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صادرکنندگان در تجارت بین الملل وجود موسس��ات مالی و بیمه ای است که
از صادرکنندگان حمایت کند زی��را یكي از عواملي كه هم��واره موجب نگراني
صادركنندگان را فراهم مي آورد ،وجود ريس��ك هاي سياسي و تجاري در روند
صادرات آن ها مي باشد ،چرا كه تحقق هر یک از اين ريسکها موجب عدم وصول
وجه كاال و خدمات صادره از س��وي آ نها ميگردد .عدم وصول به موقع مطالبات
از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را در تنگناي مالي قرارداده و در
نتيجه باعث ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي وي به اعتبار دهندگان داخلي و
گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل وي مي گردد.
لذا بسیاری از کشورها،به منظور تش��ويق صادركنندگان به توسعه فعاليت هاي
صادراتي خود و كاهش نگراني آن ها در اين زمينه و ارائه پوششهاي الزم به آن
ها در مقابل ريسك هاي سياسي و تجاري ،اقدام به ايجاد شركت هاي بيمه اعتبار
صادراتي مي نمايند.در ایران خدمات بیمه های اعتبار صادراتی و ضمانت نامههای
صادراتی توس��ط صندوق ضمانت صادرات ایران که یک��ی از زير مجموعههاي
وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت میباشد ،ارائه می شود.
علی رغم حمایت های صندوق ضمانت صادرات ایران از صادرکنندگان ،مشکالتی
به شرح زیر در ارتباط با این خدمات وجود دارد:
 س��رمایه پائین و فقدان ش��عبه های صندوق ضمانت صادرات ایران در استانکرمان (در حال حاضر اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان به عنوان
کارگزار صندوق ضمانت ،وظیفه تشکیل پرونده و تسریع در روند صدور را انجام
می دهد)
 عدم قبول تنها سفته و یا قرارداد الزم االجرا جهت وثیقه برای ضمانت نامههایصادراتی.
 عدم پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از طریق صدور بیمه نامه. باتوجه به هزینه های زیاد و ناخواسته صادرکنندگان ،حق بیمه دریافتی و نرخکارمزد ضمانت نامه های صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات زیاد است.
 به اجرا گذاشتن سریع ضمانت نامه های صادرکنندگان برای دریافت خسارتاز صندوق ضمانت صادرات توسط برخی از بانک های عامل پرداخت تسهیالت
صادراتی استان و عدم مالحظه شرایط فعلی صادرکنندگان در خصوص پروسه
طوالنی دریافت وجه صادراتی شان.
پیشنهادها برای کاهش مش��کالت بیمه نامه و ضمانت نامه ها  -افزایش سرمایه
صندوق و ایجاد شعبه های استانی ضمانت صادرات ایران.
 ایجاد ش��رایط س��هل تر برای صادرکنندگان در زمینه اخذ وثایق برای صدورضمانت نامه ها.
 پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از طریق صدور بیمه نامه.پایین آوردن مبلغ حق بیم��ه و کارمزد ضمانت نامهه��ای صادراتی باتوجه بههزینههای زیاد صادرکنندگان .
 -4مسائل توليدي
از جمله مقوالتي كه ارتباط زيادي با صادرات و توسعه ی آن دارد ،حيطه ی مسائل
توليدي است .كیفيت نسبتاً پا يين برخي از محصوالت توليدي صادراتي ،افزايش
هزينه ها و نهایتا قيمت تمام شده نسبتا باالي محصوالت صادراتي ،دولتي بودن
برخي واحدهاي توليدي و  ...از جمله مش��كالت صادراتي هستند كه در حيطه
مسائل توليدي در استان مطرح مي باشند.
عوامل زیادی در کیفیت نامناسب محصوالت تولیدی صادراتی موثر هستند که
برخی از این عوامل شامل:
 عدم آموزش كارگران و توجيه آنان در خصوص اثرات توليد كاالهايي با کیفيتباال و تداوم آن در اقتصاد استان و کشور.
 به كارگيري مواد اوليه نسبتاً نامرغوب و توجه نسبتاً كم به رعايت استانداردهايكشورهاي مقصد.
 استفاده از تکنولوژی فرسوده در تولید محصوالت صادراتی. دولتي بودن برخ��ي واحدهاي توليدي ك��ه عليرغم بهره من��دي از امتيازاتانحصاري ،به دليل تغيير و تحوالت زي��اد در مديريت واحدها و با فقدان عملكرد
قانون عرضه و تقاضا در بازار داخلي ،در ارائه و توليد محصوالت با كیفيت نسبتاً پا
يين در سالهاي گذشته نقش زیادی داشته است.

افزایش قیمت تمام شده که می تواند به دالیل زیر رخ دهد:
 فقدان و يا كمبود اعتبارات مالي ارزان ،يارانه هاي نقدي و غير نقدی و تسهيالتصادراتي مناسب.
 تشريفات اداري نسبتا زائد و وقت گير (در پروس��ه توليد و صادرات) كه باعثگردش كم سرمايه در سال مي گردد.
 تورم نسبتاً باالي داخلي و در نتيجه افزايش هزينه عوامل توليد همچون ،حقوقكارگران ،سوخت ،انرژي ،اجاره بها ،افزايش قيمت زمين و غیره.
 افزايش نسبتا زياد و تقریبا بي رويه در نرخ حمل ونقل كاالهاي صادراتي. فعاليت «زيرظرفيت » واحدهاي توليدي. عدم توجه كافي به س��ازماندهي علمي فرآیند توليد ،سرمايه گذاري های غیرهدفمند ،عدم مدرنيزه شدن و نهایتاً کاهش بهره وري عوامل تولید از ديگر عوامل
موثر در افزايش قيمت محصوالت استان کرمان است.
پیشنهادها برای رفع مشکالت تولیدی محصوالت صادراتی
 نظارت دقيق و مستمر بر كیفيت و استاندارد مواد اوليه مورد مصرف كه از طريقبازار داخلي و بازار خارجي وارد كشور ميگردد.
 نظارت مس��تمر بر اس��تاندارد كاالهاي تولي��دي و صادراتي و ع��دم اكتفا بهاستاندارد مبدأ و توجه ويژه به استانداردهاي جهاني و بازارهاي هدف.
 ارتقاء فرهنگ كارگري و آموزش مس��تمر آنها در خصوص اثرات مثبت توليدكاالهاي با كیفيت باال در افزايش صادرات ،اشتغال ،درآمد ملي و رفاه آنان.
 گسترش مدرنيزاسيون و حذف تدريجي واحدهاي توليدي كهنه و فرسوده. افزايش بودجه تحقيقات در كل كش��ور و اس��تان به ويژه موسسات توليدي وهمچنين استفاده بهينه از توانايي فارغ التحصيالن دانشگاه ها و افزايش ارتباط
صنعت و دانش��گاه ،به تدريج زمينه هاي افزايش کیفيت كاالهاي ساخت داخل
را فراهم خواهد ساخت.
 خصوصي س��ازي و واگذاري كارشناسانه بس��ياري از واحدهاي توليدي تحتتملك دولت به بخش خصوصي.
 افزايش تس��هيالت بانكي ارزان ،يارانه هاي نقدي مس��تقيم و غير مستقيم وتسهيالت صادراتي مناسب براي توليد كاالهاي صادراتي.
 انجام برنامه ريزي هاي الزم برای كاهش تشريفات زائد و وقتگير كه در افزايشگردش سرمايه صادركنندگان و نهایتا كاهش هزينه صادرات موثر مي باشد.
 توجه و تمركز بيش تر به صدور محصوالت با ارزش افزوده نسبتاً باال. اختصاص يارانه حمل و نقل. رفع مش��كالت موجود در صنايع و واحدهاي توليدي جهت فعاليت با ظرفيتكامل و اسمي آ نها.
 استفاده از روش های نوین تولید برای کاهش ضایعات و به تبع آن هزینه هایتولید.
 انجام برنامه ريزيهاي الزم برای كاهش هزينه بسته بندي كاالها از طريق توليدو يا واردات مواد اوليه و ماشين آالت مدرن بسته بندي.
 توجه ويژه به سازماندهي علمي فرآیند توليد ،مدرنيزاسيون ،ارتقاء فرهنگ کارو نهایتا افزايش بهره وري.
 -5مسائل بازاريابي و تبليغات
در زمین��ه بازاریابی بهین��ه و مطلوب محص��والت صادراتی اس��تان کرمان نیز
مشکالتی به شرح زیر وجود دارد:
 کمبود و عدم تمركز اطالعات مورد نياز به ويژه اطالعات تجاري و اقتصادي درخصوص بازارهاي مختلف صادراتي.
 عدم توجه برخی صادرکنندگان به كسب اطالعات مورد نياز در خصوص ويژگيهاي فرهنگي ،عاليق و سالیق بازارهاي هدف.
 كیفيت نس��بتا پا يين برخ��ي از محصوالت صادرات��ي و عدم ت��داوم در ارائهمحصوالت کیفي ،باعث ايج��اد حس عدم اعتماد در خريداران خارجي ش��ده و
ضمن ممانعت از توس��عه بازارها ،حفظ بازارهاي موجود را نيز با مش��كل مواجه
ساخته است.
 -برخي از توليد كنندگان داخلي به دليل عدم آگاهي از نيازهاي متنوع خريداران

