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آسیب شناسی صادرات استان کرمان
اقتصاد کرمان :استان کرمان به عنوان یکی از استان های بسیارفعال در صادرات
غیرنفتی ،با برخورداری از محصوالت متنوع صادراتی در جهت توسعه و پیشرفت
اقتصاد ملی ،گام های بلن��دی برداشته است .عمده ص��ادرات غیرنفتی کشور،
متشکل از پسته ،خشکبار ،مصنوعات مسی و محصوالت معدنی می باشد و استان
کرمان در تولید این محصوالت صادراتی ،نقش قابل توجهی را ایفا می کند و به
لحاظ تولید برخی محصوالت عمده صادراتی کشاورزی در جایگاه اول قرار دارد.
تولید بیشترین میزان پسته ،خرما ،گردو و میزان باالیی از محصوالت جالیزی و
مرکبات ،قابلیت تولید محصول در خارج از فصل کشت و کشت های گلخانه ای،
دارا بودن منابع فنی و متعدد به نحوی که استان کرمان عمده ترین تولیدکننده
سنگ آهن ،مس و ذغالسنگ می باشد و به ویژه سابق��ه دیرینه استان در فرش
های دستباف به همراه وجود قابلیت های توریستی منحصر به فرد در سطح ملی
و بین المللی اهمیت استان را در توسعه صادرات غیرنفتی مشخص می نماید.
علیرغم
همه فرصت های موجود ،متاسفانه مسائل و مشکالتی بر سر راه صادرات استان
وجود دارد و مسیر توسعه صادرات را ناهموار م��ی نماید .لذا بررسی این مسائل
و مشکالت و اهتمام مسئولین دستگاه ه��ای دولتی و خصوصی متولی صادرات
استانی و کشوری در عملی ک��ردن راهکارهای موثر ،مطمئن��ا نقش موثری در
توسعه صادرات استان کرمان خواهد داشت .در ادامه به بررسی هریک از مسائل
و مشکالت صادرات و ارائه راهکارهای پیشنهادی می پردازیم.
 -1مسائل بانکی
یکی از بزرگترین مشکالت صادرکنندگان استان ،کمبود نقدینگی است که در
بسیاری از موارد آنها را از گردونه رقابت باز می دارد ،که البته ناشی از عوامل زیادی
است که در بررسی مسائل مختلف به آن ها می پردازیم.
یکی از این عوامل ،انقباضی عمل ک��ردن بانک ها ،باالخص بانک های تخصصی
صادرات در خصوص پرداخت تسهیالت صادراتی است .با بررسی میزان تسهیالت
ارائه شده به بخش صادرات استان در سال های اخیر به نقش کمرنگ این بانک ها
در زمینه تامین نقدینگی صادرکنندگان کرمانی می توان پی برد.
سایر مشکالت موجود در رابطه با خدمات بانک هایی که وظیفه اعطای تسهیالت
صادراتی به صادرکنندگان استان کرمان را دارند ،به شرح ذیل می باشد:
 باال بودن بهره بانكي برای تسهيالت صادرات. بروکراسی شدید اداري تسهيالت صادراتي. سرمایه پایین بانک های اعطا کننده تسهیالت صادراتی. يکسان بودن سق��ف اعتبار براي صادرکنندگان سرشن��اس وخوش حساب باسایرین.
 سنگين بودن وثایق ،عدم ارزيابي وثایق ملكي بر اساس قيمت هاي روز  ،ضعفسیستم اعتبار سنجی وثایق و ع��دم قبول سفته به عنوان وثیق��ه برای اعطای
تسهیالت به صادرکنندگان کاال و خدمات.
 ناآگاهی صادرکنندگ��ان از انواع تسهیالت در سیست��م بانکی استان خصوصابانک های صادراتی.
 عدم تناسب زمان اعطای تسهیالت صادراتی با نیاز صادرکننده ،چرا که برخیاز کاالهای صادراتی ،به خصوص محص��والت کشاورزی ،فصلی می باشند اما در
عرضه ی تسهیالت این مسئله در نظر گرفته نمی شود.
 پرداخت وام با توجه به ارزش مندرج در پروانه های گمرکی صورت می گیرد،این در حالی است که ارزش واقع��ی صادرات معموال بی��ش از ارزش اظهارنامه
صادراتی است.
 در حالی ک��ه صادرکنندگان برای صادرات و قبل از آن ب��ه منابع مالی احتیاجدارند ،بانکها از صادرکنندگان ،اظهارنامهی صادراتی طلب می کنند.

پیشنهادها برای کاهش مشکالت بانکی
 اطالع رسانی ب��ه صادرکنندگان در رابط��ه با منابع موج��ود بانکی و ضوابط ومقررات از طریق رسانه های ملی و محلی.
 ایجاد تنوع بیشتر در تسهیالت اعطایی بان��ک ها و پرداخت به موقع و مناسبتسهیالت.
 پایین آوردن درصد سود تسهی�لات ریالی و ارزی و افزایش سرمایه بانک هایاعطا کننده تسهیالت صادراتی.
 تقسیط وام های صادراتی قبل از معوق کردن آنها. پرداخت تسهيالت به صادركنندگان ت��ا زماني كه تحريم ها ادامه داشته باشدتواما به صورت ارزي و ريالي انجام شود تا امكان انتقال ارز از مبادي ديگر از جمله
صرافي فراهم گردد.
 مدت زمان بازپرداخت تسهیالت صادراتی با توجه به ماهیت محصول صادراتیدر نظر گرفته شود .به عنوان مثال با توجه به پروسه طوالنی تولید فرش دستباف،
مدت زمان بازپرداخت تسهیالت حداقل  20ماه باشد.
 امتیازات ویژه به صادرکنندگان نمونه و معتبر و سرشناس از طریق -1 :اعطایوام های صادراتی تنها با اخ��ذ سفته  -2کوتاه کردن پروس��ه اعطای تسهیالت
 -3باال بردن سقف تسهیالت و ....
مسائل ارزی
در حوزه مسائ��ل ارزی ،سه مشکل مهم ع��دم ثبات نرخ ارز ،نق��ل و انتقال ارز و
وجود سیستم چند نرخی ارز ،سد راه صادرکنندگان استان می باشد .بسیاری از
صادرکنندگان به دلیل عدم ثبات نرخ ارز تمایلی به تامین مالی از طریق تسهیالت
ارزی ندارند .عدم ثبات نرخ ارز مي تواند با صدمه زدن به صادرات ،موجب نوسان
درآمد ارزي گردد كه در اين شرايط ،برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي در فضايي
نامطمئن صورت خواهد گرفت.
بنابراين اگر سياست گذاران ،اثرات ريسك ن��رخ ارز را ناديده بگيرند ،دخالت در
بازار براي تحر كي صادرات ممكن است به شكست منته��ي شود .نقل و انتقال
ارز هم یکي از عمده مشكالت صادركنندگان است كه اين موضوع باعث تحميل
هزينه هاي سنگين به دليل به وجود آمدن ريس��ك هاي زياد ،براي دريافت ارز
حاصل از صادراتشان شده است.
دریافت ارز (يا معادل ريال و يا دريافت كاال) پروسه زمان بري دارد ،ضمن اين كه
هزينههاي مالي به صادركننده تحمي��ل مي كند و باعث كاهش گردش سرمايه
صادركنندگان نيز مي ش��ود و در نتيجه همان طور که قب� ً
لا اشاره شد ،قدرت
رقابت صادركننده را از بين مي ب��رد و او را از گردونه رقاب��ت خارج مي كند .در
خصوص سیستم چندنرخی ارز ،ضم��ن اینکه پیامدهای نامطلوبی در تخصیص
منابع اقتصادی یک کشور دارد ،صادرکنندگان کاالها و خدمات ،معموال مجبور به
فروش ارز ناشی از فعالیت های خود به نرخی پایینتر از نرخ بازار آزاد میگردند.
بنابراین ،سیستم چند نرخی ارز به مثابه وضع مالیات بر صادرات است و در نهایت
به کاهش عرضهی صادرات در قیمتهای موج��ود میانجامد .در این سیستم،
درصد قابل توجه��ی از ارز ناشی از صادرات ،به عل��ت سندسازی برای کم نشان
دادن صادرات درمجاری رسمی جریان نمییابد.
پیشنهادات برای کاهش مشکالت ارزي
 پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از طریق بیمههای اعتبار صادراتی واقعی کردن و تک نرخی شدن نرخ ارز -3مسائل مرتبط با بیمه های اعتبار صادراتی و ضمانت
نام��ه ه��ای مرتبط ب��ا دریافت خدم��ات صادرات��ی یک��ی از نیازه��ای جامعه
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