
ه مقا�    �� 	
 از � � �� 
 

ه مقا�    �� 	
 از � � ان عرضه                                                                                                                             �� �
ن�	 ا ه اي��
�

�فروش

 

 عنوان فار! مقا� :

نت صادرات .لكرد و صادرات اعتبار &�  

ك�	  سطح های داده از مدار/ يش 7 	
ا  

ي� مقا� :
�

 عنوان ان;

Export Credit Guarantees and Export Performance 

Evidence from Austrian Firm-Level Data 

 توجه !

ه ميباشد. �� 	
ا قسم�	 از  �̂ � فايل ت �̀  ا

 �a راهb (ايش �
ه شده fمل �a فرمت ورد (قابل و �� 	
يه مقا�  	g ای �
ي� 
�

 نسخه ان;

اييد.اينجا مقا�،  �l يکn  

http://iranarze.ir/Export+Credit+Guarantees+Performance+download+free+latin+paper


ه مقا� �� 	
 از � � ��

ه مقا� �� 	
 از � � �� ان عرضه �
ن�	 ا ه اي��
�

�فروش

 توجه !

ه ميباشد. �� 	
ا قسم�	 از  �̂ � فايل ت �̀ ا

ي� مقا�
�

�a نسخه ان; ايش) bراه �
ه شده fمل �a فرمت ورد (قابل و �� 	
يه مقا�  	g ای �
اييد.اينجا ، �l يکn

� رشته  �̀ ای مشاهده سا
� مقاoت ا �
 � �qچنb اييد.اينجا �l يکn

II. Export Guarantees, Financial Constraints, and Exports: A Brief Survey of the

Literature 

1.. des of Trade Finance

Cash payments are rare in international transactions. Various financial instruments have 

emerged as substitutes for the lack of face-to-face cash transactions between suppliers and 

customers in international trade. Trade finance usually assumes the form of open account 

finance, which covered between 38 and 45 percent of global merchandise trade in 2008 

(Asmundson et al., 2011). In this case the exporter directly extends credit to the importer and 

thus bears the credit risk and the burden to provide liquidity to the counterparty.  

Alternatively, exporters may resort to cash-in-advance payment by the foreign customer, 

thereby shifting the risk of delivery to the importer who then faces the task of providing the 

liquidity for the transaction. According to estimates by the International Monetary Fund, cash-

in-advance arrangements covered around one fifth of global merchandise trade in 2008 

(Asmundson et al., 2011).  

ت  2. گارانتی ھای صادرات، محدودیت ھای مالی و صادرات: بررسی مختصری از ادبیا
ری  1. مدھای تامین مالی تجا

در معامالت بین المللی پرداخت ھای نقدی به صورت کم انجام می گیرد. ابزارھای مالی مختلفی به عنوان جانشینی 
برای کمبود معامالت نقدی چھره به چھره بین عرضه کنندگان و مشتریان در تجارت بین المللی ظھور کرده اند. تامین 
مالی تجاری معموالً شکل تامین مالی حساب باز را فرض می کند که بین 38 و 45 درصد از تجارت کاالی جھانی در 

سال 2008 را تحت پوشش داشت. در این مورد، صادر کننده اعتبارش را مستقیماً به وارد کننده توسعه داده و به 
 . ھمین خاطر حامل ریسک اعتبار بوده وبار نقدینگی را به طرف مقابل محول می کند

در این راستا صادرکنندگان ممکن است به پیش پرداخت نقدی از سوی مشتری خارجی متوسل شده و بدین طریق 
ریسک تحویل را به واردکننده ای انتقال می دھند که با وظیفه فراھم نمودن نقدینگی برای معامله مواجه می شود. 

برطبق تخمین ھای صندوق بین المللی پول ، آرایش پیش پرداخت نقدی در حدود یک پنجم از تجارت کاالی جھانی در 
سال 2008 را پوشش داد. 
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