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هاي مبادله دریافت تسهیالت رسمی توسط  برآورد هزینه
  )استان گلستان: موردي ي مطالعه( کشاورزان

  2، علی دریجانی1*سینا احمدي کلیجی
 10/6/1391: تاریخ پذیرش                                  8/12/1390: تاریخ دریافت

  
  چکیده

هاي مبادله  هاي باالي هزینه ی رسمی به محدودیتکشاورزان به نهادهاي مالنداشتن دلیل اصلی دسترسی 
 ياز سو افت تسهیالتیمبادله در يهانهین مطالعه برآورد هزیهدف ا. شود در سیستم اعتبارات مربوط می

کار رفته از راه مصاحبه و تکمیل  هاي به داده. استاستان گلستان رسمی  یهاي مال کشاورزان در موسسه
 يریگ روش نمونه به 1390در سال  این کشاورزان. آوري گردید ان گلستان جمعنامه از کشاورزان است پرسش

 ي نهیفرصت و هز ي نهیبه ضامن، هز یپرداخت ي نهیکه هز دهد نشان می اه افتهی. تصادفی ساده گزینش شدند
متحمل  که کشاورزان براي دریافت تسهیالت از منابع مالی است ییها نهین هزیتر الت بیشیافت تسهیم دریمستق
هاي اعتباري،  پذیري در پرداخت وري نظام بانکی، انعطاف هاي مبادله، افزایش بهره براي کاهش هزینه. اند  شده

 .شود ها، توصیه می دن پرداختکر خودکارتضمین و  گرفتنتسهیل روال پرداخت تسهیالت، به ویژه 
  G28و  JEL: G21بندي  طبقه
  استان گلستان ، کشاورز،تبارات، موسسات مالیمبادله، اع هايهزینه :هاي کلیديواژه

                                                                                                                                             
 .رزي و منابع طبیعی گرگاندانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاو - ١
  .ت علمی گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناعضو هی - ٢
 )Email: Sina_Ahmadikaliji@yahoo.com ،    نویسنده مسئول *(
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  مقدمه
ه در بخش یکمبود سرما. است يگذار هیسرما يرشد و توسعه در کشاورز يدیعنصر کل

اندك  يور بهره. د شده استیتول يها نهاده يور ن آمدن سطح بهرهییکشور باعث پا يکشاورز
ها را  ها شده و آن تیفعالن یا يو سودآور يکشاورز يها طرح يموجب کاهش درآمد انتظار

موفق در  يکشورها ي تجربه. است نشان داده خطرو پر ير اقتصادیغ يگذار هیسرما يبرا
در  یی هیزات سرمایتجه يریکارگ دهد که به ینشان م يد محصوالت کشاورزیتول ي نهیزم

 يروینت، یرید از جمله مدیعوامل تول يور ش بهرهیمنجر به افزا يمختلف کشاورز يها تیفعال
و  ین منابع مالیماکه در ت يبه سبب نقش موثر يکشاورز یبازار مال. ن شده استیکار و زم

ت درخور یدارد، اهم يبخش کشاورز ي و توسعه يگذار هیسرما ياز برایمورد ن ي هیسرما
مبادله نسبتا  ي نهیکشاورزان را با هز یمال يازهایکارآمد که ن یک بازار مالیوجود . دارد یتوجه

). 1381یارون و همکاران، (است  يشاورزک ي توسعه يادیبن يازهاین شین کند، از پیمات ینییپا
هاي اخیر  در سالاست که ي اقتصاد نهادگراي جدید  ترین شاخه ي مبادله مهم اقتصاد هزینه

). 2000نورث، (است  دست داده بهنگرش نوینی را در تحلیل مسایل اقتصادي و سیاسی 
است که در جریان یک مبادله به وجود  یآشکار و پنهان هاي ي هزینه ههم هاي مبادله هزینه

هاي غیرسود  هاي مبادله در بخش مالی و اعتباري، تمام هزینه هزینه). 1993نورث، (آید  می
  ).2000کالز، (است  دهندگان در جریان دریافت و پرداخت وام گیرندگان و وام وام

صادقی و  .گرفته است  مبادله در ایران انجام هاي هزینه در مورد مطالعات پرشماري
فساد اقتصادي  ها آن. ندکردبرآورد را هاي مبادله در اقتصاد ایران  روند هزینه) 1388(همکاران 

داري و  هاي نوین بانک و گسترش روش ،هاي مبادله دانستند را از عوامل موثر بر افزایش هزینه
هاي مبادله  ها را از عوامل موثر بر کاهش هزینه داري الکترونیک براي تسهیل مبادله بانک

به اعتبارات خرد، نداشتن به این نتیجه رسید که دسترسی ) 1386(نصیري اقدم . دانستند
مازار  نتایج عرب. دهد هاي مبادله تأمین وجوه مورد نیاز بنگاه اقتصادي را افزایش می هزینه

هاي  که نرخ هزینه دادمبادله نشان  ي نهیا همان هزیهاي معامالتی  هزینه از بررسی )1379(
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) 1376(قربانی . است% 3و در بازارهاي غیررسمی % 4جانبی یا معامالتی در بازارهاي رسمی 
هاي پنهان  کارشناسی از کل هزینه-ي اداري شده هاي فرصت زمان صرف متوسط سهم هزینه

به را رصت سرمایه و دیگر ، وثیقه و ثبت محضري، فوآمد رفتي  هزینه ،%2/24 را دریافت وام
به  %1/19را هاي پنهان از کل وام دریافتی  و سهم هزینه ،%7/6و  3/42، 2/21، 6/5ترتیب 

 يریگ التیمبادله باال در در دو بخش تسه ي نهیبه هز) 1384(و همکاران  ینیحس. دست آورد
 یآگاهالت و یاعتبارات، تجربه، سطح تحص ي و اندازه ،افتندیدست  یده التیو تسه

. به اعتبارات دانستند یمبادله دسترس يها نهیالت را از عوامل موثر بر هزیکنندگان تسه افتیدر
هاي  ی در رابطه با اهمیت و نقش هزینهی در دیگر کشورها، مطالعات نظري عمیق و گسترده

هاي نظري،  این در حالی است که به دلیل پیچیدگی. مبادله در اقتصاد انجام گرفته است
ي مطالعات مربوط به  ههم) 2008(ماچر و ریچمن . ه استانجام شدتري  لعات تجربی کممطا

مقاله و  900ها  آن. تا زمان انجام تحقیق خود بررسی کردند 1976ي مبادله را از سال  هزینه
 ي دهنده آنان نشان ي نتایج مطالعه. هاي مبادله بررسی نمودند چکیده را در ارتباط با هزینه 3500
هاي مبادله و اهمیت این  ي هزینه ي مقاالت در زمینه همواره صعودي تجمعی و ساالنه روند

ي اعتباري  ي خود، دو برنامه ، در مطالعه)1999(اولوموال . هاي اقتصادي است یافت در تحلیل ره
پا براي  وي در این مطالعه دریافت که کشاورزان خرده. ده استکررا در کشور نیجریه ارزیابی 

 )2000(دي سوتو . دکنن میتحمل  را  هاي مبادله باالیی ت وام از نهادهاي غیربانکی هزینهدریاف
هاي مبادله  را از عوامل موثر بر کاهش هزینه )عامل ارتباطی(اینترنت  مانندهایی  يآور فن

  .دانست
هاي  که بازارهاي مالی در بخش کشاورزي هزینهدهد  نتایج بسیاري از تحقیقات نشان می

ي  گردد، که نتیجه ها منجر به افزایش نرخ سود واقعی وام می این هزینه. دارد ییله نسبتا باالمباد
. کند پذیري کشاورزان بروز می دهنده و کاهش بانک ي وام سسهوآن به صورت کارآیی پایین م

این . شود گیرنده توزیع می دهنده و وام هاي مبادله موجود در بازار مالی میان دو طرف وام هزینه
دهی نامیده  گیري و وام هاي مبادله وام هاي مبادله دادوستد تسهیالت یا هزینه ها، هزینه هزینه
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آن در  گوناگونهاي  گیري و شاخص هاي مبادله وام این مطالعه، به برآورد هزینه در. شود می
  .شود می  منابع مالی رسمی مختلف استان گلستان پرداخته

  روش تحقیق
هایی غیر از قیمت یا سود تسهیالت  مبادله در بازار اعتبارات، هزینهي  منظور از هزینه

ها  این هزینه. شود مبادله براي مبادله هر واحد تسهیالت متحمل می دو طرفکه یکی از  ،است
 مهماین نکته  گفتن. شود گیري نامیده می هاي مبادله وام گیرنده هزینه در طرف تقاضا یا وام

عمال خود را بر بنگاه یا موسسات مالی  ،ا نشدهیشده  ینیب شیه خواه پمبادل يها نهیاست که هز
این  یاصل يها نهیها را از هز نهیگونه هز نی، بتوان ايد به صورت انفرادیشا. کند یل میتحم

با توجه به . شود یمبادله اصوأل منعکس نم يها نهیاز هز یاما بخش بزرگ ،کرد جدا ها هموسس
ر آن وجود یپذ یق و کمیف دقیتعر دادنکه در  ییها يمبادله و دشوار ي مفهوم هزینه یگستردگ

یل گستردگیدر واقع به دل. ت همراه استیعدم قطع ین شاخص با نوعیکردن ا یدارد، کم 
 یو دسترس يآور رها، امکان جمعیاز متغ یعیمبادله و در برگرفتن مجموعه وس ي نهیمفهوم هز

دشوار  ياطالعات آن کار ي هیو ته ،مناسب وجود ندارد یفیو ک یها و اطالعات کم به داده
که در این مطالعه سعی شده است ). 1388صادقی و همکاران، (باال است  يها نهیهمراه با هز

سازي و  گیري کشاورزان استان در هنگام دریافت تسهیالت شاخص هاي مبادله وام هزینه
در محاسبه و برآورد ) 1384(دي ین منظور از روشی که حسینی و خاله اب. محاسبه گردد

  .اند استفاده گردید مبادله و اجزاي آن انجام داده ي هزینه
نشان دهیم، خواهیم  tcگیري را با  هاي مبادله وام و کل هزینه tcjي مبادله را با  اگر هزینه 
  :داشت

)1( 
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n هاي مستقیم دریافت  هزینه -1ها شامل  این هزینه. هاي مبادله است تعداد اجزاي هزینه
 ،شود در مراجعه به بانک و دریافت تسهیالت تحمیل میکه  یمستقیم يها هزینه( تسهیالت
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شده براي  هاي زمان صرف هزینه -2 ،)هاي رفت و آمد به بانک، خوراك و اسکان مانند هزینه
. )گیرنده است ي وام رفته دست هایی که ناشی از فرصت زمانی از هزینه( دریافت تسهیالت

درخواست تا  دادنجو و و ند که براي دریافت تسهیالت از هنگام جستا  گیرندگان مجبور وام
این وقت  . دریافت آن و سپس براي پرداخت اقساط، مقداري از وقت خود را صرف کنند

 -3 ،کار رود ري در کشتزار یا خارج از کشتزار بههاي درآمدزاي دیگ توانست در گزینه می
ي  سسهوبراي تشکیل پرونده در م چه آن( مدارك الزم براي تشکیل پرونده ي ي تهیه هزینه

ي عکس، خرید سفته و  مانند تصویر شناسنامه و دیگر مدارك، تهیه، شود اعتباري هزینه می
 - 5 ،)ثبت اسناد هايتحریر دفتر و حق ثبت مانند حق(هاي اداري  هزینه -4 ،)دریافت استعالم

گیرنده مجبور است براي ضمانت وام از سوي  هایی که وام هزینه( ي پرداختی به ضامن هزینه
  . هاي فرآیند دریافت تسهیالت دیگر هزینه -6 ، ومتقبل شود سومیک شخص 

بادله باشد، هاي م هاي دیگري نیز از اجزاي هزینه افزون بر موارد گفته شده ممکن است هزینه
هاي موجود در  برخی هزینه یفیو ک یها و اطالعات کم به داده یو دسترس يآور جمعولی 

هریک از . دشوار است يساختار مالی، مانند روابط ناسالم اداري، فساد اداري و غیره کار
 .نامه محاسبه گردید گیرنده و تکمیل پرسش هاي گفته شده از راه پرسش از کشاورزان وام هزینه

گیرنده در  رفت و آمد از هر وام ي هاي مستقیم، متوسط هزینه هزینه ي براي محاسبه راي نمونه،ب
فرد به بانک براي دریافت  ي مراجعه ي د تا هزینهشوي به بانک ضرب  ي تعداد مراجعه

هاي زمان صرف شده براي دریافت تسهیالت،  هزینه ي براي محاسبه. تسهیالت محاسبه گردد
مثال با ضرب تعداد ساعت در هر مراجعه در (ل وقت الزم براي یک مبادله مالی با برآورد ک

مثال میانگین (ي فرصت یک ساعت زمان کشاورز  ، آن را در هزینه)تعداد کل مراجعات
ي فرصت دریافت یک فقره تسهیالت  و هزینه ،ضرب) مزد هر ساعت کار در هر منطقه دست

ی که ی مدارك و حق ثبت دفترهاي ثبت اسناد و هزینه ي ههاي مربوط به تهی هزینه. دست آمد به
گیرنده پرسش شد و محاسبه  شود، نیز مستقیم از فرد وام به ضامن براي ضمانت پرداخت می

  .گردید
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تـوان بـه    ي تسـهیالت را مـی   ، کل هزینه)ic(هاي سود  هاي مبادله و هزینه با جمع هزینه
  : کرد بازگوصورت زیر 

)2(                                                  tcicTC     
TC در این رابطه . دریافت وام است) یا مبادله(هاي سود و غیرسود  گر کل هزینه بیانtc 

هایی است که از زمان درخواست تا زمان دریافت تسهیالت صرف  عمدتا مربوط به هزینه
  . شود زپرداخت وام پرداخت میي با به تدریج تا انتهاي دوره icاما . گردد می

ي مـالی و اعتبـاري بـه کشـاورز      ریال از سوي یک موسسـه  Lي  اگر تسهیالتی به اندازه
پرداخت شود و اصل وام به صورت مساوي ماهانه تقسیط شود، مقداري از اصل وام که هر ماه 

  :بازپرداخت خواهد شد، عبارت است از
)3(                                                    Tt ,...,1                               

;
T
Llt     

lt  مقدار اصل وام بازپرداختی در هر ماه)t ( وT  ي بازپرداخت وام  کل دوره) بر حسب
Tlllفرض تقسیط برابر اصل وام به معناي آن است که . است) ماه  ...21.  

این  نبنابرای ،شود ي تسهیالت در هر ماه محاسبه می ي سود با توجه به مانده هزینه
توان از  را می tمقدار قسط قابل پرداخت در هر ماه . یابد ها به مرور زمان کاهش می هزینه
  :ي زیر به دست آورد رابطه

)4(                              ittt rtlLla  )1(    
)1(ي  جمله. ي سود است نرخ ماهانه riو  tمقدار قسط ماه  at، )4(ي  در رابطه  tlt 

  .است tي تسهیالت در هر ماه  مانده
شود، خالص تسهیالت کرده  مگیري از اصل تسهیالت ک هاي مبادله وام اینک، اگر هزینه

توان  بنابراین می .آید به دست میهاي مبادله به شرح زیر  هزینه در نظر گرفتنبا ) NL(دریافتی 
  :نوشت

)5(                                                  tcLNL    
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و مطابق بحث باال به  ،گیري است هاي مبادله وام مجموع هزینه tc، )5(ي  در رابطه
نرخ  ي رابطهکارگیري  ي مقدار خالص وام با به پس از محاسبه. گردد تفکیک اجزا برآورد می

  :ي زیر محاسبه نمود را از رابطه) R(ي کل  توان نرخ هزینه بازده داخلی می
)6(                                                                             






T

t

t

tR
NL a

1 )1(
   

ه شود، نرخ حاصل گذاشت، اگر به جاي خالص تسهیالت مقدار اسمی آن )6(ي  در رابطه
 Lتر از  کم NLهاي مبادله،  در صورت وجود هزینه اما. د تسهیالت خواهد بودهمان نرخ سو

به . تر از نرخ سود پرداختی به بانک خواهد بود آمده بزرگ دست و در نتیجه نرخ به ،است
هاي مبادله  و هم نرخ هزینه ،است riهم شامل نرخ سود پرداختی به بانک  Rعبارت دیگر، 

  :دیگربه عبارت ). rtc(گیري  وام
)7(                                                                                              tci rrR   
ي مبادله را  توان نرخ هزینه می) R(ي کل  و نرخ هزینه) ri(اکنون با داشتن نرخ سود  

 :محاسبه کرد؛ یعنی

)8(                                                                                     itc rRr   
ی از اقالم مختلف است که سهم هر یـک  ی هاي مبادله مجموعه ، هزینه)1(ي  مطابق رابطه

                                                             :توان به صورت زیر نشان داد ها را می از آن
         

)9(                                                                                       
tc
tc

s j
j    

sj گر سهم جزء  بیان j اگر این سهم را در نـرخ  . گیري است هاي مبادله وام ام از کل هزینه
(ظر مورد ن ي گیري ضرب کنیم، نرخ قلم هزینه هاي مبادله وام هزینه

jtcr (آید به دست می:  
)10(   tcjtcj rsr                                                                                                          

هاي مبادله دریافت تسهیالت از  هاي مختلفی از هزینه شاخص) 10(تا ) 1(مطابق روابط 
آمار و اطالعات مورد نیاز از راه طراحی و . مختلف بانکی و غیربانکی برآورد خواهد شدمنابع 
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تصادفی از کشاورزان استان  يریگ ، با روش نمونه1390نامه در سال  پرسش 270تکمیل 
  .آوري گردید گلستان جمع

  نتایج و بحث
مین منابع اي تشده است که این بخش برا گذاري در کشاورزي موجب بود سرمایهمک        

براي حمایت از تولیدکنندگان . سیستم بانکی متکی شود از شده دادهنیاز به تسهیالت  مالی مورد 
شده در   توجهی از اعتبارات به صورت وام و یا وجوه اداره قابل ي اندازه ،کشاورزي در ایران

رزان تسهیالت کشاو. داده می شودهاي ساالنه به آنان  هاي توسعه و بودجه چارچوب برنامه
 .شدتسهیالت پرداخته  دادندر این مطالعه به منابع رسمی . دگیرن خود را از منابع مختلفی می

ي  رسمی دهنده هاي ههاي خصوصی و دیگر  موسس هاي دولتی، بانک بانک مانند یمنابع
فراوانی منابع مختلف براي تقاضاي تسهیالت از سوي  درصد ،)1(در جدول . تسهیالت

  .کشاورزان آورده شده است
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  .فراوانی منابع مالی رسمی در تقاضاي تسهیالت از سوي کشاورزان درصد ).1(جدول  
 انواع منابع مالی  درصد 

 6/2 )11( تجارت بانک

 9/5 )12( سپه بانک

 6/2 )13( صادرات بانک

 2/59 )14( کشاورزي بانک

 6/6 )15( بانک مسکن

 3/5 )16( ملت بانک

 9/9 )17( ملی بانک

 3/5 )18( هاي خصوصی بانک

 6/2 )19( دیگر موسسات

 100 )20( جمع

  .هاي تحقیق یافته: مأخذ                  
تقاضاي کشاورزان براي استفاده از % 2/59، )1(شده در جدول    هدادبر اساس نتایج 

شاورزي در ي اهمیت بانک ک دهنده  که نشان ،ه استبودتسهیالت بانکی از بانک کشاورزي 
% 9/9هاي دولتی، بانک ملی با  از میان دیگر  بانک. تامین نیازهاي مالی کشاورزان است

دیگر منابع بانکی بخش . دترین تقاضاي کشاورزي براي استفاده از تسهیالت را دار بیش
  .ستا  ي تقاضاي افراد را براي دریافت تسهیالت تشکیل داده مانده باقی

هـاي   ، مقدار متوسط هزینه)1(ي  گیري از رابطه ها و با بهره دادهبر اساس تجزیه و تحلیل 
هزینه مبادله دریافت تسهیالت از منابع مختلف برآورد اجزاي گیري و سهم هریک از  مبادله وام

  . درج شده است) 2(و در جدول 



   1391/ 2شماره ي / 6 جلد/اقتصاد کشاورزي   92
  
 

  ).الیر: واحد(ي مبادله دریافت تسهیالت   هزینه ي نتایج محاسبه). 2(جدول 
 ردیف  شرح  انگینمی  درصد 

 1 ي مستقیم دریافت تسهیالت  هزینه
 )ي مسافرت هزینه(

138910 4/19 

 2 7/26    192280 ي فرصت دریافت تسهیالت  هزینه 

 3 فتوکپی، اسناد، (ي مدارك ي تهیه هزینه
 )ها، سفته و غیره استعالم

17070 5/2 

 4 ي حق ثبت و حق تحریر  هزینه
 دفترخانه

15390 1/2 

 5 5/45 327630 اختی به ضامني پرد هزینه 

 6 هاي فرآیند دریافت  دیگر هزینه
 تسهیالت

27630 8/3 

  100 720600 کل 

                  هاي تحقیق یافته: مأخذ.  
فرصت  ي ي پرداختی به ضامن، هزینه شود، هزینه دیده می) 2(در جدول همان گونه که 

و  )گیرنده است ي وام رفته دست از هایی ناشی از فرصت زمانی که هزینه(دریافت تسهیالت 
هایی که مستقیم در جریان مراجعه به بانک و دریافت  هزینه(ي مستقیم دریافت تسهیالت  هزینه

که کشاورزان براي دریافت تسهیالت از  استهایی  ترین هزینه ، بیش)شود تسهیالت تحمیل می
من براي هر فقره تسهیالت پرداختی به ضا ي متوسط هزینه. اند  منابع مالی پرداخت کرده

هاي مبادله براي دریافت هر فقره  در میان هزینه  ترین هزینه بیش% 5/45ریال، با  327630
ي  ي تهیه حق ثبت، حق تحریر دفترخانه و هزینه مانندهایی  متوسط هزینه. تسهیالت است

ترین  ریال برآورد شد، که کم 17070و  15390مدارك براي هر فقره تسهیالت دریافتی 
 ي هاي باال کل هزینه با جمع هزینه. استهاي مبادله دریافت تسهیالت  هها در میان هزین هزینه
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د، که بوریال  720600مقدار متوسط آن براي هر فقره تسهیالت  .شدگیري محاسبه  مبادله وام
  .باالیی براي هر فقره تسهیالت استبسیار مبلغ 

هاي مبادله بر  تسهیالت به تفکیک اجزاي هزینههاي مبادله دریافت  هزینه) 3(در جدول 
هاي دریافتی از سوي کشاورزان به  مبلغ وام ،بر این اساس. آورده شده استي وام  حسب اندازه
تر از  هاي کم هاي وام ها به گروه وام. ستا  ي تسهیالت تقسیم شده هاي چهارگانه تفکیک اندازه

میلیون  60تر از  میلیون ریال، بزرگ 60تر از  ال و کممیلیون ری 30تر از  میلیون ریال،  بزرگ 30
از . ستا  میلیون ریال تقسیم شده 90تر از  هاي بزرگ میلیون ریال و وام 90تر از  ریال و کوچک

 60میلیون ریال تا  30وام میان % 30میلیون ریال،  30تر از  وام کم% 50میان کشاورزان متقاضی، 
میلیون  90تر از  وام بیش% 9میلیون ریال و  90میلیون ریال تا  60وام میان % 11میلیون ریال، 

  ).هاي تحقیق یافته( اند  هگرفتریال 
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 )ریال: واحد(ي وام  هاي مبادله دریافت تسهیالت بر حسب اندازه هزینه ).3(جدول 

 ي مبادله اقالم هزینه 

 ي تسهیالت اندازه 

تر  کوچک
یا مساوي 

میلیون  30
 ریال

 30تر از بزرگ
یلیون و م

تر یا  کوچک
 60مساوي 

 میلیون ریال

 60تر از  بزرگ
میلیون و 

تر یا  کوچک
 90مساوي 

 میلیون ریال

تر از  بزرگ
میلیون  90

 ریال

ي  هزینه(ي مستقیم دریافت تسهیالت  هزینه
 212000 208000 144130 109280 )مسافرت

 217000 452000 195780 135140 ي فرصت دریافت تسهیالت  هزینه

فتوکپی، اسناد، (ي مدارك  ي تهیه هزینه
 24670 41330 15110 12110 )ها، سفته استعالم

 52000 45330 15650 5630 ي حق ثبت و حق تحریر دفترخانه هزینه

 2533330 266670 86960 111110 ي پرداختی به ضامن هزینه

 54300 22000 14500 12000 هاي فرآیند دریافت تسهیالت دیگر هزینه

 .هاي تحقیق یافته: خذمأ

ش یش مبلغ وام افزایمبادله با افزا يها نهیک از هزیهر که دهد ینشان م) 3(ج جدول ینتا
 ي نهیا همان هزیتر  هاي رفت و آمد و صرف وقت بیش نهیش هزیتواند افزا یل آن میدل. ابدی یم

ت یخانه و رضا دفتر يها نهیسفته، هز ي هیاز مدارك و ته یمانند فتوکپ ییها نهیفرصت، هز
افت وام با مبلغ باالتر متقبل آن یدر يکه فرد برا ییها نهیضمانت و دیگر هز يضامن برا

 یافتیاز وام در يور تر و کاهش بهره با مبالغ کم ییها افت وامین امر منجر به دریا. باشد شود یم
از به ین يزکشاور هاي اشینو استفاده از م آوري فنکاربرد  يرا کشاورزان برایز ،شود یم

با مبالغ بزرگ سبب  يها مبادله باال در وام يها نهین هزیا اما. تر دارند با مبالغ بیش ییها وام
ش یها براي افزا استفاده از وام يجا و کشاورز به ،شود یها م ن وامیافت ایل به دریکاهش تما

  .کند یاده من معاش استفیمخارج روزانه و تامها براي تامین  از آن، يکشاورز يور بهره
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ي مبادله را براي انواع تسهیالت دریافتی  نهی، مقدار متوسط هریک از اقالم هز)4(جدول 
، %31، سلف %8هاي تحقیق، وام جعاله  با توجه به یافته. دهد از سوي کشاورزان نشان می

 %3ها  و دیگر  وام% 13، مشارکت مدنی %5 مزارعه، %10، قرض الحسنه %30فروش اقساطی 
. استهاي دریافتی  مورد مطالعه به کل وام ي هاي دریافتی توسط کشاورزان منطقه ي وامتقاضا

هاي مبادله در قراردادهاي مختلف است، که دلیل  گر متفاوت بودن هزینه بیان) 4(نتایج جدول 
زمان صرف  نیزتضمین و وثیقه در قراردادهاي مختلف و  گرفتنتواند متفاوت بودن  آن می

  .مدارك باشد ي ل پرونده و تهیهشده براي تشکی
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  )الیر: واحد(مبادله دریافت تسهیالت بر حسب نوع عقد قرارداد  هاي هزینه). 4(جدول 

 مشخصات مبادله

 نوع عقد قرارداد 

 سلف جعاله

فروش 
 اقساطی

الح قرض
 مزارعه سنه

مشارکت 
 دیگر مدنی

 ي هزینه( تسهیالت دریافت مستقیم ي هزینه
 )مسافرت

93330 126380 160760 91250 120000 189470 95000 

 56000 306210 105500 205000 236830 121320 212500 )تومان( تسهیالت دریافت فرصت ي هزینه

 اسناد، فتوکپی،( مدارك ي تهیه ي هزینه
 )غیره و سفته ها، استعالم

15000 11170 15220 18750 20000 36840 12000 

 5000 46320 9000 10000 23040 5960 3080 رخانهدفت حق تحریر و حق ثبت ي هزینه

 442860 631580 500000 250000 0 93020 0 ضامن به پرداختی ي هزینه

 5630 7840 4780 6440 5500 4200 2250 تسهیالت دریافت فرآیند هاي هزینه دیگر

 616490 1218260 759280 581440 441350 362050 326160 مبادله ي نهیهز کل

 009/0 016/0 019/0 018/0 007/0 014/0 008/0 وام مبلغ به مبادله ي نهیزه نسبت

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
وام جعاله و ترین  مشارکت مدنی بیش آن است که وام ي دهنده نشان) 4(نتایج جدول 

مبادله به مبلغ  ي نتایج شاخص نسبت هزینه. دمبادله دریافت تسهیالت را دار ي  هزینه ترین کم
ترین مقدار و در وام فروش اقساطی  دهد که این نسبت در وام مزارعه بیش نشان می وام
مبادله در وام مشارکت مدنی  ي توان نتیجه گرفت که با این که هزینه می .دترین مقدار را دار کم

این دو  ازبه مبلغ وام آن مبادله  ي نسبت هزینه ،الحسنه است هاي مزارعه و قرض تر از وام بیش
مبادله  ي گر این است که مقدار وام مشارکت مدنی تا حدودي هزینه بیان است، و تر کموام 

 ي ترین هزینه الحسنه کم د که وام قرضدانتایج نشان . دریافت تسهیالت را پوشش داده است
سلف فرصت دریافت تسهیالت، وام  ي ترین هزینه مستقیم دریافت تسهیالت، وام مزارعه کم

و وام  ،تحریر دفترخانه  حق ي ترین هزینه مدارك و سفته، وام جعاله کم ي هیهت ي ترین هزینه کم
  .دپرداختی به ضامن را دار ي ترین هزینه الحسنه کم قرض
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مبادله بـه مبلـغ تسـهیالت و      ي نسبت هزینه مانندمبادله  ي هاي هزینه در برآورد شاخص
هـاي مبادلـه بـرآورد     هاي هزینه ، شاخص)5(ي مبادله دریافت تسهیالت، در جدول  نرخ هزینه

  . تسهیالت نشان داده شده است دریافتشده با توجه به منبع 
 دریافتهاي مبادله دریافت تسهیالت بر حسب نوع منبع   هاي هزینه شاخص). 5(جدول 

  )الیر: واحد. (تسهیالت

 شرح 

    تسهیالت دریافتمنبع 

 کل منابع

بانک 
 کشاورزي

ي  ها هها و موسس نکاب
 دیگر  

 760830 662210 720600 ي مبادله  ي هزینه متوسط اندازه

مبادله به مبلغ تسهیالت  ي نسبت هزینه
 ) درصد(

59/1 44/1 70/1 

 6/13 1/13 3/13 )درصد(نرخ سود 

 4/16 2/14 6/15 )درصد(ي کل  نرخ هزینه

 8/2 1/1 3/2 )درصد(مبادله   ي نرخ هزینه

           هاي تحقیق یافته: مأخذ  
ي مبادله به ازاي هر فقره   متوسط هزینهکه دهد  نشان می) 5(آمده از جدول  دست نتایج به

کل و نرخ  ي هاي مبادله به مبلغ تسهیالت، نرخ سود، نرخ هزینه تسهیالت، نسبت هزینه
تر  تسهیالت کم ي دهنده هاي هها و موسس دیگر بانک ازمبادله در بانک کشاورزي  ي هزینه
تر بودن مقدار یا  ي بیش دهنده هاي مبادله به مبلغ تسهیالت، نشان ن نسبت هزینهتر بود کم. است

 در مقایسه بادر بانک کشاورزي  هاي مبادله دریافت تسهیالت هزینه از مبلغ تسهیالت دریافتی
  . تسهیالت است  ي دهنده هاي هدیگر  موسس
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  ها گیري و پیشنهاد نتیجه
ي  فرصت و هزینه ي ي پرداختی به ضامن، هزینه نهکه هزی نشان دادنتایج این مطالعه 

که کشاورزان براي دریافت تسهیالت از  استهایی  ترین هزینه مستقیم دریافت تسهیالت بیش
گیري براي هر فقره تسهیالت  مبادله وام ي متوسط هزینه. اند  منابع مالی رسمی پرداخت کرده

بسیار که مبلغ  ،ریال برآورد گردید 720600دریافتی از سوي کشاورزان در استان گلستان 
ها منجر به افزایش نرخ سود واقعی وام  هزینهاین . تسهیالت است ي باالیی براي هر فقره

پذیري  دهنده و کاهش بانک ي وام ي آن به صورت کارآیی پایین موسسه نتیجه و ،گردد می
ي وام،  ت بر حسب اندازههاي مبادله دریافت تسهیال در بررسی هزینه. کند کشاورزان بروز می

با مبالغ  ییها افت وامین امر منجر به دریا. ابدی یش میش مبلغ وام افزایمبادله با افزا يها نهیهز
هاي  در برآورد شاخص. شود یم یافتیاز وام در يور تر توسط کشاورزان و کاهش بهره کم

ها و  دیگر بانک در میانرا  مبادله دریافت وام ي ترین هزینه مبادله، بانک کشاورزي کم ي هزینه
کاهش این  درتالش این بانک  ي نشان دهندهاین یافته . دتسهیالت دار ي دهنده هاي هموسس
بردي امکان  ي اصالحات راه ها باید با ادامه دیگر  بانک. ویژه براي کشاورزان است ها به هزینه

را به تسهیالت مورد نیاز تر کشاورزان  هزینه تر و کم رسی آسان ها و دست کاهش این هزینه
افزایش  از این رو،. اهمیت بسیار باالیی دارد در سیستم بانکی  هاي مبادله هزینه. ورندآفراهم 

پرداخت  ي شیوه آسان کردنهاي اعتباري،  پذیري در پرداخت وري نظام بانکی، انعطاف بهره
ها توصیه  هزینهاین ها براي کاهش  پرداخت خودکار کردنتضمین و  گرفتنویژه  تسهیالت به

 . شود می
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  منابع
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