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چکیده
وجود  بین المللی  بازارهای  در  صادرکنندگان  مهم  دغدغه های  از  یکی 
یسک  افزایش ر امر سبب  این  که  و سیاسی است  یسک های تجاری  ر
یافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار  عدم در
و  ارائه  طریق  از  یسک ها  ر نوع  این  پوشش  جهت   )ECA( صادراتی 
گسترش بیمه ها )و ضمانت های( اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. 
هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت 
صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو 
)شامل  غیرعضو  کشورهای  و  بلژیک(  و  آلمان  ایتالیا،  )شامل   OECD
مختلفی  ابعاد  بررسی  این  است.  ترکیه(  و  کره جنوبی  هندوستان، 
اعتبارسنجی؛  روش های  و  پوشش  سیاست  نهادی،  ساختار  همچون 
وصول  و  خسارت  پرداخت  سازوکار  بیمه؛  حق  تعیین  چارچوب 
مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای )انتقال تعهدات 

و  بین المللی(  نهادهای   
ً
عموما بیمه ای  شرکت های  سایر  به  بیمه ای 

توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های 
به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و 
آنها می توان  از مهم ترین  که  ارائه شد  کشور  ضمانت به صادرکنندگان 
خدمات  کردن  الکترونیکی  گسترش  و  اجرایی  رویه های  کاهش  به 
صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ 
ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران 
خدمات  ارائه  برای  اختصاصی  دفتر  راه اندازی  خارجی،  همتایان  با 
واردات  تضمین  برنامه های  توسعه  SMEها،  برای  ضمانتی  و  بیمه ای 
یزی در انجام طرح  های بیمه  مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ر
صندوق  سرمایه  افزایش  و  بین المللی  بیمه  گران  با  )اتکایی(  مجدد 

ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.
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1. مقدمه: بیان مسأله
صادرات،  از  روند  در  ی  تجار و  سیاسی  یسک های  ر وجود 

که سبب نگرانی صادرکنندگان می شود، چرا  عواملی است 

یسک ها موجب عدم وصول وجه  از این ر که تحقق هر یک 

وصول  عدم  می گردد.  آنها  سوی  از  صادره  خدمات  و  کاال 

اوقات،  اغلب  در  خارجی  خریداران  از  مطالبات  موقع  به 

صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده و در نتیجه باعث 

اعتباردهندگان  به  ی  و مالی  تعهدات  ایفای  در  ی  و ناتوانی 

کامل  ورشکستگی  به  منجر  اوقات  گاهی  و  شده  داخلی 

و  صادرکنندگان  امنیت  تامین  این رو  از  می گردد.  ی  و

اساسی  الزامات  از  بین المللی  پیمانکاران  و  سرمایه گذاران 

 ، دیگر به عبارت  می رود.  شمار  به  کشورها  صادرات  توسعه 

یسک های  ر پوشش  و  مالی  تأمین  فرایند  تقویت  و  تسهیل 

برای  هم  و  صادرکنندگان  برای  هم  اقتصادی  و  سیاسی 

به  تنوع بخشی  منظور  به  صادراتی  کاالهای  خریداران 

بنگاه های  نسبی  مزیت  افزایش  و  صادراتی  محصوالت 

صادراتی و نیز تقویت توان رقابت صادرکنندگان با همتایان 

خارجی در بازارهای بین المللی حائز اهمیت خواهد بود. در 

این راستا نقش موسسات اعتبار صادراتی )ECA( و به ویژه 

نهادهای ضمانتی و بیمه صادراتی حائز اهمیت است )مرکز 

پژوهش های مجلس 1392(.

معمواًل دولت ها به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه 

این  در  آنها  نگرانی  کاهش  و  خود  صادراتی  فعالیت های 

یسک های  ر مقابل  در  آنها  به  الزم  پوشش های  ارائه  و  زمینه 

اعتبار  بیمه  شرکت های  ایجاد  به  اقدام  ی،  تجار و  سیاسی 

به  متکی  و  دولت  به  وابسته  عمدتًا  که  می نمایند  صادراتی 

پوشش  را  یسک هایی  ر اغلب  و  بوده  آن  مالی  حمایت های 

ی،  تجار بیمه  شرکت های  سوی  از  عمومًا  که  می دهند 

این  در   .)1397 بیمه  )پژوهشکده  نمی شوند  داده  پوشش 

راستا و به  منظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و 

در نتیجه توسعه موثر صادرات غیرنفتی، صندوق ضمانت 

صادرات  ضمانت  صندوق  شد.  تاسیس  ایران  صادرات 

صادراتی  بیمه نامه های  و  ضمانت نامه ها  صدور  بر  عالوه 

با  صادرات،  ی  تجار و  سیاسی  یسک های  ر پوشش  جهت 

ی، به تأمین منابع مالی مورد  صدور انواع ضمانت نامه اعتبار

نیاز صادرکنندگان نیز کمک می کند. 

صادرات  ضمانت  صندوق  عملکرد  گزارش  بررسی 

است  این  بیانگر   )1390-99( اخیر  دهه  یک  طی  ایران 

)میزان  صادرات  ضمانت  صندوق  پوشش  نسبت  که 

طور  به  غیرنفتی(  صادرات  مجموع  به  صندوق  خدمات 

کل  دیگر  عبارت  به  است  بوده  درصد   10 از  کمتر  متوسط 

از  ارائه شده توسط صندوق صرفًا حدود 10 درصد  خدمات 

را پوشش می دهد )و بخش عمده  کشور  صادرات غیرنفتی 

خدمات  این  پوشش  تحت  کشور  غیرنفتی  صادرات  از   از 

نظیر  ایران  ی  تجار رقبای  برای  نسبت  این  که  نگرفتند(  قرار 

کشورهای چین و هندوستان بیش از 2 برابر این مقدار بوده 

نسبت  رفتن  باال  حتی   .)1401 ادبی  و  )گرشاسبی  است 

پوشش طی چند سال اخیر عمدتا مربوط به کاهش صادرات 

کردن برخی  ی در لحاظ  غیرنفتی و نیز محاسبات حسابدار

بیمه نامه های صادره )محاسبه مضاعف( با ارقام بزرگ طی 

گزارش  گذشته بوده است. به عنوان نمونه بر اساس  سالیان 

 ،1398 سال  در  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  عملکرد 

و  پرداخت  پیش  ضمانت نامه های  تمدیدیه  فقره  چندین 

حسن انجام کار مربوط به شرکت های توروبو کمپرسور نفت، 

مهندسان مشاور سازه، مهندسی و ساختمانی جهانپارس، 

ی بین المللی استراتوس به ارزش  آبیران و بام راه و پیمانکار

قرار  صندوق  پوشش  تحت  یال  ر میلیارد  هزار   32.9 بر  بالغ 

بوده  قبل  سال  به  نسبت  درصدی   22 رشد  بیانگر  که  گرفته 

ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  عملکرد  )گزارش  است 

 .)1390-99

ارزش  افزایش  به  رغم  که  می دهد  نشان  شواهد  حتی 

تعداد  گذشته،  سالیان  طی  صندوق  این  پوشش های 

بر  است.  یافته  کاهش  آن  از  بهره مند  صادراتی  واحدهای 

ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  عملکرد  گزارش  اساس 
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فقره  از 508  بیمه ای و ضمانتی صندوق  تعداد محصوالت 

در  فقره   449 و   1397 سال  در  فقره   488 به   1396 سال  در 

ی مشتریان صندوق  سال 1398 رسید. از طرفی نرخ ماندگار

در قیاس با متوسط دنیا پایین است. به عنوان نمونه تعداد 

 1000 حدود  کنون  تا آن  فعالیت  زمان  از  صندوق  مشتریان 

واحد بوده و در سال 1399 تنها حدود 150 واحد صادراتی از 

خدمات صندوق بهره گرفتند )همان(. در واقع صادرکنندگان 

معدودی از خدمات بیمه و ضمانت صادراتی صندوق بهره 

متغیرهایی  نوسانات  به  توجه  با  دیگر  عبارت  به  می گیرند. 

، ثبات سیاسی پایین، تحریم های بین المللی به  نظیر نرخ ارز

یسک باالی  و نیز ر ویژه در حوزه نهادهای بانکی و بیمه ای 

و  حاضر  صندوق  اواًل  صادراتی،  مقاصد  کشورهای  اغلب 

حتی قادر به پذیرش تعهدات با نااطمینانی باال نخواهد بود، 

و  ی  تجار محیط  چنین  در  صادرکنندگان  از  ی  بسیار ثانیًا 

اقتصادی و گاهًا زمانبر و هزینه بر بودن فرایند ارائه خدمات و 

محدودیت های وثیقه ای، انگیزه ای برای استفاده از خدمات 

صندوق ندارند به عبارت دیگر با توجه به موارد مذکور تنها 

محصوالت  نظیر  حاضر  محور  منبع  و  بزرگ  شرکت های 

خدمات  یافت  در به  حاضر  نفتی  فراورده های  و  پتروشیمی 

صندوق هستند.

با توجه به موارد مذکور و به منظور حرکت در مسیر توسعه 

 ، کشور صادرات  از  آن  سهم  افزایش  و  غیرنفتی  صادرات 

نسبی  مزیت  افزایش  و  صادراتی  محصوالت  به  تنوع بخشی 

قابلیت  و  صادراتی  بازارهای  گسترش  صادراتی،  بنگاه های 

پوشش  بین المللی،  بازارهای  در  خارجی  همتایان  با  رقابت 

فنی  خدمات  شرکت های  و  کاالها  صادرکنندگان  یسک  ر

این  به  به منظور دستیابی  اهمیت است.  و مهندسی حائز 

هدف مهم باید راه کارهایی اتخاذ شود که موجب اثر بخشی و 

تسریع در ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی صندوق ضمانت 

کشور  گسترش صادرات غیرنفتی  صادرات ایران و به تبع آن 

مکانیزم های  و  روش ها  که  است  آن  مستلزم  امر  این  و  شود 

، شناسایی محصوالت  ارائه خدمات مالی و بیمه ای در کشور

ی صادراتی سایر کشورها و اخذ درس هایی  مؤسسات اعتبار

مطالعه  این  در  توضیح  این  با  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  آنها  از 

کشورهای منتخب  ساختار نظام بیمه و ضمانت صادرات 

این  در  منتخب  کشورهای  گرفت.  خواهد  قرار  بررسی  مورد 

)برای   OECD عضو  کشورهای  گروه  دو  بر  مشتمل  مطالعه 

نمونه ایتالیا، آلمان و بلژیک( و کشورهای غیر عضو )همچون 

ترکیه، هندوستان و کره جنوبی( هستند. 

2. مبانی نظری
بیمه )و ضمانت( اعتبار صادراتی در ابتدا به منظور حمایت 

شامل  صادراتی  اعتبار  برنامه  های  شد.  ارائه  صادرات  از 

ضمانت اعتبار صادرات، بیمه اعتبار صادرات، اعتبارات 

نرخ  حمایت  و  مجدد  مالی  تامین  مالی(،  )تامین  مستقیم 

برنامه  های  که  نهادی   .)1999 )استفنسن  می باشد  بهره 

صادراتی  اعتبار  موسسه  می کند،  فراهم  را  صادراتی  اعتبار 

ارتقای  جهت  کشورها  از  ی  بسیار می شود.  نامیده   )ECA(

صادرات از طریق حمایت های مختلف، ECAها را تاسیس 

صادرات  ارتقای  ECAها  اصلی  هدف   .)2017 )کیم  کردند 

ی  تجار یسک  های  ر از  صادرکنندگان  محافظت  طریق  از 

سیاسی  یسک های  ر و  خارجی(  )خریداران  واردکنندگان 

اغلب   .)2006 )بیشاپ  است  صادراتی  مقصد  کشورهای 

ECAها یک دپارتمان دولتی یا شرکت عمومی هستند با این 

حال برخی شرکت های خصوصی نیز در این زمینه فعالیت 

ی از ECAها به عنوان بیمه اعتبار صادرات و یا  دارند. بسیار

به عنوان تامین مالی صادرات فعالیت می کنند در حالی که 

برخی دیگر هر دو نقش بیمه اعتبار صادرات و تامین مالی 

که توسط  صادرات را با هم ایفا می کنند. به اعتبار صادراتی 

حمایتی  صادراتی  اعتبار  می شود،  ارائه  دولتی  ECAهای 

اعتبار  موسسات  نهادها،  آن  به  و  می شود  نامیده  رسمی 

صادراتی رسمی گفته می شود )پیتر و توماس 2006(.

حمایت های اعتبار صادراتی رسمی نقش تقویت کننده ای 

در  نمونه  عنوان  )به  اقتصادی  نااطمینانی  دوره های  در  را 
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به  شکاف  که  ی  طور به  می کنند  ایفا   )2008 مالی  بحران 

وجود آمده ناشی از محدود شدن موقتی ظرفیت های بازار را 

پر می کنند و صادرات ملی را ارتقا می دهند )جانت 2009(. 

تامین  توانایی  که  صادرکنندگانی  به  رسمی  صادراتی  اعتبار 

را  ی  تجار بانک های  به  صادرات  مالی  تامین  برای  وثیقه 

ندارند، اعطا می شود.

نیست  سود  کسب  رسمی  ECAهای  فعالیت  از  هدف 

کمتر  کارمزد برنامه  های بیمه اعتبار صادراتی  به طور معمول 

ی است به خاطر اینکه آنها  از موسسات و شرکت  های تجار

ی و در ساختار عمومی برای حمایت  برای اهداف غیرتجار

نهادهای  البته   .)2010 )مورای  می کنند  فعالیت  صادرات  از 

اعتبار صادرات رسمی به رقابت عادالنه در تجارت جهانی 

است  ممکن  که  بیمه  حق  تعیین  در  ویژه  به  دارند  توجه 

شرکت های  شدن  خارج  باعث  آن  حد  از  بیش  بودن  پایین 

.)2018,OECD( خصوصی از فعالیت در این حوزه شود

بلندمدتی  وام های  ECAها  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد 

 ،1955 سال  در  می  دادند  قرار  ضمانت  تحت  نیز  و  اعطا  را 

حمایت  های  گرفتند  تصمیم   OECD عضو  کشورهای 

و  بیمه  ها  و  نمایند  متوقف  را  صادرات  از  مصنوعی 

حق  مشمول  دولتی  صادراتی  اعتبار  ضمانت  های 

و  ترتیبات   OECD  ،1978 سال  در  شود.  کارمزد  و  بیمه 

دستورالعمل هایی را برای اعتبار صادرات رسمی وضع نمود 

.)2011 ,OECD(

غیرقابل  یسک  ر صادرات،  اعتبار  ضمانت(  یا  )و  بیمه 

این  و  می دهد  کاهش  مالحظه  ای  قابل  طور  به  را  پرداخت 

یا  وارد کننده  حتی  که  می دهد  صادرکننده  به  را  اطمینان 

انجام  ی  و پرداختی  شود،  هم  ورشکست  خارجی  خریدار 

نوع  این  واقع  در   .)2000 گردا  و  )فیلیپ  گرفت  خواهد 

)ورشکستگی  ی  تجار یسک  ر نوع  دو  هر  مالی  محصوالت 

، نکول پی در پی و یا تاخیر در پرداخت( و سیاسی  خریدار

پول  انتقال  در  ممنوعیت  انقالب،  شورش،  جنگ،  )مانند 

پوشش  را  واردات(  و  صادرات  مقررات  در  تغییر  خارجی، 

پشتوانه  به  می توانند  صادرکنندگان  این رو  از  می دهند. 

ی  یافتنی خود از خارجیان از بانک  های تجار حساب های در

یان  ز البته بیمه اعتبار صادراتی  یافت نمایند.  تسهیالت در

را تحت  و خسارات فیزیکی نظیر آسیب پذیری محصوالت 

پوشش قرار نمی دهد و این نوع خسارات تحت پوشش بیمه 

یایی  در بیمه  و  ی  آتش سوز بیمه  باربری،  بیمه  نظیر  ی  تجار

قرار می گیرند )کیم 2017(.

بر  که  است  کرده  تنظیم  را  نامه  ای  تفاهم  برن،  اتحادیه 

، حداقل پیش  ، طول دوره اعتبار اساس آن نقطه شروع اعتبار

تفاهم  نامه  این  مطابق  شوند.  مشخص  اقساط  و  پرداخت 

طور  )به  سال  یک  تا  کوتاه  مدت  بیمه ای  اعتبار  دوره  طول 

(، طول دوره اعتبار میان مدت بیش  معمول 30، 60 و 90 روز

از یک و تا 5 سال )به طور معمول 3 و 5 سال( و برای اعتبار 

 10 حدود  تا  و   7 معمول  طور  )به  سال   5 از  بیش  بلندمدت 

اعتبار  دوره  طول  این  بر  عالوه  است  شده  تعیین  سال( 

بیمه های  و  شده  تعیین  سال   2 تا  مصرفی  کاالهای  برای 

کاالهای  صادرات  برای  بلندمدت  و  میان  صادراتی  اعتبار 

سازهای  و  ساخت  صنعتی،  محصوالت  همانند  سرمایه ای 

کاربرد است )گزارش ساالنه  ی قابل  کشتی ساز ی و  برون مرز

اتحادیه برن 2020(. 

انواع متعددی از برنامه  های بیمه اعتبار صادرات وجود 

بیمه  فروشنده،  اعتبار  بیمه  شامل  آنها  مهم ترین  که  دارد 

، بیمه اعتبار صادراتی کوتاه  مدت، بیمه اعتبار  اعتبار خریدار

صادراتی میان  مدت و بلندمدت، ضمانت اعتبار صادرات 

بیمه  است.  ی  سرمایه گذار بیمه  و  صادراتی  اسناد  بیمه  و 

اعتبار فروشنده و بیمه اعتبار خریدار به ترتیب صادرکننده 

مبالغ  پرداخت  عدم  از  را  بانک(  )عموما  وام دهنده  و 

توسط  بانکی  وام  بازپرداخت  و عدم  محموله های صادراتی 

فروشنده  اعتبار  بیمه  می  کند.  محافظت  خارجی  خریدار 

ی کوتاه مدت و بیمه اعتبار خریدار  معموال در مبادالت تجار

بیمه  می شود.  گرفته  به کار  بلندمدت  و  میان  مبادالت  برای 

مستقیم  ی  سرمایه  گذار به  مربوط  یسک  های  ر ی  سرمایه  گذار
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برای  صادراتی  اعتبار  ضمانت  می  دهد.  پوشش  را  خارجی 

تامین مالی قبل از حمل )یا همان وثایق وام های سرمایه در 

گردش( به کار گرفته می شود در حالی که بیمه اسناد صادراتی 

کاالهای  صادرات  در  صادرکننده  عملکرد  تضمین  جهت 

در  ی  سرمایه  گذار و  زیرساختی  پروژه  های  ویژه  به  سرمایه  ای 

خارج منتشر می شود. انواع متعددی از بیمه اسناد صادراتی 

وجود دارد که مهم ترین آنها به شرح زیر است:

ضمانت نامه شرکت در مناقصه: در این وضعیت شرکت 

خدمات فنی و مهندسی با ارائه ضمانت نامه و مشخصات 

در  شرکت  در  خود  بودن  جدی  قیمت،  پیشنهاد  و  فنی 

مناقصه و یا مزایده را اعالم می  کند و همچنین نشان دهند 

که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه/مزایده قبل از 

اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا 

مزایده، قرارداد متعاقب آن را امضاء و در صورت لزوم نسبت 

به ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار اقدام خواهند نمود.

ضمانت نامه  نوع  این   : کار انجام  حسن  ضمانت نامه 

متضمن پرداخت وجه شرکت به واردکننده/کارفرما درقبال 

کننده/ صادر  صحیح  یا  و  کامل  موقع،  به  ایفای  عدم 

پیمانکار به تعهدات خود تحت قرارداد پایه می  باشد. 

ضمانت نامه پیش پرداخت: با توجه به اینکه صادرکننده 

از  را  قرارداد  ارزش  از  قرارداد درصدی  ابتدای  یا پیمانکار در 

نفع  به  ضمانت نامه  این  می کند،  یافت  در خریدار  یا  کارفرما 

کارفرما به منظور حصول اطمینان از برگشت  وارد کننده و یا 

چنین مبلغ در صورتی  که صادرکننده یا پیمانکار به تعهدات 

خود تحت قرارداد پایه عمل ننماید، صادر می شود.

معمواًل  وجه الضمان:  کسور  استرداد  ضمانت نامه 

عنوان  به  مبالغی  پروژه ای،  یا  ساخت  قراردادهای  در 

با  می شود.  انجام  فنی(  تایید  از  )پس  میانی  پرداخت  های 

را  پرداختی  مبالغ  این  از  درصدی  عمومًا  کارفرما  حال  این 

پس  و  پروژه  پایان  از  پس  نهایت  در  تا  می دارد  نگه  خود  نزد 

مربوطه،  عملیات  انجام  و  کار  اجرای  حسن  از  اطمینان  از 

و  کارفرمایان  نماید.  آزاد  پیمانکار  نفع  به  را  مکسوره  مبالغ 

کسر شده  که این مبالغ  پیمانکاران اغلب موافقت می کنند 

که به کسور وجه الضمان معروف است، به نفع پیمانکار آزاد 

گردد مشروط بر اینکه در مقابل، ضمانت نامه  ای تحت عنوان 

یافت گردد )اداره  ضمانت نامه استرداد کسور وجه  الضمان در

ی بانک ملی ایران 1396(. کل ضمانت نامه  های ارز

3. روش تحقیق
با توجه به آنکه هدف این پژوهش، مقایسه تطبیقی ساختار 

با  منتخب  کشورهای  صادرات  ضمانت  و  بیمه  نظام 

از  درس هایی  ارائه  و  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 

تحلیلی،  صورت  به  مطالعه  این  روش شناسی  است،  آن 

حاضر  پژوهش  نتیجه،  منظر  از  و  است  تطبیقی  و  توصیفی 

ی  گردآور کاربردی است. ضمن اینکه روش تحقیق از حیث 

اطالعات و انجام آن به صورت ترکیبی از روش های تحلیل 

اسنادی و کتابخانه ای است. به عبارت دیگر در گام نخست، 

مبانی نظری مرتبط با محصوالت بیمه   و ضمانت صادراتی 

در  صادراتی  ضمانت  و  بیمه  موسسات  جایگاه  و  نقش  و 

با  دوم  گام  در  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  صادرات  توسعه 

نیز  و  نوع موسسات  این  یت  و مامور مشخص شدن اهداف 

گزارش های  بررسی  و  ی در دنیا  تحلیل صنعت بیمه اعتبار

جهان  در  معتبر  ی  اعتبار بیمه  اتحادیه های  و  سازمان ها 

انجمن  امان،  اتحادیه   ،OECD توافقنامه  برن،  اتحادیه  نظیر 

گروه  و   )ICISA( تضمین  اوراق  و  ی  اعتبار بیمه  بین المللی 

که  اعتبار صادراتی )ECG( به این جمع بندی رسیده است 

منتخب  کشورهای  در  صادرات  اعتبار  نهادهای  ساختار 

همچون  متعددی  محورهای  در  و  جامع  بررسی  یک  در 

پوشش  سیاست  عملکردی،  و  ی  ابزار قانونی،  نهادی،  ابعاد 

در  و  می گیرد  قرار  مقایسه  و  بررسی  مورد  اعتبارسنجی  و 

تعدادی  با  مصاحبه  و  جهانی  تجربیات  مقایسه  از  نهایت 

راه کارهای  از  مجموعه ای   ، امر خبرگان  و  متخصصان  از 

پیشنهادی برای توسعه نظام بیمه و ضمانت صادرات کشور 

ارائه شده است.
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4. تجزیه و تحلیل نتایج و یافته های پژوهش
کشورهای  صادرات  ضمانت  و  بیمه  نظام  بخش،  این  در 

قرار  مقایسه  مورد  ذیل  محورهای  اساس  بر  ایران  و  منتخب 

کشورهای  صادرات  ضمانتی  و  بیمه  نظام  سیستم  می گیرند. 

)شامل   OECD عضو  کشورهای  گروه  دو  بر  مشتمل  منتخب 

کردندو  شرکت  و  آلمان  هرمس  یلر  او شرکت  ایتالیا،  ساچه 

بلژیک( و کشورهای غیر عضو )شامل شرکت ضمانت صادرات 

جنوبی-  کره  تجارت  بیمه  شرکت   ،ECGC هندوستان- 

گزیم بانک ترکیه( مورد بررسی قرار گرفت. K-SURE و ا

ساختار نهادی 

صادراتی  اعتبار  موسسات  نهادی،  ساختار  مقایسه 

در  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  با  منتخب  کشورهای 

جدول )1( ارائه شده است. 
کشورهای منتخب جدول 1- مقایسه ساختار نهادی صندوق ضمانت صادرات ایران با 

نهاد ناظرنوع مالکیتنهاد متولی -سال تاسیسکشورها/مصادیق

شرکت ضمانت اعتبار صادرات هند
1957-)ECGC( هندوستان

100 درصد دولتی
 Ministry of( وزارت بازرگانی و صنعت
Commerce and Industry( هندوستان

شرکت بیمه تجارت کره کره جنوبی
1992-)K-SURE(

100 درصد دولتی
 Ministry of( وزارت تجارت، صنعت و انرژی

Trade, Industry and Energy( کره جنوبی

کمیته اعتباری نظارتی و مشورتی ترکیه100 درصد دولتیاگزیم بانک ترکیه-1987ترکیه

-1921بلژیک وزارت اقتصاد بلژیک100 درصد دولتی و دارای شعب خصوصیکردندو

ایتالیا
ساچه-1977

شرکت سهامی )سهامدار اصلی وزارت 
اقتصاد و تامین مالی (

وزارت اقتصاد و تامین مالی 

آلمان
مالکیت 100 درصدی در اختیار گروه آلیانساویلر هرمس-1949

کمیته منتخب هیات وزیران به مدیریت وزارت 
اموراقتصادی انرژی 

صندوق ضمانت صادرات ایران-1973 ایران
)احیای مجدد 1994(

وزارت صنعت، معدن و تجارت100 درصد دولتی

ــی و تلفیقــی ســاچه  ــم بانــک ترکیــه )2020(، صورت هــای مال ی گز ــران )1399(، گــزارش عملکــرد ســاالنه ا منبــع: گــزارش عملکــرد ســاالنه صنــدوق ضمانــت صــادرات ای
.)2020( ECGC گــزارش ســاالنه ،)ایتالیــا )2019(، گــزارش ضمانــت اعتبــار صــادرات دولــت فدرالــی آلمــان )2020(، گــزارش ســاالنه کردنــدو )2020

مطابق جدول )1( برخی نکات در خصوص مقایسه میان 

قابل  ایران  با  کشورهای منتخب  اعتبار صادراتی  موسسات 

توجه است:

نهادی  لحاظ  از  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق   -

کره جنوبی  و  هندوستان  صادراتی  اعتبار  نهادهای  مشابه 

که 100 درصد دولتی هستند. در واقع در این  ی  است به طور

نوع نهادها در دو کشور نامبرده به ترتیب ذیل وزارت تجارت، 

صنعت  و  بازرگانی  وزارت  و  جنوبی  کره  ی  انرژ و  صنعت 

هندوستان فعالیت می  کند.

نامبرده  نهاد  سه  مشابه  ترکیه  بانک  گزیم  ا ساختار   -

که دو موضوع تسهیالت  مذکور و دولتی است با این تفاوت 

به  ارائه خدمات بیمه و ضمانت در حوزه صادرات  و  مالی 

گزیم بانک ترکیه انجام می شود. صورت یکپارچه توسط ا

و  ایتالیا  بلژیک،  کشور  سه  در  نهادی  ساختار  گرچه  -ا

آلمان یا مستقیما متکی به دولت است و یا اینکه سهامدار 

اصلی آنها، یکی از وزارتخانه های دولتی است، با این حال 

دولت به طور مستقیم در فعالیت صندوق مداخله ای ندارد 

از  ی  بسیار به  را  صادراتی  ضمانت  و  بیمه  خدمات  ارائه  و 

که  گذار می کند  شرکت ها یا شعبه های بیمه ای خصوصی وا

عنوان  به  است  بیمه ای  استانداردهای  مطابق  آنها  فعالیت 
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به  را  کشور  این  صادراتی  ضمانت  طرح  آلمان  دولت  نمونه 

گذار کرده است.  یلر هرمس وا شرکت او

-یکی از نکات مورد توجه در ساختار نهادی ECAهای 

باشد  استفاده  قابل  ایران  کشور  برای  می تواند  که  منتخب 

آنها  عمومی  مجمع  در  ی  تجار بیمه  شرکت های  عضویت 

بیمه  شرکت  عضویت  به  می توان  ارتباط  این  در  که  است 

صادراتی  سازمان های  فدراسیون  و   )GIC( هندوستان  کل 

هندوستان در ECGC اشاره کرد.

سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی 

یسک های سیاسی و اقتصادی  یکرد به منظور تعیین ر این رو

کشورهای هدف و به تبع آن تعیین میزان در قبال کشورهای 

روش های  و  پوشش  سیاست  مقایسه  می باشد.  هدف 

کشورهای  صادراتی  اعتبار  موسسات  اعتبارسنجی، 

ایران در جدول )2(  منتخب با صندوق ضمانت صادرات 

ارائه شده است. 

و  پوشش  سیاست  مقوله  در   ،)2( جدول  مطابق 

امتیاز  نظیر  اثرگذار  پارامترهای  اعتبارسنجی،  روش های 

خریداران  و  کشورها  ی  کشور یسک  ر و  ی  اعتبار یسک  ر

، نوع معامالت  خارجی، احتمال نکول توسط طرف بدهکار

قرارداد  نوع  بین  المللی،  یا  داخلی  )معامالت  شده  بیمه 

نظر  در  اعتبار  دوره  طول  بیمه  نامه(،  یا  ضمانت نامه  حمل، 

کشور  ی برای هر  گرفته می شود و بر این اساس سقف اعتبار

 Country( ی کشور کشورها بر مبنای پوشش  تعیین و تقسیم 

کشورها  هندوستان  کشور  برای  مثال  می شود.  انجام   )Cover

اول  دسته  شده  محدود  پوشش   ، باز پوشش  دسته  سه  به 

)معتبر تا 1 سال( و پوشش محدود شده دسته دوم )سقف 

یا  و  می  شوند  تعیین  می شود(  تایید  مورد  صورت  به  اعتبار 

یسک  های  ر )تنها   off NP دسته  سه  به  کشورها  بلژیک  در 

off cover )هیچ  پرداخت پوشش داده نمی شود(،  و  انتقال 

یسکی پوشش داده نمی شود(، RES )امکان بررسی و وضع  ر

جدول  مطابق  می  شوند.  تقسیم  دارد(  وجود  محدودیت 

این  در  مشابه  اقدامات  از  ی  بسیار ایران  ضمانت  صندوق 

صندوق  تمایز  وجه  حال  این  با  می دهد  انجام  را  زمینه 

تعیین سیاست  در  نهادهای منتخب  با  ضمانت صادرات 

یسک  پوشش و ارائه خدمات اعتبارسنجی مربوط به نقشه ر

ی خریداران  اعتبار گذاشتن اطالعات  اختیار  در  و  ی  کشور

خارجی به صورت آنالین به مشتریان خود می باشد.

جدول 2- مقایسه سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی

سیاست پوشش و اعتبار سنجیکشورها

هندوستان

یسک های سیاسی و اقتصادی کشورهای هدف توسط دپارتمان پذیره نویسی کشوری یابی و اندازه گیری ر - شناسایی، ارز
یسک کشوری یسک کشورها به 7 طبقه با استفاده از نقشه ر - تقسیم درجه ر

- تعیین میزان سقف اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت:
- بازبینی دوره ای در تعیین سقف اعتباری

، پوشش محدود شده دسته1 )معتبر تا 1 سال( و پوشش محدود شده دسته 2  -تقسیم کشورها بر مبنای پوشش کشوری )Country Cover( به سه دسته پوشش باز
)سقف اعتبار به صورت موردی تایید می شود( 

کره جنوبی

K-SURE بررسی پوشش برای پروژه ها و مبادالت به صورت موردی توسط -
توافقنامه های تجاری در  کشور های طرف  و  از وضعیت جهان  یافت آخرین اطالعات  و در یا چند جانبه، شرکت در جلسات  بر مذاکرات دو  کید اصلی  تا  -

هماهنگی با سازمان ها و نهاد های بین المللی
- انعقاد قراردادهای مالی با موسسات بیمه صادرات و بانک های توسعه ای کشورهای مربوطه.

ترکیه

یابی های خاص و در راستای استانداردهای OECD و مشاوره و استعالم از بانک جهانی و صندوق بین المللی  -اعتباردهی به کشورهای با درآمد پایین بر مبنای ارز
پول 

) یسک اعتبار خریدار - سقف اعتبار جهت تامین مالی تجارت )ر
یسک سیاسی و تجاری آنها توسط هیات وزیران به صورت ساالنه - ابالغ سقف اعتباردهی به خریداران خارجی و نیز تعیین میزان ر
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سیاست پوشش و اعتبار سنجیکشورها

بلژیک

یسک های سیاسی بلندمدت توسط هیات مدیره آن )در واقع هیات مدیره کردندو راسًا، سقف  یابی از ر - استوار بودن سیاست پوشش کردندو بر اساس تحلیل و ارز
یسک کشورهای هدف مشخص می کند( اعتباری را بر اساس ر

یسک کشوری با توجه به نوع معامالت بیمه شده )معامالت داخلی یا بین المللی، نوع قرارداد حمل، ضمانت نامه یا بیمه نامه(، منشا  یابی کمی و کیفی از ر -ارز
یان، احتمال نکول توسط طرف بدهکار و اتخاذ سیاست پوشش  اصلی ز

،OECD یسک کشوری بین 0 تا 7 تحت مقررات - امتیازدهی ر
یسکی پوشش داده  یسک های انتقال و پرداخت پوشش داده نمی شود(، off cover )هیچ ر - ارائه جدولی برای سقف اعتبار کشورها به سه دسته off NP )تنها ر

نمی شود(، RES )امکان بررسی و وضع محدودیت وجود دارد(

ایتالیا

یسک )risk map( برای کل دنیا )با لحاظ شاخص های فرصت صادراتی، شاخص فرصت سرمایه گذاری، متوسط  - ارائه نقشه صادرات )export map( و نقشه ر
) یسک اعتباری برای هر کشور یسک سیاسی، و متوسط ر امتیاز ر

یسک ها و نظارت  یسک ساچه از طریق پیشنهاد و ابداع مدل ها و روش هایی برای اندازه گیری و کنترل یکپارچه ر  - اعتبارسنجی مشتریان توسط بخش مدیریت ر
یسک و محدودیت های عملیاتی بر تعریف چارچوب ظرفیت پذیرش ر

یسک های مربوطه  -تعیین سرمایه داخلی فعلی و آینده با توجه به ر
)ALM( یسک بر معامالت با هدف بهینه سازی ساختار سرمایه و مقررات مدیریت و نقدینگی - نظارت بخش مدیریت ر

آلمان

یسک کشوری و سیاست پوشش مطابق با استانداردهای OECD بر اساس امتیاز 0 تا 7  -دسته بندی ر
یسک کشوری  - تعیین شرایط اعطای ضمانت اعتبارصادراتی توسط کمیته منتخب هیات وزیران)IMC( دولت فدرالی آلمان برمبنای دسته بندی ر

یسک کشوری یسک کشورها و تعیین شرایط اعتباری هر یک از آنها در زمینه های اعتبار کوتاه مدت، اعتبارات میان/بلندمدت، وثیقه بر اساس طبقه ر - استفاده از نقشه ر
یسک و اعتبارسنجی مشتریان  - تعیین سقف اعتبار کشوری برای مدیریت ر

ایران

یسک کشورها شامل 4 نوع پوشش باز )اعتبارات کوتاه و میان و بلندمدت(، پوشش محدود )اعتبارات کوتاه مدت و برای  -سیاست پوشش صندوق بسته به گروه ر
اعتبارات میان و بلندمدت به صورت موردی و با تایید هیات مدیره(، پوشش مسدود )اعتبارات کوتاه مدت به صورت موردی و با تایید هیات مدیره و مسدود بودن 

پوشش های میان و بلندمدت( و پوشش معلق )تعلیق به دلیل قطع روابط سیاسی(
- تعیین سقف اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت و سقف کل اعتبار صادراتی برای هر کشور به طور ساالنه

- ارائه جدولی مشتمل بر رتبه، سقف اعتبار و سیاست پوشش در اختیار صادرکنندگان ایرانی 
- ارائه خدمات اعتبارسنجی )اعتبارسنجی خریداران خارجی، اعتبارسنجی بانک های خارجی(

منبع: همان

انواع محصوالت بیمه ای و ضمانتی

اعتبار  موسسات  ضمانتی  و  بیمه ای  محصوالت  مقایسه 

با صندوق ضمانت صادرات  کشورهای منتخب  صادراتی 

ایران در جدول )3( ارائه شده است. 

کشورهای منتخب جدول 3- مقایسه محصوالت بیمه ای و ضمانتی ایران با 

محصوالت بیمه ای و ضمانتیکشورمحصوالت بیمه ای و ضمانتیکشور

هندوستان

یسک جامع حمل  -پوشش ر
-پوشش صادرکنندگان کوچک 

-پوشش حمل مخصوص 
- بیمه خدمات 

-بیمه گردش مالی صادرات 
-بیمه خریدار خاص

-پوشش بیمه ای پروژه های ساخت
-پوشش بیمه حمل

-پوشش ضمانت بانک

بلژیک

بیمه نامه جامع 
یسک انفرادی  بیمه نامه ر

بیمه پیش تامین مالی واردات
×  XOL - Excess of loss یان مازاد پوشش ز

بیمه معامالت نقدی
بیمه اعتبار خریدار و بیمه اعتبار فروشنده 

بیمه ضمانت بانکی
بیمه تجهیزات قرارداد

 اوراق ضمانتی
ضمانت نامه های مالی
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محصوالت بیمه ای و ضمانتیکشورمحصوالت بیمه ای و ضمانتیکشور

کره جنوبی

-بیمه اعتبار صادرات کوتاه مدت
-ضمانت اعتبار صادرات قبل از حمل
- ضمانت اعتبار صادرات پس از حمل

- بیمه اعتبار صادرات میان و بلندمدت )پیش ازحمل(
- بیمه اعتبار صادرات میان مدت و بلندمدت )اعتبار فروشنده(
) -بیمه اعتبار صادرات میان مدت و بلندمدت )اعتبار خریدار

یسک نرخ بهره -بیمه ر
-بیمه اعتبار تجاری خارج از کشور 

- بیمه فعالیت های ساختمانی در خارج 
- بیمه سرمایه گذاری خارج از کشور 

-بیمه اوراق صادرات بیمه ضمانت موسسات مالی
- بیمه صندوق توسعه منابع طبیعی خارج از کشور

ایتالیا

بیمه نامه انفرادی
بیمه نامه اصلی
بیمه  نامه جامع 

بیمه نامه گردش مالی
بیمه  نامه امور مدنی

بیمه  نامه ضمانت اعتبار خریدار
تایید اعتبارات اسنادی

ضمانت برای حقوق گمرکی
ضمانت سرمایه در گردش

ضمانت سرمایه  گذاری
ضمانت بین  المللی  سازی برای SMEها

یسک  های سیاسی بیمه  نامه ر

طرح بیمه اعتبار کوتاه مدتترکیه
طرح بیمه میان مدت و بلندمدت 

طرح بیمه تضمین پیمانکاران بین المللی
اعتبارات صادراتی قبل از حمل

-کوتاه مدت
-بلندمدت

اعتبارات پس از حمل )اعتبارت تنزیلی(
- تنزیل اسناد صادراتی پیش از ارسال 
- تنزیل اسناد صادراتی پس از ارسال 

اعتبارات پس از حمل )اعتبارات بین المللی(
-وام پروژه

-اعتبار خریدار

آلمان

یافتنی ناشی از یک معامله بیمه آنالین  و سریع حساب های در
پوشش اعتبار فروشنده

پوشش اعتبار صادراتی برای ارائه دهندگان خدمات
یسک تولیدات کارخانه  ای پوشش ر

پوشش لیزینگ
پوشش اعتبار فروشنده چرخشی

یافتنی کوتاه مدت ناشی از ارسال کاال و  بیمه حساب های در
خدمات به خریدار خارجی
بیمه نامه کل گردش مالی

یافتنی کوتاه مدت بیمه حساب های در
یسک مصادره پوشش ر

ایران

- بیمه نامه خاص صادرات
- بیمه نامه کل گردش صادرات

- بیمه نامه بالاثر شدن قرارداد صادراتی
- بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی دیداری

- بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی

- بیمه نامه )ضمانت نامه( اعتبار خریدار
- بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی

- بیمه نامه سرمایه گذاری
- ضمانت نامه های اعتباری

- ضمانت نامه های بانکی )مبتنی بر قرارداد(

یان هایی را که از یک مقدار آستانه ای )به عنوان نمونه از یک پوشش بیمه ای مرسوم( فراتر می رود، تحت پوشش قرار می دهد. × این نوع بیمه، ز
منبع: همان

محصوالت  مقایسه  خصوص  در   )3( جدول  مطابق 

کشورهای  صادراتی  اعتبار  نهادهای  ضمانتی  و  بیمه ای 

منتخب با صندوق ضمانت صادرات ایران ذکر چند نکته 

اینکه صندوق ضمانت صادرات  اول  است.  اهمیت  حائز 

ضمانتی  و  بیمه ای  محصوالت  به کارگیری  لحاظ  از  ایران 

نامه  بیمه  بلندمدت،  و  میان  کوتاه مدت،  نامه  بیمه  )انواع 

تفاوت  قراردادی(  ضمانت نامه  های  صدور  و  ی  سرمایه  گذار

چندانی با سایر نهادها ندارد منتهی برخی ابزارهای صندوق 

و  اسناد صادراتی  ، خرید دین  اعتبار خریدار بیمه نامه  نظیر 

قرار  استفاده  مورد  عمال  صادراتی  قراردادهای  شدن  اثر  بال 

نمی  گیرد و صندوق با چند محصول خاص مانند بیمه  نامه 

صادرات  خاص  بیمه  نامه  و  خدمات  صادرات  گردش  کل 

عملکرد  گزارش  اساس  بر  دقیق تر  عبارت  به  می دهد.  ارائه 

صادراتی  نامه  بیمه  پنج  از   1398 سال  در  ایران،  صادرات 

گردش  کل  بیمه نامه  به  مربوط  درصد   99 بر  بالغ  کوتاه مدت 

صادرات بوده و عماًل از چهار بیمه نامه دیگر هیچ استفاده 

نشده است. دوم اینکه ابزارهای نهادهای اعتبار صادراتی در 

دنیا به طور خاص برای صنایع کوچک و متوسط به کار گرفته 

می شود ولی چنین برنامه ای در صندوق وجود ندارد. عالوه 

 Foreign exchange( ارز  نرخ  یسک  بیمه ر برنامه های  این  بر 
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rate insurance این نوع بیمه نامه ها توسط KSURE بر اساس 

مورد  صندوق  در  نیز  می گردد(  ارائه  ارز  سلف  قراردادهای 

محصوالت  صدور  فرایند  اینکه  ضمن  نمی گیرد.  قرار  توجه 

نهادهای اعتبار صادراتی در دنیا تسریع و به صورت آنالین 

انجام می گیرد.

چارچوب تعیین حق بیمه و قبولی یا واگذاری اتکایی

خسارت  پرداخت  بیمه،  حق  تعیین  چارچوب  مقایسه 

اعتبار  موسسات  اتکایی  ی  گذار وا یا  قبولی  و  یافتی  باز و 

با صندوق ضمانت صادرات  کشورهای منتخب  صادراتی 

ایران در جدول )4( ارائه شده است. 

ضمانت  صندوق  آنکه  به رغم   ،)4( جدول  مطابق 

در  متعددی  اقدامات  اخیر  سالیان  در  ایران  صادرات 

انجام  نظیر  و وصول مطالبات  پرداخت خسارت  خصوص 

پیگیری های قبل از سررسید ضمانت نامه ها، پیگیری وصول 

یمباوه،  ز کشورهای  به ویژه  خارجی  بدهکاران  از  مطالبات 

و  بازرگانی  رایزنان  خدمات  از  استفاده  و  افغانستان  کوبا، 

ارتباط؛  این  در  کشور  از  خارج  در  ایران  سرکنسولگری های 

هدف  کشورهای  در  ایران  نمایندگی های  طریق  از  پیگیری 

جهت جلوگیری از پرداخت خسارت و افزایش پیگیری های 

پرداختی  خسارت  ضریب  کاهش  هدف  با  سررسید  از  قبل 

اتکایی  بیمه  خصوص  در  حال  این  با  است،  داده  انجام 

چنین  اخیر  سال  چند  در  صادرات؛  ضمانت  صندوق 

چالش های  از  یکی  بنابراین  است.  نشده  منعقد  قراردادی 

اساسی صندوق ضمانت صادرات ایران عدم توجه کافی به 

انتخاب  در  بیمه ای  اصول  و  ی  تجار اقتصادی،  مالحظات 

کشورهای مبدا صادراتی جهت ارائه خدمات است.

کشورهای  گذاری اتکایی موسسات اعتبار صادراتی  جدول 4- مقایسه چارچوب تعیین حق بیمه، پرداخت خسارت و بازیافتی و قبولی یا وا
منتخب با صندوق ضمانت صادرات ایران

/مولفه قبولی یا واگذاری اتکاییچارچوب تعیین حق بیمه کشور

هندوستان

یسک کشوری  -تعیین حق بیمه بر مبنای ر
-پیروی از روش محاسبه حق بیمه توسط سازمان تنظیم مقررات و گسترش 

 )IRDAI( بیمه هند

-واگذاری معادل 5 درصد از کل فعالیت های بیمه ای کوتاه مدت و بلندمدت 
کل هندوستان  تحت چارچوب های تعیین شده توسط IRDI به شرکت بیمه 

به صورت واگذاری الزامی 
بیمه  از  درصد   14.5 و  کوتاه مدت  بیمه  از  درصد   26 معاهده ای  واگذاری   -

کوتاه مدت بانکها )ECIB( به شرکتهای بین المللی خارجی 

کره جنوبی

کمیته  تعیین نرخ حق بیمه توازن بین درآمد و هزینه های بیمه تجارت در 
عملیاتی کی شور

تأیید توسط وزیر تجارت، صنعت و انرژی، 
یا  کوچک  بنگاههای  تجارت  از  حمایت  منظور  به  ترجیحی  رفتار  امکان 

متوسط و بنگاه های نوپا، 

-قرارداد همکاری بیمه ای توسط K-SURE به صورت مذاکره صورت می گیرد.
دانمارک  صادراتی  اعتبار  موسسه  با  شور  کی  اتکایی  بیمه  قرارداد  -انعقاد 

)EKF( در سال 2019 در ارتباط با پروژه های مشترک کره و دانمارک 

ترکیه

-چارچوب تعیین حق بیمه توسط اگزیم بانک ترکیه مطابق با استانداردهای 
یسک  ر طبقه بندی   ، خریدار حقوقی  )جایگاه(  وضعیت  لحاظ  با   OECD

 : ، شرایط پرداخت، طول اعتبار کشور خریدار

از  ناشی  سیاسی  و  تجاری  خطرات  از  بخشی  ساله  هر  ترکیه  بانک  اگزیم 
برنامه های بیمه خود را به گروهی از شرکت های بیمه اتکایی داخلی و خارج از 

کشور با توافق نامه های جدید واگذار می کند.
-در سال 2019 سهم واگذاری بیمه ای 60 درصد بوده و 40 درصد از تعهدات 

تحت پوشش از طریق منابع داخلی قرار گرفت. 
 OECD کشورهای غیر  یسک  با ر واگذار شده مرتبط  بیمه  برنامه های  -عمده 

است که در محدوده برنامه بیمه اعتبار صادرات کوتاه مدت قرار می گیرند.
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/مولفه قبولی یا واگذاری اتکاییچارچوب تعیین حق بیمه کشور

بلژیک

یسک کشوری را  گرفتن میزان امتیاز ر - حداقل حق بیمه )MPR( با در نظر 
بین 0 تا 7 

-تعیین حق بیمه باالتر در صورت تشخیص توسط هیات مدیره کردندو 
با  مطابق  بلندمدت  و  میان  صادراتی  مبادالت  بیمه  حق  کردن  روز  به   -

یسک کشوری دسته بندی ر
- لحاظ هزینه های بیمه مستقیم و هزینه بیمه اتکایی در محاسبه حق بیمه 

گران اتکایی خود را انتخاب و با آنها وارد  -کردندو با برنامه ریزی دقیقی بیمه 
یافت حق بیمه به  قرارداد می شود. در قرارداد بیمه اتکایی، خسارات در قبال در

بیمه گر اتکایی منتقل می کند. 
-در مقابل بیمه گران وثایقی را نزد کردندو سپرده گذاری می کنند. 

ایتالیا
OECD برنامه فروش را مطابق با استراتژی بیمه اتکایی که -محاسبه حق بیمه مطابق استانداردهای Aبخش بیمه اتکایی ساچه-

توسط هیئت مدیره تصویب شده است تعریف می کند. این بخش همچنین 
یسک های مرتبط نظارت می کند.  عملیات بیمه اتکایی را مدیریت و بر ر

آلمان

پوشش  بیمه  )حق  نوع  سه  برای  بیمه  حق  محاسبه  مجزای  فرمول  ارائه   -
-با  تولید  یسک  ر پوشش  بیمه  حق  سیاسی،  یسک  ر تولید-بدون  یسک  ر
یسک  ر افق  با  اعتباری  یسک  ر پوشش  بیمه  حق  سیاسی،  یسک  ر لحاظ 

حداقل دو سال
-لحاظ مواردی همچون، ارزش سفارش؛ شرایط پرداخت؛، طول دوره اعتبار 
که  یافتنی؛ نسبتی از ارزش قرارداد  یسک(؛ واحد پول حساب  های در )افق ر
؛  یسک خریدار کشوری و ر یسک  تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و دسته ر

و وثیقه.

-طرح ضمانت اعتبار صادرات آلمان در ارتباط با پروژه های چند منظوره با 
سهم های مختلفی از عرضه های خارجی از مدل بیمه ای واگذاری بیمه ای و 

همکاری بیمه ای استفاده می کند. 
به  کشورها  سایر  رسمی  ECAهای  با  هرمس  اویلر  شرکت  همکاری  -شرایط 
صورت بیمه مشترک تحت قرارداد دو جانبه، توافق بیمه اتکایی تحت قرارداد 

دو جانبه، توافق همکاری و ... ارائه شده است.

ایران
گر خود، حق بیمه  صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از محاسبه 
رتبه  و  بازپرداخت  دوره  کشورها،  یسک  ر به  توجه  با  را  مختلف  نامه های 

اعتباری خریداران خارجی را تعیین می کند.

انعقاد یادداشت تفاهم یا موافقت نامه همکاری در زمینه های بیمه اتکایی، 
بیمه مشترک با موسسات همتای بیمه اعتبار صادراتی ملی، اگزیم بانک ها، 

بیمه گران اعتباری خصوصی

.)2020( OECD منبع: همان و گزارش ساالنه ترتیبات

)نظیر  هدف  کشورهای  از  ی  بسیار انتخاب  در  واقع  در 

باال  ی  یسک تجار ر و سودان(  و حتی عراق  نامبرده  کشور  سه 

تعهدات  می رسد  نظر  به  است.  پررنگ  سیاسی  مالحظات  و 

بازارهای  یسک در  کنار تمرکز ر تکلیفی دولت به صندوق در 

که با اصول بیمه ای چندان سازگار نیست. مشاهده  یسک  پرر

شده است حجم پوشش برخی طرح های نظیر پروژه سنگ توده 

تاجیکستان )بالغ بر 260 میلیون دالر مطابق گزارشات عملکرد 

است  رفته  فراتر  صندوق  سرمایه  میزان  از  ضمانت(  صندوق 

تعهدات  ایفای  امکان  احتمالی،  خسارت  بروز  صورت  در  و 

را  صندوق  سرمایه  افزایش  الزامات  و  بود  نخواهد  امکان پذیر 

مضاعف می نماید )گزارشات عملکرد صندوق 1390-99(. 

بنیه توانگری مالی )سرمایه و حجم پوشش ها(

مقایسه شاخص های عملکردی صندوق ضمانت صادرات 

ایران با کشورهای منتخب در سال 2019 در جدول )5( ارائه 

مربوط  پوشش  نسبت  بیشترین  جدول  مطابق  است.  شده 

بلژیک  جنوبی،  کره  کشورهای  صادراتی  اعتبار  نهادهای  به 

 14.2 و   15.9  ،21.3 نسبت های  با  ترتیب  به  هندوستان  و 

درصد بوده است. نکته جالب توجه در میان نسبت پوشش 

ایتالیا  کشور  دو  به  مربوط  مذکور  صادراتی  اعتبار  نهادهای 

در  و 1.2 درصد است.  با نسبت های 1.9  ترتیب  به  آلمان  و 

صادرات  ضمانت  و  بیمه  که  برسد  نظر  به  شاید  اول  نگاه 

کشورها نقش چندانی در توسعه صادرات ندارد، اما  در این 

گیرد  صورت  دقیق تری  تحلیل  خصوص  این  در  است  الزم 

کشورها  این  در  رسمی  صادرات  اعتبار  نهادهای  که  چرا

فنی  )خدمات  بلندمدت  و  میان  بیمه ای  پوشش  به  بیشتر 

بخش  که  کشور  از  خارج  در  ی  سرمایه گذار و  مهندسی  و 

و بیمه اعتبار  خصوصی در آن ورود نمی نمایند( می پردازند 

می باشد   )Marketable( پذیر  بازار که  کوتاه مدت  صادرات 

انجام  خصوصی  بخش  ی  اعتبار بیمه  شرکت های  توسط 
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مقایسه  صادرات  با  و  محاسبه  آنها  مجموع  گر  ا که  می شود 

شود، نسبت پوشش به مراتب بیشتر از این مقدار خواهد شد 

کی از نقش موثر بیمه و ضمانت صادرات است. حال  که حا

دو  هر  خصوصی  ی  اعتبار بیمه  شرکت های  اینکه  توجه  با 

ارائه  را  ی صادراتی  اعتبار بیمه  و  ی داخلی  اعتبار بیمه  نوع 

می دهند و از طرفی ممکن است صادرکنندگان یک کشور از 

از شرکت ها استفاده  انواع متعددی  بیمه  نامه  های صادراتی 

نمایند لذا برآورد بیمه اعتبار صادراتی کوتاه مدت و به تبع آن 

نسبت دقیق پوشش صادراتی امکان پذیر نیست.

کشورهای منتخب در سال 2019  جدول 5- مقایسه شاخص های عملکردی صندوق ضمانت صادرات ایران با 

/مولفه (کشور (میزان پوشش بیمه ای و ضمانتی )میلیارد دالر (نسبت پوشش  )درصد(صادرات )میلیارد دالر سرمایه  )میلیون دالر

74.852814.2355.5هندوستان

-14065821.3کره جنوبی

17.424971800ترکیه

84.653315.93146بلژیک

11.96311.94157ایتالیا

2118111.23224آلمان

2.6416.4100ایران

.)WDI( ی اسالمی ایران و پایگاه داده بانک جهانی منبع: همان، گمرک جمهور

درصد   6.4 پوشش  نسبت  دارای  که  ایران  کشور  برای 

سطح  بودن  پایین  از  ناشی  نسبت  این  عمده  بخش  است، 

است.  اخیر  سالیان  در  صادرات  کاهشی  روند  و  صادرات 

بنابراین در کنار توجه به خدمات بیمه ای و ضمانتی بایستی 

اقتصادی  متغیرهای  ثبات  نظیر  دیگر  تاثیرگذار  مولفه های 

روابط  تسهیل  و  سیاسی  ثبات  تورم،  و  ارز  نرخ  نظیر  کالن 

گمرکی و مالیاتی  ی و مالی، اصالح قوانین  بین المللی تجار

کم  کشورهای  بر  کید  تا با  صادراتی  بازارهای  بخشی  تنوع  و 

یسک نیز بر صادرات موثرند. در واقع پس از ایجاد فرصت  ر

، نقش صندوق ضمانت  صادراتی بر مبنای مولفه های مذکور

کشور موضوعیت  صادرات ایران و اثربخشی آن بر صادرات 

روند   )1( نمودار  در  دقیق تر  یابی  ارز منظور  به  می کند.  پیدا 

صادرات غیرنفتی کشور همراه با خدمات صندوق طی دوره 

99-1390 ارائه شده است.

مطابق نمودار همسویی چندانی میان صادرات غیرنفتی 

)ضریب  نمی شود  مشاهده  صندوق  خدمات  و  کشور 

همبستگی منفی 15.8 درصد( به عنوان نمونه از سال 1393 

تا سال 1399 به رغم روند فزاینده پوشش صندوق، صادرات 

روند  با  حتی  و  نداشته  محسوسی  تغییر  دوره  این  در  کشور 

کاهشی همراه بوده است. این امر بیانگر این است خدمات 

صادرات  بر  اثرگذار  مولفه  های  از  بعد  یک  ضمانت  و  بیمه 

است و عالوه بر آن مولفه های دیگری نظیر ثبات متغیرهای 

اقتصادی کالن نظیر نرخ ارز و تورم و ثبات سیاسی و تسهیل 

ی و مالی نیز بر صادرات موثرند. روابط بین المللی تجار
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 )میلیارد دالر( 1991-99. روند صادرات غیرنفتی و پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران طی دوره (1نمودار )

 گمرک جمهوری اسالمی ایران. ( و 0991-99صادرات ایران )صندوق ضمانت ماخذ: گزارش عملکرد 
 ارقام مربوط به حجم پوشش صندوق در محور عمودی سمت چپ مشخص است. نکته:

در واقع پس از ایجاد فرصت صادراتی بر مبنای مولفه 
ایران و  های مذکور، نقش صندوق ضمانت صادرات

اثربخشی آن بر صادرات کشور موضوعیت پیدا می 
در دهه  یتجار ینانینااطم به عبارت دقیقتر کند.

تالطمات بازار ارز،  م،یتحر یها از جمله شوک 0991
هدف  یبه بازارها یصادرات، دسترس یها تیمحدود

نقش  در عملکرد صندوقآن  ریو نظا یمال  و تراکنش
 شود. دیها تاک  ینانیصندوق در رفع نااطم

 SMEهای  اقدامات حمایتی از گروه

 SMEهای  جدول زیر اقدامات حمایتی از گروه
موسسات اعتبار صادراتی کشورهای منتخب را نشان 

 می دهد. 
کشورهای منتخب با موسسات اعتبار صادراتی توسط  صادراتی SMEهای  های شرکتاقدامات حمایتی از مقایسه  (.6)جدول 

 صندوق ضمانت صادرات ایران
 اقدامات حمایتی  کشورها

 هندوستان
  4102راه اندازی برنامه تنزیل موقت برای صنایع کوچک و متوسط در سال  -
 هاSMEبیمه مطالبات صادراتی ارائه -
 هاSMEتخصصی جهت بازاریابی  های آموزشی کارگاهمشارکت در -
 هاSMEبرنامه بیمه صادرات کوتاه مدت مخصوص -

کره 
 جنوبی

 ها  SMEدرصد از محصوالت کی شور به صادرات  96اختصاص -

  SMEارائه خدمات مشاوره ای بدون تماس حضوری به صادرکنندگان -
 ارائه بیمه ریسک ارزی و مشاوره در این زمینه -
 ارت در بازارهای نوظهور مذاکرات دو یا چندجانبه جهت برنده شدن پروژه و تج-
ها SMEها جهت تامین تجهیزات و مواد تولیدی SMEبرگزاری نمایشگاه ها جهت هماهنگی میان صاحبان پروژه، پیمانکاران و -

 در پروژه های خارج از کشور، 
  K-SUREارائه اطالعات در مورد واردکنندگان، کشورها و صنایع توسط مرکز تحقیقات -

 های کوچک و متوسط برنامه اعتباری پیش از صادرات بنگاه اندازی راه- ترکیه
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 پوشش صندوق صادرات غیرنفتی

ی اسالمی ایران.  منبع: گزارش عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران )99-1390( و گمرک جمهور
نکته: ارقام مربوط به حجم پوشش صندوق در محور عمودی سمت چپ مشخص است.

نمودار 1- روند صادرات غیرنفتی و پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران طی دوره 99-1390 )میلیارد دالر(

در واقع پس از ایجاد فرصت صادراتی بر مبنای مولفه های 

، نقش صندوق ضمانت صادرات ایران و اثربخشی آن  مذکور

بر صادرات کشور موضوعیت پیدا می کند. به عبارت دقیق تر 

ی در دهه 1390 از جمله شوک های تحریم،  نااطمینانی تجار

دسترسی  صادرات،  محدودیت های   ، ارز بازار  تالطمات 

عملکرد  در  آن  نظایر  و  مالی  کنش   ترا و  هدف  بازارهای  به 

کید شود. صندوق نقش صندوق در رفع نااطمینانی  ها تا

SME اقدامات حمایتی از گروه های

موسسات   SME گروه های  از  حمایتی  اقدامات  زیر  جدول 

اعتبار صادراتی کشورهای منتخب را نشان می دهد. 

کشورهای منتخب با صندوق  جدول 6- مقایسه اقدامات حمایتی از شرکت های های SME صادراتی توسط موسسات اعتبار صادراتی 
ضمانت صادرات ایران

اقدامات حمایتی کشورها

هندوستان

- راه اندازی برنامه تنزیل موقت برای صنایع کوچک و متوسط در سال 2014 
-ارائه بیمه مطالبات صادراتی SMEها

یابی SMEها -مشارکت در کارگاه های آموزشی تخصصی جهت بازار
-برنامه بیمه صادرات کوتاه مدت مخصوص SMEها

کره جنوبی

-اختصاص 36 درصد از محصوالت کی شور به صادرات SME ها 
 SME ارائه خدمات مشاوره ای بدون تماس حضوری به صادرکنندگان-

یسک ارزی و مشاوره در این زمینه  -ارائه بیمه ر
-مذاکرات دو یا چندجانبه جهت برنده شدن پروژه و تجارت در بازارهای نوظهور 

 ، -برگزاری نمایشگاه ها جهت هماهنگی میان صاحبان پروژه، پیمانکاران و SMEها جهت تامین تجهیزات و مواد تولیدی SMEها در پروژه های خارج از کشور
 K-SURE ارائه اطالعات در مورد واردکنندگان، کشورها و صنایع توسط مرکز تحقیقات-
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اقدامات حمایتی کشورها

ترکیه

-راه اندازی برنامه اعتباری پیش از صادرات بنگاه های کوچک و متوسط
-اختصاص نرخ های سود و بیمه ترجیحی

-قرارداد میان بانک توسعه اسالمی و اگزیم بانک ترکیه به صورت مرابحه )بدون بهره(
-اخذ اعتبارات از کنسرسیوم بانکهای بین المللی تحت ضمانت بانک جهانی. )برای تامین مالی بلندمدت بنگاه های کوچک و متوسط صادرات محور و نیز 

یت زنان(  بنگاه های صادراتی با محور
-راه اندازی بسته حمایت مالی صادرات زنان کارآفرین 

-ابالغ بسته تامین مالی صنایع پیشرفته و با بهره وری باال توسط وزارت مالی و خزانه داری،
-اختصاص خطوط اعتباری به بانکهای واسطه ای جه حمایت از کارآفرینان جوان و کارآفرینان زنان 

بلژیک

-قابل بکارگیری اغلب محصوالت بیمه ای و ضمانتی برای صنایع کوچک و متوسط قابل به کارگیری
-راه  اندازی دفتر اختصاصی SME در سال 2017 

-تامین بودجه حمایتی از SMEها با مذاکرات مستقیم با دولت و سایر نهادهای مالی
- حمایت از نوآوری در حوزه ضمانت و ایجاد اپلیکیشنی که از این طریق SMEها قادر خواهند بود به طور خودکار درخواست خود را ارائه دهند و اوراق ضمانتی 

یافت نمایند. تا ارزش 2.5 میلیون یورو در

ایتالیا

-حمایت ساچه از SMEها در قالب طرح یا استراتژی پوش 
-ساچه در تالش بوده تا تأمین کنندگانSME ایتالیایی را در زنجیره های تأمین جهانی گنجانده و صادرکنندگان جدید ایتالیایی ایجاد کند.

-در سال 2019، ساچه تیمی از "مربیان" را در "هاب صادرات و بین  المللی  سازی خود ایجاد کرد تا به مشاغل کوچکتر که می خواهند فعالیت خود را به خارج از 
کشور گسترش دهند، کمک کند.” 

آلمان
یسک ناشی از معامله صادرات محافظت کرده و یک بسته کلی رقابتی را تنظیم کنند. -هرمس کاور به SMEها کمک می کند تا از ر

- اویلر نه تنها از معامالت تجاری کوتاه مدت بلکه از معامالت با شرایط اعتبار طوالنی تر بنگاه های SME صرف نظر از اندازه معامله، به عنوان پیمانکار فرعی برای 
پروژه های بزرگی که در آنها فعال هستند پشتیبانی می کند. 

-برنامه منسجمی در خصوص حمایت از صنایع کوچک و متوسط ندارد.ایران

منبع: همان 

اقدامات  بررسی  مورد  نهاد  شش  هر  جدول،  مطابق 

متوسط  و  کوچک  صادرکنندگان  از  حمایت  در  متعددی 

و  ترجیحی  بیمه  حق  وضع  اختصاصی،  دفتر  ی  راه انداز نظیر 

که صندوق  در حالی  انجام می دهد  حمایت های مشاوره ای 

ضمانت صادرات ایران برنامه منسجمی در خصوص حمایت 

خاص  برنامه  ی  راه انداز و  ندارد  متوسط  و  کوچک  صنایع  از 

بیمه و ضمانت صادرات SME در صندوق ضرورت دارد.

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
تحلیل  و  بررسی  مورد  کشورهای  تجربیات  به  توجه  با 

وضعیت روند خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در 

، پیشنهادات زیر در خصوص  کشور کنار صادرات غیرنفتی 

کید  توسعه خدمات بیمه و ضمانت صادرات صندوق با تا

بر پنج محور مورد بررسی قابل ارائه است:

پیشنهاد محور اول )ساختار نهادی صندوق(

مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در تعیین سیاست های 

عضویت  ارتباط  این  در  ایران:  صادرات  ضمانت  صندوق 

ایران و  بازرگانی  اتاق مشترک  و  بازرگانی  اتاق  از  نمایندگانی 

ی در هیات مدیره صندوق قابل پیشنهاد  شرکای مهم تجار

است. 

صادرات  مالی  تامین  فعالیت های  ارائه  در  هماهنگی 

یکپارچگی  ارتباط  این  در  ضمانت:  و  بیمه   خدمات  با 

بانک  با  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  فعالیت های 

توسعه صادرات ایران می تواند در تسهیل ارائه خدمات مالی 

و ضمانتی به صادرکنندگان کمک می کند.
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بیمه  و  خسارت  پرداخت  )چارچوب  دوم  محور  پیشنهادات 

اتکایی(

جای  به  بیمه ای  و  اقتصادی  ی،  تجار مالحظات  بر  تمرکز 

مالحظات سیاسی: با توجه به بررسی  های به عمل آمده یکی 

تحت الشعاع  را  صندوق  عملکرد  که  عواملی  مهم ترین  از 

سیاسی  یسک  ر درجه  و  صندوق  مشتریان  می دهد،  قرار 

این رو  از  است.  صادراتی  مقاصد  کشورهای  ی  اعتبار و 

مقاصد  انتخاب  در  نخست  گام  در  می شود  پیشنهاد 

ی  یسک سیاسی و سرمایه گذار صادراتی، کشورهای با درجه ر

تکلیفی  تعهدات  و  سیاسی  مالحظات  از  دور  به  و  پایین 

گیرد تا فعالیت صندوق با اثربخشی  دولت مورد هدف قرار 

بیشتری صورت پذیرد.

با  صادرات  ضمانت  صندوق  میان  ی  همکار توسعه 

همتایان خارجی: این موضوع موجب خواهد شد با گسترش 

خدمات  ارائه  نهادها،  این  میان  تفاهم نامه ها  و  کرات  مذا

صدور  ویژه  به  هدف  بازارهای  در  ضمانتی  و  بیمه ای 

صادرات  زمینه  در  ی  اعتبار و  بانکی  ضمانت نامه های 

خدمات فنی و مهندسی در سریع ترین زمان ممکن صورت 

پذیرد. عالوه بر این صندوق می تواند با برنامه ریزی در انجام 

طرح  های بیمه مجدد )اتکایی( با بیمه  گران بین المللی و در 

 ، دسترس قرار دادن سریع اطالعات خریداران خارج از کشور

کشورهای وارد کننده و روند صنعت جهانی به صادرکنندگان 

کمک نماید.

کرات سیاسی جهت  به جای مذا شرکت در مناقصات 

صادرات  آنکه  به  توجه  با  صندوق:  اعتبارات  از  بهره مندی 

یسک  خدمات فنی و مهندسی بر اساس نفوذهای سیاسی، ر

اعتباردهی را افزایش و بالطبع انگیزه نهادهای مالی مربوطه 

جهت اعطای تسهیالت را کاهش می دهد. از این رو ضرورت 

استانداردهای   با  مطابق  ی  پیمانکار شرکت های  دارد 

آن  در  شدن  برنده  و  مناقصات  در  شرکت  با  و  بین المللی  

منابع مالی صندوق  از ظرفیت های  کرات سیاسی(  )نه مذا

توسعه ملی بهره مند شوند.

پیشنهاد محور سوم )محصوالت صندوق( 

صادرات:  ضمانت  و  بیمه  خدمات  ارائه  فرایند  در  تسهیل 

و  بیمه نامه ها  صدور  زمان  دارد  ضرورت  ارتباط  این  در 

کردن  الکترونیکی  گسترش  و  یابد  کاهش  ضمانت نامه ها 

خدمات صندوق ضمانت صادرات در دستور کار قرار گیرد. 

حساب های  قراردادهای  یا  و  انبار  موجودی  اینکه  ضمن 

قرار  پذیرش  مورد  وثیقه  عنوان  به  صادرکنندگان  یافتنی  در

اعتبارات  تضامین  سهولت  برنامه  تدوین  همچنین  گیرد. 

گسترش پذیرش تضامین مبتنی  کاال و خدمات و  صادرات 

بر پروژه می تواند در دستور کار قرار گیرد.

ارائه  : در این خصوص  ارز نرخ  ی بیمه نوسانات  راه انداز

ضمانت  صندوق  در  ارز  نرخ  نوسانات  پوشش  خدمات 

خدمات  صادرات  به  تضمین  شده  ارز  نرخ  ارائه  و  صادرات 

فنی و مهندسی می تواند به گسترش خدمات بیمه و ضمانت 

صادرات و به تبع آن به ارتقای صادرات کمک نماید.

پیشنهاد محور چهارم )سیاست پوشش و اعتبارسنجی(

تقویت خدمات اعتبارسنجی صندوق ضمانت: به رغم آنکه 

صندوق ضمانت صادرات ایران در تعیین سیاست پوشش 

عمل  کشورها  سایر  همانند  اعتبارسنجی  خدمات  ارائه  و 

یسک  با ایجاد نقشه ر با این حال صندوق می تواند  می کند 

ی خریداران  اعتبار گذاشتن اطالعات  اختیار  در  و  ی  کشور

خارجی به صورت آنالین به مشتریان خود، صادرکنندگان را 

از آخرین وضعیت بازارهای هدف مطلع نماید

و  کوچک  صنایع  از  حمایتی  )اقدامات  پنجم  محور  پیشنهاد 

متوسط(

حمایت صنایع کوچک و متوسط و شرکت های دانش بنیان: 

ارائه  در این خصوص مناسب است دفتر اختصاصی برای 

و  ی شود  راه انداز برای SMEها  خدمات بیمه ای و ضمانتی 

شرایط جهت قراردادن شرکت های کوچک و در زنجیره های 

ی صادرکنندگان کوچک و متوسط  تأمین و نیز هماهنگ ساز
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با خریداران خارجی و شرکت های داخلی بزرگ فراهم شود. 

زمینه  در  متوسط  و  کوچک  صادرکنندگان  به  اینکه  ضمن 

ی مشاوره ارائه شود.  یسک ارز مدیریت ر

ی مشتریان  تدوین برنامه در راستای افزایش نرخ ماندگار

ی از مشتریان قبلی صندوق  صندوق: با توجه به اینکه بسیار

از خدمات صندوق استفاده نمی کنند ضرورت دارد صندوق 

یت  در این خصوص برنامه ای تدوین نماید که در آن با محور

خسارت  پرداخت  و  خسارت  پرداخت  دوره  طول  کاهش 

صادرکنندگان  تعداد  هم  یال(  ر جای  )به  ی  ارز صورت  به 

ی مشتریان  بیشتری را تحت پوشش قرار دهد و هم ماندگار

خود را برای زمان طوالنی افزایش دهد.
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