عملکرد سيستم بانکي در
پرداخت تسهيالت به بنگاههاي خرد،
کوچک و متوسط
با اجراي طرح رونق توليد در دولت تدبير
و اميد ،بالغ بر  79هزار ميليارد ريال
تسهيالت به  14هزار بنگا ه خرد ،کوچک و
متوسط پرداخت شد تا ظرفيتهاي راکد و
خاموش توليد فعال شوند که در اين ميان
بانک کشاورزي با پرداخت 571 ,953 ,25
هزار ميليارد ريال تسهيالت ،رتبه اول اين
تأمين مالي بزرگ را به خود اختصاص داد.
پس از بانک کشاورزي ،بانک ملي با فاصله
بسيار از رتبه اول  233 ,609 ,11هزار
ميليارد ريال ،و بانک صادرات با ,698 ,10
 650هزار ميليارد ريال رتبه دوم و سوم
را به خود اختصاص دادند .بهعبارت ديگر
فاصله بانک کشاورزي با رقبا در پرداخت
تسهيالت به بنگاههاي خرد ،کوچک
و متوسط فاصله هزار يا دو هزار ميليارد
ریال نيست ،بلکه نزديکترين رقيب بانک
کشاورزي کمتر از نصف بانک کشاورزي
تسهيالت به اين بنگاهها پرداخت کرده
است .بهعبارتي يک سوم کل تسهيالتي را
که دولت براي راهاندازي بنگاههاي خرد،
کوچک و متوسط در نظر گرفته بود ،بانک
کشاورزي پرداخت کرده است.
دغدغهاي برای بازپرداخت
تسهيالت وجود ندارد
يکي از دغدغههاي مطرح شده روند
بازپرداخت حجم منابع بااليي است که در
کوتاهمدت پرداخت شده است .رئيس اداره
اعتبارات و هدايت سرمايهگذاري بانک
کشاورزي درباره اين دغدغه معتقد است
که تصميمات درست اعتباري در بانک
کشاورزي به «بهداشت اعتباري» تعبير
ميشود .به اين معنا که اگر تصميمات
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درست اعتباري اتخاذ و منابع به ميزان
کافي در اختيار قرار داده شود ،بهطور
قطع بازپرداخت خواهد شد .ذکر اين
نکته ضروري است که ريسک اعتباري
بانک کشاورزي نسبت به سيستم بانکي
پايينتر است و اين بیانگر دقت و توجه
باالي سيستم اين بانک در پرداخت
تسهيالت است .نکته ديگر اينكه با تعامل
و اعتماد دوسويه بانک و مردم ،بخش
کمتري از منابع بانک کشاورزي به نسبت
ساير بانکها با مشکل بازپرداخت مواجه
ميشود.
نگاه کارشناسي در اختصاص منابع
بانک کشاورزي تمام تالش خود را در
طرح توليد و راهاندازي ظرفيت خاموش
بنگاههاي خرد ،کوچک و متوسط به کار
گرفته تا نياز واقعي اين بخش را شناسايي
و برطرف کند .به اين معنا که بيمحابا
تسهيالت و منابع پرداخت نشده و هر
تقاضايي ختم به پرداخت نشده است.
تمامي طرحهاي ارجاع شده بررسي شده
و منابع مالي و تسهيالت تنها به طرحهايي
اختصاص يافته است که کارشناسان بانک
کشاورزي به اين نتيجه رسيدهاند که
پرداخت تسهيالت ،اين واحد توليدي و
بنگاه را به افزايش ظرفيت توليد رسانده
و براي آن ارزشافزوده ايجاد ميکند .کما
اينكه نگاهي به عدد تقاضاهاي ارجاع
شده و تعداد تسهيالت پرداختي نشان
ميدهد نهايت دقت نظر به کار گرفته شده
تا تنها طرحهايي تسهيالت دريافت کنند
که توليدکننده واقعي هستند و اين منابع
ميتواند آنها را از رکود خارج کرده و
ارزشافزوده برايشان به همراه داشته باشد.
چنانکه  13هزار طرح با رقم تسهيالت
مورد نياز  78هزار ميليارد ريال به بانک

معرفي شده؛ اما تنها  27هزار ميليارد ريال
تسهيالت پرداخت شده است.
بنگاههاي خرد ،کوچک و متوسط
زنجيره بخش کشاورزي
عمده طرحهايي که از تسهيالت رونق
توليد و حمايت از بنگاههاي خرد ،کوچک
و متوسط برخوردار شدند ،طرحهاي در
چرخه و زنجيره بخش کشاورزي بودند.
امروزه در کشورهاي پيشرفته جهان در
بخش کشاورزي ،اصطالحي به نام «از
زمين تا چنگال» وجود دارد که در ايران از
آن به «کشاورزي از مزرعه تا سفره مردم»
تعبير ميشود .هنگاميکه چنين گسترهاي
را در نظر ميگيريم ،تنها کشاورزي را به
مزرعه محدود نميکنيم و تمام حلقههاي
واسط آن را مورد توجه قرار ميدهيم.
بنابراين تسهيالت بنگاههاي خرد ،کوچک
و متوسط به تکتک بخشهاي اين چرخه
تعلق گرفت .روند پرداخت تسهيالت در
طرح حمايت از بنگاههاي خرد ،کوچک
و متوسط درست مانند ديگر طرحها هم
بهصورت يکجا و هم بهصورت مرحلهاي
بوده است .اگر هدف سرمايه در گردش بود
و توجيه اقتصادي داشت ،منابع بهصورت
يکجا پرداخت شده است؛ اما اگر طرحها
زيرساختي يا توسعهاي بوده ،منابع
بهصورت مرحله به مرحله و بر اساس روند
پيشرفت طرح پرداخت شده است.
سايت «بهينياب» ،غربال اول
براي پايش بنگاههاي خرد ،کوچک و
متوسط وبسايتي بهنام بهينياب از
سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
طراحي شد .سپس بنگاههاي نيازمند به
تسهيالت و منابع مالي به اين وبسايت
مراجعه کرده و تقاضاي خود را ثبت

