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ارزیابی تسهیالت صندوقهای توسعة سرمایهگذاری بخش کشاورزی ایران
به لحاظ هزینة مبادلة وامگیری
2

سیدصفدر حسینی *9و مطهره بخشایش
 .1استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -22/22/22 :تاریخ تصویب)22/20/11 :

چکیده
هدف مقالة حاضر بررسی هزینههای مبادلة دریافت تسهیالت از صندوقهای غیر دولتی توسعة
سرمایهگذاری است که کمتر از یک دهه از آغاز فعالیت آنها میگذرد .هزینههای مبادله عاملی مهم و
محدودکننده برای وامگیرندگان کوچک و خردهپا در استفاده از وامهای رسمی به شمار میرود .دادههای
مورد نیاز از شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعة سرمایهگذاری و تکمیل پرسشنامه به روش
نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده در سال  1122به دست آمد .در این مطالعه ،ضمن برآورد و محاسبة
هزینة مبادلة دریافت تسهیالت ،با استفاده از الگوی اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینة مبادلة وامگیری
بررسی شد .یافتههای تحقیق نشاندهندة کنترل هزینههای مبادالتی در جریان دریافت تسهیالت از
صندوقهای توسعة سرمایهگذاری و کاهش این هزینهها در صندوقهای بزرگتر و دارای جریان مالی
گستردهتر است .بر این اساس ،میزان هزینة مبادلة صندوق اصفهان  1/20درصد و در دو صندوق
کوچکتر در استانهای گلستان و قم بهترتیب  1/20و  1/22درصد محاسبه شد .نتایج الگوهای
اقتصادسنجی نیز نشاندهندة اهمیت شرایط وام نظیر سود ،حجم وام درخواستی و سپردة وامگیرنده
همچنین ویژگیهای وامگیرنده شامل سطح تجربه و سواد ،آموزش ،سابقة تخلف و مدتزمان صرفشده
در کاهش هزینة مبادلة دریافت تسهیالت است .از آنجا که بیشتر عوامل مؤثر شناساییشده مربوط به
ویژگیها و شرایط وامگیرنده بوده است ،میتوان با تمرکز بر وامگیرنده از طریق ارتقای توانمندیها و
سطح توسعهیافتگی وی هزینههای مبادلة دریافت تسهیالت در سایر مؤسسات اعتباری را کاهش داد.
توسعه و گسترش روشهای وامگیری گروهی که در سازوکار وامدهی صندوقهای توسعة سرمایهگذاری
مرسوم است میتواند راهکاری مؤثر در این زمینه به شمار رود.
واژههای کلیدی :تأمین مالی ،تسهیالت ،صندوق توسعة سرمایهگذاری ،هزینة مبادله
مقدمه
بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه به دليل نبود
بازارهاي مالي كارآمد با مشكل جدي مواجه است .اين بازارها
قادر نيستند منابع مالي مورد نياز را براي سرمايهگذاري و
توسعة بخش فراهم آورند ) .(yaron et al., 2002تجربة
* نويسندة مسئول:

كشورهاي در حال توسعه نشان ميدهد بازارهاي مالي
كشاورزي هميشه تحت تأثير نيروهاي دولت و در واقع مركز
ثقل مداخلههاي دولتي بودهاند ،به گونهاي كه مؤسسات مالي
فعال در اين بازارها را به مؤسساتي وابسته ،فاقد نوآوري در
خدمات مالي و با كارايي پايين تبديل كردهاند ( Ghorbani
.)& Nemati, 2011
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در اين گونه كشورها ،به علت ناكارآمدي بازارهاي مالي
نهتنها دامنة گستردهاي از جامعه توان دسترسي به منابع
مالي را ندارند ،بلكه سازوكار تجهيز منابع و پساندازها نيز
در وضعيت مناسبي نيست ( Management & Planning
 .)Organization, 2000شواهد نشان ميدهد راه حل
مشكل محدوديتهاي اعتباري در روستاها نوآوري در
طراحي نهادها و مؤسسات به جاي افزايش منابع است؛ زيرا
مشكل در نحوة اعتبارات است نه در حجم پساندازها
(.)Hassanzadeh & Ghavidel, 2005
يكي از مباحث مطرح در عرصة شكلگيري نهادهاي مالي
رسمي كارآمد در كشورهاي در حال توسعه بحث هزينههاي
مبادالتي است كه ميتواند با تحتالشعاع قراردادن امكان
دسترسي به تسهيالت اعتباري مانعي جدي در خصوص
موفقيت مؤسسات و نهادهاي اعتباري تازهتأسيس به شمار
رود و دستيابي به اهداف تأمين مالي ارزانقيمت و متكي به
پساندازهاي خرد موجود در بخش را محدود سازد .هزينههاي
مبادله دسترسي به اعتبارات ،هزينهها و چالشهايي است كه
بهويژه وامگيرندگان خرد و كمبضاعت به دليل توسعة ناكافي
زيرساختها ،نداشتن دسترسي به منابع اطالعاتي ،سطح
پايين تحصيالت ،تجربة ناكافي و پيچيدگي فرايند دريافت
تسهيالت با آن روبهرو هستند .وامگيرنده براي دستيابي به
يک وام تنها نبايد به شرايط اعطاي وام نظير مدت آن ،ميزان
سود و اقساط توجه داشته باشد بلكه بايد به دستورالعملها و
روال اداري مورد نظر وامدهنده نيز عمل كند .هزينة مبادله در
بخش مالي و اعتباري تمام هزينههاي غير بهرهاي
وامگيرندگان و وامدهندگان در جريان دريافت و پرداخت وام
است (.)Chlangani & Ariyawardana, 2007
اين مسئله براي وامگيرندگان خرد به صورت پررنگتر
مشاهده ميشود ،به طوري كه مطالعات نشان ميدهند در
كشورهاي در حال توسعه مقدار هزينههاي مبادله براي
وامگيرندگان كوچک در مجموع سه تا شش برابر باالتر از
هزينههاي مبادله براي وامهاي وامگيرندگان بزرگ است
(Guia-Abiad, 1993؛ Cuevas & Graham, 1984؛
 .)Graham et al., 1996در مطالعة ،)1988( Cuevas
هزينههاي مبادلة وامگيري ابزاري در سهميهبندي اعتبار در
كشورهاي در حال توسعه به شمار ميرود .بر مبناي مطالعة
 )1978(Adams & Nehmanبا افزايش ميزان بهرة اسمي
احتمال كاهش هزينههاي وامگيري حداقل براي وامگيرندگان
كوچک فراهم ميشود .در مطالعة & Chlangani

 )2007( Ariyawardanaاگرچه هزينة دريافت وام از بانک
دولتي كمتر از بانک خصوصي بود ولي سهم هزينههاي مبادله
در آن نسبت به بانک خصوصي بسيار بيشتر (حدود  9برابر)
به دست آمد .در ايران نيز  )2008( Hosseini et al.به
بررسي تسهيالت بانک كشاورزي پرداختند كه مهمترين منبع
تأمين اعتبار دولتي در اين بخش بود .بر اين اساس سهم
هزينههاي مبادله از حجم وام دريافتي به طور متوسط 9
درصد محاسبه شد.
همچنين ،در اين تحقيق ميزان هزينة مبادله در وامهاي
كمتر از پنج ميليون ريال  4/32درصد و در وامهاي بيش از
 30ميليون ريال تنها  0/44درصد به دست آمد .با توجه به
موارد مذكور ،شناسايي بخشهاي فعال در بازار مالي
روستايي به عنوان تأمينكنندة نياز مالي كشاورزان اهميت
زيادي دارد.
از جمله مؤسسات اعتباري غير دولتي كه در سالهاي
اخير با حمايت دولت و مشاركت بسيار جدي تشكلهاي
بخش خصوصي شامل اتحاديهها و تعاونيهاي توليدي تأسيس
شدهاند ،صندوقهاي حمايت از توسعة سرمايهگذاري در بخش
كشاورزي هستند .هدف از تشكيل اين صندوقها تجميع و
مديريت بهينة منابع مالي خرد بهويژه منابع فعاالن بخش،
ارتقاي ميزان رشد سرمايهگذاري و واگذاري بخش شايان
توجهي از وظايف تصديگري دولت به صندوقهاست.
توليدكنندگان هر زيربخش به فراخور جايگاه و محدودة
فعاليت هر صندوق -كه ممكن است محصولي ،تخصصي يا
منطقهاي باشد -در ايجاد صندوق مشاركت دارند .در حال
حاضر 33 ،صندوق استاني 4 ،صندوق ملي محصولي3 ،
صندوق شهرستاني و  30صندوق فعاليت زنان وجود دارند كه
به اعضاي خود شامل تشكلها ،تعاونيها و توليدكنندگان
تسهيالت قرضالحسنه اعطا ميكنند .به غير از توليدكنندگان،
صندوق مادرتخصصي ديگر سهامدار صندوقهاي غير دولتي
است كه به نمايندگي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دولت
در سرمايهگذاري ،ايجاد و ادارة صندوقها همكاري ميكند؛
بنابراين منابع مالي صندوقهاي غير دولتي متشكل از منابع
داخلي (شامل سرماية سهامداران) و دولت (به عنوان يكي از
سهامداران عمده در بدو تأسيس) و نيز منابع اعتباري شامل
وام دريافتي از سوي بانک كشاورزي و شركت مادرتخصصي و
همچنين وجوه ادارهشده است.
همانطور كه اشاره شد ،با توجه به اهميت سرمايه و نقش
نهادهاي تأمين مالي در بخش كشاورزي و لزوم دسترسي آسان
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و سريع توليدكنندگان بخش كشاورزي به سرماية در گردش،
الزم است عملكرد اين صندوقها ،كه چند سالي از شروع
فعاليت آنها ميگذرد ،با شناسايي و ارزيابي هزينههايي كه به
وامگيرندگان از اين نهاد مالي تحميل ميشود ،سنجيده شود؛ از
اين رو اين مطالعه به منظور بررسي هزينة مبادلة دريافت
تسهيالت از صندوقهاي حمايت از توسعة سرمايهگذاري
صورت گرفته است و براي نيل به اين هدف ضمن محاسبة
هزينة مبادلة وامگيري به بررسي آثار عوامل مؤثر بر هزينههاي
مبادله ميپردازد.

كمي ساخته و سپس با استفاده از رابطة  3كل هزينههاي
مبادلة وامگيري محاسبه ميشود:

tc   j1 tc j ; j  1,..., n
n

()3

كه در آن  tcjهريک از اجزاي هزينة مبادله و  jتعداد
اجزاي آن است كه از يک تا  nتغيير ميكند و  tcكل هزينة
مبادله است .با جمع هزينههاي مبادله و هزينههاي سود
( )icكل هزينة تسهيالت ( )TCرا ميتوان به صورت زير
بيان كرد:

TC  ic  tc

()2
مواد و روشها
بخش حاضر به تدوين الگوي نظري الزم براي برآورد
هزينههاي مبادلة دريافت تسهيالت از صندوقهاي حمايت از
توسعة سرمايهگذاري و تبيين مساعدت عوامل مؤثر بر اين
هزينهها ميپردازد.
برآورد هزینة مبادلة دریافت تسهیالت
اندازهگيري هزينة مبادلة وامگيري در درجة اول مستلزم
ارائة تعريفي مشخص از آن و همچنين شناسايي اجزاي
تشكيلدهندة آن است .بر اين اساس ،هزينة مبادلة وامگيري
عالوه بر مخارج صريح دريافت وام يعني هزينة بهره است.
اين هزينهها تحت تأثير سطح توسعهيافتگي وامگيرنده،
ويژگيهاي اعتباري وامدهنده و نوع تسهيالت متفاوت
خواهد بود و با توجه به فرايند دريافت تسهيالت از
صندوقهاي توسعة سرمايه گذاري شامل اجزاي زير است:
 .3هزينههاي مستقيم دريافت تسهيالت كه در جريان
مراجعه به صندوق حين وامگيري به وامگيرنده تحميل
ميشوند مانند هزينههاي رفتوآمد و تماس تلفني؛  .2هزينة
فرصت زمان صرفشده براي دريافت تسهيالت كه
ميتوانست صرف امور درآمدزاي ديگري در مشاغل مرتبط يا
غير مرتبط شود .اين هزينه با برآورد كل ساعتهاي الزم
براي يک مبادلة مالي و محاسبة هزينة فرصت يک ساعت
زمان وامگيرنده (مثالً دستمزد يک ساعت كار وي) و
حاصلضرب اين دو قابل دستيابي است؛  .3هزينة تهية
مدارك و ايجاد پرونده ،تصاوير مدارك شناسايي ،تهية فرمها
و گواهيهاي مورد نياز؛  .4هزينة ضمانت وام شامل خريد
سفته و سند و هزينههاي حقالثبت و حقالتحرير دفاتر ثبت
اسناد .پس از شناسايي اجزاي تشكيلدهندة هزينة مبادله،
با طراحي پرسشهاي مناسب و تهية پرسشنامه اين اجزا را
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هزينههاي مبادله مربوط به هزينههايي است كه از زمان
درخواست وام تا بازپرداخت آن به وامگيرنده تحميل
ميشود ،در حالي كه هزينههاي سود در تسهيالت
صندوقهاي توسعة سرمايهگذاري به صورت يكجا و در زمان
تحويل وام به مشتري از مبلغ وام كسر ميشود؛ بنابراين
اصل تسهيالت دريافتي ( )Mمتفاوت از مبلغ اسمي وام ()L
است و با استفاده از رابطة  3به دست ميآيد:

M  L  ic

()3

در رابطه فوق ic ،هزينههاي سود  Lريال تسهيالت با
درصد سود ساالنه  riو مدت  tماه است كه با استفاده از
رابطة  4محاسبه ميشود:
() 4

 r L t 
ic   i

 12 ماه 

اكنون ،چنانچه هزينههاي مبادلة وامگيري ( )tcرا از
اصل تسهيالت دريافتي ( )Mكسر كنيم ،خالص تسهيالت
دريافتي ( )NMبه شرح زير به دست ميآيد؛ بنابراين
ميتوان نوشت:
()5

NM  M  tc

با درنظرگرفتن شرط بازپرداخت تسهيالت در تاريخ
سررسيد و طي يک قسط ميتوان مقدار اسمي تسهيالت
( )Lو خالص تسهيالت دريافتي ( )NMرا در رابطة ميزان
بازده داخلي قرار داد و به اين ترتيب ميزان كل هزينههاي
دريافت تسهيالت را محاسبه كرد (رابطة .)6

L
()6

12

t

1  R 

NM 
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در رابطة فوق R ،ميزان بازده داخلي يا ميزان هزينة كل
دريافت تسهيالت و  tدورة بازگشت تسهيالت به ماه است.
ميزان بازده داخلي در اين رابطه هم شامل ميزان سود
پرداختي به صندوق ( ) و هم ميزان هزينههاي مبادلة
وامگيري ( ) است؛ بنابراين اكنون با داشتن ميزان سود
( ) و ميزان هزينة كل ( )Rميتوان ميزان هزينة مبادله را
محاسبه كرد:
() 4

rtc  R  ri

از سوي ديگر ،طبق رابطة  3هزينههاي مبادله مجموعهاي
از اقالم مختلف است كه سهم و ميزان هريک از آنها را
ميتوان بهترتيب با استفاده از روابط  8و  9نشان داد:
() 8
()9

tc j

sj 

tc
rtc j  s j  rtc

بر اين اساس ،شاخصهاي مختلفي از هزينة مبادلة
دريافت تسهيالت قابل محاسبه است.
الگوی برآورد عوامل مؤثر بر هزینة مبادله

هزينة مبادله متأثر از عوامل مختلفي است كه به منظور
بررسي اثر احتمالي هركدام ،اين هزينهها به صورت تابعي از
عوامل يادشده در نظر گرفته ميشوند .در اين مطالعه ،مقدار
هزينة مبادله ( )tcو نسبت هزينة مبادله به مبلغ وام ()tc/L
شاخصي از هزينههاي مبادلة وامگيري بر عوامل مختلف
رگرس به شمار ميروند.
با مقايسة مدلهاي مختلف بهويژه الگوهاي خطي و
لگاريتمي و بهرهگيري از معيارهاي قدرت برازش مدل (،)R2
معنيداري ضرايب (با بهرهگيري از آمارة  )tو نرمالبودن
برآورد (آزمون  ،)JBالگوي  log-logبهترين الگو براي
برآورد عوامل مؤثر بر هزينههاي مبادلة وامگيري شناخته و
برگزيده شد .شكل كلي اين الگو به صورت زير است:

Ln(y k )  α   m 1mk Ln(x mk )  u k ,
9

()30

m  1, 2, , 8

كه در آن  Ykمتغير وابسته و  αو  ها پارامترهاي
معادله هستند كه بايد برآورد شوند .بررسي مطالعات گذشته
و مباني نظري هزينة مبادله نشان داد عوامل مؤثر بر هزينة
مبادله ميتوانند در سه گروه شامل ويژگيهاي وامگيرنده،

شرايط وامدهنده و شرايط وام طبقهبندي شوند كه بر اين
اساس و با توجه به شرايط تحقيق  8متغير توضيحي به شرح
زير تعيين شد :ميزان سود ساالنة تسهيالت ،تجربة وامگيري
(سال) ،نسبت حجم وام دريافتي به سپرده وامگيرنده
(ميليون تومان) متغير مجازي مدت زماني كه صرف مراجعه
به وامدهنده ميشود (باالتر از ميانگين= ،3پايينتر از
ميانگين= ،)0متوسط سطح تحصيالت اعضاي هيئتمديرة
تعاوني به دو صورت مجازي (ليسانس و باالتر= ،3ساير= )0و
عادي (سال) با توجه به شرايط مدل ،متغير مجازي شركت
در دورههاي آموزشي (مالي و مديريتي= ،3ساير= ،)0متغير
مجازي سابقة تأخير در بازپرداخت تسهيالت (بلي=،3
خير= ،)0متغير مجازي استان ( :m3قم= ،3ساير=0؛:m2
گلستان= ،3ساير= :m3 0اصفهان= ،3ساير=)0؛ متغيرهاي
مجازي استان به منظور بررسي وجود شكست ساختاري
ناشي از تغيير استان در مدل لحاظ ميشوند .به اين ترتيب
ميتوان تأثير ناشي از تغيير استان بر اندازة هزينة مبادلة
وامگيري را نشان داد؛ همچنين با توجه به نحوة انتخاب
صندوقها ،مقايسة هزينة مبادلة صندوق در استانهاي
مختلف امكان ارزيابي تأثير قدرت وامدهي وامدهنده بر
هزينة مبادله به عنوان عاملي اثرگذار ميسر ميشود .اين
الگوها (در دو حالت با دو متغير وابستة هزينة مبادله و
نسبت هزينة مبادله به مبلغ تسهيالت) با استفاده از روش
 OLSو با بهرهگيري از نرمافزار  shazamبرآورد شد.
دادهها
در انجام اين پژوهش ،دو نوع داده مورد نياز است :بخش اول
به اطالعات توصيفي و آماري صندوقهاي حمايت از توسعة
سرمايهگذاري مربوط است و به منظور انتخاب نمونه است و
از شركت مادرتخصصي حمايت از توسعة سرمايهگذاري تهيه
شده است .بخش دوم ،كه به ويژگي سهامداران و شرايط و
جزئيات دريافت تسهيالت از اين صندوقها مربوط است ،از
طريق پرسشنامهاي كه سهامداران صندوقهاي مذكور
تكميل كردهاند به دست آمده است.
فرايند نمونهگيري از طريق رتبهبندي و طبقهبندي
صندوقها و انتخاب تصادفي سهامداران آنها صورت گرفته
است .جامعة مورد بررسي شامل همة تعاونيهايي (سهامداران)
است كه در سال  3390دستكم يک بار از اين صندوقها
تسهيالت دريافت كردهاند و دستكم دو سال از عضويت آنها
در صندوق ميگذرد .بر اين اساس از  48صندوق تأسيسشده
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 33صندوق استاني براي نمونهگيري حائز شرايط بودند.
صندوقهاي موجود بر اساس سه شاخص حجم سرمايه ،تعداد
سهامدار و حجم تسهيالت ارائهشده در سال  3389رتبهبندي
شدهاند .براي رفع اختالف مقياس و محاسبة شاخص تركيبي
از روش استانداردسازي استفاده شده است .در اين روش ،با
تقسيم انحراف مقادير صفت از ميانگين به انحراف معيار،
مقادير اصلي استانداردشده و متغيرها از مقياس رها ميشوند
و با جمع جبري مقادير استانداردشده شاخص تركيبي به
دست ميآيد ( .)Amidi, 1999با مرتبكردن شاخص
تركيبي بهدستآمده از بزرگ به كوچک صندوقهاي متناظر
با هر شاخص نيز از قوي تا ضعيف رتبهبندي ميشوند .بر اين
اساس سه صندوق استاني اصفهان ،گلستان و قم بهترتيب از
سه طبقة قوي ،متوسط و ضعيف انتخاب شدند و تعداد ،40
 30و  30پرسشنامه از هريک تهيه شد.
نتایج و بحث
در اين قسمت ،نتايج و يافتههاي تحقيق در دو بخش ارائه
ميشود :بخش اول به برآورد هزينة مبادلة دريافت تسهيالت
از صندوقهاي غير دولتي توسعة سرمايهگذاري و بخش دوم
به ارزيابي آثار عوامل مؤثر بر آن ميپردازد.
برآورد هزینة مبادلة وامگیری
با استفاده از روابط  3و  9و همچنين مشخصات مبادالت
مالي مربوط به وامگيرندگان ،هزينة مبادلة دريافت تسهيالت
از صندوقهاي توسعة سرمايهگذاري به تفكيک اجزا و بر
حسب سه استان (اصفهان ،گلستان و قم) محاسبه شد.
جدول  3نتايج مربوط به اين محاسبات را نشان ميدهد.
همانطور كه مشاهده ميشود ،سهامداران صندوقها
ميتوانند ساالنه بيش از يكبار تسهيالت دريافت كنند ،به
گونهاي كه در استان اصفهان به طور ميانگين  3/43بار
تسهيالت دريافت ميشود .با توجه به اينكه شرط پرداخت
تسهيالت جديد به هر سهامدار تسوية وام قبلي است ،اين
ارقام بيانگر سرعت زياد در نقل و انتقال وجه نقد ميان
وامگيرنده و وامدهنده است كه خود به طور مستقيم بر
هزينة مبادلة پايين وامدهي در اين مكانيزم داللت دارد؛
همچنين آمار مربوط به طول دورة پرداخت وام نيز بيانگر
سرعت باالي وامدهي در صندوقهاي توسعة سرمايهگذاري
است.
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بر اساس جدول  3بيشترين هزينه در فرايند وامگيري از
صندوقهاي غير دولتي متعلق به هزينة تضمين وام است.
سهم اين هزينه در استان گلستان و اصفهان بيش از 90
درصد و در استان قم  65درصد است .مقايسة ساير اجزاي
هزينة مبادله نشان ميدهد اين كاهش سهم در استان قم به
دليل افزايش چشمگير سهم هزينة مستقيم و هزينة فرصت
زمان ازدسترفته در اين استان بوده است كه بهترتيب  20و
 33درصد از هزينهها را به خود اختصاص دادهاند .جزئيات
مربوط به هزينههاي مستقيم نشان ميدهد علت اين امر
بيشتر ناشي از هزينهبربودن رفتوآمد به صندوق و نوع
وسيلة نقليه مورد استفاده است .نكتة ديگر به اندازة هزينة
ضمانت وام در تسهيالت دريافتي از صندوق اصفهان مربوط
است كه با توجه به متوسط مبلغ وام دريافتي از اين صندوق
و هزينة تضمين وام در ساير صندوقها بسيار كم به دست
آمده و اين مسئله ناشي از نوع تضامين بهكاررفته در اين
صندوقهاست .در استان اصفهان ،عموماً از چک براي
ضمانت وام استفاده شده ،در حالي كه در دو استان ديگر
چک و سفته متداول است.
جدول  2شاخصهاي مختلفي از هزينة مبادلة وامگيري از
صندوقهاي توسعة سرمايهگذاري را نشان ميدهد كه بر
مبناي روابط  6تا  9محاسبه شده است .بر اين اساس اندازة
هزينة مبادلة برآوردي در استان گلستان به طور ميانگين بيش
از دو برابر استان اصفهان و در حدود پنج برابر استان قم به
دست آمد .اين ارقام بهشدت تحت تأثير اندازة تسهيالت است؛
بنابراين شاخص بعدي ،كه از نسبت هزينة مبادله به مبلغ وام
به دست ميآيد ،اين مسئله را برطرف ميسازد.
با توجه به اين شاخص ،سهم هزينة مبادله نسبت به
حجم وام بسيار ناچيز است (بين  0/34تا  0/49درصد) و در
مقايسة استاني مشاهده ميشود كه صندوق اصفهان هزينة
مبادلة كمتري به وامگيرنده تحميل ميكند .سهم هزينة
سود در مبلغ وام نيز اندك و بين  2/36تا  3/88درصد است،
با اين حال نسبت به سهم هزينة بهره مبالغ بيشتري را به
خود اختصاص داده است .ميزان هزينة مبادله ،كه به دليل
درنظرگرفتن زمان تحقق هزينه معيار دقيقتري براي
سنجش هزينة مبادله و مقايسه با هزينههاي آشكار وامگيري
(ميزان سود) است ،نشاندهندة افزايش هزينههاي مؤثر
وامگيري در صندوقهاي اصفهان ،گلستان و قم بهترتيب از
 5/43 ،2/4و  5/4درصد به  6/4 ،3/44و  8/69درصد است.
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جدول  .9مشخصات مبادالت مالی صندوقهای غیردولتی به تفکیک استان (به صورت متوسط)
اصفهان
مشخصات مبادله

متوسط آخرین تسهیالت دریافتی (میلیون تومان)
میانگین تعداد تسهیالت دریافتی در سال
متوسط تسهیالت دریافتی در سال (میلیون تومان)
طول دوره پرداخت وام از زمان درخواست (روز)
دوره بازپرداخت (ماه)
زمان صرف شده برای برگزاری جلسات و تهیه گزارش توجیهی (ساعت)
تعداد دفعات مراجعه برای دریافت تسهیالت
فاصله تا محل دریافت تسهالت (کیلومتر)
زمان الزم برای هر مراجعه (ساعت)
هزینه مستقیم هر بار مراجعه (تومان)
هزینه مستقیم تماس تلفنی و فکس برای هر تسهیالت (تومان)
هزینه مستقیم دریافت تسهیالت (تومان و درصد)
هزینه تهیه مدارک (فتوکپی ،فرمها ،اسناد و( )...تومان و درصد)
هزینه تضمین وام (تومان و درصد)
هزینه فرصت زمان صرفشده (تومان و درصد)

مقدار

گلستان

سهم از هزینه
مبادله کل

2/42
21/22
2/22

102/88
1/41
228/08
14/10
2/20
2/28
1/21
20/22
2/80
8082/01
1121/41
10284/12
2212/22
228201/41
22120/22

مقدار

قم

سهم از هزینه

241/12
1/41
142/12
2/11
11/11
1/02
1/02
11/20
2/22
12122/22
1220/00
20042/22
1222/22
1118222
28201/22

مقدار

مبادله کل

2/22
2/22
22/22
2/22

سهم از هزینه

24/00
2/40
112/28
12/22
8/42
1/10
2/11
22/12
1/22
18000/00
2222/22
48411/12
8210/00
120222
22022/22

مبادله کل

22/22
1/22
02/22
11/22
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جدول  .2برآورد هزینه مبادله دریافت تسهیالت از صندوقهای غیردولتی به تفکیک استان
شرح

صندوق استان اصفهان

صندوق استان گلستان

صندوق استان قم

میزان هزینه مبادله (تومان)
نسبت هزینه مبادله به مبلغ تسهیالت (درصد)
نسبت هزینه سود به مبلغ به سود تسهیالت (درصد)
نسبت هزینه مبادله به سود تسهیالت
نرخ سود (درصد)
نرخ هزینه مبادله (درصد)
نرخ هزینه کل (درصد)

220441/02
2/14
2/10
2/10
2/4
1/20
1/40

1120111/2
2/42
1/88
2/11
2/41
1/20
0/0

212202/2
2/44
2/22
2/12
2/4
1/22
8/02

مأخذ :یافتههای تحقیق

بررسی عوامل مؤثر بر هزینة مبادله
اين قسمت نتايج مربوط به برآورد الگوي ارزيابي عوامل مؤثر بر
هزينة مبادلة دريافت تسهيالت از صندوقهاي توسعة
سرمايهگذاري را بر اساس رابطة  30گزارش ميدهد .در الگوي
اول ،متغير وابسته مقدار هزينة مبادله و در الگوي دوم نسبت
هزينة مبادله به مبلغ وام است .بر اساس نتايج ضريب تعيين
 R2در جدول  4قدرت توضيحدهندگي متغيرهاي مستقل

بهترتيب  46و  58درصد است كه در سطح مطلوبي قرار دارد و
در دادههاي مقطع عرضي مورد تأييد است ( Guia-Abiad,
 .)1993با توجه به نتايج ارائهشده در اين جدول ،بين ميزان
سود تسهيالت با مقدار هزينة مبادله و هزينة مبادلة هر واحد
وام رابطة مثبت و معنيداري وجود دارد .در تسهيالت
صندوقهاي غير دولتي ،درصدهاي باالتر مربوط به وامهايي
است كه از محل منابع داخلي صندوق تأمين اعتبار نميشوند.
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جدول  .3نتایج برآورد عوامل مؤثر بر هزینه مبادله دریافت تسهیالت از صندوقهای توسعه سرمایهگذاری
مقدار هزینه مبادله
شرح متغیر

مقدار برآورد

آمار t

ضریب

نرخ سود تسهیالت
تجربه وامگیری
مبلغ وام دریافتی نسبت به سرمایه سپردهگذاریشده (میلیون تومان)
مدت زمان صرفشده در مراجعه به منبع وامدهنده
(باالی میانگین= ،1پایین میانگین=)2
سطح تحصیالت *
آموزش (بلی= ،1خیر=)2
تأخیر در بازپرداخت وام (بلی= ،1خیر=)2
متغیر مجازی ( = )M1تسهیالت استان قم
متغیر مجازی ( = )M2تسهیالت استان گلستان
ضریب ثابت
تعداد مشاهدات
R2
آزمون JB
آزمون  Fمقید
نوع مدل

نسبت هزینه مبادله به مبلغ وام
مقدار برآورد

آمار t

ضریب

2/21
-2/1
2/18
2/20

11/2
-2/22
12/28
1/20

2/28
-2/28
-2/48
2/0

2/11
-10/00
-11/28
12/2

-2/2
-2/10
2/02
2/22
2/80
-2/0

-14/41
-4/20
10/2
11/81
10/01
-12/22

-2/2
-2/0
2/42
1/00
2/40
1/28

-1/08
/10/24
8
11/21
2/40
1/00

112
2/40
2/21
4/42

Log-log

112
28
2/40
11/12

Log-log

مأخذ :یافتههای تحقیق
* ضریب تحصیالت در مدل دوم  01درصد و مابقی ضرایب در هر دو مدل در سطح  %0معنیدار هستند.

افزايش يک درصدي در نسبت مبلغ وام به سپرده هزينة
مبادله را  0/38درصد افزايش و هزينة مبادله هر واحد
تسهيالت را  0/48درصد كاهش ميدهد .اين نتيجه نشان
ميدهد صاحبان وامهاي بزرگتر در مقايسه با وامگيرندگان
خرد هزينة مبادلة كمتري متحمل ميشوند؛ همچنين براي
كساني كه سرماية بيشتري دارند ،به دليل اطمينان بيشتر
وامدهنده از بازگشت پول در تاريخ سررسيد ،دريافت
تسهيالت راحتتر صورت ميگيرد.
سطح تحصيالت و سواد وامگيرنده نيز در مدل اول به
صورت متغير مجازي و در مدل دوم به صورت متغير عادي
ارزيابي شد .نتايج برآوردها در مدل اول نشان داد وامگيرندگان
با مدرك ليسانس و باالتر هزينة مبادلة كمتري نسبت به ساير
افراد متحمل ميشوند؛ همچنين فرم عادي اين متغير ،كه بر
اساس تعداد سالهاي تحصيل در مدل دوم استفاده شد ،نشان
داد يک درصد افزايش در سالهاي تحصيل ،هزينة مبادلة هر
واحد تسهيالت را  0/20درصد كاهش ميدهد .اثر آموزشهاي
جانبي نيز از طريق متغير مجازي شركت در دورههاي

آموزشي عمومي (مالي -مديريتي) بر هزينة مبادلة وامگيري و
هزينة مبادلة هر واحد تسهيالت ارزيابي شد و نتايج نشان داد
اين گروه از وامگيرندگان نيز نسبت به ديگر افراد هزينة مبادلة
كمتري متحمل شدهاند؛ بنابراين آموزشهاي عمومي براي
كساني كه تحصيالت بااليي ندارند ميتواند جايگزين مناسبي
به شمار آيد و مهارتهاي وامگيري آنها را افزايش دهد.
تجربة وامگيري با مقدار هزينة مبادله و نسبت هزينة
مبادله با مبلغ وام رابطة معكوس و معنيدار دارد .اندازة
ضرايب بهدستآمده نشان ميدهد عامل تجربه در وامهاي
بزرگتر ميتواند تأثير بيشتري در كاهش هزينة مبادله
داشته باشد.
نتايج برآورد مدل نشان داد براي كساني كه بيشتر از
ميانگين ،زمان صرف رفتوآمد به منبع وامدهنده كردهاند،
اين عامل به طرز معنيداري هم به افزايش محسوس هزينة
مبادله و هم هزينة مبادلة هر واحد تسهيالت منجر شده
است .با توجه به نمونة مورد بررسي در اين مطالعه،
تعاونيهايي مشمول اين رابطهاند كه در محيطهاي روستايي
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و حاشية شهرها مستقرند يا در شهرستانهاي استان واقع
شدهاند.
اعتبار وامگيرنده در نظر وامدهنده تابع عملكرد وي
درخصوص وامهاي قبلي است؛ به بياني ديگر ،وجود سابقة
تأخير در بازپرداخت تسهيالت ميتواند با لطمهزدن به اعتبار
وامگيرنده و كاهش اعتماد و اطمينان مركز وامدهنده نسبت
به وامگيرنده به افزايش هزينة مبادله وامگيري منجر شود.
نتايج برآورد مدل نشان ميدهد سابقة تأخير در بازپرداخت
وامهاي قبلي ميتواند به افزايش هزينة مبادلة دريافت
تسهيالت جديد منجر شود.
معنيداري تفاوت هزينههاي مبادلة وامگيري از صندوق
در استانهاي مختلف نيز با استفاده از متغيرهاي مجازي
عرض از مبدأ ( M3و  )M2آزموده شد .مثبتبودن اين
ضرايب نشان ميدهد ميانگين هزينة مبادلة صندوقهاي قم
و گلستان بيشتر از ميانگين هزينة مبادلة صندوق اصفهان
است و مؤيد معنيداري نتايج مربوط به برآورد هزينة مبادله
است .آزمون  Fمقيد ،كه در جدول  4گزارش شده است،
معنيداري اين ضرايب را در سطح يک درصد تأييد ميكند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس نتايج ميزان هزينة مبادلة دريافت تسهيالت از
صندوقهاي استاني اصفهان ،گلستان و قم بهترتيب ،3/04
 3/24و  3/29درصد است؛ بنابراين با توجه به وجود هزينة
مبادله به صورت بخشي از هزينههاي وامگيري از صندوقهاي
توسعة سرمايهگذاري و تفاوت مشخص ميان ميزان هزينة
مبادله در استانهاي مختلف ،بررسي هزينة مبادلة دريافت
تسهيالت از صندوقهاي توسعة سرمايهگذاري در ساير
استانها به منظور ارائة نتايج جامعتر ضروري است؛ با وجود
اين برآوردهاي مربوط به سه استان منتخب نتايجي به دست
داد كه در ادامه به آن پرداخته ميشود:
اول اينكه رتبهبندي صندوقهاي استاني منتخب به
لحاظ هزينههاي مبادلة تحميلي به وامگيرندگان مؤيد
رتبهبندي صورتگرفته در بخش نمونهگيري به لحاظ
عملكرد مالي و سطح پوشش وامدهي است و نشان ميدهد
قدرت مالي و عملكرد صندوقها در وامدهي با هزينههاي
وامگيري از آنها ارتباط مستقيم دارد؛ بنابراين توصيه
ميشود با راهكارهاي مناسب نظير ترويج اصول و روشهاي
بهكاررفته در صندوقهاي موفق و كارآمد ،به تقويت توان
مديريتي صندوقها و توسعة فعاليتهاي آنها پرداخته شود؛

همچنين با توجه به سهم باالي هزينههاي تضمين وام در
هزينههاي مبادلة سه صندوق الزم است به اين جزء از
اجزاي هزينة مبادله توجه بيشتري شود؛ براي مثال ميتوان
مشابه صندوق اصفهان به جاي دريافت سفته از چک
تضمين براي ضمانت وام استفاده كرد .در مجموع ،به نظر
ميرسد اگرچه سطح هزينههاي مبادالتي تحميلشده به
وامگيرندگان ناچيز است ولي تمايل شركتهاي تعاوني
سهامدار در صندوقهاي توسعة سرمايهگذاري براي دريافت
تسهيالت از اين صندوقها تحت تأثير هزينههاي مبادله
تغيير ميكند؛ به بياني ديگر ،پايينبودن هزينة مبادلة
وامگيري از صندوقهاي اصفهان و گلستان به افزايش
تقاضاي تسهيالت در اين استانها نسبت به استان قم منجر
شده است.
بررسي مدلهاي برآوردي نيز نشان داد مؤثرترين عامل در
افزايش هزينة مبادلة دريافت تسهيالت از صندوقها به درصد
سود تسهيالت مربوط است .با توجه به اينكه درصدهاي باالتر
مربوط به تسهيالتي است كه از منابع خارجي تأمين اعتبار
ميشوند ،توصيه ميشود با توسعة منابع داخلي صندوقها تا
آنجا كه امكان دارد در امر وامدهي به صندوق خود متكي
باشند .اين امر در درجة اول از طريق تجميع منابع مالي خرد
موجود در بخش و در مراحل بعدي به واسطة حمايتهاي
دولت و حضور در طرحهاي سرمايهگذاري سودآور امكانپذير
خواهد بود .نتايج نشان داد تجربة وامگيري و آگاهي وامگيرنده
از شرايط دريافت تسهيالت و امور اداري مربوط به كاهش
هزينة مبادله منجر ميشود .بر اين اساس توصيه ميشود
مراكز وامدهنده فراخور ظرفيتها و امكاناتشان ابتدا از طريق
برگزاري كارگاههاي آموزشي ،تهية بروشورهاي تبليغاتي از
نحوة وامگيري ،معرفي عقود مختلف و در نهايت از طريق ارائة
مشاورههاي رايگان و تلفني به فرد وامگيرنده تجربه و دانش
كافي را به وامگيرنده منتقل كنند؛ افزون بر اين توصيه
ميشود متقاضيان دريافت تسهيالت با پيوستن به تعاونيهاي
كشاورزي ضمن سرشكنكردن هزينههاي توليد ،از دانش و
تجربة به اشتراك گذاشتهشده در اين مجموعهها بهرهمند
شوند.
همچنين ،مشاهده شد كه مبلغ وام دريافتي در مقايسه
با سپردة سرمايهگذاريشده به افزايش هزينة مبادله و
كاهش هزينة مبادله هر واحد تسهيالت منجر ميشود .اين
مسئله نشان ميدهد افرادي كه وامهاي كالنتري دريافت
ميكنند هزينة مبادله كمتري را نسبت به ساير افراد
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توسعة سرمايهگذاري ميانجامند؛ بدين ترتيب بهرهگيري از
افراد تحصيلكرده در شركتهاي تعاوني كشاورزي توصيه
 بررسي موارد فوق در مجموع نشان ميدهد نيمي از.ميشود
عوامل مؤثر شناساييشده به ويژگيها و شرايط وامگيرنده
مربوط است و مبين اين مطلب است كه تمركز بر وامگيرنده
از طريق ارتقاي توانمنديها و سطح توسعهيافتگي وي
ميتواند بر كاهش هزينههاي مبادلة دريافت تسهيالت در
 توسعه و گسترش.ساير مؤسسات اعتباري بسيار مؤثر باشد
 كه در سازوكار وامدهي،روشهاي وامگيري گروهي
 ميتواند،صندوقهاي توسعة سرمايهگذاري مرسوم است
.راهكاري مؤثر در اين زمينه به شمار رود

متحمل ميشوند؛ از اين رو پيشنهاد ميشود با تمايز
قائلشدن در نوع تضمين و تعداد مدارك مورد نياز براي
 هزينههاي،وامهاي كوچک در مقايسه با وامهاي كالن
مبادلة وامگيري براي وامگيرندگان خرد به طور ويژه كاهش
يابد؛ همچنين به منظور كاهش هزينههاي فرصت زمان
ازدسترفته و هزينههاي رفتوآمد به منبع وامدهنده توصيه
 بهويژه در،ميشود تعداد شعب وامدهنده در هر استان
 مدلهاي برآوردي نشان. افزايش يابد،استانهاي پهناور
دادند افزايش سطح تحصيالت و شركت در دورههاي
 كه از سوي وزارت تعاون و جهاد كشاورزي برگزار،آموزشي
 به كاهش هزينة مبادلة وامگيري از صندوقهاي،ميشوند
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