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، اثربخشي وام ها و منابع مالي سرمایه گذاری اولویت هایبررسي 

  4141تا افق  صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان
 4، محمدرضا پورخاتون3، رضا بماني2،  محمد عبدالهي عزت آبادي*1رضا صداقت

 

 چكيده

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و منابع مالي  ، اثربخشي وام هاسرمایه گذاری اولویت هایبررسي هدف از تحقيق حاضر 
شرکت و اتحادیه فعال زیر مجموعه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان  521بود. جامعه آماری تحقيق تعداد  کرمان

 15قرار گيرند، اما در نهایت فقط تعداد ق با استفاده از روش سرشماری بنا بود تا تمام جامعه آماری مورد مطالعهدر این تحقي بوده است.
دستيابي به  برای درصد از جامعه آماری( حاضر به پاسخگویي شدند که پرسشنامه جامع تحقيق از آنها  تكميل شد. 05شرکت / اتحادیه )

و  هیتجز یبرا دید.، بودجه بندی جزئي و آمار توصيفي  استفاده گرIRRو  NPV   ، BCRروشهای ارزیابي تنزیلي از  اهداف تحقيق
نتایج نشان داد که پروژه های سرمایه گذاری احداث گلخانه استفاده شد.  SPSS 22 یاز نرم افزار آمار هشد یاطالعات جمع آور ليتحل

یع درصد، توليد و توز 1/51درصد، پرورش ماهي با نرخ بازده  51درصد، پرواربندی گوساله با نرخ بازده  10/22کشاورزی با نرخ بازده 
درصد از اولویت سرمایه گذاری برخوردار  1درصد و احداث پمپ بنزین و مجتمع کوچك رفاهي با نرخ بازده  8/51خوراك دام با نرخ بازده 

 05/3برای وام های قرض الحسنه پرداخت شده به طور مستقيم توسط خود صندوق به صورت خالص  نرخ بازدهي(هستند. اثربخشي )
درصد محاسبه گردید.   03/5ضروری که با معرفي صندوق به بانك های دیگر پرداخت شده بود به طور خالص  درصد و برای وام های

نشان داد که ميزان منابع مالي که صندوق بایستي تخصيص دهد، برای سرمایه  5050ارزیابي از منابع مالي مورد نياز صندوق تا افق سال  
 ميليارد تومان مي باشد.  8/1سرمایه در گردش ميليارد تومان  و برای  6/10گذاری اوليه 

 

 .استان کرمانبودجه بندی جزئي، روشهای تنزیلي، سرمایه گذاری،  اولویتهایصندوق حمایت،  :هاي كليديواژه
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      مقدمه

 1691و  1691هاي به دهه (Agricultural Finance) براساس منابع موجود، سابقه جنبش ماليه در بخش كشاورزي

براي جبران كمبود ميزان   (Microcredit)ها با رويكرد اعتبارات خردها دولتگردد كه در آن سالبرمي

اي در بخش كشاورزي، منابع هاي توسعهاندازي بانکها با راهگذاري در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخشسرمايه

صورت خرد براي حمايت و هاي بالعوض، اعتباراتي را به هاي سود، بخشودن جرايم و كمکصورت يارانهمالي را به

هاي خود را ندي نگذشت كه اين رويكرد ناتوانيدادند. چبرداران بخش اختصاص ميتقويت از بخش كشاورزي به بهره

برداران نشان داد و وري و ارتقاي منابع درآمدي بهرهگذاري، بهرهبراي توسعه بخشيدن به كشاورزي و افزايش سرمايه

د ها و موسساتي كه با منابع دولتي و با اين رويكرد در كشورهاي آسيا، آمريكاي التين و آفريقا تاسيس شده بودنبانک

مالزي توانستند با تغيير رويكرد به  Pertinan تايلند و BAAC هايي مانندورشكسته شدند و البته در اين ميان بانک

تاكنون در زمينه منابع مالي در بخش  1661و  1621هاي حفظ و شكوفايي خود بپردازند. رويكرد دومي كه از دهه

بوده كه بر مبناي آن منابع مالي بر اساس   (Microfinance)كشاورزي اتخاذ شده است رويكرد تامين مالي خرد 

  (From Farm to Fork) كنندههاي ارزشي كه در هر زيربخش و محصول كشاورزي از مزرعه تا مصرفزنجيره
ها و افزايش درآمد از وري توليد، كاهش هزينهها به بهرهيابد. در اين زنجيرهشود، تخصيص ميتعريف و مشخص مي

هاي هاي حاصل از اجراي زنجيرهعبارتي ديگر از محل سودشود و به ريت راهبردي بازار توجه اساسي ميطريق مدي

در  .شودهاي مالي در بخش كشاورزي بدون تكيه مطلق به منابع دولتي تامين و تضمين ميارزش، پايداري موسسه

 11است كه بخش غيردولتي حداقل هاي غير دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي آمدهقانون تشكيل صندوق

دهند. واضح است كه اين شيوه تسهيم ها را تشكيل ميدرصد از سرمايه صندوق 46درصد و بخش دولتي حداكثر تا 

وري سرمايه با تكيه بر افزايش راندمان توليد و منظور افزايش بهرههاي دولتي به سهام براي كم كردن تصدي گري

زي و در نهايت باروري اين بخش از نظر تامين منابع مالي مورد نياز، با تكيه بر الگوي سودآور كردن فعاليت كشاور

هاي توسعه بخش كشاورزي با خطر ناشي از اتخاذ رويكرد زا اتخاذ شده است. براي اينكه صندوقتوسعه درون

بع خود را با اختصاص دادن به كند كه منارو نشوند، ايجاب ميبرداران خود روبهاعتبارات خرد به سهامداران و بهره

عبارت هاي خود را پايدار كنند. بههاي كشاورزي، بارور و صندوقهاي ارزش و تامين در هر كدام از زيربخشزنجيره

ها و ايجاد درآمد و سودآوري كه موجب بر پوشش هزينه ديگر، صرف منابع در توليدات كشاورزي و دامي، عالوه

انداز كند. به هاي توسعه بخش كشاورزي پسشود، بايد بتواند بخشي را در صندوقش ميپايداري اشتغال و رونق بخ

دهد موفقيت ها نشان ميانداز نيمه فراموش شده در تامين مالي خرد است. بررسيگفته رابرت فوگل، پس

دسترسي جامعه  -2پايداري،  -1در گرو دو مطلب اساسي است:  (MFI)هاي مالي خردموسسه

 (Zolanvari,2111).هدف
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در گذشته كمبود سرمايه مانع اصلي توسعه و پيشرفت كشورهاي توسعه نيافته تلقي مي شد و به اين دليل دور باطل 

توسعه براي اين كشورها مطرح و راه خروج از آن نيز تزريق سرمايه و ثروت معرفي مي شد. اما نگرش امروز كامال 

الزم براي توسعه است نه شرط كافي. زيرا برخي كشورهاي در حال  متفاوت است، به طوري كه وجود سرمايه شرط

توسعه كه منابع طبيعي و ثروتهاي خدادادي و سرمايه اندكي داشتند، ثابت كردند كه با همين سرمايه اندك مي 

 توان به توسعه و پيشرفت نايل شد. يكي از راهكارهاي مناسب براي دست يابي به توسعه و پيشرفت اقتصادي، به

كارگيري سيستم هاي مالي كارآ جهت به جريان انداختن سرمايه هاي راكد و كم در جامعه است. زيرا سيستم هاي 

مالي كارآ به واسطه كاركردهاي اساسي خود، يعني گردآوري پس اندازها از منابع متنوع خصوصي و هدايت آنها به 

وان كردن مبادله كاالها و خدمات، باعث كاهش سرمايه گذاري هاي توليدي و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن ر

ريسک و هزينه هاي تامين سرمايه مي شوند و در نهايت، به واسطه دو مجراي تراكم سرمايه و نوآوري هاي فني، آثار 

قابل توجهي بر ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و افزايش ظرفيت هاي درآمدي خواهند داشت. موسسات تامين مالي 

خشي از نظام پولي و اعتباري كشور مي توانند نقش قابل مالحظه اي در اين زمينه داشته باشند. اين خرد به عنوان ب

موسسات مي توانند به عنوان نهادهاي مكمل سيستم مالي رسمي، سهم و نقش موثري را در تجهيز منابع خصوصا 

ش(. بر اين  اساس سامان دهي اين منابع راكد بخش روستايي داشته باشند )به عنوان نمونه گرامين بانک بنگالد

موسسات از اولويت به سزايي در برنامه هاي توسعه مربوط به بخش پولي كشور برخوردار مي 

 .(Hasanzadeh,2111)باشد

ها به موجب گذرد. اين صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي ميبيش از يک دهه از تاسيس اولين صندوق

گذاري در با اهداف تقويت رشد كيفي و كمي سرمايه 1329جهاد كشاورزي در سال  قانون تشكيل وزارت 12ماده 

برداران به نقدينگي با از بين بردن تشريفات زائد اداري و كم كردن هر بخش كشاورزي، آسان كردن دسترسي بهره

اند . اندازي شدهبرداران راهچه بيشتر تصدي گري دولت با واگذاري هر چه بيشتر اداره امور بخش توسط بهره

هاي موثري در عنوان سهام داران خود، گامها در گذر اين ايام با جلب اعتماد بخش دولتي و غيردولتي به صندوق

برداران بخش موقع و سريع به بهرهرساني آسان، بهجهت تقويت كميت و كيفيت سرمايه در بخش كشاورزي و خدمت

ق حمايت از توسعه بخش كشاورزي در سطوح مختلف استاني، محصولي، صندو 131اكنون بيش از اند. همبرداشته

ميليارد ريال مشغول فعاليت در بخش كشاورزي  19111اي بالغ بر شهرستاني، زنان و منابع طبيعي با سرمايه

 (Agricultural sector development support fund,2113)هستند

ميليون ريال و با  9111با سرمايه نقدي  1329ان در سال صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرم 

ميليون ريال  مي باشد كه  322141تشكل عضو شروع به فعاليت نمود. سرمايه نقدي صندوق در حال حاضر   161

درصد از  49/16مورد بوده كه  349برابر سرمايه اوليه ثبتي آن مي باشد. تعداد تشكل هاي عضو صندوق اكنون  19
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درصد از سرمايه نقدي صندوق متعلق به دولت  14/41نقدي صندوق را به خود اختصاص داده اند و مابقي سرمايه 

ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه با بهره كم پرداخت نموده كه عمدتا در  2412مي باشد.  اين صندوق تا كنون 

امين مالي براي صادرات محصوالت جهت تامين نهاده هاي كشاورزي بوده است. البته اين صندوق در زمينه ت

كشاورزي بويژه محصول خرما،  تامين منابع مالي زنجيره توليد گندم بذري و زنجيره توليد كود سولفات آمونيوم، 

پرداخت تسهيالت جهت خريد ماشين آالت كشاورزي و افزايش ضريب مكانيزاسيون و  تضمين سهامداران جهت 

ز فعاليت داشته است. يكي ديگر از زمينه هاي فعاليت صندوق حمايت از توسعه اخذ تسهيالت از بانک هاي استان ني

بخش كشاورزي استان كرمان انجام امور مربوط به كمک هاي بالعوض دولت با عامليت صندوق بوده است كه در اين 

المي و پرداخت به زمينه مي توان به پذيرش عامليت اعتبارات سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان و اسناد خزانه اس

هكتار اشاره نمود. از ديگر فعاليتهاي اين صندوق  31111ميليارد ريال در سطح 2213بهره برداران به ارزش بيش از 

نفر 911مورد، كمک به حفظ اشتغال حداقل  911مي توان به مرمت و اليروبي قنوات استان و لوله گذاري بيش از 

كشاورز و بهره بردار بخش  111،111، كمک و مساعدت مالي بيش از نفر بطور غير مستقيم 3111بطورمستقم و 

متر مربع اشاره  1126كشاورزي در استان بطور غير مستقيم و احداث ساختمان اداري در پنج طبقه با مساحت 

   .          (Bemani,2116) نمود

               (Nofresti & Abdolahi) 2112  ر تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي ارزيابي اث"تحقيقي با عنوان

سازي در نتايج شبيه دادند. انجام "مختلف اقتصادي تحليلي در چارچوب الگوي اقتصاد سنجي كالن ساختاري

 صورت ارزي بيندرصد منابع صندوق توسعه ملي به 21دهد كه وقتي نشان مي 1363 تا 1361هاي محدوده سال

درصد از  21گيرد و گذاري صورت ميسرمايه ها از كلگذاري در آن بخشسهم سرمايههاي اقتصادي به تناسب بخش

يابد، بيشترين ميزان رشد بخش كشاورزي و صنعت به تساوي تخصيص مي صورت ريالي بين دومنابع صندوق به

 .كندايجاد مي اقتصادي را

(Mohsenpoor etal.)2119 صيص بهينه اعتبارات بانک كشاورزي به اولويت بندي و تخ "تحقيق خود را با عنوان

ريزي آرماني نشان داد كه در حالت كلي، تخصيص اعتبارات در انجام دادند. نتايج برنامه "تفكيک استان هاي مختلف

درصد اعتبارت به زيربخش زراعت و  6/19بانک كشاورزي بهينه نيست و در صورت تخصيص بهينه اعتبارات، حدود 

درصد به زيربخش  3/1درصد به زيربخش شيالت و آبزيان و  9/2ه زيربخش دام و طيور، درصد ب 1/36باغباني، 

 جنگلداري اختصاص خواهد يافت.
(Farajzadeh & Zarei) 2119 تحليل راهبردي تأمين مالي خرد و توان اشتغالزايي تعاوني هاي "در مطالعه خود به

درصد داراي باالترين  39سه زوجي مشخص شد فرصتها با بر اساس يافته هاي مقاي  .پرداختند "توليد استان فارس

درصد بدست آمد  6در حالي كه اهميت نقاط قوت تنها  .درصد در رتبه دوم قرار دارند 31اهميت و ضعفها با وزن 

 .و تهديدها نيز وزني كمتر از يک چهارم دريافت كردند
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(Sedaghat) 2119 رابري درآمدي در مناطق پسته كاري استان كرمانبررسي اقتصادي فقر و ناب"، تحقيقي با عنوان" 

انجام داد و نتيجه گرفت كه خط فقر مطلق در بين پسته كاران استان كرمان بر اساس درآمدلص ساالنه برابر با 

 31)ده ريال( مي باشد.  991/622/94)ده ريال( و خط فقر نسبي بر اساس درآمد ساالنه برابر با  111/111/24

درصد از آنها دچار فقر نسبي مي باشند. شكاف  19زان پسته كار استان كرمان دچار فقر مطلق و درصد از كشاور

و براي كشاورزان پسته كار زير خط فقر نسبي برابر با  42/1درآمدي براي پسته كاران فقير زير خط فقر مطلق برابر 

 مي باشد.  9/1

(Dahmardeh & Asnaashari) 2111  توسعه مالي بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نقش "تحقيقي با عنوان

انجام دادند و نتيجه گرفتند كه شاخص توسعه مالي تاثير مثبت بر متغيرهاي سرمايه گذاري، پس انداز،  "ايران

 اعتبارات و توليد در بخش كشاورزي دارد. 

(Nazarian& Hossaini) 2111  ارآفريني در تعاوني هاي عوامل اقتصادي موثر بر توسعه ك"در تحقيقي با عنوان

درصد از پاسخگويان معتقدند كه تاثير عوامل اقتصادي در توسعه  4/41نتيجه گرفتند كه  "كشاورزي استان تهران

 كارآفريني زياد و قوانين شفاف اقتصادي و مالياتي از مهمترين اين عوامل هستند. 

(Hossaini & Bakhshayesh) 2114  هيالت صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري ارزيابي تس"تحقيقي با عنوان

انجام دادند. نتايج نشان داد كه چون بيشتر عوامل مؤثر  "بخش كشاورزي ايران به لحاظ هزينه مبادله وام گيري

شناسايي شده مربوط به ويژگي ها و شرايط وام گيرنده بوده است، مي توان با تمركز بر وام گيرنده از طريق ارتقاي 

طح توسعه يافتگي وي هزينه هاي مبادله دريافت تسهيالت در ساير مؤسسات اعتباري را كاهش توانمندي ها و س

  .داد

(Sedaghat) 2111  بررسي عرضه و تقاضاي اعتبارات كشاورزي و نقش آن در بهره وري توليد و "تحقيقي با عنوان

كه در بازار رسمي با افزايش نرخ  انجام داد و نتيجه گرفت  "نوسانات درآمدي پسته كاران در شهرستان رفسنجان

بهره، عرضه و تقاضاي اعتبار ابتدا افزايش و سپس كاهش مي يابند و نرخ بهره تعادلي در بازار رسمي اعتبارات 

 درصد مي باشد. 14

 (Altman) 2111  انجام داد.  "سازمان تعاوني به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي روستايي"تحقيقي تحت عنوان

يج نشان داد كه تعاوني ها به طور بالقوه مي تواند نرخ رشد و رشد عادالنه تر را حتي در محيط هاي رقابتي نتا 

 .اقتصادي ايجاد كنند. عالوه براين، براي پياده سازي و اجراي اصول همكاري، كليد موفقيت تعاوني ها است

( Mansoori& Kohansal)2112  استان  در كشاورزان وام عملكرد زپرداختبا موثر بر عوامل" تحقيقي با عنوان

 هايوام بازپرداخت بر كه است عامل ترينمهم بهره وام  نرخ  كه داد نشان انجام دادند . نتايج "رضوي خراسان

  .هستند بعدي فاكتورهاي ترتيب جاري توليد به هايهزينه و كشاورزي تجربه .گذارداثر مي كشاورزي
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(Motiram & Vakulabharanam)2119  در كشاورزي بحران براي تعاوني و مشاركتي هايحل راه"تحقيقي با عنوان 

 در حال توسعه كشورهاي در كشاورزي تعاوني را با مختلط تجربه انجام دادند. نويسندگان "در حال توسعه كشورهاي

 .كنندمي ، ترسيم بازاريابي و اعتباري تعاوني يک طراحي ارايه براي

(Ping & Zhong)2119،  و روستايي مناطق از مالي حمايت بررسي اعتبارات دولتي، تحليل"تحقيقي با عنوان 

 كندمي را تحريف مالي سيستم دولت ناكافي مالي سرمايه كه نشان داد انجام دادند. نتايج "روستايي مالي اصالحات

 .شودمي روستايي مالي تموسسا پايين كارآيي و اعتباري عرضه كمبود روستايي، سرمايه خروج باعث همچنين و

(Dan)2119   اساسا كه نشان داد انجام دادند. نتايج "كشاورزي به صندوق ورودي تجربي تحليل"تحقيقي با عنوان 

مالي  پشتيباني ساختار اين بايد بر عالوه تاكيد شود. تامين نهاده هاي بخش كشاورزي  مالي منابع به تامين بايد

 و كشاورزي موسسات عملياتي هايهزينه كاهش كشاورزي، توليد از حمايت افزايش در گردش،  يارانه كاهشمانند 

 كشاورزي راه اندازي گردد. در تحقيقات  گذاريسرمايه افزايش

در زمينه هايي كه غير مستقيم  مرتبط با موضوع تحقيق باشد تحقيقاتي در گذشته انجام شده است كه در پيشينه 

ا تحقيقاتي كه به طور مستقيم مرتبط با موضوع حاضر باشد انجام نشده است. در تحقيق به آنها پرداخته شد، ام

زمينه هاي مرتبط با موضوع تحقيق از جمله تحقيقاتي در خصوص اعتبارات كشاورزي، مديريت كشاوري و باغداري، 

ن و باغداران و عملكرد تعاوني هاي كشاورزي، بهره وري توليد،  بررسي وضعيت موجود درآمدي و معيشتي كشاورزا

ارزيابي اقتصادي فرصتهاي سرمايه گذاري در توليد و فرآوري در مناطق پسته كاري استان كرمان تحقيقات نسبتا 

 2111،(Sedaghat)  2111جامعي در سالهاي قبل انجام شده است كه از آن جمله مي توان به مطالعات انجام شده

(Sedaghat&Hossaini) ،2112 (Sedaghat)،2119a ( Sedaghat)،2119b (Sedaghat)و (Sedaghat) 2119 اشاره

 كرد.  

هدف از تحقيق حاضر بررسي وضعيت موجود، آسيب شناسي و معرفي ظرفيتها و پتانسيل هاي سرمايه گذاري 

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمان مي باشد. اين ارزيابي به مديران صندوق امكان بررسي 

آن را خواهد داد و احيانا زمينه الزم براي تغييرات موثر در جهت اثر بخشي بهتر و رضايت مندي بيشتر عملكرد 

 بيشتر اعضا را فراهم مي نمايد. 

 وش تحقيقر
قرار گرفت، اثر  يصندوق مورد مطالعه و  بررس يگذار هيسرما يها ليو پتانس يگذار هيسرما تيوضع قيتحق نيدر ا

 يگذار هيتوسعه سرما يرو برا شيپ يها از فرصت يبند تيواعضا بررسي شد، اول پرداخت شده به يوام ها يبخش

، ميزان منابع مالي مورد نياز صندوق براي پاسخگويي به نياز مالي سرمايه گذاران احتمالي توسط صندوق انجام شد

اي سرمايه گذاري از روش براي ارزيابي اقتصادي فرصتهارائه گرديد.  يكاربرد شنهاداتيپ تيدر نها برآورد گرديده و

صندوق از روش بودجه  يوام ها ياثر بخش يبررس يبرا استفاده گرديد. IRRو  NPV   ، BCRارزيابي تنزيلي 
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 ليو تحل هيتجز يبرابراي ارزيابي منابع مالي مورد نياز از آمار توصيفي استفاده گرديد. در نهايت  ي و جزئ يبند

 استفاده شد.   SPSS 22 ياز نرم افزار آمار هشد ياطالعات جمع آور

بر اساس اين روش ميزان درآمد افزايش يافته با  ميزان هزينه كاهش يافته جمع شده و  روش بودجه بندي جزئي :

كل درآمد حاصل از هر گونه تغيير در بودجه كلي بدست مي آيد. همچنين ميزان هزينه افزايش يافته  با ميزان 

ه جمع شده و كل هزينه حاصل از هر گونه تغيير در بودجه كلي محاسبه مي گردد. در نهايت سود درآمد كاهش يافت

 حاصل از هر گونه تغيير در برنامه كلي با كسر كل هزينه از كل درآمد محاسبه مي گردد

 1662 (Soltani etal.) 

 روش هاي ارزيابي اقتصادي  تنزيلي 

  روش تنزيلي در ادامه توضيح داده شده استبرخي از مدل هاي ارزيابي معروف به كمک 

1442) Soltani(:  

 ) ارزش خالص کنوني طرح(NPVالف( 

 
گردش نقدي خالص براي سال هاي عمر مفيد بر   Ctارزش خالص كنوني بر حسب تومان،   NPV در اين مدل 

فاصله زماني از سال   tرصد و نرخ تنزيل بر حسب د r  ،ميزان سرمايه گذاري اوليه بر حسب تومان  C1حسب تومان، 

 پايه بر حسب سال مي باشند.

براي ارزيابي اقتصادي، نرخ تنزيل حداقل قابل قبول در شرايط فعلي، معادل نرخ سود سپرده هاي بلند مدت بانكي 

 درصد مي باشد. 21در نظر گرفته شد كه معادل 

 ) نسبت منفعت به هزينه طرح(   BCRب(

 فعت به هزينه از رابطه زير استفاده مي گرددبراي بدست آوردن نسبت من

BCR= (NPV-C1)/C1  
 )نرخ بازده داخلي طرح(  IRR  ج( 

 نرخ بازده داخلي نرخي است كه ارزش كنوني خالص طرح در بلند مدت را صفر مي كند. 

                                                                                        =1 = 

IRR                                                                                          
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 نحوه جمع آوري آمار و اطالعات 

شركت و اتحاديه فعال زير مجموعه صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي  121جامعه آماري تحقيق تعداد 

ق با استفاده از روش سرشماري بنا بود تا تمام جامعه آماري مورد مطالعه قرار در اين تحقي ت.استان كرمان بوده اس

درصد از جامعه آماري( حاضر به پاسخگويي شدند كه اين  41شركت / اتحاديه ) 11گيرند، اما در نهايت فقط تعداد

، راين، ريگان و شهداد مستقر بودند. به مكرمان، رفسنجان، زرند، راور، انار، سيرجان، ب شركت ها در شهرستان هاي 

منظور جمع آوري اطالعات مورد نياز،  با مديران شركت ها و اتحاديه هاي مورد نظر  مصاحبه حضوري به عمل آمده 

 و پرسشنامه جامع تحقيق تكميل شد.

              

 

 

 نتايج

 آمده است. 1در جدول  نتايج بدست آمده از ارزيابي اقتصادي فرصتهاي سرمايه گذاري صندوق

اولويت اول سرمايه گذاري از نظر تشكلهاي مورد مطالعه عضو صندوق حمايت از توسعه  1ارزيابي اقتصادي  :1جدول 

 بخش كشاورزي استان كرمان

پروژه اولويت دار از نظر 

 تشكلهاي عضو صندوق

اولويت از نظر 

استقبال شركتها از 

 طرح

ارزش كنوني خالص با نرخ 

 )تومان((،  (NPV درصد 21

نسبت منفعت به 

 21هزينه با نرخ 

 ( BCR)درصد 

نرخ بازده داخلي 

(IRR) به درصد 

اولويت از نظر اقتصادي 

بر مبناي نرخ بازده 

 طرح

 1 14/22 19/1 221666932 1 گلخانه

 3 1/19 29/1 -23219164 2 پرورش ماهي

 2 16 62/1 -29161911 2 پرواربندي گوساله

ع خوراك توليد و توزي

 دام
3 249196111- 99/1 2/11 4 

پمپ بنزين و مجتمع 

 رفاهي كوچک
3 231231921- 41/1 6 1 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق

طرح داراي اولويت اجرايي پيشنهاد شده از طرف شركت هاي عضو صندوق نشان داد كه  1نتايج ارزيابي اقتصادي از 

درصد در بلندمدت، تنها طرح گلخانه كشاورزي داراي توجيه  21ل با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار حد اق

درصد در بلند مدت داشته اند كه از نظر  21اقتصادي است و ساير طرح هاي سرمايه گذاري بازدهي كمتر از 

اقتصادي داراي توجيه نيستند. دليل پايين بودن توجيه اقتصادي طرح ها عمدتا به شرايط اقتصادي جامعه ما بر مي 

گردد كه هزينه هاي توليد در سال هاي اخير ناشي از نرخ تورم هاي دو رقمي، افزايش شديد يافته اند و درآمدها 
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متناسب با آن افزايش نيافته است. البته بايد اين نكته را هم توجه داشته باشيم كه ارزيابي اقتصادي كنوني بر اساس 

قريبي آنها از درآمد و هزينه طرح ها انجام شده است كه اطالعات ارايه شده توسط شركت هاي عضو و برآورد ت

ممكن است از دقت كامل برخوردار نباشد. الزم است تا اگر بنا بر اين باشد تا صندوق از هر كدام از اين طرح ها 

حمايت مالي و يا مشاركت نمايد، حتما اطالعات كارشناسي دقيق اين طرح ها جمع آوري شده و تحليل اقتصادي هر 

 1رح در قالب طرح توجيه اقتصادي آن ارايه گردد. آنچه به طور كلي مي توان اذعان داشت اين است كه اوال اين ط

طرح از ديد تمايل به سرمايه گذاري توسط شركت ها داراي اولويت هستند و ثانيا نرخ بازدهي آن ها اگر چه كم 

ا قرار مي گيرد بيشتر مي باشد  و به طور نسبي در است اما از نرخ بازدهي فعلي وام هايي كه در اختيار شركت ه

مقايسه با فعاليت كنوني غالب شركتهاي عضو كه خريد و فروش نهاده هاي كشاورزي است ، داراي توجيه اقتصادي 

 مي باشند.

منابع مالي مورد نياز، ميزان مشاركت در تامين منابع مالي و ميزان ايجاد اشتغال پيش بيني شده براي پروژه 

تشكل فعال كنوني صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي  124هاي سرمايه گذاري با در نظر گرفتن كليه 

 آمده است. 2استان كرمان در جدول 

 
: منابع مالي مورد نياز، ميزان مشارکت در تامين منابع مالي و ميزان ايجاد اشتغال پيش بيني شده براي پروژه 2جدول 

  4141وعه صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان کرمان تا افق سال هاي سرمايه گذاري زير مجم

تعداد 

كل 

پروژه 

هاي 

داراي 

پتانسيل 

 اجرا

ميزان كل 

سرمايه اوليه 

 مورد نياز) تومان(

ميزان كل 

سرمايه در 

گردش ساليانه 

مورد نياز) 

 تومان(

ميزان كل 

مشاركت 

تشكلهاي عضو 

صندوق در تامين 

مالي سرمايه 

 تومان(اوليه) 

ميزان كل 

مشاركت 

تشكلهاي عضو 

در تامين 

سرمايه در 

گردش ساليانه) 

 تومان(

ميزان  كل 

سرمايه اوليه 

مورد نياز كه 

بايستي توسط 

صندوق تامين 

 گردد) تومان(

ميزان كل 

سرمايه در 

گردش ساليانه 

مورد نياز كه 

بايستي توسط 

صندوق تامين 

 گردد) تومان(

تعداد 

كل 

ظرفيت 

اشتغال 

 زائي

تشكلهاي 

عضو با 

حمايت 

صندوق) 

 نفر(

11 

 

 

92111111111 6429111111 19331111111 1939111111 14991111111 9246111111 362 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق

 

همان گونه كه از اطالعات جدول باال بر مي آيد ميزان كل منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري اوليه تمام 

،   1414ر مجموعه صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمان تا افق سال تشكل هاي فعال زي
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تومان برآورد شده است.  ميزان مشاركت احتمالي  6429111111تومان و براي سرمايه در گردش  92111111111

    درصد از سرمايه در گردش مي باشد.  29/19درصد از سرمايه اوليه و  24كليه تشكل هاي عضو صندوق 

 اثر بخشي وام هاي پرداختي به اعضاي صندوق     

تشكل كه در اين تحقيق پاسخگو بودند، كل ميزان وام دريافتي  11بر اساس اطالعات اظهار شده توسط مديران 

 11تومان بوده است كه اين ميزان وام به طور خالص در مجموع براي  12211111111مستقيم آنها از صندوق 

درصد  41/3تومان سود خالص ايجاد نموده است و بر اين اساس بازدهي وام پرداخت شده  439191111تشكل، 

تشكل كه در اين تحقيق پاسخگو بودند، كل  11برآورد گرديد.همچنين بر اساس اطالعات اظهار شده توسط مديران 

تومان  964111111ست ميزان وام دريافتي غير مستقيم آنها از بانكهاي ديگر كه با معرفي صندوق صورت گرفته ا

تومان سود خالص ايجاد نموده  3111111تشكل،  11بوده است كه اين ميزان وام به طور خالص در مجموع براي 

درصد برآورد گرديد كه تقريبا مي توان آن را صفر در نظر  43/1است و بر اين اساس بازدهي وام پرداخت شده 

          گرفت .

  نتيجه گيري و پيشنهادها
ل پايين بودن توجيه اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاري مورد مطالعه در اين تحقيق عمدتا به شرايط اقتصادي دلي

جامعه ما بر مي گردد كه هزينه هاي توليد در سال هاي اخير ناشي از نرخ تورم هاي دو رقمي ، افزايش شديد يافته 

همخواني دارد(. آنچه به  1369نتايج نبي ئيان و همكاران، نتايج با  اند و درآمدها متناسب با آن افزايش نيافته است)

طور كلي مي توان اذعان داشت اين است كه اگر چه نرخ بازدهي طرح هاي سرمايه گذاري اولويت دار پيشنهادي 

تحقيق حاضر كم است، اما از نرخ بازدهي فعلي وام هايي كه در اختيار شركت ها قرار مي گيرد بيشتر مي باشد و به 

ور نسبي در مقايسه با فعاليت كنوني غالب شركتهاي عضو كه خريد و فروش نهاده هاي كشاورزي است ، داراي ط

توجيه اقتصادي بيشتري مي باشند. ضمن اينكه ميزان اشتغال ايجاد شده از طرح هاي سرمايه گذاري نسبت به 

ر مجموع منافع اجتماعي بيشتري را مي اشتغال ايجاد شده از فعاليت غالب فعلي شركت هاي عضو بيشتر بوده و د

 توان براي آنها تصور نمود.

براي فعاليتهاي صندوق زياد به نظر مي رسد اما با توجه به زمان  1414اگر چه ميزان منابع مالي برآورد شده تا افق 

نه براي سرمايه سال است، ميزان منابع مالي طرح هاي سرمايه گذاري به طور ساليا 9كه  1414موجود تا پايان سال 

تومان برآورد مي گردد كه عدد   1121111111و  12111111111گذاري اوليه و سرمايه در گردش به ترتيب تنها 

قابل وصول و پرداختي به نظر مي رسد. با توجه به اينكه صندوق روند پرداخت وام هاي معمول براي شركت هاي 

داخت شده را نمي تواند در كوتاه مدت و ميان مدت تعطيل عضو كه عمدتا با هدف تامين نهاده هاي كشاورزي پر

كند لذا اين منابع مالي مورد نظر بايستي در برنامه صندوق به عنوان منابع اضافي مورد نياز طي سالهاي آينده تا افق 
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 ) منظور گردد و براي تامين آنها با مشاركت شركت هاي عضو، برنامه ريزي گردد ) اين نتايج با نتايج 1414

Shamsadini & Hossaini,2111)     .)همخواني نسبي دارد 

نكته قابل توجه در خصوص دليل اثر بخشي پايين كل وام هاي پرداختي به تشكل هاي عضو اين است كه اكثر اين 

تشكل ها از وام گرفته شده براي خريد و توزيع نهاده هاي كشاورزي استفاده كرده اند كه سود حاصل از آن بيشتر 

راي كشاورزان و باغ داران بوده است كه در اين مطالعه بررسي نشده است و قطعا اگر اثر بخشي وام ها براي اعضاي ب

اين نتايج با تشكل ها هم محاسبه شود، در نهايت اثر بخشي وام هاي صندوق به مراتب بيشتر از اين خواهد بود )

 همخواني نسبي دارد(.    (Dan,2119)نتايج 

 نتايج تحقيق پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي گردد: با توجه به

انعقاد قراردادهاي كشاورزي سه جانبه بين كشاورزان و اعضاي شركتها، شركتهاي تابعه صندوق و صندوق  -

حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمان براي تامين نيازهاي متعدد و ضروري كشاورزان. در اين 

جامع و نظارت بر اجراي دقيق آن و مخصوصا جلب اعتماد طرفين مي توان صورت با يک قرارداد خوب و 

انتظار داشت تا در ميان مدت و بلندمدت بهره وري توليد، درآمدكشاورزان، درآمد شركت ها و تعاوني هاي 

زير مجموعه صندوق و درآمد صندوق افزايش يافته و منجر به توسعه بخش كشاورزي استان و تضمين 

 رايي بيشتر صتدوق و اثر بخشي بهتر وام هاي پرداخت شده در آينده گردد.فعاليت و كا

بهبود بهره وري توليد و افزايش درآمد و سود كشاورزان مي تواند پس انداز آنها در شركت هاي تعاوني و  -

ند ساير شركت ها را افزايش داده و به تبع آن سرمايه شركت ها در صندوق نيز افزايش يابد و ادامه اين رو

در درازمدت مي تواند به توسعه مالي صندوق، توسعه بخش كشاورزي استان و تامين مالي پروژه هاي 

 سرمايه گذاري اولويت دار پيشنهادي  كمک قابل توجه نمايد.

برنامه ريزي براي توسعه زنجيره ارزش در بخش كشاورزي استان كرمان از طريق تنوع بخشي به فعاليتهاي  -

ابعه و كشاورزان و ايجاد ارتباط موثر پيشين و پسين با صنايع وابسته به كشاورزي كه صندوق و شركتهاي ت

خدماتي را به بخش ارائه مي نمايند و ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي كنند. در اين صورت نيز مي توان به 

 ارتقاي فعاليت ها و درآمد براي صندوق، شركت هاي زير مجموعه و كشاورزان اميد داشت. 

اصالح ساختار اقتصادي كشور از جمله ايجاد ثبات اقتصادي، كنترل تورم و كاهش فقر روستايي و   -

كشاورزي و مساعدت دولت براي حذف فقر مطلق از طريق پرداخت هاي مستقيم و يا غير مستقيم به 

روستائيان و كشاورزان و در شرايطي پرداخت سهم بخش خصوصي در صندوق حمايت از توسعه بخش 

ورزي با استفاده از منابع مالي دولتي يا از طريق وام با بهره پايين و يا اعتبارات بالعوض. اين نوع كشا

اصالحات و  حمايت ها  مي تواند به عنوان محرك مناسبي براي فعاليتهاي اقتصادي و پويايي و توسعه 

 رزي باشد.موسسات مالي از جمله توسعه و كارايي بيشتر صندوق حمايت از توسعه بخش كشاو
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