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مشتري از مشتریان مختلفی که بخشی از تسهیالت دریافتی آن ها  215تعداد  1نمونه گیري تصادفی کوکران
با عدم وصول مواجه شده بود، انتخـاب شـده    1392از شعب بانک کشاورزي استان خراسان رضوي در سال 

  و اطالعات مورد نیاز مطالعه گردآوري گردید. 
انـدازه تسـهیالت، داراي اثـر مسـتقیم      که داد نشان STATAتخمین مدل توبیت با استفاده از نرم افزار نتایج 

ضعیفی، نرخ سود بازپرداخت تسهیالت اثر معکوسی و بی معنی، طول دوره بازپرداخت تسهیالت اثر مثبت 
و قوي، ضمانت از نوع ضمانتی اثر مثبت، ضمانت از نوع وثیقه اي اثر معکوس، وقوع حادثه اثر معکـوس و   

بـا فصـل فـروش محصـول داراي اثـر مسـتقیم قـوي بـر نـرخ وصـول           همزمانی سر رسید پرداخت تسهیالت 
 می باشد.  تسهیالت

  
  نرخ وصول، تسهیالت ، بانک کشاورزي، مدل اقتصادسنجی توبیت. واژگان کلیدي:

 .JEL: C10 ،C24 ،G21طبقه بندي 
 

 مقدمه -1

 نقـش  مـالی  بوده و بازارهـاي  گذاري سرمایه کشورها اقتصادي رشد عوامل مهمترین از یکی

 در آنجاکـه  از اقتصادي دارنـد.  فعالیت هاي به گذاري سرمایه منابع تخصیص و تجهیز در اساسی

 بـه  بانـک هـا   نداشـته انـد،   تـوجهی  قابل غیربانکی رشد مالی هاي شبکه سایر و سرمایه بازار ایران

 ها گذاري سرمایه مالی تأمین در را بازارهاي مالی از توجهی قابل بخش مالی، هاي واسطه عنوان

 افزایش موجب بانکی تسهیالت . همچنین اعطاي (Ghalibaf Asl, 2009 )اند داده اختصاص خود به

مـی   را فـراهم  جامعـه  رفـاه  سطح ارتقاي الزم براي بستر و تولید گردیده تقویت و سرمایه گذاري
 بیـان  اعتباري کانال معرفی ) باBernank and Gertler, 1995گرتلر ( و برنانک باره این آورد. در

 دادن قـرار  تـأثیر  تحـت  بـا  تسـهیالت،  اعطـاي  طریـق  از انبساطی سیاست پولی اجراي داشتند که

 را زمینـه  و داده افـزایش  را تولیـد  سطح کل، تقاضاي و مصرفی سرمایه گذاري، مخارج تقاضاي

 بانکی، تسهیالت در خصوص اعطاي مهم موضوعات از کند. یکی می اقتصادي فراهم رشد براي

 در متعـددي  عوامـل  اسـت.  دریافتی تسهیالت بازپرداخت در گیرنده تعهد تسهیالت عدم حتمالا

 کاهش براي را زمینه توان می آن ها شناسایی با که هستند دخیل بدهی بانک ها بازپرداخت عدم
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بـانکی،   نظام در ویژه به مالی بازارهاي نامتقارن در کرد. اطالعات اعتباري فراهم ریسک کنترل و
بانک هـا   افزایش تسهیالت معوق باعث پذیر ریسک افراد به تسهیالت اعطاي و 1گزینش نامناسب

 نتیجـه،  در کننـد.  را بازپرداخـت  خـود  تعهـدات  موقع به نتوانند مشتریان می گردد موجب و شده

 اقتصـاد  در اخـتالل  و در نتیجـه  بانک ها ورشکستگی بانکی، اعتبارات توزیع در اختالل موجبات

 مشکالتی مانند باعث بانک شده از اخذ تسهیالت بازپرداخت عدم همچنین می شود. فراهم کشور

 و دهـی  وام در مـؤثر  منـابع  از بخشـی  شدن زمان، مسدود و منابع اتالف اعتباري، ریسک افزایش
شود. از اینرو در این مطالعه عوامـل مـؤثر بـر نـرخ وصـول       می بانک هاي ریزي شدن برنامه مختل

 1392تسهیالت بانک کشاورزي با استفاده از مـدل اقتصادسـنجی توبیـت و در مقطـع زمـانی سـال       
. متغیرهاي اثرگذار بـر نـرخ   1بررسی می شود. لذا گام هاي اساسی در انجام این تحقیق عبارتند از: 

اسـان رضـوي بـا اسـتفاده از مطالعـات پیشـین صـورت        وصول تسهیالت بانک کشاورزي استان خر
. تـابع نـرخ وصـول تسـهیالت بانـک کشـاورزي اسـتان        2پذیرفته در این زمینه شناسایی می شـود،  

. کشـش هـاي نـرخ    3خراسان رضوي  با استفاده از مدل اقتصادسنجی توبیـت بـرآورد مـی شـود و     
تغیرهـاي توضـیحی مطالعـه    وصول تسهیالت بانک کشاورزي اسـتان خراسـان رضـوي نسـبت بـه م     

 همچنین در بخش دوم مقاله مبـانی نظـري و پیشـینه تحقیـق ارائـه مـی گـردد. در       محاسبه می شود. 
داده می شـود. در   گردآوري داده ها و مدل مورد استفاده توضیح بخش سوم جامعه آماري، روش

پیشـنهادات   بخش چهارم نتایج تحقیق بیان می گـردد و سـرانجام در بخـش پـنجم نتیجـه گیـري و      
 تحقیق ارائه می شود.

  
 مبانی نظري تحقیق -2

  اهمیت بررسی عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی در حوزه کشاورزي - 2-1
 افـزایش  رو بـه  1380 سال از بخش ها همه در کشور بانکی تسهیالت سیستم میزان آنجاکه از
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 پرتفـوي  وضـعیت  در مهمـی  نقـش  توانـد  مـی  کـالن  اقتصـاد  شرایط می رسد ، به نظر1است بوده

 بـه  می توانـد  مالی در سیستم بحران بروز باشد. داشته تسهیالت آن ها کیفیت و ها بانک اعتباري

 سیسـتم  بـه  نااطمینـانی  اگـر  کـه  به طوري شود. منجر ها بانک از گذاران سپرده پس انداز خروج

 نگهـداري  براي بهتر راهی آنان و شود اندازکنندگان احساس پس توسط ناپایدار شرایط و بانکی

 از عـالوه،  بـه  مـی نماینـد.   هـا  بانک از خود خروج سپرده هاي به اقدام بیابند، خود پس اندازهاي

 در کردنـد،  اعطـا  تسهیالت به صورت را مشتریان از سپرده هاي اي عمده بخش ها بانک آنجاکه

 شـرایط  در و شده مواجه منابع ناگهانی کاهش با نشود، موقع بازپرداخت به تسهیالت که صورتی

 در . (Heidary,2011 )شـود  منجـر  هـم  ها بانک ورشکستگی به وضعیت ممکن است حتی بدبینانه

 واحدهاي و تمام بانکی سیستم حیات رگ اعتبارات و بوده مالی نهاد ترین بزرگ ها بانک ایران

 کـالن  هـاي  سیاست از فوق متأثر بخش دو هر براي اعتبارات توزیع همچنین می باشند. اقتصادي

 لحـاظ  از کشـور  هـاي  بانـک  از آنجاکـه  هستند. پولی و مالی حوزه در علی الخصوص اقتصادي

 سـوي  به منابع تأمین منظور به توجه اولین در نتیجه باشند، می دولتی بخش به وابسته اکثراً سرمایه

 جلوگیري براي دولت حمایت از دولتی هاي بانک که در شرایطی شود. می منعطف ها بانک این

 تسـهیالت  ارائـه  اهـداف  تحقـق  عدم موجب معوق مطالبات افزایش ورشکستگی برخوردارند، از

آسـیا   شرق بزرگ بحران گردد. می محسوب منابع اتالف و کشور اقتصادي رشد در جهت بانکی
نمونه  عنوان اند، به شده منجر اقتصادي بزرگ رکودهاي ایجاد به که ) را2009( آمریکا و )1997(

 پیش بینـی هـاي   و شرایط اقتصادي به توجه با گذاران سرمایه برد. لذا نام توان می رذک قابل هاي

مـی نماینـد.    ها بانک از تسهیالت به اخذ اقدام معین، هدفی و برنامه داشتن با همراه گرفته، صوت
 طرح اولیه سرمایه گذاري زمان از زیرا قضیه می نگرند، به بلندمدت دید با سرمایه گذاران واقع در

 سیاسـت  اسـت  ممکن حین این در برسد. سودآوري و مرحله بازدهی به تا شود، سپري مدتی باید

 گذاري سرمایه سودآوري مخل که آورد فراهم را شرایطی مالی، در حوزه شده اتخاذ کالن هاي

________________________________________________________________ 

 از بیش مبلغ 1387 سال تا ها بانک مانده تسهیالت ، همچنین1386 سال در درصد 16 از و بیش 1385درصد در سال  7/13. 1

 1390می باشد. عالوه بر این در سال  الوصول مشکوك و معوق مطالبات درصد 1/18حدود  که بوده ریال میلیارد هزار 1710
 ).1389هزار میلیارد ریال بوده است (حسن زاده و حبیبی،  538نیز مطالبات معوق سیستم بانکی کشور حدود 
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ساز  زمینه عامل مسأله این لذا نماید. عمل بانکی سیستم مقابل در تعهداتش به مشتري نتواند و شده
 معـوق شـدن   صـورت  در می باشد. معوق مطالبات به آن ها تبدیل و اقساط موقع به پرداخت عدم

 اگر زیرا هاست، متوجه بانک ضرر ترین بزرگ آن ها، شدن سوخت آخر مرحله در و تسهیالت

 بـا  شـود،  زمـانی  و مالی هزینه باید متحمل نماید، تبدیل نقد پول به را مشتري وثیقه بخواهد بانک

 مطالبـات  که گفت می توان واقع در گیرد. مجدداً پس را تسهیالت اولیه مبلغ بتواند که شرط این

 تحـت  دیگـر  بخـش  و وام گیرنده فرد اختیاري و اول، ارادي بخش است: بخش دو زائیده معوق

 و اقتصـادي  کـالن  شـرایط  به می توان که است اختیار وام گیرندگان حیطه از خارج عوامل تأثیر
 بانـک  . (Hasanzadeh& Habibi, 2010)نمـود   و ... اشـاره  سـود  ارز، نـرخ  نـرخ  تـورم،  نظیـر  مالی

مطالبات،  وصول طریق از عمدتاً را نیاز مورد مالی منابع خود اهداف تحقق به منظور کشاورزي نیز
 لحاظ به فعلی شرایط در که کند می تأمین بانکی سیستم از استقراض و مردمی هاي سپرده جذب

 قـرض  هاي صندوق و اعتباري و مالی مؤسسات و خصوصی دولتی، هاي بانک بین رقابت حاکم

 هزینـه  بـودن  باال سویی از باشد. داشته مهم این در زیادي تأثیر نمی تواند ها جذب سپرده الحسنه

 بهتـرین،  بنـابراین  نیست. صرفه به مقرون نیز بانکی سیستم از استقراض مرکز و حساب از برداشت

 طلـب  واقع در که بود خواهد مطالبات وصول مالی تأمین نیازهاي منبع ترین مطمئن و ترین ارزان

. عـالوه بـر ایـن بـه دلیـل ماهیـت فعالیـت هـاي         (Keshavarzi Bank, 2007 )است مشتریان از بانک
کشاورزي که بر خالف فعالیت هاي صنعتی و خدماتی، به دلیل مواجهه با عوامل طبیعی و شـرایط  

ریسک و مخاطره بیشتري سر و کار دارند، تسـهیالت اعطـایی بـه ایـن بخـش نیـز       آب و هوایی، با 
مقرون با ریسک مالی و درصد بیشتري از احتمال عـدم بازپرداخـت مـی باشـد. بنـابراین عـالوه بـر        
متغیرهاي عمومی مؤثر بر عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی از جمله متغیرهـاي انـدازه و نـرخ سـود     

انتظـار مـی رود اثـر عکـس بـر نـرخ وصـول تسـهیالت داشـته باشـند، و            بازپرداخت تسهیالت که
متغیرهاي طول دوره بازپرداخت و وثیقه بـانکی کـه انتظـار مـی رود اثـر مسـتقیم بـر نـرخ وصـول          
تسهیالت داشته باشند، متغیرهایی مانند همزمانی همزمانی سررسید بازپرداخت تسـهیالت بـا فصـل    

یرمترقبـه ماننـد خشکسـالی، سـیل، سـرمازدگی، آفـات و       فروش محصول و وقوع حوادث طبیعی غ
بیماري ها نیز، بر نرخ وصول تسهیالت اعطایی به فعالیت هاي کشـاورزي مـؤثر مـی باشـند. بـدین      
ترتیب که انتظار می رود همزمانی سررسید بازپرداخت تسهیالت با فصل فروش محصول اثر مثبت 

خ وصـول تسـهیالت اعطـایی بـه فعالیـت هـاي       و وقوع حوادث طبیعی غیرمترقبـه اثـر منفـی بـر نـر     



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   194

 کشاورزي داشته باشد.
  

  طبقه بندي بدهی هاي سیستم بانکی به تفکیک دریافت کنندگان اعتبارات - 2-2
همواره وجود طیف متنوع مشتریان نظام بانکی و همچنین تنوع در خواسته ها و نیازهـاي آنـان،   

ي مشتریان از یک سو و اولویت بنـدي خـدمات   سیستم بانکی را وادار به اولویت بندي و طبقه بند
قابل ارائه از سوي دیگر می نماید. فقدان دسته بندي مشتریان در نظام بانکی کشور باعث می شـود  
تا منابع و اعتبارات به صورت غیربهینه در میان مشتریان و فعالیت هاي اقتصادي توزیع گردد. به این 

ات مناسب برخوردارند و یا طرح هاي با بـازدهی بـاال از   صورت که مشتریان ارزشمند که از اعتبار
قابلیت دسترسی مناسب به منابع محروم می شوند و در مقابل مشتریان بی اعتبار یـا طـرح هـاي کـم     
بازده از قابلیت بیشتري براي دسترسی به اعتبارات برخوردار می گردند. بر این اسـاس بـدهکاران و   

هاي خود به سیستم بانکی را می توان به شرح ذیل طبقـه بنـدي   گروه هاي گریزان از تسویه بدهی 
 (Hasanzadeh& Habibi, 2010) :نمود

  
  سوء استفاه کنندگان - 2-3

اولین گروه از بدهی هاي معوق سیستم بانکی مربوط به وام هاي کالن دریافتی توسط افـراد یـا   
فاده از آن هـا بـراي مقاصـد    شرکت ها براي فعالیت هاي ظاهراً موجه و مورد حمایت دولت و اسـت 

دیگر و پس ندادن آن است و یا اینکه اعطاي تسهیالت با ارقام بسیار باال به موسسـات صـوري کـه    
در عمل هیچ نوع فعالیت واقعی و خارجی ندارند. این که چه مقدار از مطالبات معوق بانـک هـا از   

ا باید از بقیه جدا کـرده و حـل و   این دسته اند، روشن نیست، با این حال حساب اینگونه مطالبات ر
فصل سریع و قاطع آن را به مقامات قضایی سـپرد. رواج اینگونـه تخلفـات، صـرف نظـر از کاسـتن       
منابع بانک ها، پیامدهاي اجتماعی منفی را در بردارد که نتیجه آن تخریب فضـاي کسـب و کـار و    

 ایجاد جو نامساعد براي فعالیت هاي موجه اقتصادي می باشد. 
  

  شرکت هاي دولتی یا خصوصی - 2-4
علیرغم فقدان بیان دقیق و رسمی آمار مطالبات معوق به تفکیک بدهکاران دولتی و خصوصی، 
اطالعات موجود حاکی از آن است که بخش بزرگی از این مطالبات به شرکت هـاي دولتـی و یـا    



  195 عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیالت بانک کشاورزي استان خراسان رضويبررسی 

هاي اخیر سـازمان   وام هایی که به وسیله دولت تعهد شده است، مربوط می شود. بر اساس گزارش
مجلس، دولت بزرگترین بدهکار سیستم بانکی می باشـد   90بازرسی کل کشور به کمیسیون اصل 

درصد آن بر عهده دولت است. از این  66به طوري که  از مجموع بدهی هاي معوق بانکی، قریب 
اگر این ارقام  درصد متعلق به تسهیالت پرداختی به بنگاه هاي زوده بازده می باشد. 21میزان حدود 

هزار میلیارد تومانی کل مطالبات معوق و با فرض ثابت ماندن  48دقیق باشد، با توجه به رقم جدید 
هزار میلیارد تومان بـالغ مـی    5/21نسبت ها، بدهی هاي معوقه شرکت هاي دولتی به رقمی بیش از 

هسـتند، امـا نبایـد بـا      گردد (بدهی هاي مربوط به طرح هاي زودبازده گرچه ظاهراً در تعهد دولت
بدهی شرکت هاي دولتی مخلوط شـوند). برخـی از شـرکت هـاي دولتـی در عملکـرد خـود تـابع         
دستورالعمل ها و مصالح دولت بوده و نمی توانند صـرفاً بـر اسـاس صـالحدید خـود و مالحظـات       

دولت تلقی  مربوط به سود و زیان رفتار کنند. به بیان دیگر می بایست این قبیل شرکت ها را بازوي
نمود، نه موسساتی که به دنبال فعالیت هاي انتفاعی متعارف هستند. با این همه واقعیت این است که 
شرکت هاي دولتی، از هر نوعی که باشند، هم پشتوانه مستحکم تري دارند و هم در چانـه زنـی بـا    

رخـور مـی   بانک ها و موسسات اعطاکننده تسهیالت از قدرت بیشتري نسبت به بخـش خصوصـی ب  
باشند. حضور آن ها در عرصه اقتصاد و امتیازاتی که دارند، محدودیت هاي مختلفـی بـراي بخـش    
خصوصی پدید مـی آورد کـه یکـی از آن هـا، کـاهش منـابع بـانکی قابـل دسترسـی بـراي بخـش            
خصوصی می باشد. استقراض شرکت هاي دولتـی از شـبکه بـانکی، کـه بـی تردیـد در مقایسـه بـا         

ی با سهولت بیشتري صورت می پـذیرد، منـابع موجـود بـراي اسـتفاده بخـش       شرکت هاي خصوص
خصوصی را محدود ساخته و بر هزینه هاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم آن مـی افزایـد. در همـین حـال       
پشتوانه محکم تر و قدرت چانه زنی بیشتر شرکت هاي دولتی، تمدید بدهی هاي بـانکی آن هـا را   

این بدهی ها نیز، واکنش مالیم تر بانک ها را در پـی دارد.   تسهیل کرده و در صورت معوق شدن
اینها همه بدین معنی است که در شرایط بحرانی و محدود شدن منابع بانکی، فشار بانـک هـا بـراي    

 وصول مطالبات خود به گونه اي نامتعادل بر بخش خصوصی وارد می شود.
  

  تکلیفی ها - 2-5
زودبازده و اشتغال زا که پرداخت آن ها به صورت  صرف نظر از تسهیالت مربوط به طرح هاي

دستوري از طرف دولت و به عنوان سیاستی ضربتی براي افزایش فرصت هاي شـغلی بـه بانـک هـا     
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تکلیف گردیده، دولت در کشور ما با انگیزه هاي مختلف، عمدتاً به منظور مساعدت به اقشار کـم  
لیف می کند. تسهیالت ازدواج جوانان، مسـکن  درآمد، اعطاي تسهیالت مختلفی را به بانک ها تک

روستایی، افراد تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی، زندانیان و نظـایر آن از ایـن دسـته مـی باشـند.      
گرچه سهم این نوع تسهیالت در کل تسهیالت شبکه بانکی اندك می باشد، اما با توجه به شرایط 

ز آن معوق می گردد. این بخش از مطالبـات  اقتصادي و بر اساس اطالعات موجود، بخش بزرگی ا
معوق را در حقیقت می توان نوعی یارانه به اقشار کم درآمد جامعه دانست که قاعدتاً مـی بایسـت   
توسط دولت به بانک ها پرداخت شود. بر اساس اطالعات غیررسمی، این قبیل تسهیالت در حدود 

یـزان از وام هـاي معـوق) بانـک هـا را      درصد کل تسهیالت پرداختی (و دست کم همـین م   4تا  3
  5/1هزار میلیارد تومان فرض کنیم، حدود  48تشکیل می دهند. بنابراین اگر کل مطالبات معوق را 

 هزار میلیارد تومان آن به این نوع تسهیالت مربوط می شود.
  

  تولیدکنندگان بخش خصوصی - 2-6
پیش از آنکه به سهم فعاالن اقتصادي در بخش خصوصی از بدهی هاي معوق در سیستم بانکی 
بپردازیم، الزم است یک نکته مهم دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. بـر اسـاس شـواهد موجـود، از     
جمع بدهی هاي معوق، بخش قابل توجهی مربوط به تعداد نسبتاً معدودي از مشتریان می شـود کـه   

عات دقیقی در مورد آن ها در دست نیست، اما تسهیالت پرداخت شده به آن ها کـامالً  گرچه اطال
هـزار میلیـارد تومـان در نظـر      48غیرعادي به نظر می رسد. در صوتی کـه کـل مطالبـات معـوق را     

 5/1درصد) مربوط به شرکت هاي دولتی و حدود  45هزار میلیارد تومان ( 5/21بگیریم، در حدود 
تومان مربوط به تسهیالت اعطایی به اقشار کم درآمد جامعه است. آنچه که بـاقی مـی    هزار میلیارد

هزار میلیارد تومان است که ظاهراً به بخش خصوصی پرداخت شده و بـه   25ماند، مبلغی در حدود 
 بانک ها و موسسات مالی و اعتباري بازنگشته است. 

  
  عوامل محرك عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی - 2-7

ود شدید نقدینگی که اکثر شرکت هاي دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدي و کمب
بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره اي از مطالبـات و بـدهی هـاي تسـویه نشـده را پدیـد       
آورده که خود، به تعمیـق رکـود و افـزایش ورشکسـتگی هـا دامـن مـی زنـد. بـه نظـر بسـیاري از            
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کود فعلی حاکم بر بخش هاي اقتصـادي باعـث افـزایش مطالبـات معـوق      کارشناسان که معتقدند ر
بانک ها می شود، می توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مـدور، رشـد مطالبـات معـوق نیـز      
تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه گذاري، اشتغال و تولید در بخش هاي مختلف اقتصادي به 

د دچــار رکـود اســت، مطالبــات طلبکـاران و بــه خصــوص   همـراه داشــته اسـت. زمــانی کــه اقتصـا   
تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسدو این امر، موجب عدم پرداخت آن هـا و ایجـاد مطالبـات    

درصـد سـپرده هـاي خـود را تسـهیالت       110معوق می شود. همچنین در سیستم بانکی که معـادل  
حجم مطالبات معوق، سبب کمبود شدید  پرداخته و دیگر امکان تداوم این روند را ندارد، افزایش

منابع و کاهش توان آن براي تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرح ها و پـروژه هـاي سـودآور    
می گردد. حتی در این بین بحث افزایش سرمایه بانک ها بـراي پرداخـت تسـهیالت جهـت تـأمین      

و گذراسـت، بلکـه بـه نـوعی     مالی و گردش دوباره جریان سرمایه گذاري نه تنها راه حلی مقعطـی  
پاك کردن صورت مسأله به حساب می آید. به همین دلیل سیاستگذار پولی درصـدد اسـت تـا بـا     
اولویت بخشیدن به تامین مالی برخی از طرح هاي تولیدي که پیشرفت فیزیکـی قابـل مالحظـه اي    

ز محل منابع آزاد شده داشته اند و یا تکمیل آن ها به لحاظ کمبود مالی با وقفه مواجه شده است، ا
عـالوه بـراین مطالبـات معـوق      .بانکی، راهکارهایی براي وصـول مطالبـات بانـک هـا فـراهم آورد      

بانکی، مقوله اي چندوجهی است که هر یک از وجوه آن راهکار ویژه خود را می طلبـد. از یـک   
و فرهنگـی  منظر جامع، شکل گیري مطالبات معوق را می تـوان بـه علـل اقتصـادي، علـل سیاسـتی       

خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد. امـا از منظـر جزئـی تـر، عـواملی کـه در شـکل گیـري         
مطالبات معوق در بانک ها، موسسات مالی و اعتباري تـاثیر گذارنـد، در دو بعـد درون سـازمانی و     

 (Hasanzadeh& Habibi, 2010) :برون سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند

  
  ن سازمانیعوامل درو - 2-8
  عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان -1- 2-8

امروزه اکثر موسسات مالی تسهیالت دهنده از یک رویه ثابت جهت اعتبارسنجی مشتریان خود 
بهره می برند که معموالً در صورت کارمند بودن متقاضی، اخذ فیش حقوقی و گواهی اشـتغال بـه   

آزاد، ارائـه جـواز کسـب و پرینـت حسـاب جـاي بـانکی و سـایر          کار، و در صورت داشتن شـغل 
مدارك براي ارزیابی اعطاي تسـهیالت بـه مشـتري ضـروري مـی باشـد. اخـذ ایـن مـدارك بـراي           
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ضامن/ضامنین نیز ضروري می باشد. ضعف اصلی در فقدان یک سیستم جامع اطالعاتی اسـت کـه   
لی جامعه را ثبت و ضبط کند. این سیستم در بتواند کلیه فعالیت هاي اعتباري، قضایی، حقوقی و ما

کنار ارتباط با بانک ها و موسسات مالی و اعتباري با سایر نهاده هاي ذیربط شامل نهاد انتظامی، قوه 
قضائیه، ادراه ثبت احوال، ثبت شرکت ها و حوزه مالیات مرتبط بوده و اطالعات خـود را بـه ازاي   

 سهیم می کند.هر شخص براي هر سازمان بر حسب نیاز ت
  

  ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیالت -2- 2-8
همانگونه که پیشتر اشاره شد، شیوه هاي اعتبارسنجی در اعطاي تسـهیالت تقریبـاً یکسـان مـی     
باشد. اما به دلیل فقدان یک بانک اطالعاتی جامع، فرآیند اعطاي تسهیالت بسیار زمانبر مـی باشـد.   

وثایق مرسوم شامل چک و سـفته و نهایتـاً ضـمانت نامـه هـاي بـانکی       مدارك اعتباري متقاضیان و 
(براي تسهیالت با ارقام باال) می باشد که هر کدام به نوبه خود به بازنگري نیاز داشته و هنوز سیستم 
بانکی جایگزین مناسبی براي آن ها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیالت گیرنده و ضامن/ضامنین 

 .ري آن گونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی گیرندوي از لحاظ اعتبا
  

  عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیالت -3- 2-8
در بیشتر پرونده هاي مطالبات معوق، شخص تسهیالت گیرنده نقشـی بجـز درخواسـت و ارائـه     
 مدارك اعتباري جهت استفاده از تسهیالت نداشـته و همچنـین تسـهیالت دریـافتی بابـت آن نیـاز      

 مطرح شده خرج نمی شود.
  

  عدم مدیریت موثر بر اقالم دارایی ها -4- 2-8
در بسیاري از قراردادهاي اعطاي تسهیالت، مانند قرارداد اجاره بـه شـرط تملیـک کـه شـخص      
تسهیالت گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجـاره را دارد، امکـان بررسـی و    

 ز سوي موسسه تسهیالت دهنده وجود ندارد.نظارت بر نحوه استفاده ا
 

  عوامل برون سازمانی -5- 2-8
به جرأت می توان گفت تصمیم گیري ها و قوانین و رویه هاي اجرایـی دولـت، مجلـس، قـوه     
قضائیه و تمامی سازمان ها و نهادهایی که به هر دلیل با نظام بانکی سر و کار دارند، مـی تواننـد بـه    
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انی در شکل گیري مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار باشند که بخـش از آن  عنوان عوامل برون سازم
  ها عبارتنداز :

 تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیالت بانکی و نرخ بهره بازار  
 تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباري  
 تغییرات نرخ ارز و بحران هاي اقتصادي حاکم بر جهان  
 ی و نگاه دستوري به بخش اعتباريساختار اقتصاد دولت  
 عدم ثبات سیاست هاي مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات  

 
  پیشینه تحقیق -3

خـود در رابطـه بـا     پـژوهش  در(Oladeebol and Oladeebo, 2008 ) اوالدیبـو  و اوالدیبـول 
 100 بـه  مربـوط  اطالعـات  از اسـتفاده  بررسی عوامل مؤثر در بازپرداخت تسـهیالت در نیجریـه بـا   

 تحلیـل  و توصـیفی  طریـق آمـار   از و سـاده  تصـادفی  صـورت  به منطقه 2 در روستا 10 و کشاورز

 کشـاورز،  تجربـه  و سن، تحصـیالت  چون عواملی که دریافتند معمولی مربعات حداقل رگرسیون

  .شوند وام ها تلقی بازپرداخت در مؤثر عوامل از توانند می فعالیت نوع و اندازه
بـه   1در مطالعه اي به ارزیـابی کـارایی شـبکه هـاي عصـبی پیشـخور       )Bastos, 2010باستوس (

منظور مدل سازي و پیش بینی نرخ وصـول وام هـاي پرداخـت نشـده بـانکی، در مقایسـه بـا روش        
پرداخت. او در این مطالعه تابع نرخ وصـول تسـهیالت پرداخـت نشـده را بـا       2رگرسیونی پارامتري

ازه تسهیالت، وثیقه، ضمانت شخصی، بخش تولیـد، بخـش کسـب و کـار     استفاده از متغیرهاي اند
)، 0، سایر بخـش هـا=  1)، بخش خدمات (بخش خدمات=0، سایر بخش ها=1(بخش کسب و کار=

نرخ سود بازپرداخت تسهیالت، عمر واحد دریافت کننده تسهیالت، تعـداد سـال هـاي ارتبـاط بـا      
) بـرآورد  7تـا   1رنده تسهیالت توسـط بانـک (  بانک و نرخ داخلی اختصاص داده شده به واحد گی

کرده و سپس به مقایسه کارایی مدل هاي مورد استفاده جهـت پـیش بینـی نـرخ وصـول وام هـاي       

________________________________________________________________ 

1- Feed forward 

2- Parametric regression 
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پرداخت نشده بانکی پرداخت. نتایج نشان داد که متغیرهایی که مدل هاي شبکه عصبی مصنوعی از 
ي با متغیرهـایی کـه در مـدل هـاي     آن ها جهت محاسبه خروجی استفاده می کند از نزدیکی بسیار

رگرسیونی پارامتري معنی دار شناخته شده اند، برخوردار می باشند. همچنین تخمین هاي خارج از 
نمونه نشان می دهد که مدل هاي شبکه عصبی از توانایی باالتري از مدل هاي رگرسیونی پارامتري 

  (Bastos, 2010)   دار می باشند.جهت پیش بینی نرخ وصول وام هاي پرداخت نشده بانکی برخور
عوامـل مـوثر بـر نـرخ بـاز      "در مطالعه خود بـا عنـوان   ) Khieu, et. al, 2011خیو و همکاران (

 در زمینـه فـراوان   مطالعـات با وجـود   نشان دادند که "پرداخت وام هاي بانکی در آمریکاي شمالی
کمـی دربـاره    نسـبتاً مـوارد  و سایر ابزارهاي بدهی، ها وام  عدم پرداخت بدهی تعیین کننده عوامل

بـراي   بازپرداخـت شده است. بـا ایـن حـال،     شناخته یوام هاي بانکبازپرداخت  عدم عوامل موثر بر
در برابـر خطـر    پرداخـت  جهـت  سـرمایه مـورد نیـاز    مناسـب  انـدازه گیـري   همانند  یعملکرد بانک

ازوام  تعداد زیـادي  که ی پرداختندواقعی وام های بازپرداختبه  آنان در این مطالعه. است بسیارمهم
وام مورد در  داده بازپرداخت نهایی پایگاهبراي این منظور از . آن ها را پرداخت کرده انددهندگان 

بـه طـور   اسـتفاده شـده اسـت.     2007-1987دوره  لی که پرداخت نشده اند، در شماي آمریکاهاي 
ویژگی هاي وام گیرنده مهم تر بـوده  وام نسبت به  هاي یویژگآنان به این نتیجه رسیدند که  کلی،

عالوه براین درطراحی مدل خود نشان  .مقدم هستند عوامل تعیین کننده نرخ بازپرداخت قرض ربو 
دادند که نرخ وصول تسهیالت بانکی به ویژگی هاي وام (نوع وام، مقدار وام، نوع وثیقه)، ویژگی 

ام گیرنده، شرایط اقتصادي و ویژگی هاي صـنعت بسـتگی   هاي فرایند وصول، شرایط شرکت و و
  دارد.  

 وام بازپرداخت بهبود بر مؤثر عوامل) Wongnaa & Awonyu-Vitor, 2013ویتور ( و وونگنا

 اسـاس  بـر  دادنـد.  قرار بررسی مورد پروبیت مدل از با استفاده را غنا در کاران زمینی سیب توسط

 بر مثبتی اثر مزرعه از خارج درآمد و نظارت سواد، تجربه، سطح سن، عوامل آمده دست به نتایج

 داشـته  بازپرداخت عملکرد در منفی اثر وضعیت تأهل و جنسیت و داشته وام بازپرداخت عملکرد

 .اند
 و تولیدکننـدگان  وام بازپرداخـت  عملکـرد  )Sylvester, et. al, 2013همکـاران (  و سیلوستر

 بررسـی  چندگانه رگرسیون از استفاده با نیجریه در را خرما خرده مالک روغن کنندگان فرآوري

 ناخالص درآمد کنندگان، فرآوري تجربه تأثیر وام تحت اندازه که داد نشان حاصل نتایج نمودند.
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 وام محل و خانه بین فاصله و دارایی نسبت گردش همچنین باشد. می گذاري سرمایه نرخ و ساالنه

  .می باشند وام بازپرداخت نرخ در مؤثر عوامل از دهی
بـر عملکـرد بازپرداخـت اعتبـارات      کوپاهی و بخشـی  در مطالعـه اي بـه بررسـی عوامـل مـؤثر      

کشاورزي شهرستان بیرجند با استفاده از تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی پرداختند. براي این منظـور از  
 1377کشاورز در سال  149اطالعات پرسشنامه اي و بررسی پرونده هاي متقاضیان اعتبار مربوط به 

و روش نمونه گیري تصادفی دو مرحله اي استفاده کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از 
ماشین آالت در مزرعه، طول دوره بازپرداخـت وام، نظـارت و سرپرسـتی بانـک بـر مصـرف وام و       

بازپرداخت اعتبارات داشته  بکارگیري وام در فعالیت هاي جاري اثر مثبت و معنی داري بر عملکرد
اند. از طرف دیگر بروز خسارات طبیعی در مزرعه (مانند خشکسـالی و آفـات)، سـطح تحصـیالت     
زارع و طول زمان انتظار براي دریافت وام اثر منفی و معنی داري بر عملکرد بازپرداخـت اعتبـارات   

  (Koupahi,&Bakhshi,  2001 ) .داشته است
 بازپرداخت عدم در مؤثر عوامل در مطالعه اي به بررسی  (Sharifi Renani, 2010) شریفی رنانی

 روش این منظور با استفاده از اصفهان پرداختند. براي  استان کشاورزي بانک کشاورزي تسهیالت

 1388 تا 1386 سال هاي بین متوسط و خرد گیرنده نفر وام 234 بین از ساده تصادفی نمونه گیري

وام  مالی و اجتماعی فردي، مشخصات بر مشتمل گیرنده وام 100 پرونده هاي در مندرج اطالعات
 و پروبیـت  الگـوي  از اسـتفاده  بـا  و شـد  اسـتخراج  پروژه مربوط به فنی ویژگی هاي و گیرندگان

 عملکرد اند، بوده جوانتر وام گیرندگان هرچه که داد نشان نتایج .گرفت قرار تخمین مورد الجیت

 آن جـانبی  صنایع و کشاورزي بخش به شده اعطا وام هاي اند. داشته وام ها در بازپرداخت بهتري

 آن بازپرداخـت  در وام گیرنـده  بـوده،  کمتر وام مبلغ هرچه همچنین اند. شده بهتر بازپرداخت نیز

 آورده فراهم وام بازپرداخت براي بهتري شرایط تر پایین سود نرخ عالوه به است. عمل کرده بهتر

 بازپرداخت شرایط از تضامنی وثیقه هاي به نسبت نیز ملکی وثیقه هاي با شده اخذ است. وام هاي

 هر چه و اند نشده بازپرداخت تکلیفی وام هاي عمده که شد مشخص همچنین بهتري برخوردارند.

 در و بـوده  وي بـاالتر  مـالی  تـوان  نشـان دهنـده   باشد بیشتر پروژه کل در وام گیرنده سهم سرمایه

  بود. خواهد کمتر وام بازپرداخت عدم احتمال کمتر سرمایه سهم با گیرنده با وام مقایسه
بـر بازپرداخـت اعتبـارات     مـؤثر با هدف شناسائی عوامـل  پژوهشی ) Ahmadi,2012( احمدي

هـاي متقاضـیان اعتبـار    اي و بررسـی پرونـده  اي با اسـتفاده از اطالعـات پرسشـنامه   کشاورزي مطالعه
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، بـا  1388کننـده اعتبـار از بانـک کشـاورزي اسـتان ایـالم در سـال        کشاورز دریافت 201مربوط به 
. به منظور دستیابی به هدف پژوهش داداي انجام گیري تصادفی دو مرحلهگیري از روش نمونهبهره

با تفکیک کشـاورزان بـه دو گـروه بازپرداخـت کننـده و قصـورکننده، از نتـایج تجزیـه و تحلیـل          
نتایج حاصل نشان داد که به ترتیب اهمیت  کرد.بازپرداخت استفاده تشخیص با متغیر وابسته به نرخ 

نسبی، متغیرهاي مراجعه به ضامن، نوع وام، دوره بازپرداخت و نوع تضمین اخذ شـده سـبب تمـایز    
از بین متغیرهاي با اهمیـت تـابع تشخیصـی، متغیرهـاي      .انددو گروه بازپرداخت و قصورکننده شده

پـذیري، میـزان تحصـیالت و مبلـغ سـبب کـاهش       ، خطر)تکلیفی بودن(دوره بازپرداخت، نوع وام 
احتمال بازپرداخت وام شده و متغیرهاي مراجعه به ضـامن، نـوع تضـمین (سـفته) و میـزان درآمـد،       

  ند.موجب افزایش احتمال بازپرداخت وام شد
 بهبـود  بـر  مـؤثر  عوامل ) در مطالعه اي به شناسایی(Ferdowsi et al,2013 فردوسی و همکاران 

 صورت چهار به مطالبات منظور، این پرداختند. براي مراغه شعبه کشاورزي بانک مطالبات وصول

 اطالعـات  و شدند بندي طبقه مشکوك الوصول و معوقه گذشته، سررسید موقع، به وصول حالت

 براي شد. گردآوري شعبه از گروه هر براي گیرندگان وام پرونده هاي بررسی از طریق نیاز مورد

 آزمـون  انجام از حاصل شد. نتایج گرفته بهره چندگانه الجیت از الگوي مطالعه هدف به دستیابی

 نتیجـه  و نداشـته  وجـود  مطالبات وصول هاي گروه امکان ترکیب که داد نشان والد و راستنمایی

باشـند.   مـی  هـم  از مستقل مطالبات گروه وصول چهار که دارد امر این از حکایت هاسمن آزمون
 پرداختـی،  وام مبلغ داد که متغیرهاي نشان چندگانه الجیت الگوي برآورد از آمده دست به نتایج

 و نـوع  خـدمات  زراعـت،  باغـداري،  فعالیـت  تمدیـد،  تضـمین،  نـوع  اقساط، تعداد اقساط، فاصله

 تمدیـد  و پرداختی وام مبلغ متغیرهاي میان این در که باشند می معنادار آماري لحاظ از تسهیالت

 دارند. مطالبات وصول بهبود بر مثبتی اثر دیگر متغیرهاي و داشته مطالبات بهبود وصول بر منفی اثر

 وصـول  هـاي  گـروه  از یـک  هـر  تفکیـک  به متغیرها تمام کشش براي و نهایی اثرات نهایت، در

  گردید. محاسبه مطالبات
د اقتصـادي و  بطور خالصه مبانی نظري تحقیق نشان می دهد که به دلیل نقش بانک هـا در رشـ  

افزایش مطالبات معوق بانک ها، بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیالت بانکی از اهمیت ویژه 
اي برخوردار می باشد. همچنین مرور تحقیقات پیشین نشان می دهد که در داخل کشور مطالعـات  

ه ماهیـت  محدودي در این زمینه براي تسهیالت بانکی کشاورزي صورت پذیرفته، لیکن با توجه بـ 
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داده هاي نرخ وصول تسهیالت که از نوع سانسور شده می باشـند، نیـاز بـه اسـتفاده از مـدل هـایی       
همانند توبیت می باشد، که تاکنون بکار گرفته نشده است. لذا در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر 

 بر نرخ وصول تسهیالت بانکی کشاورزي با مدل توبیت پرداخته می شود.
  

 حقیقروش ت -4

  جامعه آماري و روش گردآوري داده ها - 4-1
جامعه آماري مطالعه حاضر را کلیه مشتریانی که از بانک کشاورزي خراسان رضوي تسهیالت 
دریافت کرده و تسهیالت آن ها معوق شده است، تشکیل می دهد. به منظـور تعیـین تعـداد حجـم     

نفـر از   30بصـورت تصـادفی   کل مشاهدات، یـک پـیش مطالعـه صـورت گرفـت. بطوریکـه ابتـدا        
به بعد از بانک کشـاورزي   1392مشتریان شعب بانک کشاورزي استان خراسان رضوي که از سال 

تسهیالت دریافت کرده بودنـد از بایگـانی اطالعـات انتخـاب شـده و سـپس اطالعـات مـورد نیـاز          
(نـرخ وصـول   مطالعه، واریـانس متغیـر مـورد بررسـی     گردآوري شد. پس از بررسی نتایج این پیش

تسهیالت) محاسبه و بر این اساس بـا اسـتفاده از رابطـه کـوکران و در نظـر گـرفتن دقـت احتمـالی         
و باقیمانده مشاهدات انتخاب، و اطالعـات  نفر تعیین  215)، تعداد حجم کل نمونه =05/0مطلوب (

 180مشـتري بررسـی شـده، بخشـی از تسـهیالت       215مورد نیاز گردآوري شد. بطوریکـه از میـان   
 مشتري کامالً وصول نشده است. 35مشتري وصول شده و مطالبات مربوط به 

  
  متغیرهاي تحقیق - 4-2

در این جهت مدل سازي تابع نرخ وصول تسیهالت، ابتدا نرخ وصـول تسـهیالتی کـه در سـال     
 معوق شده اند (متغیر وابسته) با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود (اداره وصول مطالبات 1392

 ):1393سرپرستی شعب بانک کشاورزي، 
)1( 

  

  نرخ وصول تسهیالت معوق =  مبلغ کل وصولی معوق ×100
  مبلغ کل وصولی + مانده تسهیالت موعد گذشته

همچنین در این مطالعه جهت الگوسازي مدل مذکور از متغیرهاي زیر (پس از بررسی مطالعات 
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  استفاده می شود:پیشین و مشورت با کارشناسان بانک کشاورزي) 
  متغیر وابسته

  تسهیالتنرخ وصول 
  متغیرهاي مستقل

  اندازه تسهیالت
  نرخ سود بازپرداخت تسهیالت

  طول دوره بازپرداخت تسهیالت
  نوع وثیقه (تضامنی یا ملکی)

  همزمانی سررسید بازپرداخت تسهیالت با فصل فروش محصول
 آفات و بیماري ها)وقوع حوادث غیرمترقبه (خشکسالی، سیل، سرمازدگی، 

 
  مدل اقتصادسنجی توبیت - 4-3

مدل توبیت به مدل هاي رگرسیونی اشاره دارد که در آن دامنه متغیـر وابسـته در برخـی مـوارد     
معرفی شد. این مـدل کـه   4این مدل اولین بار بوسیله جیمز توبین (Tobin, 1958)است  3سانسور شده

که این مدل را معرفی کرد) و چهـار حـرف آخـر    نام آن از مجموع حرف اول توبین (اولین کسی 
رود کـه  هـایی بـه کـار مـی    تشکیل شده است، یک روش رگرسیونی است که بـراي داده  5پروبیت

هـاي تحلیـل   هـاي مختلـف رگرسـیونی، یـا داده    داراي بخش گسسته و پیوسته می باشند. در روش
و نوع داده وجـود دارد. بـه عبـارت    اند یا پیوسته، اما در مدل توبیت الگویی از ترکیب هر دگسسته

هـاي  دیگر توبیت را می توان گسترش روش پروبیـت و رویکـردي مناسـب بـراي برخـورد بـا داده      
هـاي گـردآوري   ها یک محدودیت داده است کـه در داده سانسور شده دانست. سانسورسازي داده

 .بـا هـم، بـه وقـوع بپیونـدد     شده از سطوح پایین تر یا باالتر از آستانه و یا هر دو حالت ممکن است 
Anostasopaylos,2007)(      به عبارت دیگر هنگام اسـتفاده از رگرسـیون حـداقل مربعـات معمـولی

________________________________________________________________ 

  ) سایر مشاهدات حاصل نشده است.Xiهایی هستند که در توزیع آن ها پس از یک مشاهده مشخص (. منظور داده  3
4- Tobin, 1958 

5- Probit 
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)OLS(6 شود که به طور واضح بـی معنـا هسـتند.    براي برخی از داده ها، مقادیر منفی پیش بینی می
در نظر گرفته و متغیر براي مثال، تصمیم یک فرد براي خرید یک اتومبیل، در یک دقیقه خاص را 

y          را به عنوان شاخص تمایل فرد براي خریـد آن اتومبیـل در نظـر بگیریـد. در ایـن حالـت فـرد یـا
وجـود   yشود. بنابراین، امکان منفی شدن اتومبیل را خریداري می کند یا از خرید آن منصرف می

قادیر منفی بدست آیـد  استفاده شود، ممکن است م OLSندارد، اگر براي این پیش بینی از الگوي 
در مورد تابع نرخ وصول تسهیالت نیز وضعیت اینگونه می باشد. بنابراین مدل باشند. که بی معنا می

Tobit       یک مدل رگرسیونی مناسب براي داده هاي بریده شده با احتمال بـاال مـی باشـد کـه متغیـر
یژگـی اصـلی مـدل توبیـت متغیـر      فراتر از آن نقطه به طور پیوسته توزیع می یابد. به عبارت دیگر و

مالك با احتمال باال براي برخی از مقادیر می باشـد و توزیـع آن غیـر از مقـدار بـا احتمـال بـاال بـه         
صورت پیوسته می باشد. همچنین برآوردهاي حاصل از این مـدل از ثبـات، اعتبـار بیشـتر و اریـب      

برخوردار می باشند. همچنین این مدل بـا بهـره گیـري از اطالعـات      OLS  کمتر در مقایسه با مدل
جمع آوري شده از هر دو گروه وصول شده و وصول نشده، خطاي ناشی از تصادفی بودن نمونه را 
مرتفع می سازد. بطوریکه در این مدل اگر تسهیالت وصول شده باشد، مقدار واقعـی نـرخ وصـول    

اختصاص داده می شود. فرم کلی مدل توبیـت بـه صـورت     آن و اگر وصول نشده باشد، عدد صفر
  ):Greene, 2002رابطه زیر نشان داده شده است (
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  بطوریکه در رابطه فوق متغیرها و پارامترها به صورت زیر تعریف می شوند:

iy7ن یا مشاهده نشده: متغیر پنها  

________________________________________________________________ 

6- Ordinary Least Squares  

7- Latent or Unobserved Variable 
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*
iy8: متغیر مشاهده شده  
 ) 1: یک بردار*kاز پارامترهاي که باید تخمین زده شود (  

iz :) بردار متغیرهاي مستقلN*k(  
iu جمله اخالل که مستقل از متغیرهاي توضیحی بوده و بر فرض توزیع نرمال با میانگین صفر :

  استوار است.uو واریانس ثابت 
 مشـاهده  غیرقابـل  از آن کمتـر  در مقادیر و مشاهده قابل آن باالي در متغیر وابسته که سانسور آستانه: 0
یعنی نامعلوم پارامترهاي برآورد هدف  مدل ها، سایر همچون نیز مدل این در است.  وu   بـر اسـاس

N  مشاهده ازiy  وiz.است  
  

  نتایج و بحث -5
  توصیف آماري داده ها - 5-1
  نرخ وصول تسهیالت -1- 5-1

 67/70بررسی داده هاي تحقیق نشان داد که متوسط نرخ وصول تسهیالت ایـن مشـتریان برابـر    
 0می باشد. همچنین حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب  21/32درصد و انحراف معیار آن معادل 

درصد می باشد. عالوه براین الزم به توضیح است که معموالً بانک ها به منظور افـزایش نـرخ    97و 
ول تسهیالت خود، اقدام به تجدید تسهیالت براي مطالباتی که با عدم وصول مواجه شده انـد،  وص

می نمایند. بدین مفهوم که از مشتري می خواهند با واریز مبلغی تسهیالت خود را تسویه کرده و به 
ل همان میزان یا بیشتر، تسهیالت جدید به وي پرداخت می کنند. بدین ترتیب مطالبات قبلی وصـو 

شده و تسهیالت جدیدي صادر گردیده است. با این شیوه کلیه بانک ها همه سـاله وصـول واقعـی    
  درصد افزایش می دهند.  90تا  70درصدي خود را به حدود  50یا  40

  
  اندازه تسهیالت  -2- 5-1

داده هاي تحقیق نشان داد که میانگین تسهیالت پرداختـی بـه نمونـه مـورد بررسـی از مشـتریان       

________________________________________________________________ 

8- Observed Variable 
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میلیـون ریـال بـوده و انحـراف معیـار آن       15300بانک کشاورزي در استان خراسان رضوي معـادل  
میلیـون   125000و  50می باشد. همچنین حداقل و حداکثر مقـدار آن بـه ترتیـب     60/2696معادل 

د. عالوه براین در خصـوص بـاال بـودن میـانگین تسـهیالت پرداختـی در نمونـه مـورد         ریال می باش
بررسی این توضیح الزم است که به دلیل سیاست هاي ابالغی مذکور، تسهیالت خاص کشاورزي 
مانند آبیاري تحت فشار، پوشش انهار و شـوري زدایـی و ... کـه بـه محـض اجـراي طـرح توسـط         

توسط بانک کشاورزي بخشیده می شود در نظر گرفته نشده انـد.   %85و یا حداقل  %100کشاورز، 
لیکن نسبت آماري به لحاظ تعداد تسهیالت خرد و کالن با توجه به حجم باالي تسهیالت پرداختی 

  رعایت گردیده است.  1392و  1391، 1390براي طرح هاي توسعه در سال هاي 
  

  نرخ سود و طول دوره بازپرداخت -3- 5-1
سـود بازپرداخــت تسـهیالت مربــوط بـه نمونــه مـورد بررســی از مشـتریان بانــک      متوسـط نــرخ  

بـوده و حـداقل و    43/2درصد و انحراف معیـار آن   54/16کشاورزي استان خراسان رضوي معادل 
درصد می باشد. عالوه براین متوسط طـول دوره بازپرداخـت    27و  14حداکثر مقدار آن به ترتیب 

بررسی از مشتریان بانک کشاورزي اسـتان خراسـان رضـوي معـادل      تسهیالت مربوط به نمونه مورد
سـال   5و  67/0بوده و حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب  2 83/1سال و انحراف معیار آن  49/3

 می باشد.
  

  نوع وثیقه (تضامنی یا ملکی) -4- 5-1
یان می باشـد.  یکی از متغیرهاي اثرگذار بر نرخ وصول تسهیالت، نوع ضمانت دریافتی از مشتر

جدول زیر ترکیب انواع ضمانت هاي دریافت شده و ارتباط آن هـا بـا نـرخ وصـول تسـهیالت در      
  نمونه مورد بررسی از مشتریان بانک کشاورزي استان خراسان رضوي را نشان می دهد:

  
  : ترکیب انواع ضمانت هاي دریافتی و ارتباط آن ها با نرخ وصول تسهیالت1جدول

  متوسط نرخ وصول (درصد)  ترکیب ضمانت هاي دریافتی (درصد)  تینوع ضمانت دریاف
  37/72  51/26  ضمانتی
  10/59  40/61  وثیقه اي

  85/81  09/12  وثیقه اي -ضمانتی
  مأخذ: یافته هاي تحقیق
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یافته هاي جدول فوق نشان می دهد که عمده ضمانت بـانکی تسـهیالت اعطـایی شـعب بانـک      

) از نوع وثیقه اي می باشد. همچنین یافتـه هـاي جـدول فـوق     %40/61کشاورزي خراسان رضوي (
نشان می دهد که بیشترین و کمترین نرخ وصول تسهیالت به ترتیب متعلق به ضمانت  هاي از نـوع  

و وثیقه اي می باشد. همچنین الزم به توضیح است کـه ارزیابـان و کارشناسـان     وثیقه اي -ضمانتی
بانک کشاورزي برخالف کلیه بانـک هـاي تجـاري، در برآوردهـاي اعتبـاري متقاضـیان دریافـت        
تسهیالت عالوه بر اخذ مدارك و مستندات، توانایی مالی متقاضی را در محل مـورد بررسـی قـرار    

می شود تسـهیالت ضـمانتی از وصـول موفقیـت آمیزتـري نسـبت بـه        می دهند که این امر موجب 
وضعیت اخذ وثیقه برخوردار باشد. لـیکن در تسـهیالتی کـه از وثیقـه اسـتفاده مـی گـردد، بانـک         
کشاورزي باز هم بر خالف سایر بانک ها بدلیل مالحظات اقتصادي، سیاسی و حمایتی و نوع کـار  

ي وثیقه موفقیت کمتري را نسبت به ضـمانتی داشـته   کشاورزي، در وصول تسهیالت از طریق اجرا
است. زیرا وثایق مورد پذیرش این بانک با توجه به دستورالعمل هاي ابالغی شامل اراضی زراعـی،  
اراضی مشاع روستایی، خانه هاي روستایی، اراضی دایر و ... می باشد که به دلیلی عدم برخورداري 

بانک، به هیچ عنوان از سوي سایر بانک ها از اعتبار کـافی   از اعتباري کافی در هنگام تملیک براي
برخورد نبوده و در واقع اخذ این نوع وثایق تنها در راستاي حمایت بانـک کشـاورزي از مشـتریان    

 کشاورز صورت می پذیرد.
 

  همزمانی سررسید تسهیالت با فصل فروش محصول -5- 5-1
تسهیالت بانک کشاورزي، وقوع یا عدم وقوع یکی دیگر از متغیرهاي اثر گذار بر نرخ وصول 

حوادث طبیعی از قبیل خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آفات و بیماري ها بـراي دریافـت کننـدگان    
تسهیالت می باشد. جدول زیر توزیع فراوانی وقوع و عدم وقوع حادثه و ارتباط آن هـا را بـا نـرخ    

  می دهد: وصول تسهیالت در نمونه مورد بررسی از کشاورزان نشان
  

  : توزیع فراوانی وقوع حادثه و ارتباط آن با نرخ وصول تسهیالت2جدول
  متوسط نرخ وصول (درصد)  توزیع فراوانی (درصد)  حادثه

  77/75  60/38  عدم وقوع
  74/66  40/61  وقوع

  ماخذ: یافته هاي تحقیق
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مشـتریان بانـک   ) نمونه مورد بررسی از %40/61یافته هاي جدول فوق نشان می دهد که عمده (

بـا حـوادث طبیعـی مواجـه شـده انـد کـه ناشـی از          1392کشاورزي استان خراسان رضوي در سال 
سرمازدگی بوده است. همچنین یافته هاي جدول فوق نشان مـی دهـد کـه نـرخ وصـول تسـهیالت       
مشتریانی که با حوادث طبیعی مواجه نشده اند بیشتر از مشتریانی اسـت کـه دچـار وقـوع حـوادث      

  شده اند. طبیعی
  

 وقوع حوادث غیرمترقبه (خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آفات و بیماري ها) -6- 5-1

از دیگر از متغیرهاي اثر گذار بر نرخ وصـول تسـهیالت بانـک کشـاورزي، همزمـانی یـا عـدم        
همزمانی بازپرداخت تسهیالت با فصل فروش محصول کشـاورزان مـی باشـد. جـدول زیـر توزیـع       

و عدم همزمانی و ارتباط آن با نرخ وصول تسهیالت را در نمونه مورد بررسی  فراوانی این همزمانی
  از کشاورزان نشان می دهد:                           

  
  : همزمانی یا عدم همزمانی با فصل فروش محصول و نرخ وصول تسهیالت3جدول

  (درصد)متوسط نرخ وصول   توزیع فراوانی (درصد)  همزمانی با فصل فروش محصول
  59/74  77/49  همزمانی

  79/66  23/50  عدم همزمانی
  ماخذ: یافته هاي تحقیق

  
یافته هاي جدول فوق نشان می دهد که تقریباً تعداد مشتریانی کـه سـر رسـید تسـهیالت آنـان      
همزمان با فصل فروش محصول بوده و آنانی که سر رسید تسهیالت آن ها خارج از فصـل فـروش   

برابر می باشد. همچنین یافته هاي جدول فوق نشان می دهد کـه نـرخ وصـول    محصول بوده است، 
تسهیالت مشتریانی که سر رسید تسهیالت آنان همزمان با فصل فروش محصول بوده اسـت، بیشـتر   

  از مشتریانی است که سر رسید تسهیالت آن ها خارج از این فصل می باشد.
  

  ده از مدل توبیتبرآورد تابع نرخ وصول تسهیالت با استفا - 5-2
) OLSهمانطور که پیشتر گفته شد، به هنگام استفاده از رگرسـیون حـداقل مربعـات معمـولی (    

شود که به طور واضح بی معنا هستند. همچنین در براي برخی از داده ها، مقادیر منفی پیش بینی می
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مدل توبیت الگویی از اند یا پیوسته، اما در هاي تحلیل گسستههاي مختلف رگرسیونی، یا دادهروش
ترکیب هر دو نوع داده وجود دارد. به عبارت دیگر توبیت را می تـوان گسـترش روش پروبیـت و    

هاي سانسور شده دانست. همچنین این مدل با بهره گیري از رویکردي مناسب براي برخورد با داده
دوره مـورد  اطالعات جمع آوري شده از هر دو گروه تسهیالت وصول شده و وصـول نشـده طـی    

در این مدل اگر بخشی از  بررسی، خطاي ناشی از تصادفی بودن نمونه را مرتفع می سازد. بطوریکه
مربوط به تسهیالت مشتریان وصول شده باشد، مقدار واقعی نرخ وصول آن و اگر وصول تسهیالت 

رخ وصول مدل نهایی جهت برآورد تابع ن نشده باشد، عدد صفر اختصاص داده می شود. رابطه زیر
  تسهیالت بکار رفته در این مطالعه را نشان می دهد:

)3    (  COACASGRPLPRLSRR 76543210

جدول زیر نتایج حاصل از تخمین تابع نـرخ وصـول تسـهیالت ناشـی از تسـهیالت اعطـایی بـه          
را  STATAمشتریان توسط شعب بانک کشاورزي استان خراسان رضوي با اسـتفاده از نـرم افـزار    

  نشان می دهد: 
  

  : نتایج برآورد تابع نرخ وصول تسهیالت بانک کشاورزي خراسان رضوي با استفاده از مدل توبیت 4جدول
کشش 

  کل
کشش 
  انتظاري

کشش تحقق 
نرمال  ضرایب  tآماره   یافته

  نام متغیر  شده

0,265 0,042 0,223 ***1,65 0,006 LSاندازه تسهیالت :  
0,129- 0,020- 0,109- NS1,49 -  1,264- PRنرخ سود بازپرداخت :  

0,119 0,019 0,100 *2,72  0,385 PLطول دوره بازپرداخت :  
0,220 0,035 0,185 **2,15  4,941 GR=0، در غیراینصورت =1: ضمانتی  
0,167- 0,026- 0,140- *3,84 -  5,973- AS=0، در غیراینصورت =1: وثیقه اي  
0,216- 0,031- 0,185- **2,18 -  6,881- AC=حادثه 0یا عدم وقوع= 1: وقوع  

0,133 0,017 0,118 *2,61  7,197 
CO=با فصل  0یا عدم همزمانی= 1: همزمانی

  فروش
 ---  ---  --- *4,41  5,796  

0عرض از مبدأ :  
r^2=79/0                                 ,                                 LR=065/802  
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کـه   r^2نمی تواند معیار مناسبی براي نیکـویی بـرازش باشـد. از اینـرو از      2Rدر الگوي توبیت 
ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و پیش بینی شده متغیر وابسته را نشان می دهد و آمـاره نسـبت   

) که معنی داري کل رگرسیون را نشان می دهد، به عنوان آماره هاي خوبی برازش LRراستنمایی (
ن دهنـده  بوده که نشا 79/0برابر  r^2استفاده می شود. در الگوي توبیت برآورده شده مقدار آماره 

مـی باشـد    065/802برابر  LRتوضیح دهندگی باالي متغیرهاي توضیحی می باشد. همچنین آماره 
که مقدار باالیی بوده و نشان دهنده خوبی برازش الگو می باشد. عالوه بـراین کشـش هـاي تحقـق     

د یافته مربوط به گروه مشتریانی که بخشی از مطالبات مربوط بـه تسـهیالت آن هـا طـی دوره مـور     
مطالعه با عدم وصول مواجه شده و کشش انتظاري مربوط به گروه مشتریانی می باشد که مطالبـات  
مربوط به تسهیالت آن ها طی دوره مورد نظر بطور کامل با عدم وصول مواجه شده است. همچنین 
 کشش هاي تحقق یافته و انتظاري هر متغیر به ترتیب از حاصلضرب اثرات نهایی و تحقـق یافتـه در  

ضریب آن متغیر بدست آمده است. همچنین یافته هـاي جـدول فـوق نشـان مـی دهـد کـه انـدازه         
باشد. بـدین مفهـوم   معنی دار می %10تسهیالت، داراي عالمت مثبت بوده و از نظر آماري در سطح 

که اندازه تسهیالت دریافتی، داراي اثر مستقیم ولی ضعیف بر نرخ وصول تسهیالت مشتریان مورد 
باشد. توجیه آن می تواند به این دلیل باشد که مشتریانی که تسهیالت بیشـتري دریافـت   میبررسی 

کرده اند، از توانایی باالتري برخوردار بوده و در نتیجه وصول تسـهیالت از آنـان موفقیـت آمیزتـر     
بوده است. توجیه فوق با این واقعیت که عمـده حجـم مطالبـات سیسـتم بـانکی کشـور مربـوط بـه         

ت کالن می باشد در تناقض نیست. زیرا گرچه نتایج این تحقیـق نشـان مـی دهـد کـه نـرخ       تسهیال
وصول تسهیالت از گروه مشتریانی کـه تسـهیالت کـالن تـري دریافـت کـرده انـد در مقایسـه بـا          
مشتریانی که تسهیالت کمتري اخذ کرده اند بیشتر بوده است، لیکن حجم مطالبات سیستم بانکی و 

این گروه نیز بیشتر می باشد. عالوه بر ایـن کشـش کـل ایـن متغیـر فـوق نشـان        بانک کشاورزي از 
واحد افزایش در انـدازه تسـهیالت، نـرخ وصـول      1دهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، با می

واحد مربوط به مشتریانی اسـت کـه    223/0یابد. از این افزایش، واحد افزایش می 265/0تسهیالت 
تسـهیالت  واحد مربوط به مشتریانی اسـت کـه    042/0ن وصول شده است و بخشی از تسهیالت آنا

آن ها طی دوره مورد مطالعه وصول نشده است. نرخ سـود بازپرداخـت تسـهیالت، داراي عالمـت     
باشـد. بـدین مفهـوم کـه گرچـه نـرخ سـود بازپرداخـت         منفی بوده و از نظر آماري معنـی دار نمـی  

بانک کشاورزي خراسان رضـوي طـی دوره مـورد    یالت تسهتسهیالت اثر معکوسی بر نرخ وصول 
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بررسی دارد، لیکن این اثر معنی دار نمی باشد. توجیه آن می تواند به این دلیل باشد که بطور کلـی  
نرخ سود بازپرداخت تسهیالت در سیستم بانکی کشور و بانک کشاورزي دستوري و عمدتاً ثابـت  

برخـوردار نمـی باشـد. طـول دوره     تسـهیالت  نرخ وصـول  می باشد. از اینرو از تأثیر معنی داري بر 
باشـد.  معنـی دار مـی   %1بازپرداخت تسهیالت، داراي عالمت مثبت بوده و از نظر آماري در سـطح  

تسـهیالت  بدین مفهوم که طول دوره بازپرداخت تسهیالت، داراي اثر مثبت و قوي بر نرخ وصـول  
می باشد. توجیه آن می تواند به این دلیـل  بانک کشاورزي خراسان رضوي طی دوره مورد بررسی 

باشد که با افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیالت، مشتریان فرصـت بیشـتري جهـت بازپرداخـت     
افزایش می یابد. عالوه بر ایـن کشـش کـل ایـن     تسهیالت تسهیالت داشته و در نتیجه نرخ وصول 

واحـد افـزایش در مـدت بازپرداخـت      1دهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، بـا  متغیر نشان می
واحد مربوط  100/0یابد. از این افزایش، واحد افزایش می 119/0تسهیالت تسهیالت، نرخ وصول 

واحد مربوط به مشتریانی  019/0به مشتریانی است که بخشی از تسهیالت آنان وصول شده است و 
صول نشده اسـت. ضـمانت از   مربوط به تسهیالت آنان طی دوره مورد مطالعه وتسهیالت است که 

باشد. بدین مفهوم معنی دار می %5نوع ضمانتی، داراي عالمت مثبت بوده و از نظر آماري در سطح 
مشـتریان بانـک کشـاورزي    تسـهیالت  که ضمانت از نوع ضمانتی، داراي اثر مثبت بر نرخ وصـول  

ل می باشد که هر چـه  خراسان رضوي طی دوره زمانی مورد بررسی می باشد. توجیه آن به این دلی
وجه ضمانت بصورت ضمانتی (نه وثیقه اي) افـزایش یابـد، توانـایی سیسـتم بـانکی و بـویژه بانـک        

افـزایش مـی یابـد.    تسـهیالت  افزایش یافته و در نتیجه نرخ وصـول  تسهیالت کشاورزي در وصول 
واحـد   1بـا   دهد که با فرض ثابت بـودن سـایر شـرایط،   عالوه بر این کشش کل این متغیر نشان می

یابـد. از ایـن   واحـد افـزایش مـی    220/0تسـهیالت  افزایش در ضمانت از نوع ضمانتی، نرخ وصول 
آنـان وصـول شـده اسـت و     تسهیالت واحد مربوط به مشتریانی است که بخشی از  185/0افزایش، 

آن هـا طـی دوره مـورد مطالعـه وصـول نشـده       تسهیالت واحد مربوط به مشتریانی است که  035/0
معنـی دار   %1. ضمانت از نوع وثیقه اي، داراي عالمت منفی بـوده و از نظـر آمـاري در سـطح     است

تسـهیالت  باشد. بدین مفهوم که ضمانت از نوع وثیقه اي، داراي اثـر معکـوس بـر نـرخ وصـول      می
مشتریان بانک کشاورزي خراسان رضوي طی دوره زمانی مورد بررسی می باشد. توجیه آن به ایـن  

شد که هر چه وجه ضمانت بصورت وثیقه اي افزایش یابد، توانایی سیستم بانکی و بویژه دلیل می با
کـاهش مـی   تسـهیالت  کاهش یافته و در نتیجه نرخ وصـول  تسهیالت بانک کشاورزي در وصول 
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یابد. زیرا همانطور که پیشتر گفته شد، وثایق مورد پذیرش بانک کشاورزي با توجه به دستورالعمل 
مل اراضی زراعی، اراضی مشاع روستایی، خانه هاي روستایی، اراضی دایر و ... می هاي ابالغی شا

باشد که به دلیلی عدم برخورداري از اعتباري کافی در هنگام تملیک بـراي بانـک کشـاورزي، بـه     
هیچ عنوان از سوي سایر بانک ها از اعتبار کافی برخورد نبوده و در واقع اخذ این نوع وثـایق تنهـا   

اي حمایت بانک کشاورزي از مشتریان کشاورز صورت می پذیرد. عالوه بـر ایـن کشـش    در راست
واحـد افـزایش در ضـمانت از     1دهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، با کل این متغیر نشان می

واحـد   140/0یابـد. از ایـن کـاهش،    واحد کاهش مـی  167/0تسهیالت نوع وثیقه اي، نرخ وصول 
واحـد مربـوط بـه     026/0آنان وصول شده است و تسهیالت است که بخشی از مربوط به مشتریانی 
آن هـا طـی دوره مـورد مطالعـه وصـول نشـده اسـت. وقـوع حادثـه          تسـهیالت  مشتریانی است که 

(خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آفات، بیماري ها و ...)، داراي عالمت منفی بوده و از نظـر آمـاري   
ن مفهوم که وقوع حادثه، داراي اثـر معکـوس بـر نـرخ وصـول      باشد. بدیمعنی دار می %5در سطح 

مشتریان بانک کشاورزي خراسان رضوي طی دوره زمانی مورد بررسی می باشد. توجیـه  تسهیالت 
آن به این دلیل می باشد که هر چه تعداد و شدت وقوع حوادث طبیعی بیشتر شـود، توانـایی مـالی    

بانک کشاورزي تسهیالت ه و در نتیجه نرخ وصول کشاورزان در بازپرداخت تسهیالت کاهش یافت
وقوع سرمازدگی بخش زیادي  1392نیز کاهش می یابد. همچنین الزم به توضیح است که در سال 

از کشاورزان را با خسارت هاي مالی مواجه ساخت. عـالوه بـر ایـن کشـش کـل ایـن متغیـر نشـان         
زایش در وقـوع حادثـه، نـرخ وصـول     واحـد افـ   1دهد که با فرض ثابت بودن سـایر شـرایط، بـا    می

واحد مربوط به مشتریانی اسـت کـه    185/0یابد. از این کاهش، واحد کاهش می 216/0تسهیالت 
تسـهیالت  واحد مربوط به مشتریانی اسـت کـه    031/0آنان وصول شده است و تسهیالت بخشی از 

بـا فصـل فـروش    آن ها طی دوره مورد مطالعه وصول نشده اسـت. همزمـانی سـر رسـید تسـهیالت      
باشـد. بـدین مفهـوم    معنـی دار مـی   %1محصول، داراي عالمت مثبت بوده و از نظر آماري در سطح 

که همزمانی سر رسید تسهیالت با فصل فروش محصول، داراي اثر مسـتقیم قـوي بـر نـرخ وصـول      
مشتریان بانک کشاورزي خراسان رضوي طی دوره زمانی مورد بررسی می باشد. توجیـه  تسهیالت 

ن به این دلیل می باشد که هر چه سر رسید تسهیالت پرداختی به مشتریان از همزمانی بیشـتري بـا   آ
فصل فروش محصول آنـان برخـوردار باشـد، توانـایی مـالی کشـاورزان در بازپرداخـت تسـهیالت         

بانک کشاورزي نیز افزایش می یابد. عـالوه بـر ایـن    تسهیالت افزایش یافته و در نتیجه نرخ وصول 
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واحـد افـزایش در    1دهد که با فرض ثابـت بـودن سـایر شـرایط، بـا      کل این متغیر نشان میکشش 
واحـد   133/0تسهیالت همزمانی سر رسید پرداخت تسهیالت با فصل فروش محصول، نرخ وصول 

آنـان  تسهیالت واحد مربوط به مشتریانی است که بخشی از  118/0یابد. از این افزایش، افزایش می
آن هـا طـی دوره مـورد    تسـهیالت  واحد مربوط به مشتریانی است کـه   017/0وصول شده است و 

مطالعه وصول نشده است. نمودار زیر بطور خالصه شدت تأثیر هر یک از متغیرهاي مـورد بررسـی   
 بانک کشاورزي خراسان رضوي نشان می دهد:تسهیالت را بر نرخ وصول 

 
 جمع بندي و پیشنهادات -6

ین مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیالت با مطالعه موردي بانک کشاورزي در ا
استان خراسان رضوي با استفاده از مـدل اقتصادسـنجی توبیـت پرداختـه شـد. بـراي ایـن منظـور بـا          

مشتري از مشتریان مختلفی که بخشی از  215استفاده از روش نمونه گیري تصادفی کوکران تعداد 
بـا عـدم    1392ریافتی آن ها از شعب بانک کشاورزي استان خراسـان رضـوي در سـال    تسهیالت د

 کـه  داد نشانوصول مواجه شده بود، انتخاب و اطالعات مورد نیاز مطالعه گردآوري گردید. نتایج 
اندازه تسهیالت، اثر مستقیم ضعیف، نرخ سود بازپرداخت تسهیالت اثر معکوس و بی معنی، طـول  

تسهیالت اثر مثبت و قوي، ضمانت از نـوع ضـمانتی اثـر مثبـت، ضـمانت از نـوع       دوره بازپرداخت 
وثیقه اي اثر معکوس، وقوع حادثه اثر معکوس و  همزمانی سر رسید پرداخت تسـهیالت بـا فصـل    

 فروش محصول اثر مستقیم قوي بر نرخ وصول تسهیالت دارد. 
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  بر نرخ وصول تسهیالت بانک کشاورزي خراسان رضوي : میزان تأثیر هر یک از متغیرهاي تحقیق1نمودار       

  بی معنی) NS - %10دار در سطح معنی ***  -  %5دار در سطح معنی**  - %1دار در سطح معنی *(        
  ماخذ: یافته هاي تحقیق         

  
بانـک  تسـهیالت  از آنجاکه نتایج تحقیـق نشـان داد کـه بـین انـدازه تسـهیالت و نـرخ وصـول         

نیز مربوط به تسهیالت کالن می تسهیالت کشاورزي رابطه مستقیم وجود دارد (لیکن عمده حجم 
باشد)، توصیه می شود که بانک کشاورزي در اعطاي تسهیالت کالن از ابزارهاي قوي تري ماننـد  

 ضمانت هاي مختلف استفاده کند. 
بانک کشاورزي رابطه یالت تسهاز آنجاکه بین طول مدت بازپرداخت تسهیالت و نرخ وصول 

مستقیم وجود دارد، توصیه می شود کـه بانـک کشـاورزي طـول مـدت بازپرداخـت تسـهیالت را        
 افزایش دهد. 

از آنجاکه نوع ضمانت بانکی از نوع ضمانتی داراي اثر مستقیم و ضمانت بـانکی از نـوع وثیقـه    
یه مـی شـود بانـک    بانـک کشـاورزي بـوده، توصـ    تسـهیالت  اي داراي اثر عکس بـر نـرخ وصـول    

کشاورزي ضمن حفظ حمایت از کشاورزان از وثایق دیگري مانند مشارکت در درآمد حاصـل از  
 فروش محصول استفاده نماید. 

بانـک کشـاورزي رابطـه عکـس وجـود      تسـهیالت  از آنجاکه بین وقوع حوادث و نرخ وصول 
خـود بـا اتخـاذ    یالت تسـه دارد، توصیه می شود که بانک کشاورزي به منظور افزایش نرخ وصول 

سیاست هایی کشاورزان را تشویق به بیمه حوادث کرده و خود نیز اقدام به بیمه تسهیالت اعطـایی  
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 به کشاورزان نماید. 
در نهایت از آنجاکه بین همزمانی سر رسید تسهیالت با فصل فـروش محصـول و نـرخ وصـول     

ود که بانک کشاورزي به منظور بانک کشاورزي رابطه مستقیم وجود دارد، توصیه می شتسهیالت 
خود اقدام به ایجاد پایگاه اطالعـاتی کشـاورزان بـه منظـور افـزایش      تسهیالت افزایش نرخ وصول 

  میزان تطابق زمان اعطاي تسهیالت با فصل فروش محصول، نماید. 
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