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چکیده
بخش کشاورزي ايران با در اختيار داشتن سهم  30/30درصدي از محصول ناخالص داخلي(به ييمه اابه سهال
 03/3 ،)3030درصد اشتغال و  5/30درصد از تشکيل سرماي ااب ناخالص(ب ييم ااب سهال  )3030را به خهود
اختصاص داده اس  .شرايط مساعد ايليمي و جغرافيايي ايران ،کشور ما را از حيث پتانسيل ههاي توليهد محصهوت
کشاورزي در سطح ايد ه آلي يرار داده اس .
کمبود منابع مالي و سرماي اي از مهمترين چالش هاي جدي فراروي بخش کشاورزي اس .در عين حهال ،ضهف
زيرساخ ها در اين بخش ب دليل اختصاص اندک نقدينگي و منابع اندک در اختيار کشهاورزان ،عهاملي مضهاع در
عدم بروز و ظهور يابلي هاي بخش کشاورزي کشور اس .
در اين راستا ،نقش تأمين مالي کشاورزي بيش از پيش رخ مي نمايد .بانک ها ب عنوان مهمترين و اصليترين شه
بازار پول در ايتصاد ايران ،وظيف مديري و تدارک نقدينگي و هداي و کاناليزه کردن آن را ب سهم ففاليه ههاي
مولد توليدي و سرماي گذاري دارا مي باشند  ،ب طوري ک اهم نقدينگي ايتصاد جامف بايد توسط نظام بانکي کشهور
براي سرماي گذاري در بخش هاي مختل ايتصادي هداي و مديري شود.
در سا لهاي اخير با نگاهي ب وضفي تأمين مالي طر حهاي کشاورزي به راحتهي مهي تهوان دريافه که بانهک
کشاورزي ب عنوان يکي از ارکان مؤار بر تأمين مالي بخش کشاورزي توانست اس بها حرکه به سهم اسهتفاده از
منابع و ظرفي هاي داخلي ،ميزان اتکاي خود را ب دول و بانک مرکزي کاهش دهد .
در عين حال سياس هاي برنام پنجم برگرفت از سياس هاي کلي سند چشم انداز بوده و بر اساس اهداف پهيش
بيني شده در برنام پنجم توسف کشور ،جامف ايراني در اف چشم انداز برخوردار از دانش پيشرفت  ،توانا در توليهد و
متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرماي اجتماعي در توليهد ملهي و همينهين برخهوردار از سهرم  ،رفهاه ،امنيه

کارشناس اداره کل مطالعات و بررسیهای اقتصادی

غذايي ،تامين اجتماعي ،فرص هاي برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده ب دور از فقر ،فساد ،تبفهي

و

بهره مند از محيط زيس اس .
بر اساس اين برنام  ،ارتقاي شاخص هاي سرم غذا ،امني غذا ،اصرح الگوي تغذي جامف بها بهبهود ترکيهب و
سرم مواد غذايي ،ارتقاي سهم بهرهوري در رشد ايتصادي ب يک سوم در پايان برنامه  ،توجه به ارزق ايتصهادي،
امنيتي ،سياسي و زيس

محيطي آب با تسريع در استحصال ،عرض  ،نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي ک از کشور

خارج مي شود با اولوي استفاده از منابع آبهاي مشترک ،هدفمند کردن ياران هاي آشکار و اجراي تدريجي هدفمنهد
کردن ياران هاي غير آشکار ،ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و کشاورزان با تهي طرح هاي توسف روسهتايي،
گسترق کشاورزي صنفتي ،صنايع روستايي و خدما نوين و اصرح نظام ييم گذاري محصوت کشاورزي ،تهامين
بيم فراگير و گسترق کمي و کيفي نظام تامين اجتماعي و خدما بيم درمهاني و توسهف بخهش تفهاون بها ههدف
توانمند سازي ايشار متوسط و کم درآمد جامف ب نحوي ک تا پايان برنام پنجم سهم تفاون ب  05درصهد برسهد ،از
مهمترين تکالي وزار جهاد کشاورزي اس .
در اين راستا برنام پرداخ تسهير بانک کشاورزي طي سال هاي اجراي برنام پنجم توسف ( )3043-49تهيه
شده اس  .با توج ب برنام پرداخ تسهير بانک در سال  3043و نيز متوسط نرخ رشد تسهير پرداختي بانهک
کشاورزي طي سال هاي گذشت  ،متوسط نرخ رشد تسهير پرداختي بانک کشاورزي طي سال ههاي برنامه پهنجم
توسف  35درصد در نظر گرفت شده اس  .براي تفيين سههم ههر يهک از زيهر بخهش هها و محصهوت کشهاورزي از
تسهير پرداختي بانک دو سناريو تهي شده اس .
در سناريوي اول فرض شده اس ک سهم زيهر بخهش هها و محصهوت کشهاورزي از تسههير پرداختهي بانهک
کشاورزي در طي سال هاي اجراي برنام پنجم ااب بوده و برابر سهم آن زير بخش در سال  3034مي باشد .بر اين
اساس ميزان تسهير پرداختي ب آن زير بخش و محصهوت کشهاورزي مشهخص گرديهده اسه  .بهر ايهن اسهاس
تسهير پرداختي ب هر يک از زير بخش ها و محصوت کشاورزي در طي سا ل هاي اجراي برنامه پهنجم توسهف
داراي رشد ساتن  35درصد مي باشد.
در سناريوي دوم با توج ب اهمي هر يک از زير بخش ها و محصوت کشاورزي در برنام پهنجم توسهف  ،نهرخ
هاي رشد متفاوتي براي زير بخش ها و محصوت کشاورزي محاسب گرديده اس  .اين نرخ بها توجه به نهرخ رشهد
ساتن  35درصدي تسهير پرداختي بانک کشاورزي ،ميانگين نرخ رشد بخش کشاورزي در برنام پنجم توسهف و
ميانگين نرخ رشد زير بخش و محصوت مختل در طي سال هاي برنام پنجم محاسب گرديده اس .
ب عنوان مثال در برنام پنجم توسف  ،توسف کش دان هاي روغني از اهمي باتيي برخوردار بوده و نرخ رشهد
باتيي براي آن در نظر گرفت شده اس  .بر اين اساس در برنام پرداخ تسههير بانهک کشهاورزي نيهز ،پرداخه
تسهير براي کش دان هاي روغني از رشد باتتري نسب ب ساير محصوت کشاورزي برخوردار مي باشد.

برنام پرداخ تسهير بانک کشاورزي ب تفکيک محصوت کشهاورزي در زيهر بخهش ههاي زراعه  ،باغبهاني،
گلخان ها ،دام و طيور ،شير  ،مکانيزاسيون ،منابع طبيفي و آبخيهزداري و آب و خهاک تهيه شهده اسه  .تفکيهک
محصوت کشاورزي در اين گزارق براساس سرفصل هاي اعتباري تهي شده توسهط اداره کهل آمهار و برنامه ريهزي
مي باشد و سفي شده اس حتي اتمکان در يالب اين سرفصل ها  ،پيش بيني اعتبار تزم طهي سهال ههاي اجهراي
برنام پنجم توسف مورد محاسب يرار گيرد.
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