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 جلسه:دستورکار
 بانک توسعه صادرات در جهت گسترش صادرات استانهای یتدر خصوص استفاده از ظرف یشنهاداتو ارائه پ یبررس 

 

 اهم موارد مطرح شده:
 مقدم به یرعرض خضمن روشنک  یآقا ، جنابخراسان رضوی صادرکنندگان یهاتحاد ریاست ن تجارت ویوکمیس ئیس محترمردر ابتدای جلسه  -1

، در اقتصادیمختلف های رغم بهبود شرایط در حوزهعلی پیشینهای در سال بیان نمودند: و همکارانشان بانک توسعه صادراتمدیرعامل محترم 

 حاصل نشده است. چشمگیری حوزه تجارت توفیقات 

بازرگانی و تفاوت اعمال شده بین بازرگانان و تولیدکنندگان، پرداخت های بیان نمودند: در خصوص صدور کارتدر ادامه  در روشنکجناب آقای  -2

های : باید بررسی نمود طی سالنمودند تأکیدایشان شود. در ادامه می درصد بهره اضافی توسط صادرکنندگان سبب تضعیف صادرات در کشور 4

های و بنگاه شودچند بنگاه بزرگ صادراتی توجه تنها به ، اقتصادیاینکه در شرایط بحران ؟  شده است یجاداصادراتی جدید چند بازار  ،گذشته

 . باشدمی اشتباهی بزرگ کم اهمیت باشندکوچک و متوسط 

حوزه  یندهبه عنوان نما یدبا یتخصص ایهبانک که ندادامه داد ایشاناست.  یضتبع یو کارت بازرگان یبهره بانک ینافزود تفاوت ب ینهمچن روشنک -3

بانک . ستکشور انجام داده ابهبود صادرات  ینهدر زماقداماتی پاسخگو باشد که چه  یدکنند. صندوق توسعه ضمانت صادرات با یتخود فعال

های پرداخت تسهیالت در حوزه باید تمرکز بر توسعه و تولید و صادرات داشته باشد و ازرا برعهده دارد  یتوسعه کشاورز یفهکه وظ یکشاورز

انه در حوزه کشاورزی و صادرات تبخنمودند خوش یانتشکر و بدر دولت یازدهم  یکشاورز محترم یراز وز ادامهروشنک در  دیگر ممانعت نماید.

 داشته است. را در دوره گذشته کشور پیشرفت خوبیکشاورزی، محصوالت 

ند: بانک توسعه صادرات گفت محترم یندگاننما مدیرعامل و به ییضمن خوشامد گو و آب یکشاورز یسیونکم محترم ییسادامه جلسه ر در -4

تخصصی به منظور بررسی های موجود و جلسات مشترک با سایر کمیسیونهای جلسات پیرامون حوزه صادرات و رفع موانع و چالش برگزاری

بانک توسعه صادرات های فعالیتهمچنین  .خواهد بود صادراتی استانموضوعات مرتبط بین دو حوزه فعالیت کمیسیون ها، نقطه عطفی در جهش 

 مدیران بانک توسعه صادرات قابل تقدیر است.ای و نگاه توسعه بسیار خوبی داشته اخیر رشد وتوسعههای طی سال

 بیان نمودند:صنایع غذایی کشور  بزرگهای اشاره به مزیت صادراتی استان در بخش کشاورزی و اهمیت استان به عنوان یکی از قطبایشان با  -5

های از مزیت در حال فعالیت هستند استانصنایع غذایی در استان و مراکز برتر علمی در حوزه کشاورزی و صنعت غذا در  بزرگهای وجود شرکت

 باشند.می در این بخشگذاری مهم استان برای سرمایه

وری از آب مصرفی در بخش و افزایش بهره اقتصاد آب بایستمی در این حوزه دارندملی که تمام افراد یت موضوع بحران آب و وظیفه اهمدر  -6

از مشکالت این و  باشدمی پایین و کشور ارزش افزوده محصوالت کشاورزی در استانزنجیره توجه به . یردمورد توجه خاص قرار بگکشاورزی 

در گذاری لزوم تغییر در الگوی کشت محصوالت و سرمایه کشاورزی استان،ه توسعه صادرات بخش نگاه مدیریتی ب نداشت .استکشاورزی بخش 

 بود. توسط ایشان از دیگر موارد قابل اشاره  جیره ارزش محصوالت و جهش صادراتیبخش کشاورزی و صنعت غذای استان با توجه به زن

و مراکز علمی ها مشترک با بانک یجهش صادراتهای طرحنجام عزم ملی برای توسعه صادرات در کشور ایجاد نشده است. اآنطور که باید تا کنون   -7

مختلف های ذیربط، ایجاد مزارع با هدف صادرات، پیگیری چگونگی جذب سرمایه در این بخش و بررسی نرخ تسهیالت در بخشهای و بنگاه

یکی از به حوزه صادرات،  تسهیالت اختصاص یافته باشند. به عنوان مثال تا کنون باال بودن نرخ اثرگذارتوانند می کشاورزی و حوزه صادرات

 نمود.بخش حفظ  ینرا در ا یرقابت یتباشد که بتوان مزای به گونه یدباها نرخ صادرکنندگان بوده است. مشکالت
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 موارد مطرح شدهترین پرداختند که از مهم بانک توسعه صادرات محترم عامل یرمددر ادامه جلسه اعضا محترم حاضر به بیان سواالت خود از  -8

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می

 عللدهد که یکی از می صادراتی موفق در دنیا در حال فعالیت هستند نشانهای عنوان پایگاه به بررسی وضعیت کشورهای پیشرو در صادرات که

ایجاد بازارهای تخصصی صادراتی و  طرحرو بر لزوم اجرای ایجاد بازارهای تخصصی صادراتی در داخل آن کشورها بوده است و از این آنهاموفقیت 

 یاقتصاد یهتوج هایی پروژه یکه چنینبیان نمودند:در صورت مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات راستادر این . شد تأکیدها حمایت از این طرح

 به عمل خواهد آورد.ها الزم را از طرح حمایت مالیبانک  ،ن را ضمانت کندآ یریپذ یهتوج ارائه دهنده طرح،و  داشته باشد

 ابتباال بودن نرخ تسهیالت در کشور از دیگر موانع توسعه صادرات مطرح شد و گفته شد: تا زمانی که نرخ تسهیالت در کشور باال باشد توان رق -9

 ت مطابق با سایر کشورهای جهانکاهش نرخ تسهیال ،صادراتی در سطح بین المللی وجود ندارد و لزوم بهبود شرایط صادرات کشور پذیری

 باشد.می

 یالملل ینب یدر بازارها یگرحضوربانک توسعه صادرات و از طرف د خدماتن متوجه آاز ای بخش عمده که ندسیمه یتوسعه صدور خدمات فن  -10

در خارج گذاری یهسرماهای نسبت به پروژه داشتن نگاه سیاسیتا کنون  یدشاو  باشدمی در این زمینهگذاری یهسرمابرنامه ریزی و مستلزم  است

را به همراه  صادرات و کارایی این بخشو توسعه  ییزا اشتغال قطعا خواهد توانست ینگاه اقتصاد و لذا داشتن به عنوان یک مانع بودهاز کشور 

 در خارج از کشور و یمهندس یصادرات خدمات فن یمال تأمیندر بحث توسعه صادارت بیان نمودند:  کدر ادامه مدیر محترم بانداشته باشد. 

الزم را از  یمال تأمین ،الزم یخط اعتبارو تعلق  یصندوق توسعه مل همکاری بانک با ،عظیممنابع مالی  به با توجه به نیازها پروژه مالی تأمین

 بعمل خواهد آورد.خارج از کشور های پروژه

 مورد نیاز جهت ضمانت بانک را فراهم نمایند. اسناد توانند ینم ،دریافت تسهیالت از چندین بانکدلیل به ها شرکت یشتربهمچنین عنوان شد:   -11

 قابل استفاده درتا میزان وثیقه سپرده شده  شودمی استفاده یاعتبار خط یبانک برا یککه در  یاعتبارهای پوشش شودمی یشنهادپلذا 

 .باشدنیز  یگرد هایبانک

 ،کندمی یداتوسعه پ یکشاورز توسعه مدلدر : ندعنوان نمود رضوی انسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خرااداره توسرئیس محترم  در ادامه -12

 تأثیر ینا که گردد یکشاورز یفیو ک یکم ءدر صنعت موجب ارتقاگذاری یهسرما ینا و در نهایت شودگذاری یهاز آن درصنعت سرما یارز ناش

 در توسعه صادرات برود وبه سمت توسعه صادرات  یدبا دکن یداتوسعه پ کشور بخواهد اگر .کشور خواهد شدمنجر به توسعه  یندشانآمتقابل بر

 مندیازن کشور ما بیشترین مزیت صادراتی را در بخش کشاورزی دارد و لذا این بخش .باشیم یصادراتمزیت دار  تبه دنبال محصوال یدبا

مادگی ن مورد بانک توسعه صادرات اعالم آدر ایز است. یناچ یاربخش بس یندر اگذاری یهسرما این درحالیست که و بوده بیشترگذاری یهسرما

 ثابت به صورت ارزی در جهت توسعه صادرات بخش کشاورزی عنوان نمود.گذاری خود را در زمینه سرمایه

دهای ارشاورزی از معضالت این بخش است و کشور در دستیابی به استاندش کعدم وجود استانداردهای الزم در بخایشان در ادامه بیان نمودند:   -13

  .دفاصله زیادی دارصادراتی از سطح بین المللی 

موجود در  حمایتیهای تواند همکاری خوبی با سازمان جهاد کشاورزی داشته باشد. همچنین صندوقمی بانک توسعه صادرات هم در این زمینه -14

 نماید.پیدا انتقال تواند به بانک توسعه صادرات می وزارت جهاد کشاورزی ی کشاورزی با همکاریحوزه معاونت توسعه بازرگان

رکی در کشور نسبت به سایر ، باال بودن عوارض گممتخصص رایزنان اقتصادی عدم حضوردر کشور، صادرات  حوزه متولی خاص عدم حضور -15

د نیازمند مواردیگر تجاری و کاهش ریسک صادرکنندگان از های و ورود بیمه جهانیتعیین گرید صادراتی بر اساس معیارهای ، لزوم کشورها

 مطرح شده در جلسه توسط مدیرعامل محترم تعاونی کشاورزان مشهد بود. و پیگیری
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 :ندبانک توسعه صادرات جلسه ادامه داد یرعامل محترممد ی،آباد در ادامه جناب آقای دکتر صالح  -16

و  کند یداپ یشافزاها شود تا سود بنگاه یتحما یاز بخش خصوص یدبادر این راستا کشور توسعه بخش صادرات است.  اقتصادحل نجات  راه

 راستا نو ارائه تسهیالت در ای کشور صادرات بهبودبانک توسعه صادرات نیز کمک به  اصلیی وظیفه واعطاء شود  به صادرکنندگان یالت الزمتسه

 باشد.می

این است و  حائز اهمیت.. بسیار .تخصیص تسهیالت و نرخ ارز، ، عوارض،در تعیین قوانیناز جمله ها تی در کشور در تمام حوزهوجود تفکر صادرا -17

چابک سازی همچنین به دلیل تکیه بر صادرات نفتی، تنها تفکر وارداتی بر کشور حاکم بوده است.  طوالنی در کشوردوره درحالی است که 

  باشد.می ماتاباالخص بانک توسعه صادرات از الز داری کشور وسیستم بانک

 مالی بانک توسعه صادرات اشاره کردند و گفتند: تأمینایشان در ادامه به سه منبع اصلی   -18

دهد. می ارائه یالتو به بخش صادرات تسه داشته یارکه بانک در اختای یهمنابع سرما :است یمال تأمینسه منبع  دارای توسعه صادرات بانک 

 یداپ یششد افزا یبکه در مجلس تصو 35از محل تبصره  یلیاردم 1000خر سال آکه در  هن بوداتوم یلیاردم 2500بانک تا سال گذشته  یهسرما

 بوده است. 1386بانک در سال  ینقد یهسرما یشافزا خرینآرسید و ن اتوم یلیاردم 3500 سرمایه بانک به کرد و

بانک توسعه صادرات  ین از صندوق ملاتوم یلیاردم 800در سال گذشته حدود بانک است که خوشبختانه  یمنابع صندوق توسعه مل یگرمنبع د 

 تأمینسوم منبع ه است. کرد یداکاهش پ %11به  یالتنرخ تسه انجام شدههای رایزنیبوده و با  %16نرخ منابع  در گذشتهجذب منابع داشته است.

 شده است.تر و تورم محدود یپول یهبر پاگذاری تأثیر یلخطوط به دل ینکه چون ااست  یبانک مرکز یخطوط اعتبارمالی بانک 

 ی. اما در بخش ارزدنشومی در گردش استفاده یهسرما منابع به منظور اینعمدتا  یدچه در بخش تجارت و چه در بخش تول یالیبخش منابع ر در -19

 باشد.می %18 تا %16 ینسود منابع بانک بهای نرخ و صادرکنندگان قرار دهد یارثابت در اخت یهسرما تا وجود دارداین اختیار بانک 

 به تواندمی صادراتاست. بانک توسعه  یاعتبار وطخط اعطاء ارائه دهدبه صادرکنندگان  تواندمی که بانک توسعه صادراتتسهیالتی  از سایر -20

 .اعطاء نماید یاعتبار وطخط هستنددر ارتباط  آنهاکه صادرکنندگان در خارج از کشور با  یهایبانک

 

 

 مصوبه جلسه
با عنایت به توضیحات اعضاء حاضر در جلسه و پس از بحث و تبادل نظر، مقرر گردید درخواست هایی که در حوزه توسعه  .1

آن صادرات محصوالت کشاورزی وجود دارد به صورت مستند به دبیرخانه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق منعکس تا متعاقب 

 الزم از طریق بانک توسعه صادرات صورت پذیرد.های پیگیری
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