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موانع سیاستگذاری
تامین مالی

فاطمه پاسبان 
تحلیلگر اقتصاد 

در فرآینــد تولید محصول و خدمات، بــازار و فروش از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. در جهان کنونی تولید بر اســاس بازار 
تنظیم می شــود به گونه ای که قبل از برآورد نوع و میزان تولید 
کاال و خدمــات، بــرآورد می شــود که چقدر تقاضــا )داخلی و 
خارجی( وجود دارد و نیازها، ســلیقه و ترجیحات مصرف کننده 
چیست و سپس تولید بر اســاس آن برنامه ریزی شده و فرآیند 
تولید آغاز می شــود. پس از تولید، مهم ترین کار، رســاندن آن 
محصول به دست مصرف کننده اســت. این فرآیند در مفهومی 
به نام زنجیره ارزش محصول تبلــور می یابد به طوری که تمام 
اقدامــات و فعالیت هایی را که بازیگران مختلف، قبل از تولید تا 
مصرف یک محصول انجام می دهند، در خود تعریف کرده و هر 
بازیگر نقش خود را به گونه ای اعمال می کند که کارایی، بهره وری 
و ســودآوری را در چرخه، برای همه بازیگران به همراه داشــته 
باشد و در نهایت نیاز مصرف کننده )نهایی یا واسطه ای( را تامین 
ســازد. این زنجیره شــامل جریان کامل اطالعات، محصوالت، 
مــواد و نهاده ها و منابع مالی بین مراحل مختلف تولید و فروش 
یک محصول و تامین نیاز مصرف کننده اســت. در جهان کنونی 
ایجاد و ارتقای زنجیره ارزش محصول توسط بخش خصوصی و 
مردمی، تنها راهکار ســاماندهی و مدیریت بازار کاال و خدمات 
بوده و مطمئن ترین مسیر سودآوری برای بازیگران زنجیره است. 
شکل گیری و ساماندهی و توانمندی زنجیره ارزش هر محصول و 
فعالیت نه تنها به دنبال خود بهره ور بودن، کارایی و سودآوری را 
برای بازیگران زنجیره به همراه دارد بلکه منافع اجتماعی و ملی 
کشور را در بستر حکمرانی خوب به همراه خواهد داشت. بسیاری 
از سیاست های دولت و اهداف توسعه ای پایدار کشورهای جهان 
از طریــق حکمرانی خوب و تعامل ســازنده و هدفمند با بخش 
خصوصی و غیردولتی حاصل می شــود. در کشور ما هم یکی از 
سیاست های توسعه ای کشور کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی 
از طریق توسعه صادرات غیرنفتی است که در تمامی برنامه های 
توسعه کشــور به آن توجه شــده و به عنوان آرزویی که دست 

یافتــن بــه آن ممکن امــا نیازمند 
تدبیر و درایت است، در طول تاریخ 
اقتصادی کشور ما بوده و خواهد بود. 
آمار صادرات غیرنفتی ایران حاکی از 
آن است که در طول زمان دستخوش 
نوســان بوده و با فــراز و فرودهایی 
همراه بوده است )نمودار 1( به طوری 
که در ســال های اخیــر )1390 تا 
1396( در حدود 6/5 درصد متوسط 
درصد تغییرات آن بوده اســت. آمار 
نشان می دهد که در سال های 1392 
)منفــی 0/13درصد(، 1394 )منفی 
10/34 درصد( و 1395)منفی 5/13 
درصد( رشد منفی مشاهده شده و در 
بقیه سال های مورد نظر رشد صادرات 
مثبت است. عوامل متعدد قیمتی و 
غیرقیمتی بر توسعه و ارتقای صادرات 
غیرنفتی تاثیرگذار اســت، اما به نظر 
می رســد در اقتصاد ایران شــرایط 
نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی 
تاثیرات بسیار شگرف تری بر صادرات 
خواهند داشت. بهره وری، ضریب نفوذ 
رقابت پذیری،  تجــارت،  در  اینترنت 
تجارت الکترونیک، توجه به ســالیق 
و رضایــت مصرف کننــده خارجی، 
اســتاندارد و بهداشــت، بسته بندی، 
قوانیــن و مقــررات از جمله عواملی 
اســت کــه در کنار قیمــت کاالی 
صادراتی بر سهم از بازار خارجی کاال 

و خدمت تاثیرگذار است.

 در همین راســتا یکی از عوامل مهم غیرقیمتی در توسعه 
و ارتقای صادرات غیرنفتی، فضای کســب وکار است. دستیابی 
به رشــد پایدار و مداوم در صادرات غیرنفتی کشــور متضمن 
آن است که فضای کســب وکار پویا و کارآمد برای فعالیت های 
مرتبط با بخش بازرگانی وجود داشــته باشــد. منظور از فضای 
کســب وکار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند 
کیفیت دستگاه های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت 
زیرســاخت ها و تامین مالی اســت که تغییر دادن آنها فراتر از 
اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی اســت. شاخص 
فضای کســب وکار بر اساس 10 زیرشــاخص، آغاز کسب وکار، 
دریافت مجوز ساخت وســاز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط 
شرکت ها، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت 
از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کاال در جهان، سهولت 
اجرای قراردادها و ورشکســتگی و تعطیلی شرکت ها محاسبه 
می شود. این شاخص نشــان دهنده سهولت و مناسب بودن هر 
کشــور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. فضای 
کســب وکار در رونق تولید و تجارت از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت زیرا اوالً محیط کسب وکار نامناسب، هزینه های تولید را 
باال بــرده و رقابت پذیری کاال را در عرصــه بین المللی کاهش 
می دهد. به عبارتی بنگاه ها با دو نوع هزینه روبه رو هستند، یکی 
هزینه های داخلی بنگاه )که شامل هزینه های تولیدی، اجرایی و 
مدیریتی است( و دیگری هزینه ای که محیط کسب وکار به بنگاه 
تحمیل می کند. هرچه هزینه های محیط کســب وکار افزایش 
یابد بر قیمت تمام شــده محصول تاثیرگذار اســت و از قدرت 
رقابت قیمتی محصول می کاهد. زمانی که فضای کســب وکار 
بنگاه ها پرهزینه و دردسرساز باشد، بنگاه ها به فعالیت در بخش 
غیررســمی متمایل شده و از آنجا که امکان سرمایه گذاری های 
بزرگ و گسترش فعالیت های بنگاه ها در بخش غیررسمی میسر 
نیست، مقیاس این بنگاه ها کوچک مانده و به وضعیت صرفه های 
ناشی از مقیاس نرسیده و رقابت پذیری حاصل نمی شود. توجه 

نبود راهبرد و استراتژی
کسب وکارهای صادراتی چه سهمی از تسهیالت بانکی دارند؟

 نمودار1- روند صادرات غیرنفتی کشور 
)میلیون دالر- منبع: بانک مرکزی(
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 نمودار2- تسهیالت پرداختی به بخش بازرگانی و هدف از دریافت طی چهارماهه سال 1398
)درصد- منبع: بانک مرکزی(
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به شاخص های فضای کسب وکار تجاری و بهبود شرایط موجود 
یکی از الزامات توســعه و رونق صادرات غیرنفتی اســت. نتایج 
گزارش مرکــز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران تحت عنوان 
»پایش ملی کسب وکار در بهار سال 1398« از فعاالن اقتصادی 
مشــارکت کننده در این پایش نشان می دهد که به ترتیب سه 
مولفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت«، »بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های 
اجرایی ناظر بر کسب وکار« و »دشواری تامین مالی از بانک ها« 
نامناسب ترین مولفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر 
مولفه ها بوده اســت. قابل ذکر اســت که در چهار دوره نخست 
اجرای این طرح، »دشــواری تامین مالــی از بانک ها« به عنوان 
نامساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده بود اما در هفت دوره 
پاییز 1396 تا بهار 1398، »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات 
قیمت مواد اولیه و محصوالت«، نامساعدترین مولفه کسب وکار 
ارزیابی شــده اســت. همان طور که مشــاهده می شود تامین 
مالی کســب وکار یکی از عوامل غیرقیمتی موثر بر فعالیت های 
کسب وکار است که کسب وکار تجاری نیز از آن مستثنی نیست. 
دشــواری تامین مالی از بانک ها را می تــوان در میزان و اندازه 
وام، دوره بازپرداخت، نرخ ســود بانکی، تضمین وام، فاصله بین 
تقاضای وام و پرداخــت وام و مقررات اداری و قانونی مرتبط با 
آن جســت وجو کرد. در چهار ماه ابتدای سال 1398 در حدود 
389 هــزار میلیارد ریال از مجموع 2188 هزار میلیارد ریال به 
فعالیت های بازرگانی تخصیص داده شــده که در حدود 17/8 
درصد مجموع تسهیالت را به خود اختصاص داده است. اطالعات 
تسهیالت پرداختی 12ماهه سال های 1395 و 1397 حاکی از 
آن است که به ترتیب سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیالت 
پرداختی کشور 13/2 و 14/6 درصد بوده که در مقایسه با چهار 
ماه ابتدای سال 1398، سهم بخش بازرگانی افزایش یافته است. 
آمار نشــان می دهد که در ســال 1397 نسبت به سال 1395، 
میزان تسهیالت پرداختی به بخش بازرگانی در حدود 55 درصد 
افزایش داشته اســت. به عبارت دیگر به منظور رونق و توسعه 
فعالیت های بخش بازرگانی که یکی از فعالیت های آن صادرات 
است، افزایش تسهیالت پرداختی بانک ها اتفاق افتاده است در 
چهار ماه ابتدای ســال 1398 در حدود 35 درصد تســهیالت 
پرداختی به بخش بازرگانی پرداخت شــده است. همان طور که 
نمودار 2 نشان می دهد حدود 58/3 درصد تسهیالت پرداختی 
به بخش بازرگانی برای خرید کاالی شــخصی، 25 درصد برای 

توســعه، 14/4 درصد بــرای تامین 
سرمایه در گردش، 7/7 درصد برای 
ایجاد، 2/4 درصد برای خرید مسکن، 
1/8 درصد برای تعمیر و 8/1 درصد 
برای سایر موارد دریافت شده است. 
بیشترین سهم مربوط به خرید کاال، 
توســعه و ســرمایه در گردش بوده 

است.
از ســوی دیگر اطالعــات بانک 
مرکزی نشان می دهد که طی دوره 
1373 تــا 1395 میانگین ســهم 
از مجموع مانده تسهیالت  صادرات 
بانک ها و موسسات اعتباری به بخش 
غیردولتــی در حــدود 2/1 درصد 
بوده است که سهم پایینی را شامل 
می شــود. همان طور کــه نمودار 3 
نشان می دهد بیشترین سهم مربوط 
به سال 1379 با سهم 5/9درصدی 
از مجموع مانده تســهیالت بانک ها 
و موسســات اعتبــاری بــه بخش 
غیردولتی اســت. روند نزولی سهم 
صادرات از نمودار 3 قابل رویت است.

نرخ بــاالی تــورم در کشــور و 
کاهش قــدرت خرید واقعی وام های 
دریافتــی از بانک ها به منظور تامین 
مالی فعالیت، نیــاز به تامین مالی با 
مبالغ بیشــتر را به کســب وکارهای 
اقتصادی و از جمله کســب وکارهای 
صادراتی تحمیل می کند. در ســال 
1397 بر اساس اطالعات مرکز آمار 
ایران نرخ تورم کشور در حدود 26/9 
درصد بوده اســت که بخشی از رشد 
در تسهیالت پرداختی به فعالیت های 
اقتصادی به منظور جبران تورم برای 
حفظ قدرت خرید واقعی وام نسبت 
به سال قبل اســت که نباید به پای 
افزایش میزان تســهیالت پرداختی 
نوشــته شــود. با توجه به شــرایط 
تورمی کشــور، میزان وام مورد نیاز 
کســب وکارهای اقتصادی الزم است 
بر اساس قدرت خرید پول محاسبه 
و ارائه شود تا فعالیت های اقتصادی 
کشــور برای تامین مالی با مشــکل 
روبه رو نشــوند. تحریم و مشــکالت 
مربوط به نقــل و انتقال بانکی پول، 
بــه همــراه محدودیت هــای دیگر 
توان صادراتی کشــور را مورد تهدید 
قرار داده اســت، از ایــن رو ضرورت 
دارد در خصــوص حمایت واقعی و 
هدفمند از صادرات به منظور ارتقای 
توان صادراتی کشــور و پایداری آن 
تمهیدات مناسب در نظر گرفته شود.

متخصصان امر چالش های بی شــماری را در خصوص موانع 
بنیادی توســعه صادرات غیرنفتی در کشــور بیــان کرده اند که 

مهم ترین آنها را می توان به شرح زیر برشمرد:
 نبــود راهبرد و اســتراتژی مشــخص در خصوص صادرات 

محصوالت دارای مزیت
 پایین بودن قابلیــت رقابت تولیدات داخلی از منظر قیمت 
تمام شده در مقایسه با کاالهای مشابه رقیب کشورهای صنعتی و 
اقتصادهای نوظهور مانند چین، مالزی، تایلند، کره جنوبی، مالزی

 پایین بودن کیفیت و اســتانداردهای فنی و بهداشــتی و 
تغذیه ای تولیدات داخلی

 توجه ناکافی به مطلوبیت و خواســته متقاضیان خارجی در 
طراحی و تولید کاال از نظر قیمت، شــکل و ظاهر، بســته بندی، 

کیفیت و...
 توجــه ناکافی به رویکرد تولید صادرات محور. در واقع تولید 
بدون توجه به بازار هدف و نیاز آنان تولید می شود و در حقیقت 
پس از تولید که مازاد تقاضا به وجود می آید به صادرات محصول 

و کاالیی مبادرت می شود که خواسته مشتری خارجی نیست.
 عدم شــکل گیری زنجیره هــای صادراتی کــه در آن همه 
بازیگران حضور داشته و با تعامل و همفکری و تعهد در راستای 

هدف مشخص فعالیت و با هم مشارکت و همکاری کنند.
 نادیده گرفتن طراحی بســته سیاســت حمایتی مناسب و 
بهینه برای توســعه صادرات محصــوالت دارای مزیت در طول 
زنجیره صادراتی محصول کــه در این میان یکی از حمایت های 

مورد نظر مرتبط با تامین مالی است.
 ناهماهنگی میان سیاست های پولی و ارزی و سیاست های 
توســعه صادرات به طوری که بتوان به اهداف مورد نظر دســت 

یافت.
 ناکافی بودن ســرمایه اجتماعی میان تشکل ها، اتحادیه ها و 
ســازمان های غیردولتی تولیدی و بازرگانی به طوری که امکان 
همکاری و مشــارکت و همدلی میان بازیگران مختلف را کاهش 
داده و هر بازیگری به دنبال حداکثر کردن منافع شــخصی خود 

بوده و منافع جمعی در اولویت کمتری قرار دارد.
 ناکافی بودن مسوولیت اجتماعی در میان بازیگران زنجیره 
صادراتــی محصول به طوری که در قبــال دریافت حمایت های 
دولتی یا مشارکت سایر بازیگران زنجیره ارزش، کمتر متعهد به 
انجام و دستیابی به بخشی از اهداف توسعه صادرات در برنامه های 

توسعه کشور یا زنجیره ارزش هستند.
 ناکافی بودن زیرســاخت های اقتصــادی و اجتماعی و فنی 

توسعه صادرات در کشور
 ناکافی بودن تبلیغات و اطالع رسانی محصوالت دارای مزیت 
صادراتی در کشورهای هدف بالفعل و بالقوه. رایزن های اقتصادی 
به عنوان ســفیران کاالهــای صادراتی ایرانی در خارج کشــور 

می توانند کمک شایانی در این خصوص کنند.
به دلیل درآمدهای نفتی و دستیابی آسان به درآمد ارزی نفت، 
به رغم توجه به توســعه صادرات غیرنفتی در برنامه های توسعه 
کشــور هنوز »تفکر و ایمان به رهایی از وابســتگی به نفت« در 
حاکمیت قوت و نیروی کافی نگرفته اســت و تا اندیشــه »ایران 
توســعه یافته بدون نفت« در کشــور قوت نگرفتــه و رفتارهای 
تصمیم ســازی، سیاســتگذاری، اجرایی و اقدام و عمل همسو با 
این اندیشــه نشود، نمی توان به ســادگی به آرزوی ایرانی آباد و 
توســعه یافته در سایه اقتدار تولید کارآمد، بهره ور، ارزش آفرین و 

صادرات محور دست یافت. 
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