تعیین اولویت اعتباری استانهای کشور
برای تخصیص اعتبارات در بخش کشاورزی
عباس خدابخشی

چکیده
از آنجا که تخصیص بهینه اعتبارات با توجه به محدودیت نهاده سرمایه در کشور ،بسیار حائز اهمیت می باشد ،لذاا
می بایست با توجه به روشها و معیارهای علمی و با مالحظه شاخص های اقتصادی و بانکی ،اعتبذارات را بذه نونذه ای
بین استان های کشور تقسیم کنیم ،که قابلیتها و پتانسیل های کشاورزی ،اقتصادی و بانکداری آن استان را نیذز مذد
نظر قرار دهیم.
چنانچه هر استان با توجه به شرایط حاکم از منابع بانک بهره مند نردد ،می تواند در پرداخت تسهیالت مذدیریت
بهتری را اعمال نماید .هرچند به منظور تخصیص بهینه منابع موارد دیگری از جمله ارزیابی صحیح اقتصذادی -مذالی
طرح ،اهلیت مشتری و  ...نیز می بایست مد نظر قرار نیرد.
در این بررسی با معرفی شاخص های اقتصادی -کشاورزی و بانکداری ،استان های کشذور بذرای تخصذیص اعتبذار
اولویت بندی نردیده اند .به همین منظور ابتدا استانها براساس قابلیتهای کشاورزی (به تفکیک هذر یذک از زیذربخ
های کشاورزی) در استان رتبه بندی شده اند .به عبارت دیگر رتبه هر اسذتان در تخصذیص اعتبذار بذرای هذر یذک از
زیربخ

های کشاورزی مورد محاسبه قرار نرفته است.

در ادامه هر استان با دیدناه کالن و در نظر نرفتن وضعیت کل بخ

کشاورزی مورد رتبه بندی قرار نرفته است،

به همین منظور در این بررسی از 65شاخص برای رتبه بندی استان ها استفاده شده است که  7شذاخص مربذوب بذه
شاخص های بانکداری و 94شاخص نیز شاخص های اقتصذادی-کشذاورزی مذی باشذد .همچنذین بذرای رتبذه بنذدی
استانها ،روش تاکسونومی عددی ) (Taxonomyانتخاب شده است.
محاسبات انجام نرفته بیانگر آن است که استان های تهران ،مازنذدران ،خراسذان رضذوی ،خوزسذتان و آیربایجذان
شرقی به ترتیب دارای باالترین اولویت تخصیص اعتبذارات در بخذ

کشذاورزی بذا توجذه بذه شذاخص هذای بذانکی،

اقتصادی و کشاورزی می باشند.
همچنین استان های بوشهر ،هرمزنان ،یزد ،ایالم و قم نیز کمترین اولویت تخصیص اعتبار را دارا می باشند.

کارشناس اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایهگذاری

مقایسه عملکرد بانک کشاورزی در تخصیص اعتبارات بیانگر آن است که اولویت بندی در تخصذیص اعتبذارات بذه
میزان زیادی رعایت شده است ،به طوری که طی سال های اخیر استان هذای تهذران و مازنذدران بیشذترین سذهم از
اعتبارات پرداختی بانک را به خوداختصاص داده اند .بنابراین می توان نفت که بانک کشاورزی در تخصیص اعتبذارات
استانی به قابلیت ها و پتانسیل های کشاورزی ،اقتصادی و بانکداری استان ها توجه نموده است.
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