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بررسی دالیل مؤثر بر معوقات بانکی استخرهای پرورش ماهی حاشیه رودخانه هراز
3

محمدصادق نیکپور ،1ناصر یدالهزاده طبری  ،2رضا چنگیزی

چكیده
بر اساس مباني نظري و مطالعات تجربي انجام گرفته در خصوص معوقات اعتباري ،ميي تيوا عوامي را در  3گيرو
مشخصات فردي و اجتماعي وام گيرند  ،ساختار بانکي و شرايط محيطي تقسيمبندي كرد .در اين تحقيق بيه بررسيي تيأثير
اين عوام بر معوق ماند تسهيالت اعتباري پرداخت شد به پرورش دهندگا ماهي در حوز رودخانه هيراز پرداختيه شيد
است .جامعه آماري تحقيق خبرگا و كارشناسا بانکي مي باشند كه به علت كوچکبود جامعه آماري هميهي كارشناسيا
به عنوا نمونه انتخاب گشتهاند .در اين تحقيق با اسيتااد از تکنييک تحليي سلسيله مراتبيي ( )AHPعوامي تأثيرگياار
شناسايي و رتبه بندي شد اند .از اين سه مؤلاه اصلي ،با توجه به پاسخ كارشناسا و نتايج تحلي سلسله مراتبي،وز هر يک
از معيارها ،بدين صورت ميباشد :ساختار بانکي  ،0/199 :فردي(كشاورز) 0/212:و عوامي محيطيي .0/588بنيابراين معييار
عوام محيطي بيشترين وز را دارگشته است و به عنوا مهمترين مولاه در عدم وصول تسهيالت بانکي اذعا گشته است.
در ك از ميا  15شاخص مورد تحقيق ،ثابتنبود نرخ ارز ،حوادث طبيعي ،مشک بازار فروش و تورم ،به ترتيب رتبه هياي
اول تا چهارم را در بين گزينه ها به خود اختصاص داد اند .در پايا تحقيق با توجه به اينکه عوام محيطي بخصوص نيرخ
ارز و بازار فروش تاثير بسزائي در توليد و درآمد دارد ،پيشنهاد ميگردد دولت از سياستهاي كنترلي مقتضيي در ايين بخي
استااد بهينه نمايد.
کلید واژه :معوقات بانکي ،رودخانه هراز ،پرورش ماهي قزلآال ،قيمت محصول،مدت بازپرداخت ،تورم.

تاریخ وصول1395/3/25 :

تاریخ پذیرش1395/10/28 :

 -1گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران
 -2گروه اقتصاد ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران(نویسنده مسؤول)
 -3گروه شیالت ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایرانrech76ir@gmail.com
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 -1مقدمه
يکي از اصليترين عوام محدودكنند توسعه فعاليتهاي كشاورزي و استااد از فناوريهاي جديد در
اين بخ ،كمبود سرمايه است.
سرمايه در فرآيند توسعه اقتصادي از عوام كليدي به شمار مي رود و در نق
توليد كشاورزي ،اهميت فراواني دارد .اهميت سرمايه بدين دلي است كه موجبات افزاي

محدودترين عام
بهر وري ساير

عوام توليدي يعني زمين و نيروي كار را فراهم ميكند(سلطاني.)1383،
باتوجه به قابليت سرمايه در تبدي شد به ساير عوام توليد در تركيب با ديگر نهاد ها ،به كارگيري
صحيح سرمايه ميتواند موجب افزاي

توليد و درآمد شود .همچنين با توجه به اينکه تزريق اين نهاد به

جريا توليد همرا با به كارگيري فناوري و روشهاي جديد موجب افزاي

كارايي عوام توليد ميشود

(هاشميتبار و همکارا .)1388 ،
فصلي بود توليدات كشاورزي هموار يک خأل موقت بين دخ و خرج كشاورزا ايجاد مي كند ،لاا
آنا به منظور تأمين هزينه هاي جاري و سرمايه اي خود نياز به سرمايه دارند؛ از طرفي؛به دلي پايين
بود سطح توليد و درآمد سرانهي كشاورزا  ،امکا پسانداز آنها كم ولاا امکا سرمايهگااري از اين
مح براي خريد نهاد هاي مدر محدود است(احمدپور و حسيني پور.)1386،
بنابراين كشاورزا بايد به دنبال ساير منابع مالي در دسترس كه بتوانند با كمترين هزينه دست
يابند،رجوع كنند.در اين بين بانکها،خصوصا بانک كشاورزي از جمله نهادهاي مهم و اصلي براي تأمين
اعتبار براي كشاورزا ميباشد .اما در فرآيند دريافت و بازپرداخت اعتبارات مالي از طريق نهادهاي ما لي
براي هم كشاورزا و هم نهادهاي مالي پي

مي آيد كه متقاضيا تسهيالت در بازپرداخت اعتبارت

دريافتي دچار مشکالتي ميشوند .هدف از اين تحقيق ،بررسي اهميت و مسائ مهم و چگونگي دريافت و
بازپرداخت اعتبارات ميباشد.
 -2پیشینه تحقیق
در جدول زير به طور اجمالي تحقيقات داخلي و خارجي نشا داد شد اند.
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عرب مازار و روئينتن ( ) 1385در تحقيق خود با استااد از روش رگرسيو الجيت اطالعات كياي و
مالي تعدادي از شركتهاي دريافت كنند وام از شعب بانک كشاورزي استا تهرا طي سالهاي  1378تا
 1383را مورد مطالعه قرار دادند .آنها دريافتند كه عوام اصلي مانند نوع فعاليت ،سابقه همکاري با بانک و
ميزا وام بر ريسک اعتباري مشتريا حقوقي بانک كشاورزي تأثير معني داري مي گاارند و اين عوام
فص مشترك زيادي با عوام مؤثر بر ريسک اعتباري مشتريا حقوقي ساير بانکها دارد
باقري و نجاي ( )1383در تحقيق خود با استااد از تابع تجزيه و تحلي

تشخيصي با متغير وابسته

نرخ بازپرداخت از طريق  163نمونه پرسشنامه در استا فارس عوام مؤثر بر بازپرداخت وامهاي
كشاورزي را بررسي كردند .آنها دريافتند كه متغيرهاي خسارات طبيعي ،نسبت درآمد مزرعه اي به درآمد
ك  ،درآمد مزرعه ،بيمه محصوالت ،ميزا پس انداز فاصله انتظاري براي دريافت وام ،نظارت و سرپرستي
كارشناسا بانک ،طول دور بازپرداخت وام ،نوع فعاليت به كارگيري وام ،شاخص تنوع ،كثرت خريدارا ،
درآمد خارج از مزرعه ،سطح زير كشت ،تحصيالت و متغير مجازي شهرستا به ترتيب از عمد ترين
عوام مؤثر بر تااوت بين دو گرو بازپرداخت كنند و نکول كنند وام هستند.
باقري و نجاي( )1383و همچنين كوپايي و بخشي ( )1381با استااد از اطالعات پرسشنامه اي و
پروند هاي متقاضيا اعتبار مربوط به  149كشاورز دريافت كنند اعتبار از بانک كشاورزي بيرجند
دريافتند كه از يک طرف استااد از ماشين آالت در مزرعه ،طول دور بازپرداخت وام ،نظارت و
سرپرستي بانک بر مصرف وام و به كارگيري وام در فعاليتهاي جاري اثر مثبت و معني داري و از طرف
ديگر بروز خسارات طبيعي در مزرعه مانند خشکسالي و آفات ،سطح تحصيالت كشاورز و طول زما
انتظار براي دريافت وام اثر مناي و معني داري بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات داشته است.
شادي طلب ( )1372عواملي چو ضعف قدرت اجرايي بانک ،درآمد پايين ،محصول كم ،مشک
بازار فروش ،گراني عوام توليد و خشکسالي براي كشاورزا را به عنوا دالي عمد عدم بازپرداخت
بدهيهاي بانک شناسايي مي كند.
اوالديبول و اوالديبو( )2008خود با استااد از اطالعات مربوط به  100كشاورز و  10روستا در 2
منطقه به صورت تصادفي ساد و از طريق آمار توصياي و تحلي رگرسيو حداق مربعات معمولي

54

فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری/سال چهارم/شماره یازدهم

دريافتند كه عواملي چو سن ،تحصيالت و تجربه كشاورز ،انداز و نوع فعاليت مي توانند از عوام مؤثر
در بازپرداخت وامها تلقي شوند.
اوالگونجو و آديمو( )2007خود با استااد از روش سه مرحله اي در جمع آوري اطالعات بيا مي
دارند كه تجربه كشاورز ،منطقه كشاورزي ،هزينه تهيه وام ،تعداد مراجعات براي دريافت وام و تحصيالت
كشاورز از عمد ترين عوام در بازپرداخت بود است.
لکشمي و همکارا ( )1998عنوا مي دارند كه مازاد توليدكنند  ،زما كاشت محصول و شکاف
اعتباري از عمد ترين عوام ايجاد تااوت بين كشاورزا نکول كنند و بازپرداخت كنند مي باشند .آنها
همچنين دريافتند كه ناكافي بود منابع مالي مورد نياز كشاورزا  ،عدم دسترسي آنها به منابع اعتباري و
پرداخت ديرهنگام وام علت اصلي اين عوام بود است.
مارتين ( )1997با استااد از الگوي الجيت نتيجه مي گيرند كه سطح تحصيالت ،طول دور عضويت
در بانک ،سطح زير كشت و تنوع منابع درآمدي كشاورزا از جمله عوام مهمي هستند كه باعث عدم
بازپرداخت وام شد اند.
 -3روش تحقیق
با توجه به دو رويکرد خردگرايانه و طبيعت گرايانه و دو دسته روشهاي تحقيق منتجه از آنها بنامهاي روش-
هاي كمي و كياي (بازرگا و همکارا  ،)1377 ،تحقيق حاضر در هر دو گرو قرار ميگيرد .با توجه به ويژگي
آزمايشي و يا غيرآزمايشي بود تحقيقات ،روش تحقيق حاضر ،روش غيرآزمايشي پيمايشي (هما مأخا)79 ،
محسوب ميشود.
با توجه به روشهاي چهارگانهي ديدگا تئوريپردازي ،يعني بسط يا بهبود تئوريهاي موجود،
مقايسه ي ديدگا هاي تئوريکي مختلف ،بررسي پديد اي خاص با استااد از ديدگا هاي تئوريکي مختلف و
باالخر بررسي پديد اي مستند و تکراري(تحقيقي كه قبالً انجام شد است) در محيط و شرايطي جديد
( )Fledman, 2004روش تحقيق حاضر در گرو چهارم قرار ميگيرد .در كلي ترين تقسيمبندي ،روش
تحقيق را كتابخانهاي و ميداني در نظر گرفتهاند كه در تحقيق حاضر از هر دو اين روشها استااد خواهد شد .در جمع
بندي نهايي اينکه در تحقيقات مديريتي به دو روش فرضيات(سؤاالت) تأييد و يا رد خواهند شد كه عبارتند از:
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استااد از فنو آماري ،و استااد از فنو غيرآماري مانند تحقيق در عمليات (آذر .)34 ،1373 ،تحقيق حاضر با توجه
به اين تقسيمبندي درگرو اول قرار ميگيرد.
در يک جمع بندي كلي ميتوا گات كه تحقيق حاضر ،يک تحقيق از نوع تحقيقات توصياي پيمايشي
ميباشد .همچنين از آنجايي كه نتايج اين تحقيق ميتواند به طورعملي ،مورد استااد قرار گيرد ،يک تحقيق مورد
پژوهي كاربردي ميباشد.
 -4جامعه آماری
جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از مديرا و خبرگا بانک كشاورزي استا مازندرا مي باشد
و بنا به دلي كوچک بود جامعه آماري ،نمونه آماري را ك اعضاي جامعه آماري تشکي ميدهند.
 -1-4روش جمعآوری اطالعات
در اين تحقيق از دو روش براي جمع آوري اطالعات استااد شد است:
 -2-4مطالعات کتابخانه ای
جهت اخا اطالعات در مورد موضوع و پيشينه تحقيق از روشهاي كتابخانهاي (اينترنت ،كتب،
مقاالت و پايا نامهها و گزارشات) استااد شد است.
 -3-4روش میدانی
در روش ميداني نيز از ابزار پرسشنامه به منظور جمعآوري داد ها بهر گيري شد است تحقيق از
پرسشنامه ماتريس مقايسه عوام كه عوام و زير معيارهاي آ براساس تحقيق تعيين درجه اهميت
شاخصهاي مطالبات معوق بانکي ميباشد استااد شد است.
جدول شماره  .1تفكیک سؤاالت پرسشنامه

عوام

سؤالت

تعداد سواالت

ساختار بانکي

5

فردي كشاورز(پرورش دهندگا )
عوام محيطي

5
5
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جدول شماره  .2معیارهای ارزیابی تحقیق
نام

معيارها

گزينه ها

Q1

ساختار بانکي

مبلغ وام

Q2

مدت بازپرداخت

Q3

ضعف در ساختارهاي نظارتي بانکي

Q4

نرخ بهر بانکي

Q5

عدم اعتبارسنجي دقيق از مشتريا

Q6

فردي(كشاورز)

سابقه استااد از تسهيالت

Q7

نوع فعاليت

Q8

تنوع منابع درآمدي كشاورزا

Q9

بيمه كرد محصوالت كشاورزي

Q10

پايين بود نسبت بدهي به دارايي

Q11

عوام محيطي

قيمت محصول

Q12

مشک بازار فروش

Q13

ثابت نبود نرخ ارز

Q14

تورم

Q15

حوادث طبيعي

 -5تعریف شاخصها یا معیارها
در اين تحقيق براي دستيابي به شاخص هاي مهم عوام مؤثر بر معوق ماند مطالبات بانکي ،با
مصاحبه حضوري كارشناسا (خبرگا ) بانک كشاورزي تعدادي شاخص مطابق جدول() 3تهيه شد است و
در نهايت با جمعبندي آنها درجه اولويت معيارها به شک جدول(  )4ميباشد كه در اين تحقيق بهدلي زياد
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بود شاخصها و كارا نشد تحقيق از  3شاخص مهم تر ساختار بانکي ،فردي (كشاورز) و عوام محيطي
براي ارزيابي استااد شد است.
 -1-5تعیین ارجحیت یا برتری شاخصها (الویتدهی شاخصها)
براي تعيين اهميت نسبي شاخصها از مقايسات زوجي استااد شد است.

در اين بخ

جدول  .3شاخص های کالن معوق ماندن مطالبات بانكی
رديف

1

2

3

عنوا شاخص

ساختار بانکي

فردي (كشاورز)

عوام محيطي

در زير اهميت معيارها نسبت به يکديگر نشا داد شد است:
جدول .4مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف معوقات بانكی با استفاده از نرمافزار
بردار ارجحيت

جمع

عوام محيطي

فردي(كشاورز)

0/199
0/212
0/588

0/598
0/637
1/746

0/205
0/207
0/588

0/192
0/21
0/598

ساختار
بانکي
0/201
0/22
0/578

عوام مؤثر بر معوق
ماند مطالبات بانکي
ساختار بانکي
فردي(كشاورز)
عوام محيطي

 -6محاسبه وزن معیارهای اصلی
جدول ( )4ماتريس مقايسات زوجي معيارهاي معوق ماند مطالبات بانکي مي باشد كه پس از جمع-
آوري داد ها ميانگين هندسي آنها در جدول قرار داد شد است.
جدول .5ماتریس نرمالشده ومقادیر اولویت نسبت به معیارهای مؤثر بر معوق ماندن مطالبات بانكی
عوام محيطي

فردي(كشاورز)

ساختار بانکي

عوام مؤثر بر معوق ماند
مطالبات بانکي

0/348

0/912

1

ساختار بانکي

0/352

1

1/096

فردي(كشاورز)

1

2/844

2/874

عوام محيطي

1/7

4/756

4/97

جمع
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با توجه به ماتريس فوق ما به اين نتيجه رسيديم كه:
 .1اهميت معيار فردي(كشاورز)  1/096برابر معيار ساختار بانکي است.
 .2اهميت معيار عوام محيطي  2/874برابر معيار ساختار بانکي است.
 .3اهميت معيار عوام محيطي  2/844برابر معيار فردي(كشاورز) است.
 -7نتایج تحلیل ( )AHP

در اين تحقيق با استااد از تکنيک تحلي سلسله مراتبي( )AHPبا توجه به عوام تأثيرگاار مطرح
شد كه با استااد از متغيرهاي كه ضمن داشتن مبناي تئوريکي كه از مقاالت جمع آوري گشتهاند ،با
همکاري خبرگا تهيه و به آزمو گااشته شد اند.
از ميا معيارهاي متااوت و گوناگو  ،سه مؤلاه اصلي ساختار نظارتي بانکي ،عوام فردي كشاورزا
(كه در اين تحقيق پرورشدهندگا ماهي مدنظر ميباشند) و عوام محيطي تعيين گشتهاند.
با توجه به پاسخ كارشناسا و نتايج تحلي سلسله مراتبي ،وز هر يک از معيارهاي ساختار بانکي،
فردي(كشاورز) و عوام محيطي بهصورت زير ميباشد :ساختار بانکي ،0/199 :فردي(كشاورز) 0/212 :و
عوام محيطي .0/588بنابراين معيار عوام محيطي بيشترين وز را دارا گشته است و به عنوا مهمترين
مؤلاه در عدم وصول تسهيالت بانکي اذعا گشته است .اما هر يک از مؤلاه ها خود به  5شاخص تقسيم
گشتهاند كه اهميت هر يک از آنها نيز به صورت زير بدست آمد است:
در امتيازدهي و اولويتبندي گزينه هاي مؤلاه ساختار بانکي ،متغيرهاي عدم اعتبارسنجي دقيق از
مشتريا  ،ضعف در ساختارهاي نظارتي بانکي ،نرخ بهر بانکي ،مدت بازپرداخت ،مبلغ وام به ترتيب رتبه-
هاي اول تا پنجم اهميت را كسب نمودند.
در امتياز دهي و اولويتبندي گزينههاي مولاه فردي ،تنوع منابع درآمدي كشاورزا  ،نوع فعاليت ،سابقه
استااد از تسهيالت ،پايينبود نسبت بدهي به دارايي و بيمهكرد محصوالت كشاورزي به ترتيب رتبه
هاي اول تا پنجم اهميت را كسب نمودند .در امتياز دهي و اولويتبندي گزينههاي مولاه عوام محيطي،
شيو فروش ،ثابت نبود نرخ ارز ،حوادث طبيعي ،مشک بازار فروش ،تورم و قيمت محصول رتبه اول تا
پنجم اهميت را كسب نمودند.
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در نهايت امر از ميا 15شاخص كلي در نظر گرفته شد براي وضعيت عدم وصول مطالبات بانکي،
ثابت نبود نرخ ارز ،حوادث طبيعي ،مشک بازار فروش ،تورم ،قيمت محصول ،عدم اعتبارسنجي دقيق از
مشتريا  ،تنوع منابع درآمدي كشاورزا  ،نوع فعاليت ،سابقه استااد از تسهيالت ،پايين بود نسبت بدهي
به دارايي ،بيمه كرد محصوالت كشاورزي ،ضعف در ساختارهاي نظارتي بانکي ،نرخ بهر بانکي ،مدت
بازپرداخت ،مبلغ وام به ترتيب رتبههاي اول تا پانزدهم را در بين گزينه ها به خود اختصاص داد اند.
با توجه به نتايج مي توا در مقايسه با تحقيقات ديگرا موارد زير را مي توا بيا نمود Glantz :در
تحقيقي اشار دارد به اينکه،معوق شد تسهيالت ،نتيجه معيارهاي سنج

اعتبار سست و بيپايه،

سياستهاي اتخاذ شد ي بياثر ،پايرش ريسک بدو توجه به محدوديت سرمايه بانک و شاخصهاي
عملکردي غلط است.
همچنين ،شرياي رناني( )1390اذعا مي دارد كه عدم بازپرداخت تسهيالت اخا شد از بانک باعث
مشکالت بزرگي مانند افزاي

ريسک اعتباري ،اتالف منابع و زما بانک ،افزاي

هزينههاي بانک،

مسدودشد بخشي از منابع مؤثر بانک در وام دهي و مخت شد برنامه ريزيهاي بانک ميشود .بنابراين
بررسي و ارزيابي وضعيت وام گيرندگا قب از اعطاي تسهيالت و گزين

مناسب متقاضيا وام اهميت

زيادي براي بانکها دارد نتايج گالنتز و شرياي رناني همراستا با نتايج اين تحقيق در موارد عدم
اعتبارسنجي درست و شاخص هاي عملکردي مي باشد.
همچنين كرمي ( ) 1379با استااد از مدل توبيت 1با متغير وابستهي مقدار وام به بررسي عوام مؤثر
بر دسترسي كشاورزا به اعتبارات در استا كهگيلويه و بويراحمد پرداخت و سپس با استااد از مدل
رگرسيو خودتنظيم در ونزا ،تأثير اعتبارات را بر توليد بررسي كرد.
نتايج تحقيق وي نشا ميدهد كه متغيرهاي سن كشاورز ،ميزا تحصيالت ،فاصله تا بانک ،درآمد
سال پي  ،سطح زيركشت و ميزا بدهيهاي كشاورزا  ،بر دريافت وام مؤثر بود و همچنين ميزا وام
بر توليد تأثير مثبت داشته است كه متغير بدهيهاي كشاورز در آ با عام مشابه نسبت بدهيهاي اين
تحقيق همراستا است.هر چند بين مدل تحقيق كرمي و اين تحقيق فرقهايي وجود دارد.
1. Tobit model
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عرب مازار و روئين تن ( )1385در مقاله خود با استااد از روش رگرسيو الجيت اطالعات كياي و
مالي تعدادي از شركتهاي دريافتكنند وام از شعب بانک كشاورزي استا تهرا طي سالهاي  1378تا
 1383را مورد مطالعه قرار دادند.
آنها دريافتند كه عوام اصلي مانند نوع فعاليت ،سابقه همکاري با بانک و ميزا وام بر ريسک
اعتباري مشتريا حقوقي بانک كشاورزي تأثير معني داري مي گاارند و اين عوام فص مشترك زيادي
با عوام مؤثر بر ريسک اعتباري مشتريا حقوقي ساير بانکها دارد كه نتايج اين تحقيق با متغيرهاي نوع
فعاليت ،سابقه همکاري با بانک و ريسک اعتباري مشتريا (عدم اعتبارسنجي از مشتريا ) همراستا مي-
باشد.
شاديطلب( )1372در تحقيق خود بر اساس ديدگا كارشناسا شعب بانک كشاورزي و كشاورزا
بدهکار به اين بانک در استا فارس عواملي چو ضعف قدرت اجرايي بانک ،درآمد پايين ،محصول كم،
مشک بازار فروش ،گراني عوام توليد و خشکسالي براي كشاورزا را به عنوا دالي عمد عدم
بازپرداخت بدهيهاي بانک شناسايي ميكند كه با متغيرهاي مشک بازار فروش ،گراني عوام توليد هم-
راستا ميباشند.
با توجه به نتايج تحقيق پيشنهادات زير را مي توا ارائه نمود:
.1

با توجه به عوام محيطي خصوصا نرخ ارز كه كامالً به طور مستقيم و در بسياري از موارد

غيرمستقيم بر بخ هاي اقتصاد تأثيرگاار است ،دولت از سياستهاي كنترلي مقتضي استااد نمايد.
.2

با توجه به اين كه حوادث طبيعي عاملي ديگر مي باشد لاا دولت مي بايست چه در دريافت ميزا

حق بيمه و همچنين در پرداخت بيمه كشاورزا تجديد نظر نمايد و سعي در بهبود مبالغ نمايد .از آنجا كه
برخي از اتااقات طبيعي در برخي نقاط اتااق مي افتد ،دولت نبايد تمامي نقاط كشور را از برخي از
بخشودگي هاي بانکي برخوردار نمايد.
.3

مشک بازارفروش كشاورزا را مي توا با كنترل بازار و جلوگيري از واردات بي رويه و

همچنين بازارسازي و بازاريابي براي محصوالت كشاورزا با ايجاد نمايشگا هاي استاني ،فصلي و  ...تا
حدود قاب توجهي ح نمود.
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تورم به عنوا شاخصي كال بر تمامي سطوح اقتصادي تأثير دارد و لاا بايد در سطح كال و

ملي براي آ انديشهاي شود و اين جز به همت دولت و مجلس و همکاري مردم امکا پاير نميباشد .از
طرفي ،بحث قيمت محصوالت هر چند وابسته به ميزا عرضه و تقاضا ميباشد اما گاهي اوقات سياست-
هاي بازرگاني بر آ دخي بود لاا ميبايست در اين بخ
.5

از اقدامات مقتضي استااد نمود.

عدم اعتبارسنجي از مشتريا بنا بر چند دلي ميباشد مانند :انعکاسي از دارايي كشاورز به روشني

وجود ندارند ،زمينها فاقد شناسنامهاند و مالکيتها قاب كنترل نيست ،عدم وجود پايگا داد كام از
مشتريا و  ....بنابراين ميتوا با ايجاد پايگا داد اي مشتريا و داراييهايشا (تا آنجا كه رعايت امانت
شود و دخالت در حريم شخصي افراد نباشد) و به روزرساني آ در هر بار درخواست اعتبار و چه بسا در حين
داشتن تسهيالت بسيار مايد ميباشد.
.6

بيمه محصوالت كشاورزي به درستي برآورد نميشود،حق بيمهها به نسبت ناچيز است كه اين

خود دليلي در پرداخت كم خسارت از طرف نهادهاي بيمهگر ميباشد كه نياز مبرم به ساماندهي دولتي دارد
و در اينجا دولت بايد از بخ

خصوصي در راستاي بيمههاي متنوع كشاورزي كمک گرفته تا از پتانسي

آنها نهايت استااد را به ناع جامعه محقق نمايد.
.7

ساختار بانک كشاورزي بسيار نظارتي بود و هست ولي در شناسايي و تزريق اعتبار عوام

خارجي چو وزارت كشاورزي ،مسؤولين استاني و سياستهاي رواني اجتماع بسيار مؤثر بود است .لاا به
تبيين بهتر و شاافتري از مسؤوليت بانک در قبال مشتريا نياز ميباشد.
.8

نرخ بهر بانکي ،مدت بازپرداخت  ،مبلغ وام از عوام موثر بود اند اما نسبت به ساير عوام از

اهميت كمتري برخوردارند اما در ك نرخ وامهاي كشاورزي مي بايست درست و شااف و با ثبات باشد و
هرساله اين تغييرات نرخ بهر موجب سردرگمي كشاورزا گشته است از طرفي به نسبت كشورهاي
توسعهيافته نرخ بهر ها بسيار باالست با وجود اينکه ميزا بهر وري و همچنين بهر برداري در ايرا
كمتر است.
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