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TÓM TẮT
Nghiên cứu này sử dụng số liệu phỏng vấn trực tiếp 319 hộ và mô hình lôgit
nhằm đánh giá nhu cầu và những rào cản trong tiếp cận tín dụng chính thức của
các hộ trồng quế trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Kết quả cho thấy
có 76,17% số hộ có nhu cầu vay vốn nhưng chỉ có 48,27% số hộ nhận được
vốn vay chính thức. Lượng vốn vay đáp ứng được 77,02% nhu cầu của hộ
trồng quế. Những hộ không tiếp cận được tín dụng do các rào cản về tài sản
đảm bảo, lập phương án sử dụng vốn, thiếu kiến thức tài chính, ngại thủ tục
phức tạp và lo ngại không trả được nợ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thường cho các hộ khá, giàu và có giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất vay. Trong khi đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội thường cung ứng tín dụng
ưu đãi cho các hộ có thu nhập thấp hơn thông qua Hội Phụ nữ. Thiếu tài sản thế
chấp có giá trị là rào cản lớn nhất trong tiếp cận tín dụng từ ngân hàng thương
mại. Ngoài ra, việc tiêu thụ các sản phẩm Quế thông qua thương lái bằng hình
thức thỏa thuận miệng đã làm tăng chi phí trung gian và rủi ro thị trường, dẫn
đến hạn chế nguồn cung vốn từ ngân hàng. Các hộ được tham gia các khóa tập
huấn và là thành viên của hội phụ nữ thường thuận lợi hơn trong tiếp cận tín
dụng. Nhà nước cần tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ
trồng Quế để sử dụng làm tài sản thế chấp vay vốn. Ngoài ra, sự hợp tác giữa
ngân hàng, hội đoàn thể và các bên liên quan khác trong cung ứng tín dụng và
tổ chức các khóa tập huấn trang bị kiến thức về tài chính, kinh doanh Quế là rất
cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
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