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 ...تأثير يكسان سازي نرخ تسهيالت بانكي بر تخصيص اعتبارات: اشراقي و سالمي

 

١٠٥٣

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )١٠٥٣-١٠٦٣ (١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦جلد 

 
 تاثير يكسان سازي نرخ تسهيالت بانكي بر تخصيص اعتبارات به بخش كشاورزي

 
 ٢سالمي.. حبيب ا و ١فرشيد اشراقي

 دانشگاه تهران، کرجپردیس کشاورزی و منابع طبیعی ی و دانشیار دکتردوره دانشجوی ، 2، 1
 2/9/84رش مقاله تاریخ پذی

 
 خالصه

 
مطالعه حاضر آثار یکسان سازی نرخ سود تسهیالت بانکی را بر عرضه تسهیالت به بخش کشاورزی با تدوین                  

نتایج . یک الگوی برنامه ریزی منابع و مصارف و با استفاده از اطالعات مربوط به بانک کشاورزی بررسی می کند                  
 درصد در   1/9 برای کلیه تسهیالت بانکی منجر به افزایش حدودا            درصد 16نشان می دهد که تعیین نرخ یکسان        

 درصدی سود   9/10سهم بخش کشاورزی از کل تسهیالت بانک خواهد شد، گرچه این سیاست موجب کاهش                 
برای جبران کاهش سود نیز گزینه های مختلفی بررسی شد که گزینه صدور گواهی                  . بانک نیز خواهد گردید    

سهیالت ویژه از این منبع مالی به عنوان مناسب ترین سیاست جبران کاهش سود بانک                 سپرده ویژه و پرداخت ت    
 .مورد تایید قرار گرفت

 
  یکسان سازی نرخ سود تسهیالت، الگوی منابع و مصارف، بانک کشاورزی، تسهیالت             :واژه هاي كليدي 

 کشاورزی                                 
 

 مقدمه
ود در زمينه سياست هاي كالن        يكي از چالش هاي موج     

 بانكي براي      تسهيالت   سود  اقتصادي، چگونگي تعيين نرخ      
در حال حاضر، نرخ        . فعاليت هاي مختلف اقتصادي است       

. تسهيالت اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي متفاوت است         
 ۲۱ درصد پايينترين و بخش خدمات با        ۱۳,۵بخش كشاورزي با    

بر اساس  . هيالت پرداخت مي كنند  درصد باالترين نرخ را براي تس     
ديدگاه هاي متفاوت موجود، گروهي از يكسان سازي نرخ ها كه به         
مفهوم افزايش پايين ترين نرخ و كاهش باالترين آن است،                
. حمايت مي كنند و آن  را به نفع بخش كشاورزي مي دانند                

گروهي ديگر، وجود تفاوت در اين نر خ ها و حتي كاهش نرخ                
.  كشاورزي و ايجاد تفاوت بيشتر را الزم مي دانند        تسهيالت بخش 

گروه اول بر اين مبناست كه مشكل سر مايه گذاري در           استدالل  
كل اصلي، ناكافي    تسهيالت نيست، بلكه مش    كشور، باال بودن نرخ   

ها به تخصيص منابع به بخش       بودن عرضه آن و عدم تمايل بانك      
ين گروه،  به عبارت ديگر، بر اساس نظر ا           . كشاورزي است 

متقاضيان تسهيالت ترجيح مي دهند كه تسهيالت مورد نياز            
خود را بدون محدوديت و در كوتاهترين زمان ممكن دريافت              

، ولو اينكه اين عمل با نرخ هاي باالتر از نرخ هاي موجود               دارند
، طبعا به دليل وجود اختالف بسيار           اين ترجيح . صورت پذيرد 

 و نرخ آن در بازار غير رسمي پول         بين نرخ تسهيالت  در بانك ها     
يكسان نبودن بازده سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف         . است

پايين تر بودن سودآوري فعاليت هاي    اقتصادي و به طور مشخص      
كشاورزي نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي دليل عمده باور            
گروه دوم به لزوم كمتر بودن نرخ سود تسهيالت بخش                   

اير بخش ها و در نتيجه اعتقاد ايشان به          كشاورزي نسبت به س    
سواي از وجود نگرش هاي       . اختالف نرخ تسهيالت مي باشد      
، بر اساس قانون برنامه چهارم         مختلف به نرخ تسهيالت بانكي     

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و با هدف ايجاد               
زمينه رقابت سالم بين موسسات پولي و مالي كشور، بانك ها              

ستند منابع مالي خود را بر اساس مالك هاي اقتصادي به          ملزم ه 
 قانونعالوه بر اين، بر اساس         .مصارف مختلف تخصيص دهند    

  e-mail: f- eshraghi@yahoo.com       فرشيد اشراقي : مكاتبه كننده
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 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠٥٤

 

 در  را، بانك ها موكلفند سپرده هاي مردم          بدون ربا بانكداري  
 و ايجاد درآمد    نمودهبهترين گزينه سرمايه گذاري ممكن صرف       

وح قانون بانكداري   اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و ر       . دننماي
بدون ربا، بانك ها را به تخصيص بيشتر منابع مالي به بخش هايي           

 . كه نرخ تسهيالت در آنها باالتر است، تشويق مي كند
عالوه بر ديدگاه هاي فوق الذكر و الزامات قانوني، يك مشكل         
دروني نيز در بانك ها در حال شكل گيري است كه تخصيص               

زي با پايين ترين نرخ تسهيالت را        منابع مالي به بخش كشاور      
مشكل اينست كه سهم سپرده هاي         . دچار چالش مي سازد    

بلندمدت در پرتفوي سپرده هاي بانك ها و به ويژه بانك كشاورزي         
عالوه بر اين، چند سالي      . در سال هاي اخير رو به افزايش است       

است كه گواهي سپرده نيز به عنوان يكي از منابع تامين مالي               
هر دوي اين   . ت در پرتفوي سپرده ها جاي گرفته است        تسهيال

 درصد جزء گرانترين منابع تامين مالي       ۱۷,۵ و   ۱۷منابع با نرخ    
بنابراين، هزينه پول در بانك ها و        . تسهيالت در بانك هستند    

از آنجا كه بانك ها     . به ويژه بانك كشاورزي رو به افزايش است        
ع موكلين   حسب وظيفه قانوني و در جهت تامين مناف                 

و سهام داران خود سعي دارند سوددهي بانك را         ) سپرده گذاران(
حفظ نمايند، لذا كاهش مبالغ تخصيصي به بخش كشاورزي و             
تمايل بيشتر به پرداخت تسهيالت به ساير بخش ها دور از انتظار           

انك كشاورزي به خاطر     در چنين شرايطي حتي اگر ب       . نيست
رمايه گذاري در بخش    سياست هاي كالن دولت مجبور به س         

انتظار نمي رود ديگر بانك ها به اين امر ترغيب           كشاورزي شود، 
به ويژه آنكه بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري             . دونش

خصوصي كه رو به گسترش نيز مي باشند، هيچگونه تعهد و               
قيدي براي تخصيص اعتبارات به بخش هاي خاص ندارند و صرفا          

ي و بر اساس مباني اقتصادي پرتفوي       به عنوان يك بنگاه اقتصاد    
لذا، ادامه اين   . منابع و مصارف خود را تدوين و تنظيم مي نمايند        

 بخش كشاورزي  را با چالشي       رشد ممكن است توسعه و      وضعيت
 .جدي روبرو سازد

نگراني مداخله در بازار پول و تعيين دستوري نرخ هاي              
تخصيص تسهيالت به لحاظ كند نمودن رشد اقتصادي و عدم             

بهينه منابع، سالهاست كه توسط اقتصاددانان و سياستگذاران           
كشورهاي مخنلف ابراز شده و تجديد نظر در اين نگرش مورد              

بر همين اساس، بحث آزادسازي مالي       . توجه قرار گرفته  است     

در بسياري از كشورهاي جهان در بيش از سه دهه قبل آغاز                 
هد كه آزادسازي مالي    مطالعات بسياري نشان مي د   . گرديده است 

در كشور ها منجر به بهبود كارايي بخش هاي مالي و رشد                  
 ۱۹۸۰به عنوان مثال، در آمريكا از دهه         . اقتصادي گرديده است  

آزادسازي در صنعت بانكداري شروع شد ولي قبل از آن در اروپا،            
 اين آزادسازيها   ۱۹۷۰از جمله در پرتغال و ايتاليا از اواسط دهه           

). ٥(سازي در مورد نرخ هاي سود بانكي آغاز گرديده بود          و با آزاد  
بانك هاي نروژ نيز، افزايش و بهبود در كارايي و بهره وري را بعد              

در ). ٣( تجربه كردند    ۱۹۸۴-۹۰از آزادسازي مالي طي سال هاي      
تركيه نيز، اين آزادسازي به ميزان بيشتري براي موسسات مالي           

 آزادسازي هاي  ۱۹۷۰ از دهه     نيز كشور اندونزي ). ٢٣(رخ داد   
 آزادسازي نرخ سود بانكي     ۱۹۹۲مالي را تجربه نمود و در سال         

در كره جنوبي شروع    ). ١٩(در اين كشور به طور كامل انجام شد         
 در كنار ساير آزادسازي هاي      ۱۹۸۰آزادسازي نرخ بهره از دهه       

مالي باعث رشد و توسعه سريع در انباشت دارايي هاي مالي در             
 با  ۱۹۸۵در كره جنوبي، به خصوص از سال          . شورها شد اين ك 

آزادسازي بيشتر در بخش بانكداري، سهم موسسات مالي غير            
) ١٥( در بازار هاي مالي اين كشور كاهش يافت       (NBFIs) ١بانكي

 آزادسازي نرخ سودهاي بانكي به منظور        ۱۹۸۸در ژاپن از سال     
 نووا ويال). ٢٢،   ٤(افزايش رقابت بين بانك ها انجام شد               

در تحقيقي فهرستي از كشور هاي آفريقايي از جمله           ) ۱۹۸۸(
كشورهاي الجزيره، مصر، بوتسوانا و موريتاني را ارائه نموده كه از           

طبق .  آزادسازي ها و اصالحات مالي را شروع كرده اند       ۱۹۸۰دهه  
، آثار آزادسازي  نرخ     ۲۰۰۳تحقيق بانك مركزي هند در سال          

ي مثبت بوده و از طريق كاهش           تسهيالت بر بخش هاي مال     
هزينه هاي واسطه گري و عملياتي و افزايش سودآوري منجر به           

 .بهبود در كارايي بخش هاي مالي اين كشور گرديده است
مطالعه حاضر به دنبال آنست كه تاثير سياست                     
يكسان سازي نرخ تسهيالت بانكي به عنوان يك گام در جهت             

صيص اعتبارات به بخش      آزادسازي مالي در كشور را بر تخ          
آنچه مسلم است،    . كشاورزي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد         

بانك ها به عنوان بنگاه هاي      اعمال چنين سياستي بر رفتار          
در جذب سپرده ها و تسهيالت اعطايي به بخش هاي           اقتصادي  

                                                                                    
1. Non-bank financial institutions 
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١٠٥٥

مد هاي توسعه اي   آپيو  تاثير گذاشته   و زيربخش هاي آنها    مختلف  
با توجه به جايگاه خاص بخش       . اهد داشت متفاوتي به دنبال خو   

كشاورزي در اقتصاد كشور، تجزيه و تحليل اينگونه سياست ها و           
عواقب آنها مي تواند به تدوين هر چه بهتر و مناسب تر             بررسي  

براي دستيابي به    . سياست هاي كالن اقتصادي كمك نمايد       
، بانك كشاورزي به عنوان يك نمونه در نظر           اهداف مورد اشاره  

گرفته شده و الگوي تجزيه و تحليلي اين مطالعه براي                    
شبيه سازي رفتار اين بانك در شرايط يكسان سازي نرخ سود             

 .صورت گرفته است
 

 مواد و روش ها
در چارچوب نظريه اقتصاد توليد، بانك را نيز مي توان يك            
بنگاه توليد خدمات مالي در نظر گرفت كه از يك سو، وجوهي              

 دريافتنهاده توليدي   يك  به عنوان  سپرده گذاران   را از ) سپرده ها(
 و  ، سرمايه  نيروي كار   از جمله  نهاده هاكمك ساير    و با    مي نمايد

 را در   )تسهيالت و ساير خدمات    (مواد مصرف شدني، ستانده هايي  
نهاده ها هر كدام   . بازار  مالي به عنوان محصول نهايي ارائه مي دهد      

 هزينه هاي بانك را تشكيل      داراي قيمتي هستند و مصرف آنها      
تسهيالت اعطايي هم هر كدام داراي نرخ سود مشخصي         . مي دهد

است كه مبالغ هر يك در نرخ هاي مربوطه، درآمدهاي بانك را             
 . مي سازد

 بانك كشاورزي، طيف       بانك ها ازجمله   تسهيالت اعطايي 
وسيعي از انواع فعاليت هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي را              

 و از لحاظ ماهيت به تسهيالت جاري با دوره               ودشامل مي ش 
بازپرداخت كوتاه مدت و سرما يه اي با دوره بازپرداخت بلندمدت          

كه بانك ها با استفاده از آنها        هم  منابع مالي    . تقسيم مي شود 
تسهيالت مختلف را اعطاء مي نمايند، عالوه بر انواع سپرده ها،             

واهي سپرده نيز     استقراض از ساير بانك ها و انتشار گ            شامل
 و  ١( تسهيالت اعطايي و منابع مختلف مالي در جداول          .مي باشد

 .گزارش شده اند) ٢
در بانك ها، بخش عمده و اصلي هزينه را هزينه سپرده ها             
تشكيل مي دهد و درآمد اصلي و عمده بانك از طريق اعطاء                

از آنجا كه سپرده هاي مختلف،         . تسهيالت حاصل مي شود    
ت دارند و نرخ سود تسهيالت نيز يكسان نيست،           نرخ هاي متفاو 

و همينطور   ) منابع مالي  (لذا تركيب هاي متفاوت سپرده ها         

سود هاي متفاوتي را    ) مصارف(تركيب هاي متفاوت تسهيالت      
به عبارت ديگر، هر مجموعه پرتفوي       . براي بانك ايجاد مي كنند   

ك بان. منابع و مصارف، يك ميزان سود خاصي را حاصل مي كند          
به عنوان يك بنگاه اقتصادي به دنبال آنست كه آن مجموعه از              
پرتفوي منابع و مصارفي را انتخاب كند كه سود حاصل بيشترين           

اما بانك هاي دولتي و به ويژه بانك هاي تخصصي دولتي از          . باشد
جمله بانك كشاورزي در تعقيب اين هدف نمي توانند به دلخواه           

تورالعمل هاي مختلف از سوي     عمل نمايند، بلكه به موجب دس       
بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، قوانين مصوب بودجه ساالنه           
و برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مقابل قيود          
متعدد سياستي كه بر پرتفوي تسهيالت آنها را اثر مي گذارد،              

بانك عالوه بر اين، با توجه به اينكه نرخ سپرده ها براي           . مواجهند
هاي مختلف يكسان و توسط شوراي پول و اعتبار تعيين                  
مي گردد، لذا بانك ها در جذب سپرده ها در رقابت اند و هر بانك             

اما . تالش مي كند تا سهم خود را از بازار سپرده ها افزايش دهد            
بر اين اساس،    . اين افزايش نيز بدون سقف و بي حد نيست            

اينست كه تركيبي از منابع و      مساله اي كه بانك با آن روبروست،       
مصارف را انتخاب كند كه سود حاصله حداكثر گردد، البته، در             
شرايطي كه با قيود متعدد سياستي، بازار و از اين قبيل مواجه              

اين مسا له به خوبي با بهره گيري از تكنيك برنامه ريزي            . است
 . رياضي و به طريقي كه توضيح داده مي شود، قابل حل مي باشد

طي يك دوره زماني     امi فرض كنيد مبلغ تسهيالت از نوع       
به عالوه، فرض كنيد    . نشان داده شود   Pi  و نرخ سود آن به       Liبا    

 و هزينه مانده    Rj  ، نرخ سود آن با        Dj  با    jمبلغ سپرده از نوع     
عالوه بر اين، فرض كنيد     .  بيان گردد  C1سپرده هاي اول سال با     

 ، درآمد مانده      Rev1مالي با    درآمد بانك از ساير خدمات          
 و هزينه هاي غير بهره اي بانك       Rev2 تسهيالت در اول سال با       

بيانگر سود  ) ۱(در اين صورت، رابطه     .  نشان داده شود    C2نيزبا  
 :بانك در يك دوره يك ساله خواهد بود
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 nنك و    تعداد انواع سپرده ها و ساير منابع مالي با            mكه  
 . سود بانك مي باشد ∏تعداد انواع تسهيالت و 

ام قابل جمع آوري برابر    jفرض كنيد كه حداكثر مبلغ سپرده       
jD                و به صورت درصدي از مانده اول سال هر سپرده خاص 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠٥٦

 

به عبارت ديگر، فرض شود كه سهم بانك از بازار              . بيان شود 
 عالوه بر اين،     .مشخص شود  jDسپرده هاي مختلف توسط      

فرض كنيد كه حداقل ميزان تسهيالت اعطايي به  بخش هاي             
با توجه  . اقتصادي نيز توسط شوراي پول واعتبار مشخص  گردد        

به توضيحات فوق، مساله بهينه يابي در چارچوب الگوي                 
 :به صورت ذيل مي باشد) خطي(برنامه ريزي رياضي 

 :.

ReRe
1 1

2121

tS

CCDRvvLPMax
n

i

m

j
jjii∑ ∑

= =

−−−++=π

  ٢  (  

mjDD jj ...,,2,1=≤    ١-٢                   (
niLL ii ,...,2,1=≥  ٢-٢                        (  

. ام مي باشد i حداقل كف تعيين شده تسهيالت از نوع         iLكه
كه كف هر يك از تسهيالت را مشخص           ) ۲-۲(در واقع، قيد     

سياستي است كه امكان بررسي اثر كم و يا            مي كند، يك قيد     
زياد كردن كف تسهيالت و يا حذف آن را بر سودآوري بانك                

 .فراهم مي سازد
 Dj و      Li (i=1,2,…,n)متغير هاي   ) ۲(در رابطه      
(j=1,2,…,m)           متغير هاي تصميم مي باشند كه با حل مساله 

 ها فوق، مقادير بهينه آنها يعني پرتفوي بهينه تسهيالت و سپرده         
) ۲(به طوريكه از روي رابطه      . مشخص خواهد شد  ) منابع مالي (

پيداست، نرخ تسهيالت و نرخ سپرده ها از عواملي هستند كه بر            
سود بانك و در نتيجه بر انتخاب تركيب بهينه منابع و مصارف              

لذا الگوي فوق اين اجازه را مي دهد كه با تغيير در نرخ              . موثرند
هر دوي آنها، پي آمدهاي  اين تغييرات        تسهيالت، سپرده ها و يا     

بر الگوي بهينه منابع و مصارف و به عبارت ديگر تخصيص منابع            
مالي به مصارف مختلف كه هر كدام متعلق به يك بخش                   

 . اقتصادي است، معين شود
مطالعات قابل توجهي وجود دارند كه با بهره گيري از تكنيك          

هينه منابع و يا مصارف     برنامه ريزي رياضي براي تعيين پرتفوي ب     
اگر چه، الگويي كه    . در بانك ها و موسسات مالي بهره گرفته اند       

همانند الگوي حاضر كه به طور همزمان پرتفوي بهينه منابع و             
مصارف را تعيين كند ديده نشد و توسعه الگويي به شكل تدوين            
شده در اين مطالعه مي بايست جزء نوآوري هاي مطالعه حاضر به           

با بهره گيري از    ) ۱۹۷۱ (پكومابه عنوان مثال،      . وردشمار آ 

تركيب بهينه   تكنيك برنامه ريزي خطي الگويي را براي تعيين        
 . نيويورك ارائه نموده است     بانكپرتفوي منابع و مصارف مالي       

براي ) ۱۹۹۹(تحقيقات مشابهي توسط سشاندري و همكاران          
نيز انجام  ند  رودآيل براي بانك ) ۱۹۷۲( رابرتسون  و بانك نيويورك 

 از روش برنامه ريزي     هم )۲۰۰۳(انهمكارپراكاش و    .شده است 
 استفاده كرده و پرتفوي بهينه اي براي           ١هدف چند جمله اي   

 آمريكاي التين، اياالت       )پرتفوي مصارف   (بازارهاي سرمايه  
دش و   .تعيين نموده اند  ۱۹۹۳ـ۲۰۰۰متحده و اروپا طي سالهاي      

براي بانك  مصارف  ابي پرتفوي   با هدف بهينه ي  ) ۲۰۰۱(كاجيجي
 از يك الگوي      ۱۹۸۹ـ۱۹۹۰ملي پنجاب هند طي سالهاي          

از ) ۲۰۰۱ (ژائو و زيمبا   .غيرخطي آرماني تصادفي استفاده كردند    
يك الگوي برنامه ريزي خطي تصادفي چند دوره اي براي سالهاي         

در بازار اوراق قرضه كانادا      براي تخصيص دارائي ها     ۱۹۸۵ـ۱۹۹۸
با به كارگيري يك    ) ۲۰۰۲(نگيوين و پورتيت    .ودنداستفاده نم 

الگوي پوياي تخصيص دارائي براي يك مثال فرضي، شرايط              
 را به عنوان يك محدوديت در الگوي           ٢توانائي پرداخت ديون   

مذكور لحاظ كرده و آن را در افق هاي زماني متفاوت و اهداف               
كالنين جاس .درآمدي گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند        

در تحقيق خود براي بررسي استراتژي هاي        ) ۲۰۰۱(رانهمكاو  
در در يك بانك تجاري      ) پرتفوي مصارف (بهينة توسعه اعتبار     

و در چارچوب مديريت پوياي ترازنامه از يك الگوي               فنالند  
گندزيو و    .برنامه ريزي خطي بين دوره اي استفاده كردند          

بود عمليات مالي   با هدف مديريت ريسك و به     ) ۲۰۰۰(كوونبرگ
 هلند از يك الگوي برنامه ريزي تصادفي          ٣صندوق بازنشستگي 

 .چند مرحله اي استفاده كرده اند
همانطور كه در مقدمه اشاره شد، هدف اصلي اين مطالعه،             
بررسي اثر يكسان سازي نرخ سود تسهيالت بر تخصيص منابع به          

لذكر براي اين منظور، الگوي رياضي فوق ا     . بخش كشاورزي است  
استفاده از   بر مبناي اطالعات و آمار بانك كشاورزي تدوين و با           

 اين بانك، رفتار بانك در        ۱۳۸۲آمار و اطالعات ترازنامه سال        
شرايط مختلف و از جمله در شرايط يكسان سازي نرخ سود                
بانكي بر تخصيص منابع به بخش كشاورزي شبيه سازي شده             

 . است
                                                                                    
1. Polynomial 
2. Solvency 
3. Pension fund 
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 ...تأثير يكسان سازي نرخ تسهيالت بانكي بر تخصيص اعتبارات: اشراقي و سالمي

 

١٠٥٧

 نتايج و بحث
 كه در بخش مواد و روش ها ارائه شد،           ١ الگوي برنامه ريزي 

براي تعيين حداكثر سود قابل حصول و تركيب بهينه منابع و              
با استفاده از اين الگو      . مصارف بانك كشاورزي به كار گرفته شد      

 ۱۶ابتدا آثار يكسان سازي نرخ سود تسهيالت در سطح نرخ               
از آنجا كه كاهش سقف نرخ سود تسهيالت         . درصد بررسي شد  

 درصد منجر به كاهش سود بانك مي شود، گزينه هاي             ۱۶به  
مختلفي براي جبران اين كاهش فرض و هر كدام در قالب يك              

در ادامه به هر يك از موارد فوق        . سناريو مورد بررسي قرار گرفت    
 . پرداخته مي شود

  درصدي براي تسهيالت تسهيالت بانكي ۱۶تعيين نرخ يكسان 
 درصدي براي كليه    ۱۶ يك نرخ    در اين سناريو، تاثير تعيين    

تسهيالت اعطايي به بخش ها و فعاليت هاي مختلف اقتصادي بر           
 تركيب منابع و مصارف و همچنين سودآوري بانك بررسي شده           

 

براي اين منظور، ابتداء فرض شده است كه بانك مجاز              . است
است در تخصيص منابع مالي خود به بخش هاي مختلف                 

اساس حاشيه سود نسبي هر واحد پول        اقتصادي به دلخواه و بر     
به عبارت ديگر، فرض شده       . به مصارف مختلف عمل مي كند      

است كه بانك براي دستيابي به حداكثر سود ممكن از مصرف              
منابع خود، ملزم به رعايت سهميه بندي تسهيالت به بخش هاي          
مختلف اقتصادي نيست و در نتيجه هيچگونه قيد سياستي از             

 تحت اين شرايط، ابتدا الگوي     . حميل نمي شود بيرون بر بانك ت    
 درصد براي بخش كشاورزي،      ۵/۱۳ با نرخ هاي سود متفاوت       ۲

 درصد براي بخش خدمات و      ۲۱ درصد براي بخش صنعت و       ۱۶
 درصدي براي كليه تسهيالت حل      ۱۶سپس با نرخ سود يكسان      

در هر دو حالت، نرخ سود سپرده ها همان  نرخ هاي               . گرديد
 گزارش شده، در نظر گرفته      ٢ابر آنچه كه در جدول      موجود و بر  
 . شده است

 
  منابع مالي در بانك كشاورزي-۱جدول 

 منابع مالي سپرده هاي منابع مالي غير سپرده هاي
 نوع سپرده (%)نرخ سود منبع مالي (%)نرخ سود
 سپرده  جاري شرکتها ٠ مركزي بانك از استقراض ١١
 سپرده  جاري اشخاص ٠ اه بانك ساير از استقراض ١٢
 سپرده جاري دولتي ٠ پاياپاي اتاق از برداشت مازاد ٤٠
 سپرده پس انداز در گردش ٠ سپرده گواهي ١٧
 سپرده قرض الحسنه ٠ مانده تسهيالت ابتداي سال ٠
 وجوه اداره شده مصرف نشده ٠ دريافتي از دولت ٠
 سپرده جوانان ٠ شده اداره وجوه رسوب ٠
 سپرده طرح ايران ٠  دريافتي از محل ذخيره ارزيتسهيالت ٠
 سپرده کوتاه مدت عادي ٧ مانده انواع چك هاي فروخته شده ٠
 سپرده کوتاه مدت ويژه شش ماهه ٩ جاري بازپرداخت تسهيالت دوره  ٢٤
 سپرده بلندمدت يك ساله ١٣ ژهيسپرده و ٣٣/١
 الهسپرده بلندمدت دو س ٧/١٦ ريذخائر اندوخته ها وسا -
 سپرده بلندمدت سه ساله ٨/١٦ نقدينگي ابتداي سال -
 سپرده بلندمدت چهار ساله ٩/١٦  غير از درآمد تسهيالتسايراقالم درآمد ي -

 سپرده بلندمدت پنج ساله ١٧  
 سپرده آتيه يکساله ١٣  
 سپرده آتيه دو ساله ٧/١٦  
 سپرده آتيه سه ساله ٨/١٦  
 الهسپرده آتيه چهار س ٩/١٦  
 سپرده آتيه پنج ساله ١٧  
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 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠٥٨

 

 ۱۳۸۲ تسهيالت پرداختي و نرخ هاي سود مربوطه در بانك كشاورزي بر اساس نوع فعاليت در سال -۲جدول 
 تسهيالت )%(نرخ سود 

  جاري-تسهيالت زراعت  ٥/١٣
  سرمايه اي-تسهيالت زراعت  ٥/١٣
  جاري-تسهيالت باغداري  ٥/١٣
  سرمايه اي-تسهيالت باغداري  ٥/١٣
  جاري-مجموع تسهيالت گاوداري ، گوسفندداري و وشترداري  ٥/١٣
  سرمايه اي-مجموع تسهيالت گاوداري ، گوسفندداري و وشترداري  ٥/١٣
  جاري-مجموع تسهيالت مرغداري  ٥/١٣
  سرمايه اي-مجموع تسهيالت مرغداري  ٥/١٣
  جاري-تسهيالت كرم ابريشم  ٥/١٣
  سرمايه اي-رم ابريشم تسهيالت ك ٥/١٣
  جاري-تسهيالت زنبور عسل  ٥/١٣
  سرمايه اي-تسهيالت زنبور عسل  ٥/١٣
  جاري-مجموع تسهيالت شيالت، آبزيان و ميگو  ٥/١٣
  سرمايه اي-مجموع تسهيالت شيالت، آبزيان و ميگو  ٥/١٣
  جاري-هال، آبخيزداري مجموع تسهيالت تسهيالت بهره برداري از جنگلها و مراتع، بذر و ن ٥/١٣
  سرمايه اي-مجموع تسهيالت تسهيالت بهره برداري از جنگلها و مراتع، بذر و نهال، آبخيزداري  ٥/١٣

  جاري-تسهيالت صنايع تبديلي وابسته به كشاورزي  ١٦
  سرمايه اي-تسهيالت صنايع تبديلي وابسته به كشاورزي  ١٦
  جاري- و فرش بافي مجموع تسهيالت صنايع دستي روستايي ١٦
  سرما يه اي-مجموع تسهيالت صنايع دستي روستايي و فرش بافي  ١٦
  جاري-تسهيالت خدمات كشاورزي  ٢١
  سرمايه اي-تسهيالت خدمات كشاورزي  ٢١
  جاري-مجموع ساير تسهيالت خدمات  ٢١
  سرمايه اي-مجموع ساير تسهيالت خدمات  ٢١

 
 از تسهيالت از كل تسهيالت       نتايج الگو شامل سهم هر يك      

از كل منابع مالي و ميزان      ) منابع(بانك،سهم هر يك از سپرده ها      
 . گزارش شده است٣كاهش يا افزايش سود بانك در جدول 

 نشان مي دهد، با توجه به اختالف          ٣همانگونه كه جدول     
زياد نرخ سود تسهيالت اعطايي به بخش كشاورزي با بخش               

) موكلين(واهد منافع سپرده گذاران      خدمات، چنانچه بانك بخ     
 درصد از   ۲/۲۴خود را به درستي تامين نمايند، مي بايست تنها          

مجموع تسهيالت پرداختي در سال را به بخش كشاورزي                
 درصد از تسهيالت را در اختيار       ۹/۴۵تخصيص دهد و در مقابل      

 درصدي  ۱۶در حاليكه اگر نرخ يكسان       . بخش خدمات بگذارد  

يالت تعيين شود و چنانچه بانك ريسك پرداخت        براي كليه تسه  
تسهيالت به بخش هاي مختلف را برابر در نظر بگيرد، سهم                

 ۳/۳۳دريافتي هر يك از سه بخش اقتصادي، مساوي و برابر با              
به عبارت ديگر، بانك ترغيب خواهد شد كه          . درصد خواهد بود  

 درصد  ۵/۳ و سهم بخش صنعت را       ۱/۹سهم بخش كشاورزي را       
. ايش دهد و به همين ميزان از سهم بخش خدمات بكاهد              افز

 درصدي نرخ تسهيالت بخش كشاورزي       ۵/۲بنابراين، با افزايش    
 ۱/۹، سهم اين بخش از تسهيالت بانك         ) درصد ۱۶ به   ۵/۱۳از  (

درصد افزايش خواهد يافت كه با توجه به كمبود منابع مالي در             
 .بخش كشاورزي، اين افزايش بسيار با اهميت است
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 ...تأثير يكسان سازي نرخ تسهيالت بانكي بر تخصيص اعتبارات: اشراقي و سالمي

 

١٠٥٩

 )درصد( درصدي نرخ تسهيالت ۱۶ تركيب بهينه منابع و مصارف قبل و بعد از يكسان سازي - ۳جدول 
 بعد از يكسان سازي

 و بدون كاهش نرخ سپرده ها
 نوع متغير قبل از يكسان سازي

 

 تسهيالت بخش كشاورزي ٢/٢٤ ٣/٣٣
 تسهيالت بخش صنعت ٨/٢٩ ٣/٣٣
 دماتتسهيالت بخش خ ٩/٤٥ ٣/٣٣

 تسهيالت ويژه ۰ ۰

 
 مصارف

 
 

 كل سپرده ها ٥/١٦ ٩/١٤
  سپرده هاي جاري-     ١/٧ ٣/٧
  سپرده هاي پس انداز-     ٧/١ ٧/١
  سپرده هاي مدت دار-     ٧/٧ ٨/٥
 استقراض از بانك مركزي ٥/١ ٥/١
 مازاد برداشت از اتاق پاياپاي ۰ ۰
 ااستقراض از ساير بانك ه ٥/٠ ٥/٠
 گواهي سپرده ٨/٤ ٩/٤
 )اصل و سود(بازپرداخت مانده تسهيالت ٨/٤ ٢/٥١
 *ساير ٩/٢٦ ١/٢٧

 
 

 منابع
 
 

  تغيير كل سود ۰ -١٠/۹
  تغيير سود سال جاري ۰ -٩/۸

 . بجز موارد ذكر شده در جدول مي باشند۱ساير منابع شامل كليه منابع ذكر شده در جدول * 
 

هد، تغيير در پرتفوي       نشان مي د   ٣همانگونه كه جدول      
 درصدي  ۱۶تسهيالت بانك به نفع بخش كشاورزي در نرخ              

 ۱۱اول آنكه، سود بانك حدود      . تسهيالت دو اثر نيز در پي دارد      
كاهش مي يابد و دوم آنكه، سهم سپرده هاي            ) ۹/۱۰(درصد  

مدت دار كه جزء منابع مالي گران قيمت بانك هاست، در پرتفوي          
در اين  .  درصد كاهش مي يابد   ۸/۵ به    درصد ۷/۷منابع بانك از    

شرايط، بانك مي بايست تالش كند تا سهم بازپرداخت مانده              
به عبارت  . تسهيالت خود را در پرتفوي منابع مالي افزايش دهد         

ديگر، بانك مي بايست تسهيالت پرداختي را دقيق تر مانيتور             
نمايد تا نرخ عدم وصولي ها كاهش يابد و از لحاظ دوره                     

 .اخت هم، متوسط طول دوره را كاهش دهدبازپرد
 ۱۶از آنجا كه سود بانك در وضعيت اعمال نرخ هاي يكسان            

درصدي براي كليه تسهيالت كاهش مي يابد، لذا از نظر بانك              
يك گزينه مطلوب به حساب نمي آيد، اگرچه از نظر بخش هاي            

توليدي و به خصوص بخش كشاورزي و به جهت عرضه بيشتر             
براي رفع اين مشكل، چند راه       . واند مطلوب باشد  تسهيالت مي ت 

حل در نظر گرفته شده و هر كدام در قالب يك سناريو بررسي               
 درصد  ۱۷كاهش نرخ سپرده هاي مدت دار از سقف         . شده است 

 براي مصارف   ١)CD( درصد، صدور گواهي سپرده ويژه         ۱۵به  
خاص، كاهش سهم سپرده هاي قانوني نزد بانك مركزي و در              

 ۱۶ درصدي به جاي       ۱۸، يكسان سازي با نرخ سود           نهايت
درصدي گزينه هايي هستند كه هركدام مي توانند بر تركيب             

 نتايج  ٤جدول  . منابع و مصارف و سوددهي بانك اثر بگذارند          
مربوط به هر يك از گزينه هاي يادشده به جز گزينه آخر را نشان             

 نرخ  نتايج مربوط به گزينه آخر يعني يكسان سازي          . مي دهد
 . گزارش شده است۵ درصد در جدول  ۱۸تسهيالت با نرخ 

                                                                                    
1 Certificate of deposit 
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  درصد۱۵ گزينه كاهش نرخ سپرده ها تا سقف –الف 
در اين گزينه فرض شده است كه نرخ سود سپرده ها از                

 درصد كاهش مي يابد، به طوريكه نرخ        ۱۵ درصد به     ۱۷سقف  
تنها يك درصد باالتر از باالترين نرخ           )  درصد ۱۶(تسهيالت  

نشان ) ۴(به طوريكه نرخ ستون سوم جدول         . ه ها باشد سپرد
مي دهد، در اين حالت پرتفوي منابع و مصارف بدون تغيير باقي            

 درصد بهبود   ۹/۷ به   ۹/۱۰مي ماند و تنها كاهش سود بانك از          
سود . مي يابد كه ناشي از كاهش هزينه هاي مالي بانك مي باشد          

تسهيالت بانكي به   سال جاري بانك كه در واقع سود كوتاه مدت          
 درصد كاهش تقليل مي يابد     ۷/۳ درصد به    ۸/۹حساب مي آيد، از    

ولي همچنان كاهش سود وجود دارد و بانك نسبت به وضعيت             
 .قبل از يكسان سازي سود متضرر مي گردد

 )CD( گزينه صدور گواهي سپرده ويژه –ب 
در اين گزينه فرض شده است كه بانك اجازه دارد بنا به                

 مشترياني از هر يك از سه بخش اقتصادي يادشده             درخواست
  درصد كارمزد ساليانه از اين        ۳ نمايد و     CD اقدام به فروش     

 

 درصد و معادل نرخ     ۱۷ برابر   CDنرخ  . متقاضيان دريافت نمايد  
بر اين اساس، اين     . اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است         

 ۱۷خ  گزينه بدين معني است که بانک، سپرده اي خاص با نر             
 درصد براي مصارف خاص در هر يک         ۲۰درصد جذب و با نرخ       

نتايج اين  . از بخش هاي سه گانه اقتصادي تسهيالت مي پردازد       
به طوريکه . گزارش شده است  ) ۴(گزينه در ستون چهارم جدول      

اطالعات اين ستون نشان مي دهد، هر يک از بخش هاي                  
رصد  د ۱۶ درصد سهم از تسهيالت با نرخ              ۸/۲۸اقتصادي  

 ۲۰ درصد تسهيالت نيز با نرخ        ۷/۱۳دريافت خواهند داشت و      
درصد به عنوان تسهيالت ويژه در اختيار متقاضيان در هر يك از            

در اين حالت، سهم گواهي سپرده در       . بخش ها قرار خواهد گرفت   
 درصد افزايش خواهد    ۹/۱۰ به   ۸/۴ترکيب منابع مالي بانک از       

هش سود قبلي، سود کل       يافت و عالوه بر برطرف نمودن کا         
 درصد افزايش    ۸/۶بانک نسبت به وضعيت اوليه         ) درازمدت(

 درصد  ۵/۱۲بانک هم   ) جاري(خواهد يافت و سود کوتاه مدت        
 .اضافه خواهد شد

 )درصد( درصدي نرخ تسهيالت ۱۶ تركيب بهينه منابع و مصارف قبل و بعد از يكسان سازي - ۴جدول 
 بعد از يكسان سازي

 كاهش نرخ سپرده ها CDافزايش  كاهش سهم سپرده قانوني
 نوع متغير ان سازيقبل از يكس

 

 تسهيالت بخش كشاورزي ٢/٢٤ ٣/٣٣ ٨/٢٨ ٣/٣٣
 تسهيالت بخش صنعت ٨/٢٩ ٣/٣٣ ٨/٢٨ ٣/٣٣
 تسهيالت بخش خدمات ٩/٤٥ ٣/٣٣ ٨/٢٨ ٣/٣٣

 تسهيالت ويژه ۰ ۰ ٧/١٣ ۰

 
 مصارف

 
 

 ه هاكل سپرد ٥/١٦ ٩/١٤ ٩/١٢ ٩/١٥
  سپرده هاي جاري-     ١/٧ ٣/٧ ٩/٦ ٨/٦
  سپرده هاي پس انداز-     ٧/١ ٧/١ ٦/١ ٦/١
  سپرده هاي مدت دار-     ٧/٧ ٨/٥ ٤/٥ ٤/٧
 استقراض از بانك مركزي ٥/١ ٥/١ ٤/١ ٤/١
 مازاد برداشت از اتاق پاياپاي ۰ ۰ ۰ ۰
 هااستقراض از ساير بانك  ٥/٠ ٥/٠ ٤/٠ ٤/٠
 گواهي سپرده ٨/٤ ٩/٤ ٩/١٠ ٦/٤
 )اصل و سود(بازپرداخت مانده تسهيالت ٨/٤٩ ٢/٥١ ٩/٤٧ ٩/٤٧
 *ساير ٩/٢٦ ١/٢٧ ٤/٢٥ ٨/٢٩

 
 
 منابع
 
 

  تغيير كل سود ۰ -٩/٧ +٦/٨ -٧/٢
  تغيير سود سال جاري ۰ -٧/٢ +٥/١٢ -٦/١
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 نه کاهش سهم سپرده قانونيي گز-ج 
سهم سپرده قانوني نزد    در اين گزينه فرض بر اين است كه          

در اين حالت، در واقع      .  درصد کاهش يابد    ۵بانک مرکزي به     
به عبارت ديگر،   . امکان عرضه تسهيالت بيشتر فراهم مي شود        

سپرده قانوني که نزد بانک مرکزي تنها از يک درصد سود                  
 درصد تخصيص   ۱۶بهره مند مي شود، آزاد و به مصارفي با نرخ           

 .  ارائه شده است۴ريودرستون پنجم جدولنتايج اين سنا. مي يابد
بطوريکه مالحظه مي شود، گرچه انتخاب اين گزينه بخشي          
از کاهش سود اوليه بانک را جبران مي كند، ليکن هنوز بانک               
وضعيت نامناسبتري نسبت به وضعيت قبل از يکسان سازي نرخ          

 درصد کاهش   ۷/۲تسهيالت خواهد داشت، به طوريکه سود بانک       
 .هد دادنشان خوا

  درصد براي تسهيالت۱۸ گزينه تعيين نرخ -د 
اين سناريو بر اين مبني تدوين شده که به لحاظ حفظ نرخ             
سپرده گذاري مردم نزد بانک، نرخ سود سپرده ها تغيير ننمايد و           

 درصد فعلي   ۱۷همچنان باالترين نرخ سود سپرده ها در سطح          
رخي معادل يک    درصد تسهيالت يعني ن    ۱۸لذا، نرخ   . باقي بماند 

درصد باالتر از نرخ سود سپرده ها براي کليه تسهيالت به طور              
 .  آمده است۵نتايج اين سناريو در جدول . است شده تعيين يکسان

نشان مي دهد، اوالً، سهم بخش         ) ۵(به طوريکه جدول     
 درصد  ۳/۳۳ درصد به      ۲/۲۴کشاورزي از تسهيالت بانک از         

 درصد نسبت به    ۶/۲ بانک هم     ثانياً، سود . افزايش خواهد يافت  
بنابراين، گزينه اي مطلوب هم از      . حالت قبل اضافه خواهد شد     

لحاظ بانك و هم از نظر بخش کشاورزي از ديدگاه عرضه بيشتر             
 .تسهيالت به اين بخش محسوب مي شود

بطور خالصه، همانگونه که مالحظه شد، يکسان سازي نرخ         
 باعث افزايش     درصد گرچه   ۱۶سود تسهيالت بانک در سطح        

عرضه تسهيالت به بخش کشاورزي مي شود، ليکن ار آنجا که             
منجر به کاهش سود بانک مي گردد، براي بانک ها گزينه اي               

از طرفي، کاهش همزمان نرخ سود سپرده ها       . مطلوب نخواهد بود  
 درصد گرچه کاهش سود را تخفيف مي دهد، ليکن          ۱۵در سطح   

پس انداز را در خانوارها      اين احتمال وجود دارد که ميل به             
لذا، . کاهش دهد و در درازمدت کل عرضه تسهالت کاهش يابد          

 .نمي تواند گزينه اي مطلوب باشد
 

  )درصد( درصدي نرخ تسهيالت ۱۸ تركيب بهينه منابع و مصارف قبل و بعد از يكسان سازي - ۵جدول 
  نوع متغير قبل از يكسان سازي بعد از يكسان سازي

 تسهيالت بخش كشاورزي ٢/٢٤ ٣/٣٣
 تسهيالت بخش صنعت ٨/٢٩ ٣/٣٣
 تسهيالت بخش خدمات ٩/٥٤ ٣/٣٣

 تسهيالت ويژه ۰ ۰

 
 مصارف

 
 

 كل سپرده ها ٥/١٦ ٩/١٣
  سپرده هاي جاري-     ١/٧ ٤/٧
  سپرده هاي پس انداز-     ٧/١ ٨/١
  سپرده هاي مدت دار-     ٧/٧ ٧/٤
 ض از بانك مركزياستقرا ٥/١ ٥/١
 مازاد برداشت از اتاق پاياپاي ۰ ۰
 استقراض از ساير بانك ها ٥/٠ ٥/٠
 گواهي سپرده ٨/٤ ٠/٥
 )اصل و سود(بازپرداخت مانده تسهيالت ٨/٤٩ ٨/٥١
 ساير ٩/٢٦ ٤/٢٧

 
 
 منابع
 
 

  تغيير كل سود ۰ +٦/٢
  تغيير سود سال جاري ۰ +٦/٧
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ور گواهي سپرده ويژه     در ميان گزينه هاي ديگر، گزينه صد      
به نظر مناسب تر مي رسد، زيرا از يک طرف نرخ سود تسهيالت             

 درصد از کل    ۷/۱۳ تثبيت شده است و تنها       ۱۶عمدتاً در سطح    
با ( درصد   ۲۰تسهيالت بنابر درخواست مشتريان خاص با نرخ          

پرداخت خواهد شد و از سوي ديگر         )  درصد کارمزد  ۳دريافت  
ضمن آنکه با صدور گواهي     . هد يافت سود بانک هم افزايش خوا    

 خاص به سوي     CDسپرده بخشي از نقدينگي جامعه در قالب          
به عبارت ديگر، عرضه تسهيالت      . توليد سوق داده خواهد شد     

براي بخش هاي توليدي و به خصوص بخش کشاورزي افزايش           
بر همين اساس، يکسان سازي نرخ سود در سطح          . خواهد يافت 

زينه به عنوان مناسب ترين گزينه سياستي      گ اين درصدوبااعمال۱۶
 . در جهت افزايش تسهيالت به بخش کشاورزي توصيه مي شود
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