاضای کل 

بیشتری را موجب می شود؛ 

بنابراین انتظار می رود رکود 

اقتصادی ناشی از شوک 

ارزی و تحریم ها تشدید 

شود و لذا الزم است تا 

سیاست های حمایتی هم از 

خانوار و هم از کسب وکار 

صورت پذیرد.

کاهش تولید روزانه نفت 

ایران از دیگر پیامدهای 

شیوع ویروس کرونا بوده، 

بطوریکه در ماه مارس 

70 هزار بشکه  دیگر افت 

را تجربه نموده است. از 

سوی دیگر شیوع کرونا 

در ایران و احساس خطر 

کشورهای همسایه به ویژه 

عراق، افغانستان و ترکیه و 

محدود کردن صادرات ایران 

از سوی این کشورها، ایجاد 

منابع ارزی از کانال صادرات 

غیرنفتی برای کشور را 

احتماالً با  مشکالتی مواجه 

خواهد ساخت.
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دارد  نظــر  در  و  داده  افزایــش  را  خــود 

100درصــد ریســکهای تجــاری و سیاســی 

صادرکننــدگان، همچنین بانکهای تامین 

مالــی )مجــدد( کننده معامــات صادراتی 

را پوشــش دهــد. بیمه نامــه مذکــور، برای 

ــا  کلیــه قراردادهــای جدیــد صادراتــی ب

شــرایط بازپرداخــت دو ســال یــا بیشــتر 

ارائــه گردیــده و حداقــل تــا پایــان ســال 

۲0۲0 ادامــه خواهــد داشــت.

ــار  اعتب بیمــه  موسســه  همچنیــن 

صــادرات نــروژ )Giek(، یک طرح تضمینی 

5۲۲ میلیــون دالری را جهــت پوشــش 

تســهیات بانکــی اعطایــی به شــرکتهای 

هواپیمایــی مجــاز نــروژ آغــاز نمــوده اســت. بــا اجــرای ایــن 

طــرح، خطــوط هوایــی بــه پشــتوانه ضمانتنامه هــای دولتــی 

بــا رتبــه AAA، قــادر بــه اخــذ تســهیات از بانکهــای تجــاری 

خواهنــد شــد. 

صادرکننــدگان دانمارکــی نیــز کــه بــه دلیــل بحــران اخیــر 

بــا فشــار زیــادی مواجــه گردیده انــد، می تواننــد از تســهیات 

عملیاتــی حداکثــر 1/۲5 میلیارد کرونــی )180 میلیون دالری( 

ارائــه شــده از ســوی بخــش بانکــی این کشــور و نیز پوشــش 

ــا مبلغــی مشــابه توســط  بیمــه ای قراردادهــای صادراتــی ب

موسســه بیمــه اعتبــار صــادرات دانمــارک )EKF(  بهره منــد 

شوند.

موسســه بیمــه اعتبــاری صادراتــی اســپانیا )Cesce( نیــز 

یــک خــط اعتبــاری گردشــی )revolving( جدیــد تــا ســقف ۲ 

میلیارد یورو را برای شــرکتهای کوچک و متوســط  اختصاص 

داده اســت. گرچــه ایــن وجوه جهــت شــرکت های صادرکننده 

اســت، امــا الزامــی بــه اســتفاده مســتقیم از این وجــوه برای 

تســهیل فعالیت هــای صادراتی نیســت.

فرانســه  صادراتــی  ــار  اعتب بیمــه  موسســه  همچنیــن، 

)Bpifrance(  در حــال همــکاری بــا بخــش بانکــی اســت تــا 

تســهیات تضمین شــده دولتی بــه ارزش ۳00 میلیــارد یورو 

را در اختیــار شــرکت های دارای کمتــر از 5000 کارمنــد قــرار 

. دهد

شــایان ذکــر اســت اتحادیــه اروپا نیــز، برنامه موقتــی برای 

حمایت بیشــتر از اقتصاد کشــورهای عضو در شــرایط شــیوع 

کوویــد- 19 ارائــه نمــوده اســت. بــا اجرای ایــن طــرح، در کنار 

بســیاری از اقدامــات حمایتــی دیگر توســط دولت های عضو 

ایــن اتحادیــه، نقدینگــی کافــی بــرای تمامــی فعالیت هــای 

تجــاری فراهــم گردیــده و فعالیت های اقتصــادی طی بحران 

کرونــا و پــس از آن تــداوم خواهــد یافــت. ایــن برنامه موقت 

شــامل مــواردی از جملــه ارائــه کمک هــای مالــی مســتقیم: 

ــا  ــا اســت کــه می تواننــد ت دولت هــای عضــو اتحادیــه اروپ

ســقف 800 هــزار یــورو کمــک مالــی باعــوض جهــت رفــع 

نیازهــای مالــی فــوری بــه هــر شــرکت اعطــا نماینــد؛ ضمــن 

اینکــه ارائــه تضمیــن دولــت بــه شــرکت ها جهــت دریافــت 

وام از بانــک نیــز از جملــه مــوارد دیگــری اســت کــه بایــد بــه 

آن توجــه کــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه دولت هــای عضــو اتحادیه 

اروپــا می تواننــد جهــت تأمین ســرمایه در گــردش و نیازهای 

ســرمایه گذاری شــرکت ها، وام هایــی بــا نرخ های بهــره پایین 

بــه آنهــا اعطــا نماینــد؛ ضمــن اینکــه اعطــای وام بــا یارانــه 

دولــت بــه شــرکت ها: ارائــه وام از ســوی دولت هــای عضــو 

اتحادیــه اروپــا بــه شــرکت ها بــا نرخ هــای بهــره یارانــه ای از 

دیگــر مــوارد برنامــه موقــت می باشــد. ایــن وام هــای جهــت 

تأمین ســریع ســرمایه در گردش و نیازهای ســرمایه ای است.

تمــام اینهــا در شــرایطی اســت کــه محافظــت و حمایــت 

از بانک هایــی کــه کمک هــای دولــت را بــه اقتصــاد واقعــی 

ارائــه  ــرای  ب عضــو  دولت هــای  برخــی  می کننــد:  هدایــت 

حمایت هــای مالــی خــود بــه بنگاه هــا )بــه ویــژه SMEهــا(، 

طرح هایــی جهــت افزایش ظرفیــت وام دهی موجــود بانک ها 

در نظــر دارنــد. بــر اســاس طــرح دولــت، ایــن کمک ها شــامل 

وام هــای مســتقیم بانک هــا بــه مشــتریان )و نــه بانک هــا( 

بــوده و جهــت بــه حداقــل رســانیدن انحــراف از رقابــت بیــن 

ــر دارد. بانک هــا، دســتورالعمل هایی را نیــز در ب

ــار صادراتــی کوتاه مــدت: طــرح  مــورد دیگــر، بیمــه اعتب

مذکــور انعطاف پذیری بیشــتری برای کشــورهای عضو ایجاد 

نمــوده و بدیــن ترتیــب، درصورت لــزوم، امکان ارائه پوشــش 

اعتبــارات صادراتــی کوتــاه مــدت توســط دولــت نیــز فراهــم 

خواهد شــد.

اقدامــات صندوق ضمانت صادرات ایران در شــرایط شــیوع 
کرونا

در چنیــن شــرایطی صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران نیز 

در مواجهــه بــا شــرایط بحــران اخیــر ناشــی از شــیوع بیماری 

کرونــا در کشــور و بــه منظور حمایت بیشــتر از صادرکنندگان 

کشــور، اقداماتــی همچــون اعمــال افزایــش 5 درصــدی در 

ریســک های تحــت پوشــش بیمه نامه هــای صنــدوق مدنظــر 

قــرار گرفتــه اســت؛ بــه نحــوی کــه ریســک سیاســی از 95 به 

100 درصــد، ریســک تجــاری از 90 بــه 95 درصــد افزایش یافته 

و بدهــی صادرکننــدگان اســتمهال خواهد شــد، ضمــن اینکه 

ســقف های اعتبــاری افزایــش خواهــد یافــت. 

بر اساس گزارش ماه 

آوریل موسسه فیچ، با توجه 

به شیوع ویروس کووید 

-19 پیش بینی می شود 

رشد اقتصاد جهانی در 

سال 2020، بین صفر تا 

0/5- درصد باشد که از 

زمان بحران مالی جهانی، 

ضعیف ترین نرخ رشد 

محسوب می گردد؛ به این 

معنا که در سال 2009، نرخ 

رشد اقتصادی دنیا، 2- درصد 

بوده است. به همین دلیل 

می توان گفت رشد اقتصاد 

جهانی  بر اساس سه سناریو 

تعیین شده، بین 0/5 تا 2/5 

درصد یا بیشتر در سال 2020 

کاهش یابد.
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ضوابط صادرات
از محل ورود موقت در بسته جدید 
سیاست های بازگشت ارز حاصل از 

صادرات سال 99

صادرکنندگانی که ارز را به کشور

برگشت ندهند
با چه مجازات هایی مواجه خواهند بود؟

تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کاال اقدام به 
ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع 

تجارت نمایند.

در خصوص پروانه های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، 
برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش 

پروانه های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقباً رفع تعهد انجام گیرد.

گمرک جمهوری اسالمی اقدام به صدور 
پروانه واردات موقت بر اساس ثبت 

آماری فوق نماید.

با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانک های عامل و شبکه 
صرافی ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی نمایند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا 

غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نیست.

تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و 
ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند یک این ماده الباقی ارز حاصل 

از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.

1
2

3
4

5
6

7

اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری 
نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه های اجرایی ذیربط و 

حسب مورد به مراجع قضائی منعکس خواهد شد.

بانک مرکزی آمار و اطالعات مربوط به اشخاص فوق 
الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه 

سازمان ها و دستگاه های مرتبط ارسال می نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حق صدور و تمدید کارت بازرگانی، 

صدور یا تمدید ثبت سفارش و 
صدور هر گونه مجوزهای واردات 
و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر 

آن را نداشته و محدودیت از سایر 
خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی 

و خارجی را نیز برای صادرکنندگان 
متخلف اعمال خواهد کرد.

گمرک جمهوری اسالمی ایران 
امکان استفاده از تسهیالت و خدماتی 
نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ها 
و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب 

کرده و حق استراداد حقوق و عوارض 
گمرکی را نخواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی 
مکلف است معافیت ها 
و مشوق های مالیاتی را 

لغو کند.

بانک مرکزی 
حق صدور گواهی ثبت آماری یا 

تخصیص ارز را نخواهد داشت و باید 
گزارش عملکرد حساب های مشکوک را 
به نهادهای ذی ربط اعالم نماید. ضمن 
اینکه بانک های عامل نیز حق اعطای 
تسهیالت و ضمانت نامه های ریالی 

و ارزی و خدمات بانکی را نخواهند 
داشت.

شبکه صرافی ها نیز اجازه ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال 
ارز و خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم )تراستی ها( در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات 
را نخواهند داشت و این کار تخلف محسوب می شود؛ به نحوی که در 
صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی 

متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

صندوق ضمانت صادرات 
از ارائه هرگونه خدمات مرتبط 

نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه نامه 
و ضمانت نامه های صادراتی برای 
صادرکنندگانی که ارز خود را به 
کشور نیاورده باشند منع شده 

است.

سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و سازمان بنادر و دریانوردی 

باید محدودیت در صدور بارنامه های 
داخلی و خارجی و نیز ارائه کلیه 

خدمات بندری و تسهیالت مرتبط را 
اعمال نماید.

Export Export Export Export
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 سـازمان توسـعه تجـارت ایـران به عنـوان متولی بخش 
تجـارت خارجـی کشـور، امسـال کـه درب چاه هـای نفـت 
بسـته شـده و کشـور تقریبـا بـا درآمدهـای ارزی حاصل از 
صادرات غیرنفتی اداره می  شـود، مسـئولیت بسـیار مهمی 
را بـه عهـده دارد. چـه برنامه هایـی مشـخصا بـرای حمایت 
از صادرکننـدگان در قالـب بسـته حمایت از صـادرات دیده 

شـده است؟
همانطـور کـه می دانیـد بـر اسـاس دسـتور معـاون اول 

رئیس جمهـور و رئیـس سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی 

در بهمن ماه سـال 98، سـازمان توسـعه تجارت ایران موظف 

شـده در قالـب کارگروهـی متشـکل از وزارت امـور اقتصـاد و 

دارایـی، صنـدوق توسـعه ملـی، بانـک مرکـزی، وزارت جهـاد 

کشـاورزی، بانک توسـعه صادرات و سـازمان برنامه و بودجه، 

نسـبت بـه تدویـن پیش نویـس بسـته حمایـت از صـادرات 

غیرنفتـی سـال 99 اقدام کند. همچنیـن پیش نویس تدوین 

شـده توسـط ایـن کمیتـه نیـز، در کارگروه توسـعه صـادرات 

و کمیتـه کارشناسـی شـورای عالـی صـادرات مـورد بررسـی 

قـرار گرفـت و در نهایـت بـا امضای سرپرسـت وزارت صنعت، 

معـدن و تجـارت بـرای تصویـب و ابـاغ در سـتاد فرماندهی 

اقتصـاد مقاومتـی در تاریـخ ۳1 اردیبهشـت مـاه امسـال بـه 

ریاسـت جمهوری ارسـال شـد و خوشـبختانه ظـرف روزهـای 

گذشـته نیـز از سـوی معـاون اول رئیس جمهـور بـرای اجـرا 

هوای ابری صادرات

 مصاحبه

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، از حال و هوای این روزهای 

صادرات غیرنفتی می گوید

صـادرات کشـور در روزهـای تحریمـی، سـخت پیـش مـی رود امـا بـا قـدرت ادامـه مسـیر می دهـد. سـختگیری  های 

 برخـی کشـورهای متخاصـم از یـک سـو و شـیوع ویروسـی نـادر در سراسـر جهـان از سـوی دیگـر، صـادرات غیرنفتـی 

کشـور را بـا مشـکالتی مواجـه سـاخته کـه اگرچـه گام به گام در مسـیر برطرف شـدن پیش رفته اسـت، امـا هنوز هم 

سـایه سـنگین خـود را از سـر صادرکننـدگان ایرانـی برنداشـته اسـت. در ایـن میـان نقش سـازمان های توسـعه ای نیز 

در حمایـت از صـادرات و شـکل گیری زنجیـره ارزش افـزوده صادراتـی کاالهـا و خدمـات بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. 

 اینجـا اسـت کـه ایـن سـازمان ها می توانند بـا ریل  گـذاری صحیح و سیاسـتگذاری هایی کـه در عرصه تولیـد و تجارت 

صـورت می دهنـد، زمینـه را بـرای رشـد و توسـعه صادرات غیرنفتی کشـور فراهـم آورند، به خصـوص اینکـه ارزآوری از 

محـل صـادرات غیرنفتـی نیـز ایـن روزهـا بسـیار مورد توجـه دولت اسـت و قرار اسـت که کشـور با درآمدهـای حاصل 

 از فـروش کاالهـای صادراتـی، نیازهـای ارزی خـود را تامیـن کنـد. احسـان قمـری، مدیـرکل دفتـر توسـعه خدمـات 

بازرگانـی سـازمان توسـعه تجـارت ایـران از حـال و هـوای این روزهـای صادرات غیرنفتـی و نحوه حمایت هـای دولتی 

می گوید.  

شاخص های مورد نظر در  

عملکرد سامانه »سپیدار« 

به این صورت است که 

میانگین صادرات در 

سال های گذشته مورد 

بررسی قرار می گیرد و بر 

اساس جنس فعالیت یک 

واحد اعم از صادراتی یا 

تولیدی-صادراتی، نحوه 

تخصیص ها تعیین می شود؛ 

ضمن اینکه کاالهایی که 

طی سال های گذشته توسط 

آن واحد صادراتی، روانه 

بازارهای هدف صادراتی 

شده نیز مورد بررسی قرار 

می گیرد تا اگر جزو کاالهای 

اولویت دار کشور باشد، مورد 

حمایت ویژه قرار گیرد. 
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ابـاغ گردید. 

آنچـه در بسـته حمایـت از صـادرات غیرنفتـی سـال 99 

مشـهود اسـت، توجـه به حمایـت از صادرکنندگان و تشـویق 

آنهـا بـا توجـه به دو متغییـر تحریم و شـیوع ویـروس کرونا 

بوده اسـت. واقعیت آن اسـت که متغیر تحریم ها از چندین 

سـال گذشـته در کشور وجود داشـته و متغیر شیوع ویروس 

کرونا نیز از انتهای سـال گذشـته، به جمع آن پیوسـته اسـت 

که خود، شـرایط خاصی را برای کشـور ایجاد کرد و باعث شـد 

کـه دیدگاه سـازمان توسـعه تجـارت ایـران به عنـوان متولی 

تجـارت خارجـی کشـور، در مـورد حمایـت از صادرکننـدگان 

تغییر پیـدا کند. 

اکنون آنچه در بسـته حمایت از صادرات غیرنفتی مشـهود 

اسـت، حمایت از توسـعه، تجهیز و راه اندازی زیرسـاخت های 

ایـن  اسـت.  کشـور  مـرزی  مناطـق  در  ویـژه  بـه  تجـاری 

حمایت هـا در حـوزه پایانه هـای صادراتـی، زیرسـاخت ها از 

جملـه کانتینرهای یخچال دار، حمـل و نقل، انبارها و تمامی 

مسـایلی کـه باعـث تسـهیل صـادرات در حوزه لجسـتیک به 

کشـورهای هـدف می شـود، برنامه ریـزی شـده و در بسـته 

حمایت از صادرات غیرنفتی دیده شـده اسـت. بنابراین تاکید 

بسـته حمایـت از صـادرات غیرنفتـی و 80 درصـد از منابـع 

موجـود در آن، بـر حمایـت از زیرسـاخت های صادراتـی بـوده 

و باقـی مـواد در 1۳ سـرفصل بـرای حمایـت از صادرکنندگان 

تنظیم شـده اسـت.

ایـن برنامه هـا در صـورت تخصیـص اعتبـارات از سـوی 

سـازمان  و  می شـود  اجرایـی  بودجـه،  و  برنامـه  سـازمان 

توسـعه تجـارت بـه فراخور اعتبـاری که دریافـت خواهد کرد، 

برنامه هـای حمایتی خود از صادرکننـدگان را اجرایی می کند. 

پذیـرش  و  اقـدام  بین المللـی،  نمایشـگاه های  در  حضـور 

هیات هـای تجـاری، نمایشـگاه ها و مراکـز تجـاری دائمی در 

سـایر کشـورها، ثبت برند، کمک سـود تسـهیات صادراتی و 

تبلیغات، فرهنگ سـازی و کلیه مواردی که منجر به تسـهیل 

صادرات می شـود در این بسـته دیده شـده اسـت. همچنین 

سـازمان توسـعه تجـارت ایـران نیز در بخـش اعتبـارات برای 

بسـته حمایت از صادرات 99 مانند بسـته حمایتی سـال 98، 

اعتبـارات ریالـی صنـدوق توسـعه ملـی را خواهد داشـت که 

ماننـد سـال 98 ابـاغ خواهد شـد. 

بـر ایـن اسـاس، هم اکنـون نیـز ۲ هـزار میلیـارد تومـان 

از منابـع صنـدوق توسـعه ملـی در قالـب سـپرده گذاری در 

بانک هـای عامل جهـت پرداخت تسـهیات صادراتی در حال 

انجـام اسـت و بـه همیـن میـزان نیـز، بانک های عامـل باید 

ایـن مبلـغ را از منابع خود بـه صادرکنندگان تخصیص دهند 

و مجموعـا در سـال جـاری، 4هـزار میلیـارد تومان بـه عنوان 

تسـهیات سـرمایه در گردش بـا نرخ های ترجیحـی پرداخت 

خواهد شـد. 

در بخـش مشـوق ها نیـز آنچـه در بودجـه دیـده شـده، 

حـدود ۶00 میلیـارد تومـان یـا ۶ هـزار میلیـارد لایر در بودجه 

سـنواتی سـازمان توسـعه تجـارت ایران اسـت که نسـبت به 

اینکـه سـازمان برنامـه و بودجـه و سـایر مراجع، چه مقـدار از 

بودجـه مـورد نظر را تخصیـص دهند، کمک هـای صادراتی و 

حمایت هـا انجـام خواهد شـد.

 آخریـن وضعیـت اعتبـارات جذب شـده در قالب بسـته 
حمایت از صادرات چه شـرایطی را برای صادرکنندگان رقم 

می زند؟
* در بخـش جـذب یـا تخصیص اعتبـارات، چندین مرحله 

وجـود دارد. بـه ایـن معنـا کـه در ابتـدا بایـد ایـن تخصیص 

صـورت گرفتـه، ابـاغ انجـام شـود و در نهایـت بـه مرحلـه 

پرداخـت برسـد تـا سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بتوانـد 

اعتبـارات را جـذب و نسـبت بـه پرداخـت آن اقـدام کنـد. به 

امسال فارغ از 

حمایت های صورت گرفته 

از صادرات غیرنفتی، سازمان 

توسعه تجارت کارگروه اقدام 

صادراتی را به دستور سرپرست 

وزارت صنعت، معدن و 

تجارت تشکیل داده که بسیار 

حرکت بدیعی بوده است. 

به نظر من شاید اثرگذاری 

کارگروه اقدام صادراتی بسیار 

بیشتر از بودجه های صادراتی 

باشد؛ چراکه این کارگروه از 

سازمان توسعه تجارت ایران 

به عنوان متولی تجارت 

خارجی، اتاق بازرگانی ایران، 

اتاق تعاون ایران و اتاق 

اصناف ایران تشکیل شده 

است.

تاکید بسته حمایت 

از صادرات غیرنفتی و 80 

درصد از منابع موجود در آن، 

بر حمایت از زیرساخت های 

صادراتی بوده و باقی 

مواد در 13 سرفصل برای 

حمایت از صادرکنندگان 

تنظیم شده که سازمان 

توسعه تجارت به فراخور 

اعتباری که دریافت خواهد 

کرد، برنامه های حمایتی 

خود از صادرکنندگان را 

اجرایی می کند. حضور در 

نمایشگاه های بین المللی، 

اقدام و پذیرش هیات های 

تجاری، نمایشگاه ها و مراکز 

تجاری دائمی در سایر 

کشورها، ثبت برند، کمک 

سود تسهیالت صادراتی و 

تبلیغات، فرهنگ سازی و 

کلیه مواردی که منجر به 

تسهیل صادرات می شود در 

این بسته دیده شده است. 
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هـر حـال هـر سـاله تـا زمانی که بسـته حمایـت از صـادرات 

غیرنفتـی تصویـب نشـود، حتـی در صورت جـذب بودجه نیز 

سـازمان توسـعه تجارت ایران نمی تواند آن را تخصیص دهد. 

ایـران،  تجـارت  توسـعه  سـازمان  نقشـه راه  کـه  آنجـا   از 

و  اسـت  صـادرات  از  حمایـت  بسـته  طریـق  از  پرداخـت 

تاش هـای امسـال مـا بـه نتیجـه نشسـته و پیـش از پایان 

سـتاد  بـه  صـادرات  از  حمایـت  بسـته  امسـال  خردادمـاه 

فرماندهـی اقتصاد مقاومتی اباغ شـده اسـت، این سـازمان 

بـا اباغ بسـته که از سـوی معـاون اول رئیس جمهور صورت 

گرفـت، بخشـی از بودجـه مشـوق های صادراتـی را دریافت و 

تسـهیات مـورد نظـر را پرداخـت خواهد کـرد؛ امـا از آنجا که 

ممکـن اسـت مبلغ این تسـهیات تغییر کند، امـکان اعام 

دقیـق مبلـغ وجود نـدارد.

 امسـال سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بـرای حمایـت 
از صادرکننـدگان و اختصـاص تسـهیالت بـه آنهـا، طـرح 
»سـپیدار« را طراحـی کرده اسـت. تـا چه انـدازه اجرای این 
طـرح کمکـی به اعطای عادالنه منابع میـان صادرکنندگان 

خواهـد کرد؟
همانطـور کـه می دانیـد، طی سـال های گذشـته، در بحث 

صنـدوق توسـعه ملـی و منابـع ریالـی آن، وزارت صنعـت، 

معـدن و تجـارت و به صورت اخص سـازمان توسـعه تجارت 

دخالـت چندانی نداشـت. 

صنـدوق توسـعه ملـی بـر اسـاس ضوابـط و بـر مبنـای 

قواعـد خـود، بـا بانک هـای عامـل قـرارداد عاملیـت منعقـد 

می کـرد و بانک هـای عامـل نیـز بـر اسـاس شـرایط و ضوابط 

خـود و مقـررات بانکی، نسـبت بـه پرداخت تسـهیات اقدام 

می کردنـد؛ امـا تجربـه ای سـال های گذشـته نشـان داد هـر 

قـدر کـه بانک هـای عامـل تـاش می کننـد تـا ایـن منابـع 

بـه صـورت عادالنـه توزیـع شـود؛ امـا بـه دلیـل حجـم باالی 

فعالیـت مجموعـه بانکـی و اینکـه شـاید ایـن تسـهیات 

چنـدان در تخصـص بانک هـای عامـل ما نباشـد، مشـکاتی 

بـه وجـود آمد.

بنابرایـن بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بایـد سـاز و کاری 

بـرای پرداخـت ایـن تسـهیات داشـته باشـیم؛ ضمـن اینکه 

تاکیدمـان در ارائـه تسـهیات بـر حمایـت از شـرکت های 

کوچـک و متوسـط بـود؛ چراکه به هر حال شـرکت های بزرگ 

بـه دلیـل حجـم نقدینگی و سـرمایه در گردش خـود، توانایی 

دارنـد کـه از بانک هـای عامل تسـهیات و اعتبـارات دیگری 

را دریافـت کننـد؛ امـا این شـرایط بـرای شـرکت های کوچک 

و متوسـط کـه بخـش هـدف مـا در صـادرات هسـتند، وجود 

ندارد. 

در واقـع شـرکت های کوچـک و متوسـط هسـتند کـه بـار 

صـادرات را بـه دوش می کشـند و بایـد از منابعـی اسـتفاده 

کننـد کـه بـه سـهولت در اختیارشـان قـرار گیـرد. بنابرایـن 

امسـال بـا همراهـی معاونـت طـرح و برنامـه وزارت صنعت، 

معـدن و تجـارت کـه سـامانه بهین یـاب را در اختیـار دارنـد، 

سـامانه »سـپیدار« را طراحی کردیم و این دو سـامانه مکمل 

یکدیگر شـدند. 

در این سـامانه شـاخص های پرداخت اعتبـارات را طراحی 

کردیـم کـه یـک فعالیـت کامـا مکانیـزه، الکترونیکـی و 

بـدون دخالـت فیزیکـی اسـت؛ چراکه اشـتباهات انسـانی را 

بـه حداقـل می رسـاند. شـاخص های مـورد نظـر در عملکـرد 

میانگیـن  کـه  اسـت  ایـن صـورت  بـه  سـامانه »سـپیدار« 

صـادرات در سـال های گذشـته مـورد بررسـی قـرار می گیـرد 

و بـر اسـاس جنـس فعالیـت یـک واحـد اعـم از صادراتـی 

یـا تولیدی-صادراتـی، نحـوه تخصیص هـا تعییـن می شـود؛ 

ضمـن اینکـه کاالهایـی کـه طـی سـال های گذشـته توسـط 

آن واحـد صادراتـی، روانـه بازارهـای هدف صادراتی شـده نیز 

مـورد بررسـی قـرار می گیـرد تا اگـر جـزو کاالهـای اولویت دار 

کشـور باشـد، مـورد حمایـت ویـژه قـرار گیـرد. یـا کاال به چه 

کشـورهایی صـادرات داشـته اسـت. 

حتـی ایـن سـوال نیـز مطـرح می شـود کـه آیـا مقصـد 

صادراتی این واحد، کشـورهای اولویت دار یا همان 15 کشـور 

بـه عـاوه چیـن و هند بوده اسـت یـا خیـر و از همه مهمتر، 

بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات کـه یک متغییر بسـیار مهم 

اسـت نیز مـورد بررسـی قـرار می گیرد. 

افـرادی کـه فعل صادرات را انجام داده انـد اما ارز حاصل از 

آن را وارد کشـور نکردند، به هیچ عنوان مشـمول تسـهیات 

نخواهنـد شـد؛ چراکه این تسـهیات یک نوع مشـوق اسـت 

و بـر اسـاس قانون، مشـوق به کسـانی تعلق می گیـرد که ارز 

خود را به کشـور بازگردانده باشـند. 

در نهایـت، شـاخص ها را به صـورت مکانیزه طراحی کردیم 

و از آنجـا کـه سـامانه سـپیدار بـا سـایر سـامانه ها در ارتبـاط 

اسـت، سیسـتم بعـد از اینکـه صادرکننـده درخواسـت خـود 

را وارد کـرد، از طریـق سـامانه جامـع تجـارت، سـامانه بانکی 

و سـامانه گمرکـی اطاعـات را راسـتی آزمایی می کنـد و بـر 

اسـاس آن بـه ایـن نتیجه می رسـیم کـه آیا ایـن صادرکننده 

اولویـت دریافـت ایـن تسـهیات را دارد یـا خیـر؟ بـه عبارت 

دیگـر سـامانه سـپیدار بـه مـا کمـک می کنـد تـا اهلیـت 

صادرکننـده را تشـخیص داده و پرونـده آن را بـه بانک هـای 

عامـل ارجـاع داده شـوند. 

از آنجـا کـه قصـد بـر ایجاد تعـدد سـامانه ها وجود نـدارد، 

در آینـده نزدیـک سـامانه های »سـپیدار« و »بهین یـاب« کـه 

مربـوط بـه تبصـره 18 قانون بودجه هسـتند، در کنار هم یک 

فعالیـت مشـترک را انجـام خواهند داد.

 فعالیـت سـازمان توسـعه تجـارت در راسـتای کمک به 
صادرکننـدگان و تسـهیل خدمات رسـانی چـه طور تعریف 
شـده اسـت؟ بـه هـر حـال امسـال، سـال خاصـی بـرای 

حمایـت از صـادرات اسـت.
بـرای پاسـخ بـه این سـوال، کمی به عقب برگردیم. بسـته 

حمایـت از صـادرات سـال 98 تصویـب شـد، امـا بـه دلیـل 

عـدم تخصیـص بودجـه، غیـر از منابع صندوق توسـعه ملی، 

بخش هـای دیگـر ایـن بسـته اجرایی نشـد؛ چراکه اجـرای آن 

نیازمنـد تخصیـص بودجه بود؛ اما بسـته حمایـت از صادرات 

افرادی که فعل صادرات را 

انجام داده اند اما ارز حاصل 

از آن را وارد کشور نکردند، 

به هیچ عنوان مشمول 

تسهیالت نخواهند شد؛ 

چراکه این تسهیالت یک 

نوع مشوق است و بر اساس 

قانون، مشوق به کسانی 

تعلق می گیرد که ارز خود را 

به کشور بازگردانده باشند. 

 به عبارت دیگر سامانه 

سپیدار به ما کمک می کند 

تا اهلیت صادرکننده را 

تشخیص داده و پرونده آن 

را به بانک های عامل ارجاع 

داده شوند. 

اما از آنجا که قصد بر ایجاد 

تعدد سامانه ها وجود ندارد، 

در آینده نزدیک سامانه های 

»سپیدار« و »بهین یاب« که 

مربوط به تبصره 18 قانون 

بودجه هستند، در کنار هم 

یک فعالیت مشترک را 

انجام خواهند داد.

از آنجا که قصد بر ایجاد 

تعدد سامانه ها وجود ندارد، 

در آینده نزدیک سامانه های 

»سپیدار« و »بهین یاب« که 

مربوط به تبصره 18 قانون 

بودجه هستند، در کنار هم 

یک فعالیت مشترک را 

انجام خواهند داد.
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سـال 99 بـا توجـه بـه دو متغیـر تحریم هـا و شـیوع ویروس 

کرونـا نـگارش پیدا کرده و اباغ شـده و بودجه هم متناسـب 

با اولویت حمایت از زیرسـاختهای صادراتی کشـور، به عنوان 

مشـوق به صادرکننـدگان پرداخت خواهد شـد. 

الزم بـه ذکـر اسـت، شـاید در ایـن بسـته حمایتـی چیزی 

به عنوان جایزه به صادرکننده نداشـته باشـیم، اما مشـوق ها 

بـه صـورت غیرمسـتقیم پرداخـت خواهنـد شـد. همچنیـن 

مشـوق های غیرمسـتقیم بـه ایـن معنـی اسـت کـه تـاش 

هـدف  بازارهـای  در  را  صادرکننـده  هزینه هـای  می کنیـم، 

انجـام  از  پـس  صادرکننـدگان  دوره ای  در  دهیـم.  کاهـش 

فعـل صـادرات، بـر مبنای میـزان ارزش صادراتی خـود، جایزه 

نقـدی دریافـت می کردنـد کـه در  بـه صـورت  را  صادراتـی 

ایـن راسـتا، بـا توجـه بـه تجربیـات گذشـته و فعالیت هـای 

کارشناسـی و علمی انجام شـده، به این نتیجه رسـیدیم که 

پرداخت جوایز مسـتقیم، جایزه های صادراتی یا مشـوق های 

مسـتقیم کارایـی چندانی نـدارد. 

صادرکننـده بیـش از آنکـه نیـاز به جایزه داشـته باشـد، به 

دنبـال تسـهیل حضـور خـود در بازارهای هدف اسـت. شـاید 

صادرکننـده در بخـش تولیـد مشـکل نداشـته باشـد؛ امـا در 

بخش حمل و نقل با مشـکاتی مواجه اسـت. به این معنی 

کـه بایـد شـرایط را در حوزه هـای حمل و نقل جـاده ای، ریلی، 

هوایـی و دریایـی فراهم کنیم تا صادرکنندگان کشـور بتواند 

بـا طیـب خاطـر کاالی خود را پس از تولید در مسـیر حمل و 

نقـل بـا حداقل هزینه به کشـور هدف ارسـال کنند. شـاید در 

برخـی مـوارد کمـک مادی بـه صادرکننـدگان ارائه نشـود؛ اما 

رفع موانع و مشـکات بر سـر راه صادرات کشـور یک مشـوق 

و کمک محسـوب می شـود.

امسـال فـارغ از حمایت هـای صـورت گرفتـه از صـادرات 

غیرنفتی، سـازمان توسـعه تجـارت کارگروه اقـدام صادراتی را 

به دسـتور سرپرسـت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل 

داده کـه بسـیار حرکـت بدیعی بوده اسـت. 

بـه نظر من شـاید اثرگذاری کارگروه اقدام صادراتی بسـیار 

بیشـتر از بودجه هـای صادراتـی باشـد؛ چراکـه ایـن کارگـروه 

از سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بـه عنـوان متولـی تجـارت 

خارجـی، اتـاق بازرگانـی ایـران، اتـاق تعـاون ایـران و اتـاق 

اصنـاف ایران تشـکیل شـده اسـت. 

بـه هـر حـال تـا پیـش از ایـن، در کارگروه هـا کمتـر بـه 

 صـورت خـرد بـه واحدهـای تولیـدی توجـه شـده اسـت؛ امـا 

اکنـون در تمـام جلسـاتی کـه داشـتیم؛ چه کارگروه توسـعه 

صـادرات، چـه کمیتـه کارشناسـی چـه جلسـات دیگـر، مـا 

بـه صـورت کان سـعی در حـل مشـکات صادرکننـدگان 

داشـته ایم و در مقابـل؛ بـرای اولیـن بـار در سـازمان توسـعه 

 تجـارت ایران این حرکت بسـیار خوب انجـام گرفته که ما به 

صـورت مـوردی و مصداقـی، مشـکات صادرکننـدگان را حل 

کنیم.

یعنـی بـه جای اینکه مـا کل صنعـت و کل صادرکنندگان 

را بـه صـورت یک سـبد واحـد نگاه کنیـم، هـر صادرکننده ای 

بـه فراخـور حـال خـود، مشـکات خـود را بـه کارگـروه اقدام 

صادراتـی اعـام می کنـد و آن مشـکل بـه صـورت مـوردی 

حـل می شـود. بسـیاری از مواقـع مـا قوانیـن تفکیک کننـده 

صـادرات را داریـم و تصویـب شـده اسـت؛ امـا در اجـرا فردی 

کـه بـا آنهـا برخـورد می کنـد، صادرکننده اسـت.

یکـی  بـا  می تواننـد  تـک صادرکننـدگان  تـک  واقـع  در 

 از ایـن بخش هـا از جملـه سـازمان توسـعه تجـارت ایـران، 

اتـاق اصنـاف ایـران، اتاق بازرگانی ایـران یا اتاق تعـاون ایران 

بـه فراخـور عضویـت خـود مکاتبه کرده و مشـکل خـود را به 

 آنهـا اعـام کننـد. پـس از اعـام مشـکل، موضـوع بررسـی 

می شـود و در صورتـی کـه امـکان حـل آن در همان سـازمان 

باشـد، مرتفـع می شـود و اگرچـه در دبیرخانـه کارگـروه اقدام 

حضـور  بـا  تصمیم گیـری  نهایـت،  در  و  می شـود  بررسـی 

آن  مـورد  و  گرفـت  خواهـد  صـورت  اجرایـی  دسـتگاه های 

صادرکننـده  خـاص در اسـرع وقـت حـل می شـود؛ بنابرایـن 

اینکـه بگوییم تنها بسـته حمایت از صـادرات و کمک مادی 

بـرای صادرکننـدگان داریـم، تنها مسـئولیت بخـش دولتی را 

کاهـش می دهـد. 

مسـئولیت بخـش دولتـی تنهـا بحـث پرداخـت مشـوق 

نیسـت؛ بلکـه بخـش دولتـی بایـد تجـارت را تسـهیل کند و 

در واقـع دسـت صادرکننـده را گرفته و به بازار هدف برسـانیم 

کـه اگـر در آن بـازار هـدف مشـکلی دارد، آن را حـل کنیـم. 

بنابرایـن کارگـروه اقـدام صادراتـی در این مسـیر حرکت خود 

را آغـاز کرده اسـت. 

نقشـه راه و دسـتورالعمل آن اتخاذ شـده و در اسـرع وقت 

صادرکننـدگان می تواننـد از طریـق کارگـروه اقـدام صادراتـی 

مشـکات خـود را حـل کنند. 

در مرحلـه باالتـر نیـز کارگـروه توسـعه صـادرات را داریـم 

تـا مشـکات کان در حـوزه هـای مختلـف هـم از طریـق 

اتاق هـای  صادراتـی،  انجمن هـای  اصنـاف،  اتحادیه هـا، 

بازرگانـی بـه آنجـا مراجعـه می شـود و مشـکل کل جامعـه 

صادرکننـدگان مـورد بررسـی قـرار می گیـرد که آن هم مسـیر 

خـود را دارد. بحـث دیگـری کـه در ایـن زمینه صـورت گرفته 

اسـت، اینکه در راسـتای تشویق صادرکنندگان شورای تجارت 

خارجی به ریاسـت رئیس کل سـازمان توسـعه تجارت ایران 

بـه عنـوان بخش هـای متولـی تجـارت زیـر سـقف واحـد بـا 

هماهنگـی سـازمان توسـعه تجـارت ایـران مشـکات را حل 

می کنـد. 

بنابرایـن شـورای تجـارت خارجـی نیـز ظـرف هفته هـای 

بـه  ایـران  تجـارت  توسـعه  سـازمان  حضـور  بـا  گذشـته 

عنـوان رئیـس ایـن شـورا و مسـئول آن، شـرکت سـهامی 

 نمایشـگاه های بین المللـی جمهوری اسـامی ایـران بعنوان 

برگزارکننـده نمایشـگاه ها، صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران، 

بانک توسـعه صادرات ایران، دفتر مقررات صـادرات و واردات 

و مرکز ملی فرش، سیاسـت های کلی را با یکدیگر هماهنگ 

می کننـد تـا بتواننـد در نهایـت مشـکات صادرکننـدگان را 

مرتفـع کنند.

شاید در این بسته 

حمایتی چیزی به عنوان 

جایزه به صادرکننده نداشته 

باشیم، اما مشوق ها به صورت 

غیرمستقیم پرداخت خواهند 

شد. همچنین مشوق های 

غیرمستقیم به این معنی 

است که تالش می کنیم، 

هزینه های صادرکننده را در 

بازارهای هدف کاهش دهیم. 

در دوره ای صادرکنندگان پس 

از انجام فعل صادرات، بر 

مبنای میزان ارزش صادراتی 

خود، جایزه صادراتی را 

به صورت نقدی دریافت 

می کردند که در این راستا، 

با توجه به تجربیات گذشته 

و فعالیت های کارشناسی 

و علمی انجام شده، به این 

نتیجه رسیدیم که پرداخت 

جوایز مستقیم، جایزه های 

صادراتی یا مشوق های 

مستقیم کارایی چندانی ندارد. 
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اتحادیــه موسســات اعتبار صادراتی کشــورهای اســامی 

موســوم بــه »اتحادیــه امــان«، در ســال ۲009 بــه ابتــکار دو 

مؤسســه چندجانبــه اســامی )ICIEC( بــه عنــوان بــازوی 

بیمــه ای بانــک توســعه اســامی و موسســه »ضمــان« بــه 

عنــوان شــرکت بیمــه اعتبــار صــادرات کشــورهای عربــی و 

14 موسســه بیمــه صــادرات و ســرمایه گذاری ملــی یــا بــه 

تعبیــری ECA اســامی از جملــه صندوق ضمانــت صادرات 

ایــران، ترکیــه، امارات، الجزایــر، مصر، اندونــزی، اردن، لبنان، 

مالزی، عمان، ســنگال، ســودان، تونس تأســیس شــده و در 

حــال حاضــر، 18 عضــو دائــم و ۲5 عضــو وابســته و ناظــر 

دارد. بــر ایــن اســاس، صندوق ضمانــت صادرات ایــران برای 

ســه دوره پیاپــی، بــا اجمــاع کامــل اعضــاء بــه ســمت عضو 

هیات مدیــره دوره اول، دوم و ســوم اتحادیــه انتخاب شــد و 

در دهمیــن نشســت عمومــی کــه به تازگــی در عمــان برگزار 

گردیــد، بــه عضویــت دوره جدیــد شــورای مدیــران اتحادیــه 

امــان بــرای ســال ۲1-۲0 درآمــد. بــر ایــن اســاس، صنــدوق 

ضمانــت صــادرات ایــران در ســال 1۳9۳ میزبانــی دوره هــای 

آموزشــی و اجــاس ســاالنه آن را در تهــران بــر عهده داشــت 

و در برنامه هــا و اجاس هــای ایــن اتحادیــه نیــز مشــارکت 

آنچــه کــه در  بــر اســاس  آورده اســت.  بــه عمــل  جــدی 

اهــداف اصلــی تاســیس اتحادیــه امــان مطابــق اساســنامه 

ذکــر شــده، ایــن اتحادیــه مامــور توســعه و تســهیل تجارت 

میــان کشــورهای اســامی بــوده و در کنــار آن، وظیفــه 

تبــادل اطاعــات اعتبــاری خریــداران کشــورهای اســامی و 

در نهایــت ایجــاد موسســه اعتبارســنجی اســامی، همکاری 

جهــت وصــول مطالبــات خارجی و در نهایت ایجاد موسســه 

وصول مطالبات اســامی، تشــویق کشــورهای فاقد صندوق 

ضمانــت صــادرات بــه ایجــاد آن به منظور توســعه صــادرات 

کشــورهای مســلمان و نیــز تحقیــق و مطالعــه پیرامــون 

کشــورهای  در  صادراتــی  اعتبــار  بیمــه  صنعــت  توســعه 

اســامی را در کنار همکاری با ســایر موسسات و سازمانهای 

بیــن المللــی در حــوزه ایــن صنعــت بــه عهــده دارد. بــر این 

اســاس، صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران نیــز توانســته بــا 

عضویــت در ایــن اتحادیه، عاوه بر دسترســی بــه بانک های 

اطاعــات اعتبــاری خریــداران خارجــی در ســایر کشــورها، 

زمینــه بهره منــدی از ارتباطــات درون گروهــی ایــن ســازمان 

را بــه نفــع پیشــبرد اهداف خــود فراهــم آورد. در ایــن میان، 

مــاده اولیــه فعالیــت صنــدوق ضمانت صــادرات ایــران برای 

پوشــش ریســک عــدم بازپرداخــت خریــداران کاال و خدمات 

ایرانــی، اطاعــات اعتبــاری ایــن خریــداران و اعتبارســنجی 

آنهــا اســت؛ به خصوص اینکــه تا پیش از تاســیس اتحادیه 

امــان، صنــدوق بــرای تامیــن ایــن اطاعــات، وابســته بــه 

منابــع و بانکهــای اطاعاتــی غربی بــود که بعضــی از آنها با 

تشــدید تحریم هــا، ارائه خدمات بــه ایــران را متوقف کردند. 

نکتــه حائــز اهمیت دیگــر در این میــان، استانداردســازی 

حــوزه بیمــه صــادرات و ســرمایه گذاری اســت؛ بــه نحــوی 

کــه ECAهــا بایــد بــرای رقابــت بــر مبنــای تجــارت منطقــی 

و عادالنــه، از اســتانداردهای مشــخصی پیــروی کننــد کــه 

برنامه ریــزی بــرای ایــن منظــور، از مزایــای عضویــت صندوق 

ضمانــت صــادرات ایــران در اتحادیــه خواهــد بــود. از ســوی 

گزارش

عضویت در اتحادیه امان چه امتیازاتی را نصیب صادرکنندگان ایرانی کرد؟

بر این اساس، صندوق 

ضمانت صادرات ایران نیز 

توانسته با عضویت در این 

اتحادیه، عالوه بر دسترسی 

به بانک های اطالعات 

اعتباری خریداران خارجی 

در سایر کشورها، زمینه 

بهره مندی از ارتباطات درون 

گروهی این سازمان را به 

نفع پیشبرد اهداف خود 

فراهم آورد. در این میان، 

ماده اولیه فعالیت صندوق 

ضمانت صادرات ایران 

برای پوشش ریسک عدم 

بازپرداخت خریداران کاال 

و خدمات ایرانی، اطالعات 

اعتباری این خریداران و 

اعتبارسنجی آنها است
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دیگــر، بیمــه مشــترک و بیمــه اتکایــی 

با ســایر کشــورهای اســامی نیــز امری 

بســیار شایان توجه اســت؛ چراکه بعضا 

پروژه هــا و منافع مشــترکی میــان دو یا 

چنــد کشــور مطــرح اســت )مثــا خــط 

لوله صلح( و به جهت وســعت و حجم، 

نیازمنــد همــکاری بیمه ای ســندیکایی 

اســت؛ بــه نحوی که همکاری به شــکل 

تســهیم و تقسیم ریسک از طریق بیمه 

مشــترک و یــا اتکایــی، ایــده آل تریــن 

اهدافــی اســت کــه در قالــب اتحادیــه 

قابــل وصول اســت و عضویــت صندوق 

اتحادیــه  در  ایــران  صــادرات  ضمانــت 

امــان، ایــن فرصــت را در اختیــار ایــن 

صنــدوق قــرار خواهــد داد.

همچنیــن مزایــای دیگری نیــز برای عضویت صنــدوق در 

اتحادیــه قابــل ذکــر اســت کــه می  توان بــه عنــوان نمونه به 

بهره منــدی از کمک هــای فنی، تجربی، آموزشــی و مشــاوره، 

تاثیرگــذاری مثبــت بــر درک ECAهــای خارجــی از ریســک 

ســرمایه گــذاری ایران اشــاره داشــت. حــال اگــر بخواهیم به 

مجموعــه مزایــای عضویــت صنــدوق در اتحادیه امــان برای 

صادرکننــدگان ایرانــی دارد نیز اشــاره ای داشــته باشــیم باید 

بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه عضویــت صنــدوق ضمانــت 

صــادرات ایــران در اتحادیــه امــان، نــه تنهــا دسترســی ایــن 

موسســه را بــه اطاعــات خریــداران خارجی بیشــتری فراهم 

می کنــد، بلکــه امــکان ارائــه پوشــش بــرای صادرکننــدگان 

ایرانــی بــا ضریــب اطمینــان باالتــری فراهــم خواهــد شــد. 

اعضــا،  بــا ســایر  اتکایــی صنــدوق  همچنیــن، همــکاری 

ظرفیــت پوشــش ریســک صنــدوق را افزایــش داده و امکان 

ارائــه خدمــات بیشــتری را بــرای صادرکننــدگان ایــران مهیــا 

خواهــد کرد. 

ذکــر ایــن نکته ضروری اســت کــه امکان رایزنــی صندوق 

بــرای تامیــن فاینانــس بــرای صادرکنندگان خدمــات فنی و 

مهندســی نیــز فراهم خواهد شــد.

در ایــن میــان اگــر بخواهیــم مــروری بــر ســایر مزایــای 

عضویــت جمهــوری اســامی ایــران بــا محوریــت صنــدوق 

ضمانــت صــادرات ایــران در اتحادیه امان نیز نگاهی داشــته 

باشــیم، بایــد بــه ایــن نکتــه توجه کنیــم که ایــن عضویت، 

مزایــای خاصــی هــم در شــرایط تحریــم بــرای کشــورمان 

خواهــد داشــت؛ بــه نحــوی کــه بــا توجه بــه اینکــه بانکهای 

اطاعاتــی غربــی دیگــر به صنــدوق ضمانــت صــادرات ایران 

خدمــات ارائــه نمی دهنــد؛ چنانچه شــرایط عضویــت فراهم 

نشــود، بخــش مهمــی از فعالیــت صنــدوق تعطیــل خواهد 

. شد

از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه نقــش صنــدوق ضمانــت 

صــادرات ایــران در میان اعضــاء اتحادیه امان، از ســال 1۳90 

صنــدوق آمادگــی خــود بــرای میزبانــی اجــاس ســالیانه و 

دوره آموزشــی اتحادیــه اعــام نموده که در نهایــت، با توجه 

بــه تصمیــم اعضــاء مجمع عمومــی اتحادیــه امــان در قطر 

مــورخ 18 آذرمــاه 1۳9۲، میزبانــی صندوق ضمانــت صادرات 

ایــران بــرای برگــزاری دوره آموزشــی بهــار ۲014 ) 1۳9۳( و 

اجــاس ســالیانه در آبان مــاه 1۳9۳ اتحادیــه، بــه صنــدوق 

اعطــاء گردیده اســت. 

در مجموعــه اقداماتــی کــه صنــدوق ضمانــت صــادرات 

ایــران در برقــراری ارتبــاط بــا اتحادیــه امــان صــورت داده، 

می تــوان بــه رویــداد برگــزاری دوره آموزشــی اتحادیــه امــان 

از تاریــخ 5 الــی ۷ خردادمــاه 1۳9۳ بــا حضــور نماینــدگان 

موسســات عضو اتحادیه، در تهران اشــاره کــرد. بدین منظور 

هماهنگی هــا بــا دبیرخانــه اتحادیــه و نیــز برنامه ریزی هــا و 

اقدامات لجســتیک از آذرماه 1۳9۲ آغاز شــده که در مجموع 

طــی شــش مــاه، بــا حــدود 1000 نفر- ســاعت عملیاتی شــده 

که مدیریت ریســک و بین الملل صندوق، مســئولیت اجرای 

برگــزاری ایــن دوره را بــر عهده داشــته اســت. بر این اســاس، 

در برگزاری دوره، بهترین کیفیت متناســب با اســتانداردهای 

بین المللــی مدنظــر بــود، ولــی در عین حال صــرف هزینه ها 

بصــورت معقــول بــا بهره گیــری از نیروهــای داخلــی و عــدم 

بکارگیری شــرکت مجری لحاظ گردیده اســت. تعداد شرکت 

کننــدگان، ۲5 نفــر از کشــورهای ترکیــه، کویــت، عربســتان، 

امــارات، ســودان و ایران )صندوق( بودنــد و موضوع دوره نیز 

بیمــه اعتبــار داخلــی، مدیریت ریســک یکپارچه بوده اســت 

کــه مدرســان دوره، ۳ نفــر از موسســه بیمه اعتبــار صادراتی 

ایتالیا )ســاچه( بعنوان موسســه پیشــرو  دنیا در حوزه بیمه 

اعتبــار صادراتــی بوده اند. 

از ســوی دیگــر، ایــن صنــدوق در مجمــع عمومــی ســال 

۲01۳، توانســت میزبانی پنجمین اجاس ســالیانه و مجمع 

عمومــی اتحادیــه در ســال ۲014 را بدســت آورد کــه ایــن 

اجــاس بــا برنامه ریــزی بلندمــدت و تــاش همــکاران ایــن 

صنــدوق، از ۲۲-19 آبــان مــاه  1۳9۳ با موفقیــت کامل برگزار 

شــده است. 

یکی از اولین و بزرگترین 

دستاوردهای اتحادیه امان 

تاکنون، ایجاد بانک مشترک 

اطالعات اعتباری در میان 

کشورهای عضو است که از 

دید پدافند غیرعامل، جایگزین 

مناسبی برای تامین نیازهای 

صندوق خواهد بود؛ اگرچه 

نباید همکاری در زمینه وصول 

مطالبات خارجی را نیز نادیده 

گرفت. در این میان با توجه به 

اینکه بعضًا دولت های خارجی 

به عنوان کارفرما در پروژه های 

خدمات فنی و مهندسی مطرح 

هستند، حتی در مواردی که 

خریدار کاال و خدمات ایرانی 

از بخش های دولتی کشورها 

است، وصول مطالبات خارجی 

از پیچیدگی های خاصی 

برخوردار است.

عضویت صندوق 

ضمانت صادرات ایران 

در اتحادیه امان، نه تنها 

دسترسی این موسسه را به 

اطالعات خریداران خارجی 

بیشتری فراهم می کند، 

بلکه امکان ارائه پوشش 

برای صادرکنندگان ایرانی 

با ضریب اطمینان باالتری 

فراهم خواهد شد. همچنین، 

همکاری اتکایی صندوق با 

سایر اعضا، ظرفیت پوشش 

ریسک صندوق را افزایش 

داده و امکان ارائه خدمات 

بیشتری را برای صادرکنندگان 

ایران مهیا خواهد کرد. 
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