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  چکيده

 
دف از انجام اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر بازپرداخت اعتبارات كشاورزي در استان فارس ه

ر  دز زارعين ا پرسشنامه١٦٣ق از بانك كشاورزي و تكميل آمار و اطالعات مورد نياز اين تحقي. است

به منظور دستيابي به هدف تحقيق و با تفكيك كشاورزان به دو گروه . مع آوري گرديد جاستان فارس

 قصوركننده از مدل توبيت استاندارد با متغير وابسته نرخ عدم بازپرداخت اعتبار  وزپرداخت كنندهبا

مده از مدل توبيت نيز نشان داد كه متغيرهاي سطح تحصيالت، شاخص تنوع، تايج بدست آن. استفاده شد

 درآمد خارج از  ،رعه ايمزسطح زيركشت، خسارات طبيعي، بيمه محصوالت، درآمد ،  اندازپسميزان 

 صله ايفاه درآمد كل، نظارت و سرپرستي كارشناسان بانك،  برعه ايمزنسبت درآمد ، رعه ايمز

ول دوره بازپرداخت بر نرخ طثرت خريداران و ك ، وام، نوع فعاليت بكارگيري وامنتظاري براي دريافتا

از بين اين متغيرها، متغير خسارات طبيعي و فاصله انتظاري براي . عدم بازپرداخت اعتبارات مؤثر هستند

  .اند زپرداخت داشتهبادريافت وام اثر مثبت و ساير متغيرها اثر منفي بر نرخ عدم 
  
   .اعتبارات، بازپرداخت، كشاورزي، فارس: مات كليديلك

  
  مقدمه

ش كشاورزي ايران، با اينكه از نظر توليد همواره يكي بخ
از بخشهاي با اهميت اقتصاد كشور است، اما ميزان تشكيل 

 ،آنسرمايه در اين بخش در مقايسه با عملكرد و ظرفيتهاي 
لذا، گذار موفقيت . سبت به ساير بخشها قابل توجه نيستن

آميز بخش كشاورزي از وضعيت كشاورزي دهقاني و سنتي 
يشتر و  بگذاري مايهسربه كشاورزي تجاري و مدرن، نيازمند 

. راي تغييرات تكنولوژيكي است بگذاري مايهسربخصوص 
. ستفاده كارا از عامل سرمايه است اگذاري مايهسرالزمه اين 

ارنده بنابراين يكي از مهمترين عواملي كه بعنوان عامل بازد
جديد توسط  در مسير كاربرد و پذيرش تكنولوژيهاي

  وبيني شپيكشاورزان كوچك و انتقال كشاورزي سنتي، 
مورد تأكيد سياستگزاران توسعه قرار گرفته، كمبود سرمايه 

صلي بودن توليدات كشاورزي هميشه يك ف .و اعتبار است
خالء موقتي بين پرداختي و دريافتيهاي كشاورزان ايجاد 

اري و  جياه ينههزذا، كشاورزان بمنظور پرداخت  لكند مي
اين . ر امر كشاورزي نياز به سرمايه دارند دگذاري مايهسر

شاورزان ك:  شودميسرمايه مورد نياز از سه منبع زير تأمين 
، دولت و بودجه عمومي،  )پس انداز(يا بخش خصوصي 

  . سيستم بانكي و يا به عبارت بهتر اعتبارات كشاورزي
 پايين بودن رداز بايد پذيرفت كه بخاطنا ر رابطه با پسد

 پسسطح توليد و درآمد سرانه در بين كشاورزان، امكان 
شاورزان از  كمايه گذاريسرنها كم بوده و لذا امكان  آانداز

منابع . مدرن محدود استي ها ادهنهاين محل براي خريد 
ود، ي موجاه مربوط به بودجه دولت نيز عالوه بر محدوديت

ر چنين د. كند ميبيشتر به امور زيربنائي اختصاص پيدا 
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فضايي و با وجود محدوديتهاي فوق نقش اعتبارات سيستم 
ي كشاورزان حائز هامايه گذاريسربانكي در تأمين مالي 

كمل  متواند مياهميت فراوان است، زيرا اين اعتبارات 
  .حدود كشاورزان باشد مهاي مايهسراندازها و  پس

م تعتبارات سيس امين كنندهتأاعتباري مختلفي ابع من
در اكثر كشورها اين . ست اويژه بانك كشاورزي ببانكي

 و  بازپرداخت ها اندازپساعتبارات از دو منبع اصلي تجهيز 
الوه بر آن ع. شود ميوامهاي داده شده به كشاورزان تأمين 

در كشورهاي درحال توسعه اعتبارات تأمين شده از طرف 
رزي و با نرخ ارزان و با هدف حمايت از بخش كشادولتها،

منبع سوم تأمين اعتبار را به دو مورد فوق افزوده است، 
بطوريكه برخي از موسسأت اعتباري فعال در بخش 

. اند هشدابسته  وها ككمكشاورزي بيش از ساير منابع به اين 
ز نظر اصولي همانطور كه گفته شد با توجه به سهم بسيار ا

، قسمت اعظم منابع مالي مؤسسات هاانداز پسناچيز 
رداخت شده بايد  پهاي موااعتباري از محل بازپرداخت 

   .تأمين گردد
نك كشاورزي جهت تأمين منابع مالي مورد نياز خود اب

عتبارات   اهاي وليوصبراي اعطاي وام به كشاورزان از 
ر اساس آمار بانك كشاورزي طي ب. كند ميپرداختي استفاده 

 سهم وصول اقساط سررسيده ١٣٧٨ الي ١٣٧٠ي سالها
 درصد ٤/٦٥سهيالت اعطايي در تأمين مالي بانك كشاورزيت

ا در  ر بازپرداخت وامهااي است كه اهميت وصول مطالبات
رندگان يگ. دهد ميتأمين منابع مالي بانك كشاورزي نشان 

تسهيالت در بخش كشاورزي در مقايسه با فعاالن و 
بخشها همانند صنعت و خدمات به توليدكنندگان ساير 

ي با خطر و نااطميناني ناشي از عوامل طبيعي رميزان بيشت
و نوسانات قيمت فروش محصوالت كشاورزي روبرو هستند و 
لذا اغلب با مشكل عدم توانايي مالي براي بازپرداخت در 

همين ب. گردند ميموعد مقرر اقساط سررسيده خود مواجه 
اله قادر به وصول كامل اقساط علت بانك كشاورزي همه س

 كشور ما دروريكه طب .الت اعطايي نيستيسررسيده تسه
نرخ عدم بازپرداخت تسهيالت اعطايي بانك كشاورزي طي 

 درصد و اين ٢٠ به طور متوسط ١٣٧٨ الي ١٣٧٠سالهاي 
حاكي از عملكرد نامطلوب بازپرداخت اعتبارات بانك 

اهميت بازپرداخت ا در اينجا نقش و ذل ).٣(كشاورزي است 

بارات بيش از پيش نمايان تاعتبارات در كنار خود اع
  . شود مي
ؤسسه رسمي  مترين دهعمنك كشاورزي به عنوان اب

 سال از عمر ٧٠اعتبارات كشاورزي كشور كه در حال حاضر 
أمين منابع مالي مورد نياز بخش  تدار ده، عهگذرد ميآن 

، تعديل درآمدها، كشاورزي با اهداف چندگانة افزايش توليد
ديد و جبران خسارات  جهاي نولوژيتكتسهيالت پذيرش 

ناشي از حوادث غير مترقبه و غيرو است، به نحوي كه اين 
 درصد اعتبارات سيستم بانكي ٨٠ الي ٦٠بانك همه ساله از 

اختصاص يافته به اين بخش را در اختيار متقاضيان 
  ).١( دهد ميزيربخشهاي مختلف آن قرار 

ور كه گفته شد قسمت اعظم اعتبارات رسمي مانطه
رد نياز بخش كشاورزي از طريق بانك كشاورزي تأمين وم

ز آنجا كه در بانك كشاورزي اعتبارات وصول شده ا. شود مي
مهمترين منبع پرداخت اعتبار است، در صورت وجود هر 
گونه مشكلي بر سر راه بازپرداخت اعتبارات، بانك در 

. اورزان با مشكل مواجه خواهد شدپرداخت اعتبار به كش
داخت به موقع تسهيالت سررسيده توسط رعدم بازپ

كشاورزان سبب كاهش عملكرد وصول تسهيالت اعطايي و 
ذا با توجه به ل. شود مي آن كاهش منابع مالي بانك عبتبه 

اينكه وصول به موقع اعتبارات پرداختي يك مسأله جدي در 
ري است و بخصوص با زمينه ادامه حيات مؤسسات اعتبا

بازپرداخت در بانك كشاورزي و از  توجه به نرخ باالي عدم
سوي ديگر وابستگي شديد منابع مالي بانك به اعتبارات 
وصول شده بررسي عوامل تأثيرگذار بر بازپرداخت و عدم 

  . رسد ميبازپرداخت وامهاي كشاورزي ضروري به نظر 
ات رسي خصوصيبردر اين راستا تحقيق حاضر به 

اسايي نش و زارعين عتباري و اديريتيم ،اقتصادي، اجتماعي
عوامل مؤثر بر عملكرد بازپرداخت اعتبارات كشاورزي در 
استان فارس پرداخته است تا راهكارهايي را جهت باال بردن 
ميزان وصول اعتبارات كشاورزي و افزايش منابع مالي بانك 

ورزي قرار انك كشا بريزان نامهبرفرآروي سياستگزاران و 
  .دهد
 مطالعاتي كه در زمينه بازپرداخت اعتبارات انجام از

ر كشور د) ١٢(ه تحقيق زلر  بتوان ميگرفته است 
ماداگاسكار كه در يك تجزيه و تحليل اقتصاد سنجي و با 
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عوامل مؤثر بر بازپرداخت اعتبارات ، ١استفاده از مدل توبيت
تجمعي بين گروهي با تأكيد بر نقش طراحي برنامه، ريسك 

ي اجتماعي را مورد بررسي قرار داده است گگروهي و همبست
نتايج اين تحقيق نشان داد كه متغيرهاي ميزان . اشاره كرد

وشان يا دسترسي به بازار رف نقدينگي افراد، كثرت خرده
فروش، ريسك يا مخاطرات ناشي از توليد، خدمات 

ندازه از طريق مؤسسات تأمين كننده اعتبار، اي انداز پس
زمينهاي قابل كشت، تنوع در دارائي  گروه، ميانگين سهم

مشترك افراد گروه، تعهدات مشترك همبستگي اجتماعي 
افراد گروه و متغير دارا بودن قوانين، ضوابط و مقررات براي 

داري بر  انجام عمليات در گروه نيز داراي اثر مثبت و معني
ت ناشي از توليد  ريسك يا مخاطرا واند دهبونرخ باز پرداخت 

ر نرخ بازپرداخت اعتبارات  بني داريمعنفي و منيز اثر 
  . داشت
وامل مؤثر بر احتمال ع) ٩(ر تحقيقي ديگر چيروا د

 ٢بازپرداخت اعتبارات كشاورزي را با استفاده از مدل پروبيت
نتايج تحقيق .  كشور ماالوي مورد بررسي قرار داده استدر

افتي و بعد يمبلغ وام دروي نشان داد كه جنس كشاورز، 
ي مقدار لو خانوار بر عملكرد بازپرداخت تأثيري نداشته

يري، درآمد خارج از مزرعه ذپ فروش محصوالت، درجه تنوع
و ميزان آگاهي و دانش كشاورز داراي اثر مثبت بر روي 

كند كه  ي پيشنهاد ميو. ده اندبوعملكرد بازپرداخت وام 
رائه آگاهي امت محصوالت، ايجاد رقابت آزاد جهت تعيين قي

و دانش فني الزم در طرحها همراه با تنوع در كشت محصول 
  .يزان عدم بازپرداخت اعتبارات را كاهش دهد متواند مي

ي اه ا تجزيه و تحليل پتانسيلب) ٨(مچنين آرن ه
بازپرداخت وام در ميان زارعيني كه براي كاشت سويا وام 

 در هنگام ده بانك بايك كند ميد، پيشنهاد نا دريافت نموده
اعطاء وام به اين گونه كشاورزان به چهار مشخصه آنها يعني 
درآمد، سن كشاورز، سابقه زراعت و فاصله بين محل 
سكونت كشاورز و منبع دريافت وام توجه بيشتري داشته 

  .باشد
 در استان فارس به بررسي مساله عدم ،)٥(ب لط ديشا

ئل سيستم اعتباري ايران بازپرداختها به عنوان يكي از مسا
به اعتقاد وي سياستهاي بعد از انقالب در . پرداخته است

                                                                               
1. Tobit Model 
1. Probit 

عين حالي كه حاكي از حمايت از كشاورزان است، اما به 
ندگي درآمد ام دليل همه جانبه نبودن آن موجب عقب

. كشاورزان از شاغلين ساير بخشهاي اقتصادي گرديده است
صادي، تر بخشهاي اقدر توزيع تسهيالت بانكي نسبت به ساي

سهم ساير بخشهاي اقتصادي غالبا از بخش كشاورزي بيشتر 
در چنين شرايطي ارائه اعتبارات در بخش . بوده است

نجر به تشكيل سرمايه و تغيير بنيادي در  متواند مين
 اثر اعتبارات هاگذاري مايهسرظرفيتهاي توليد شود و بدون 

نك كشاورزي در در نتيجه منابع با. بسيار كند و كم است
 . خطر عدم بازپرداخت خواهد بود
  

  اد و روشهاوم
دف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر ه

بازپرداخت اعتبارات دريافتي كشاورزان در استان فارس 
به منظور دستيابي به اين هدف، مدلهاي مختلفي در . است

 توان مياز جمله اين مدلها، . اقتصادسنجي مطرح شده است
از آنجا كه در . ته محدود شده اشاره كردس متغير وابه مدلب

 دهبواين مطالعه متغير وابسته نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات 
استفاده از ، هشت اين متغير ماهيت پيوسته و تداومي داو
 يك متغير مجازي به جاي از كهلهاي پروبيت و لوجيت مد

ا  بالذ. ناسب نيست مندنك اده ميفتسيك متغير پيوسته ا
اليل مطرح شده از مدل توبيت و به روش حداكثر دتوجه به 

  . درستنمايي استفاده شده است
ه در  كشود ميفته  گيت به مدلهاي رگرسيونيبوتدل م

ض كنيد فر. ست اهشددود محآنها متغير وابسته به طريقي 
ه توسط  كتاستغير نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات  م*Yiكه 

و خصوصيات مديريتي  امل توليدم با مجموعه عو اi كشاورز
همچنين فرض . تواند انتخاب شود بXi و اعتباري به نام

كنيد كه در يك زمان معين گروهي از زارعين اقدام به 
بازپرداخت وام در موعد مقرر نموده و گروهي ديگر نيز يا 

 أخيرازپرداخت نكردند و يا در صورت بازپرداخت با تب اصالً
اي گروه دوم به طبع هم مقادير رب .دنا اين كار را انجام داده

Xiتمثبادير مق هم  و Yi*ابل مشاهده است در حالي كه  ق
قادير  ميولده بوابل مشاهده  قXi براي گروه اول تنها مقادير

Yi* تباگر مقادير مث. شداب ر ميفص Yi*ا با ر Yiشان  ن
دهيم ساختار مدل اقتصادسنجي توبيت به وسيله روابط زير 

  :تاسن قابل بيا
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Yi*=β′Xi+ui     i=1, 2, ….,n 
Yi=β′Xi+ui      if         Yi*>0  ١(  
Yi=0                if     Yi*≤0 

متغيرها و پارامترها به صورت زير تعريف ) ١ (روابط در
  :ندوش مي

Yi*تغير پنهان يا مشاهده نشده م.  
 Yiتغير مشاهده شده م .  
βك بردار  يk×1تي تخمين زده ز پارامترها كه بايس ا
  .شود

Xردار متغيرهاي مستقل  بk×1ه شامل متغيرهاي  ك
مربوط به مشخصات فردي و مديريتي زارع، مشخصات 

شخصات اعتبارات دريافتي و مشخصات سيستم م ،مزرعه
  .باشد اعتبارات مي

Nقدار كل مشاهدات كه شامل  مN0 اهده صفر و شم
N1شاهده غير صفر متغير وابسته است م.  

uiتغيرهاي توضيحي م اخالل است كه مستقل از مله ج
 σ2 است و بر فرض توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس

  .ست اui≈ N(µ,σ2): وار است يعنيتاس
ير هر كدام از ثنده تأهد ر مدل توبيت ضرايب نشاند

ر كه دده بوم وامتغيرها بر روي متغير پنهان عدم بازپرداخت 
همچنين در صورتي . صفر استرخ بزرگتر از  نن حالت ايناي

 تابع توزيع تجمعي ضرب شود دركه ضرايب برآورد شده 
 روي متغير وابسته قابل بردام از متغيرها را ك رميزان تأثير ه

مشاهده بدون توجه به اينكه مقدار آن صفر يا غير صفر 
زير اين دو ويژگي را نشان  طبوار. دهد ان مينشباشد 
   :ندهد مي

∂E(Y*)/∂Xj= βj    ٢(  
∂ E(Y)/∂Xj =Φ(z) βj 

Φ(z)ساير متغيرها قبالً . تابع توزيع تجمعي اس ت
  .ندا تعريف شده

آمار و اطالعات مورد نياز از طريق مصاحبه و تكميل 
 ١٦٣نظور مبدين . پرسشنامه از كشاورزان بدست آمد

ه عنوان ب(موع دو شهرستان مرودشت مجرع از زاسشنامه پر
و ممسني )  نرخ بازپرداخت پاييننماينده شهرستانهاي داراي

) ي داراي نرخ بازپرداخت باالهابه عنوان نماينده شهرستان(
 تصادفي تكميل يا  چند مرحلهيا هشوخري يگ ه روش نمونهب

 ٧٩ارع از شهرستان مرودشت و  ز٨٤ از اين تعداد. گرديد

 هيالت بانكتس اززارع از شهرستان ممسني بودند كه 
ه شدري وآ طالعات جمعا. بودندشاورزي استفاده كرده ك

 ٨٠بستان تا است كه در ٧٩‐٨٠مربوط به سال زراعي 
 براي تجزيه و تحليل از بسته نرم. آوري شده است جمع

    .ست اتفاده شدهسا SPSS  وSHAZAMزاري فا
  

 و بحث ايجتن
 ‐  مديريتي و اجتماعي‐ رسي خصوصيات اقتصاديبر

م گيرنده مورد شاورزان واك  ارعين مورد مطالعه زاعتباري
   :مطالعه

  وزپرداخت كنندهبابر اساس نرخ بازپرداخت به دو گروه 
قصوركننده در بازپرداخت وام تقسيم و خصوصيات 

  زارع١٦٣از .  اجتماعي آنها با هم مقايسه گرديد‐اقتصادي
 زارع تمام تسهيالت ٩٨مورد مطالعه در استان فارس، 

 ٦٥ د ونا خت نمودهدريافتي خود را در سررسيد مقرر بازپردا
. دنا زارع در بازپرداخت تسهيالت دريافتي خود ديركرد داشته

  وزپرداخت كنندهبااين دو گروه به ترتيب به عنوان گروه 
 ،)١( دولج اند گروه قصوركننده در اين استان شناخته شده

خصوصيات مورد بررسي زارعين را در سطح استان فارس كه 
ر ميانگين آنها با هم مقايسه شده قدا مtبا استفاده از آزمون 

ز  ادهد مي نشان ١انطوريكه جدول هم دهد مياست، نشان 
بين خصوصيات فردي و مديريتي زارع، تنها ميزان 

و اي  رعهمز كل زارع، درآمد خارج از دمآتحصيالت زارع، در
رعين زااي  رعهمزرع و از بين خصوصيات زااي  رعهمزدرآمد 

بودن محصوالت و از بين يمه ب ،نيز خسارات طبيعي
خصوصيات اعتبارات دريافتي زارعين نيز تنها طول دوره 
بازپرداخت وام و مدت انتظار براي دريافت وام در بين دو 

يانگين م قصوركننده اختالف  وزپرداخت كنندهباگروه 
آمدي در، مهمترين منابع ٢ول دج. جود دارد وداري نيمع

ده اعتبار را نشان ننك شاورزان دريافتك هخارج از مزرع
بيشترين منابع ، دهد ميول نشان جدن ايانكه نچ. دهد مي

ي آزاد و ها لشاورزان را شغ كاي رعهمزدرآمدي خارج از 
  . ده استداشكيل  توق بازنشستگيحقترين آن را كم

ارعين  زاي رعهمزارات طبيعي يكي از خصوصيات خس
ات  وضعيت وقوع خسار٣دول ج. نده اعتبار استنك دريافت

انكه نچ. هدد ميطبيعي را در نمونه مورد مطالعه نشان 
يانگين خسارات طبيعي در گروه  مشود ميمالحظه 

مورد خسارات  در .بااليي است" قصوركننده عدد نسبتا
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ان خشكسالي، وت رد مطالعه ميموونه نمطبيعي رخ داده در 
 ٩٠يش از  بوريكهبط. تگرگ، سيل، آفات و بيماري را نام برد

 درصد بقيه از آفات، بيماري ١٠مزارع از خشكسالي و درصد 
  .دنا ارت ديدهخسو تگرگ 

  
قايسه ميانگين خصوصيات زارعين مورد  م‐١ول دج

  مطالعه
  انگينيم  غيرمت

  كل
زپرداختباوه رگ

  كننده
وه رگ

قصوركننده
  ارهمآ

t  
  ٩٨/٠  ٨/٥٠  ٣/٥١  ٥١  )سال (سن
  ‐١١/١  ٩/٥  ٨/٥  ٩/٥  )نفر(د خانوار بع
  ١٤/٢**  ٣/٤  ٦/٦  ٦/٥  )كالس(صيالت تح
  ٧٨/٠  ٢/١٦  ٤/١٧  ٩/١٦  )سال(بقه زراعت سا
  ١٧/١  ٩/٤  ٤/٥  ٣/٥  )هكتار(ح زيركشت سط
  ٠٨/١  ٣٥/٠  ٤٨/٠  ٤٣/٠  سهاي ترويجيكال
  ‐٢/٣***  ٦٩/٠  ٤١/٠  ٥٢/٠  ارات طبيعيخس
  ٢/٢**  ٢٣/٠  ٣٤/٠  ٣٠/٠  مه بودن محصوالتبي
  ٠٤/٢**  ٤/٦٧٣١  ٤/٩٨٨٠  ٨٦٢٥  )هزار ريال(آمد كل در
  ٣٠/٢**  ٢/٤٧٠٦  ٢/٧١٢٧  ٦١٦٣  )زار رياله (رعه ايمزآمد در
  ٦٨/١*  ٥/٢٠٢٣  ٦/٢٧٥٣  ٢٤٦٢   (")رعه ايمزآمد خارج از در
  ‐١٣/١  ٧/٢٠٠١  ٨/٢٩٥٤  ٢٥٧٥  )زار ريال ه (  اندازپسزان مي
  ‐٩٩/٠  ٨/٥٧٣٣  ٦/٥٦٨١  ٥٧٠٣  )هزار ريال(لغ وام دريافتي مب
  ٢٣/١  ٧٠/٠  ٧٢/٠  ٧١/٠  بت درآمد مزرعه به درآمد كلنس
  ٥٨/١*  ٢/١  ٧٥/١  ٥١/١   مبلغ وام دريافتيهب بت درآمد كلنس
 ‐٢٧/٣***  ٣/١١٧  ٥/٧٢  ٧/٩٠  )روز(صله انتظاري براي دريافت وامفا

  ٩٨/١  ۶/١٧  ۶/٢١  ٢٠  ماه(طول دوره بازپرداخت 
  ۵٨/٠  ۶/١۴  ٣/١۵  ١۵  )درصد(نرخ کارمزد 
  ٠٨/١  ٧/٢  ٨/٢  ٨/٢  تعداد اقساط

  . است% ١٠و% ٥، % ١ر سطح  دني داريمعبه ترتيب  * ، **، **
  

ورد م هنابع درآمدي خارج از مزرعه در نمون م‐٢ول دج
  مطالعه

  صدرد  م منبعنا
  ٩/٤  وق بازنشستگيحق
  ٦/١١  وق كارمنديحق
  ٦/١١  وق كارگريحق
  ١٦  ل آزادشغ
  ٥/٢  يرسا
  ٤/٥٣  قد درآمد خارج از مزرعهفا

  
  )خشكسالي(ضعيت خسارات طبيعي  و‐٣جدول 

  )درصد(در نمونه مورد مطالعه 
   نمونهلك  ور كنندهصق  زپرداخت كنندهاب  عيتوض
  ١/٥٢  ٢/٦٩  ٨/٤٠  ارت ديدهخس
  ٩/٤٧  ٨/٣٠  ٢/٥٩  ارت نديدهخس

 اي رعهمزمه بودن محصوالت يكي ديگر از خصوصيات يب
 وضعيت بيمه ٤ول دج. نده اعتبار استنك ارعين دريافتز

 ميشان  ن مطالعهموردونه نمدر بودن محصوالت زارعين را 
 درصد زارعين ٧٠حدود ،  شودمينانكه مالحظه چ. دهد

ه دليل عمده آن را  باال بودن  كدهبويمه ن بنشامحصوالت
  .دنا حق بيمه ذكر نموده

  
  ضعيت بيمه بودن محصوالت درنمونه مورد  و‐٤ لوجد

  )درصد (مطالعه

   نمونهلك  ور كنندهصق  زپرداخت كنندهاب  عيتوض

  ٣٠  ٢٣  ٧/٣٤  مه بودنيب
  ٧٠  ٧٧  ٣/٦٥  مه نبودنبي

  
نده بازپرداخت وام را نك  مهمترين منابع تأمين٥ول دج
شترين بيد، يآ  ميرب ولجدن ايانكه از نچ.  دهدمينشان 

كمترين آن و اي  رعهمز درآمد ازسهم منبع بازپرداخت وام 
  . منابع غير رسمي تأمين شده استاز

ام يكي ديگر از خصوصيات ت انتظار براي دريافت ومد
دي نب  طبقه٦دول ج. اعتبارات دريافتي كشاورزان است

مدت زمان انتظار براي دريافت وام را در نمونه مورد مطالعه 
ان گفت كه افزايش فاصله وت ابراين مينب.  دهدمينشان 

انتظاري براي دريافت وام سبب بكارگيري وام در زمان و 
ن كاهش درآمد زراعي و نابرايب. شود ميمكان نامناسب 

كاهش درآمد مورد انتظار فرد و به دنبال آن كاهش " نهايتا
  . خواهد داشتيپ قدرت بازپرداخت فرد را در

  
  )درصد(ازپرداخت وام  بمين كنندهتأنابع  م‐٥ول دج

   استانلك  ازپرداخت وام بمين كنندهتأبع من
  :آمد در
  اي رعهمز
  اي رعهمزيرغ

  
٣/٦١  
٣/٢٠  

  :ض ازقر
  اياننآش
  ندگان غير رسميهد ران و واماد غازهم

  
٥/١٣  
٩/٤  
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  )درصد ( براي دريافت وامردت انتظا م‐٦ول جد
   نمونهلك  ور كنندهصق  ندهنك زپرداختاب  عيتوض

  ٩/٣٩  ٦/٢٤  ٥٠  وز ر١‐٣٠

١/١٤  ٨/١٣  ٣/١٤   "٣٠‐٦٠  

٦/١٩  ٧/٢٧  ٣/١٤  ٦٠‐١٢٠  

٦/١٦  ٥/٢١  ٣/١٣  ١٢٠‐١٨٠  
٨/٩  ٤/١٢  ١/٨  ١٨٠‐ ٣٦٥  

    
 وضعيت دريافت وام توسط كشاورزان را در ٧ول دج

  .  دهدميوقت مناسب و به موقع نياز نشان 
  
  )درصد ( ضعيت دريافت وام در زمان مناسب و‐٧ول جد

   نمونهلك  ور كنندهصق   زپرداخت كنندهاب  ان دريافتزم

  ١/٥٢  ١/٤٣  ١/٥٢  موقعبه
  ٩/٤٧  ٩/٥٦  ٩/٤٧  ر هنگامدي

     
كرد و يا عدم بازپرداخت  مهمترين داليل دير٨ول دج

. دهد ميگروه قصوركننده را در نمونه مورد مطالعه نشان 
در نمونه مورد مطالعه زارعين ، شود ميانكه مالحظه نچ

مهمترين مشكل و علت عدم يا ديركرد بازپرداخت وامها را 
. دان ي اخير ذكر كردهاه خسارات طبيعي بويژه خشكسالي

لويت به موقع دريافت نكردن ساير داليل را نيز به ترتيب او
وام، توليد و درآمد كم، افت قيمت محصوالت در فصل 
برداشت و عدم بازار فروش مناسب، كمبود و عدم دسترسي 

باال بودن نرخ بهره و در نهايت فراموش ، ها ادهنهبه موقع به 
   .دنا كردن زمان سررسيد اقساط وام بيان كرده

  
 توسط قصوركنندگان اليل عدم بازپرداخت وام د‐٨ ولدج

  )درصد(
  اوانيرف  ت ديركرد و يا عدم بازپرداختعل
  ٢/٦٩  )خشكسالي(ارات طبيعي خس
  ٩/٥٦  خير در زمان دريافت وامتأ
  ٦/٤٤  ليد و درآمد كمتو
  ٩/٣٦  ت قيمت محصول و مناسب نبودن بازار فروشاف
ينه باال، كمبود و عدم دسترسي بموقع به هز
  اده هانه

٩/١٦  

  ٣/١٢  ن نرخ بهرهال بودبا
  ٢/٩  اموش كردن زمان سررسيد بازپرداختفر

تبارات دريافتي توسط زارعين مورد مطالعه از نوع عا
 .ست ا بيانگر آن٩ه جدول  ك بودهيا جاري و يا سرمايه

 ثر وامهاي دريافتي جاري بوده و زارعين دريافتاكنابراين ب
 آماده ،ها ادهنهنده اين وامها را در جهت تهيه و خريد نك
زي زمين براي كشت، مصارف روزمره زندگي و مخارج اس

وامهاي . دنا ي جاري مصرف كردهاه خانوار و ساير هزينه
ي احداث و حفر چاه و تلمبه، اه  را در فعاليتيا سرمايه

ت كشاورزي شامل تراكتور و الآ احداث باغات، خريد ماشين
  .دنا رده كرفمص ديگر يا ي سرمايهاه ساير فعاليت

 
  )درصد ( وع وام دريافتي ن‐٩ول جد

  ور كنندهصق  زپرداخت كنندهاب   نمونهلك  ع وامنو
  ٢/٦٦  ٢/٦٢  ٨/٦٣  ريجا
  ٨/٣٣  ٨/٣٧  ٢/٢٦  اي مايهسر

    
ه منظور آگاهي از ديدگاه كارشناسان شعب بانك ب

كشاورزي درسطح استان فارس در زمينه داليل ديركرد و يا 
با تعدادي از عدم بازپرداخت اعتبار توسط زارعين، 

كارشناسان بخش وصول اعتبارات شعب بانك كشاورزي 
از ديدگاه مسئولين . مربوطه، مصاحبه حضوري انجام گرفت

شعب بانك كشاورزي، اعتباراتي كامل و بموقع به مرحله 
وصول در خواهد آمد كه بطور صحيح و به موقع نياز به 

 ١٠جدول . شخص مطمئن و واجد شرايط پرداخت شود
 ديركرد و يا عدم بازپرداخت اعتبارات را از ديدگاه داليل

زي در سطح استان نشان ركارشناسان شعب بانك كشاو
  .دهد مي

در سطح استان از ديدگاه ، شود ميمالحظه  هكنانچ
كارشناسان بانك كشاورزي مهمترين دليل عدم و يا ديركرد 
بازپرداخت وامها، اثرات ناشي از خسارات طبيعي از جمله 

 ١/٤٢بطوريكه سهم آن . ي اخير بوده استاه ليخشكسا
اولويت عبارتند از عدم  ساير داليل به ترتيب. تاسصد در

نظارت درست و كافي در طول دوره مصرف وام، كمبود 
امكانات جهت پيگيري وامهاي سررسيده، مصرف و كاربرد 
وام در ساير فعاليتهاي غير مربوط، نوسانات قيمت 

  . مديمحصوالت و نوسانات درآ
ز ديدگاه كارشناسان بانك كشاورزي، بررسي دقيق از ا

وام و همچنين نظارت و كنترل دقيق  وضعيت تقاضاكننده
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اند از عدم و يا ديركرد بازپرداخت وامها وت بر مصرف وامها مي
همچنين مهمترين پيشنهاد كارشناسان . جلوگيري نمايد

  .  بيمه نمودن محصوالت توسط كشاورزان است
  

 اليل ديركرد و عدم بازپرداخت اعتبارات از ديدگاه د‐ ١٠ول جد
  )درصد(ورزي ارشناسان بانك كشاك

   استانلك  يل ديركرد و يا عدم بازپرداخت دال
  ١/٤٢  ر خسارات طبيعي و آب و هوايي از جمله خشكسالياث
  ٣/١٤  رف و كاربرد وام در ساير فعاليتهاي غير مربوطمص
  ١/٩  ات درآمديسانات قيمت محصوالت و نوساننو
  ٥/١٥  بود امكانات جهت پيگيري وامهاي سررسيدهكم
  ١٩  م نظارت درست و كافي در طول دوره مصرف وامعد

  
  :ل توبيتدم رآورد بايج تجربيتن

ه منظور تعيين عوامل مؤثر بر بازپرداخت اعتبارات ب 
دريافتي توسط كشاورزان، از مدل توبيت با متغير وابسته 

م بازپرداخت اعتبارات و متغيرهاي محدود شده نرخ عد
مستقل سن، بعد خانوار، تحصيالت، شاخص تنوع، ميزان 

سهاي الك سطح زيركشت، خسارات طبيعي،، انداز پس
، اي رعهمزترويجي، بيمه بودن محصوالت، درآمد خارج از 

 درآمد كل، نسبت بهاي  رعهمز، نسبت درآمد يا درآمد مزرعه
ي، نظارت و سرپرستي درآمد كل به مبلغ وام دريافت

ن بانك، فاصله انتظاري براي دريافت وام، نوع اكارشناس
فعاليت بكارگيري وام، طول دوره بازپرداخت، فاصله روستا 
تا بانك، كثرت خريداران، دريافت بموقع وام و متغير مجازي 

براي تعيين الگوي مناسب و . شهرستان استفاده شده است
ي مهم در مدل و حذف حصول اطمينان از حضور متغيرها

متغيرهاي غير ضروري، مدل توبيت براي نمونه مورد مطالعه 
سپس . با متغيرهاي مختلف و فرمهاي مختلف برآورد گرديد

ين مدل انتخاب و برآورد گرديد كه نتايج آن در رت مناسب
  .  آورده شده است١١جدول 
درصد بدست آمده كه  ٥٩ ، R2ر مدل برآورد شده د
 و همچنين آماره حداكثر درستنمايي نيز باالست" نسبتا
 است كه مقدار باالي بوده و نشان دهنده خوبي ‐٥/٢٠١

زمون والد نيز فرضيه  آχ2ميزان آماره . برازش مدل است
اينكه كليه ضرايب متغيرها همزمان مساوي صفر است را رد 

  . كندمي

در بين متغيرهاي ، دهد مي نشان ١١مانطوريكه جدول ه
تغيرهاي سطح تحصيالت، شاخص تنوع، مستقل مدل م

سطح زير كشت، درآمد مزرعه، درآمد خارج از مزرعه، نسبت 
بيمه بودن ،  اندازپسدرآمد مزرعه به درآمد كل، ميزان 

محصوالت، خسارات طبيعي، طول دوره بازپرداخت وام، 
فاصله انتظاري براي دريافت وام، نوع فعاليت بكارگيري وام، 

ناسب بودن و دسترسي به بازار فروش، كثرت خريداران يا م
نظارت و سرپرستي كارشناسان بانك و متغير مجازي 
شهرستان به عنوان عوامل مؤثر بر نرخ عدم بازپرداخت 

  .ناخته شدند شونه مورد مطالعهنمت ااعتبار
ر اد تغير سطح تحصيالت داراي رابطه منفي و معنيم 

. ارات استدر سطح پنج درصد با نرخ عدم بازپرداخت اعتب
ت با افزايش سطح سواد، احتمال عدم فر يچنانچه انتظار م

بطوريكه اثر نهايي افزايش . بداي بازپرداخت وام كاهش مي
 درصد كاهش در احتمال ٠٢/١، ديك كالس به سطح سوا

امل مؤثر ديگري كه بر نرخ ع .عدم بازپرداخت اعتبارات است
. ت استعدم بازپرداخت مؤثر بوده سطح زير كشت محصوال

ري در سطح اد طبق انتظارات اين متغير تأثير منفي و معني
ده درصد بر عدم بازپرداخت اعتبارات دارد بطوريكه اثر 

   در سطح زير كشت، شنهايي يك هكتار افزاي
  . درصد كاهش در احتمال عدم بازپرداخت خواهد بود٠٥/٢
ه درآمد كل عامل مهم ديگري  باي رعهمزسبت درآمد ن

ر سطح يك درصد بر  دني داريمعأثير منفي و است كه ت
يك واحد افزايش در اين . نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات دارد

د كاهش بر صر د٠٩/٤ادل معنسبت داراي تأثير نهايي 
  .احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات است

ز تأثير منفي و نياي  رعهمزخارج از و اي رعهمزرآمد د
 عدم بازپرداخت اعتبارات داري در سطح پنج درصد بر معني
تأثير نهايي اين متغيرها بر عدم بازپرداخت به ترتيب . دارند
  درصد كاهش به ازاي افزايش يك واحد٧٢/١ و ٠٨/٢برابر 

  .از اين متغيرها است
امل مؤثر ديگري است كه تأثير منفي  ع اندازپسيزان م

ري در سطح يك درصد بر عدم بازپرداخت اد و معني
 درصد بوده ١٧/٠تأثير نهايي اين عامل . رداعتبارات دا

حتمال  ا اندازپسبطوريكه با افزايش يك واحد در ميزان 
  .بدايي  درصد كاهش م١٧/٠عدم بازپرداخت اعتبارات 
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اي نمونه مورد برتايج برآورد مدل توبيت  ن‐١١ول دج
 لعهامط

  ثير نهاييأ  tاره مآ  ايبضر  غيرمت
  ‐  ٦٤/١*  ٨٩/١  ض از مبدأعر

  ‐٤٩/٤  ‐٧٩/٠  ‐٦/١٣  سن
  ١٥/٠  ٢١/١  ٤٦/٠  دازه خانواران

  ‐٠٢/١  ‐٨٦/١**  ‐١/٣  صيالتتح
  ‐١٧/٠  ‐٨٩/١**  ‐٥١/٠  خص تنوعشا
  ‐١٧/٠ ‐١٩/٣***  ‐٥٢/٠   اندازپسزان مي
  ‐٠٥/٢  ‐٥٩/١*  ‐٢/٦  ح زيركشتسط
  ‐  ٠٦/٣***  ٨٨/٠  ارات طبيعيخس
  ‐  ‐٢٧/٠  ‐١/١  سهاي ترويجيكال
  ‐ ‐٩٤/٢***  ‐٤/١  مه بودن محصوالتبي

  ‐٠٨/٢  ‐٨٨/١**  ‐٣/٦  يا آمد مزرعهدر
  ‐٧٢/١  ‐١٨/٢**  ‐٢/٥  رعه ايمزآمد خارج از در

  ‐٠٩/٤ ‐٤٥/٣***  ‐٤/١٢  درآمد كلبهرعه اي مزبت درآمد نس
  ‐١٦/٠  ‐٢٠/١  ‐٤٩/٠ بت درآمدكل به مبلغ وام دريافتينس

  ‐٢٨/٠  ‐٠٥/٢**  ‐٨٥/٠  وسرپرستي كارشناسان بانك ارتنظ
  ٣٢/٠  ٢٢/٢**  ٩٧/٠  اري براي دريافت وامصله انتظفا

  ‐  ‐٩٨/١**  ‐٨/١  ع فعاليت بكارگيري وامنو
  ‐٦٦/٠  ‐٦٨/١*  ‐٠/٢  ل دوره بازپرداختطو
  ١٢/٠  ١٦/١  ٣٦/٠  صله روستا تا بانكفا

  ‐  ‐٠١/٢**  ‐٣/١٢  رت خريدارانكث
  ‐  ‐٢٢/١  ‐٩/٠  يافت به موقع وامدر
  ‐  ٧٨/١*  ٨/٢  غير مجازي شهرستانمت

٥٩/٠=R2  ٤/٣٨ =Wald Test  ٥/٢٠١‐ = Log-Likelihood  
  . است% ١٠و% ٥،%١ري درسطح اد به ترتيب معني*و**،***

  
ول دوره بازپرداخت به عنوان يك عامل مؤثر ديگر ط

ري در سطح ده درصد بر عدم اد تأثير منفي و معني
بطوريكه هر چه طول دوره . بازپرداخت اعتبارات دارد
مال عدم بازپرداخت اعتبارات بازپرداخت بيشتر باشد احت
لذا، افزايش يك ماه در طول . براي زارعين كمتر خواهد بود

 درصد كاهش بر ٦٦/٠دوره بازپرداخت تأثير نهايي معادل 
  .احتمال عدم بازپرداخت خواهد داشت

تايج نشان داد كه بين فاصله انتظاري براي دريافت وام ن
ري در اد و معنيو نرخ عدم بازپرداخت اعتبارت رابطه مثبت 

به عبارت ديگر زارعيني كه . سطح پنج درصد وجود دارد
د تا وام خود را دريافت نا  ماندهرمدت زمان زيادي منتظ

د احتمال عدم بازپرداخت وامشان در موعد مقرر نا كرده
بر اساس نتايج تأثير نهايي اين متغير با افزايش . بيشتر است

 ٣٢/٠تبارات به ميزان يك روز در فاصله انتظاري دريافت اع
  .درصد افزايش در احتمال عدم بازپرداخت است

ام نيز بر اساس نتايج تأثير منفي ووع فعاليت بكارگيري ن
ري در سطح پنج درصد بر احتمال عدم بازپرداخت اد و معني
 گرفته و يا بنابراين زارعيني كه وامهاي سرمايه. وام دارد

د در نا  بكار گرفتهوامهاي خود را در فعاليتهاي درآمدزا
در مقابل وامهاي كه جنبه . دنا  بودهرت بازپرداخت وام موفق

اري بكار  جهاي ينههزته و بيشتر در جهت تأمين شجاري دا
گرفته شده موجب كاهش توانايي بازپرداخت وام گيرندگان 

ثرت خريداران و يا دسترسي بهتر به بازار ك. گرديده است
ري در اد ثير منفي و معنيفروش عامل ديگري بوده كه تأ

بنابراين . سطح پنج درصد بر عدم بازپرداخت اعتبارات دارد
زار فروش بيشتر و تعداد خريداران با بههر چه دسترسي 

بيشتر بوده احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات كاهش يافته 
  . است
ظارت و سرپرستي كارشناسان بانك بر مصرف وام عامل ن

ري در سطح پنج اد  منفي و معنيمهم ديگري است كه تأثير
ين اتأثير نهايي . درصد بر عدم بازپرداخت اعتبارات دارد

متغير با يكبار افزايش در تعداد دفعات نظارت و سرپرستي 
 درصد در احتمال ٢٨/٠كارشناسان بانك موجب كاهش 

  .عدم بازپرداخت اعتبارات گرديده است
از خسارات طبيعي ، دهد مي نشان ١١نانچه جدول چ

قبيل امراض و آفات گياهي، شرايط آب و هوايي مانند 
ري در سطح يك اد  معنيوخشكسالي و تگرگ اثر مثبت 

همچنين . درصد بر عدم بازپرداخت اعتبارات كشاورزي دارد
بيمه محصوالت نيز بر عدم بازپرداخت اعتبارات تأثير منفي 

  .ري در سطح يك درصد داشته استاد و معني
ري در سطح اد  تأثير منفي و معنيتغير شاخص تنوعم

يش يك ايك درصد بر احتمال عدم بازپرداخت داشته و افز
 درصد ١٧/٠واحد در اين شاخص داراي تأثير نهايي معادل 
تغير م  .كاهش در احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات است

مجازي شهرستان كه براي مشاهدات شهرستان مرودشت 
قدار صفر لحاظ شده مقدار يك و براي هرستان ممسني م

  .  است بر عدم بازپرداخت اثر مثبت داشته است
ا داراي عالمتهاي مورد انتظار بوده ولي از هاير متغيرس

از بين اين . ر نيستنددا نظر آماري در سطح قابل قبولي معني
تغير سن، كالسهاي ترويجي، نسبت درآمد كل به م ،متغيرها
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م اثر منفي و اندازه مبلغ وام دريافتي، دريافت به موقع وا
خت اخانوار و فاصله روستا تا بانك اثر مثبت بر عدم بازپرد

  .  ر نيستنداد اعتبارات داشته ولي معني
ي تحقيق پيشنهادات زير به منظور ها ا توجه به يافتهب

سهيالت اعطايي و  تهاي وليوصراهكاري براي افزايش ميزان 
ر به اينكه نظ :كاهش نرخ عدم بازپرداخت ارائه شده است

نظارت و سرپرستي كارشناسان بانك يك اهرم مهم و مؤثر 
ه به  كشود ميش عدم بازپرداخت است، پيشنهاد هجهت كا

منظور اطمينان از مصرف اعتبار در امر مورد نظر، نظارت و 
بازرسي مستمر از طرحهاي اعتباري در طول دوره فعاليت و 

 و آموزشي ي فنيها مصرف اعتبار همراه با ارائه آگاهي
مرتبط با طرحها به عنوان يك وظيفه مهم كارشناسان بانك 

  .ودشتلقي 
تايج نشان داد كه طول زمان انتظار براي دريافت وام ن

. عامل مهمي در بازپرداخت اعتبارات توسط كشاورزان است
بنابراين اصالح بنيادي در ساختار و روشهاي اعطاي اعتبار 

لي و اعتباري بويژه در بخش كشاورزي توسط مؤسسات ما
اند تو ييري در پرداخت وام مپذ بانك كشاورزي و انعطاف

ي اخذ وام و دسترسي بموقع و در ها موجب كاهش هزينه
بنابراين اين مساله بر افزايش . زمان مناسب به اعتبار شود

  .توليد و قدرت بازپرداخت زارع مؤثر خواهد بود
سارات اساس نتايج بدست آمده اثرات زيانبار خرب 

و هواي نامناسب باعث كاهش ) آفات و امراض( طبيعي
ر  دشود ميذا توصيه ل. شود مياعتبارات  زپرداختااحتمال ب

كنار اعطاء تسهيالت به زارعين، كارشناسان ترويج و زراعت 
ي مؤثر مبارزه با آفات و امراض گياهي را به زارعين اه شيوه

ارعيني كه همچنين در پرداخت اعتبار به ز. آموزش دهند

 از(مزارع آنها بيشتر از ديگران در معرض خطرات طبيعي 
است، احتياط بيشتري به ) زدگيقبيل سيل و آفات و سرما

  . عمل آيد
توجه به اينكه طول دوره بازپرداخت وام يك عامل مهم اب

و مؤثر بر احتمال بازپرداخت اعتبارات تسهيالت كشاورزي 
صله زماني است مؤسسات اعتباري ضمن افزايش فا

بازپرداخت تسهيالت اعطايي زمان سررسيد اقساط را در 
پايان فصل برداشت محصول كه زارعين داراي قدرت 

  .بازپرداخت باالتري هستند قرار دهند
 هنگام وقوع حوادث و خسارات طبيعي، انتقال خطر رد

ي مقابله با اين جريان بوده و بيمه ها به ديگران يكي از شيوه
بزار مناسبي بدين منظور  اتواند ميزي محصوالت كشاور

زپرداخت وامها هم از آسيب خسارات ااز آنجا كه ب. باشد
ا ب ،ند لذاما وارده طبيعي به محصوالت كشاورزي در امان نمي

توجه به نتايج بدست آمده و مؤثر بودن بيمه بر بازپرداخت 
مه محصوالت را بعنوان تضمين ان وام، نظام بانكي بايد بيمه

بنابراين بيمه محصوالت . ثيقه براي اعطاي وام قرار دهديا و
اند جايگزين مناسبي براي وثائق وامها بوده و از جدا وت مي

ي طبيعي اه شدن كشاورز از زمين و توليد بعلت بروز فاجعه
همچنين يكي از . و از دست رفتن محصول جلوگيري نمايد

ار نكاتي را كه بانكها در اعطاي اعتبار مورد توجه قر
 . نقدينگي وام گيرندگان است و اندازپسند، ذخاير هد مي

بنابراين زماني كه اين نقدينگي اندك باشد بانك در دادن 
مه محصوالت ان لذا وجود بيمه. وام ترديد خواهد داشت

را كه ترديد بانك را در اين  چرسد ميضروري بنظر " كامال
ام بدين زمينه از بين خواهد برد و همچنين تقاضاكنندگان و

  . ندرس ي به اعتبار مورد نيازشان مرت طريق راحت
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