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چکیده
يخانوارهـا يبـرا یالت مـال یافت تسهیدريهانهیها در کاهش هزینقش تعاونیق بررس یاین تحق  یهدف اصل 

ـ الحسنه به تفک  الت قرض یافت تسه یي در هاي مبادله براي این منظور، نخست اجزاي هزینه     . است ییروستا ک ی
ي بعـد،  در مرحلـه  . برآورد و بررسی شـد    ) هایالحسنه و تعاون  قرض يهاها، صندوق بانک(دهنده  هاي وام موسسه
. سه شده استیها مقایالحسنه و تعاونقرضيهاها، صندوقن بانکیحاسبه و ب  ي کل دریافت تسهیالت م    هزینه

ي مبادلـه  نـه یهزيي برآورد شده بـه نـرخ درصـد      مبادله يهانهی، هز یسپس با استفاده از روش نرخ بازده داخل       
گیري مونهبا روش ن1384نامه در سال پرسش480شده از طریق مصاحبه و تکمیل هاي استفاده داده. ل شدیتبد

ج ینتـا . آوري شد جمع یجان شرق ی، لرستان و آذربا   يمازندران، خراسان رضو   يهااي از استان  تصادفی چندمرحله 
الحـسنه از  تـسهیالت قـرض  ) فقره(ک واحد یي دریافت ي مبادلهدهد که متوسط هزینهبه دست آمده نشان می    

ي نـه ینـسبت هز . تر اسـت مقدار قابل توجهی پایین    هايریال و در قیاس با سایر موسسه       97000ها برابر   تعاونی
ـ درصد اسـت و در مقا 8ها برابر یتعاون يز برا یالت به کل مبلغ وام ن     یافت تسه یي در مبادله هـا و  سه بـا بانـک  ی

توانند نقـش مهمـی در   هاي روستایی میتوان گفت تعاونی در مجموع می  . تر است الحسنه کم قرض يهاصندوق
.رسی کشاورزان به تسهیالت را آسان کنندي دریافت تسهیالت داشته باشند و دستادلههاي مبکاهش هزینه
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مقدمه
کوچــکرزي بــا مقیــاس کــشاوتوســعه، نوسـازي بـراي بــسیاري از کــشورهاي در حــال 

ــه یــک مــساله ــبال(شــده اســتتبــدیلي مهــم اقتــصادي ب ــع ). 1993، 1سکنی یکــی از موان
ــن  نوســازي و توســعه ــوذ و گــسترش ف ــود نف ــشورها نب ــن ک ــشاورزي در ای ــاي آوريي ک ه

ــن   ــن ف ــذیرش ای ــرخ پ ــودن ن ــایین ب ــد و پ ــا اســتآوريجدی ــم. ه ــود ک ــع ســرمایه ب و موان
ــ دســت ــول و س ــه بازارهــاي پ ــرخ  رمایه رســی ب ــودن ن ــایین ب ــوان عامــل مهمــی در پ ــه عن ب

اي نیازهـاي سـرمایه    کـردن هـاي معمـول بـراي بـرآورده         از روش . پذیرش عنوان شـده اسـت     
در . اســتپــاو خــردهکوچــککــشاورزانمین اعتبــار ارزان بــراي اهــاي جدیــد، تــوريآفــن

بــراي گــزاري، اعتبــارات کــشاورزي یکــی از ابزارهــاي اصــلی سیاســتي گذشــتهســه دهــه
ــن    ــتفاده از ف ــد و اس ــد تولی ــوین وريآرش ــاي ن ــعهه ــشاورزيدر توس ــت ي ک ــوده اس ب

ــدورفیم( ــزون.)1986، 2تن ــی از  اف ــاري یک ــسهیالت اعتب ــن، ت ــر ای ــوازمب ــد ل اصــلی فرآین
).1990، یبانک جهان(شودتجاري شدن اقتصاد روستایی محسوب می

هــاي و گــردش جــاري فعالیــتاي بــراي نیازهــاي توســعهمین اعتبــاراتــن، یــافــزون بــر ا
تـر کـشاورزان   بـیش . هـا بـوده اسـت   دولـت از مهـم کـشاورزان   ی از مطالبـات     یکـ کشاورزي،

هـاي تولیـدي خـود را در فـصل زراعـی و بـه               تواننـد نیازهـاي مـالی الزم بـراي فعالیـت          نمی
،در نتیجـه . هـاي اخیـر رو بـه افـزایش بـوده اسـت      هـا در سـال    نهـاده  قیمت. موقع تامین کنند  

بـه نظـر    مـشکل    یزراعـی بـا اسـتفاده از منـابع شخـص           عملیـات انتظار تامین منابع مالی براي      
ــی ــدم ــو (رس ــوکو و معروف ــشاورزان ).2003، 3ماس ــسهیالتک ــود   ت ــاز خ ــورد نی را از م

ــک   ــد بان ــالی مانن ــاي م ــسه نهاده ــا و موس ــروش   ه ــس از ف ــه و پ ــاري، وام گرفت ــاي اعتب ه
در بــسیاري از کــشورهاي . کننــدازپرداخــت مــیآن را ب) برابــر قــرارد بــسته شــده(محــصول
ایـن  . هـا را ندارنـد    ي الزم بـراي بازپرداخـت وام      توسـعه، اغلـب کـشاورزان سـرمایه       در حال   

ــساله در نــواحی محــروم   ــر کــه فرصــت  م ــاي کــم ت ــراي کــسب درآمــدهاي    ه تــري ب
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ــابراین، .حــادتر اســت،غیرکــشاورزي وجــود دارد ــالی هــا و موســسهوجــود نهــادبن هــاي م
ــب منا ــع  س ــی توس ــوازم اساس ــی از ل ــتاها یک ــصادي و  يهدر روس ــاعی، اقت ــیاجتم ــه فن ب

بــود شــرایط زنــدگی در ی باعــث بــههــایموســسههــا و وجــود چنــین نهــاد. آیــدحــساب مــی
رسـی بـه خـدمات      کـه دسـت    نـشان داده اسـت    مطالعـات زیـادي     . شـود نواحی روستایی مـی   

ــال   ــشورهاي درح ــتایی در ک ــر روس ــاهش فق ــراي ک ــالی ب ــعم ــهه،توس ــی از دغدغ ــاي یک ه
).1986، 1واس و گراهامیک(اساسی و مهم کشاورزان است 

تـر کـشورهاي در حـال       کـه بخـش رسـمی مـالی در بـیش           دهـد نشان می  تجربی مطالعات
ـ (جوامـع روسـتایی ناکـام مانـده اسـت         بـه   خدمات بـانکی و مـالی     ي  توسعه در ارایه   ، 2اورنی

بنــدي اعتبــارات، توجــه بــه ســنگین، ســهمیههــايدر ایــن کــشورها، دریافــت وثیقــه).1992
ــد و دادن وام ــشتریان پردرآم ــالنم ــاي ک ــوان و ه ــوالنی و دی ــز ط ــد  نی ــودن فرآین ــاالرانه ب س

رسی به تـسهیالت در بخـش رسـمی همـراه بـا مـداخالت گـسترده و ناکارآمـد دولـت                      دست
دهـاي  نها رسـی بـه خـدمات     تـر کـشاورزان روسـتایی را از دسـت         بـیش  ،در فرآیند تصمیمات  

هـاي  ي نـرخ مطالبـه واز سـوي دیگـر، قـدرت انحـصار       .مالی رسـمی محـروم سـاخته اسـت        
هـاي  سنگین سود در تـامین اعتبـار از سـوي بخـش غیررسـمی، کـشاورزان را بـا محـدودیت                    

هـاي اعتبـاري   ایـن در حـالی اسـت کـه بـسیاري از موسـسه      . رو کـرده اسـت   جدي مالی روبه  
. لـت بـوده و بـا کـارایی پـایین همـراه بـوده اسـت                توسـعه متعلـق بـه دو      کشورهاي در حـال     

هـاي پـایین سـود و مراحــل    هـاي سـنگین دریافـت، نـرخ    هـا بـا هزینـه   کـارکرد ایـن موسـسه   
).1982، 3آدمز(پاگیر اداري همراه استوو دستپیچیده

گیــري وام2يهــاي مبادلــههزینــهکنــد کــهدر تحقیــق خــود بیــان مــی)1999( 1اولومــوال
گیـري خـودداري کـرده و یـا         گیرنـدگان بـالقوه از وام     شـود کـه بـسیاري از وام       یباال موجب م  

در مطالعـات زیـادي بـه ایـن موضـوع         . وجـو کننـد   ها را از منابع مـالی غیررسـمی جـست         وام
هــاي فقــرا و بنگــاهرســی نداشــتني مبادلــه یکــی از عوامــل دســتاشــاره شــده کــه هزینــه
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ــارات اســت    ــازار اعتب ــه ب ــط ب ــئگو(کوچــک و متوس ــا ابی ــد1991، 1دی ــین و احم ، 2در فیلیپ
ــنگالدش1989 ــی،  .)در ب ــور کل ــه ط ــهب ــههزین ــاي مبادل ــت  ي وامه ــن اس ــدگان ممک گیرن

هــاي پــا در اســتفاده از وامگیرنــدگان کوچــک و خـرده عـاملی مهــم و محدودکننــده بـراي وام  
دهــیهــاي جدیــد وامالزم اســت بــه هنگــام اجــراي سیاســتبنــابراین، . دشــوتلقــی رســمی 

ــهتوســط نهادهــا و ســازمان ــههــا، هزین ــدگان و وامي وامهــاي مبادل ــدگان گیرن ظــر نمــددهن
محــصوالت بازارهــاي کــه دهــدنتــایج برخــی از تحقیقــات در ایــران نــشان مــی. گیــردقــرار 

يهــاي مبادلــهمــالی در بخــش کــشاورزي داراي هزینــهيژه بازارهــای، بــويبخــش کــشاورز
ــسب ــاال ینـ ــستند بـ ــی،(هـ ــر1371نجفـ ــازار، ب؛ عـ ــیدي؛ 1379مـ ــدر و 1375، رشـ ؛ صـ

؛ 1387کــاران، حــسینی و هــم ؛ 1387و 1384؛ حــسینی و خالــدي،  1373مــازار، عــرب
سـود هـا منجـر بـه افـزایش نـرخ           ایـن هزینـه   .)2007کـاران،   و هـم   ي؛ و خالد  1386،  يخالد

ــی ــی وام م ــهواقع ــود ک ــار ينتیجــهش ــه صــورت ک ــایین ماآن ب ــده و واميســسهویی پ دهن
. کندبروز میرسی نداشتن کشاورزان به اعتباراتدست

اسـت کـه در جریـان یـک     یآشـکار و پنهـان  هـاي هزینـه يمبادلـه شـامل کلیـه    هايهزینه
مبادلـه در    هـاي تجربـی در مـورد هزینـه       يشـواهد اولیـه    تـرین بـیش .آید  وجود می ه  مبادله ب 

مبادلــه در هــايهزینــه،طبــق تعریــف.بــوده اســت)اتاعتبــار(هــاي مــالی بــازارارتبــاط بــا 
و گانگیرنـــدوام) يربهـــره ایغ(هـــاي غیرســـودتمـــام هزینـــهي،بخـــش مـــالی و اعتبـــار

مبادلـه   هـاي هزینـه گـر،   یبـه سـخن د    . اسـت در جریان دریافـت و پرداخـت وام        گاندهندوام
ــار ــالی و اعتب ــهشــامل يدر بخــش م ــان هــايهزین ــالی و طــرفینآشــکار و پنه ــادالت م مب

.)1995، مزآدا(استاعتباري 
هـا  بانـک ،هـاى اجرایـى  نامـه دارى بـدون ربـا و آیـین      قانون عملیـات بانـک     برابرران،  یدر ا 

. بـه کـار گیرنـد   مختلـف هـاى  شـیوه بـا  هـاى بـانکى را   وجوه حاصل از انواع سپردهتوانندمى
عقـود  ،  عقـود بـا بـازده متغیـر       ،  عقـود مـشارکتى   کلـی   چهـار گـروه     در  توانرا می ها  شیوه این
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ـ   عــقدي اســت  الحــسنهقـرض ). 1381،موســویان(قـرار داد  الحــسنه قـرض و ازده ثابــتبـا ب
، مقـدار معینـی از مـال خـود را بـه طـرف               )دهنـده قـرض (که به موجـب آن یکـی از طـرفین         

گیرنــده مثــل و یــا در صــورت عــــدم کنــد کــه قــرضتملیــک مــی) گیرنــدهقــرض(دیگــر 
هــاي ا دیگــر موســسهیــهــا بانــکراین بنــاب.برگردانــددهنــده امکــان، قیمــت آن را بــه قــرض

ضـوابط مقـرر بـه افـراد یـا      برابـر مبلـغ معینـى را   ،دهنـده جایگـاه قـرض  تواننـد در مـى یمال
شـود کـه معـادل مبلـغ دریـافتى را بـاز             واگذارنـد و گیرنـده متعهـد مـى        ها بـه قـرض    شرکت

.پرداخت کند

توســعه هــستند کــه پــس از انقــالبیررســمیغيالحــسنه نهادهــاقــرضيهــاصــندوق
هــا و صــندوقيالحــسنه، اعــضاقــرضيهــاهــا از ســپردهن صــندوقیــایمنــابع مــال. افتنــدی

بــه طــور . شــودخــدا تــامین مــیيخــشنوديبــراياریــهــاي اختهــا و صــدقهدیگــر کمــک
یمــالين نهادهــایــدر ا. هــا توســط وزارت کــشور ثبــت شــدندن صــندوقیــتقریــب تمــام ا

ـ (انـد  محـدود شـده  يدارايهـا نـه ینرخ سـود مـوثر بـه هز        یرسممهین ). 2002، ینینـائ یجالل
يهـا یدهـد، تعـاون   یار کـشاورزان قـرار مـ      یـ گـر کـه اعتبـارات را در اخت        ید یرسـم مـه ینهاد ن 

ــدر اییروســتایي تعــاونشــبکه. اســتییروســتا ــا یتعــاون2941ران شــامل ی 4500868، ب
ــضو در  ــت 56252ع ــتا اس ــا. روس ــاونی ــا زین تع ــاخهیه ــارش ــاتحاد27يه ــتاني اهی یس

ــستند  ــز (ه ــازمان مرک ــاونيس ــتایتع ــاون). 1384، ییروس ــایتع ــتايه ــاییروس ف یوظ
ــه در زم ــهیچندگان ــاين ــتوليه ــانی ــروید، بازرگ ــالی، ت ــدهیج و م ــستندرا عه ــتوز. دار ه ع ی

ن وجــوه، یــمنبــع ا. هــا اســتین تعــاونیــف ایاز وظــایکــیهــا یتعــاونين اعــضایهــا بــوام
هـا بـه عنـوان      یاسـت کـه تعـاون      يطـور بانـک کـشاورز      نیو همـ   یتعاون ياعضا يهاسپرده

.کنندیندگان بانک عمل مینما
ــده   ــد، عم ــه ش ــه گفت ــاس آن چ ــر اس ــسهب ــیي ت ــاونیالت پرداخت ــرف تع ــا و یاز ط ه

ــوع عقــود قــرض قــرضيهــاصــندوق ــه ماهیــت  . الحــسنه هــستندالحــسنه از ن ــا توجــه ب ب
ــلی    ــتایی اص ــاي روس ــتاها، خانواره ــت در روس ــرو فعالی ــرین گ ــاي   ت ــراي اعط ــدف ب ه ه

ــوازم اساســی  . الحــسنه هــستندتــسهیالت قــرض ــالی در روســتاها یکــی از ل ــابع م ــامین من ت
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بـود شـرایط زنـدگی      آیـد کـه باعـث بـه       بـه حـساب مـی      فنـی ي اجتماعی، اقتصادي و     هتوسع
ــی ــواحی روســتایی م ــق ایجــاد   . شــوددر ن ــارات روســتایی از طری ــامین مناســب اعتب ــس ت پ
گونـه کـه     همـان . رسـد نظـر مـی   هاي موجـود ضـروري بـه        ح نهاده نهادهاي جدید و یا  اصال     

هـاي روسـتایی    دهـد، عقیـده بـر ایـن اسـت کـه تعـاونی             مطالعات برخی کـشورها نـشان مـی       
. تواننـد نقـش مهمـی در جهـت تجهیـز و توزیـع مناسـب اعتبـارات روسـتاییان ایفـا کننـد             می

ــق   ــی دقی ــراي بررس ــه کوشــشی ب ــن مطالع ــاونی ای ــش تع ــر نق ــاي روت ــاهش ه ــتایی در ک س
ـ ا يبـرا . الت اسـت  یافـت تـسه   یي در مبادله يهانهیهز هـاي  ي موسـسه سهیـ ن کـه امکـان مقا    ی
وجـود داشـته باشـد، فقـط        ) هـا یالحـسنه و تعـاون    قـرض  يهـا هـا، صـندوق   بانـک (دهنده  وام
.به آن مطالعه شده استیرسدستيهانهیالحسنه و هزالت قرضیتسه

قیتحقروش
ـ    د هـر کـاال یـا خـدمت دیگـري داراي قیمتـی اسـت کـه سـود نامیـده             تسهیالت مالی مانن

هــایی اســت کــه افــزون بــر ي مبادلــه در بــازار اعتبــارات، هزینــهمنظــور از هزینــه. شــودمــی
ــه   ــراي مبادل ــسهیالت اســت و ب ــود ت ــا س ــت ی ــد   قیم ــر واح ــا ه ــسهیالت ی ــره ت ــر فق ي ه

ــا هــا دایــن هزینــه. شــودتــسهیالت، یکــی از طــرفین مبادلــه متحمــل مــی  ر طــرف تقاضــا ی
: شـود و متـشکل از اجـزاي زیـر اسـت           گیـري نامیـده مـی     ي وام هـاي مبادلـه   گیرنده، هزینه وام

هــایی کــه بــه طــور مــستقیم در ي هزینــهکلیــه: دریافــت تــسهیالتمــستقیم هــايهزینــه) 1
ــی     ــل م ــسهیالت تحمی ــت ت ــک و دریاف ــه بان ــه ب ــان مراجع ــه جری ــد هزین ــود؛ مانن ــاي ش ه

شـده  فرصـت زمـان صـرف       هـاي هزینـه ) 2ي خـوراك و اسـکان؛       زینـه وآمد به بانک، ه   رفت
ي رفتــهدســتهــایی کــه برابــر بــا ارزش فرصــت زمــانی ازهزینــه: دریافــت تــسهیالتبــراي

گیرنـــدگان ناچارنـــد کـــه بـــراي دریافـــت تـــسهیالت از هنگـــام  وام. گیرنـــده اســـتوام
ـ               وجو و ارایـه   جست ساط، مقـداري  ي درخواسـت تـا دریافـت آن و سـپس بـراي پرداخـت اق

هـاي درآمـدزاي دیگـري    توانـست در گزینـه  از وقت خود را صرف کننـد کـه ایـن وقـت مـی        
ي بـا بـرآورد کـل وقـت الزم بـراي یـک مبادلـه              . در مزرعه یا خارج از مزرعـه اسـتفاده شـود          
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ــالی  ــه   (م ــه در تعــداد کــل مراجع ــا ضــرب تعــداد ســاعت در هــر مراجع ــال ب ــراي مث ــاب ) ه
مــزد هــر میــانگین دســت(فرصــت یــک ســاعت زمــان کــشاورز يتــوان آن را در هزینــهمــی

ي فرصـت دریافـت یـک فقـره تـسهیالت را بـه       ضـرب و هزینـه  ) ساعت کـار در هـر منطقـه     
ي وجــوهی همـه : هـاي الزم بـراي تــشکیل پرونـده   مــدركيتهیـه يهزینـه ) 3دسـت آورد؛  

ــسه   ــزد موس ــده در ن ــشکیل پرون ــراي ت ــه ب ــی ک ــه م ــاري هزین ــ ي اعتب ــد ت ــود؛ مانن صاویر ش
ــدرك  ــنامه و م ــه شناس ــر، تهی ــاي دیگ ــتعالم؛   ه ــت اس ــفته و دریاف ــد س ــس، خری ) 4ي عک

ـ  ثبـت و حـق    حـق ماننـد   : اداريهـاي هزینه پرداختـی  يهزینـه ) 5ثبـت اسـناد؛   تراتحریـر دف
گیرنـده بایـد بـراي ضـمانت وام از سـوي شـخص              هـایی اسـت کـه وام      کلیه هزینـه  : به ضامن 

.دریافت تسهیالتفرآیند يهاهزینهثالث بپذیرد و دیگر
ي هــاي مبادلــهو کــل هزینــهtcjي هــر یــک از ایــن اقــالم بــا ي مبادلــهچنــان چــه هزینــه

:نشان داده شود، خواهیم داشتtcگیري با وام
)1(

n,,1j;tctc
n

1j
j  



ــه در آن  ــهnک ــداد اجــزاي هزین ــه اســتتع ــاي مبادل ــه. ه ــا جمــع هزین ــه و ب ــاي مبادل ه
:به صورت زیر بیان کردتوان تسهیالت را میيکل هزینه، )ic(ود هاي سهزینه

)2(
tcicTC 

ــه در آن ــانگر TCک ــه بی ــل هزین ــود  ک ــود و غیرس ــاي س ــه (ه ــا مبادل ــت وام) يی دریاف
ــت ــه  .اس ــن رابط ــه   tcدر ای ــه هزین ــوط ب ــده مرب ــور عم ــه ط ــان   ب ــه از زم ــت ک ــایی اس ه

ي کــم تــا پایــان دورهکــمicشــود، امــا هیالت صــرف مــیدرخواســت تــا زمــان دریافــت تــس
.شودبازپرداخت وام پرداخت می

ــه میــزان  ــه یــک ریــال از ســوي یــک موســسهLاگــر تــسهیالتی ب ي مــالی و اعتبــاري ب
بنـدي شـود، مقـداري      کشاورز پرداخت شـود و اصـل وام ماهانـه بـه صـورت مـساوي قـسط                 
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، 1روجـاس و روجـاس  (عبـارت اسـت از   از اصل وام کـه هـر مـاه بازپرداخـت خواهـد شـد،        
1997:(

)3(T,,1t;T
Ll t 

ي بازپرداخــت وام کــل دورهTو ) t(مقــدار بازپرداخــت اصــل وام در هــر مــاه ltکــه در آن 
ــاه ( ــسب م ــر ح ــت) ب ــسط. اس ــرض ق ــه    ف ــت ک ــاي آن اس ــه معن ــل وام ب ــر اص ــدي براب بن

T21 l...ll .
ـ     هزینه بنـابراین شـود و  ي تـسهیالت در هـر مـاه محاسـبه مـی     ه مانـده ي سـود بـا توجـه ب

را tمقــدار قــسط قابــل پرداخــت در مــاه . یابــدهــا بــه مــرور زمــان کــاهش مــیایــن هزینــه
:ي زیر به دست آوردتوان از رابطهمی

)4(
ittt r)]1t(lL[la 

ي ملـــهج. ي ســـود اســـتنـــرخ ماهانـــهriو tمـــاه قـــسط مقـــدار atبـــاالي در رابطـــه
)1t(lL t ماه ي تسهیالت درماندهtاست.

گیـري از اصـل تـسهیالت کـم شـود، خـالص             ي وام هـاي مبادلـه   اینک، چنـان چـه هزینـه      
. آیــدبــه دســت مــیهــاي مبادلــه بــه شــرح زیــر بــا لحــاظ هزینــه) NL(تــسهیالت دریــافتی 

:توان نوشتبنابراین می
)5(

tcLNL 

گیــري بــوده و بــا توجــه بــه بحــث ي وامهــاي مبادلــهمجمــوع هزینــهtc، )5(ي در رابطـه 
بـا اسـتفاده از      واممقـدار خـالص      يپـس از محاسـبه    . شـود باال به تفکیـک اجـزا بـرآورد مـی         

بــه دســت زیــر يرا از رابطــه)R(کــل ي هزینــهتــوان نــرخ بــازده داخلــی مــیفرمــول نــرخ 
:آورد

)6(





T

1t

t

t)R1(
NL a

ي باال چنـان چـه بـه جـاي خـالص تـسهیالت، مقـدار اسـمی آن گذاشـته شـود،           در رابطه 
هـاي  امـا در صـورت وجـود هزینـه        . نرخ حاصـل همـان نـرخ سـود تـسهیالت خواهـد بـود              

____________________________________________________
1 Rojas and Rojas
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ــه،  ــه Lتــر از کــمNLمبادل ــرخ ب ــوده و در نتیجــه ن ــزرگدســت ب ــرخ ســود آمــده ب تــر از ن
هـم شـامل نـرخ سـود پرداختـی بـه بانـک               Rیگـر،   به سـخن د   . پرداختی به بانک خواهد بود    

riگیري ي وامهاي مبادلهبوده و هم نرخ هزینه)rtc (ي دیگربه گفته. گیردرا در بر می:
)7(

tci rrR 

ي مبادلـه   تـوان نـرخ هزینـه     مـی ) R(ي کـل    و نـرخ هزینـه    ) ri(تاکنون با داشتن نرخ سـود       
را حساب کرد؛ یعنی

)8(
itc rRr 

مختلـف اسـت کـه سـهم هـر یـک از       شـامل اقـالم  مبادلـه  هـاي  هزینه، )1(ي مطابق رابطه 
:توان به صورت زیر نشان دادها را میآن
)9(

tc
s j

j

tc

. گیري استي وامهاي مبادلهام از کل هزینهjبیانگر سهم جزء sjکه در آن 
ــات و داده ــاز هــاي اطالع ــهاز طریــق 1385در ســال مــورد نی تــصادفی گیــري نمون

ازاسـتان  4نخـست ،انتخـاب نمونـه   بـراي   . آوري شـده اسـت    اي جمـع  چنـد مرحلـه   يساده
ــین  ــوب، شــرق و غــرب  3اســتان کــشور11ب ــصادفی انتخــاب  از شــمال، جن ــه صــورت ت ب

ور پراکنـده   کـش  يدر منـاطق چهارگانـه     هـا اسـتان  کـه  انجـام شـد   اي  به گونه  این انتخاب . شد
شــده در ایــن مرحلــه خراســان، مازنــدران، آذربایجــان شــرقی و هــاي انتخــاباســتان. باشــد

ــتان  ــودلرس ــه. ب ــر     يدر مرحل ــش از ه ــد بخ ــتان، چن ــر اس ــتان از ه ــدادي شهرس ــد تع بع
. دشـ تـصادفی سـاده انتخـاب        يتعدادي روسـتا از هـر بخـش بـه شـیوه            سرانجامشهرستان و   

بـا توجـه    . بـود نامـه   شمـصاحبه بـا آنـان و تکمیـل پرسـ          نوار،  خا 480آخرین مرحله، انتخاب    
از  گونـاگون هـاي   طیـف هـایی از    نمونـه شـامل    ایـن مطالعـه   به انتخاب تـصادفی کـشاورزان،       

ـ ا.شـد ارزیـابی  و کـه بـه صـورت تـصادفی انتخـاب      ي تـسهیالت بـود   قراردادهـا  ن مطالعـه  ی
متمرکــز شــده خــانوار 67، شــامل الحــسنهالت قــرضیتــسهکننــدگان دریافــتيتنهــا بــر رو
. ر شودیپذمختلف امکانیهاي مالي موسسهسهیاست تا مقا
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نتایج و بحث
الحــسنه بــه تــسهیالت قــرضیرســي دســتمبادلــهيهــانــهیدر ایــن بخــش متوســط هز
. هـاي مختلـف وام دهنـده بررسـی شـده اسـت            ک، موسـسه  یـ محاسبه شـده و سـپس بـه تفک        

ــال ) 1(در جــدول  ــادالت م ــهو متیمشخــصات مب ــهوســط هزین ــاي مبادل ــده ه ــرآورد ش ي ب
.الحسنه ارایه شده استکنندگان تسهیالت قرضدریافتيبرا

الحسنهي دریافت تسهیالت قرضي مبادلهنتایج برآورد متوسط هزینه).1(جدول 

هاي تحقیقیافته: ماخذ
ون یــلیم54/4مقــدار تــسهیالت دریــافتی دهــد متوســط گونــه کــه نتــایج نــشان مــیهمــان

مــدت متوســط . تــر اســتکــم) میلیــون ریــال18/5(ال اســت کــه از مقــدار تقاضــا شــده یــر
اســت؛ یعنــی متقاضــیان ایــن نــوع مــاه21/3حــدود تــسهیالت ایــن انتظــار بــراي دریافــت 

متغیرمقدارنام متغیر
18/5)الیون ریلیم(مقدار تسهیالت تقاضایی متوسط 

54/4)الیون ریلیم(ریافتی مقدار تسهیالت دمتوسط 
21/3)ماه(نتظار براي دریافت تسهیالت امدت متوسط 
82/5)در سالدرصد(نرخ سود متوسط 
98/10)ماه(بازپرداخت يدورهمتوسط 

63/2براي دریافت تسهیالتمتوسط تعداد دفعات مراجعه 
52/16)کیلومتر(فاصله تا محل دریافت تسهیالت متوسط 
25/2)ساعت(هر مراجعه الزم برايانزممتوسط 
10705)الیر(مستقیم هر بار مراجعه يهزینهمتوسط 
20441)الیر() سفته و غیره،هااد؛ استعالمنفتوکپی، اس(تهیه مداركيهزینهمتوسط 
10415)الیر(تحریر دفترخانهثبت و حقحقيهزینهمتوسط 

34174)لایر(پرداختی به ضامنيمتوسط هزینه
1491)الیر(بانکنظارت و کارشناسیيهزینهمتوسط 
13827)الیر(در جریان دریافت تسهیالت تحمیل شده هايسایر هزینهمتوسط 

362641)الیر(مبادله يهزینهمیزان 
12) درصد(مبادله به مبلغ وام ينسبت هزینه

06/15مبادله يدرصدي هزینهنرخ 
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ي خـود را دریافـت کننـد        الحـسنه ننـد تـا وام قـرض      روز صـبر ک    100تسهیالت بایـد حـدود      
.  که این زمان زیاد است

ــدول   ــق ج ــه، )1(طب ــار  يهزین ــر ب ــستقیم ه ــزء   م ــک ج ــوان ی ــه عن ــسافرت ب ــم م مه
يهزینــه،جــزء مهــم دیگــر. بــرآورد شــده اســتریــال 10705، برابــر بــا مبادلــههــايهزینــه

ی هــر بــار مراجعــه اســت کــه ناشــی از زمــان صــرف شــده طــتــسهیالتفرصــت دریافــت 
فاصـله  متوسـط  . سـاعت اسـت  25/2زمان صـرف شـده طـی هـر بـار مراجعـه حـدود          . است

ــسهیالت  ــا محــل دریافــت ت ــنت ــومتر52/16ز ی ــسهیالت . اســتکیل ــن ت ــراي متقاضــیان ای ب
انــد کــه بــا دفعــه بـه بانــک مراجعــه کــرده 5/2بــه طــور متوســط حــدود دریافـت تــسهیالت 

هـا  هـاي بـاالیی را بـه آن       مـستقیم در هـر مراجعـه هزینـه        هـاي مـستقیم و غیر     توجه به هزینـه   
هـــا در فرآینـــد دریافـــت تـــسهیالت یکـــی دیگـــر از اقـــالم هزینـــه.  کنـــدتحمیــل مـــی 

ــهالحــسنه، قــرض ــهيهزین ــداركيتهی ــ(م ــوکپی، اس ــتعالمنفت ــااد؛ اس ــره،ه و ) ســفته و غی
ال یــر10415و 20441اســت کــه بــه ترتیــب تحریــر دفترخانــهثبــت و حــقحــقيهزینــه

. برآورد شده است
تـرین  الحـسنه یکـی از مـشکل      یافتن ضـامن مـورد نظـر بـراي دریافـت تـسهیالت قـرض              

در بـسیاري از    . شـود رسـی بـسیاري از افـراد بـه اعتبـارات مـی            مراحلی است که مـانع دسـت      
موارد، متقاضیان ناچارنـد بـراي یـافتن ضـامن مبـالغی را بـه صـورت مـستقیم یـا غیرمـستقیم            

يدهـد کـه متوسـط هزینـه       ي بـه دسـت آمـده در ایـن مطالعـه نـشان مـی               نتیجـه . نندهزینه ک 
. ال استیر34174پرداختی به ضامن

مجمــوع  تــسهیالت عبــارت اســت از   فقــرهکــل بــه ازاي هــر   يمبادلــهيهزینــه
. شـود ي اعتبـار تحمیـل مـی     کننـده هایی کـه در فرآینـد دریافـت تـسهیالت بـه دریافـت             هزینه

ــایین جــدول ــه شــاخص)1(در پ ــه هزین ــوط ب ــههــاي مرب ــسهیالت هــاي مبادل ي دریافــت ت
بـه ازاي هـر      مبادلـه  يهزینـه براسـاس نتـایج محاسـبه شـده،         . الحسنه ارایه شـده اسـت     قرض
ــسهیالت قــرضفقــره ــر ت ــه362641الحــسنه براب ــال ب ــر  ری ــده اســت کــه براب 12دســت آم

مبادلـه کــه  ينــرخ هزینـه ه، بـا توجـه بــه روابـط ارایـه شـد     . درصـد کـل وام دریـافتی اســت   
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ــرخ   ــا ن ــسه ب ــل مقای ــر ، اســتســودقاب ــبه درصــد01/15براب ــع وجــود . دشــمحاس در واق
هـاي مبادلـه باعـث شـده اسـت کـه نـرخ سـود مـوثر بـراي کـشاورزان چنـدین برابـر                          هزینه
هــایی هــا هرچنــد قابــل مــشاهده و ملمــوس نیــستند، امــا در عمــل هزینــهایــن هزینــه. شــود

.شودالحسنه تحمیل میکنندگان تسهیالت قرضاست که به دریافت
مشخـصات مبـادالت مـالی بـر حـسب نـوع            مقـدار متغیرهـاي مربـوط بـه         ) 2(جدول  در  

ارایــه شــده و تفــاوت بــین متغیرهــا بــین ســه الحــسنه ي تــسهیالت قــرضکننــدهمنبــع ارایــه
عــات، بــا توجــه بــه ایــن اطال. ، آزمــون شــده اســتFي گــروه مختلــف بــا اســتفاده از آمــاره

ــی  ــتالف معن ــین اخ ــک   داري ب ــده از بان ــت ش ــسهیالت دریاف ــدار ت ــامق ــاونی،ه ــا تع و ه
ــرضصــندوق ــاي ق ــود داردالحــسنه ه ــدار . وج ــین  مق ــده و هم ــسهیالت تقاضــا ش ــور ت ط

الحــسنه حــدود چهــار هــاي قــرضهــا و صــندوقمقــدار تــسهیالت دریافــت شــده از بانــک
هــا مقــدار تــسهیالت ي مبادلــهدر همــه. هــا اســتبرابــر تــسهیالت دریافــت شــده از تعــاونی

دســت آمــده نتــایج بــه. باشــدتــر از متوســط تــسهیالت تقاضــا شــده مــیدریافــت شــده کــم
ــشان ــدهن ــیدهن ــتالف معن ــسهیالت   داري ي اخ ــت ت ــراي دریاف ــه ب ــات مراجع ــداد دفع و تع

ــین هــم ــراي هــر مراجعــه چن ــان الزم ب ــین موســسهزم ــه ب ــالی ارای ــدههــاي مختلــف م ي کنن
ـ   تعـداد دفعــات مراجعـه بـراي دریافـت تـسهیالت در مــورد      .الحـسنه اسـت  رضتـسهیالت ق

ــسهیالت اســت 2/4هــا بانــک ــه ازاي هــر واحــد ت ــار ب ــراي صــندوق . ب ــن مقــدار ب هــاي ای
ــه ترتیــب الحــسنه و تعــاونیقــرض ــار اســت5/1و 4/2هــا ب گــر، زمــان الزم یاز طــرف د. ب

ـ بـه ترت  (هـا   هـا و تعـاونی    براي هر مراجعـه بـراي بانـک        تـر از   کـم ) سـاعت  75/1و   61/1ب  ی
. است) ساعت75/2(الحسنه هاي قرضصندوق
هــایی کــه کــشاورزان در جریــان دریافــت تــسهیالت از منــابع مختلــف  ي هزینــهسهیــمقا

ک وام در یــيي مــستقیم هـر بــار مراجعــه بــرا دهــد کــه هزینــهانــد نــشان مـی متحمـل شــده 
ــاالترین مقــدار  ــال22333(مــورد بانــک، ب ــهو حــدود ) ری ــر ایــن هزین ــراي چهــار براب هــا ب

بــه نظــر . هــا اســتهــا بــراي تعــاونین هزینــهیــالحــسنه و ســه برابــر اهــاي قــرضصــندوق
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ــ ــوان یم ــد ق ــی  یرس ــررات و بروکراس ــت (ن، مق ــشریفات دس ــاگیر اداريت ــود در ) وپ موج
. ها شده استنهین هزیش ایها باعث افزابانک

ــه  ــالم هزین ــایر اق ــه س ــان مبادل ــه در جری ــاي ک ــشاني ت ــود دارد ن ــدهسهیالت وج ي دهن
ي تـسهیالت   هـا و منـابع دیگـري اسـت کـه بـه ارایـه              یها بـین تعـاون    تفاوت باالي این هزینه   

يهزینـه و   مـستقیم هـر بـار مراجعـه       هـاي   هزینـه هـا، بـراي     هزینـه  ایـن تفـاوت   . پردازنـد می
بـت و حـق    ثحـق  يهزینـه نمونـه،    يبـرا . دار اسـت  معنـی  تحریـر دفترخانـه   ثبت و حق  حق

ــه  ــر دفترخان ــهتحری ــامن يو هزین ــه ض ــی ب ــت پرداخت ــراي دریاف ــسهیالت از  ب ــدگان ت کنن
ـ ا. است) 0(ها صفر   تعاونی هـا بـه طـور متوسـط     اسـت کـه در ارتبـاط بـا بانـک       ین در حـال   ی
ــر140000مبلــغ  ــراي ضــمانت وام و مبلــغ  ی ــول ب ــر42666ال پ ــهال ی ثبــت و حــقيهزین

در حالـت کلـی     . ه اسـت کـه مقـدار قابـل تـوجهی اسـت            پرداخـت شـد    تحریر دفترخانه حق
کننــدگان تــسهیالت از اي بــراي دریافــتتــر اقــالم هزینــهتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــیشمــی

ــاون ــسهیالت     یتع ــت ت ــز پرداخ ــر مراک ــه دیگ ــسبت ب ــسهیالت ن ــد ت ــر واح ــه ازاي ه ــا ب ه
. ترین مقدار را داردکم

ي ک منبع ارایهیي برآوردي به تفکهاي مبادلهمتوسط هزینه) 2(ن جدول ییدر قسمت پا
مبادله به ينسبت هزینهدهد که آمده نشان میدستنتایج به . تسهیالت نشان داده شده است

کنندگان تسهیالت از بین سه گروه مختلف دریافتي مبادله درصدي هزینهنرخ و مبلغ وام 
متوسط . اري وجود داردداختالف معنیالحسنه هاي قرضو صندوقها، تعاونیهابانک
الحسنه هاي قرضها و صندوقهاي مبادله به ازاي هر فقره تسهیالت دریافتی براي بانکهزینه
هاي که متوسط هزینهیالحدر . ال استیر440865و 457908ب یب برابر و به ترتیبه تقر

و ) الیر97325(ن مقدار یترنییها پایمبادله به ازاي هر فقره تسهیالت دریافتی براي تعاون
نسبت . الحسنه استهاي قرضها و صندوقبانکيها برانهیهزنیک چهارم ایبرابر با 

درصد 8ن مقدار را دارد و برابر یترها کمتعاونیيز برایهاي مبادله به مبلغ تسهیالت نهزینه
ها عاونیسه با تیدرصد است که در مقا42/34ها ي مبادله براي بانکنرخ درصدي هزینه. است

.باالتر استیدرصد مقدار قابل توجه01/9الحسنههاي قرضدرصد و صندوق54/10
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ـ الحـسنه بـه تفک  ي دریافت تـسهیالت قـرض     ي مبادله نتایج برآورد متوسط هزینه   ) 2(جدول   ک ی
یهاي مالموسسه

هاي تحقیق یافته: ماخذ
.داري وجود دارداختالف معنی٪10ها در سطح دهد که بین گروهنشان می* عالمت 

ي تسهیالتمنبع ارایه
متغیر

يهاصندوقهابانک
هاتعاونیالحسنهقرض

ي آماره
F

-163615تسهیالت تعداد

32/614/666/150/2)الیون ریلیم(مقدار تسهیالت تقاضایی متوسط 
*59/551/508/144/2)الیون ریلیم(مقدار تسهیالت دریافتی متوسط 

40/208/340/420/1)ماه(مدت انتظار براي دریافت تسهیالت متوسط 
*33/693/500/595/11)در سالدرصد(نرخ سود متوسط 

*73/811/1486/577/8)ماه(بازپرداخت يدورهمتوسط 

*20/440/250/157/5براي دریافت تسهیالتمتوسط تعداد دفعات مراجعه 

*81/1143/2178/935/3)کیلومتر(فاصله تا محل دریافت تسهیالت متوسط 

61/175/275/158/0)ساعت(هر مراجعه الزم برايزمانمتوسط 
*223336610813024/2)الیر(مستقیم هر بار مراجعه يهزینهمتوسط 

سفته و ،هااد؛ استعالمنفتوکپی، اس(تهیه مداركيهزینهمتوسط 
) غیره

3410021780266084/1

*42666420071/2)الیر(تحریر دفترخانهثبت و حقحقيهزینهمتوسط 

1400001380077/1)الیر(امنپرداختی به ضيمتوسط هزینه
00666053/1)الیر(بانکنظارت و کارشناسیيهزینهمتوسط 
در جریان دریافت تسهیالت تحمیل شده هايسایر هزینهمتوسط 

)الیر(
666622770087/0

4579084408659732541/1)الیر(مبادله يهزینهمیزان 
*1413813/4) درصد(مبادله به مبلغ وامينسبت هزینه

*42/3401/954/1093/3مبادله يدرصدي هزینهنرخ 
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نهادها شیو پيریگجهینت
ي ي مبادلــهزینــهکــرد کــه هيریــگجــهیتــوان نتیج بــه دســت آمــده مــیبــا توجــه بــه نتــا

ــاون   ــسهیالت از تع ــت ت ــایدریاف ــتايه ــه   ییروس ــدي هزین ــرخ درص ــور ن ــین ط ي و هم
ـ ا.  ن اسـت ییار پـا یهـا بـس  سه بـا بانـک    یـ ي دریافت تـسهیالت از ایـن مراکـز در مقا          مبادله ن ی

نـد  یل فرآ ین طـور تـسه    یهـا و همـ    آن يهـا از اعـضا    یران تعـاون  یاز شـناخت مـد     یمساله ناش 
ـ یپرداخت و کـاهش هز     ـ تحم ينـه هـا   یاز هز  ياریجـه بـس   یاسـت؛ کـه در نت      يادار يهـا هن ل ی

ي تعـاون   شـبکه  ین، بـا توجـه بـه گـستردگ        یبنـابرا . دهـد یشده بـه کـشاورزان را کـاهش مـ         
ــ ییروســتا ــشور، توص ــیدر ســطح ک ــشاورز یه م ــک ک ــه بان ــکیو ســايشــود ک ــا از ر بان ه

ـ م ی، بـه صـورت مـستق   يقـو يها بـه عنـوان ابـزار   یتعاون ص منـابع  یدر تخـص م،یرمـستق یا غی
ـ در ا . خود استفاده کننـد    ياعتبار ابـد و هـم     ییبانـک کـاهش مـ      يهـا نـه ین صـورت هـم هز     ی

تـرین انـدازه    الت بـه کـم    ینـد پرداخـت تـسه     یفرآ یل شده بـه کـشاورزان طـ       یتحم يهانهیهز
.رسدیم

هایادداشت
1. Olomola
2. transaction costs
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