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فائو می باشد.یافته ها، تفسیرها و نتیجه گیری مندرج در این مقام متعلق به  این مقاله حاصل کارکنان

 نویسندگان آن بوده و الزاماً دیدگاههای فائو نمی باشد.

تقسیمات و دیگر اطالعات نشان  فائو صحت اطالعات مندرج در این مقاله را تضمین نمی نماید. مرزها، رنگها،

سرزمینی یا حمایت و یا قبولی اوت فائو در مورد وضعیت حقوقی هر گونه بیانگر قض ،نقشه ایداده شده در هر 

 نین مرزهایی نمی باشد.چ

تصویر برداری و یا انتقال  .)کپی رایت( می باشند مالکیت معنویحق مشمول موارد مندرج در این مقاله 

قسمتی و یا کل این مقاله بدون مجوز می تواند تخلف از قانون مربوطه باشد. فائو انتشار مقاالت خود را تشویق 

 نموده و عموماً مجوز باز تولید بخشی از مقاالت خود را صادر می نماید.

ین محصول اطالعاتی برای موارد آموزش باز تولید و انتشار موارد مندرج در ا .تمامی حقوق محفوظ می باشد

حق ثبت به شرطی که منبع تهیه مقاله کامالً ذکر شود  هو یا دیگر موارد غیر تجاری بدون مجوز کتبی دارند

بدون کسب مجاز می باشد. باز تولید موارد در این محصول اطالعاتی برای فروش مجدد و یا دیگر موارد تجاری 

 ممنوع می باشد. معنوی مجوز کتبی دارنده حق مالکیت

 برای اخذ مجوز های ذکر شده با آدرس ذیل تماس گرفته شود:

 مدیر کل مرکز بخش سرمایه گذاری فائو

Viale delle Terme di Caracalla/ 00153 Rome/Italy 

Investment_Center@FAO.orgOr by email to:  

@ FAO2012 
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 قدردانی

تحت همکاری بین  (EBRD)بانک اروپائی بازسازی و توسعهین گزارش توسط بخش مرکزی سرمایه گذاری فائو با درخواست ا

هزینه های مطالعه توسط سهامداران بانک اروپائی بازسازی و توسعه  و فائو تامین شده است. نویسنده  .دو موسسه تهیه شده است

المون روتن، کارشناس سرمایه گذاری کشاورزی که کال زیرنظر آقای فرانک هولینگو، متخصص سرمایه گذاری روستائی  ،اصلی

این گزارش همچنین از نظرات  .در فائو و آقای هیک هامگارت، اقتصاددان ارشد در بانک اروپائی بازسازی و توسعه کار کرده است

رکل کشاورزی مالی بانک اروپائی بازسازی و توسعه، امانوئل هایدیر اقتصاددان ارشد در و پیشنهادات مفید پیتر براید، معاون مدی

 بهره مند شده است. بانک اروپایی بازسازی و توسعهفائو و هنالوینگر آنالیزور اقتصادی در 

 خالصه 

و شرایط آب و هوایی در دهه ، تغییر الگوی تغذیه رشد جمعیت و درآمد همخوانی دارد حصول اطمینان از اینکه تولید غذا با

های آینده یکی از چالش های حال حاضر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در دنیا می باشد. جمعیت دنیا انتظار می رود در 

درصدی نسبت به تعداد فعلی، ولی تقاضا برای غذا انتظار می رود  30میلیارد نفر قرار گیرد، افزایش  1/9در حدود  2050سال 

محصول نیاز است بهبود قابل مالحظه ای تولید  ،جهت مواجه با روند رشد تقاضا .د در طی مدت یاد شده افزایش یابددرص 70

کشورهای در حال گذار، که برخی نیز خود دچار  .ولی امکان کمی برای افزایش زمینهای در حال کشت وجود دارد .داشته باشد

می توانند نقش مهمی در نائل آمدن می تواند بهبود یابد،       به دلیل اینکه تولید محصول مشکالت امنیت غذایی می باشند، 

وارد کننده غالت  1980کشورهایی مثل قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین، که تا اواخر دهه  .به امنیت غذایی دنیا ایفا نمایند

 شوند.مطرح الت بوده اند، می توانند به عنوان صادرکنندگان عمده جهانی غ

این  .کشورهای در حال گذار نیاز می باشد یه گذاری بزرگ توسط بخش خصوصی، سرمابا تقاضای روز افزون غذا مقابلهجهت 

موسسات مالی بین  .قوانین و چارچوبهای سازمانی تسریع شود ،سرمایه گذاریها نیاز است از طریق سیاستهای حمایتی و مقررات

این مقاله به خصوص  .تسهیل نمایندرا توانند ایجاد این چارچوبها در دولتهای کشورهای در حال گذار  المللی، در جای خود، می

، در بخش کشاورزی و مدیریت ریسک : چگونه تولیدات مختلف سرمایه گذاریطقه عملیاتی مهم تمرکز می نمایندروی یک من

و سیستمهای  پروسهتولید غذای منطقه،  هستند، می توانند جدید نسبتاًبرای منطقه در حال گذار  مکانیزم ها و موسسات که

، ، بیمه شاخص آب و هوا، مکانیزم ها و سازمانها شامل: مدیریت ریسک قیمت براساس بازار؟  این محصوالتمبادله را باال ببرند

این مقاله تالش می کند  شد.ساختار ایجاد شده و دیگر شکلهای نوآورانه دیگر مالی، سیستمهای رسید انبار و بورس کاال می با



 

می تواند به طور مؤثر سرمایه گذاری و  بانک اروپایی بازسازی و توسعهشناسائی کند که چگونه موسسات مالی بین المللی مثل 

 را تقویت نمایند. ، مکانیزم ها و موسساتداده تا اتخاذ و افزایش ظرفیت چنین محصوالتانجام برنامه های مساعدت فنی خود را 

 سيستمهاي كشاورزي متنوع كشورهاي در حال گذار

زیادی، راه حل بهینه برای هر کشور خاص  ی در حال گذار وجود دارد، و به میزانوسیع ساختار بخش کشاورزی کشورها دامنه

وه بندی دسته بندی عمده گر 3، به منظور آنالیز موضوع بهتر است کشورهای در حال گذار را براساس . به غیر از اینمی باشد

 نمائیم .

 گروه الف : اعضای فعلی و مشتاق به عضویت اتحادیه اروپا

 فع )شوروی سابق(کشورهای مشترک المنا گروه ب : اقتصادهای بزرگ کشورهای عضو 

 بزرگگروه ث : اقتصادهای کوچک و نسبتا فقیر با یک بخش کاال 

. مثل عموما با یک درآمد سرانه نسبتا باال و اقتصاد متنوع می باشندگروه فعلی و مشتاق به عضویت اتخادیه اروپا نسبتا متنوع، 

ی به صورت جد ،، بازاریابی و ارائه اعتباراتل دولتی و آزاد سازی تأمین نهاده، کنار گذاشتن کنتربقیه کشورهای در حال گذار

 .اصلی تولید پا به عرصه وجود گذاشتند ، تولیدکنندگان خرده پا به عنوان طریقهبخش کشاورزی را مختل نمود. در برخی کشورها

سازمانهای بزرگ کشاورزی به عنوان طریقه اصلی تولید پا به عرصه وجود گذاشتند. در خیلی کشورها، ، ورهاکش دیگردر 

که نهاده های کشاورزی به صورت اعتباری ایجاد شدند کشاورزی و شرکتهای تجاری  نجیرهای محکم ارزش با صنایع تبدیلیز

کشاورزی در اقتصادهای بزرگ مثل آذربایجان، بالروس،  .دقرار می دادندر اختیارشان  کشاورزاندر مقابل خرید محصول 

بسیاری سوبسیدهای کشاورزی  .قزاقستان ،روسیه و اکراین پس از متالشی شدن اتحاد شوروی سابق دچار یک بحران عظیم شدند

 ،شدند، قیمت نهاده ها افزایش چشمگیری یافت و سیستم های بازاریابی سقوط کردند. بسیاری مزارع غیر سودده شدندمحو 

پنج کشوری که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته بود به صورت  .کشت و تولید با شتاب خارج شدندپروسه میلیون ها هکتار از 

مزارع دولتی به صورت مجانی و یا با قیمت خیلی ناچیز به ساکنان روستائی، شامل  در آذربایجان، بیشتر .متفاوتی اقدام نمودند

اعضاء مزرعه ، واگذار گردید که منجر به ایجاد به صورت مجانی و یا با قیمت خیلی ناچیز به ساکنان روستائی ، شامل اعضاء 

تبدیل تعدادی از مزارع تعاونی به  به جزء ،روسدر بال .مزرعه واگذار گردید که منجر به ایجاد ساختارمزارع خرده مالک شد

شروع  1990در قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین، بخش کشاورزی از اواخر دهه ساختار شرکتی، تغییر خیلی کمی رخ داد. 

مزرعه که تغییر ساختار نهایتاً منجر به ایجاد سیستمی شد که مزارع شخصی در کنار شرکتهای بزرگ  .به تغییر ساختار کرد



 

مزارع در حالیکه  .برخی توسط سازمان های بزرگ بین المللی مالکیت، اداره یا پشتیبانی مالی می شوند فعالیت می نمایند

مزارع بزرگ در زمینه غالت و دانه  های روغنی فعالیت  ،فعالیت می کننددام کوچک بیشتر در زمینه محصوالت با ارزش و یا 

 می نمایند.

. در دهه شامل کشورهای در حال گذار با درآمد کم، بیشتر جمعیت کشور در زمینه کشاورزی فعالیت می نمایددر گروه نهائی، 

هر چند تعداد کمی  .، بیشتر کشورهای این گروه شاهد آزاد سازی گسترده و تغییر ساختار افراطی مالکیت زمین بودند1990

. را حفظ کردندکنترل دولت حوزه کشت ومبادله اقالم صادراتی بخصوص در دادند تا اقدامات محکم برای فقط کنترل دولت 

سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی این کشورها در حداقل باقی مانده و ساختار تولید کشاورزی، داد و ستد و مسائل 

 می باشد. فمالی ضعی

 مقابله با ريسكهاي بخش كشاورزي 

به خصوص )، پردازش گران )صنایع تبدیلی( و بازرگانان درکشورهای در حال گذار در معرض همان ریسک هایی کشاورزان

، ریسک های سیاسی و ریسک های مربوط به حمایت هر دو قیمت نهاده و محصول ،خطرات آب و هوایی ، ریسک های قیمتی

یی قرار گیرند کشاورزان حتی اگر در معرض چنین ریسهالی و در همه جای دنیا فراگیر می باشد.که هستند  (فقیرانه ساختاری

در صورت  قرار می گیرند.در مقابل سودهای کوتاه مدت  )که نهایتأ کاهش ریسک را به دنبال دارد(مزایای مبادله بیمه  در معرض

یه گذاری و نتیجاً درآمد بروز ضرر ، نداشتن بیمه نه تنها باعث صدمه به درآمد ومصرف فعلی می شود، بلکه تبعات شامل سرما

 خواهد شد .را در پی آینده و رشد 

 .صنایع تبدیلی یک مقدار پوشش برای مقابله با این ریسک ها دارند، کشاورزان و صاحبان در برخی کشورهای در حال گذار

پوشش متفاوت و برنامه های پشتیبانی اتحادیه اروپا که شامل اعضاء جدید نیز می شود کمک کرده تا اقدامات ایمنی مشابهی 

بزرگ و ثروتمند مثل قزاقستان، فدراسیون  کشورهای نسبتاً .در کشورهای مشتاق عضویت در اتحادیه اروپا ایجاد نموده است

ولی در تعداد زیادی از کشورهای  .کشاورزی را اجرا نمایند تمه های سنگین سوبسید محصوالتا برنا روسیه و اکراین قادر بودند

فقیر جمهوری های شوروی سابق، همچنین مغولستان، دولتها استطاعت چنین بذل و بخششی را نداشتند و کشاورزان عمدتا به 

  .حال خود رها شوند

به طور مثال ابزارهای بیمه براساس شاخص آب  .ه های بیمه سوبسید مهیا نمایدبه جای برنام یابزار بازار گونه می تواند جایگزین

، جلوگیری از بسیاری از هزینه های جابجائی مالی و ریسکهای خطرات اخالقی یاتی کمترو هوا راه حل جایگزین با هزینه عمل

مه شده مثل کشاورز در زمانی که یک این بیمه پرداخت را به بی .که از مشخصه های بیمه چند خطره محصول است، می باشد



 

به طور مثال شاخص ها بیانگر ریزش باران در روزهای خاص، حداکثر  .شاخص به یک سطح ماشه گونه برسد انجام خواهد داد

پرداخت براساس زیان خاص نیست که بیمه شده متحمل شده است بلکه  .زمان روز یا دمای شب هنگام یا مرگ دام می باشد

در  .به طور مثال ریزش باران براساس اندازه گیری ایستگاه هواشناسی نزدیک .رایط خاص آب و هوا می باشدبراساس یک ش

ممکن است در محل ایستگاه هواشناسی باران آمده باشد ولی داشته باشد )به طور مثال فاصله که این روش از شرایط عالی زمانی

  .انجام دادمی شود پرداخت را به محض اینکه یک وضعیت هوایی رخ دهد  و ضمنأ ی آن ارزانتر استاجرا (نه روی زمین کشاورز

در حالیکه مغولستان به صورت موفقیت آمیزی  .بیمه ریسک شاخص در منطقه تا به حال ضعیف بوده است پیشرفت در معرفی

پیشرفت بیشتر به دلیل  عدم .یک پروژه پیلوت در اکراین شکست خورد ،این بیمه را برای تولیدکنندگان دام خود اجرا نمود

ولید ، کمبود اطالعات از تهای مدیریت شده حرفه ای آب و هواوجود سازمان ها و موانع فنی نظیر کمبود شبکه حجیم ایستگاه 

، مقررات نامناسب بیمه و قیمت گذاری محصوالت شاخص آب و هوا ، غیبت تخصص فنی برای طراحیگذشته و الگوی آب و هوا

همینطور  .کمک های فنی می تواند این تنگناها را جوابگو شود .اط بیمه شاخص آب و هوا و تامین مالی کشاورزیو سختی در ارتب

مطمئن برای توزیع بیمه شاخص آب و هوا برای استفاده کنندگان ذیربط به خصوص با مرتبط نمودن  یاین می تواند مکانیزم

تکنولوژی های جدید مثل استفاده از موبایل برای جمع  .اده ایجاد نمایدآن با محصوالت دیگر چون تأمین مالی خرد و تامین نه

تقاضا برای بیمه شاخص در خیلی کشورها زیاد است  .آوری حق بیمه و تغییر پرداخت ها می تواند از این اقدامات حمایت کند

 .ورت موفقیت آمیزی آزمایش کندو در برخی کشورها سیستم مالی به قدر کافی توسعه یافته است تا روش های جدید را به ص

در کشورهای تازه عضو و مشتاق به عضویت اتحادیه اروپا  .خطر قیمت می تواند از طریق استفاده از ابزار بازارگونه مدیریت شود 

که در میان به جلو ثابت در حال حرکت  هایو همینطور بخش های مثل پنبه و لبنیات این مدیریت به عنوان یک شکل قیمت

در بسیاری موارد، خریدار نه تنها متعهد به خرید با قیمت ثابت در زمان خاصی در آینده  .ره ارزش کشاورزی مهیا شده استزنجی

برخی محصوالت نظیر آنانی که از میان  .خواهد کرد ارائهبلکه نهاده، آموزش های تکمیلی و تسهیالت مالی را نیز  ،خواهد بود

به خصوص مناسب برای نظریه زنجیره ارزش در مدیریت ریسک  ،یاهان نگهداری شده مرکزیطبیعی مثال گ "امتیازات انقباضی"

در کشورهایی که زنجیره ارزش خوب سازماندهی نشده اند )مثل بیشتر کشورهای در حال گذار با درآمد کم(  .قیمت می باشند

 موسسات بین المللی می توانند توسعه آن را تسریع نمایند.

جلو حاوی ریسک باالی عدم رو به قراردادهای قیمت ثابت  ،ت نظیر غالت که نقاط انقباضی طبیعی ندارندبرای دیگر محصوال

 ها هر چند آینده .و آپشن ها ابزار بهتر مدیریت ریسک قیمت را مهیا می کندها در این موارد، آینده  .تحقق قرارداد می باشند

علیرغم تالشهای انجام شده توسط بسیاری  .ندایافته  اندکی کشاورزی هنوز در کشورهای در حال گذر توسعه های و آپشن

غالت جهانی برتر و پیشرو  ، استفاده از بازاروجود ندارد. در همین حالکشاورزی عملیاتی جاری  های کشورها، قراردادهای آینده



 

لجستیک استفاده از بورس خارج از  اینکه نه فقط به دلیل ،برانگیز است چالش (شیکاگوبازرگانی بورس ) و دانه های روغنی

متمایل با قیمت های بورس شیکاگو  بلکه چون قیمت های محلی در کشورهای در حال گذار الزاماً ،کشور طاقت فرسا خواهد بود

 حرکت نمی کنند .

 بهبود بورس كاال و سيستم رسيد انبار در كشورهاي در حال گذار 

ولی بیشترشان  ،از هر سه کشور دو کشور حداقل یک بورس کاال دارد .بورس کاال زیادی در کشورهای در حال گذار وجود دارد

کاال  آتیه هایمبادله کل اندازه  .ایفا می نمایند کشورشانلذا نقش غیر مهمی در اقتصاد  ،دارند اندکی بنیه سازمانی و مالی

ظرفیت ولی قراردادهای کشاورزی برای بسیاری بورسهای بزرگ اهمیت کمی دارند،  اینکه. علیرغم درمنطقه خیلی کوچک است

بطور مثال نقش کشورهای بزرگ مشترک  .و جود دارد ،خوبی برای رشد، چه از طریق قراردادهای ملی یا ابتکارعملهای ناحیه ای

هانی غالت و دانه های روغنی به درجه ای از توسعه فدراسیون روسیه و اکراین دربازارج ،المنافع )شوروی سابق( مثل قزاقستان

دست یافته که قراردادهای آتی غالت و دانه های روغنی دریای سیاه توجه عالقه مندان بین المللی ومشتاق را به خود جلب 

 کرده است.

. برای این یجاد میکنندا یو فیزیک بازارهای آتیه هایکی از خصیصه های کلیدی بورس کاال عملیاتی این است که یک پل بین 

)رسید انبار( اجازه وثیقه  WHRفنی مورد نیاز می باشد. سیستم های  ، مالی و ساختارقانونیخاص ، موارد که این ارتباط کارکند

، تولید کنندگان که این سیستمها در جای خود باشندو در ادامه قرض در ازای آن را مهیا می نماید. زماین دهی محصول کشاورزی

وانند محصول خود را بعداز برداشت به انبار مجاز تحویل داده و رسید را به واسطه مالی به عنوان تضمین تحویل دهد. غله می ت

انبار شده به عنوان وثیقه عمل کرده و به کشاورز اجازه می دهد به درفصل کاشت از تسهیالت مالی استفاده کند. مضافاً سیستم 

گزینه ذخیره سازی به کشاورزان اجازه می  و آژانس را از قراردادهای موقتی کاهش می دهد. هزینه های اطالعات  رسید انبار

مانع این سیستم بهبود یابد، لذا  محصول به بازارعرضه شودقیمتهای بازار قبل از اینکه صبر کنند دهد پس از برداشت محصول 

در  "یکاغذ"حلقه ارتباطی قوی بین فیزیک غله و معامله  رسید انبارسیستم  از اشباع بازارشده و باعث ثبات قیمتها می شود.

محلی را  ه هانه تنها احتمال موفقیت قراردادهای آتی  رسید انبارقابل تعویض می باشد. سیستم های کارآمد غله قراردادهای

 ، بلکه همینطور فرصتهای منابع مالی جدید بعد از برداشت محصول را مهیا می نماید.افزایش می دهد

شروع شده است. این پروژه  بانک اروپایی بازسازی و توسعهدرآژانس های بین المللی به رهبری  رسید انباردادی از پروژه های تع

غیرقابل اعتماد به دلیل موجه  ،بانکهای محلی عموماً  ل موفق بوده اند، ولی هنوز جای زیادی برای بهتر شدن دارند.ها در ک

قوانین و مقررات . اصالحات تمایلی نشان نمی دهند رسید انباربررسی احتمال ارائه تسهیالت در  ،مسئولین انبارهای محلی بودن



 

 گردانندگان انبار تمایلی به کمک به منابع مالی سپرده گذاری شده ندارند. برخی پروژه ها .دبیشتر اوقات از حرکت باز می مان

ولی  استفاده می شدند(که درایاالت متحده امریکا  ثل سیستمهایی)مغربی داشتند  رسید انبارسیستمهای  شبیه سازی هب تمایل

لذا آنان از درک استفاده از تکنولوژی  ،به اندازه کافی خود را با شرایط خاص بخش کاال کشورهای درحال ظهور تطبیق نداده بودند

حال  بود، ومقررات معطوف شده یقانونعاجز بودند. توجه زیادی روی ایجاد ساختار  (EWRانبار ) های الکترونیکجدید مثل رسید

مل وثیقه پشتیبانی مدیریت/اعتبارات، که قوه حمایتی درمحل شده است. اینها شامحکم آنکه توجه کمی روی اقدامات عملیاتی 

 ی ارزشی می باشد.ه او تسهیالت مالی زنجیر دراقتصادهای درحال ظهور رسید انبارمالی  محرکه منابع

. شوند و فصل قید و بندهای زیادی درکشورهای درحال گذار میبایست حل وظیفه چالشی بوده وتوسعه بورس موفق یک 

 و حتی مخالف تولیداست: ناقص ارچوب قانون ومقررات بیشتر اوقات گنگ،چ

محدود نمودن حداکثر تعداد افراد مجاز سهامدار، یا به طور می تواند با  بورس درقوانین اداره کننده سرمایه گذاری  •

 .ن سود(، حالت منع کننده توسعه باشدال تعریف کردن بورس به عنوان سازمانهای غیرانتفاعی )بدومث

برای اجرا مشکل  ،بطورمثال تصمیم آنان در پانل حکمیت بورسها قدرت کافی برای تعیین ضوابط برای خودنیستند.  •

 یا حتی میتواند در دادگاه رد شود . است و

، تالش برای ایجاد یک ارتباط بین ل گذاردربرخی کشورهای درحا .ل اجرا شودمشکل است که سیستم کارآمد حم •

یک سیستم مناسب ارزشیابی و تمرکز مالکیت انبارها ، رسید انباربه دلیل نبود مقررات قوی آتیه ها بازارهای فیزیکی و 

 تضعیف شد.

پيشنهادهاي ذيل بايد ، در منطقه رسيد انبارجهت حركت به سمت جلو براي پروژه هاي بورس كاال و 

 جايگزين رفتارهاي سنتی شوند .

، سپس چارچوب قانون ومقررات را رورای محدودیتهای قانونی جا دهیماول به دنبال معامالت احتمالی بوده و آنها را د •

 بهبود بخشیم. رسید انباربرای تسهیالت مالی 

    رسید انبارقابل مبادله ابزار تشویق نوآوری به سوی توسعه یک بازار ثانویه •

ها و آینده کشاورزی که نیاز معامله فیزیکی و یا تأمین مالی اقالمی چون قراردادهای  گزینهبررسی ابزار ورای  •

REPO(REPO  یک توافقنامه کوتاه مدت است که شخص یک اوراق دولتی را به سرمایه گذارامروز می فروشد و فردا

با شرکا احتمالی   ابزار سپس برای معرفی .پروژه ها را هدف قراردهدتوافق خرید مجدد( یا اوراق –مجدداً می خرد 

 همکاری کند. یکی بعد از دیگری

 استفاده کامل از تکنولوژی  موجود برای توسعه اقدامات کاهش دهنده هزینه، که برای کشورهای درگذار مناسب باشد. •



 

قراردهد، واین تکنولوژی را برای جذب شرکت کننده های جدید  رسید انباررا زیر بنای پروژه های  EWRسیستمهای  •

 به بخش استفاده کند.

 تأمين مالی رسيد انبار حركت وراي

فقط یکی ازابزار مهیا نمودن تسهیالت مالی با شرایط بهتربرای شرکت کنندگان در زنجیره ارزی   رسید انبار تأمین مالی

آژانسهای توسعه به طرق مختلف از  و بانک اروپایی بازسازی و توسعه ,IFCکشاورزی در اقتصادهای درحال گذار میباشد. 

تهای حاضر دربخش کشاورزی قرض دهند )بصورت که به موجودی ،قابلیت مالی بانکهای محلی و موسسات غیربانکی مالی

تسهیالت آنها توانایی بانکهای محلی رابرای  پشتیبانی کرده اند. این برنامه ها مفید هستند.، هردو کوتاه مدت و بلند مدت(

 هدف ایجاد و تقویت مینمایند. ولی جامالی جهت پروژه های کوتاه مدت با تأثیر کلیدی تسریع کننده روی بخش های 

 برای گسترش ظرفیت و افزایش تأثیرشان وجود دارد. 

خصوص بیشتر این برنامه ها حال روی یاد دادن بانکداران برای اینکه چگونه ریسکها راشناسایی و کمیت بندی کنند ه ب

تمرکز کرده اند. هرچند رتبه بندی اعتباری ریسکهایی که مربوط به فاکتورهای بیرونی مثل تغییر قیمت با شرایط آب 

بانکها نه فقط برای کمیت  تقویتای تجاری را حذف نمی نماید. وهوایی به جز موارد دیگر چون سیاستهای دولتی و شرک

مالی ساختاری برای افزایش ظرفیت آنان برای  ، بلکه مهمتر اینکه مدیریت ریسک با استفاده از واریته ای از ابزاراستبندی 

ا حداقل زنجیره ی ،قرض دادن به کشاورزی حاد می باشد. یک شرط گسترده برای قرض دهی موفق این است که کشاورزی

 ،، از تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی، از مزرعه تا قاشق غذاکه تأمین کننده تسهیالت مالی مد نظر دارد محصول عرضه

بطوریکه خود آنها همینطور می  ،قدرت ساختار مبادله مالی بسازندباید یاد داد چگونه وامها را حول . به بانک باشدسودآور

 .کار کنند (قرض گیرندگان احتمالی توانبه جای ن )روی تقویت آناتوانند 

. برنامه های مالی میکرو درسرتاسر ارد مالی میکرو نیز توصیه میگردداین نوع برخورد نه تنها برای بانکداری معمولی بلکه مو

ه تکیه روی ترکیبی ( اداره می شود. آنها تمایل بNGOمنطقه در حال گذار وجود دارد و عموماً توسط سازمانهای غیر دولتی )

، تجربه بین المللی نشان به جای آن .از امتیاز دهی اعتباری، گارانتی های گروهی و ارزیابی برنامه های کسب و کار دارند

: ریسک مدیریت از تسهیالت دهند میکرو می تواند مستقیماً به مشکالت اصلی قرض گیرنده بپردازد که عبارتند می دهد

، محصوالت جدید مثل بیمه آب و هوا رایط نامناسب ورودی و خروجی مبادالت مالی بازار. پیشنهادنشده، تولید پایین و ش

های سرویسهای دامپزشکی و آموزش تکمیلی، برنامه های ایجاد ظرفیت برای گروههای کشاورزان، پشتیبانی قرارداد 



 

داده و نتیجتاً تأثیر مثبت روی توان وام طرحهای کشاورزی و اطالعات قیمت می تواند سیستم وار این مشکالت را کاهش 

 گیرندگان به بازگشت وام بگذارد.

ساختارهای مبادالت مالی بسیاری  .کمک خواهد شدوام دهنده ، اگر موسسات پشتیبان اعتبار تقویت شوند، دراین طرح

اضافه کنترل و  وجود داردکه یک بانک روی شخص ثالثی تکیه کند، زیرا مهارتهای الزم تخصصی هستند و یک سطح

تنظیم کننده وجود دارد. سازمانهای بین المللی بهتر است مقدرای ازمنابع خود را برای بانکهای محلی کنار بگذارند تا آنان 

 بتوانند موسسات پشتیبانی تسهیالت مالی محل کارشناس حمل و نقل و مدیران تضامین را توسعه دهند.

منابع مالی کار  هد، ترجیحاً درکنار موسسات دولتی تخصیص دهندباشنبخشی از یک محیط مالی کاملتر  بانکهااگر  ،مضافاً 

و خطر قرارگرفتن دربرابر ریسکها همینطور بورس چند منظوره جایی که می توانند خود را مجدداً به لحاظ مالی  ،کنند

. سازمانهای بین المللی ببینند چگونه می توانند از شتبانکها عملکرد بهتری خواهند دا وجود داشته باشد، تقویت نمایند

پیشنهادهای گروههای بخش خصوصی برای تشکیل سکوی مبادله کاال ومنابع سرمایه گذاری کشاورزی برای جبران تعهدات 

 جاریشان به بانکهای محلی  پشتیبانی نمایند.

یک کشور به کشور دیگر شاید درهمه مواقع کارساز یا از  درحالیکه کپی کردن ساختار یک بخش کاال به یک بخش دیگر و

همچنین  د. دردنیا ونساختارهایی که در یک محیط خاص خوب کار کرده اند می تواند به دیگران انگیزه بده ،نباشد

یک  اگر به نحو مناسبی استفاده شود، میتواند به نحو احسن در ساختار مبادله نمونه های زیاد ،کشورهای درحال گذار

جواب عملی به نیازهای مالی تولیدکنندگان کاال، صنایع تبدیلی و بازرگانان باشد.  و ،ر خاص درحال گذار استفاده شودکشو

اینکه نیازهای مالی بخش کشاورزی ل به تمرکز روی مبادالت مالی وسیع باشند، و بانکهای بین المللی تمای در حالیکه

این عمدتاً به عهده بانکهای محلی و منطقه ای کشورهای درحال گذار است  لذاآنان می باشد، همیشگی آستانه  پایینتر از

 برای منطقه خود اتخاد کنند.ساختاری که از تجربیات بین المللی یادگرفته و راه حلهای مالی 

رحال گذار بانکداران در کشورهای دبه در دنیا دریایی از تجربه با نوآوری در تسهیالت مالی کشاورزی وجود دارد که میتواند

انگیزه بدهد. این تجریه محدوده ای که از تجربه استرالیا با اوراق پروژه های کشاورزی تا ارتباط تسهیال ت مالی کشاورزی 

( درچین، از اوراق روستایی صادره توسط کشاورزان در برزیل Hedingبه تنظیم مانده با محدودیت برداشت و واریز به حساب )

: فروش و خرید اوراق در روزبعد( که در بازاربورس کاال  Repoثانویه مالی بازار تا قراردادهای رپو ) ربرای ایجاد گسترده ابزا

 . سازمانهای بین المللی میتوانند این تجارت و تخصصها را به منطقه بیاورند.را شامل می شود کلمبیا مبادله می شوند



 

کاال همیشه مثبت نبوده است. کاالی ساختاری و تسهیالت مالی درکشورهای درحال گذار، تجربه تسهیالت مالی ساختاری 

مبادله ای از نظربانکداران به عنوان یک زمینه کم ریسک می باشد. لذا این برای قرض گیرندگان در یک محیط با ریسک 

شایستگی  هرچند در چند مورد که این .مناسب می باشد ،درصورتیکه ساختارمالی به شایستگی مهندسی شده باشد ،باال

. به خصوص توجه است غایب بوده است، بانکداران متوجه شدند ساختار آنان به دلیل مدیریت ناقص ریسک ناموفق بوده

که به توانند به صورت بهینه عمل  های ارزش ایجاد مشوقهای الزم برای برخی شرکت کنندگان در زنجیره رایناقص ب

  کنند، مبذول شد.

مالی ساختاری به احتمال زیاد در کشورهای درحال گذار که به عضویت اتحادیه اروپا ظرفیت برای گسترش تسهیالت 

نیاز برای ساختار و کم شده در هردوحالت واقعی وتصور  جای ریسک قرض دادنبسیار محدود می باشد. در آن درآمده اند

ی میکنند. بانکها در این کشورها به مالی سخت کم شده است. اعضا مشتاق به عضویت دراتحادیه اروپا یک روند مشابه را ط

اهداف بهتراست درآمده اند ، و اینها  (و به میزان کمتری بانکهای آمریکایی)غربی اروپای میزان زیاد به مالکیت بانکهای 

اصلی پشتیبانی بین المللی نباشند. شرایط قانونی و مقررات به نحو چشمگیری بهبود یافته است و به عنوان شرایط الحاق 

آرشیو سوابق ایجاد نموده که حال به آنان اجازه دسترسی به ترازنامه تسهیالت  بزرگد. شرکتهای می باشنه اتحادیه اروپا ب

مالی می دهد. نهایتاً سرمایه گذاری زیاد توسط اروپای غربی درکشاورزی و بخش صنایع تبدیلی این کشورها انجام شده، 

 ت.سازماندهی شده اسآنان لذا درکل کشاورزی 

اند که بیشتر روی  دریافت نمودهاقتصادهای بزرگ قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین تسهیالت مالی ساختاری زیادی 

. چارچوب قانونی و مقررات مطلوب شده، هرچند هنوز کامل نمی باشد. چند بانک صادرات بوده است اصلیشانه جریانهای 

میالدی، 2000ساختاری برای کاالهای کشاورزی دارند. در اوایل دهه  درمنطقه تجربه کافی با چند فرم تسهیالت مالی

بانک اروپایی . برنامه های خود را شروع کنندر را توسعه داده تا بتوانند مبادالت مالی تبرخی از بانکها ظرفیت داخلی مناسب

یل بازرگانی درترویج این نوع حد کمتری برنامه های تسه تا و رسید انباربرای ترویج تسهیالت مالی  بازسازی و توسعه

می شوند، روی  متبحرتسهیالت مالی ساختاری موثر بوده است. هرچند آن بانکدارانی که مورد تسهیالت مالی ساختاری 

فلز و غالت تمرکز می کنند. تالشهای کمترب برای نشانه گرفتن بخشهای سنتی صورت پذیرفته  بخشهای عظیم نفت،

ند به این روند کمک کند. نقطه خوب برای شروع تمرکز روی زنجیره های کاالهای در هم است. حمایت هدف دار می توا

 آمیخته و بخشهای غیر سنتی می باشد.

اقتصادهای ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، جمهوری مولدامی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان کوچک و آسیب پذیر 

یک خطر مبنی بر درجه زیر سرمایه گذاری ایجاد می کنند. با تعداد کمی  هستند. آنها برای قرض دهندگان بین المللی



 

بانک محلی بزرگ و عمأل بدون هیچگونه بانک بین المللی، بخش مالی توسعه نیافته است. نرخهای محلی سود باال است. 

بخش کشاورزی معموأل  کنترل محکم دولت روی تولید کشاورزی پراکنده بوده و تعداد خیلی کمی مزارع بزرگ وجود دارد.

به عنوان استراتژیک بوده و قوانین و مقررات، مثل آنانی که روی صادرات وضع شده، توسه این کشورها را محدود نموده 

زیر ساختها برای مبادله فیزیکی، شامل انبارها و آزمایشگاههای رتبه بندی نا کارا هستند. سیستم قانونی و مقررات  است.

ست. انجام مبادالت کاال راضی کننده نیست و عدم تحقق قراردادها بسیار رخ می دهد. نبود اعتماد ضعیف و فساد شایع ا

بین بازیگران مختلف در بخش کاال وجود دارد. تمامی این فاکتورها مبادالت مالی کاال را پیچیده می کند. روشهای ساختاری 

لی عمومأ خیلی کوچک هستند تا بانکهای بین المللی را می تواند به کاهش ریسک کمک کند، ولی اندازه معامالت احتما

جذب کنند، در حالیکه بانکهای داخلی فاقد تخصص کافی می باشند. جامعه بین المللی می تواند از بخشهای به خصوصی 

 مثل پنبه، شیر و لبنیات حمایت کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نتیجه گیری

و گستردگی تسهیالت مالی کشاورزی و مدیریت ریسک که در هر دو سطح دولتها و آژانسهای بین المللی می توانند تعمق  

منطقه و دنیا توسعه یافته انجام دهند. روشهایی که موفقیت را در برخی کشورهای در حال گذار و بخشهای اقتصاد به 

مربوطه از دیگر  نمایش گذاشته اند را می شود به دیگر کشورها و بخشهای اقتصاد بسط داده شوند. به کارگیریتجربیات

نقاط دیگر دنیا امکان پذیر است. اقدامات احتمالی را می شود به سه ناحیه تقسیم کرد: ساخت نهادها، توسعه ابزار اجرا و 

 بهبود قوانین و مقررات.

حجم گسترده ای از نهاد سازی در کشورهای در حال گذار وجود دارد که روی سکوهای سازماندهی شده مبادالت تمرکز 

؛ تکمیل کننده های زنجیره ای که کاال را مبادالت کشاورزی، تسهیالت مالی و مدیریت ریسکروی: نموده و می توانند 

زی در جریان باشد؛ و توانایی بانکها برای یافتن منبع و مبادالت قادر می سازند به صورت کارآمد در زنجیره ارزش کشاور

و دیگر سازمانهای مالی  بانک اروپایی بازسازی و توسعهد. ننوآورانه مالی کشاورزی، تمرکز نموده و آنها را به هم وصل کن

، EWR، در بورس کاال یا ادلهبه طور مثال، سکوی مببین المللی می تواند هر کدام از اینها را به شکل خاصی حمایت کند. 

باید به عنوان حامالن نوآوری حمایت شوند. در کشورهای در حال گذار، نوآوری نه فقط در زمینه مدیریت ریسک قیمت و 

)فروش موقت اوراق مشارکت و خرید  Repoمدیریت ریسک متقابل مورد نیاز است، بلکه همینطور در تسهیالت مالی، شامل 

و اوراق برای پروژه های کاال مورد نیاز می باشد. کارهای بیشتری روی تقویت بانکهای  CPRت بر اساس مجدد آنان(، محصوال

یک شروع  محلی برای تفهیم بخش کاال و ابزار ساختار مالی و حتی ابزار ساده مثل فاکتورینگ و لیزینگ باید انجام شود.

نقاط انقباضی در زنجیره را ایجاد می کند )مثل  است که موجودیتهای حمایتی که "ممیزیهای زنجیره ارزش"خوب 

کاالهایی که احتمال زیاد از درون این موجودیتها ایجاد شوند(، و زمانیکه خوب سازماندهی شده اند، می توانند لنگری برای 

 ود.ایجاد تسهیالت مالی ساختاری باشند. نقطه شروع می تواند توسط توسعه طرح برای بخشهای مختلف مالی دنبال ش

قسمتی از نوآوری در ابزارها بستگی به نوآوری سازمانی دارد. سکوهای معامالت حامالن ابزار نوآوری می باشند. با سیستم 

EWR سرمایه گذاران بازار سرمایه می توانند مستقیمأ روی سهام فیزیکی کاال سرمایه گذاری نمایند، لذا تسهیالت مالی ،

Repo  امکان پذیر می شود. در بورس ها، اوراق پروژه ها برای طرح های کشاورزی از جمله این امکانات می باشند. قرارداد

مشتقات شاخصه های آب و هوا رشد بازار مدیریت ریسک آب و هوا را مهیا می نماید. هر چند، طراحی ابزار مناسب می 

ایت بهره خواهد برد، به عبارت دیگر نو آوران به سادگی کپی می شوند. ، و نتیجه نیز از محافظت کپی ردتواند پیچیده باش

لذا بحث خوبی در مورد حمایت عمومی برای توسعه ابزار جدید وجود دارد. ابزارهایی که توجه خاصی را بها می دهند شامل: 



 

راق پروژه ها مثل آنانی که در های برزیل؛ و او CPRبیمه شاخص، به خصوص برای ریسک آب و هوا؛ ابزار بازار سرمایه مثل 

  استرالیا مبادله می شوند، می توانند به مدیران حرفه ای جدید اجازه دهند که در بخش کشاورزی مشارکت نمایند.

، قانونی و مقرراتی که کارایی ابزار مدیران مالی را فعال می نماید، دارد. برای بورسهای دولت نیاز به ایجاد چارچوب سیاستی

ن چارچوب شامل حذف اقدامات منفی مثل دخالتهای غیر مترقبه در بازار، و مهیا نمودن یک چارچوب حمایتی در کاال، ای

خصوص درجه بندی و کنترل کیفیت، تحقق قراردادهای، مالیات و غیره می باشد. اگر دولت قصد بهبود مالی در کنار 

حق مالکیت معنوی، تحقق قراردادها، ورشکستگی و امکان  زنجیره عرضه را دارد، با ایجاد محیط قانونی مواردی از قبیل

کل برنامه های  نباید زمینه فعالیتها، قراردادها و مجوز صادرات را مد نظر قرار دهد. در حالیکه این  رسید انبارجابجایی 

این الزامات توسعه  دولت را شامل شود، سازمانهای یاری رسان بهتر است از تالشهای دولت حمایت کنند. اگر دولتها درگیر

نشوند، پس تمرکز آژانس های یاری رسان بهتر است تحقق ایجاد ساختارهای مراودات مالی خاص می باشد. باید روی 

موضوع تمرکز نمود چون گروههای خاص نفع می برند و به احتمال قریب به یقیین از آن حمایت خواهند کرد و آنان به 

می کنند، لذا مزایای قابل رویت می تواند به سکوت دولت در برابر ابزار های مدرن  دلیل اینکه از مراودات مالی حمایت

حمایت مالی غلبه نماید. مضافأ با توجه به بی اعتمادی بازار که هنوز در بین برخی سیاست گذاران دید غالب می باشد، 

 نقش حمایتی جامعه بین الملل موجه باقی مانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معرفی

برسد که افزایشی  2050میلیارد نفر در سال  9.1به میزان  2012میلیارد نفر سال  7رود جمعیت دنیا از حد  انتظار می

درصد خواهد بود. تقاضا برای غذا با رشد بیشتری افزایش خواهد یافت، زیرا به دلیل تسریع در افزایش شهرنشینی  30معادل 

درصد افزایش یابد. این افزایش مستلزم  70تولید غذا می بایست  و جمعیت ثروتمند تر، برای جوابگویی به این تقاضا،

افزایش تولید دویست میلیون تن گوشت و یک میلیارد تن غالت )برابر با تولید کنونی جهانی گندم به اضافه کل تولید ذرت 

 ایاالت متحده امریکا( می باشد.

 10می بایست از افزایش برداشت و کثرت محصول بیاید و درصد افزایش مورد نیاز تولید  90فائو پیش بینی می نماید که 

درصد باقیمانده از افزایش زمینهای کشاورزی می بایست حاصل شود. کشورهای در حال گذار می توانند نقش مهمی در 

درصد زمینهای قابل  13این چالش جهانی ایفا نماید. کشورهای عضو مشترک المنافع )شوروی سابق( صاحب حدود 

درصد گوشت دنیا را تولید می  2.6درصد محصول دنیا را کشت می کنند و فقط  6دنیا هستند، لیکن فقط  کشاورزی

میالدی با رکود مواجه بوده است. پیش  1970نمایند. برخالف سایر نقاط دنیا، برداشت در کشورهای در حال گذاراز دهه 

میلیون هکتار زمین به چرخه  60الی  40ایش یابد و بین درصد افز 75بینی می شود، برداشت در این منطقه در دهه آینده 

میلیارد دالر سرمایه گذاری روی صنایع باال دستی کشاورزی  75تولید اضافه خواهد شد. برای تحقق این پتانسیل، بیشتر از 

 الزم است، که از این میزان دو سوم می بایست از طرف بخش خصوصی باشد.

بخش خصوصی، می بایست سیاست گذاری، موارد قانونی و شرایط مقررات مناسب  جهت بسیج اینگونه سرمایه گذاری

باشد. باید یک محیط عملی سازمانی با توجه به تولید کشاورزی، مبادله کاال، موارد مالی و مدیریت ریسک وجود داشته 

است از: چگونه تسهیالت متفاوت ( که عبارت 1باشد. این مقاله تالش برای بررسی یک طرف این معادله را انجام خواهد داد)

( نسبتأ جدید هستند 2مالی کشاورزی و خروجی های مدیریت ریسک، مکانیزم ها و سازمانها، که برای منطقه در حال گذار)

)به طور مثال مدیریت ریسک قیمت بر اساس بازار، بیمه شاخص، تسهیالت ساختاری و دیگر فرمهای نوآورانه تسهیالت 

، بورس کاال و غیره( می توانند تولید غذا، صنایع تبدیلی و سیستم داد و ستد منطقه ارتقا  ید انباررسمالی، سیستمهای 

دهند و منجر به امنیت غذایی بهتر برای منطقه و افزایش مشارکت در امنیت غذایی جهان شوند. جهت انجام این امر، هدف 

می تواند سرمایه گذاری و برنامه های کمکهای فنی را  وسعهبانک اروپایی بازسازی و تاین مطالعه شناسایی اینکه چگونه 

 اجرا نموده تا در به کار گیری و افزایش میزان محصوالت، مکانیزم ها و سازمانها تسریع گردد.  



 

(جنبه های دیگر، که در این مقاله پوشش داده نشده، شامل مسائل مربوط به تصرف زمین، سرمایه گذاری دولتی/خصوصی 1)

بنا، سیاستهای مربوط به خرید زمین، تحقیق و آموزش، نگرانیهای امنیت غذایی داخلی و منطقه، موارد مربوط به در زیر 

سیاستهای جهانی داد و ستد، تنظیم سیاستهای تولید با هزینه های باالی انرژی و ریسکهای مربوط به تغییرات آب و هوایی 

 می باشد. 

تعیین شده، و جهت این مطالعه دسته بندی شده، مناطق در حال  سازی و توسعهبانک اروپایی باز(همانطوریکه توسط 2)

 گذار عبارت است از:

اعضا فعلی و مشتاق به عضویت اتحادیه اروپا: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، استونی، مقدونیه،  •

 واکی، اسلوانی و ترکیهمجارستان، التویا، لتونی، مونته نگرو، لهستان، رومانی، صربستان، اسل

 اقتصادهای بزرگ: آذربایجان، بالروس، قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین؛ و •

اقتصادهای نسبتأ فقیر، کوچک و دارای یک بخش بزرگ کاال: ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، مغولستان، مولداوی،  •

 تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان

کشاورزی در اقتصادهای در حال گذار، توصیف تغییرات در ساختارهای مزرعه که در دو فصل اول با توصیف گسترده بخش 

دهه اخیر رخ داده است، و بررسی ظهور سرمایه گذاری بین المللی در مزارع منطقه را در دستور کار قرار می دهد. همینطور 

ه اند )با استفاده از مثال اینکه چگونه تسهیالت بررسی اینکه چگونه ابزارهای نو آورانه در این ساختارهای متفاوت جا افتاد

مالی ورودی به بخش کشاورزی، منجر به تکامل دوران پس از آزاد سازی اقتصادی شده( و چگونه میشود این روند را تسریع 

 نمود، از دیگر مباحث است. 

بازار برای مدیریت آب و هوا و ریسک فصل دوم مدیریت ریسک کشاورزی و ابزارهای بازار با توجه ویژه روی ابزارهای  

قیمت مورد بحث قرار خواهد گرفت. شرایط برای توسعه این ابزارها بر اساس منطق بازار توصیف شده و تجربه کسب شده 

در منطقه در حال گذار آنالیز و یک تجربه کمتر موفق معرفی بیمه شاخص آب و هوا در اکراین به عنوان نمونه مورد بررسی 

 اهد گرفت.قرار خو

فصل سوم دو سازمان مهم به عنوان نقطه ثقل رشد پایدار در کشاورزی کشورهای در حال گذار به نامهای بورس کاال  

را مورد بررسی قرار خواهد داد. وضعیت فعلی با توجه به هر دو مورد بررسی شده و راههای ممکن  رسید انبارو سیستمهای 



 

و ابتکارات بورس مناطق، با  EWRشامل استفاده بیشتر از تکنولوژی مثل سیستمهای برای باال بردن نقش آنان در منطقه، 

 تسریع در اقدامات جدید مثل مدیریت وثیقه بحث و بررسی خواهد شد.

فصل چهارم دیدگاههاو ابزار مختلف مالی که در اقتصادهای در حال گذار استفاده شده تا وامها را به زنجیره ارزش  

با یک تمرکز ویژه روی گذشته و نقش سازمانهای بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمیمه  کشاورزی بیاورند،

با آوردن مثال در مورد ارمنستان گستره وسیع حمایت بین المللی از بخش مالی کشاورزی را نشان می دهد.   14شماره 

باال بردن ظرفیت وام دهی بانکهای محلی آغاز می  این فصل با بحث در مورد برنامه های مختلف حمایتی بین المللی برای

شود.  سپس امکان پذیری و تجربه تسهیالت مالی پیش از برداشت محصول کشاورزی شامل لیزینگ و تسهیالت مالی پس 

از برداشت محصول را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. این مطالعه همینطور تجربیات در دیگر نقاط دنیا مثل برزیل و 

کلمبیا را تجمیع نموده و درسهای گرفته شده از مناطق دیگر در مورد تکثیر تجربیات در منطقه در حال گذار را بر خواهد 

 شمرد.

و دیگر سازمانهای مالی بین المللی  بانک اروپایی بازسازی و توسعهفصل نهایی )نتیجه گیری( برنامه ها و پروژه های  

کشاورزی و محصوالت مدیریت ریسک می  "جدید"که عالقه مند به بررسی چگونگی بهبود استفاده از تسهیالت مالی 

باشند، را استنتاج می نماید. امید است که این نتیجه گیری و بحث های ماقبل آن برای دولتها و همینطور بخش خصوصی 

 مفید باشد. 

انتهای مقاله شامل جداولی است که بی ثباتی تولید و قیمتها در منطقه در حال گذار را نشان می دهد و دید کلی  ضمائم

و  رسید انباربورسهای کاال که در منطقه فعالیت می کنند نیز شرح می دهند. برخی جنبه های فنی تسهیالت مالی 

شامل تجربیات تسهیالت نو آورانه در دیگر قسمتهای دنیا نیز تسهیالت مالی ساختاری کاال و یک سری از مطالعات موردی 

 مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 



 

: چگونه نوآوری در تسهیالت مالی و مدیریت ریسک می تواند تولید غذا، 1فصل 

 مناطق در حال گذار باال ببرددر صنایع تبدیلی و داد و ستد را 

 کشاورزی در اقتصادهای در حال گذار   اجمالیبررسی  1.1

سطح جمعيت، گستردگي ي از ماين 1جدول  .كشورهاي در حال گذار وجود دارد در يك چرخه وسيع ساختار بخش كشاورزي

، سرانه توليد ناخالص ملي و درصد نيروي كار فعال در كشاورزي در مقايسه با سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي كشورهاي فقر

 ذار به سه بخش گروه بندي شده اند:در اين مقاله كشورهاي در حال گ ،جهت تسهيل در بررسي .نشان مي دهد را ل گذاردر حا

 اتحاديه اروپا  به : اعضاء فعلي و يا مشتاق به پيوستنAگروه 

 : اقتصادهاي بزرگ كشورهاي عضو مشترك المنافع شوروي سابق Bگروه 

 : اقتصادهاي كوچك و فقير با بخش بزرگ كاال Cگروه 

 ساختار مزرعه در كشورهاي فعلي و مشتاق به پيوستن به اتحاديه اروپا 1.1.1

 هايسرانه توليد ناخالص ملي باال و اقتصادداراي ، عمدتاً متفاوتگروه كشورهاي فعلي و مشتاق به پيوستن به اتحاديه اروپا 

بخش كشاورزي و  .يوگوسالوي سابق، كه در جنگ ويران شده اند استثناء هستند بر آمده از برخي كشورهاي .متنوع هستند

ساختار بخش  .مالي بسياري از اين كشورها از قبل با اقتصادهاي اتحاديه اروپا در آميخته شده و ديگران نيز دنبال خواهند كرد

، فقط در ميالدي 1990. تا اوايل دهه ده استهه گذشته در مسير تغيير عمده سير نمود كشاورزي در بيشتر اين كشورها در دو

بيشتر  :در بقيه كشورها، مدل شوروري غالب بود .حول محور خانوادگي مي چرخيدكشاورزي تركيه و يوگوسالوي سابق  ،لهستان

ها و دولتي به مقياس هزاران هکتار كشت مي شدند. فقط درصد كمي از زمين تعاونيمزارع به صورت جمعي در قالب زمين ها 

كانال هاي بازاريابي و قيمتها براي هر دو نهاده و  .دندانجام مي داتوسط اشخاص كشت مي شد كه آنان يك پنجم توليد غذا را 

قيمت گذاري زير  ،اعتبارات مالي كشاورزي از طريق دستورالعمل هاي مسئوالن توزيع .محصول توسط دولت كنترل مي شدند

 .ندسوبسيدهاي قابل مالحظه دولتي بود مشمولنهاده هاي كشاورزي نيز ارزش انجام مي شد و سطح واقعي 

آزاد سازي عرضه نهاده  ،از بين بردن كنترل دولتي ند،داشت قرار مدل اتحاد شورويتحت تأثير طوالني مدت در كشورهايي كه 

عمومي به اين وضعيت به دو گونه  برخورد .ها، بازاريابي و ارائه تسهيالت مالي به صورت جدي كشاورزي را دچار اختالل نمود

آژانس هاي دولتي سابق گذاشته،  پاي ي شركت هاي تجاري پا جايحدودبخش خصوصي، صنايع تبديلي و تا در حوزه . بود

سرمايه  .نمودند خريداري در مقابل مهيا و محصول كشاورزي آنها رابراي كشاورزان نهاده هاي كشاورزي را به صورت اعتباري 

 ،بخش دولتي حوزهدر  ، انجام گرديد.صنايع تبديلي كشاورزي اين روند را تسهيل نمود ، كهي روي كشاورزيگذاري خارج

تحت )بخش كشاورزي با توزيع زمين بين افراد كه شامل كارگران مزرعه و صاحبان قبلي مزرعه  و افراطيسازماندهي مجدد 

همچون )به كشاورزان خرده پا تبديل شدند  برخي صاحبان جديد .شد آغاز (مزارعشان قبال ملي شده بود براي اينکه عنوان جبران

زود شروع به اجاره  ، ولي ديگران در جمهوري چك، اسلواكي، استوني و به ميزان كمتر در بلغارستان و مجارستان(التويا و لتواني

  .دندنموتعاوني هاي بزرگ يا كشاورزان تعاوني  دادن زمين به



 

 

 برخی داده هاي كليدي  –كشورهاي با اقتصادهاي در حال گذار : 1جدول 

 2011مأخذ: کتاب سال 

 كشور
، جمعيت )به ميليون 

 حدودي(،2011جوالي 

درصد جمعيت زير خط فقر 

 يا سال جديدتر( 2008)

سرانه توليد ناخالص ملي )دالر آمريكا ، 

، PPP،2010برابري قدرت خريد 

 دي(حدو

درصد سهم كشاورزي در 

 توليد ناخالص ملي 

درصد از نيروي كار شاغل 

 در بخش كشاورزي

  Aگروه 

 47.8 18.9 8000 12.5 3 آلبانی

 20.5 6.5 6600 18.6 4.6 بوسنی و هرزگوین

 7.1 6 13500 21.8 7.1 بلغارستان

 5 6.8 17400 17 4.5 کرواسی

 2.8 2.5 19100 19.7 1.3 استونی

 4.7 3.3 19000 13.9 10 مجارستان 

 NA 14700 4.2 12.1 2.2 التویا

 14 4.3 16000 4 3.5 لتوانی

 19.9 8.7 9400 28.7 2.1 مقدونیه

 NA 2 10100 7 0.7 مونتنگرو

 17.4 4 18800 17 38.4 لهستان

 29.7 12.8 11600 25 21.9 رومانی

 23.9 12.6 10900 8.8 7.3 صربستان

 3.5 2.7 22000 21 5.5 اسلواکی

 2.2 2.4 28200 12.3 2 اسلوانی

 29.5 8.8 12300 17.1 78.8 ترکیه

  B گروه    

 38.3 5.5 10900 11 8.4 آذربایجان

 14 9 13600 27.1 9.6 جمهوری بالروس

 28.2 5.4 12700 8.2 15.5 قزاقستان

 10 4.2 15900 13.1 138.7 فدراسیون روسیه

 35 9.8 6700 35 45.1 اکراین

c گروه     

 46.2 22 5700 26.5 3 ارمنستان

 55.6 11 4900 31 4.6 گرجستان

 48 24.6 2200 40 5.6 قرقیزستان

 34 15 3600 36.1 3.1 مغولستان

 40.6 16.3 2500 26.3 4.3 جمهوری مولداوی

 49.8 19.2 2000 53 7.6 تاجیکستان

 48.2 10.2 7500 30 5 ترکمنستان

 44 21.2 3100 26 28.1 ازبکستان



 

نمای 2جدول  .شدند ساختار اصالح یمزارع شرکتبه در تمامی این کشورها، بسیاری از تعاونیها و مزارع دولتی منحل نشدند بلکه 

در بلغارستان و اسلواکی، تعداد کمی از مزارع  .رع که در کشورهای منتخب به نتیجه رسیده ارائه می دهداکلی از ساختار مز

کشورهای مجارستان و استونی  .را کنترل می کنند کشورهزار یورو، بیش از نیمی مزارع  120 بزرگ با اندازه اقتصادی بیش از

در  .شرکتی تلقی نمودمزارع مزارع در این کشورها را می شود به عنوان  .دنبال می نماینداین روند را با فاصله نه چندان زیاد 

لتوانی، رومانی و اسلوانی، مزارع کوچک بیش از نیمی از مزارع را کنترل می نمایند؛ در لهستان با  ،التویاحالیکه در مقایسه، در 

 باعث شده، فروش قابلمقدار ناچیز و یا غیرقابل عرضه محصول  درصد است. 48، این عدد یورو 9600کمتر از  "سایز اقتصادی"

  .دنوشتلقی  این مزارع به عنوان مزارع خرده پا و یا نیمه امرار معاش

( اغلب اوقات اصال به عنوان مزرعه طبقه بندی ESUحاشیه درآمد( کمتر از واحد اندازه اروپایی )حدود مزارع با اندازه اقتصادی )

مزارع "اگر بخواهیم این  .که هایی از زمین هستند که توسط خانواده به عنوان فعالیت ثانویه کشت می شوندبلکه ت ،نمی شوند

د که را در نظر بگیریم، پس این ارزش را دار ESUحساب نیاوریم و فقط خانواده های کشاورز با بیش از یک را به  "کوچک

یورو  9600درصد در لهستان است( دارای اندازه اقتصادی کمتر از  78، بیشتر مزارع )کمترین عدد ببینیم در تمامی این کشورها

دی از آنان مزارع خانوادگی که تعداد زیا ،مزارع اندازه متوسط .برای مصرف خود تولید می کنند عمدتأبیشتر این مزارع در  .هستند

ولی  شامل می شوند،درصد کل مزارع در استونی، مجارستان، لهستان، استونی و اسلواکی  21تا  15بین  ،هستند رویه تجاریبا 

 .درصد در دیگر کشورها هستند 10از عموماً کمتر 

 ر مزارع در اقتصادهاي بزرگساختا 1.1.4

آذربایجان، بالروس، قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین عموماً به لحاظ جغرافیایی کشورهای بزرگی هستند و دارای سرانه 

این کشورها دارای بخش کشاورزی  .دالر دارای کمترین می باشد( 6700تولید ناخالص داخلی نسبتاً باال هستند )اکراین با 

هنوز می تواند برای قسمت زیادی از جمعیت کشور اشتغال ایجاد کند ولی درخصوص کمک به تولید ناخالص داخلی  کههستند 

  .کوچک شده است

به عنوان اشتراکی را  COLLECTIVE ،)بستگی به تلقیدر زمان شوروی سابق، کشاورزی در این کشورها تحت سلطه تعاونی ها 

اینها با قطعه  . و مزارع دولتی بزرگ بود (از کلمه تعاونی استفاده شده استیا جمعی نیز می شود خطاب کرد ولی در این ترجمه 

یک هکتار( که بیشتر برای امرار معاش بودند و در زمینه صیفی جات، میوه ها و دامداری فعالیت  0.4زمین های کوچک )باحدود 

، تیکه های زمین افراد با تخصیص زمین های دولتی بسیار بزرگتر میالدی 1990سه اصالحات ارضی دهه در پرو .می کردند

مالکیت در این روند، و مزارع خانوادگی تجاری ایجاد شدند. بسیاری از مزارع دولتی و تعاونی نیز سازماندهی مجدد شدند.  شدند

پروسه اصالح چندان  هرچند .ارع فعالیت خود را به صورت یکپارچه ادامه دادندزمین به کارکنان و بازنشستگان منتقل شد ولی مز

از سوبسیدهای کشاورزی محو شدند و قیمت نهاده  میزان زیادی ،بسیاری از دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابقدر  .راحت نبود

یون ها هکتار از زیر کشت خارج شدند بسیاری از مزارع غیر سودده شدند، میل .های کشاورزی به نحو چشمگیری افزایش یافت

مجددا  ی زیر کشتهکتارهاتعداد ولی به هر حال محصول دهی و  .به صورت شتاب انگیزی کاهش یافت 1990و تولید در دهه 

که منجر به استفاده بسیار کمتر از تولیدات محلی غالت  ،با توجه به کاهش بزرگ در تولید دام .گسترش یافتند 2000در دهه 

نتیجه این شد که قزاقستان، روسیه و اکراین به عنوان صادرکنندگان عمده  ،گاوداری ها شدهدام در نه ای روغنی برای تغذیه و دا

 غالت و دانه های روغنی ظهور کردند.



 

در آذربایجان بیشتر زمین های تحت مالکیت دولت به صورت مجانی  .جزئیات پروسه اصالحات ارضی بین کشورها متفاوت است

 .خرده پا شدبا ساختار  مزارع ایجادشد که منجر به مزرعه توزیع  کارکنان، شامل بسیار ناچیز بین ساکنان روستایی یا با قیمتو 

در قزاقستان،  .به جز اینکه مزراع تعاونی )اشتراکی( به موجودیتهای شرکتی تغییر کردند ،در بالروس تغییر بسیار کمی رخ داد

. این تشکیالت برخی میالدی تشکیالت اقتصادی کشاورزی عظیم ایجاد شد 1990فدراسیون روسیه و اکراین، از اواخر دهه 

در بین این  .ت گردیدیکیحات دربخش بعدی( اداره و یا مالتوسط شرکت های بین المللی و یا صندوق های توسعه )توض اوقات

، 2010مثال در سال به طور  .کشاورزان در آن ظهور کرد که بخش خرده پا نسبتاً بزرگبود که اکراین تنها کشوری  ،سه کشور

میلیون هکتار کار  6روی بیش از  شانگترینرزتای ب 85 ،در بین آنان، هکتار کشاورزی می کردند 2000کاربر در حداقل  2984

در فدراسیون روسیه . زمینهای زیر کشت( کار می کردند درصد کل 13.6میلیون هکتار ) 4.7تای بزرگترین روی  30می کردند ؛ 

میلیون هکتار  6.7شرکتها ،  این عدد بزرگترین 30 ،کنترل می شد درصد زمینها توسط شرکتهای بزرگ 80،  2010در سال 

. ندشدر اهظچند شرکت صنایع تبدیلی و بازرگانی نیز در دهه قبل  .درصد تمامی زمینهای زیر کشت 5.5را کنترل می نمود یا 

مزارع دولتی و تعاونی های بزرگ قبلی  پای کشاورزان خرده پا جای ،در منطقه جنوبی قزاقستان که منطقه کشت پنبه می باشد

کشاورزی ایجاد شد که بزرگترین آنان  –در شمال این کشور، گروه های بزرگ بازرگانی  ولی در منطقه کشت گندم ،گذاشتند

 هزار هکتار زمین در روسیه را کنترل می نماید. 700هکتار در قزاقستان و هزار  800شرکت هولدینگ ایولگا ، 

در قزاقستان زمین خصوصی سازی شد و  .این شرکت های بزرگ کشاورزی به گونه های مختلف پا به عرصه وجود گذاشتند

ت دادند برخی با اعمال زور و با قیمت ولی بسیاری از آنان زود این جوازها را از دس .جمعیت روستایی جواز زمین دریافت نمودند

که به مدیران زرنگ شرکتهای کشاورزی اجازه داد با پشتیبانی سرمایه گذاران شهری ذخیره زمین زیادی جمع  ،بسیار پایین

 کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2جدول 

 2007ساختار مزرعه در اروپای شرقی ، 

 كشور

1000باالي  ESU ESU 1-2 SEU 2-8 ESU8-100 ESU 1 زير  

درصد 

 مزارع

درصد 

 مساحت

درصد 

 مزارع

درصد 

 مساحت

درصد 

 مزارع

درصد 

 مساحت

درصد 

 مزارع

درصد 

 مساحت

درصد 

 مزارع

درصد 

 مساحت

 55 0.3 38 2 7 9 4 13 6 76 بلغارستان

 38 14 35 9 14 21 7 23 6 46 استوني

 16 0.3 30 5 21 16 11 20 21 59 التويا

 18 0.2 30 4 21 13 11 20 21 63 لتواني

 45 0.4 37 4 11 9 3 8 4 77 مجارستان

 12 0.2 39 10 28 22 10 15 10 53 لهستان

 17 0 21 1 13 5 18 16 31 78 روماني

 6 0.3 39 15 38 41 2 25 16 18 اسلوني

 71 1.4 21 4 4 6 2 12 2 77 اسلواكي

 

 WWW.EUROSTAT.ORG: نویسنده از داده های محاسباتی گرفته شده از 2توضیحات نویسنده در مورد جدول شماره 

 .European size unit( esuاستفاده نموده است که عبارت است از، )

برای نشان دادن سایز اقتصادی شرکت های کشاورزی یا مزارع استفاده می شود. برای  eur 1200واحد اندازه اروپایی استاندارد 

( براساس سطحی که برای یک فعالیت خاص SGMهر فعالیت یا موجودیت اقتصادی در یک مزرعه استانداردهای حاشیه کلی )

د )یا تعداد رأس حیوانات( و یک ضریب منطقه ای محاسبه می شود. جمع کل این حاشیه ها، از اندازه اقتصادی استفاده می شو

 1200در  SGMفعالیت های یک مزرعه خاص حاصل می شود، که با واحدهای اندازه اروپایی )از طریق تقسیم نمودن کل 

EUR و تبدیل کردن به ،ESU.نشان داده می شود ) 

 

 

 

http://www.eurostat.org/


 

پایین نگه دارد و آنها را مزارع تعاونی و دولتی قدیم  عیت بیکاران روستاها را با حفظون روسیه، عالقمند بود که جمدر فدراسی

این وامها بیشتر اوقات پاک می  تبدیل به ایجاد ساختار شرکتی نموده و وامهای بزرگ با شرایط مناسب در اختیارشان قرار دهد.

سیم می شدند، که آنان سهام خود را یا فروخته و یا به سهام شرکت تبدیل نمودند. در شدند. سهم های زمین بین کارکنان تق

های بزرگ سرمایه گذاری فعال شدند و سهام این شرکتها را خریداری نمودند و آنها را به هولدینگهای میالدی، گروه 2000سال 

کشاورزی شامل هولدینگهای  حت کنترل آنها در آمدند.کشاورزی ملحق نموده که با این روش دهها هزار و یا صدها هزار هکتار ت

یک سازمان تجاری مادر که مسئول مدیریت مالی و برنامه ریزی و استخدام مدیران برای سازمان تجاری کشاورزی زیر مجموعه 

چهار درصد زمینهای بودند. در حالیکه کشاورزیهای خانوادگی ایجاد شدند، آنها با اهمیت بسیار کمی باقی ماندند، و فقط دارای 

 قابل کشاورزی بودند و خرده زمینهای کشاورزی نیز نه درصد دیگر را شامل شدند.

در اکراین مزارع تعاونی )اشتراکی( به زمینهای کوچک تقسیم شدند و بین اعضا تعاونی )اشتراکی(، کارکنان مزارع دولتی و 

دریافت نمودند. آنها عمومأ قطعه زمینشان را به شرکتهایی که  "سهم زمین"میلیون نفر  6.5حدود بازنشستگان تقسیم شدند. 

اغلب توسط مدیران مزارع دولتی/تعاونی که با حمایتهای محلی و بین المللی دسترسی به منابع مالی نهاده، تجهیزات مزرعه، 

 اجاره دادند. ،صنایع تبدیلی، حمل و نقل و انبار داشتند

 ساختار مزرعه در كشورهاي در حال گذار فقير و وابسته به بخش كشاورزي1.1.3 

گروه سوم مشتمل بر کشورهای کوچک کم درآمد است. به جز مغولستان، همگی اعضا اتحاد شوروی سابق، جایی که کشاورزی 

دالر متمایل می باشد،  6000لص زیر نقش به سزایی در این کشورها داشته و دارد، می باشند. در این گروه، درآمد سرانه ناخا

اندازه جمعیت عمومأ به جز البته ترکمنستان، جایی که صادرات گاز طبیعی سطح درآمد را افزایش داده، مستثنی می باشد. 

میلیون نفر می باشد. بخش بزرگی از جمعیت همه کشورهای این گروه  7.5میلیون نفری دارد، زیر  22ازبکستان که جمعیت 

نشان داده شده است.همه کشورهای این گروه  1کشاورزی شاغل می باشند. فقر گسترده است، همانطوریکه در شکل در بخش 

درصد  80د. دیگر نمایه درصد باالی هزینه کرد غذای خانواده می باشد. ندرصد زیر خط فقر می باش 26دارای جمعیت حداقل 

غلب اوقات ریزش باران در این کشورها کم است. به طور مثال بیش از درصد در قرقیزستان. ا 58در تاجیکستان و ازبکستان و 

درصد زمینهای کشاورزی در قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان آبیاری می شوند. در مغولستان دامداری الویت  80

را  غالته کشورهای آسیای میانه و کلیغله می باشد واردات  ی این گروه تمایلشان بهکشورها بیشتری نسبت به کشاورزی دارد.

 از قزاقستان وارد می کنند.

دیدگاه کشورهای مشترک المنافع در مورد تغییر ساختار بخش مزرعه، کشور به کشور متفاوت می باشد. بیشترشان آزادسازی 

نیمه امرار معاش را کانون گسترده و تغییر ساختار افراطی مالکیت زمین با امرار معاش کشاورزان خرده پا و مزارع خانوادگی 

 88دولتی و تعاونی بین ساکنان روستا توزیع گردید؛  هرعمز 840، زمینهای 1991ان در سال توجه خود قرار داده اند. در ارمنست

درصد خیلی بزرگتر  12و باقیمانده  ،دبودنزمین به میزان کمتر از دو هکتار  مزارع دولتی جدید دارای وسعت 282000از  درصد

ند. گرجستان همین کار را با بیشتر زمینهای دولتی کرد می شددرصد زمینهای کشاورزی  23دند، که همگی جمعأ شامل نبو

هکتار، اینها هنوز بسیار کوچکتر  18با متوسط  درصد را برای لیزینگ به شرکتهای بزرگ و بازار مدار نگه داشت. 25ولی بیشتر از 

مزارع  لداوی، برنامه جامع تغییر ساختار بدهی همینطور به تعداد زیادیودند. در جمهوری ماز اندازه نرمال اتحاد شوروی سابق بو

خود را به مدیران مزارع سابق تعاونی اجاره زمینهای  ،بقیه کشورها، اغلب مالکان جدید مزارع شخصی منتهی شد، هر چند مثل



 

هکتار،  2500مزارع دولتی و تعاونی با مساحت متوسط عدد  500میالدی،  2000تا سال  1995در قرقیزستان، از سال دادند. 

در مالکیت دولت و  1990درصد دامها در سال  68هزار مزرعه شخصی تقسیم گردید. در مغولستان، جایی که  60به بیش از 

انگی بودند. درصد دامها در مالکیت دامداران خ 96، 1999خصوصی سازی دامها آغاز شد و تا سال  1992تعاونیها بودند، در سال 

دولتی باقیمانده و همچنین صنایع لبنیاتی نیز در همین دوره خصوصی شدند. در تاجیکستان پروسه  به صورتچند دامداری

منجر به این شد که در بخش مزرعه  1990اصالحات ارضی به دلیل جنگ داخلی به تأخیر افتاد ولی نتیجه نهایی در انتهای دهه 

انی سهم بیشتری از زمینها را در اختیار داشتند. مابقی زمینها نیز بین مزارع شرکتی و تکه )حداقل روی کاغذ( مزارع دهق

زمینهای خانوادگی، که از زمان شوروی سابق وجود داشت و هنوز بخش عمده مازاد قابل عرضه محصوالت کشاورزی را تأمین 

؛ آنها بخشی ر عمل به صورت تکی کاشت نمی شودهر چند حداقل یک سوم مزارع دهقانی تاجیکستان د می نماید، تقسیم شد.

 هستند که در خیلی از موارد تعاونی های قدیم هستند که به صورت ظاهری )بزک "دهقانی"جمعی یا مزارع  "مشارکت"از 

 ( سازماندهی مجدد شده اند.شده

کشورهای دیگر ساختار مزارع را با تغییر از مزارع دولتی و تعاونی به مزارع خصوصی خانواده اصالح نمودند، ولی کنترل قوی 

نمودند. مکانیزم برنامه ریزی مرکزی هنوز تقریبأ بدون تغییر در چهار بخش اصلی کشاورزی ترکمنستان باقی دولتی را حفظ 

پنبه، برنج و نیشکر. تقریبأ تمامی ابزار اقتصاد شوروی سابق در این قسمتها باقی مانده ماند: در محصوالت استراتژیک غالت، 

است: اهداف اجباری تولید، قیمتها توسط دولت تعیین می شوند، ارائه نهاده های دولتی با قیمتهای ترجیحی )سوبسیدددار(، و 

نترل دولت روی قیمتها و صادرات باعث رانت قابل توجهی تسهیالت مالی سوبسید دار. همین را می شود در باره ازبکستان که ک

 برای دولت شده است.

 ظهور سرمايه گذاري كشاورزي بين المللی در اقتصادهاي در حال گذار 1.2

قزاقستان، فدراسیون روسیه و تغییر ساختار در بخش کشاورزی اقتصادهای در حال گذار فرصتهای فراوانی را ایجاد نموده است. 

ل به سرحدات بعدی، به دلیل پتانسیل بکر آنان برای تولید غذا، شدند. زمینهای حاصلخیزی که رها شده بودند، می اکراین تبدی

شد مجددأ به تولید بازگردد، محصول دهی در زمینهای جدید را می شود از طریق بهبود مدیریت و ساختارهای ابتدایی از قبیل 

این کشورها  چونساختار برای صادرات به مقیاس باال ضعیف بود، هر چند، ش داد. باالبرها و سیستمهای حمل و نقل داخلی افزای

 مقیاس باراه گریز کافی برای کشاورزی  عمومأدر دیگر کشورهای در حال گذار  به صورت سنتی به بازار جهانی صادرات نداشتند.

، دچار تسهیالت مالی و نبود تخصص در کشاورزی تجاری ولی اپراتورهای محلی، به دلیل محدودیتهای گذاشته شده بود، باال

  اختالل شدند.

افزایش اخیر قیمت مواد غذایی به جذابیت این بخش کمک کرد.  از دید سرمایه گزاران خارجی مخفی نمانده بود. این فرصتها

یا خواهد نمود، در باال بردن این تغییرات آب و هوایی، که مناطق جدید وسیع زیادی را در روسیه و اکراین برای کاشت غالت مه

روند نیز کمک می کند. بسیاری از موسسات کشاورزی تجاری اروپا حیطه کار خود را به شرق اروپا گسترش داده و سریعأ در 

هلند و بریتانیای کبیر در اروپای  ،ایتالیا ،آلمان ،ی نظیر فرانسهیشورهاکحال کنترل بیشتر بخش شکر می باشند. کشاورزان 

قی مزرعه هایی خریدند. موسسات چینی شروع به سرمایه گذاری در کشاورزی قزاقستان و سیبری نمودند. همینطور در نیمه شر

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری روی بخش  عطشمیالدی، صندوقهای اعتباری زیادی برای کانالیزه نمودن  2000دوم دهه 

ی از سرمایه گذاران کنونی، شامل صندوقهای ملی، این بخش کشاورزی را به کشاورزی کشورهای درحال گذار ایجاد، و تعداد

میالدی، سرمایه  2007 – 2008عد از افزایش جهانی قیمت مواد غذایی در سالهای صیص منابع خود اضافه نموده اند. بتخ



 

رقی، قزاقستان، روسیه و اکراین در اروپای ش شاورزیگذاران خاورمیانه نیز فعال شدند. این منابع مالی عمدتا در زمینهای ک

 مشترک المنافع ) شوروی سابق ( نادیده گرفته شده اند.  تا به امروز، دیگر کشورهای عضو و ده اند،شسرمایه گذاری 

مشابه اقدامات صنعت بین المللی هتل داری، سه مدل عمده سرمایه گذاری وجود دارد. اول، یک نفر می تواند یک زمین را بخرد 

بهره مند شود. با نقل قول از بروشور یک صندوق که  ،اجاره و افزایش ارزش زمینشامل  ،اجاره بدهد و از دو محل درآمد و آن را

منحصر به فرد می باشد:  امالکیک فرصت برای سرمایه گذاری در  BPTاز این مدل استفاده می نماید: زمینهای کشاورزی 

 .( ، همچنین روسیه و اکراین%80اتحادیه اروپا ) پیوسته به در کشورهای جدیدزمینهای کشاورزی و بناهای عملیاتی مربوطه "

، مدیریت ریسک و شفافیت به نحو چشمگیری در جدا می نماید ا استفاده از یک ساختار که مالکیت زمین را از عملیات کاشتب

بخش باالیی سرمایه پتانسیل ، BPT سنتی سرمایه گذاری کشاورزی بهبود پیدا میکند. زمینهای کشاورزی یقهمقایسه با طر

  "را تلفیق می نماید. ،که از مشخصه های سرمایه گذاری سنتی امالک است ،با وضعیت ریسک و شفافیت را گذاری کشاورزی

دوم، یک نفر می تواند زمین را از شخص سوم اجاره و در آن کشت را انجام دهد، که می تواند در معرض هر دو ریسک تولید و 

. رار گیرد. سرمایه گذاران عموما روی ماشین آالت کشاورزی و ساختار )زیربنا( سرمایه گذاری سنگینی را انجام می دهندقیمت ق

شرکتهای  میتوانند یک شخص و یا با شراکت با یک موسسه کشاورزی محلی باشند. به طور مثال در اکراین سرمایه گذاریها

زیرا یک مهلت قانونی برای فروش زمین وجود دارد. قراردادهای اجاره برای زمان  خارجی فقط می توانند زمین را اجاره نمایند

پیگیری قراردادها ضعیف می باشند، زیرا احتمال کمی برای موارد قانونی بل تمدید می باشند. اسال ق 25تا  5نسبتا کوتاه بین 

. لذا برای ایجاد یک عملیات ، وجود دارددر صورتیکه یک کشاورز محلی تصمیم به نقض قرارداد اجاره بگیرد ،دعوای قانونی

الزم است قرارداد اجاره با بسیاری  (،باشد توجیه داشته کارآمد و که برای عملیات کشاورزی موثر)کشاورزی با مقیاس بزرگ 

داشته باشد. در این شرایط، شراکت با یک موجودیت محلی بسیار مفید محلی امضا و با آنان روابط حسنه  کشاورزان خرد پا

سرمایه گذاران ترجیح می دهند سهام شرکتهای کشاورزی مدیریتی از ، بسیاری دلیل مواجه با این بازدارنده ها هبود. بخواهد 

 محلی را بخرند. 

ای صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای مدیریت سوم، یک نفر می تواند زمین را بخرد و در آن کشت نماید. این طریقه بر

شامل بسیاری از کشورهای درحال گذار که ) می باشند که در کشورهایی که دارای بازار زمین و حق مالکیت شفاف کشاورزی

نیز  . در روسیه برای صندوقهای خارجی( مناسب استبه عضویت اتحادیه اروپا درآمده و یا مایل به عضویت این اتحادیه هستند

از صندوقهای سرمایه گذاری و اشخاص با دارایی باال می آید. صندوق عموما صندوق اصلی منابع خرید زمین امکان پذیر است. 

 ثبت( می تواند خارج از دسترس عموم باشد و یا اینکه در بورس اوراق بهادار FMCسرمایه گذاری یا شرکت مدیریت مزرعه )

زرعه، که از دل سرمایه گذاری مزرعه کشورهای درحال گذار بیرون آمده اند، عضو بورس شده باشد. برخی شرکتهای مدیریت م

شرکتهای سرمایه گذاری امالک، عضو  ، اتحادعنوان . حداقل یک صندوق با ساختاری تحتاوراق بهادار ورشو ) لهستان ( هستند

. چند صندوق عضو بورسهای غربی (MICEX) داشبورس اوراق بهادار بلغارستان و دیگری عضو بورس بین بانکی پول مسکو میب

ه صندوقها تا به حال به حد مورد انتظار نبوده است. گزارش شده بمی باشند. تجر LSE/AIMیا  NASDAQ/OMXاز قبیل 

و  هبود کم عمدتأ. دلیل اصلی این است که سود تولید از ارزش سرمایه گذاری اولیه معامله می شوندیینتر بیشتر صندوقها پا 

 منابع مالی مورد نیاز برای عملیات بسیار بیشتر از میزان پیش بینی شده بوده است.



 

 تسهيالت مالی نهاده در يک محيط آزادسازي شده  1.3 

شرکتهای دولتی قبال نهاده های دارای سوبسید باال را به صورت اعتباری در اختیار مزارع تعاونی و دولتی قرار می دادند. این 

 . به طور مثال،همیشه موفق نبودند آنان شدند ولی مذکوراز بین رفت. سیستمهای جدید جایگزین  1990سیستم در اوایل دهه 

 ) Agroinvest Bankست بانک و، یک بانک دولتی )اگرواینداد که پنبه کاران فرمان1998رئیس جمهور تاجیکستان در سال 

یک قرارداد سه گانه برای استفاده از تسهیالت مالی ملزم به امضاء ( futuristsچریست  وو سرمایه گذاران شخصی )به نام فی

اگرواینوست بانک منابع مالی برای  پنبه فراهم میکردند.فیوچریستها نهاده ها را در مقابل مقدار معینی در این ساختار، د. بودن

منابع  . این سیستم طریقه اصلی تأمینفراهم میکردرا خرید نهاده ها و امنیت بازگشت از طریق حق انحصار فروش پنبه کشاورز 

ا تامین کردند. هرچند نتیجه آنان نهاده ها را از فیوچریست ه %80زیرا  ،مالی خرید نهاده ها برای کشاورزان پنبه کار تاجیک شد

مالل انگیز بود. شاید به خاطر اینکه کشاورزان مبلغ زیادی بابت نهاده ها پرداخت و مبلغ کمی بابت پنبه دریافت این برنامه 

 ی بود که کشاورزانکشاورزی بسیار ضررده شد. ولی فشار دولتی روی کشاورزان برای کاشت پنبه به نحو، لذا فعالیتهای نمودند

، بخش 2008تا  2007. نتیجتا از سال محصول را ارائه می دادندحتی به قیمت ضرر دادن یچ چاره ای نداشتند و می بایست ه

 بود.  توسط کشاورزان از تبعات این برنامه کشاورزی بسیار مقروض شده و عدم پرداخت وسیع اقساط وامها

ادینه شد. یک روش که در قزاقستان، روسیه و نهالی در طی سالها منابع مورود با این اوصاف، در بیشتر کشورها عملکرد موثر 

د. گروههای سرمایه گذاری بزرگ زمینهای بومشکل طرف شدن با یک تعداد زیاد تولیدکنندگان کوچک رفع اکراین معمول شد، 

 هزاران کشاورز را برای ایجاد واحدهای تولیدی مقیاس بزرگ خریداری نمودند. 

ایجاد مجدد تامین نهاده و سیستم بازاریابی برای خرده کشاورزان با تقویت اتحادیه های تولیدکنندگان است. طریقه دوم نیز 

ال چهارچوب مالی کشاورزی تاجیک آژانس های بین المللی کمک کننده در اغلب اوقات این پروژه ها را هدایت نمودند. یک مث

(TAFF) بانک اروپایی که عمدتا توسط میلیون یورو   3/2ه برنامه کمک فنی ری به همرامیلیون دال 35، یک وام تجهیزاتی

برای جایگزینی نمودن سیستم فیوچریست که در مطالب باال عنوان گردید ایجاد  2007مهیا شد و در سال  بازسازی و توسعه

بانکهای محلی از محل  قادر ساختن کشاورزان پنبه کار برای گرفتن تسهیالت از بانک اروپایی بازسازی و توسعهشد. هدف 

به جای اتکا به وامهای پوششی از فیوچریستها بود. در فاز اول، بانکها  ،بانک اروپایی بازسازی و توسعهاعتبارات مهیا شده توسط 

تعهدات کشاورزان را تضمین می  OFFTAKERوامها را به کشاورزان ارائه می نمودند و صاحبان دستگاههای پنبه پاک کنی یا 

شخصی است که در مقابل خرید محصول نهایی، منابع مالی در اختیار تولیدکننده کاال که در اینجا منظور  OFFTAKER)نمودند 

به صاحبان دستگاههای پنبه پاک کنی متصل هستند. در  اورزان از طریق قراردادهای آف تککش کشاورز است قرار می دهد(.

، در حالیکه هنوز صاحبان دستگاه های پنبه پاک داده می شودخریدار خود  به کشاورزان آزادی بیشتر برای انتخاب ،فاز بعدی

مهیا نمودن کمکهای فنی به برای  بانک اروپایی بازسازی و توسعهکنی به نقش خود در پوشش اعتبار و دریافت منابع مالی از 

وه منفی شیوه قرض دهی کشاورزی فع جلب است. هر چند پروژه موفقیتی در ره می دهند. این یک تجربه جالدامکشاورزان ا

تمرکز روی وامهای با  و. شیوه عملکرد پروژه بیشتر سنتی ماند، ه استنداشت است،رایج که بین تمامی بانکهای تاجیکستان 

درسهای گرفته شده از تجربیات بین اگر . باقی ماندتسهیالت مالی زنجیره ای ارزشی فقط یک ابزار کوچک  ،شخصی و گروهی

. برای دیدن د، شانس موفقیت پروژه بهبود می یابدمورد تسهیالت مالی زنجیره ای ارزشی ساختار پنبه اعمال می ش المللی در

 رجوع شود. 9یک مثال به ضمیمه شماره 



 

 ،عملیات کشاورزیقرارداد مثل  ،منابع مالی عملیاتی در ساختار زنجیره ای ارزشنهاده و  شیوه سوم اطمینان حاصل می نماید که

و  -تسهیالت مالی با صنایع تبدیلی اعمال شود. در کشورهایی که این شیوه استفاده شدهقراردادهای آف تک/ ،به نوعی کمتریا 

درجه واقعی ساختاری و مدیریت ریسک به نظر محدود می باشد، و وابستگی قوی روی  -مثالها در بسیاری کشورها پیدا می شود

کنندگان دانه  د. به طور مثال پرداخت به تولیداردغذایی( و شخصی کشاورزان وجود  ارتباط بین آف تک ) به طور مثال صنایع

مستقیم انجام می به طور های روغنی و غالت در چند کشور برای کودهای شیمیایی و دیگر نهاده های مورد استفاده کشاورزان 

تأمین غذای  ،ود. شرکت های تولید کننده لبنیاتشود. در برخی موارد پرداخت به آنها از محل منابع مالی بانکها انجام می ش

 و وام برای تجهیزات شیر دوشی به آنها مهیا می گردد. داده فاینانس انجام-دام را به صورت پیش

موارد ذیل چند مثال هستند که چگونه قراردادهای آف تک/ تسهیالت مالی در کشورهای در حال گذار استفاده شده اند. در 

تولید کننده تجهیزات کشاورزی با یک توزیع کننده محلی همراه شده تا کمباین و تراکتور بفروشند. برای اوکراین یک شرکت 

، کشاورزی از پیش تصریح شده، و حق برداشت محصول کاری اطمینان از پرداخت بها، به نمایندگی محلی اختیار برای یک زمینه

و همین د نهاده های کشاورزی خریکشور،  رکترین تولید کننده شکرحمل و نقل، انبارداری و فروش داده شد. در اسلوکی، بز

( Food masterطور بازپرداخت دیگر وامها به کشاورزان را تضمین نمود. در قزاقستان، یک شرکت مواد غذایی )فود مستر

اقستان همین طور بعد از گاوهایی با نژادبرتر را به بهترین تأمین کنندگان خود در مقابل ارائه شیر مهیا نموده است. در قز

میالدی، بسیاری کشاورزان پنبه کار خرده پا بوجود آمدند. جهت دسترسی به منابع مالی  1990اصالحات ارضی نیمه اول دهه 

حبان دستگاههای پنبه اپیش از برداشت محصول، شامل بذر، کود، سوخت و آب جهت آبیاری، این کشاورزان وارد قرارداد با ص

روش محصوالت آن به ارزش قیمتهای جهانی پنبه شدند. صاحبان دستگاههای پنبه پاک کنی در قرقیزستان پاک کنی برای ف

 وارد قراردادهای مشابه با تولید کننده محلی پنبه شدند.

ه در در شیوه آخر بسیاری از کشورها که به اتحادیه اروپا پیوستند، مزارع موفقی به شیوه بازار ایجاد نمودند. بانکهای محلی ک

بسیاری موارد توسط بانکهای اروپایی خریداری شدند، مهارت ) یا باور اینطور بود که داشتند، چون تجربه نشان داد در مواقعی 

 توسعه دادند.را ناموفق بودند( برای تأمین منابع مالی برای این مزارع براساس اصول شرکتی برای قبل و بعد از برداشت محصول 

علیرغم اولویت  ،در کشورهای در حال گذاری دیگر دنیا استفاده شده، ولی مالی نهاده ها در جاهامنابع ن دو حالت ساختار تأمی 

. اول یک سیستم توزیع امن می باشد. این ساختار را می نشده است محقق ،آن دارندانجام که به نظر می رسد به عالقه ای  و

ارزان قیمت بین المللی بسیار نزدیک به خریدار نهاده کشاورزی، کاهش شود برای نهاده های وارداتی، آوردن خطوط اعتباری 

مشکالت منابع مالی و هزینه های کلی نهاده های کشاورزی استفاده نمود. ارائه کننده بین المللی مالی، که می تواند یک بانک 

را تا زمان پرداخت وجه روی کاال حفظ  یا تأمین کننده کاال باشد، ریسک خود را به یک آژانس پشتیبانی مالی، که کنترل خود

که قراردادها نیز در آن  یدارای سیستم و محیط خوب قانونی و مقررات که می کند، واگذار می کند. در کشورهای در حال گذار

ک اروپایی بانبه خصوص اینکه کسی بتواند از تضمین متقابل  .الزاماً اجرایی می شوند، توزیع کاال به آسانی قابل انجام می باشد

بانک اروپایی تحت برنامه مهیا نمودن مبادله جهانی  ،روی تضمین بانک محلی برای اینگونه تسهیالت مالی بازسازی و توسعه

هر چند پیچیده و گران است و سیکلهای تراکنش کوتاه را نیاز بهره مند شود. یک سیستم ایمن توزیع خوب  ،بازسازی و توسعه

 امکان پذیر است.تحققش که این تضمین ها وجود داشته باشد در صورتی خواهد داشت، ولی

پوشش اعتباری کامل روی زنجیره ارزش می باشد. از  ،که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته ها،مالی نهاده دیگر تسهیالت ساختار 

 FMLمدیریت وثیقه، یا یک که می تواند یک آژانس  ،فروش محصول نهایی، تراکنش توسط آژانس حمایتی اعتبارتا ارائه نهاده 



 

را  9پوشش داده می شود. این ساختار مالی قبالً بخش پنبه کشور ساحل عاج را بعد از جنگ داخلی احیا نمود ) ضمیمه باشد، 

 مالحظه نمایید(. این می تواند برای احیا بخش کشاورزی کشورهای در حال گذار، جایی که توافقات سنتی نهاده و بازاریابی

شود. این به  و ناآرامی های اجتماعی مختل شده بود، مفید واقع برنامه ریزی شده دولتی،به دلیل سقوط اقتصاد  محصوالت،

د، و از شوحفظ و پشتیبانی کشاورزان خرده پا  که باید یک بخش کشاورزی متشکل از تعداد بسیار زیاد خصوص برای وضعیتی

( که می تواند شهری یا بین المللی باشد)کشاورزان خرده پا را به بازارهای جدید  تارا ایجاد کاال طرف دیگر زنجیره جدید تأمین 

 پشتیبانی نماید. ،وصل کند

باشد. کشاورز در می ایجاد ساختار عرضه نهاده به عنوان مهیا کننده سرویس به جای یک محصول  یک شیوه دیگر قابل بررسی

ک م واگذار می کند. اگر کشاورز اقدامات عمومی کاشت را انجام دهد، ییک موجودیت سو سمپاشی را به ، کود دهی واین شیوه

بین کشاورز  محصول بدست آمدهمیزان مازاد سپس  برای محصول که به احتمال زیاد تولید خواهد شد، تعیین می شود. چارچوب

ی مقابله با ریسکهای تولید ناشی تقسیم می شود. شرکت یاد شده احتماالً بیمه آب و هوا را برا "تضمین کیفیت تولید"و شرکت 

 از مشکالت مربوط به موارد آب و هوایی استفاده خواهد کرد.

به فراگیر این ساختارها ، ولی در کل استفاده شده گستردهبه صورت به جز شیوه آخر، چندین ساختار توضیح داده شده فوق 

که براساس  محصول، کنیکهای مالی پیش از برداشتاعمال ت در زمینهده اند. هنوز زمینه هایی برای رشد تبدیل نش نشد

مورد بحث قرار خواهد  4وجود دارد. این گزینه در فصل  تجربیات فعلی ایجاد شود، در سطوح منطقه ای و بخش کشاورزی

 گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ریسکهای ناشی از آب  آسیب پذیری تولید کنندگان غذا در برابر فصل دوم: کاهش

 و هوا و بازار

 ريسكها در بخش كشاورزي كشورهاي در حال گذار 2.1

همان نوع خطراتی که در سایر مناطق کشاورزی در معرض  کشاورزان، صنایع تبدیلی و بازرگانان در کشورهای در حال گذار

دنیا، به خصوص مخاطرات اب و هوایی، قیمت )برای هر دو نهاده و محصول(، سیاسی و آنهایی که مرتبط با ساختارهای حمایتی 

و  ه بیمهرا ب منفعتزمانی که کشاورزان در معرض این ریسکها قرار می گیرند، آنها به احتمال زیاد ضعیف هستند، می باشند. 

پوشش نمی نیز زیرا پوششهای بیمه گران بوده و بعضی موارد خاص را  ،شاید موضوع این باشد .ترجیح خواهند داد کاهش خطر

دهند. ولی به هر حال در صورتیکه شرایط بحرانی در غیاب پوشش بیمه رخ دهد، نه تنها در آمد فعلی بلکه درآمدهای مورد 

 انتظار نیز محقق نخواهد شد.

مه آب و هوا اهمیت زیادی برای کشاورزان، و دیگر افرادی که متکی به تولید محصول آنها می باشند، دارد؛ لذا، نه تنها بی

کشاورزان بلکه شرکتهای صنایع غذایی و حمل و نقل نیز به مدیریت ریسک اهمیت می دهند. باید به این نکته توجه داشت که 

سبت به دیگر کشورها به دلیل اینکه تغییرات آب و هوایی برای مناطق کشاورزی در نیون روسیه و اکراین وضعیت بهتری فدراس

می شود، تولیدات کشاورزی  تربیشتر رخ می دهد، هستند. هر جه زمینهای بیشتری از آنان برای کشاورزی مناسبجهت شمال 

بیمه محصوالت، ابزاری برای مدیریت  آنان، به دلیل جریانهای مستمر هوای گرم،  بیشتر مشمول بی ثباتی می شود. به جز

اینگونه ریسک به ندرت در دسترس می باشد. وضعیت در خصوص ریسکهای مربوط به قیمت نیز بهتر نمی باشد. به غیر از 

کشورهایی که به اتحادیه اروپا پیوسته و می توانند از مزایای حمایت از حداقل قیمت که تحت سیاستهای متحد کشاورزی 

(CAP مهیا ) شده، بهره مند شوند، برنامه های موثری برای پوشش کشاورزان در برابر ریسکهای مربوط به نهاده و یا محصول

آ، اگر قیمتهای جهانی افزایش یابد، دولتها ممکن است از بیم افزایش قیمتهای پایین مصرف کننده، مضاف خروجی وجود ندارد.

  مانع از صادرات محصول شوند.

د. به طور مثال در اکراین قیمتهای غالت بیش از حد آورمی  به همراهریسک و بی ثباتی را  مورد هر دو ،سیستم ضعیف حمایتی

باال می روند. تفاوت عمده بین قیمت بعد از فصل  ،پایان فصل فروش از برداشت پایین آمده و درفصلی هستند، به طوریکه بعد 

عات، نبود ابزار کاهش ریسک مالی و هزینه باالی تسهیالت مالی کشاورزی برداشت و قیمتهای چند ماه بعد نتیجه عدم تقارن اطال

 به همراه ظرفیت پایین نگهداری محصول در مزرعه می باشد. 

تغییر به نمایش گذاشته شده است. البته  2و  1ای شماره شکلهریسکهای آب و هوا، تأثیر آن روی تولید و ریسکهای قیمت در 

ی مثل لتوانی و یمثل گرجستان و مغولستان که تولید ناچیز گندم دارند، زیاد است. ولی در کشورهاتولید  در کشورهای  پذیری

تولید برای محصوالت عمده کشاورزی دیگر نیز به صورت مشابهی  رومانی که تولید زیاد گندم دارند نیز تفاوت تولید زیادی دارند.

 (.2یمتهای درب خروج مزارع نیز صدق می کند )ضمیمه شماره (، همانطوریکه در مورد ق1شبیه می باشد )ضمیمه شماره 

روی درآمد؛ و دوم، تأثیر  رویداد تأثیرات بعد از وقوعبه این نکته باید توجه داشت که دو جنبه مهم بی ثباتی وجود دارد: اول، 

ورس محلی کاال، قیمتهای عمدتأ در یک محیط بی ثبات و غیر قابل پیش بینی، در نبود ب روی تصمیم گیری. رویداد قبل از وقوع

یک تولید کننده مخالف ریسک، به استراتژیهایی از قبیل تنوع محصول مورد کشت و کاهش لذا  بوده است. غیر قابل مدیریت



 

خواهد آورد. در غیر اینصورت، مشاهده نمودیم که  میزان استفاده از نهاده، برای اجتناب از قرار گرفتن در معرض این وقایق روی

قیمت پایین  و تلفیق قیمتهای باالی نهاده در زمان کشترگترین شرکت کشاورزی دنیا، گروه ایووگا قزاقستان، کشف کرده که بز

 محصول در زمان برداشت می تواند منجر به ورشکستگی یک شرکت شود.

 در کشورهای در حال گذار 2009-2005سال بین  5تنوع تولید گندم در متوسط  :1شکل شماره 

 درصد متوسط( ه عنوان)پایین ترین و باالترین سالها ب

 

آذربایجان، بالروس، قزاقستان، فدراسیون روسیه و : قیمتهای درب مزرعه گندم در کشورهای 2شکل شماره 

 ، دالر/تن2009-2000اکراین در بین سالهای 

 



 

تا  1000هر کدام مزارعی به وسعت بین پاسخ کشاورزان عمده که  4و  3نسبی ریسکهای مختلف، شکلهای در مورد اهمیت 

 هکتار در روسیه و اکراین دارند، به فرمهای نظرسنجی در مورد ریسک را نشان می دهد. 10000

)بیش از یک پاسخ  2010، سال توسط کشاورزان عمده در روسیه شده  معرفیریسکهای عمده  :3شماره  شکل

  امکان پذیر بود(

 

 

)بیش از یک پاسخ  2010شده توسط کشاورزان عمده در اکراین، سال  معرفیریسکهای عمده  :4شکل شماره 

 امکان پذیر بود(

 

، ریسک آب و هوا با اهمیت ترین عنوان گردید. کشاورزان گستره ای از ریسکهای آب و هموا را عنوان نمودند در میان ریسکها

فرسای زمستان و تگرگ. متوسط  بندان، سرمای طاقتکه شامل: خشکسالی، که با تعدد بیشتری قید شد، و به دنبال آن، یخ

سیون فدرادر درصد  41، و متوسط زیان از یخبندان حدود اکراین محاسبه گردید در درصد 52زیان از خشکسالی در حدود 

 درصد در اکراین محاسبه گردید. 43روسیه و 



 

ری نمود. باید توجه داشت که پاسخ دهندگان عمومأ نظر پرسی همینطور عملکرد مدیریت ریسک در این مزارع بزرگ را اندازه گی

 اکراین دارای مدرک دانشگاهی بودند. در درصد  76فدراسیون روسیه و در درصد  65-کامأل شایسته و با تجربه بودند

 3جدول 

هکتار( در فدراسیون روسیه و  10000جریب تا  1000عملکرد مدیریت ریسک کشاورزان عمده )از وسعت زمین 

 )درصد کل پاسخ دهندگان( اکراین

 هزينه مديريت ريسک محصول هزينه مديريت ريسک نهاده مديريت ريسک آب و هوا

 فدراسیون روسیه

استفاده از بیمه سوبسید دار  •

 % 35محصول: 

اتکا روی پرداختهای دولتی  •

در صورت وقوع خشکسالی 

 %28مصیبت بار: 

 فدراسیون روسیه

پرداخت تک منظوره دولتی:  •

22% 

حفاظتهای مربوط به قیمت  •

 %21سوخت: 

حفاظتهای دیگر مربوط به  •

هزینه های نهاده 

   %10)کودوبذر(:

 فدراسیون روسیه

ت در مورد قیمت: حفاظ •

30% 

 %24قیمتهای دولتی:  •

اتکا به پرداختهای تک  •

 %15منظوره دولتی: 

 

 اکراین

استفاده از بیمه سوبسید دار  •

برای  %50تا  40محصول: 

هوایی ریسکهای آب و 

 مختلف

بیمه بدون سوبسید محصول:  •

20% 

اتکا روی پرداختهای دولتی  •

در صورت وقوع خشکسالی 

 %23مصیبت بار: 

 اکراین

حفاظتهای مربوط به هزینه  •

درصد )حدود  38نهاده: 

حفاظت در مورد  12%

ریسک قیمت گازوئیل، که 

 هزینه عمده نهاده می باشد(

 %20اتکا به کمکهای دولتی:  •

 اکراین

حفاضت در مورد قیمت:  •

44% 

اتکا به پرداختهای تک  •

 %27منظوره دولتی: 

 

 

 مواجه با ريسكهاي آب و هوا از طريق بيمه شاخص 2.2

برنامه های سنتی بیمه چند خطره محصوالت کشاورزی پوشش برای ریسکهای آب و هوایی مختص کشاورزی را مهیا می نمود. 

ضعف های متعددی شامل خطرات اخالقی و کژ گزینی و همینطور هزینه های باالی علیرغم پوشش وسیع آنان، این برنامه ها 

و رایج  OECD. در نتیجه، بیمه محصوالت کشاورزی بیشتر در کشورهای ، داشتندتراکشن که اجرای آنان را پر هزینه کرده بود

این مدل را دنبال نموده و سوبسیدهای عمدتأ دارای سوبسیده های سنگین می باشد. فدراسیون روسیه، اکراین و قزاقستان 

 گسترده ای را برای بیمه محصوالت کشاورزی معرفی نموده اند.



 

ابزار بیمه اساسأ شاخص آب و هوا، پاسخ جایگزینی با هزینه عملیاتی کمتر، از بسیاری هزینه های تراکنش و خطرات اخالقی  

 ناب می نماید، می باشد.که در ذات بیمه های چند خطره محصوالت کشاورزی هستند اجت

پرداخت را به به بیمه شده، به طور مثال کشاورز، زمانی که شاخص به یک حد معینی برسد، پرداخت می نماید.  اینگونه بیمه ها 

شاخصهای تخمین زده می تواند شامل باران در روزهای خاص، حداکثر دمای روز و یا شب و یا داده های بیرونی مثل شاخصهای 

. موضوع بیمه حتی می تواند بر اساس شاخصی باشد ، می باشدکه از طریق تصاویر ماهواره ای ایجاد شود نسطح زمی سبز بودن

را برای بحث در باره بیمه شاخص مرگ و میر مغولستان را مالحظه  11که غیر مستقیم به هوا، شاخص تلف شدن دام )ضمیمه 

به کشاورز براساس یک ضرر خاص که برای آن کشاورز رخ داده است،  نیست. . در تمامی این موارد پرداخت مرتبط باشد نمایید(

این آب و هوایی که در منطقه او رخ می دهد می باشد. رخ دادهای با اینگونه بیمه، کشاورز دارای برخی حد محافظت در مقابل 

بلکه در محل ایستگاه هواشناسی باریده  سیستم شاید از حد عالی فاصله داشته باشد، زیرا باران می تواند نه در زمین کشاورز

 باشد، ولی اجرای این نوع بیمه ارزان و پرداختها نیز بالفاصله بعد از اتفاق آب و هوایی قابل پرداخت خواهد بود.

آنها می توانند پوشش  و گستره ای از موارد قابل ارائه می باشد. آپشنز(، futures) فیوچرز دیریت ریسک آب و هوا شامل بیمه م

برای گستره ای از ریسکهای مربوط به آب و هوا از قبیل ریزش باران، دمای هوا، بادهای شدید، روزهای سرد و تعداد ساعتهای 

مشتقاتی که این پوششها را به طور موثری مهیا می نمایند،  "،پیشخوانروی "تابش آفتاب و غیره را مهیا نمایند. هر چند در بازار 

عرضه می شوند. در تمامی این قتصادهای توسعه یافته بازار و حتی در برخی کشورهای در حال توسعه مثل هندوستان در ا

( و Y، متوسط دما در در زمان مقطع Xموارد، یک شاخص ایجاد می شود )به طور مثال عدد میلیمترهای بارش باران در منطقه 

. آنها می توانند قراردادهایی منعقد )به نحوی که تأثیرات اقتصادی یک اشندداشته بمردم می توانند یک جایگاه در این شاخص 

وضعیت بد آب و هوا توسط درآمد قرارداد جبران خواهد شد( نمایند، که یک میزان خاص سود بر اساس توسعه شاخص عایدشان 

فیوچرز ریزش باران را بفروشد، و ز د. به طور مثال، اگر یک کشاورداخواهد رخ خواهد شد. پرداختها به دنبال توسعه شاخص 

مبلغ برای هر میلیمتر باران که از میزان مورد انتظار پایینتر است دریافت خواهد نمود.  Xباراش باران زیر شاخص باشد، وی 

افت پیش فرض این است که او جبران تمامی یا قسمتی از ضرر تولید را که در نتیجه بروز کمبود بارش باران ایجاد شده را دری

 خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 



 

 5شکل شماره 

 نمونه هایی از ابزارهای توزیع برای بیمه آب و هوا

ترجمه موارد مندرج در شکل()

/بانک  بانک میکروفاینانس

 روستایی

Microfinance 

bank/rural bank: 

مهیا نمودن پرداختها برای 

اتفاقات جدی آب و هوایی 

 محلی

To provide payouts for 

the localized serious 

weather events: 

 :NGO سازمانهای غیر دولتی :Distributors توزیع کنندگان

 Built into input ایجاد شده در عرضه نهاده

supply: 

 Backup for a disaster پشتیبانی از منابع مالی 

relief fund: 

مهیا نمودن پوشش برای  :Aid کمک

سرمایه مجموع خطرات 

 گذاری

To provide coverage 

for the aggregate 

portfolio risk: 

 :Government دولت :Sale of policies فروش پوشش

 Bank, cooperative بانک، تعاونی صنایع تبدیلی :Insurer بیمه گر

processor: 

 :Payments پرداختها :Reinsurer بیمه گر دوم

 :Household خانوار Input provider عرضه کننده نهاده

 Vulnerable households خانوار آسیب پذیر  

 

 

 

 



 

مکانیزمهای مختلف برای دسترسی به  5شکل  بیمه شاخص آب و هوا نیازی به دسترسی مستقیم به هر کدام از خانوارها ندارد.

 ذینفعان را نشان می دهد.

 بانکهای کشاورزی، به طور مثال:

به عنوان یک نماینده برای شرکتهای بیمه عمل نموده و بیمه آب و هوا را از طریق شعبه ها و نمایندگان محلی  •

 بفروشد؛ 

مدیریت خطر آب و هوایی را با بسته های وام نهاده دسته بندی نماید. به طور مثال، قسمتی از قیمت نهاده که نهایتأ  •

نک پولهای از دست رفته شرکت بیمه ااخص آب و هوا می باشد؛ بتوسط کشاورز پرداخت خواهد شد، یک عملکرد ش

 را جبران می نماید؛

 از محل طلب های پرداختی به بانک پرداخت نمایند؛ واصرار نماید قرض گیرندگان بیمه آب و هوا را  میتواند •

موارد آب و هوایی بیمه  د منابع مالی وام کشاورزی را در مقابل خطرات مربوط به عدم پرداخت اقساط به دلیلمی توان •

 نمایند.

بیمه آب و هوا را از طریق همان کانالی که می توانند ، به عنوان نمایندگان شرکتهای بیمه، عرضه کنندگان نهاده های کشاورزی

 برای فروش نهاده ها استفاده می نمایند، به فروش رسانند. آنها حتی ممکن است همانگونه که یک شرکت در کنیا عمل نموده،

نسبت به پرداخت سوبسید به حق بیمه اقدام نمایند. آنها می توانند همچون محصوالت خود آنها را اداره نمایند، به گونه ای که 

در صورتی که به دلیل بارش کم باران محصول کشاورزی صدمه ببیند، کشاورز بتواند یک بسته جدید مجانی نهاده کشاورزی 

هزینه های اضافه در صورت با در مقابل خطر مواجه  ،ی و دولتها میتوانند به عنوان بیمه دومدولت ردریافت نماید. سازمانهای غی

بهینه برای . یک راهکار اقدام نمایند بروز شرایط آب و هوایی مصیبت بار از طریق خرید بیمه آب و هوا )یا مشتقات آب و هوا(

  تمامی شرایط وجود ندارد.

مدیریت خطرات آب و هوا می تواند برای طرفهای دیگر در زنجیره ارزش کشاورزی مثل صاحبان صنایع حمل و نقل و تأسیسات 

مربوط باشد. در کشورهایی نیز نگهداری که بازگشت سرمایه آنان بستگی به میزان اقالمی که از طریق سیستم آنان گذر می کند، 

 این موسسات ایجاد شده است.نظیر استرالیا و کانادا، پوشش برای 

 برای اینکه شرکتهای بیمه شاخص عملیاتی باشند، شرایط ذیل می بایست تحقق پیدا کند:

برای استفاده کنندگان مورد نظر، و تأثیر  برای توزیع بیمه شاخص آب و هوا قابل اعتماد و استطاعت مهیا نمودن ابزار •

 5وجود دارد، همانگونه که در شکل شماره برای این امر  یادیاحتماالت ز می باشد. پرداختهای مشروطدر گذاری 

نشان داده شده است. برای مثال، بیمه می تواند از طریق کانالهای سنتی نمایندگان بیمه فروخته شود. می تواند به 

 بسته نهاده جمع شده وبه همراه عنوان یک بسته توسط یک شرکت عرضه کننده نهاده خریداری شده و با فروش 

 بسته بندیتسهیالت مالی کشاورزی با می تواند مهیا گردد، همانگونه که در هندوستان و ماالوی انجام شده است. 

شود که به بانک اجازه دهد در صورت بروز شرایط آب و هوایی نامناسب وامها را نفی نماید، همانگونه که توسط بانک 

یل به فروش برسد، در حالیکه پرداخت اقساط و پرداختهای میکروفینانس در هند رخ داد. می تواند از طریق موبا

مهم  بودن ین امر در کنیا رخ داد. قابل اعتماداحتمالی از طریق حسابهای موبایل انجام خواهد شد، همانگونه که ا



 

است به نحوی که نمایندگان بیمه می بایست تمامی فروش پوشش بیمه را ثبت نمایند و باید مانع از گذاشتن حق 

 بیمه افراد به جیب این افراد شد؛

وجود یک شبکه متراکم مناسب از مدیریت حرفه ای ایستگاههای آب و هوا. از تصاویر ماهواره ای نیز می شود استفاده  •

کرد، ولی برای تحلیل وقایع آب و هوایی گذشته هنوز به داده های ایستگاههای آب و هوا نیاز می باشد. این 

 یاز است عملکرد قابل اتکا داشته باشند و داده های قابل اعتمادی ارائه نمایند؛ایستگاههای آب و هوا ن

مهیا بودن حداقل دو یا سه دهه داده های آب و هوا. این داده ها باید به نحو صحیحی جمع آوری شده و با یک نرخ  •

 ل در اختیار بیمه گران قرار گیرد؛معقو

 ه دوره مورد بررسی؛مهیا بودن جزئیات کافی داده های تولید مشاب •

ارتباط شفاف بین شاخص آب و هوا و وقایع متضرر. وقایع آب و هوا باید یک روند مشابه زیان در یک منطقه نسبتأ   •

وسیع جغرافیایی را ایجاد نماید. اگر زیان در یک منطقه به دلیل عمدتأ به دلیل شرایط آب و هوایی میکرو و وقایع 

 کارایی نخواهد داشت؛ د، بیمه شاخصمجزا و تصادفی باش

مناسب  بسته هایتخصص فنی برای مرتبط نمودن تولید به وقایع مشخص آب و هوایی، و بر همین اساس، طراحی  •

این پروسه می تواند هزینه بر باشد و همینکه یک محصول خوب طراحی شود، این محصول به  و قیمت گذاری آنان.

لذا می شود به سادگی بحث نمود که توسعه پوشش بیه سازی شود. سادگی می شود به آسانی و ارزانی توسط رقبا ش

 های بیمه یک کاالی عمومی می باشد و باید توسط دولتها و آژانس های اهدا کننده حمایت شود؛

یک چهارچوب قانون و مقررات که عرضه پوشش های بیمه شاخص را اجازه دهد. بیمه یک فعالیت بسیار ضابطه مند  •

جهت اجتناب از مشکالت قانونی، پوششهای شاخص، حتی زمانیکه به همراه دیگر  می باشد.در تمامی کشورها 

بیمه مرکزی مجاز شود؛ و بیمه مرکزی پوششها و سرویسها )مثل نهاده ها و وامها( اداره می شود، باید توسط مسئوالن 

عنوان نماینده بیمه عمل نماید. می بایست قبول نماید که بانک یا عرضه کننده نهاده های کشاورزی می تواند به 

اگر غیرممکن  ،مضافأ، در نبود قوانین وضوابط مناسب ملی، انتقال خطرات به بازار بین المللی می تواند مشکل باشد

مسئوالن بیمه مرکزی باید مطمئن شوند که بیمه گر دارای منابع ذخیره شده کافی برای مواجهه با ادعاهای  نباشد.

گر دوم برای زیانهای حاد( باشند. مسئوالن یاد شده باید مطمئن شوند که احتمالی )با دسترسی به بیمه  تخسارا

بیمه گران قانونأ خسارات زیانها را پرداخت می نمایند. مسئوالن مذکور باید مطمئن شوند دادگاهها در موارد مربوط 

   برای دالیل غیر قانونی خسارت بپردازند؛ به پرداختها دخالت نمی نمایند تا بیمه گران را مجبور کنند

شود، بر اساس آن  "تمایل برای پرداخت"ظرفیت برای طراحی یک پوشش بیمه و یک مکانیزم اجرا تا منجر به معیار  •

است که چه مقدار کشاورز یا دیگر ذینفعان قادر یا تمایل به پرداخت وجه برای آن پوشش بیمه را دارند. در بیمه آب 

هر چند تجربه در بازارهای رصد معموأل قابل قبول بوده است. د 10تا  5و هوا مثل بیمه قیمت، نرخ بیمه در محدوده 

قبولی بیمه شاخص اگر از طریق در حال ظهور نشان داده که بی میلی برای پرداخت پیشاپیش حق بیمه وجود دارد. 

ضافأ م بسته بندی با سرویسهای دیگر از قبیل عرضه نهاده یا اعتبار، و در صورتیکه حق بیمه تقسیط شود، بهتر است.

خریداران نیاز دارند تا کامأل متوجه شوند برای چه چیزی پرداخت می نمایند. آنها باید قبول کنند که  ممکن است 

آنها به دلیل یک واقعه کامأل محلی متحمل زیان به محصولشان شوند، ولی خسارتی را به دلیل اینکه بیمه شاخص 

 های قابل توجه برای افزایش آگاهی می باشد؛ واجرا نشد در یافت ننمایند. این قبولی مستلزم تالش

به طرف بازارهای ریسک  سوق دادنظرفیت برای نهادن خطر در طرفهایی که توانایی تحمل آن را دارند. باید امکان  •

بین المللی بیمه دوم باشد. دولت باید تمایل به پوشش بخشی از ریسک را داشته باشد. وقایع منفی آب و هوایی دارای 



 

م ولی نه ومدابا رخداد به ندرت ولی مصیبت بار می باشد. وقایع رخداد مدام ولی نه خیلی جدی تا رخداد ه از محدود

پوشش بیمه بسیار گران خواهد بود. وقایع مقطعی با تأثیرات زیرا باید توسط خود کشاورزان پوشش داده شوند؛  جدی

بسیار مشکلند  به ندرت ولی مصیبت باربا رخداد جدی آنهایی هستند که مورد توجه بیمه شاخص قرار گیرند. وقایع 

قابلیت اجرای خود را حفظ نماید، وی میزان حداکثر تا در بازار پوشش داده شوند. اگر بیمه گر شاخص بخواهد 

هر چند تضامین ساختاری وجود دارد )به نام تضامین وقایع مصیبت  پرداخت تحت این پوشش را محدود خواهد کرد.

که می توانند به این امر کمک کنند، ولی فرد عمومأ انتظار پشتیبانی دولت برای اینچنین خطرات را دارد. ولی بار( 

اید با دقت سنجیده شود. الزم است وضعیتهایی که نقطه ای که یک دولت به یاری شهروندان خود خواهد آمد ب

 انتظارات برای کمک باعث کاهش تقاضا برای بیمه آب و هوا شود را اجتناب نمود.

میالدی، شرکتهای بین المللی بیمه عرضه بیمه شاخص آب و هوا به شرکتهای بین المللی کشاورزی فعال  1990از ابتدای دهه 

به طور موثری بیمه تولید محصول را  در کشورهایی نظیر رومانی ایجاد شده ساختار مالی و برخیروپا را آغاز نموده، در شرق ا

فعال نموده اند. در برخی کشورهای بزرگتر در حال گذار، بانکهای محلی ابزار بیمه خطرات تولید محصول را با استفاده از 

فزاینده ای  طور مثال، در اکرایین، بانکها به طور به  اند. ( توسعه دادهCaptive Insuranceشرکتهای خود بیمه ای )

تولید کننده های کشاورزی را حول برداشتهای آتی ایجاد می نمایند. این بانکها از مشتریان خود درخواست  مالی ساختارتسهیالت

ارائه پوشش بیمه مناسب صادره توسط بیمه گران تأیید شده را می نمایند. بیشتر اوقات، بانکها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمه 

مه محصول کشاورزی و تخصیص سوبسید به این بخش، از این الزام پشتیبانی خود می نمایند. دولت با اجباری نمودن داشتن بی

آب و هوا را بررسی نمود، ولی  بیمه متکی بر شاخصمی نماید. یک پروژه پیلوت حمایت شده توسط بانک جهانی، امکان ارائه 

ر از اروپای شرقی، پوشش هنوز محدود پیلوت نا موفق بود و ادامه داده نشد )قسمت بعد را مشاهده نمایید(. در کل، به غیاین 

 می باشد.

 يک تجربه ناموفق-بيمه شاخص آب و هوا در اكرايين 2.2.1

شند. در نبود دیگر تضامین، ااکراینی شدیدأ در معرض خطرات آب و هوایی می ب نکشاورزاهمانگونه که در باال بررسی گردید، 

به صورت مشابه در معرض هر دو خطرات قیمت کشاورزان د، و لذا بانکهای کشور اغلب در مقابل محصول آینده قرض می دهن

عمل می نمایند )به این صورت که مبلغ وام در مقابل در آمد  "بیش از وثیقه"ا بو آب و هوا می باشند. برای این دلیل، بانکها 

بل ضررهای برداشت محصول داشته مورد انتظار در آینده کم است( ، یا اصرار می نمایند که قرض گیرندگان بیمه اضافه در مقا

 باشند. 

نمایند. بیمه بیشتر به نوع  شرکتهای بیمه ایجاد می دخون کمتر توسعه یافته می شد، و اغلب اوقات بانکها بازار بیمه در اکرای

که باعث ایجاد صدمه به یک مزرعه خاص می شود. روند کار با مشکالت  است در مقابل خطرات خاصیو تمایل دارد،  سنتی

همیشگی عجین می باشد که عبارتند از: در صورت وجود ادعای خسارت، ارزیابی محصول دهی واقعی در سطح مزرعه و اثبات 

هی شاخص شروع شد ، آزمایشاتی با بیمه محصول د2001کاهش محصول به دلیل خسارت مورد بیمه الزم می باشد. در سال 

تجربه )به این صورت کشاورزان مبالغی را زمانی که محصول آنان زیر یک سطح خاص سقوط می کرد دریافت می نمودند(، ولی 

کامأل موفقیت آمیز نبود. غرامتها بر اساس سوابق محصول دهی منطقه پرداخت شد که برخی اوقات ثابت نمود غیر قابل اعتماد 

 که برخی اوقات پرداختها تا شش ماه تأخیر داشتند. این امر منجر شدندتی پیچیده به هستند و روشهای عملیا



 

ن خص آب و هوا در اکرایکار روی توسعه یک قرارداد بیمه شا IFC، گروه مدیریت ریسک کاالی بانک جهانی و 2003در سال 

ن چیزهای دیگر، اطالعات آب و هوا فقط روی کاغذ در میا را آغاز نمودند. روند کار نشان داد که انجام این کار مشکل می باشد.

و هوا به سال اطالعات آب  30دالر امریکا برای  6500بالغ بر  -بسیار هم گران بودند وجود داشت نه به صورت الکترونیکی، و

ای غربی می باشد. ازای هر ایستگاه. این میزان بین پنج تا ده برابر هزینه طبیعی اطالعات مشابه در فرمت الکترونیک در اروپ

کیلومتر بود(.  100همینطور ایستگاههای آب و هوایی کافی به دلیل اندازه کشور وجود نداشت )فاصله بین ایستگاهها بیش از 

در اکراین بوجود آید، بسیار کمتر وابستگی به  رتیکه بیمه شاخص آب و هوازیرا در صو ،هرچند پتانسل به نظر بزرگ می آمد

در جاییکه در بیشتر موارد، تأثیر وقایع عمده آب و  مللی )همانگونه که در دیگر کشورها است( خواهد داشت.بیمه مجدد بین ال

ن و منطقه جنوبی نزدیک اودسا تقریبأ هی بین شرق اکرایمحصول د ایی روی کشاورزی در کل کشور یکسان می باشد، تشابههو

رات آب و هوایی به کشاورزان نداشت. پس از مذاکرات فشرده با مسئول مربوطه مخالفتی با معرفی بیمه خط صفر می باشد.

دانشمندان، آنالیز جزئیات محصول دهی و داده های آب و هوا، یک برنامه به همراه یک از شرکتهای  ،کشاورزان، مسئوالن محلی

ده بازاریابی در سال آمامه بیمه خشکسالی زمستانی گندم ( طراحی شد. برناCredo-Classicبزرگتر بیمه )کردو کالسیک 

 شد. ولی فقط دو کشاورز مشارکت نمودند. تجربه آنها به قدری بد بود که عالقه ای به ادامه برنامه نداشتند. 2005

 دالیل بسیاری برای شکست برنامه وجود داشت:

درصدی  50با سوبسید  .را از میدان به در کند مدار نباید برنامه های بازار ،گزینه سوبسید مدیریت ریسک •

 .به وجود نیامدبرای برنامه مورد رقابت، این شرایط به وضوح 

درصدی دولت بهره می برند، این نوع  50در حالیکه دیگر بیمه های محصول کشاورزی از مزایای سوبسید  •

بسید سوبسید برای بیمه شاخص آب و هوا وجود ندارد. هر گونه شایستگی نسبی بیمه شاخص داشته باشد، سو

باعث شد طرق سنتی بیمه محصوالت کشاورزی جذابیت بیشتری داشته باشند. این واقعیت همینطور مانع از 

یابی ابزار شاخص ایجاد عالقه در شرکتهای بیمه برای سرمایه گذاری زمان و تالش برای درک و همینطور بازار

 داشته باشند.

توسط دولت اکراین، انگیزه کشاورزان  2004 و 2003مصایب طبیعی به کشاورزان در سال  خاصکمکهای  •

 کاهش داد. را برای پرداخت اقساط بیمه های بازرگانی

، ها مسئوالن صنعت بیمه اجازه استفاده از بیمه شاخص را فقط به کشاورزان دادند: عرضه کنندگان نهاده  •

 صنایع تبدیلی و بانکها اجازه خرید این سرویس را نداشتند.

ی بیمه برای محاسبه سطح مناسب اقساط بیمه وجود نداشت، لذا نرخ های پوشش بیمه توانایی در شرکتها •

 نمود. ن گردید. این روش نوآوری را بیرغبتتوسط نرخ بیمه دوم یا نرخی که توسط رقبا اخذ می شد تعیی

کالسیک(، فاقد شبکه تثبیت شده -شریک )کردو زمان کافی برای بازاریابی وجود نداشت، و شرکت بیمه •

 مشتریان در منطقه بود. مضافأ کارمندان منطقه ای آنان نیز تجربه کافی در مورد بیمه کشاورزی نداشتند. 

 بیمه عمومأ یک مفهوم دانسته شده توسط بیشتر کشاورزان اکراینی نمی باشد. •

کالسیک تصمیم گرفت به مدت دو هفته آن را تمدید نماید. این تصمیم، دو هفته -در طی زمان پوشش، کردو •

بارانهای سیل آسا را به شاخص انتقال داد، با این نتیجه که کاهش باران محاسبه نگردید، لذا پرداخت خسارتی 

دوره مورد توافق باقی می ماند، پرداخت خسارت به عنوان شروع دوره در صورت نپذیرفت. در صورتیکه شرکت 



 

ی سوسپرداخت می شد، که البته در واقعیت کاهش باران رخ داد. طبیعتأ کشاورزان احساس کردند تغییر مح

 رخ نداده، لذا این برنامه را به همکاران خود توصیه نکردند.

 محقق نگردید: 2005یمه شاخص آب و هوا در اکراین در سال در تمامی این موارد، شرایط شروع موفقیت آمیز ب

را  ، تکنولوژی و بازارهای جدیدباید دسترسی به اعتبار و دیگر سرویسهای مالی بسته بیمهعمومی،  جلب قبولیبرای  •

نگردید، ، و آنان باید منجر به کسب درآمد قابل توجه اضافه شوند. این تأثیرات محرک در اکراین مشاهده تشویق نماید

 و مضافأ سرویس و یا پوشش بیمه ای که باعث بروز چنین تأثیری شود رویت نگردید.

استطاعت بیمه باید وجود داشته باشد، و باید بیشتر خطرات مربوطه را با کمترین تبعات خطری پوشش دهد. این  •

 ا کردند، قواعد بازی عوض شد.شرایط در اکراین وجود نداشت، و به محض اینکه کشاورزان شروع به استفاده از مزای

باید فرصتهایی برای تأمین تسهیالت مالی حق بیمه از طریق هماهنگی های قراردادی با تأمین کنندگان نهاده ها یا  •

 تسهیالت بانکی فراهم شود.

د این می بایست یک سیستم موثر قضایی و مقرراتی برای اجرای قراردادها و نظارت بر بیمه وجود داشته باشد. با نبو •

 شد. سیستمها، شرکت بیمه مجاز به تغییر قراردادهای در حال اجرا

می بایست به میزان کافی ایستگاههای آب و هوا برای مهیا نمودن داده های قابل اعتماد آب و هوا وجود داشته باشد.  •

کنند، که اکثر می کیلومتر شعاع ایستگاههای آب و هوا زندگی  20فقط قسمت کوچکی از کشاورزان اکراین در کمتر 

 تلقی می شود. (محدودیتهای قابل قبول باشد منطقه،برای  پایهدر صورتیکه ریسک ) اوقات حداکثر ممکن

با های بیمه پوششمی بایست بیمه گران و واسطه های معتبر، مقرون به صرفه و به لحاظ تجاری مداوم که بازاریابی و  •

ارائه نمایند وجود داشته نهاده های مرتبط، تکنولوژی، کشاورزی اقتصادی و اطالعات آب و هوا، و یا سرویسهای مالی را 

بیمه آب و هوا با دیگر پوششها  البته قانونگذاران اجازه بسته بندی )تجمیع(و  شتوجود ندا باشد. واسطه های معتبر

 و سرویسها را ندادند.

این نوع که مشخص نیست با رخ داد کم و تأثیر زیاد.  را پوشش دهد: وقایع "صحیح"ت ریسک پوشش بیمه می بایس •

 پوشش استفاده گردید.

که مزایای انتقال ریسک باالتر از هزینه ها برای مشتری است، مهیا  ،می بایست پوشش های بیمه مقرون به صرفه •

 باشد.

ی توجه تعدادی از شرکتهای بیمه اکراین را جلب نمود، و ایده در باره علیرغم این تجارب، به نظر می رسد این برنامه آزمایش

 احتمال استفاده از بیمه آب و هوا برای تعدادی از محصوالت کشاورزی ادامه دارد.

 شاخص بيمه كشاورزي در كشورهاي در حال گذار بنيادتمرين مقياسی: پتانسيل براي  يک 2.2.2

استفاده یا ) گذاری بیمه در مقابل خطرات تولیدشرکتهای محلی بیمه اغلب اوقات فاقد تخصص مورد نیاز برای طراحی و قیمت 

از داده های تولید یا یک پراکسی مثل داده های آب و هوا( می باشند. حتی اگر آنان دارای چنین تخصصی باشند، مقررات اغلب 

ات در بازارهای بین المللی، یا ارائه بیمه بر اساس ارز خارجی با ارجاع وظیفه به یک بانک اوقات مانع آنان از بیمه مجدد خطر

شرکتهای بین المللی بیمه هنوز از بسیاری کشورهای در حال گذار بیرون نگه داشته شده اند، یا پوششهای  خارجی می شود.

 بیرون از ساحلفاصله را می توان توسط خارج کردن بیمه های محدودی را اجازه دارند به مشتریان ارائه نمایند. تا جاهایی، این 



 

(offshore ) پر نمود. یک شرکت با دفتر مرکزی در یک کشورOECD ایی که می میتواند بیمه آب و هوا را در مقابل ریسکه

به حق بیمه می باشد، بخرد، هر چند شرکت بیمه نیاز به میزان مناسب داده ها برای محاستواند درهر کشوری وجود داشته 

ه توسط بانکها یا شرکتهای تجاری کمیلیون دالر(  ابه معامالت مالی بسیار بزرگ )دهه  ولی این بیمه های بیرون از ساحلباشد. 

 محدود می باشد. مدیریت می شوند، OECDدر کشورهای 

کشور در  20احتماالت را در  2008یک مقاله سال  بر شاخص یک تالش فوق العاده را طلب می نماید.متکی توسعه بیمه های 

، و وجود پیش شرایط برای ایجاد بیمه متکی بر شاخصحال گذار بررسی نموده که طی آن کشورها بر اساس محور تقاضا برای 

 ذیل مشاهده می گردد. 6اینگونه بیمه ها، گروه بندی شده اند. نتیجه در شکل شماره 

 6شکل 

 ( در کشورهای در حال گذارIBI) شاخص متکی بربیمه  قلمرو
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 شنهاد می نماید، اقدامات بر شرایط خاص دسته های مربوطه منطبق گردند:گزارش پی

ی و نآلبانی، گرجستان، بالروس، صربستان، کوزوو، و جمهوری مقدونیه. آلبا)تقاضای کم، پیش شرایط ضعیف(:  1ربع  •

احتماأل کم می  گرجستان دارای بارش باال هستند و متغیر محصول دهی کم را نشان می دهند. لذا تقاضا برای بیمه

باشد. در بالروس محیط سیاست گذاری نامناسب می باشد، لذا امکان کمی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد. 

برای مثال، کشور یک برنامه اجباری بیمه برای گندم، تریتیکاله و جو زمستانه و تابستانه دارد که توسط شرکت دولتی 

ر حق بیمه ارائه می شود. در صربستان، کوزوو و مقدونیه تقاضای نسبتأ کمی درصد سوبسید د 90بیمه و با استفاده از 

. در وجود دارد الگوی بارش باران و محیط سیاست گذاری که کأل سازنده نیست، اینکه برای بیمه شاخص، با توجه به

 این چارچوب، محدوده کمی برای حمایت بین المللی موثر برای توسعه بیمه شاخص وجود دارد.

)تقاضای کم، پیش شرایط خوب(: بلغارستان، مجارستان، رومانی، کرواسی و ترکیه. در چهار کشور اول، بخش  2ع رب •

 مالی بسیار توسعه یافته است. ولی خطرات محصول دهی و آب و هوا متوسط می باشد، و کشاورزان می توانند از درآمد

یه اروپا بهره مند شوند. تفسیر وضعیت در ترکیه است مشترک کشاورزی اتحادپرداختهای مستقیم اعطایی تحت سی

متنوع می باشند. وام دهی به بخش کشاورزی، به علت  مشکل است، کشور بزرگ است و سیستمهای تولید کشاورزی

سطح نسبتأ باالی خطرات، پایین می باشد. مضافأ شرکتهای بیمه از معرفی بیمه متکی به شاخص اکراه دارند. پیشنهاد 

جایی که اجرای در ویترین ، یافتن زیر بخش ها و یا گذاشتن پوششهای بیمه اطالعات بیشترجزئیات گزارش کسب 

 بیمه متکی به شاخص منطقی است، ولی نه با باالترین اولویت.

)تقاضای باال، پیش شرایط ضعیف(: ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان و اکراین. در تمامی این  3ربع  •

شرایط آب و هوا قرار دارد )به خصوص خطر بارش باران(. ولی خصوصیات بسیار باالی ، کشاورزی در معرض کشورها

قسمتهایی از بخش کشاورزی را مشکل می نماید.  کوهستانی سه کشور اول طراحی پوششهای مناسب بیمه شاخص

آب و هوا را کاهش  رض ریسکهایدر معکه در این مناطق نیستند، اغلب اوقات آبیاری می شوند، که خطرات ناشی 

موضوع اکراین در  می دهد، این همینطور در آذربایجان رخ می دهد که دارای یک برنامه سوبسید دار بیمه می باشد.

باال شرح داده شد. شرکتهای بیمه تمایل کمی به معرفی بیمه شاخص دارند زیرا از قبل پوششهای بیمه رقیب ارائه 

 پروسه بهبود حمایت شود. د یا از ر کردن تا پیش شرایط بهبود یابصب :د. توصیه گزارششومی 

)تقاضای باال، پیش شرایط خوب(: ازبکستان، مولداوی، قزاقستان، و فدراسیون روسیه.  این کشورها در معرض  4ربع  •

می باشند. آنها  خطرات باالی آب و هوا قرار دارند، در حالیکه دارای شبکه بسیار توسعه یافته مالی )شامل بخش بیمه(

دارای توان معرفی پوششهای متکی بر شاخص می باشند. هرچند رقابت از طرف برنامه های سوبسید شده بیمه 

بازدارنده می باشد. توصیه گزارش اخذ اطالعات بیشتر با مطالعات پیش امکان پذیری یا پروژه های پیلوت و زمینه 

 سازی اجرای پروسه بیمه متکی بر شاخص می باشد.

 مواجهه با ريسكهاي قيمت  2.3

مواجه شوند، یا می  (توسط قراردادهای انتقالی)دیگران ریسک به کشاورزان و دیگران می توانند با ریسکهای قیمت با انتقال 

( Option Markets( یا معامله اختیاری )Futuresتوانند با استفاده از قراردادهای فیوچرز )قراردادهای قابل معامله با دیگران

 آنها را مدیریت کند. 



 

، کشاورزان می توانند برخی ریسکها را به خریداران منتقل از طریق توافقات قراردادی برای فروش یا حمل محصول کشاورزی

د، جایی که بتوانند اعتبار برای قادر ساختن نکنند. این انتقال ریسک به خصوص، اگر کشاورزان بتوانند بخشی از یک زنجیره باش

کاشت محصول طبق مشخصات خریدار باشد دریافت کند و فروش آنان )که الزامأ قیمت فروش آن کشاورزان نمی باشد( آنان به 

. توافقات قرارداهای انتقالی برای این منظور در بسیاری از کشورهای در حال گذار توسعه امکان پذیر است ،تضمین شده می باشد

داده، به بانکها مجوز وام دهی به کشاورزان خرده پا که فاقد تضامین کافی می باشند میان چیزهای دیگر، آنها پیدا کرده اند. در 

یک موافقتنامه سه جانبه که یک بازرگان یا صنایع تبدیلی تعهد می نماید محصول کشاورز را خریداری نموده و  پشتدر و 

 نماید.پرداخت را از طریق تسهیالت مالی بانک انجام تا بازپرداخت وام امکان پذیر 

میان دو شخص جهت خرید یا فروش یک  ک قرارداد استاندار نشدهی  :Forward Sales Contractsقراردادهای پیمان آتی )

د( معموأل با مفاد نهاده ها و اعتبار مرتبط هستند، اندارایی در زمانی مشخص در آینده در قیمتی که امروز روی آن توافق کرده

تصمیم به فروش جانبی ن کافی تولید، بلکه همینطور برای ایجاد یک وضعیت که کشاورزانی که نه فقط برای اطمینان از میزا

(Side-sell (محصول خود )به این صورت که تحت مفاد قرارداد آتی با فروش محصول خود به شخص سوم، تعهدات خود را

زیرا هر  ،وشهای کاهش ریسک الزم هستنداین ر نقض می نمایند( در آینده دسترسی به تسهیالت مالی را از دست می دهند.

توع توافقات آتی حامل ریسک فوق العاده عدم پرداخت می باشد. زمانیکه کشاورزان متوجه قیمت بهتر از طریق فروش به شخص 

 سوم شوند، از تعهدات خود تحت قراردادهای پیمان آتی سر باز خواهند زد.

قواعد واقعی فیزیک مبادالت بازرگانی الزامأ تحت  مدیریت ریسک قیمت می باشد.ابزاری برای فیوچرز استفاده از قراردادهای 

تعهدات فیوچر ها در بورس های منظم، کشاورزان و دیگران می توانند به سطح تأثیر قرار نمی گیرند. توسط خرید یا فروش 

ی فیوچرز استفاده اشاورزان از بازارهمشخصی از قیمتها که مستقل از عملیات فیزیکی بازرگانی است دست یابند. حتی اگر ک

آنها به طور غیرمستقیم از طریق اطالعات بهتر قیمت، آپشن های با انعطاف بهتر فروش/قیمت گذاری و رقابت بیشتر در نکنند، 

شوند. آپشن ها ابزار مدیریت ریسک هستند که به می هر دو محصول کشاورزی و بازار تسهیالت مالی کشاورزی، بهره مند 

)با احتمال اینکه از قیمتهای مناسب بهره مند شوند(، ایجاد  متها وصل نیستند ولی محافظت در برابر جابجایی نامناسب قیمتقی

می کنند. جایی که کشاورزان دسترسی به بازارهای مدیریت ریسک داشته باشند، آنها از این ابزار برای گرفتن کنترل بیشتر و 

 یمات بازاریابی و قیمت گذاری )نه فقط برای کاهش ریسک( استفاده می کنند. دسترسی به انعطاف پذیری  در تصم

بازار فیوچرز استفاده بیشتر از قراردادهای  در حقیقتندارند.  (پیمان آتیفرواردز )قراردادهای فیوچرز تضادی با قراردادهای 

را به طرز موثری کنار بگذارند. بازارهای آتی  ریسکهای قیمتشانهستند  پیمان آتی را حمایت خواهد کرد، زیرا خریداران قادر

عدم پرداخت اقساط را با خود حمل می کنند؛ مضافأ،  شامل قیمتهای ثابت در محیط بدون فیوچر ها ریسکهای بسیار زیاد

 شفافیت و دیسیپلین اجبار شده توسط بازارهای فیوچرز به نحو فزایده ای ریسکهای قراردادی را کاهش خواهد داد.

نشان  7رزان نیاز به پرداخت هزینه معاوضه از طریق کارگزار در کاالی فیوچرز و بازار آپشن نیستند. همانگونه که شکل کشاو

 می دهد، راههای زیادی برای آنان به دسترسی بازارهای مدیریت ریسک کاال وجود دارد.

به طور مستقیم بیشتر کشاورزان  -یوچرز کشاورزیکشوری با طوالنی ترین زمان تجربه با بازار ف-حتی در ایاالت متحده امریکا

ترجیحأ، از بورسهای سازماندهی شده استفاده نمی کنند. اگر هم استفاده کنند، از آپشن ها بیشتر از فیوچر ها استفاده می کنند. 

دسترسی از طریق قراردادهای قیمت ثابت و حداقل با باال برنده ها و بازرگانان است. در یک بازار رقابتی، اینگونه  حالت مرسوم



 

ت رقابتی خود را با ایجاد وضعیتهای مختلف مدیریت ریسک قیمت در پیشنهاداتشان به حالخریداران تالش برای تقویت 

ت متحده امریکا، به طور مثال، کشاورزان می توانند از یک تابلو مشتمل بر دوازده کشاورزان انجام خواهند داد. در کانادا یا ایاال

 فرمول مختلف قیمت گذاری که در قراردادهای اسپات و پیمان آتی انتخاب کنند.

تعاونیها اغلب اوقات برنامه های مدیریت ریسک را برای هر دو محصول کشاورزی و نهاده ها مثل گازوئیل اجرا می کنند. به طور 

، همانگونه که در مورد پنبه، روغن در دیگر موارد از دسترسی به قیمت گازوئیل به قیمت ثابت بهره مند می شوند.مثال اعضا 

یا  برنامه های قرارداد کشاورزی نایع تبدیلی و دیگر موسسات برنامه های قرارداد کشاورزینخل یا بخش شکر متداول است، ص

قیمتهای ثابت را به کشاورزانی که به آنها موارد مورد نیازشان را تحویل می دهند، را اجرا می کنند. آنها ریسکهای قیمت ایجاد 

گان مدیریت ریسک در دسترس مثل بانکها یا شرکتهای بزرگ در برخی موارد، عرضه کنندشده را به بورس واگذار می کنند. 

بازرگانی ابزار مدیریت ریسک که بر اساس شرایط خاص منطبق شده اند را ارائه می نمایند. به طور مثال، آنها از یک قیمت 

کرده )به این  "انبار"به طور جایگزین، آنها این ریسکها را محلی مرجع به جای قیمت جهانی تبدیل فیوچرز استفاده می کنند. 

     ( یا در یک بورس مدیریت می کنند.فرا رسدبرای کنار گذاشتنشان زمان مناسب نحو آنها را در حسابهای خود انتقال داده تا 

 7شکل 

 نمونه های مکانیزم ابزار برای مدیریت ریسک قیمت

 جدول ترجمه موارد ذکر شده
 exchange مبادله، محل مبادله کاالوارز Corporate processor موسسه صنایع تبدیلی

 Broker کارگزار OTC player بازیگر کاالی روی پیشخوان

 Fixed minimum price قرارداد حداقل قیمت ثابت
contract 

خرید/فروش قرارداد قابل معامله با 

 دیگران و معامالت اختیاری

Buying/selling of futures and 
options 

 Households اروخانه  Conditional pricing قیمت گذاری مشروط

 cooperatives تعاونی Input provider عرضه کننده نهاده

 Eventually, risk در نهایت، مدیریت ریسک
management 

مدیریت دراز مدت استراتژیک 

 ریسک

Long term, strategic risk 
management 

 Corporate موسسه، شرکت بزرگ Commodity linked loan وام مرتبط با کاال

 Minimum price تضمین حداقل قیمت
guarantee 

بلیطهای قرعه کشی مرتبط با 

 قیمت کاال

Commodity price linked Lottery 
tickets 

 Lottery firm موسسات بلیط قرعه کشی Distribution توزیع

 



 

*= Buying/selling of futures and options

 

با نماد تیپ بیمه( که در قیمتهای نهاده ها و یا انواع احتمالی دیگر توزیع، با مدیریت ریسک قیمت )یا به عنوان قیمت مرجع یا 

هنوز برخی فرمهای دیگر که قابل استفاده هستند وجود دارد. به طور مثال، انبارها  البته .وجود داردوامهای کشاورزی لحاظ شده، 

محصول( یا یا بسته اپشن فروش کل یا قسمتی از ن گارانتی قیمتهای حداقل اف تیک )اعتبار در مقابل می توانند به کشاورزا

 هایی که به همان صورتی که در بلیط های بخت آزمایی به فروش می رسند، ارائه نمایند.

 نماید: تعدادی از شرایط را طلب می مدیریت ریسک قیمت

علیرغم تالشها در بسیاری کشورها )در فصل بعد مورد بحث واقع  داشته باشد.می بایست یک بازار روان مناسب وجود  •

استفاده از بازار  خواهد شد(، قراردادهای فیوچرز کشاورزی موفق و روانی در کشورهای در حال گذار وجود ندارد.

سوی آب دشوار ( یک چالش است، نه فقط به دلیل موارد لجستیکی که استفاده از بورسهای آن CMEپیشرو جهانی )

 CMEقیمتهای  شورهای در حال گذار الزامأ دنبالمی باشد، بلکه همینطور به خاطر اینکه قیمتهای محلی در ک

 حرکت نمی کنند.

رند قراردادهای با قیمت ثابت، یا قراردادهای حداقل قیمت با استفاده از قیمتهای در برخی موارد، بازرگانان حاض •

 ناسازگارپرداخت وام در این قراردادها باال می باشد. زمانی که قیمتها با روند زک عدم بامحلی، ارائه نمایند. ولی ریس

زیر سئوال بردن عملکرد خریدار یا فروشنده. لذا با ممکن است دبه درآورد، یا آشکارا یا  طرف مقابلحرکت می کنند، 

قط اگر فروشندگان سابقه خوشنامی خوبی زمانیکه اجرای احکام قضایی ضعیف باشد، قیمتهای ثابت برای خریداران، ف

 محدود می نماید.را دارند، قابل قبول می باشد. این واقعیت به طور موثری اجرای آن در کشورهای در حال گذار 

دیگر شرایط، تا زمانیکه بازارهای مناسب فیوچرز وجود ندارند، تئوری وار وجود دارند. آنها شامل نیاز برای امتیازات  •

و استاندارد در مبادالت فیزیکی؛ چارچوب سیستم قضایی و مقرراتی حمایت کننده؛ شبکه کارگزاری با قابل قبول 



 

توانایی معقول توزیع؛ فهم مدیریت ریسک قیمت توسط بانکها و تمایل آنان به عرضه اعتبار بانکی با شرایط بهتر به 

خت الکترونیکی؛ توانایی استفاده کنندگان یک سیستم معقول پرداآنهایی ریسک قیمت خود را مدیریت می نمایند؛ 

 احتمالی برای باز کردن حساب حق العمل کاری )کارگزاری(؛ و غیره. 

لذا مدیریت ریسک قیمت نیاز قابل توجهی به نهاد سازی دارد )مباحث بیشتر در فصل بعدی ارائه شده است(. خوشبختانه هر 

با عنایت به موهبت اینترنت، ساختن شبکه کاربران بسیار لذا زانتر شده، ایجاد بورسها اربازدارنده می باشد ولی چند چالش 

 آسانتر شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل سوم: ایجاد نهادها برای فاینانس کشاورزی، داد وستد و مدیریت ریسک

دادوستد و مدیریت ریسک در این فصل بر روی دو موسسه که می توانند نقش مرکزی در سازماندهی تسهیالت مالی کشاورزی، 

 کشورهای در حال گذار ایفا نمایند، به نامهای بورس کاال و سیستم رسید انبار تمرکز خواهد نمود.

 بورس کاال در کشورهای در حال گذار 3.1

ترین را رویت نمایید(. بیش 3از هر سه کشور در حال گذار، دو کشور دارای حداقل یک بورس کاال می باشند )ضمیمه شماره 

کمتر از یک پنجم آنان در فیزیک مبادالت نقش ایفا می نمایند. مابقی به منظور چند تعداد در ترکیه با تعداد یکصد بورس، هر 

ده بورس عملیاتی کاال می باشند و تعداد بیشتری  فدراسیون روسیه و اکراین هر کدام دارای چندثبت مالیات عمل می نمایند. 

می باشند. علیرغم توسعه سریع بخش کاال، بیشتر بورسهای این کشورها فقط سالن حراج بوده و ثبت شده لیکن غیر فعال 

 سرویسهای مدیریت ریسک و تسهیالت مهیا نمی نمایند.

آذربایجان و کشورهای بالتیک  ولیبیشتر کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق همینطور دارای یک یا چند بورس کاال می باشند، 

بیشتر  د.نبه عنوان تاالر فروش عمده عمل می نمایآنها د. لهستان دارای بیست بورس کاال می باشد و بیشتر استثنا می باشن

کشورهای اروپای شرقی، شامل آنانی که در حال حاضر قسمتی از اتحادیه اروپا هستند، دارای بین یک و شش بورس می باشند. 

و همینطور بورسهای مالی که قراردادهای کشاورزی نیز عرضه می  بورسهای اروپای شرقی شامل تعدادی از بورسهای انرژی

. فقط تعداد محدودی از بورسهای این منطقه تمرکزشان روی کشاورزی بوده و به عنوان مراکز حراج عمل می هستند نمایند

 نمایند.

در اقتصادهایشان ایفا می های کشورهای در حال گذار دارای ضعف تشکیالتی و قدرت مالی می باشند و نقش غیر مهمی سبور

سطح تراکنش پایینی داشته و احتماأل محو خواهند شد، مگر آنکه تشکیالتشان کامأل  یاری از بورسها به صورت ناپایدارنمایند. بس

نقش باز طراحی و ارتقا یافته، که الزمه آن پشتیبانی گسترده مالی دولت یا سازمانهای بین المللی می باشد. جایی که آنها ایفای 

هرچند پیشرفتهای مثبتی در تعدادی از قراردادهای طال می باشد. ادهای بخش مالی یا در یک مورد می نمایند عمومأ با قرارد

 بورسها وجود دارد.

بیشتر بورسهای کشورهای در حال گذار می باشند. از میان بورسهایی که  های کشاورزی دارای اهمیت ناچیزی درقرارداد

ی عرضه می نمایند، شش تای آنها در کشورهای مجارستان، رومانی، فدراسیون روسیه و ترکیه کامأل توسعه قراردادهای کشاورز

یافته می باشند و می شود آنان را با بورسهای اروپا، ایاالت متحده امریکا، برزیل، چین و هندوستان مقایسه نمود. این بورسها 

ده و میتوانند گستره پیچیده ای از ابزار شامل قراردادهای فیوچرز کشاورزی دارای تکنولوژی مناسب شامل مبادله الکترونیک بو

را عرضه نمایند. آنها به صورت منطقی در جامعه بین المللی بورس در هم آمیخته و دارای ساختار موسسات توسعه یافته که 

گردش قراردادهای کشاورزی به نظر کم می میزان مبادالت،  از نظر. هر چند هستند عمومأ در تارنمای آنها قابل رویت می باشد

 Turkish Derivatives Exchange: Turkمیزان مبادالت آنان روی فلزات گرانبها، همچون بورس مشتقات ترکیه ) آید.

Dex)  کشورهای در حال گذار دارا می باشد، و در اوراق بهادار و  بورسهای کاال قراردادهای طال و نقره را در بینبیشترین که

 مشتقات مالی مثل شاخص سهام، فیوچرهای پولی و قراردادهای نرخ بهره تمرکز نموده است.



 

و در حال سرمایه  قائل شده اندتعدادی از بورسهای در حال ظهور برای اینکه قراردادهای کشاورزی اهمیت قابل مالحظه ای 

 سیستم تسویه و قراردادهای فروارد می باشند.عرفی سالن مبادالت الکترونیک، و عملکردشان بوسیله مرتقاء سیستم گذاری روی ا

این بورسهای در حال ظهور شامل حدود ده بورس در هفت کشور شامل ترکیه، کشورهای شرق اروپا و اتحاد شوروی سابق می 

بزرگترین بورسهای کشاورزی یافت می شوند. بزرگترین آنان بورس  در خصوص میزان مبادله، در این گروه است که باشند.

بازرگانی ازمیر با مبادله سالیانه بیش از دو میلیارد دالر پنبه می باشد. چند تای این بورسهای سودده می باشند و غنی از پول 

خریداران امکان خرید کاال و اقالم را به به طور مثال، بورس بالروس به  نقد، و برخی از آنان روشهای نوین را توسعه داده اند.

صورت فوب در بنادر کشورهای دیگر در بالتیک و دریای سیاه را می دهد، بدین معنی که خریدار مجبور به پذیرش خطرات، ویا 

بالروس واردات کشور -هزینه حمل و نقل نمی باشد. بورس ریسک حمل کاال از بالروس به بنادر یاد شده را بوسیله بانک صادرات

   تقبل می نماید.

ان پذیر می سازد. نصف این در هشت کشور دیگر، بورسهای کمتر تکامل یافته وجود دارد که مبادله کاالهای کشاورزی را امک

گونه -به سختی فعال می باشند. دیگران در حال گذار از سکوی جارزدن حراج (تمامأ در کشورهای اتحاد شوروی سابق) بورسها

یشرفته تر می باشند، که سرویسهای تجارت الکترونیک، اطالعات ارزش افزوده و سرویسهای کنترل کیفی، همانگونه به بورسهای پ

 که در کشورهای یوگوسالوی سابق در جریان است، عرضه می نمایند.

یک سطح  به طور خالصه، علیرغم تعداد زیاد بورسهای کاال در کشورهای در حال گذار، فقط حدود یک جین )شش عدد( به

بورس دیگر دارای  20ورزی مبادله می نمایند. حدود اقابل قبول توسعه دست یافته اند، و این بورسها به ندرت کاالهای کش

 مقداری پتانسیل برای ارائه ابزار مدیریت ریسک بوده و می توانند از این اقدامات حمایت نمایند.

معطوف  CME، که این اواخر توجه مجدد به فدراسیون روسیه و اکراین دامنه زیادی برای رشد وجود دارد و در کشورهایی مثل

نموده اند، عالقه به توسعه قراردادهای کشاورزی قوی می باشد. کل میزان مبادله سالیانه تمامی قراردادهای کاال در تمامی 

نیز طال می  تکشورهای در حال گذار باهمدیگر حدود ده میلیارد دالر است که بیشتر آن در ترکیه رخ می دهد و بیشتر مبادال

میزانی است که در یک روز در بورسهای اصلی در چین یا هند رخ می دهد. در بسیاری کشورها، باشد. این میزان کمتر از 

کاال در بورسها پشتیبانی کنند. به طور مثال نقش  کافی بزرگ هستند تا از میزان باالی بخشهای اصلی فیزیکی کاال به اندازه

که  انی غالت و دانه های روغنی به سطحی افزایش یافتهکشورهایی نظیر قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین در بازار جه

 دریای سیاه می تواند توجه جهانی را به خود جلب نماید. تقراردادهای موفق فیوچرز دانه های روغنی و غال

 توسعه فيوچرهاي گندم: تجربه فدراسيون روسيه 3.1.1

یک زیر  (،National Agricultural Mercantile Exchange: NAMEX)بورس ملی کشاورزی تجاری ، 2008در آوریل 

( اولین تالش خود برای ایجاد فیوچرهای گندم آغاز کرد. نامکس دارای MICEXمجموعه بورس اوراق پیشرو فدراسیون روسیه )

د. می نموکه آن را قادر به دسترسی به نقاط دور دست از طریق بورسهای منطقه ای متعدد  بود دسترسی وسیع منطقه ای

در حال خرید غالت بوده است. نامکس اتحادیه غالت از طرف دولت روسیه به منظور کنترل بازار خود  2002از سال نامکس 

روسیه را از سهامداران خود تلقی می نماید. لذا در جای خوبی برای موفقیت قرار داشت. نامکس دو قرارداد فیوچرز کارخانه آرد 

معتبر(، و یک باالبر  43تن با حمل باالبرهای فرانکو در جنوب فدراسیون روسیه ) 65گندم را معرفی نمود: یک قرارداد برای 

تن حمل فوب در منطقه نووروسیسک، بندر اصلی روسیه در دریای سیاه. قراردادها شروع خوبی داشت و در  60قرارداد برای 



 

میلیون تن دست  9.2به  یدو برابربا افزایش حدود  2009میلیون تن دست یافت، که در سال  5به گردش حدود  2008سال 

برای قراردادهای صادرات  مقدار میلیارد دالر می شد. دو سوم این 1.4قرارداد به ارزش  149.249 تعداد یافت، که در بر گیرنده

رصد. د 12میزان فقط  به، رکود شروع شد، با رشد 2010یک سوم باقیمانده برای قرارداد باالبرهای فرانکو بود. ولی در سال و 

فیوچرز گندم اروپا در بورس بین المللی مالی فیوچرز لندن  2010درصد از میزان قراردادهای  10در حالیکه این سطح هنوز 

 می باشد. ناچیزباالتر می باشد، ولی در مقابل میزان قراردادهای اصلی بین المللی فیوچرز گندم در شیکاگو 

 پروژه هاي منطقه اي بورس 3.1.2

ی صورت پذیرد، قابل تحقق می باشد. د، توسعه یک بورس کاال با چشم انداز منطقه ای، در صورتیکه پشتیبانی مالدر برخی موار

  به خصوص، احتماالت ذیل وجود دارند:

احیای عملیات در جهت ایجاد بورس منطقه ای فیوچرز غالت و دانه های روغنی برای حوزه دریای سیاه و کشورهای  •

ه خصوص مجارستان، مقدونیه، رومانی، صربستان و ترکیه. ترکیه، با بازار بزرگ داخلی تولید در مسیر رود دانوب، ب

شروع منطقه ای و مصرف، دارای بزرگترین پتانسیل برای توسعه چنین بورسی می باشد، ولی پنجره فرصت برای 

ه با محل ندم دریای سیاکوچک می باشد. یک از بورسهای بزرگ غربی می تواند عملکرد خوبی در معرفی قراردادگ

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه داشته باشد. تحویل در یک یا بیشتر

غالت از طریق دریای سیاه روسیه  دانه های روغنی که به بخش متمایل به صادراتتوسعه یک بورس فیوچرز غالت و  •

و اکراین کمک می کند. غالتی که از این دو کشورها صادر می شوند به لحاظ کیفیت و مقصد بسیار شبیه هستند، 

همبسته می باشند. اگر دو کشور بتوانند روی سیاستهای مربوط به غالت به توافق برسند، و قیمتهای صادراتی نیز 

 ابل تحقق می باشد.یک بازار منظم منطقه ای ق

برای مبادله گستره ای از قراردادها  توسعه یک بورس منطقه ای غالت برای قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان،  •

از قبل بیشتر  ر(. دو کشور آخSpot, Forwards, Repos, and Futuresشامل اسپات، فرواردز، رپوز و فیوچرز )

وارد کنندگان آنان می توانند از فرصت خرید از طریق بورس قزاق یا در  ورا از قزاقستان وارد می نمایند  غالتشان

با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی این کشورها، یک بورس با این ذات می  د.شونپیرامون این بورس بهره مند 

به اندازه کافی وقتی تواند به تدریج ایجاد شود. می تواند با یک مبادله اسپات رسید الکترونیکی انبار شروع شود، 

 همانطوریکه میزان افزایش یابد، فیوچر ها معرفی خواهند شد. .دایبانکداران را جذب نم ،اعتماد در سیستم ایجاد شد

توسعه یک بورس منطقه ای پنبه برای قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. چون ازبکستان دومین  •

( و توسعه زیر UZEXاس گسترش منطقه ای بورس اصلی ازبکستان )بر اس پنبه در جهان می باشد، تولید کننده

در میان آنهایی که می باشد. به طور مثال می تواند انبارهای قرقیزستان را  گزینه بنای قراردادی آن، احتماأل بهترین

می بایست قراردادهای پنبه اش قرار است حمل نماید اضافه کند. برای اینکه موفق شود، این بورسهای منطقه ای 

قراردادهای جدید مثل رپوز و مدلهای داد و ستد همچون قبض انبار الکترونیکی که مورد عالقه کشورهای کوچکتر 

 می باشند را معرفی نماید.

ک کشورهای عضو اتحاد در زمینه سیاسی کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق، صحبتهایی در زمینه ایجاد بازار مشتر •

ل محصوالت کشاورزی نیز خواهد شد. در صورتیکه یک سیستم واحد قوانین گمرکی ه که شامشوروی سابق داشت

به  دبرای بازار مشترک کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق اندیشیده شود، بورسهای کاالی کشوری نیز می توانن



 

نماید.  بازار صورت الکترونیکی به هم وصل شده و به عنوان استخوانبندی ساختار منطقه ای بازرگانی و قیمت عمل 

به جایی نرسیده ولی مذاکرات همچنان ادامه دارد. در  2010مشترک کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق تا سال 

یک اتحاد گمرکی بین خودشان ایجاد نموده اند. به عنوان همین حال، سه کشور اصلی )بالروس، قزاقستان و روسیه( 

(، BUCEتصمیم گرفتند که بورس کاالی جهانی بالروس ) هابخشی از اتحاد گمرکی، وزیران کشاورزی این کشور

(MISEXو بورس کاالی ) ( بین المللی قزاقستانKICE )در این راستا مقرر  .دایجاد تا اقدامات خود را هماهنگ نماین

بازار جدید سازماندهی شده ای را برای کاال، به نام بورس کاال اروپا آسیا، برای داد و ستد محصوالت کشاورزی،  شد

 امضا شد. 2010ایجاد نمایند. یک یادداشت تفاهم برای این منظور در سال 

نستان و ازبکستان آذربایجان، قزاقستان، قیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکممذاکراتی بین کشورهای آسیای مرکزی  •

در باره چگونگی افزایش مبادله کاال در منطقه برای اقالم انرژی، کاالهای کشاورزی و برخی مواد خام دیگر در جریان 

به دنبال آن اجرای قوانین و مقررات یکپارچه گمرکی نیاز  و بوده است. پروسه سیاسی می بایست ابتدا پیش رفته

می توانند نقش  ه و ازبکستانبه خصوص در قزاقستان، ترکیشود، بورسهای کاال ن یکسان اجرا می باشد. اگر قوانی

کلیدی در دادوستد منطقه ای کاال، شکل گیری قیمت و مدیریت ریسک ایفا نمایند. به صورت تکنیکی، با گسترش 

، اینگونه دسترسی به اینترنت پر سرعت با قیمت کمتر، عملکرد بهتر دادوستد الکترونیکی و سیستمهای پرداخت

 پروژه های منطقه ای با مشکالت کمتری مواجه خواهند شد.

 موانع و دشواريها 3.1.3

غیبت بورسهای کاال موفق به این معنی نیست که این بورسها نمی توانند برای منطقه الزم باشند. بورسهای کاال می توانند 

ند و سرمایه گذاری روی بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی گستره وسیعی از ابزار که می توانند بازار کشاورزی را بهبود بخش

حالت کنترل و حضور غالب و دادوستد را امنتر و پرسودتر نمایند. بخش کشاورزی در کشورهای در حال گذار عمومأ از 

 حرکتاین روند هر چند برخی کشورها با تأخیر پشت سر  ،به سیستمهای لیبرال اقتصاد بازار در حال حرکت بوده  دولت

ابی و مدیریت ریسک را که قبأل می کنند. بعد از آزاد سازی، بورس کاال می تواند وارد شود و بسیاری از اقدامات بازاری

ط دولت انجام می شد، به پشتیبانی از بخش خصوصی در حال ظهور، عملیاتی نماید. هر چند توسعه یک بورس موفق توس

 یاری از عوامل مشکل ساز در کشورهای در حال گذار مقابله گردد.یک وظیفه چالش برانگیز بوده و می بایست با بس

 در حالیکه نبود آشنایی با مکانیزمهای بورس و مدیریت ریسک می تواند در بیشتر منطقه چالش زا باشد، دیگر مشکالت

ی مربوط به مرتبط با شرایط خاص یک کشور، مثل اندازه اقتصاد کشاورزی، توسعه بخشهای مالی و کشاورزی و سیاستها

. به طور مثال اگر تولید کشاورزی پایین باشد و اندازه بازار احتمالی برای بورس کشاورزی کوچک متفاوت می باشد کاال،

باشد، بورس کشوری ممکن است به لحاظ مالی غیر عملی باشد. اگر کشاورزی سازماندهی ضعیفی داشته باشد، و 

ن نیز آموزش کافی ندیده باشند، ممکن است ایجاد زمینه کافی برای پروژه کشاورزان، صاحبان صنایع تبدیلی و بازرگانا

این پروژه ها اگر بانکداران فهم کمی از بازارمدرن کاال و مکانیزمهای مالی داشته باشند، و اگر های بورس مشکل باشد. 

مضافأ  وجود نداشته باشد باشند، ( سازماندهی شده که عالقه به فعال شدن در بورس کشاورزیspeculators) دالالن

در مقابل، کشاورزی بسیار سازماندهی شده باشد، یک بورس رشد نخواهد کرد. اگر  کارگزارانن . بدودچار مشکل می شوند

ا فقط چند شرکت بزرگ به صورت عمودی در هم تنیده شده که بر زنجیره ارزش کشاورزی غالب باشند، پس این ی

حضور و کیفیت یک که باعث افزایش شفافیت در بازارشان شود، نخواهند داشت.  هاییشرکتها عالقه ای به عرضه مکانیزم



 

یک بورس به دلیل  بقایسیستم قاطع قضایی و چارچوب مقرراتی مضافأ ظرفیت توسعه بورس کاال را تعیین می نماید. 

عملیاتش را می  تنظیمورس توانایی نبود قوانین و مقررات )مثل آنانی که سرمایه گذاری در بورس را اداره می نمایند؛ به ب

  .تضعیف خواهد شدمی کند(  دهد؛ یا یک سیستم کارا مکانیزم حمل، که از الزامات سیستم رسید انبار می باشد، را فعال

، بورسهای سرتاسر منطقه برای ایجاد ارتباط کارا بین بخش فیزیکی غالت و مبادله کاغذی قراردادهای قابل به طور مثال

حق میزان خاصی  ،ار، که به دارنده آن قبضسید انبغالت در حال تقال بوده اند. ارتباط طبیعی از طریق سیستم رتعویض 

به نحو بتواند . هر چند برای اینگونه سیستم که بوجود می آید از محصول یک درجه خاص در یک انبار خاص را می دهد

راتی، شامل مجوز دهی و نظارت بر انبار های عمومی و مناسبی کار کند، یک سیستم عملیاتی قضایی و چارچوب مقر

در کشورهایی که تالشهای اولیه بخش خصوصی برای ایجاد بورسهای سیستم معتبر محافظت در برابر تقلب، الزم است. 

و فیوچرز مثل قزاقستان و روسیه وجود داشته، اقدامات برای ایجاد این ارتباط به دلیل نبود مقررات قوی رسید انبار 

 سیستم درجه بندی مناسب، و چون سیستم مالکیت انبارها در دستان چند نفر متمرکز بود، تضعیف شده بود.

سیاستهای کشاورزی و بازرگانی عوامل مهمی برای محدوده توسعه بورس کاال می باشند. مثأل مداخله در بازارهای 

نوسانات قیمت، بورس کاال را، به خصوص اگر به صورت کشاورزی همچون ممنوعیت صادرات و دیگر مداخالت برای تقلیل 

همینطور می شود از واقعیات استنباط کرد که ابتکارات بورس کاال که روی  فرمان اجباری اجرا شود، تضعیف می نماید.

تی که توسط کشاورزی اروپا تمرکز نماید هیچگاه در اجرا موفق نبوده، حال در فرانسه، آلمان، هلند، یا انگلستان، تور حفاظ

( با ایده اینکه کشاورزان از خودشان در مدیریت ریسک قیمت که در مقابل آن قرار CAPسیساست کشاورزی متحد )

. لذا، بورسهای جدید کاال در کشورهای تازه ملحق شده یا طرفدار الحاق به اتحادیه در تضاد می باشد ،دارند دفاع بکنند

اتحادیه اروپا ممکن  CAPبرای مدت طوالنی تر، اصالح بیشتر . خواهند داشت کلیاروپا، حداقل در آینده نزدیک گزاره مش

است محدوده بورسهای کاال را افزایش دهد. در نهایت، همینطور رفتارهای دولت در مورد بورس کاال مهم است: دولتی 

 که قصد حفظ کنترل بورس کاال را داشته باشد، محتمأل رشد آن را خفه خواهد کرد.

 سیستم های رسید انبار 3.2

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، سیستم مالی رسید انبار نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایاالت متحده ایفا   

دولت مرکزی اهمیت این ابزار مالی را تشخیص داده و توان بانکهای محلی را برای وام دهی به بخش کشاورزی  نمود.

سیستمهای مشابه مالی در این دوره، ص تخفیف برای وامها توسط رسید انبار تقویت نمود. توسط افتتاح یک پنجره مخصو

، گزارش دهی مالی با توسعه موسسات 1930و  1920پشتیبانی دولتی در اروپا وجود داشت. ولی در دوره دهه های 

زماندهی شده حسابداری، انسهایی رتبه بندی، با ایجاد سیستمهای بهتر ساژو آ Dun & Bradsheetاعتباری نظیر 

مورد شرکتها بر اساس موازنه حسابهای دفاتر حسابرسی، مالیاتی و سیستم قضایی بهینه گردید. لذا برای بانکها قضاوت در 

 آسانتر شد. ،و سوابق عملیاتشان، و جذب اعتبار دهندگان بی میل

حکومتهای کمونیستی مشابه بود، و  می شود حدس زد که وضعیت کشاورزی در کشورهای در حال گذار بعد از سقوط

براستی این تفکر برخی سازمانهای کمک  سیستم مالی رسید انبار می توانست نقش مشابهی در احیا این بخش ایفا نماید.

و  بانک اروپایی بازسازی و توسعه(، CFC(، صندوق عام برای کاالها )CIDAرسان شامل آژانس بین المللی توسعه کانادا )

د. آنها چند پروژه را در کشورهایی نظیر بلغارستان، لهستان، بو( USAIDت متحده برای توسعه بین المللی )آژانس ایاال



 

راه اندازی نمودند. این پروژه  سب برای تسهیالت مالی رسید انباررومانی، روسیه و اکراین، با تمرکز روی ایجاد محیط منا

قوانین ملی جدید در مجالس قانونگذاری، می شد. اینها در  هدف وضعاتی، بیشتر اوقات با قضایی و مقررها شامل اجزاء 

)سیاست تشویقی( برای آنان در حالت فرصتهای وام دهی  "هویجها"زمینه افزایش آگاهی برای بانکهای محلی و توسعه 

مالک انبارها  (، به همراه اقدامات مختلف بدین معنی که برای شرکتهای محلیبانک اروپایی بازسازی و توسعهمجدد )با

 فیدلیتی عمل می نمایند.امنیت بیشتر از طریق منابع مالی 

این پروژه ها مقداری موفقیت داشته اند ولی هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد. بانکهای محلی هنوز از بررسی احتماالت 

اره قابل اعتماد بودن گردانندگان مربوط به تسهیالت مالی رسید انبار )در میان چیزهای دیگر ادامه نگرانی اغلب محق در ب

گردانندگان انبارها چندان رغبتی به د. و مقررات اغلب اوقات باز می مان انبارهای محلی( اکراه دارند. اصالح قوانین قضایی

ند، به داشترسانی به صندوق فیدلتی نداشتند. برخی پروژه ها سودای کپی نمودن سیستمهای غربی رسید انبار  کمک

یی که در ایاالت متحده بودند، ولی تطابق الزم برای شرایط خاص در بخش کاالی بازارهای در حال گذار را خصوص آنها

ده، حال آنکه توجه کمی نمونداشتند. همینطور توجه بیش از حد روی ایجاد یک سیستم قضایی و چارچوب مقررانی 

حمایتی مدیریت/اعتبار که  وثیقه های. آنها شامل معطوف پشتیبانی واقعی از راه حلهای عملیاتی در محل اجرا شده است

د. نر حال گذار و تسهیالت مالی زنجیره ارزش می باشبیشتر تسهیالت مالی رسید انبار در اقتصادهای د وسیله حملنقش 

که در گذشته حامی اصلی برنامه های مالی رسید انبار با پروژه هایی در کشورهای  بانک اروپایی بازسازی و توسعه

لغارستان، جمهوری چک، مجارستان، قزاقستان، لیتوانی، لهستان، رومانی و اسلواکی بوده پشتیبانی خود از این روند را ب

بانک اروپایی ، کشورهای بوسنی، صربستان، تاجیکستان و اکراین نیز به لیست کشورهایی که 2008ادامه می دهد. از سال 

 ده است.  د انبار کار خواهد کرد، اضافه شدر آینده در زمینه تسهیالت رسی در آنها فعالیت داشته و یا بازسازی و توسعه

 وضعيت تسهيالت رسيد انبار در كشورهاي در حال گذار 3.2.1

از کشورها،  شماریدر  ،و دیگر آژانس های کمک رسان حامی توسعه تسهیالت رسید انبار بانک اروپایی بازسازی و توسعه

در این ویژه بلغارستان، مجارستان، قزاقستان، جمهوری مولداوی، صربستان و اسلواکی، موفق بوده اند.  نمونه های اب

کشورها، اجماع اولیه در بین ذینفعان ایجاد شد، اجزاء مهم سیستم رسید انبار کار گذاشته شد و تعداد زیادی از بانکهای 

 تسهیالت مالی بانکهای محلی در قزاقستان دند.انبار نمو تسهیالت برای سیستم رسید بخش خصوص محلی شروع به ارائه

و از نمایندگان خود در  د گردانندگان انبار در محل نمودهتعدادی از بانکها شروع به ایجا بالغ بر یک میلیارد دالر می شد.

ی برای تمامی عملیات استفاده می نمایند. در بلغارستان، برخی بازرگانان محلی از تسهیالت مالغالت  االبرهایمحلهای ب

تیک، بدون هیچگونه دارایی ثابت که الزام بانک به عنوان وثیقه -دادوستد غالت خود بر اساس رسید انبار و قراردادهای اف

 می باشد، استفاده می نمایند. 

س نموده اند. حداقل سیستمهای ابتدایی رسید انبار را تأسی ،دیگر کشورها چون کرواسی، رومانی، روسیه، ترکیه و اکراین

آنها این سیستمها را توسط حمایت کمک رسانان توسعه بیشتری داده اند، به غیر از لهستان که بیشتر کار انجام شد، ولی 

تسهیالت مالی رسید انبار را در برخی بخشها متوقف شد. برخی کشورها به صورت فعال  1990پیشرفت در اواخر دهه 

ون ترکیه برای صادرات فندق و تنباکو، استفاده می نمایند. در محلی غالت، یا همچالت برای ذخیره مثأل برای اخذ تسهی

دیگر کشورها تالشهای اولیه برای ایجاد چارچوب قانونی و اجرای طرح پیلوت تسهیالت رسید انبار، قسمتی از آن به دلیل 

وارد، اجزا مرکزی یک سیستم رسید در برخی م عه نیافته است.اجرای کامل توس نبود حمایت ذینفعان محلی، به مرحله



 

انبار مثل چارچوب سازمانی مناسب برای اعطای لیسانس و بازرسی انبارهای عمومی، یا تضمین مالی حسن انجام کار 

هنوز وجود ندارند. هر چند در روسیه، ترکیه و اکراین مقداری تسهیالت بر اساس توافقات میدانی انبار، به خصوص برای 

انه های روغنی و برخی واردات وجود دارد. برخی از این کشورها هنوز در تالش برای حرکت رو به جلو صادرات غالت و د

هستند. برای نمونه، پیشرفت روسیه در زمینه چارچوب قانونی برخی اوقات در مجلس آن کشور، دوما، بررسی می شود و 

 توسط رهبران آن کشور مطرح می گردد. در مواردینیاز به افزایش حوزه رسید انبارها 

ی هنوز قوانین مربوط به رسید انبار وجود ندارد. مضافأ، پتانسیل برا ،تعداد قابل مالحظه ای از کشورهای در حال گذاردر 

انس های کمک رسان در تعدادی از کشورها شامل تاجیکستان و ازبکستان معرفی توسعه سیستم رسید انبار توسط آژ

را فراهم می کنند. کار برای پنبه ر چند کشور چون ازبکستان، بانکهای بین المللی از قبل تسهیالت رسید انبار دشده اند. 

گسترش استفاده از رسید انبار توسط بانکهای محلی در برخی از این کشورها شروع شده است. برای مثال در گرجستان 

( اکراین برای ایجاد تاالر مشترک دادوستد غالت AMDIاورزی )و آذربایجان در میان اقدامات موسسه توسعه بازارهای کش

 گنجانده شده است.

 موانع و محدوديتها 3.2.2

 تعدادی از موانع و محدودیتها در کشورهای در حال گذار برای اجرای کامل عملیات سیستمهای رسید انبار وجود دارد. 

عملیاتی رسید انبار می باشد. بدون یک چارچوب پشتیبانی محکمی برای یک سیستم  ،یک چارچوب قانونی مناسب

قانونی خوب، سیستم رسید انبار متکی به مناسبات قانونی بین طرفهای متفاوت که در بخش کشاورزی فعال بوده و دارای 

ریسک اعتباری مورد تصور عام می باشند. در چنین شرایطی، هزینه های تراکنش باالتر و کمیته های اعتبار دهنده بانک 

. سیستمهای الکترونیک می توانند در اینجا کمک کنند، چون بانکها احساس است در تأیید تراکنشها محتاط تر می باشند

هر چه چارچوب قانونی بهتر راحتی بیشتری با دسترسی به مدارک و اطالعات که برایشان ارائه می شود پیدا می کنند. 

بانکها  و کمیته های اعتباری آنان به در کنترل کنندگان ریسک  .باشد، گستره تراکنش های احتمالی وسیع تر می شود

روال شفاف در صورت وجود  ؛خصوص در صورت وجود یک ماده قانونی که از تمامیت سیستم محافظت می نماید

امنیت سود بانکی اجازه به کمال رسیدن  احساس راحتی بیشتری خواهند کرد. این امرورشکستگی و عدم پرداخت اقساط 

  می دهد.را 

سیستم مالی رسید اجرای علیرغم اهمیت فعال نمودن چارچوب قانونی، این نباید به عنوان پیش شرط قلمداد شود، چون 

در گذشته، برخی آژانس های کمک  انبار با یک وضعیت ضعیف یا غیر موجود محیط قانونی نیز امکان پذیر می باشد.

این  .داشتند نماید ماید از قوانین انبار پشتیبانیوی وادار نمودن دولت و پارلمان که اعالن نرسان اتکا بی موردی را ر

پروسه ثابت شده که هزینه بر، کند، و برخی اوقات ناموفق بوده است. لهستان نمونه بارز می باشد که در مقایسه با تجربه 

است. هرچند قوانین مشخص تسهیالت رسید انبار در تسهیالت رسید انبار به گونه ای به مسیر اشتباه رفته  ،جهانی

به طور مثال بیشتر  جمهوری افریقای جنوبی وجود ندارد، این برنامه در کشور یاد شده به نحو احسن اجرا شده است.

غالت کشور که برای مبادله بین شرکتها استفاده نمی شود، توسط سیستم رسید انبار کشور مدیریت و مبادله می شود. 

محیط جامع قضایی وجود دارد، ولی دولت قدرت نظارتی خود در آن مثل برزیل که هستند طرف دیگر، کشورهایی از 

که برای مدت طوالنی تسهیالت رسید انبار توسط بانکهای آن کشور استفاده  سوءمدیریت کردروی بخش به گونه ای روی 

 نشد.



 

انبارهای عمومی نظارت شده وجود داشته باشد. در نبود بخواهد سیستم قوی مجوز دهی و  کسیاین ایده آل است که 

چنین سیستمی )چنانکه در حال حاضر در بیشتر کشورهای در حال گذار رخ می دهد(، موسسات مالی در معرض 

ریسکهای مرتبط با اداره انبارها، مثل نگهداری نامناسب، صدمه خوردن و یا گم شدن وثیقه ها و یا تقلب می باشند. این 

های عملیاتی طبیعتأ از طریق انتخاب بسیار مدبرانه انبار و مونیتورینگ نزدیک توسط مدیران کارشناس وثیقه ها ریسک

 کاهش می یابد.

وقایع همیشه بر اساس برنامه پیش نمی روند. در سالهای اخیر، بانکها دهه میلیون دالر را در سرمایه گذاری در معامالت 

داده اند چرا که در کشورهایی مثل مجارستان، روسیه و اکراین، اجزا سیستم رسید ورزی از دست اتسهیالت بخش کش

تا جاهایی، این ضررها به دلیل عدم عدم آگاهی بانک از تفاوت بین بازرسی،  انبار به صورت نامناسبی چیده شده بودند.

ای حضور یقه ها، جایی که شخص سوم برکه به معنی کنترل در محل در مورد اینکه آیا کاال هنوز در انبار است، کنترل وث

 می باشد.است مسئول مداوم کاال ها در انبار 

ضررهای هنگفتی در تسهیالت رسید انبار در مجارستان به دلیل اینکه بانکها به طور نامناسبی  2008به طور مثال، در سال 

یاالت متحده متوجه شدند، دولت و بانکها آن چیزی که از سیستم در اساختار طرح خود را چیده بودند، رخ داد. بر اساس 

فشار سیاسی برای کمک به کشاورزان قوی بود،  ده اند.داسیستم مالی رسید انبار را با استفاده از انبارهای عمومی ترویج 

جهت افزایش قرض دهی، بانکها شروع نماید.  همخوانیو ساختار فعلی انبارهای بزرگ عمومی نمی توانست با این روند 

نمودند، به عبارت ساده تر آنها را  "انبار عمومی"قبول انبارهای روستایی متعلق به گروههای کشاورزی تحت عنوان به 

اجاره نموده و جهت محافظت از کاالیی که در آنها بود رویشان قفل گذاشتند. آنها متوجه نشدند که این سیستم در عمل 

می بایست  . آنهان اعتباری مسئول نظارت بر انبار مدیریت می شدط مدیرادر منطقه بود، و باید توساین انبارداری اجرایی 

 2008و این در سال  دکر. به مرور زمان اینگونه سیستم سقوط ندنمودمی خطرات را به مدیران اعتباری )وثیقه ها( واگذار 

 رخ داد. پشت دربهای قفل شده انبارهای خالی بود.

تسهیالت مالی غالت پیش صادراتی برای میلیون دالر  160ی بین المللی به میزان توسط بانکها 2010به همین گونه، ضرر 

درصد کل صادرات، دومین صادر کننده غالت در کشور روسیه بود(، که این  13الی  11)که در آن زمان با  RIASبه گروه 

 700بیش از  RIASآمد گروه ، کل در2009در سال  وقایع به از دست دادن کنترل روی انبارهای غالت نسبت داده شد.

بالغ می شد، که چهار پنجم آن از محل صادرات غالت به دست آمد. همانگونه که برای گروههای  میلیون دالر آمریکا

میلیون  360میالدی، این شرکت دارای بدهی بالغ بر  2010بسیار بدهکار بود. در اواخر سال  RIASتجاری مرسوم است، 

 دالر  آمریکا بود.

میلیون دالر بدهی خارجی، فقط غالت برای  160پرداخت شد، ولی برای  RIASبدهی داخلی از محل داراییهای ثابت 

شرکتهای بازرسی کننده غربی، به خصوص شرکت سنترال یونیون بازرسی و بازبینی در محل را فراهم  وثیقه استفاده شد.

ی پرداخت بدهی خود تأثیر گذاشت، و عدم پرداخت برا RIASروی توانایی شرکت  2010کرد. منع صادرات غالت 

(default اقساط وامهای داخلی و بین المللی آن آغاز شد. در دسامبر )شرکت سنترال یونیون از دسترسی به 2010 ،

ا، ( جایی که قرار بود غالت انبار شده باشد با گواهی رسید انبارهای این باالبرهKrasnoderباالبرها در منطقه کراسنودر )

مکان دارد که اعالن ورشکستگی کرد. هیچ غالتی در باالبرها پیدا نشد. هر چند این ا RIAS، 2011منع شد. در ژانویه 

قرار بود این غالت بین ژوئن تا اکتبر  غالت از روز اول اصأل خریداری نشده بودند و رسیدها متقلبانه صادر شده بودند.



 

به عبارت دیگر تکیه روی بازرسی نه روی  -کنترل وام دهندگان روی باالبرهاخریداری شده باشند. نبود هر گونه  2010

  م( بود.-دلیل اصلی اندازه ورشکستگی )میزان بدهی ناشی از عدم بازپرداخت اقساط -مدیریت وثیقه

یادی خواهد اگر کشورهای در حال گذار سیستم رسید اکترونیک انبار را اتخاذ کنند، مدیریت تسهیالت رسید انبار بهبود ز

یافت. تا به حال هیچ کشوری چنین نکرده است، هر چند در حال حاضر اکراین دارای سیستم الکترونیک ثبت اسناد می 

 باشد. 

 اقدامات جدید احتمالی که شایستگی حمایت بین المللی را دارند 3.3

در بسیاری کشورهای در حال گذار، بورسهای کاال و سیستمهای رسید انبار تحت پوشش رادار دولت، گروههای صنعتی  

و آژانسهای بین المللی بوده اند. در کشورهایی نظیر بالروس و ازبکستان، دولت هدایت کننده اصلی توسعه بورس کاال می 

بسیار فعال می باشد. آژانسهای دولتی فدراسیون روسیه در حال ترویج باشند، اگر چه در مفهوم کنترل جریانهای صادرات 

پشتیبانی شده اند، که  MICEXتوسط بورسهای کاال بوده اند. قراردادهای کشاورزی و بورسها، در میان چیزهای دیگر، 

الکترونیک خود برای این کشور از تاالر درصد سهام(.  36در آن بانک مرکزی بزرگترین سهامدار بوده است )دارای حدود 

اتصال تعدادی از بورسهای کاالی منطقه ای که بر اساس قراردادهای اسپات معامله می نمایند، استفاده نموده است. 

آژانسهای کمک رسان از توسعه بورسها و سیستمهای رسید انبار در بسیاری کشورها حمایت کرده اند. چگونه چنین عالقه 

أ موفق و سیستمهای کامأل عملیاتی رسید انبار به کار گرفته شود، و چگونه پشتیبانی دولت ای برای ایجاد بورسهای حقیقت

 و کمک رسان به صورت موثرتری تحقق پذیرد؟

موفقیتهایی در این زمینه وجود داشته که شایستگی بازآوری را داشته باشند، ولی چالشهایی که پروژه های جدید مواجه 

استفاده از عملکرد مشابه که در گذشته استفاده شده نمی تواند بسیار موثر باشد. احتماالتی  قابل توجه می باشد.می شوند 

 تعدادی از پیشنهادات را ارائه می نماید. 4برای نوآوری وجود دارد و جدول شماره 

 تمركز پروژه ها از مقررات به معامالت مجدد توازن 3.3.1

بیشتر توجه جامعه یاری رسان، چه برای بورسهای کاال یا رسید انبار، روی بهبود سیستم های قضایی و مقررات بوده است. 

لیست الویتها  موجود بتواند عمل نماید، در باالیکمک به شرکای محلی برای ایجاد ساختارهایی که در میان محدودیتهای 

ضایی و مقرراتی بهبود پیدا کرده، ولی بورسهای جدید کشاورزی ایجاد نشده نبوده است. در تعدادی از کشورها، شرایط ق

و تسهیالت مالی رسید انبار محدود مانده است. در دیگر کشورها، تالش برای تغییر قوانین و مقررات به سکون و مقاومت 

ای محلی برای توسعه اقدامات بوروکراسی برخورد نموده است. حرکت کردن رو به جلو باید تمرکز را به کار کردن با شرک

و ساختارهای  عملگرایانه برای بهبود مدیریت ریسک قیمت و تسهیالت رسید انبار بوسیله تمرکز روی قراردادهای مشخص

 تراکنش مشخص، به جای تالش برای ابتدا تغییر کلی چارچوب سیاست گذاری، می بایست تغییر کند. 

تسهیالت رسید انبار تحت آن عمل خواهند کرد بهتر است ادامه یابد. این کار کار برای بهبود شرایطی که بورسها یا   

شامل سیاست گفت و گو و افزایش آگاهی بین ذینفعان کلیدی دولت برای برداشتن ریسک مداخالت مستبدانه و غیر 

که معامالت در حال ولی این کار باید در عین حال  قابل پیش بینی دولت، و معرفی قوانین و مقررات مناسب می باشد.

 ایجاد است ادامه پیدا کند.



 

 4جدول شماره 

 اقدامات جدید پیشنهادی برای توسعه بورسهای کاال و سیستمهای رسید انبار

 رويكرد پيشنهادي رويكرد سنتی

ابتدا، ايجاد چارچوب قانونی براي تسهيالت رسيد 

 انبار، سپس ترويج معامالت

بنا نهادن آنها حول نگاه به معامالت احتمالی و  ابتدا

 محدوديتهاي قانونی

تسهيالت مجدد تسهيالت رسيد انبار نشئط گرفته 

 توسط بانكهاي منتخب

توسعه بازار ثانويه ابزار رسيد  ترويج نوآوري با هدف

انبار قابل معامله، با استفاده از گستره وسيع 

شامل معادل پنجره هاي  اپشنهاي تسهيالت مجدد

  تخفيف

مد نظر قرار دادن ابزارهاي ماوراي فيوچرهاي  بورسهاي كاال به عنوان تنها پروژه هانگاه به 

كشاورزي و اپشن ها، كه نياز مبادالت فيزيكی را 

هدف قرار داده و/يا تسهيالتی همچون قراردادهاي 

رپو يا پروژه هاي اوراق قرضه. سپس، كار كردن با 

 شركاي احتمالی براي معرفی ابزارها يكی پس از

 ديگري

بورسهاي كاال بايد مثل بورسهاي كشورهاي غربی 

 باشند

استفاده كامل از تكنولوزي موجود براي توسعه 

اقدامات موثر در هزينه، با هدف قراردادن نيازهاي 

 خاص بر اساس كشور به كشور 

زير به تبديل سيستمهاي رسيد انبار الكترونيک  ثبت الكترونيک اهميت كمی دارد

هاي رسيد انبار و استفاده از اين بناي پروژه 

تكنولوژي براي جذب شركت كنندگان جديد به 

 بخش كشاورزي

 

به طور مثال در آذربایجان، به جای انجام کار عمومی روی توسعه بورس، کمک کنندگان می توانند از توسعه یکپارچه 

اینگونه بورس  نند. در میان چیزهای دیگرایت کحم ،برای میوه ها و سبزیجات مورد یکصلی بورس الکترونیکی اسپات، ا

می تواند به طرز موثرتری تولید کنندگان کشور را به خریداران در فدراسیون روسیه وصل نماید. در قرقیزستان، یک 

تسهیالت مالی موثرتر به بخش پنبه، مثأل از طریق برنامه رسید انبار الکترونیکی، برنامه کاری می تواند حول آوردن 

محیط "در حالیکه حمایت می تواند روی خصوصیات فیوچرهای گندم تمرکز نماید، داشته باشد. در روسیه مرکزیت 

دستان بورس همکار واگذار نماید. حتی با موفقیت جزئی، درگیر کردن مجدد دولت با یک دیدگاه برای بهینه  را به "خارج

 نمودن شرایط قضایی و مقرراتی، آسانتر خواهد بود.

 



 

 فاينانس مجددانتخابهاي  حدودتسهيالت رسيد انبار با وسيع نمودن  نوآوري دربهينه سازي مشوقهاي  3.3.2

یا  (,or, USAID’s DCA programme IFC بانک اروپایی بازسازی و توسعهدر حال حاضر سازمانهایی نظیر )

ت رسید انبار بانکهای منتخب در کشورهای فایننس مجدد قسمتی )تا میزان نصف( از سرمایه گذاری تسهیالگارانتی و یا 

در حال گذار را انجام می دهند. بانکها به تنهایی می بایست تأیید شوند. محدوده زیادی برای عمیق نمودن این برنامه ها 

 )مشابه بانک انگلیس یا فدرال رزرو }بانک "پنجره تخفیف"وجود دارد. به خصوص، این رویکرد می تواند به بازکردن یک 

واجد شرایط رسید انبار و توسعه یک بازار ثانویه برای اسناد قابل معامله رسید مرکزی{ ایاالت متحده امریکا( برای وامهای 

 انبار تغییر پیدا کند.

را می شود بدین گونه تعریف کرد تا شامل نه فقط معامالتی که توسط بانکها سازماندهی شده، بلکه  "واجد شرایط"

اعتبارات خاصی سود می برند )مثل تضمین توسط سازمانهای مشهور داخلی یا همینطور معامالتی که از بهینه سازی 

ی ریسک را متعهد می شود؛ یا معامالتی خارجی(؛ معامالت در کشورهای در حال گذار جایی که بانک مورد قبول خارج

، جزء اصلی یک سرمایه گذاری امنبه عنوان  که با استفاده از شرکتهای انباردار یا مدیران تضمین سازماندهی شده اند.

درجه تراکنش رسید انبار را تنزیل نمود. تراکنش ها در هر کشور در حال گذار در داخل یک چارچوب وسیع  می توان

 د.نقرار گرفتن کشور واجد شرایط می باشض در معرهای 

تا انها را برای پنجره تخفیف واجد  ،شرکتهایی که می توانند ترکنشهای تسهیالت رسید انبار را سازماندهی و بهینه نمایند

 ،انسضه کاال، خودشان می توانند برای سازمانهای بین المللی فاینشرکتهای مدیریت وثیقه و اوراق قر شرایط نمایند، مثل

 موضوع جذب سرمایه گذاری شوند.

، با قرار دادن وابستگی بیشتر روی ساختار و وابستگی کمتر روی بانک منشأ، موانع فعلی به دلیل محدودیتهای بانک مضافأ

یا موسسه مالی بین  بانک اروپایی بازسازی و توسعهبه طور مثال، یک بانک در قرقیزستان که توسط تکی رفع خواهد شد. 

میلیون دالر سازماندهی  15صادرات مدرن برای پنبه به ارزش -المللی برای صدور تأیید شده، یک تسهیالت مالی پیش

می نماید، با بذر و عرضه نهاده شروع می نماید، و از طریق فروش صادرات انتظار جایگزینی منابع را خواهد داشت. اگر 

پول رایج محلی باشد، وی سعی خواهد کرد اعتبار از یک بانک بین المللی، در مقابل ا معادل میلیون دالر ی 15بانک فاقد 

خواهد بود، چرا که بسیاری بانکها ریسک  نماید. این تالش مشکل گارانتی خود و تخصیص اسناد فروش صادرات اخذ

بسیار باال تعیین شده است، حتی اگر  ریسک کشور توسط کمیته اعتبار بانک اعتبار در قرقیزستان را قبول نمی نمایند.

برای  یده و آهسته می باشد. اگر صالحیت آن بانکآنها ریسک را تقبل نمایند، پروسه افتتاح خط اعتباری بین بانکی پیچ

 اعالم خواهد کرد که با توجه بانک اروپایی بازسازی و توسعهتأیید شود،  بانک اروپایی بازسازی و توسعهگارانتی متقابل 

موازنه حسابهای بانک قرقیز، مبلغ بسیار باال می باشد. در واقعیت، در معرض ریسک قرار گرفتن در این معامله کامأل  به

حداقل می باشد. تمام ریسکها را می شود سیستماتیک کاهش داد. در حالیکه واگذاری تمامی کاهش دهنده های ریسک 

 بانک اروپایی بازسازی و توسعهقراردادهای صادرات و غیره( به  به صورت تکی )همچون بیمه آب و هوا، رسید انبارها،

. به طور مثال، یک مدیر وثیقه بین غیرعملی می باشد، باید راههایی باشد که بوسیله آن ریسکها پارتیشن بندی شوند

 dueر، قسمتی از به عبارت دیگ گارانتی بر اساس سهام فیزیکی ارائه نماید. بانک اروپایی بازسازی و توسعهالمللی به 

diligence/risk assesement  را می شود از بانکهای محلی به مهیا کنندگان بین المللی مدیریت ریسک، مثل

 آژانسهای پشتیبانی اعتبار یا شرکتهای بیمه انتقال داد. سپس محدودیتهای بانکی دیگر بازدارنده نیستند.



 

Due Diligenceان در مورد جزئیات سرمایگذاری احتمالی، مثل بررسی عملیات توسط سرمایه گذار : پروسه تحقیق، که

 .)مترجم( د انجام می شودرو مدیریت، و آزمودن حقایق موا

Risk Assessment پروسه تعیین هزینه یک رخداد یا خطر که می تواند باعث تهدید به سازمان شود، و تعیین یک :

روند یا کنترلهایی که یک اس ریسک اسسمنت، مدیریت سپس سطح احتمال که این به واقعیت منجر خواهد شد. بر اس

 .)مترجم( می تواند ریسک را کاهش یا از بین ببرد توسعه خواهد داد

 قراردادهاي مديريت ريسک قيمت اجرايی نمودن در نظر گرفتن روشهاي جايگزين براي  3.3.3

مقیاس ممکن برای اقدام در بهترین حالت توسط گروه بورسهای فیوچرز محلی الزامأ به معنی بهترین راهکار نیستند. 

بندی کشورهای در حال گذار در سه دسته توصیف نمود: کشورهای عضو یا خواهان عضویت در اتحادیه اروپا؛ اقتصادهای 

 بزرگ کاال.بزرگ کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق؛ و اقتصادهای کوچک، نسبتأ فقیر با بخش 

که از قبل به عضویت اتحادیه اروپا در آمده یا خواهان عضویت هستند، آژانس های کمک در کشورهای در حال گذار 

کننده باید با احتیاط برخورد نمایند که: آیا ارزش ایجاد بورس جدید یا پشتیبانی کردن بورسهای نوپایی که از قبل وجود 

شرکتهای کنترل کیفیت، شرکتهای  ،ثل بانکهادارد است. سطح پیشرفته توسعه بخش کاال از شرکتها و ساختار در منطقه، م

و برای یک بورس کاال رقابت  پشتیبانی می نماید داوری بازرگانیحمل و نقل، فروشندگان اطالعات، بدنه صنعتی و پانل 

 مشکل می کند. را با استاندارهای موجود برای ارائه سرویس که باعث ایجاد تفاوت شود

 ر این کشورها میتواند با دقت حول فعالیتهای ذیل باشد:کار مرتبط با مدیریت ریسک قیمت د

ی مد نظر قرار دادن دوام بورسها به عنوان ابزار فیزیکی مبادله. چند کشور اروپای غربی حراجهای بزرگ کشاورز •

الکترونیکی برده و دارای سیستمهای بسیار پیشرفته حمل و نقل  های از رسانه برگزار می کنند که استفاده زیاد

حراجها به عنوان سکوی دادوستد فیزیکی چنان جذاب می باشند که حتی استفاده کنندگان بین می باشد. این 

تجربه آنان در کشورهای تازه پذیرفته شده یا عالقه مند به عضویت در اتحادیه اروپا المللی را جلب کرده است. 

کرار شود و بورسهایی که روی اینگونه فعالیتها تمرکز می نمایند، مثل آنان در مقدونیه و لهستان، را می شود ت

 پشتیبانی نمود.

و باید قادر باشند پشت محدودیتهای ملی پنهان شوند  در مورد بورسهای فیوچرها، این بازارها دیگر نمی توانند •

ی رقابت نمایند. این شاید دیگر برای آنان خیلی دیر باشد تا به یک تا با همتایان با قدمت خود در اروپای غرب

دست بیابند. بهتری چیزی که می توانند  رقابت بر اساس روی پای خود بودن حجم حاد دست یابند تا قادر به

از بخشی در صورت دسترسی شرکای بازار محلی به قراردادهای بین المللی،  ،برایش امیدوار شوند این است که

تغییر حتی آن موقع، با توجه به ضعف کنونی آنان، آنها نیاز به منابع مالی برای د. شو شبکه بورس تمام اروپایی

شکلشان دارند. به خصوص آژانسهای کمک کننده که وابسته به اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش هستند، کمک 

 ه های تمام اروپایی را مفید بیابند.به ادغام بورسها در کشورهای ملحق شده به اتحادیه اروپا به شبک

سایز بزرگ اقتصاد ترکیه، ساختارهای خاص  ترکیه جایگاه استثنایی در بین گروه کشورهای در حال گذار دارد. •

بخش مالی آن می تواند یک یا چند اقتصادش به عنوان پل بین اروپا و آسیا و تعداد زیاد شرکتهای پیچیده 

به اندازه کافی بزرگ و پر جنب و جوش شوند تا از الحاق به اتحادیه اروپا جان  بورس فیوچرز را قادر سازد تا



 

به خصوص مقیاسی برای ایجاد یک بورس کاالی منطقه ای برای جذب استفاده کنندگان  سالم به در برند.

 جدید از سرتاسر منطقه، شامل کشورهای آسیای مرکزی می شود. در حالیکه بورسها در ترکیه قدم جدی در

 این مسیر برنداشته اند، اگر این حرکت رخ دهد، جامعه بین المللی می تواند حمایت کند.

در گروه دوم کشورها، اقتصادهای بزرگ نظیر آذربایجان، بالروس، قزاقستان، روسیه و اکراین، اقدامات اولیه بورس کاال با چالشهای 

ادامه بی اعتمادی بازارهای رقابتی توسط هر دو بخش خصوصی و تصمیم گیرندگان دولتی یک مانع متفاوت مواجه شده اند. 

تسخیر کند "به خاطر این بی اعتمادی، پروژه ای برای ترویج بورسهای کاال می بایست اجزایی داشته باشد که بتواند مهم است. 

وسعه قوانین و مقررات مناسب و ساختار تنظیمی، که در پشتیبانی از ت تصمیم گیرندگان بخش خصوصی و دولتی را. "افکار

 سالهای گذشته به صورت کم و زیاد در سه کشور آخر مهیا شده به صورت مفید باقی خواهد ماند.

 بخش خصوصی می باشد.در در بستر دولت بلکه  توسعه فیوچرهای کشاورزی بادوام نههر چند در این کشورها مشکل اصلی 

( بزرگ خصوصی که از بورس مالی قزاقستان، روسیه و اکراین حمایت می کند، نیازی به حمایت بین consortiaکنسورتیا )

المللی مالی ندارد، بلکه آنها از دسترسی بهتر به تخصص بین المللی نیز بهره مند می شوند. در آذربایجان و بالروس، همینطور 

با تالش برای نمونه سازی اقدامات بورس شیکاگو، که در  باشد. شایدکار مشاوره ای روی توسعه بورس کشاورزی می تواند مفید 

محیطی عمل می نماید که تمامی سرویس برای مبادله کارآمد کاال از قبل مهیا می باشد، و مبادله توسط چارچوب قضایی و 

وده است. در نمموفق ن را مقرراتی پشتیبانی شده، تالش در این کشورها برای ساختن قراردادهای فیوچرز کشاورزی با دوام

برای بازیگران اصلی بازار  ،مقایسه، اگر یک بورس قرار است موفق باشد، می تواند روی مهیا نمودن بهترین گزاره با ارزش ممکن

لذا، قراردادهای کشاورزی این بازیگران در معرض آن قرار می گیرند. که گزاره بستگی به قید وبندهایی دارد نوع تمر کز کند. 

ترین شانس موفقیت را خواهند داشت اگر تمرکز بزرگتر روی زمینه هایی که بورسها بتوانند مزیتهای رقابتی، مثل سکیوریتی به

(، کنترل کیفیت و تسهیالت مالی کاال در counterparty risk management: های داد وستد )مدیریت ریسک مقابل

 . ایجاد نمایند سرتاسر گستره کاالها

میالدی برای مقابله  1990ل دهه ز کشورهای کوچک، وابسته به کشاورزی اتحاد شوروی سابق، بورسهای کاال در اوایدر بسیاری ا

گسیختن مکانیزمهای سنتی دادوستد بعد از سقوط اقتصاد قدیمی دستوری ایجاد شدند. با استثنا ازبکستان، بورسها در این  با

 بقای خود را با تی با موانع زیادی روبرو شده و بورسهای مستقل حتی در ازبکستانآنها به راس کشورها قادر به توسعه نشده اند.

این کشورها بازارهایی نیاز دارند که قراردادهای مدیریت ریسک مناسب را  مشکل می یابند.استفاده از روشهای سنتی بورس 

باشد. این چالشها در بخش بعدی مورد بحث قرار مهیا نماید، ولی یک روش جدید برای ایجاد چنین بازارهایی مورد نیاز می 

 خواهند گرفت.

 تكنولوژي با قدرت نفوذ كامل براي ايجاد بورسهايی كه در اقتصادهاي كشورهاي در حال گذار جا بيفتند 3.3.4

و تکنولوژی که حول بورس می باشد )سیستم های حق العمل کاری، سیستم های اطالعات، سیستم های تکنولوژی بورس  

پرداخت(در یک دهه گذشته به طرز چشمگیری پیشرفت نموده است. با عنایت به تکنولوژی پیشرفته، کشورها می توانند از 

 د، بهره مند شوند.نمواهب بورس، حتی اگر خارج از قلمرو آنان باش

کشورها بورسهای  این دسترسی فرصتهای جدید برای کشورهای در حال گذار فقیر و کوچک فراهم می نماید. شرایط در این

دادوستد الکترونیکی استفاده  م( و با کارآمدی باال طلب می نماید که از سکوی-میکرو کوچک، کم هزینه، متمرکز )از نظر موضوع



 

سکوی مبادله برای اینگونه بورسها  نماید. ره وسیعی از کاال ها را مبادلهی تواند در یک کشور دیگر باشد( و گستمی کند )که م

حراجهای قدیمی بورسها، جایی که آنها در  د.نمایمهیا می  را منطقه ای ریسک سب و کار حالت برون سپاری توسطکدر پروسه 

آنجا دوام آورده اند، شاید بهترین تکیه گاه برای اینگونه سرمایه گذاریهای مخاطره انگیز جدید باشد. پشتیبانی بیرونی برای 

منابع سرمایه مانند سرمایه گذاری برای پایه گذاری بورس و پروژه های  .محرک باشدآگاهی عمومی، مشاوره و آموزش می تواند 

   نهاد سازی مرتبط با بازار می تواند موثرترین راه برای تقویت اقدامات جدید جهت بخش خصوصی شود.

فاده بهتر از تکنولوژی وجود دارد، همینطور جا برای است یک بورس کشاورزی قویبرای  محدودهدر کشورهای بزرگتر جایی که 

وجود دارد. به طور مثال امکان دارد مهیا نمودن تکنولوژی کارگزاری )دفاتر مدیریتی، دفاتر پشتیبانی و دفاتر سرویس به مشتری( 

 رویمعنی است کارگزاران احتمالی نیاز به سرمایه گذاری  (، که بدینcloud computing) پردازش ابری*رویکرد از طریق 

-ضمن ارگزاری خود را بر اساس پرداختو نرم افزار گران قیمت نمی باشند، ولی به جای آن می توانند کسب و کار ک سخت افزار

اخت در مقابل خطر عدم پرد را بود سیستمهای مدیریت ریسک می تواند هر دو بورس و کارگزارانشدریافت نمایند. به کار -انجام

 ،اینترنت و نه های امنیتی جدیدیمز با عنایت به سازد گستره وسیعتری از مشتریان را جذب نماید. محافظت نموده و آن را قادر

 ده است.ش ترآسان ،ایجاد یک شبکه سرتاسری که برای دادوستد و پرداخت جزئی استفاده شود

 ب جامعه مالیافزايش استفاده از سيستم هاي رسيد انبار الكترونيكی، و استفاده از اين سكو براي جذ 3.3.5

به خصوص نبود  شده است. رسید انبار و برنامه های بورس کاال ارتقاتا به حال، استفاده خیلی کمی از تکنولوژی مدرن برای 

سیستم های رسید انبار الکترونیکی در کشورهای در حال گذار باعث تعجب است. این سیستم ها گران نیستند و محتمأل هزینه 

آنها در هزینه چاپ ایمن نمودن رسیدهای فیزیکی، کشورهای کوچک سریع بازگشت خواهند داد.  های صرف شده را حتی در

کاهش هزینه تقلب و تهیه اطالعات در مورد عملیات انبارداری آماده شده برای ارائه دهندگان تسهیالت، دادن آسایش زیاد به 

اینترنت به صورت امن در دسترس هستند، شبکه نها در آکمیته های اعتبار بانک و سپرده گذاران صرفه جویی خواهند کرد. 

دارای استانداردهای امنیتی بانکها هستند، به سیستمهای دیگر، مثل سیستمهای دفتر ستادی و دفتر مشتریان بازرگانان یا 

 توضیحات را مهیا می نماید. 6بانکها، به سادگی متصل می شوند. الحاقیه شماره 

تلقی شده و به شرکت کنندگان در بازار فرصت دادوستد رسید  (proto-exchangeنمونه )-بورس مهمتر اینکه آنها به عنوان

این سرویس هر دو  انبارها نه به صورت ابزارهایی برای مبادله فیزیکی، بلکه همینطور وسیله ای برای فاینانس کاال خواهند داد.

رسید  سرویس اینکاهش می دهد. را گذاران را جذب می نماید و هزینه های تسهیالت مالی سپرده گذاران کاال  بانکها و سرمایه

بازار سرمایه تبدیل می نماید. یک سیستم الکترونیکی رسید انبار می تواند و باید برای گستره وسیعی از  هایابزاربه انبارها را 

کشاورزی بلکه فلزات، محصوالت نفتی و پتروشیمیها، کاالهای ساخته شده و  محصوالت استفاده شود: نه فقط برای کاالهای

 محیط زیست. هایحتی اعتبارات کربن )مجوز آلودگی هوا در برابر اقدامات زیست محیطی( و دیگر ابزار

ی و مقرراتی برای همانگونه که تجربه آفریقای جنوبی نشان می دهد، سیستم الکترونیکی رسید انبار نیاز به چارچوب کامل قضای

 تسهیالت رسید انبار ندارد. کشورهای در حال گذار باید به صورت جدی معرفی اینگونه سیستمهایی را مد نظر قرار دهند.

* (cloud computing عملکرد استفاده از یک شبکه از سرورهای مجزا  که در اینترنت :{ میزبانhosted بوده برای }

 اطالعات، به جای یک سرور محلی یا یک کامپیوتر شخصی(ذخیره سازی، مدیریت و فرآوری 



 

 : تقویت فاینانس برای تولید غذا، فرآوری و دادوستدمفصل چهار

این فصل روی دیدگاههای نوآورانه برای باال بردن تسهیالت مالی برای تولید کشاورزی، فرآوری و دادوستد تمرکز می نماید. 

بخش اول به صورت خالصه برخی از برنامه های فعلی برای فراهم نمودن امکانات به بانکهای محلی شامل بانک های میکروفاینانس 

نگاه نزدیکتری روی گستره وسیعی از ساختار تسهیالت مالی که در حال حاضر دو بخش بعدی را مورد بررسی قرار خواهد داد. 

در منطقه استفاده می شود و به دو بخش تسهیالت مالی قبل و بعد از برداشت محصول، و چگونه با استفاده از اقدامات نوآورانه 

که چگونه بانکها در اقتصادهای در حال گذار ساختار پس از بحث در مورد این .پرداخته است می شود اینها را تقویت نمود

تسهیالت مالی کشاورزی را با عنایت به مخاطراتی که در بخش وجود دارد، درسهای گرفته شده از تجربیات آنان و دیگر مناطق 

ه کار خود پایان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فصل با بررسی ارتباط بین دادوستد کاال و تسهیالت مالی کشاورزی برا 

 خواهد داد.

 مهيا نمودن امكانات افزايش ظرفيت به بانكهاي محلی 4.1

انسهای توسعه با راههای مختلف ظرفیت مالی بانکهای و دیگر آژ بانک اروپایی بازسازی و توسعه، شرکت بین المللی فاینانس 

ش کشاورزی برای هر دو منظور کوتاه و بلند مدت محلی و موسسات مالی غیر بانکی را برای وام دهی به موجودیتهایی در بخ

وسعت کلی آنان می تواند محدود باشد. هر چند  ،پشتیبانی نموده اند. در بسیاری کشورها، برنامه های چندگانه وجود دارد

برای منظور عمومی یا برای یک گونه خاص مثل لیزینگ می تواند نمونه ارمنستان را توصیف می نماید. پشتیبانی  14ضمیمه 

قرض دهی، تسهیالت مالی مجدد یا برنامه های تضمین عمومأ به همراه فعالیتهای ایجاد و یا تسهیالت مالی رسید انبار باشد. 

مانهای ظرفیت می باشد. ایجاد ظرفیت می تواند روی موسسات موجود مثل بانکها یا سازمانهای تازه تأسیس مثل ساز

این برنامه ها بدون شک مفید ( یا اتحادیه های اعتباری متمرکز شود. MFI: microfinance institutionsمیکروفایننس )

هستند. آنها روی ایجاد و تقویت ظرفیت بانکهای محلی برای ارائه تسهیالت مالی به پروژه های کوچکتر، احتماأل با یک تأثیر 

 ت می نمایند. ولی جا برای وسعت حدود آنان و باال بردن تأثیر آنان وجود دارد.تقویتی روی بخش های هدف فعالی

می تواند ساده باشد. جهت ساده نمودن، دو راه اصلی وجود دارد که قرض دهی به بخش کشاورزی را ایمن  اول، ایجاد ظرفیت

رنامه های امن و ساختاری تسهیالت مالی. نماید: بهبود روشهای نمره دهی اعتباری متقاضیان شخصی اخذ وام، و توسعه طرح ب

در خصوص مورد اول، بانک متکی به وام گیرنده می باشد، ولی توانایی خود برای قضاوت در مورد اینکه آیا وام گیرنده قادر است 

یرنده به اجرا کند افزایش می دهد. در خصوص مورد دوم، بانک ریسک را از وام گ را یا تمایل دارد تعهدات وی در مورد وام

 دیگران بوسیله یک ساختار تراکنش وام دهی منتقل می نماید.

مقررات بانک الحاق گردد، و به پرسنل آموزش برای اجرای مناسب ه و به نمودمی شود کدبندی را روشهای امتیازات اعتباری 

شرکت بین و  بازسازی و توسعهبانک اروپایی  که باشدآنها داده شود. این تخصص بهتر است یک بخش استاندارد کمکهای فنی 

کشورهای در حال گذار، بانکها دارای تخصص کم و از د. در بسیاری نبه بانکهای تجاری شریک خود ارائه می ده المللی فاینانس

ابتدایی  و با بخش با احتیاط برخورد می نمایند. در حالیکه کمک به بانکها برای اجرای بوده یا فاقد آن در قرض دهی کشاورزی

بانک اروپایی بازسازی و که  رزیابی ریسک اعتباری و مدیریت وام در کشاورزی بهبود قطعی می باشد، در بسیاری از شراکتهاییا

آنها یاد می گیرند چگونه وام گیرندگان را  وارد شده اند، بانکها کمی فراتر از این می روند.  شرکت بین المللی فاینانسو  توسعه

هستند، و بزرگترها  "حمایت اجتماعی"تقاضی مقداری مدر بخشهای مختلف قطعه بندی کنند، مثل آنهایی که کوچک هستند و 



 

 که می شود آنها را در گروههای با مسئولیت الحاقی و دیگر وام گیرندگان بزرگ که موظف هستند تضامین ارائه و می بایست

آنها در باره قرض دهی گروهی و استفاده از تضامین یاد گرفته، و به آنان کمک می شود نمایند.  تقدیمبرنامه های کاری مناسب 

 عملکرد وام و اعمال تضامین را اجرا نمایند. رصدضوابط 

توسعه قیمت یا وقایع آب و ولی امتیازدهی اعتبار مخاطرات را از تولید و دادوستد کشاورزی، به دلیل فاکتورهای برونی مثل 

هوایی، با احتساب مخاطرات مرتبط با سیاستهای دولتی یا شرکای تجاری، حذف نمی نماید. دادن اختیارات به بانکها نه فقط 

 برای تعیین کمیت، ولی مهمتر، برای مدیریت این مخاطرات برای افزایش ظرفیت وام دهی به بخش کشاورزی حساس می باشد.

د که ندر این مورد می شود انجام داد بستگی به بانک خاص دارد، ولی حداقل، بانکها نیاز به یادگیری این دار میزان کاری که

چگونه در مدیریت ابتدایی ترین ریسکهای تولید فعال باشند. به طور مثال آنها نیاز دارند تا اطمینان حاصل نمایند که وام 

ی محصولشان استفاده می نمایند، یا اگر برای دامهای خود تسهیالت مالی گیرندگان از مواد شیمیایی مناسب برای سم پاش

دریافت می کنند، سرویسهای دامپزشکی خوب برای دامهایی که برایشان تسهیالت اخذ نموده اند مهیا می باشد. این غیر عاقالنه 

وجود نباشد، باید برای ایجاد آن بانک است که دامهای واکسینه نشده را فاینانس نمود. اگر مهیا کنندگان سرویس در کشور م

برای مثال، جهت وام می باشد.  حداقل بخشی ازمصرف  أ ساده مدیریت ریسک کنترلیک الویت حائز شود. یک اقدام دیگر نسبت

وام  پرداخت وجه عرضه کنندگان نهاده، بانکها می توانند پرداخت را مستقیمأ در مقابل فاکتور فروشندگان، به جای دادن پول به

 گیرندگان، انجام دهند.

یه می شود و هم حرکت به سوی ورای ابتدایی ترین مدیریت ریسک قابل تحقق می باشد. خوشبختانه، ایجاد یک ولی هم توص

 7ضمیمه شماره  می یابد، یک پروسه سیستماتیک است.تراکنش مالی در این روش که مخاطرات به صورت مناسبی کاهش 

برخی بخشهای خاص یا برخی روشهای  ارائه می نماید. زمانیکهدیدگاه قدم به قدم و یک یادآوری از این فصل برخی احتماالت را 

را مدیریت  نگخواهد نمود. دستورالعملهایی در مورد اینکه چگونه برنامه فاکتوری نیز عرضهد، طرحهایی نخاص وام دهی اعمال شو

وص برای شرکتهای اندازه کوچک و متوسط مفید باشند؛ چگونه لیزینگ ماشین آالت کشاورزی را شروع نمود؛ نمود که به خص

بانکهای  تا همانگونه که انتظار دارد یا چگونه تسهیالت مالی برای زنجیره ارزش پنبه یا فرآوری دانه های روغنی عرضه نمود.

یجاد و سازماندهی نمایند، تمرکز مجدد روی آموزش و حرکت از فلسفه معامالت مربوط به تسهیالت مالی کشاورزی را ا محلی

باره ریسک و ابزار برای امتیازدهی اعتباری به سوی تقویت تعقیب فرهنگ قوی فاینانس سازماندهی شده، که در آن فهم در 

م گیرندگان متقاضی ایجاد ت واه بانکها تسهیالت مالی را حول قدرت ساختار تراکنش به جای قدراست. نیاز است ک کاهش آن

برای عملیات مکانیزم نمایند. آموزش بهتر است از نوع آموزش کالس درس به توسعه در دست ساختار تراکنش شامل اجرای 

 مدیریت تراکنشهای در حال انجام گسترش یابد.

مالی باید دسترسی به جعبه ابزار بزرگتری برای استفاده گسترده تر ابزار ثابت شده وجود دارد. به سازمانهای شریک  محل دوم،

کسی ممکن است دنبال میکروفاینانس کشاورزی باشد. برنامه های میکروفاینانس در سرتاسر منطقه در حال بزرگ داده شود. 

گذار وجود دارد و عمومأ توسط نهادهای غیر دولتی اداره می شود. آنان تمایل به تکیه به تلفیقی از امتیازدهی اعتباری، تضمین 

گروهی و بررسی نقشه های کسب و کار می باشند. به نظر می رسد محدوده بزرگی برای مدیریت مستقیم ریسک  در این برنامه 

های میکروفاینانس وجود داشته باشد. برخی ایده های جالب برای این استراتژی در هندوستان یافت می شود. ضمیمه شماره 

هندی می باشد، در برنامه ارزیابی خود دریافت که زیر توان خود عمل می نماید که یک بانک میکروفاینانس  BASIXچگونه  12

سه دسته مشکالت مواجه می شوند: مخاطرات مدیریت نشده، تولید کم و شرایط نامساعد در تراکنش با زیرا وام گیرندگان آن 



 

جدید  بسته هایأ، توسط معرفی عرضه مستقیمهای ورودی و خروجی بازار. آن بانک سپس تصمیم گرفت که به این برنامه ها 

 د، مقابله نماید. نکه به صورت سیستماتیک این مشکالت را کاهش ده

وام ریسکهای کمتر وام دهی و منابع جدید درآمد برای بانک، و تأثیر بهبود یافته عملیات بانک روی  این اقدامات منجر به نتیجه

در حال حاضر انواع مختلف بیمه شامل بیمه شاخص آب و  BASIXگیرندگان بود. جدای از وام های همیشیگی میکروفاینانس، 

هوا، حیوانات و سرویسهای تکمیلی، برنامه های ایجاد ظرفیت برای گروه کشاورزان، پشتیبانی طرح های قراردادهای کشاورزی 

 نماید. تجربه هایی نیز با فاینانس رسید انبار و مدیریت مخاطرات قیمت داشته است.  و اطالعات مربوط به قیمت را عرضه می

طریق عرضه گستره ای از سرویسهای یکپارچه مربوط به اقدامات وسیعی که توسط این بانک و موفقیتش در بهبود زندگی از 

 حال گذار باشد. بخش کشاورزی می تواند الهام بخش دیدگاه بانکهای میکروفاینانس در منطقه در

ساختارهای تراکنش زیادی وجود دارد که یک بانک با تکیه بر شخص  سوم، موسسات پشتیبانی اعتباری بهتر است تقویت شوند.

توانایی های درخواست شده تخصصی می باشد، و یک سطح اضافه تر کنترل و توازن ایجاد ثالث وضعیت خوبی دارد و عبارتند از: 

أل در کشورهای در حال تضامین می باشد. مدیران تضامین ک ل سرویس دامپزشکی برای دامها، یا مدیریتشده است. مثالها شام

ارداری شرکتها بگذار غایب می باشند. سیستمهای رسید انبار وجود ندارد. بیمه تخصصی از بیمه شاخص آب و هوا تا بیمه ان

سازمانهای بین المللی ممکن ی از سرویسها را ارائه می نمایند. توسعه نیافته می باشد، و آژانسهای بازرسی فقط گستره محدود

است در نظر بگیرند که قسمتی از منابع را به بانکهای محلی برای توسعه موسسات پشتیبانی اعتبار مهیا نمایند. همانگونه که 

ید انبار ) با محدوده وسیع عملیاتی ایجاد یک سیستم رسارزان هستند.  ،قبأل عنوان گردید، حداقل قسمتی از این منابع پشتیبانی

بانک نشان داده شده است(، برای مثال  هزینه کمتری در مقایسه با یک درصد خط اعتباری معمول  6همانگونه که در ضمیمه 

به یک بانک محلی خواهد داشت. در حالیکه مدلی که توسط برخی کشورهای آمریکای التین و ترکیه  اروپایی بازسازی و توسعه

 بهترین راه حل برای کشورهای در حال گذار است ی بانکها که موسسات مدیریت تضامین را برای خود ایجاد نمایند، ممکنبرا

می توانند تشویق شوند تا با هم ایجاد  شرکت بین المللی فاینانسو  بانک اروپایی بازسازی و توسعهنباشد، بانکهای شریک 

 کنند. حمایت مالیموسسه محلی مدیریت تضامین را 

بانکها اگر بخشی از یک محیط مالی کامل باشند بهترین عملکرد را خواهند داشت. ایده آل کار کردن در کنار منابع مالی چهارم، 

جایی که خود را فاینانس مجدد نموده و در معرض مخاطره قرار گرفتنشان را  ،سرمایه گذاری چند مسیره و بورس چند منبع

 تمرکز * (Venture Capitalسرمایه گذاری ریسک پذیر )نمایند. منابع مالی سرمایه گذاری می تواند روی  تعیین معیار مجدد

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

برای اولین بار این واژه را در  1939است که در سال گذار خطرپذیر فردی به نام جین وایتر بودهسرمایهمبدأ واژه (: Venture Capitalسرمایه گذاری ریسک پذیر )* 

گرفت. گذاری توسط افراد ثروتمند صورت میخطرپذیر غالباً این سرمایه گذاریسرمایه است. در ابتدای شکل گرفتنهمایش عمومی انجمن بانکداران آمریکایی بکار برده

شود. فرشتگان کسب و کار گفته می پرداختند. امروزه به این افرادها نیز میگذاریگونه سرمایههای پر درآمدی بودند که در کنار آن به ایناین افراد غالباً صاحبان شغل

 .های تخصصی در این زمینه به وجود آمدندگذاری خود به تجارتی مستقل تبدیل شد و شرکتگذاری پر خطر، این روش سرمایهاما با مدرن شدن سرمایه

گذاری دهند و منابع مالی کافی را برای سرمایهی را پوشش میهای سنتی تأمین مالاین شرکتها، فعالیتشان همان فعالیت سرمایه گذاران خطرپذیر است و کمبود کانال

ها کنند. برای انتخاب طرحهای مختلف این صنعت به صورت علمی و تخصصی حضور پیدا میآورند. اما در شریانهای نوین فراهم میپرخطر و بلند مدت در تکنولوژی

و خطر را به  ها بسیار تأثیر گذار است، مدیرت ریسکاست. تأثیر مدیریت و مشارکت آنستمی پویا درآمدهالگویی بهینه دارد، تأمین منابع مالی خطر پذیر به شکل سی

 .دهندهای خود جای میگذاری را از همان ابتدا در برنامهاز سرمایه جهای خرویرند، همچنین زمان و راهگمی رای در نظصورت حرفه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

ست این است که ا روی تسهیالت مالی داد ستد سوق دهد. چیزی که اینجا مهم انماید و شرکتها را به سطح باالتری برده ی

می تواند باعث تبدیل یک  سرمایه گذاری خطر پذیرو تغذیه به کسب و کار بانک استفاده می برد. برای مثال، فعالیتهای آنان از/

تواند یک سندیکای شریک برای یک بانک منابع مالی سرمایه گذاری در فاینانس بازرگانی می مشتری بانک شود. شرکت به 

 ، بانکهای محلی اغلب مخالف ایجاد اتحادیه بین خودشان هستند. سرمایه گذاری ریسک پذیرباشد: در بازارهای در حال ظهور

کها که باعث تشویق بانمی تواند همینطور تسهیالت مالی برای ساختار تراکنش های نوآورانه تا زمانیکه آنها دارای سوابق عمل 

با عنایت به بورسها و سکوهای مبادالتی مشابه )برای مثال سیستمهای جایگزین  ، فراهم نماید.باشد برای ورود به این عرص

کرده و ، بهبود در تکنولوژی ارتباطات و اطالعات معرفی سکوی مبادالت مالی و دارایی کاال را بسیار آسانتر و ارزانتر دادوستد(

تطاعت برای بیشتر کشورهای در حال گذار نموده است. سازمانهای بین المللی بهتر است اینکه چگونه سکامأل در محدوده قابل ا

می توانند پیشنهادات از گروههای بخش خصوصی برای ایجاد منابع سرمایه گذاری کشاورزی و سکوهای دادوستد  برای اجرای 

 را مد نظر قرار دهند.تعهدات فعلی به بانکهای محلی 

 و ساختارها هانزدیکتر به ابزارنگاه  4.2

هر وام دهنده تغییر می یابند.  هر وام گیرنده متفاوت است و خطرات همانگونه که کاال از طریق زنجیره ارزش حرکت می کند

یک مشوق قوی برای انتخاب ساختار تسهیالت مالی دارد که وفق نیازهای وی و یک وام گیرنده خاص می باشد. این یک خروجی 

دید کلی از ساختار نوگرایانه که  8شکل شماره این پروسه است که یکی می تواند گستره وسیعی از ساختارها را بیابد. منطقی 

 می شود برای دسترسی به بازیگران مختلف در زنجیره ارزش کشاورزی استفاده نمود را نشان می دهد.

 ساختارهاي نوآورانه براي جلب تسهيالت مالی به شركت كنندگان مختلف زنجيره ارزش كشاورزي :8شكل 

 کشاورزان

 ظرفیت تولید "در زمین"کاال  موجودی فیزیکی

              

 عرضه کنندگان نهاده

 فروش اعتباری موجودی فیزیکی

 

 بازرگانان

 اعتبار به کشاورزان موجودی فیزیکی فروش اعتباری

 

 صنایع تبدیلی

 موجودی فیزیکی فروش اعتباری

 مواد اولیه فرآوری شده

 

انبارهای کنترل شده 

 توسط بورس

سابقه بر اساس 

 اوراق بهادار

تراکنش های 

 ایجاد شده

فاکتورهای طلب 

به  از مشتریان

عنوان تضمین 

 برای توافقات مالی
انبارهای مستقر 

در مزرعه/مدیریت 

 تضامین

طرحها ایجاد شده 

حول تولید آینده 

 کشاورزان



 

نشان می دهد اگر بورسهای کاال و بانکها قادر شوند یه طرز مناسبی بین بازارهای کشاورزی و مالی ارتباط برقرار  8شکل شماره 

انبارهای در نمایند، چه چیزی ممکن خواهد شد. کشاورزان، عرضه کنندگان نهاده و بازرگانان می توانند داشته های خود را 

کنترل شده توسط بورس، جایی که می شود ارزیابیشان کرده و حق فاینانس نمودنشان برای حراج در میان عالقه مندان ارائه 

، دهنمو گارانتیتوسط آژانسهای مدیریت تضامین را می شود کاالها در انبارهای صنایع تبدیلی کنندگان تسهیالت، انتقال دهند. 

یک تعاونی وثیقه با غالت در باالبرهایش  ،بنا برای صدور وثیقه باشد. برای مثال، در ایاالت متحده امریکا و همینطور تبدیل به زیر

همچون در مزرعه که باید برداشت شوند، می توانند محصوالت کشاورزی تضمین اساسی صادر نموده است. به عنوان را در سیلو 

نهایتأ این طرحها متکی به  از ساختار طرح فاینانس شود. قسمتیازرگانان، پرداخت بدهی کشاورزان با عرضه کنندگان نهاده و ب

فروش آینده کشاورزان از طریق یک مکانیزم سازماندهی شده مثل حراج یا به یک خریدار خاص یا صنایع تبدیلی می باشد. 

آبیاری، سردخانه یا صنایع تبدیلی تدارک برای کشاورزان، مثل آنانی که برای ساختار حتی  دوباره، این می تواند ایمن شود.

هستند، اگر تبدیل به بخشی از این طرح شوند، می توانند ایمن شوند. این شروط در بخش زیر صحرای افریفا نائل شده، لذا 

 دلیلی برای این باور که برای کشورهای در حال گذار قابل دسترسی نیست، وجود ندارد.

طریق یک سیستم مرکزی ثبت شوند )مثل آن چیزی که در بورسهای کاال وجود دارد( مضافأ اگر موجودی و فروش کشاورزان از 

بانک اطالعات آرشیو سوابق شخصی مربوط به کشاورزان را می شود ایجاد نمود. این بانک اطالعاتی می تواند زیر بنای طرح 

و صنایع تبدیلی فروش اعتباری انجام دهند، گانان میشود ایمن شود، باشد. و زمانیکه بازرمیان مدت تا دراز مدت که، مجددأ، 

آنها می توانند بازگشتی طلبها را به یک حامل اوراق بهادار، که به آنها اجازه می دهد قسط را بالفاصله در مقابل صدور فاکتور 

 را انجام دهند. دریافت کنند. البته این یک تصویر مطلوب است ولی بانکها و دیگران نهایتأ می توانند به این مسیر کار خود

ی کمک کننده وجود انسهااینانس کشاورزی نافذ نیستند، و آژجایی که چارچوب قانون و مقررات هنوز در حالت پیشرفته ف

سیستم وام دهی نسبتأ مناسبی توسط شناسایی سیستماتیک و کاهش خطرات ایجاد دهندگان هنوز می توانند  ندارند، وام

ه قدم به قدم این طریق را ارائه می نماید. ریسکهایی که وام دهندگان در زمان قبل و بعد از دید خالص 7نمایند. ضمیمه شماره 

 برداشت محصول کشاورزی در معرضشان قرار می گیرند تفاوت فاحش دارند. در فاینانس قبل از برداشت محصول، ابهامات شامل:

 آیا کشاورز به اندازه مورد انتظار تولید خواهد نمود؟ •

 قیمت مورد انتظار پی خواهد برد؟ آیا او به •

 آیا او از درآمد بدست آمده برای بازپرداخت وام استفاده خواهد نمود؟ •

 در وامهای پس از برداشت محصول:

 ارزش کاالیی که فاینانس شده چه می باشد؟ •

 ریسک محصولی که از بین رفته، دزدیده شده و تغیر یافته چه می باشد؟ •

 صول دریافت شود، آیا وام گیرنده از آن برای بازپرداخت وام استفاده خواهد کرد؟زمانیکه وجه از محل فروش مح •

 

 

 



 

 تسهیالت مالی پیش از برداشت محصول 4.3

 اعتماد به تمايل كشاورز به بازپرداخت وام 4.3.1

در کشورهای در حال گذار که وارد اتحادیه اروپا شده اند، اغلب بانکها خود را با شیوه های عملی فاینانس اروپای غربی تطبیق 

نموده اند. آنها اقدامهایی برای  ، یا تعهد روی زمین یا امالک ارائهرهن تضمینداده اند، آنها فاینانس سرمایه کار به کشاورزان با 

انجام نمی دهند. این نوع فاینانس را در اختیار گرفتن درآمد کشاورزان، یا ادعای ایجاد الویت در پرداخت از محل این درآمد، 

است برای هر دو بانک و کشاورزان آسان است ولی تکرار آن در جاهای دیگر مشکل است. در واقع این نوع فاینانس امکان پذیر 

 :مبنی بر پیش می رودفقط به خاطر اینکه شرایطی در این کشورها 

 برای بسیاری از قیمتهای کشاورزی فراهم می کند؛ یک تور حفاظتیاتحادیه اروپا  •

 انتقال رسمی اقساط برای ایمن نمودن بیشتر درآمد کشاورزان وجود دارد؛ •

 اش را می شود به آسانی تشخیص داد؛ هویت کشاورز، سابقه گذشته اعتبارش و مالکیت او روی مزرعه •

 اگر الزم باشد، حق بانک به صورت مطمئن و سریع در دادگاهها را می شود به اجرا درآورد؛ •

عنوان شخص روی زمین و ملک شفاف و تعهدات ثبت شده می باشند، با احتمال کم  اختالف و در صورت عدم  •

 به فروش برساند؛ و اجرای تعهد کشاورز، بانک می تواند زمین را تصاحب و

 لذا بانک می تواند قیمت عادالنه ای در زمان فروش کسب نماید. ،بازار باز برای زمین وجود دارد •

 کشاورز، و از رهن یک زمین/ملک به عنوان تنها تضمین خود کسب و کارپیش بینی در این حالت اعتبار کشاورزی، بانک با 

نه فقط به فهم وی از کسب و کار کشاورز یا قانونی  ،ه انجام این امر بستگی بهاستفاده می نماید. به هر حال تمایل بانک ب

بودن تعهد زمین/ملک کشاورز، بلکه روی مجموعه ای از شرایط دیگر بستگی دارد. تالش دولتها، که توسط جامعه بین المللی 

برای ایجاد حق شفاف روی زمین مطمئنأ حمایت می شود، برای آموزش بانکداران در فهم نقشه های کسب و کار کشاورزان یا 

برای حقوق آنان مفید است، ولی کسی نمی تواند انتظار داشته باشد این برای توسعه یک بازار کشاورزی اعتباری کافی باشد. 

 اتحادیه اروپا شده اند دارای درسهای اندک قابل تکرارلذا مکانیزمهای فاینانس کشاورزی کشورهای در حال گذار که وارد 

  برای دیگر کشورهای در حال گذار می باشند.

 به جاي پول، تجهيزات را مهيا نماييد 4.3.2

بعد از متالشی شدن اتحاد شوروی، بسیاری از کشاورزان نیاز به تجهیزات جدید مزرعه داشتند. موجودی تجهیزات مزارع 

ط ر)اجاره به ش ایجاد طرح لیزینگ جایگزینی داشتند.قدیمی دولتی و تعاونی یا برای مزارع جدید مهیا نبودند، یا نیاز به 

وت شفافی بین مالکیت و استفاده، ایک راه حل مشهود بود، اگرچه مواجه با موانع واضح شامل موارد قانونی مثل آیا تف تملیک(

ازیابی تجهیزات موارد مالیاتی با اقساط لیزینگ، مشکالت اعمال پرداختهای معمولی لیزینگ، مشکالت عملی و قانونی در ب

د. معهذا، طرحهای لیزینگ را حال می توان در سرتاسر شماشین آالت پس گرفته شده، لیزینگ و یک بازار ضعیف ثانویه برای 

 منطقه یافت.

در چند کشور در حال گذار، مثل بالروس، قزاقستان، فدراسیون روسیه، اکراین و ازبکستان، لیزینگ ماشین آالت کشاورزی 

شرکت دولتی لیزینگ در قزاقستان سقوط کرد، هماگونه که ، 1990دولتی اداره می شد. در سالهای دهه  توسط موسسات



 

انس خصوصی برای تأمین ماشین آالت کشاورزی در فدراسیون روسیه رخ داد، ولی دولت اقدامات را حفظ نمود. ژبرای آ

های پایین یا سوبسید دار فراهم می کنند. آنها سال با نرخ 7تا  5شرکتهای لیزینگ دولتی عمومأ لیزینگ طوالنی مدت 

فدراسیون روسیه قراردادهایی در محدوده  "روزاگرولیزینگ"معموال مزارع بزرگ را هدف قرار می دهند. به طور مثال شرکت 

اغلب  کهلیزینگ ظهور نموده اند میلیون یورو ارائه می نماید. در برخی از این کشورها، موسسات خصوصی  50هزار تا  300

ند. شرکتهای مستقل متصل به بانکهای تجاری یا تولید کنندگان ماشین آالت کشاورزی و نمایندگیهای فروش می باش

لیزینگ و شعبه های موسسات بین المللی لیزینگ نیز توسعه یافته اند. هرچند چون آنان عمومأ متکی به بانکهای محلی می 

 انسهای دولتی لیزینگ ارائه می شوند، دارند.تری نسبت به آنهایی که توسط آژکم باشند، تأمین منابع مالی شرایطشان جذبه

و دیگر آژانسهای دولت  USAIDانسهای بین المللی از توسعه لیزینگ کشاورزی در چند کشور حمایت نموده اند. برنامه آژ

کشاورزی در گرجستان حمایت به ایجاد شرکتهای لیزینگ در ارمنستان کمک کرد و همینطور از لیزینگ ایاالت متحده 

در بسیاری از  راموسسات متوسط و کوچک ی لیزینگ که امکانات برای شرکتها بانک اروپایی بازسازی و توسعه نموده اند.

است. در برخی از این موارد، شرکتها لیزینگ تجهیزات کشاورزی را نیز در میان محصوالتشان آورده  هدف قرار دادهکشورها 

از برنامه های لیزینگ به خصوص آنانی  بانک اروپایی بازسازی و توسعهمثل رومانی و فدراسیون روسیه،  شورهااند. در دیگر ک

که کشاورزی را هدف قرار دادند حمایت کرده است. در آسیای مرکزی و آذربایجان، مجارستان و مغولستان، کمکهای فنی و 

شامل سرمایه گذاری در شرکتهای لیزینگ، توسعه توانایی های  (IFC) شرکت بین المللی فاینانسامکانات مالی که توسط 

اینها شامل معافیت اقساط بهره لیزینگ از  لیزینگ شرکتها و یک سیستم مناسب قانون و مقررات را پرورش داده است. 

سریعأ توسعه یافته ند و لیزینگ در این کشورها از آن موقع ه ابرنامه ها عمومأ موفق بود مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تالش می  شرکت بین المللی فاینانسایجاد شده، و  طرحهااست. لیزینگ تجهیزات کشاورزی به عنوان قسمتی از گستره 

اینگونه لیزینگها را ترویج نماید. به طور مثال در تاجیکستان به بانک میکروفاینانس مرتبط شده است.  کند تا پایین آوردن

، کامأل "لیزینگ-میکرو"(، یا MFIبه عنوان یک کار جدید به موسسات میکروفاینانس ) شاورزی این مشی آوردن لیزینگ ک

 ارزش تکرار کردن در اقتصادهای در حال گذار را دارد.

 معين كردن توليد محتمل كشاورزان 4.3.3

قابل اعتماد در مورد اعتبار شخص دارای سوابق اگر آنان  ،اعتبارات فاقد وثیقه داشته باشند ارائه بانکها ممکن است تمایل به

کشاورز و تاریخچه تولید داشته باشند. دولتها می توانند در اینجا کمک کنند همانگونه که در مورد فدراسیون روسیه رخ داد. 

این گواهی  چه مقدار بذر کاشته است صادر می نمایند. کشاورز آنجا، دفاتر منطقه ای وزارت کشاورزی گواهی در مورد اینکه

درصد ارزش  30ها به بانک میزان خاصی اعتماد در مورد تولید محتمل آینده کشاورز داده، به اندازه کافی که تا میزان 

محصول محتمل آینده آنان را تسهیالت مالی بدهند. چند کشور سیستمهایی برای ثبت وامها سازماندهی کرده اند. در 

د اینکه به چه منظور اینگونه وامها استفاده شده )مثأل برای پرداخت به قزاقستان اینگونه ثبت کردن می تواند حتی در مور

 نیز اطالعات ارائه نماید. اقداماتی با این ماهیت ارزش تکرار کردن را دارد. فروشندگان گازوئیل(

سهیالت یک ویترین موفق در نوآوری تیک بانک در فیلیپین  احتمال دیگر برای یک بانک ایجاد تخصص کشاورزی می باشد.

واضحأ تمایل این  تعداد مهندسان کشاورزی اش از تعداد پرسنل اعتباراتش بیشتر است.بدینگونه که مالی کشاورزی بوده، 

به اهداف تولید وصل می نماید. در روش امتیاز دهی اعتباری، میزان تولید را عملیات مزرعه  ،به ادامه تسهیالت دهی بانک

اشد، و حفظ میزان محصول دهی یک شرط برای تجدید اعتبارات اعطایی می باشد. یک کشاورز یک فاکتور کلیدی می ب



 

کشاورزی بخش مفید است که این مفهوم را به یاد داشته باشیم. چند چیز هستند که پشتیبانی بیشتری برای نوآوری موفق در 

 .ایجاد می کنند آوردر مقایسه با کشاورزی سود 

 اتكا به تعهد توليد آينده 4.3.4

چارچوب قانونی برخی اقتصادهای در حال گذار به کشاورزان اجازه می دهد از حق برداشت آینده از محصول به عنوان   

که عمومأ تصریح می نماید  مورد تعهد روالی را تعیین می کندتضمین وام استفاده نماید. در اکراین، به طور مثال، قانون در 

دیگر کشورها نیز قوانین تضمین  ثبت اسناد دولتی مربوطه ثبت می شوند. که توافقات ضمانت به صورت محضری با دفتر

مشکل و گران نیستند و مایملک آینده را می شود به عنوان تضمین  اطمینان از اینکه الزامات ثبت دارند. اینها باید برای

ترس باشد اجازه استفاده به عنوان استفاده نمود، مد نظر قرار گیرند. در برخی موارد، فقط مایملکی که به آسانی قابل دس

بانکها شده اند،  هتضمین را دارد، که شامل محصول کشاورزی آینده نمی شود. ولی حتی زمانیکه قوانین تضامین کامأل فرمول

به عنوان تضامین  برای محصوالت آینده راتعهد  فقط در صورتیکه کشاورز دارای سابقه مثبت تثبیت شده در آرشیو ها باشد،

 .ل می نمایندقبو

تعهد برای محصوالت آینده زیر بنای تسهیالت مالی قبل از برداشت محصول در برزیل، و به عنوان سنگ بنای کلیدی  برای 

یک سری از ابزار پیچیده تر که کشاورزی و فاینانس را به صورت محکم به هم پرچ می کند، ایجاد می نماید. این رابطه با 

موارد پتانسیل در رابطه با معرفی ابزار مشابه  4.3.2مورد بحث قرار گرفته است. بخش  10ره جزئیات بیشتر در ضمیمه شما

 در اقتصادهای در حال گذار را مورد بحث قرار می دهد.

 تضمين وام توسط شخص سوم اتكا به .534.

برای بانکهایی که به مناطق روستایی قرض  یدر بسیاری از کشورهای در حال گذار، آژانسهای یاری رسان طرحهای تضمین 

برای مثال برنامه کمک ایاالت متحده نمایندگیهای محلی خود را تشویق می نماید از برنامه های می دهند ایجاد نموده اند. 

تضامین منابع  * "مقام توسعه اعتبار" DCA  از طریق تهیهپایدار قرض دهی به کسب و کارهای میکرو، کوچک و متوسط 

ها نصف خطرات اعتبار اعطایی را تقبل می کنند. این طرح تضمین گردشی که  DCA، . در این گارانتی هااستفاده کند امو

، به صورت مستمر در ادامه خواهد داشتمنابع تخصیص نیافته کافی وحود دارد، رانتی تراکنش های شخصی، تا زمانیکه اگ

کهای شریک در نشده است. این اغلب با کمکهای فنی برای باال بردن فهم بااقتصاد در حال گذار استفاده  17شامل و دنیا، 

 شده است. ینگ و فاینانس رسید انبار، همراهمورد ابزار جدید فاینانس مثل فاکتور

نوعأ در طرح تضمین خود ضرر نموده ولی ضرر را به عنوان  DCAتضامین وام کشاورزی در بهترین حالت نتایج مختلفی داشته است. 

یک عنصر امتیازی دانسته و عنوان می دارد تا به حال در رابطه با تأثیر مثبت روی توسعه، این یک استفاده موثر از منابع تشویقی بوده 

بانک همانگونه که  (.%1در مقابل  %3می باشد )بدین معنی که  DCAباالتر از متوسط ضرر  عملکرد کشاورزیاز قسمت است. ضرر ها 

و تعدادی از آژانسهای دوطرفه برنامه های تضمین وام خود را برای بانکها را توسعه  شرکت بین المللی فاینانس، توسعه اروپایی بازسازی و

 داده اند، می بایست مراقبت الزم از ساختار اینگونه برنامه ها برای به حداکثر رساندن تأثیرشان 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*DCA: Development Credit Authority)  



 

باید و کاهش احتمالی ضرر به عمل آید. همراه نمودن تضامین وام با یک بسته کمک فنی قوی واجب است. برنامه های گارانتی 

در برخی کشورهای توسعه یافته طرحهای گارانتی برای مدت زمان تا آن زمان باید طوالنی باشد،  نی باشند.در محدوده زما

تا قبل از اینکه تصمیم گرفته شد که بانکهای تجاری به اندازه کافی با وام دهی کشاورزی آشنا  ،بیست سال برقرار بوده است

ت تا آغاز خروجی مورد انتظار برنامه های تضمین، نه فقط برای در مورد شده و دیگر نیازی به آنان نبود. همینطور حیاتی اس

. سپس نیاز فرمولدهی شود اعتبارات جدید، بلکه همینطور در خصوص تغییرات رفتاری بانک مشتری و دیگر بانکهای کشور،

 برای نظارت عملکرد واقعی با احتمال دخالت اگر نتایج مورد انتظار حاصل نشوند.

 روي تضامين گروهی اتكا 4.3.6

میکروفاینانس، کشاورزان گروه ایجاد می نمایند.  هر کشاورز مستقأل قرض می کند، ولی عملکرد وام وی  در یک نوع عمومی

میکروفاینانس در کشورهای در حال گذار ارائه تسهیالت ی رایسبتوسط تمام کشاورزان عضو گروه تضمین می شود. موسسات 

برخی تبدیل به وام دهندگان موفق کشاورزی شده  صورت فعال در قرض دهی روستایی فعال می باشند.می نمایند، و آنان به 

برنامه  ،قرقیزستان و موسسه فاینانس کشاورزی قرقیز "بای تاشوم"اند. برای مثال، علیرغم موانع قابل توجه قانونی، موسسه مالی 

ه که برای تسهیالت مالی پیش از برداشت محصول کشاورزی هستند های وام کشاورزی موفقی را توسعه داده که شامل آنانی ک

ی شعب تناد ارزش واقعی کافی با فاینانس سعدم ایج در موردنیز می شوند. همانگونه که صنعت میکروفاینانس تحت انتقادات 

مشهود می پاسخ رزی یک بوده است، گسترش در میان میکروفاینانس کشاو ،با حجم کم فعالیت، یا فعالیتهای کم صنایع تبدیلی

 بانک اروپایی بازسازی و توسعهباشد. خصوصیات میکروفاینانس کشاورزی حال کامأل شناخته شده می باشند، و سازمانهایی نظیر 

میتوانند بررسی نمایند که چگونه قرض دهی یا فعالیتهای مربوط به تضمین برای موارد مربوط به وثیقه توسط بانکهای 

برای وضعیت وام دهی خود بانک( می تواند فعالیت، شامل ابزار جدید مثل میکرو لیزینگ، را تقویت نماید،  میکروفاینانس )نه

 بررسی نمایند.

 تسخير درآمدهاي كشاورزان از طريق خريداران 4.3.7

لی )به طور مثال انتخاب محدودی به جز تحویل از طریق یک کانال بازاریابی تکی، مثال از طریق صنایع تبدیزمانیکه کشاورزان 

پنبه، صنایع شیر، دامداری، شکر( سیستم حراج یا یک انحصار دادوستد دولتی نداشته باشند، بانکها می توانند از این به عنوان 

یک احتمال مشابه زمانیکه کشاورزان مشوقهای فاینانس قوی برای تحویل به یک خریدار  یک مکانیزم بازپرداخت استفاده نمایند.

سوپرمارکت که پول باالیی برای میوه و سبزیجات با کیفیت پرداخت می نماید، یا یک کارخانه تولید غذای بچه  خاص مثل یک

 یتلواو وقحاضر باشد پول باالیی برای دانه های سویا با پروتئین باال پرداخت نماید وجود دارد. به محض دریافت وام، کشاورز حق

ماید؛ در فروشهای بعدی نرا در مورد درآمد خود را به بانک تعیین می نماید، و منطبق با همین به کانال آژانس بازایابی اعالم می 

کاال، این آژانس/شرکت قسط مورد نظر بانک را قبل از پرداخت وجه باقیمانده به کشاورز از مبلغ کسر می نماید. این سیستم که 

ن استفاده می شود، کشاورزان را قادر می سازد تا خودشان عرضه کنندگان نهاده را تعیین نمایند؛ ولی در بخش پنبه تاجیکستا

 د وجود دارد.شوریسک اینکه اعتبار برای منظور غیر از مزرعه استفاده 

 ريسک اعتبار به صنايع تبديلی و بازرگانان انتقال 4.3.8

به صنایع تبدیلی و بازرگانانی که سپس نهاده ها را به صورت اعتباری در قرض دهی به کشاورزان، بانکها می توانند  به جای

تجربه در اختیارشان قرار می دهند تسهیالت مالی بدهند. قدرت چانه زنی کشاورزان تحت این مکانیزم ضعیف می باشد. 



 

س پیش از برداشت محصول )بدین اقتصادهای در حال گذار اغلب اوقات این بوده که نرخ بهره بسیار باال تحت این حالت فاینان

به غیر از آن، تا زمانیکه  محصول( مطالبه شده است.برای صورت که پرداخت قیمتهای باال برای نهاده ها و دریافت قیمت پایین 

 از دیدتمهیدات برای ایجاد ایمنی منافع کشاورزان را می شود ایجاد کرد، این نوع تسهیالت دارای پتانسیل باالیی می باشد. 

که باعث فقط یک وام گیرنده بزرگ وجود دارد، در مقایسه با داشتن تعداد زیاد شخص کشاورزان به عنوان مشتری ها، بانک، 

سختی های اداری کاهش می یابد. صنایع تبدیلی یا بازرگانان تمایل دارند که قسمت زیادی از اعتبارشان را به صورت می شود 

بهترین جا برای صنایع تبدیلی/بازرگان  قیمتهای پایینتر به دلیل خرید عمده استفاده نمایند.کاال دریافت نمایند و از مزایای 

اختصاص مناسب اعتبار، بستگی به توانایی تولید شخص کشاورز، می باشد. کشاورزان ممکن است نه فقط از اعتبارات، بلکه از 

دیگر ترتیبات قرارداد کشاورزی بهره مند شوند. لذا آنها  سرویسهای تکمیلی، قراردادهای بازاریابی به تضمین حداقل قیمت و

 فروشند تا اطمینان حاصل شود طلب بانک بازپرداخت شود.می محتمأل از طریق صنایع تبدیلی/بازرگانان کاالی خود را 

بانکها و موسسات،  این ماهیت به صورت گسترده در کشورهای در حال گذار، شامل منابع مالی از بازرگانان بین المللی، تیباتتر

 استفاده می شود.

تجربه شركت -يک مورد مطالعاتی: سازماندهی تسهيالت مالی پنبه از طريق سازمانهاي جديد كشاورزان 4.3.9

 ( تاجيكستانSugdAgroServشوگد اگروسرو )

ایست مجددأ ایجاد تا محرک لذا نهادها می ب طی نمود. 1997تا  1992تاجیکستان دوره طوالنی ناآرامیهای مدنی را بین سالهای 

رشد اقتصادی شوند. بخش پنبه یکی از الویتها بود. در آن زمان، پنبه یک چهارم تولید ناخالص داخلی را شامل و اشتغال برای 

 دو سوم نیروی کار ایجاد می کرد. این محصول پس از آلومینیوم دومین محصول صادراتی کشور بوده و می باشد.

ه با بسیاری از محصوالت کشاورزی نیاز به نهاده های بسیاری دارد، قبل از برداشت محصول مستلزم تولید پنبه در مقایس

تسهیالت مالی در خور توجهی می باشد. در نتیجه ناآرامیهای مدنی، عرضه دولتی نهاده ها و سازمانهای ارائه کننده تسهیالت 

خصوصی تسهیالت، به نام فیوچریست ها شدند )همانگونه که مالی سقوط نمودند، و این بخش متکی به تأمین کنندگان بخش 

 :SECOو وزارت امور اقتصادی سویس ) شرکت بین المللی فاینانستوصیف گردید(. برای ایجاد مکانیزم جایگزین،  1.3در 

Swiss Secretariat for Economic Affairs نمایند.( تصمیم گرفتند از ایجاد یک موسسه با مالکیت کشاورزان حمایت 

 SugdAgroServسهامی تضامنی بسته به نام کشاورز شرکت  365، در استان شمالی سوگد تاجیکستان، 2002در آوریل 

(SAS)  دالر  1.472و وزارت امور اقتصادی سویس ایجاد نمودند. کشاورزان با همدیگر مبلغ  شرکت بین المللی فاینانسبه همراه

 در چهار زمینه فعالیت می نماید: SASدالر سرمایه گذاری کردند.  250.000ده هر کدام آمریکا کمک کردند و دو سازمان یاد ش

ماه  14: وامهای سرمایه در حال فعالیت به مدت ترتيبات سرمايه در حال فعاليت و وامهاي سرمايه گذاري •

ری، یا برای گاوهای مثل ماشین آالت کشاورزی یا لوله های آبیا یملک بادواماوامها برای خرید م عرضه می شوند.

بین دو تا چهار درصد زیر نرخی که بانکهای تاجیک مطالبه می کردند تولید مثل برای مدت تا سه سال. نرخ بهره 

 )بدین صورت که ساختار آن به عنوان یک سازمان میکرو فاینانس نبود(.

پنبه را از طرف اعضایش بازاریابی می نماید که شامل بازرگانان مستقر در قزاقستان،   SAS :سرويسهاي بازاريابی •

 فدراسیون روسیه و دیگر کشورها می شود.



 

کودهای شیمیایی، سموم، سوخت گازوئیل و بنزین، و، تا میزان کمتری، بذور را تدارک  SAS :مبادي و فروش نهاده •

 و از طریق فروشگاهها به دیگر کشاورزان فروخته می شود. می کند. این اقالم به اعضا عرضه می گردد

 به کشاورزان عضو برای بهبود کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزیشان. :كمكهاي فنی •

هزاردالر  800.000سهام و عملکرد وام به میزان بسیار موفقیت آمیز بود. بازگشت خوبی روی  SASدر دو سال اول فعالیتهای 

 شرکت بین المللی فاینانس، 2004ال در س تن پنبه را انجام داد. 1.500مشتری داشت. این نهاد بازاریابی  110امریکا با تعداد 

دالر  19.000عضو را میداد: سهامداران جدید  1.000به  SASمنابع جدید را تزریق که اجازه گسترش و وزارت اقتصاد سویس 

درصد سقوط  45، قیمت جهانی پنبه به میزان 2004روع شد. در سال امریکا به عنوان سهم خود وارد نمودند. ولی بعد مشکل ش

متوجه شد  SAS، 2004کرد، و مظافأ شمال تاجیکستان با خشکسالی مواجه شد که باعث کاهش محصول شد. در پایان سال 

مالی نزدیک  به سقوط SAS، 2005درصد عملیات وام به میزان یک میلیون دالر با عدم وصول مواجه می باشد. در سال  40

شاید با الهام گرفتن از تجربه برنامه های اعتباری در اتحاد شوروی سابق که  شد. آنالیز وضعیت نشان از مشکالت عمیق می داد.

 اغلب اعضا "را درک نکردند. 'کمک بالعوض'و  'وام'کشاورزان کامأل تفاوت بین "هر پنج تا هفت سال وامها بخشوده می شدند، 

و بیشتر اوقات در انجام تعهدات خود تخلف نمودند. این ثابت کرد  برای گرفتن وام سوء استفادهاز مقام خود  SAS هیئت مدیره

 که الزم است اعضا متخلف را پاالیش و در دادگاه مورد پیگرد قانونی قرار داد.

دفترخانه ای برای وامهای بیش  وثیقهجدید الزام نمود ، و قوانین این اقدام باعث شد وضعیت برعکس شود. سیاستها تغییر کرد

یک پروسه مخصوص تأیید برای وامها به اعضا هیئت مدیره معرفی شد؛ و تصمیم گرفته شد به وام  دالر اخذ شود. 2.000از 

و وزارت امور افتصادی سویس فعالیتهای خود برای فعالیتهای آموزس  شرکت بین المللی فاینانسپنبه تنوع پیدا کند. -دهی غیر

برای آغاز  شرکت بین المللی فاینانسدیریت کسب و کار به کشاورزان را تشدید نمودند. و تجربه حاصله منجر به الهام دهی به م

میالدی )پروژه وام دهی پنبه تاجیکستان جنوبی( با دو بانک محلی به نامهای بانک  2007دومین پروژه وام دهی پنبه در آوریل 

نانس اول شد. این بر اساس روش ریز امتیازدهی اعتباری، که ارزیابی کشاورزان به سود آوری صادرات تاجیک و بانک میکروفای

 آنان را امکان پذیر می کرد.و وضعیت فعلی بدهی 

 به چه ميزان سيستم سهام روستايی برزيل آمادگی كپی شدن در اقتصادهاي در حال گذار را دارد؟ 4.3.10

تسهیالت مالی بخش کشاورزی مهیا می کند که با هر کشور دیگری متفاوت می باشد، ولی می  بکارگیریبرزیل شیوه ای در 

بیشتر تسهیالت مالی کشاورزان که در برزیل عرضه می تواند الهام بخش شیوه های جدید در کشورهای در حال گذار باشد. 

رید اوراق بازرگانی صادره توسط کشاورز می از طریق سیستم خ بوده و شود خارج از سیستم سوبسید دولتی اعتبار کشاورزی

به عبارت دیگر بانکها وام ارائه نمی دهند بلکه اوراق بازرگانی صادر شده توسط کشاورزان را خریداری می نمایند. در  باشد.

امه اوراق برن حیطهحالیکه این به صورت گسترده در فاینانس شرکتها استفاده می شود، ولی تجربه در مقیاس باالی برزیل در 

 چارچوب مقررات برای این اوراق بازرگانی، به نام بازرگانی به کشاورزان منحصر به فرد می باشد.

Cédula de Produto Rural (CPR literally “rural product note”)  

و مضافأ  CPRمعرفی شد و در طی سالها گسترش یافته تا شامل حالتهای جدید  1994یا برگه محصول روستایی، در سال 

 بحث گسترده این سیستم را ارائه می نماید. 10محصوالت دیگر بر همان اساس می باشد. ضمیمه شماره 



 

CPR  اوراق قرضه ای هستند که فقط توسط کشاورزان و اتحادیه کشاورزان )شامل تعاونی ها( بر اساس تعهد یک میزان توافق ها

یک قول  CPRاساسأ  ا گله گاو در مقابل تسهیالت مالی صادر می شود.شده محصول کشاورزی )شامل حالت نیمه تبدیل شده( ی

که میزان معینی محصول/گله گاو تحویل دهد یا مبلغ معینی را در زمان خاصی در آینده  CPRتوسط یک کشاورز به خریدار 

 انجام دهد. را پرداخت نماید. خریدار آماده است پرداخت آنی برای دریافت مفاد این قول

اگر عزم سیاسی وجود داشته باشد، این نسبتأ سر  برای اینگونه پرداخت آنی است که حیاتی می باشد. CPRاین آمادگی خریدار 

ایجاد نمود. ولی اگر شرایط جانبی برای ایجاد اعتماد همزمان ایجاد نشود،  CPRن و مقررات برای یناراست است تا چارچوب قو

هر چند که د. تجربه برزیل همینطور نشان می دهد که تعدادی فاکتور، بواستفاده خواهد بل قا ابزار تازه ایجاد شده به سختی

 ها کمک می کنند. CPRالزامأ حیاتی نمی باشند، به میزان قابل توجهی به توسعه 

ها التزامی  CPR همانگونه که در مورد تجربه برزیل می شود عنوان نمود، تعدادی از شرایط برای ایجاد اعتماد در قولهایی که در

باید شامل اقداماتی  ،در اقتصادهای در حال گذار CPRند. لذا، هر گونه تالش برای معرفی ابزارهایی مثل هستحیاتی  ،می باشند

 برای تکرار آن شرایط باشند:

می توانند کنترل نمایند که آیا  CPRخریداران  کشاورزان شود. "قولهای مازاد"کمک می کند مانع از  متعددثبت  •

کشاورزان به اندازه کافی صاحب زمین هستند، آیا آنها تعهدات دیگری ایجاد نموده اند، آیا تملک کشاورزان مورد 

نظر در رهن موسسه های مالی می باشد. معرفی یک )ترجیحأ الکترونیکی( ثبت پوشش دهنده مالکیت زمین، رهن 

 حیاتی می باشد. CPRی محصوالت کشاورزی اش برای معرفی ابزاری چون های کشاورز و گرو های وی رو

ها و ابزار مرتبط با آنان، مشابه سیستم رسید انبار که در جای دیگری  CPRالکترونیک برای دادوستد یک سیستم  •

ایجاد می  CPRدر این مقاله به آن اشاره شد، باعث حذف بسیاری از ریسکهای احتمالی، و لذا اعتماد را در سیستم 

 نماید. مضافأ، هزینه های تراکنش را کاهش می دهد.

به دیگر شکایات الویت دارند )حتی  CPRسطح باالی امنیتی فراهم می نماید: شکایتهای مرتبط با سیستم قضایی  •

نمی باشد،  CPRدر مورد پرونده های ورشکستگی(. فورس ماژور بهانه معتبری برای عدم اجرای تعهدات مرتبط با 

که . مضافأ، دادگاههای برزیل وجود دارد در صورت بروز اختالف، یک پروسه حل اختالف سریع خارج از دادگاه و

ایجاد محافظت قضایی مشابه،  عمومأ با وثیقه ها آشنایی دارند، دخالت منفی در پروسه خارج از دادگاه نمی نمایند.

کشورهای در حال گذار می باشد، حیاتی ترین می گونه در  CPRدر عین حال که مشکل ترین جنبه معرفی ابزار 

ها انجام شود، بلکه تالش  CPRنیاز خواهد بود که نه فقط معرفی یک چارچوب قانون و مقررات برای خود باشد. 

ها را درک می کنند و فعالیت آنها را نقض نمی  CPRبرای کار با سیستم قضایی جهت اطمینان از اینکه قضات 

    .رت پذیرد، می بایست صوکنند

 ها حمایت می کنند: CPRهمانگونه که تجربه برزیل نشان می دهد، فاکنورهای ذیل از معرفی 

بانکها انجام نمی شود، بلکه از سوی کانال شرکای کشاورزان که دالیل  درها  CPRبیشتر حرکت برای استفاده از  •

بازرگانی قوی برای ساخت ارتباطات اعتباری با کشاورزان مثل عرضه کنندگان نهاده ها، که برای آنها این بهترین راه 

، می آینده خواهد بود برای فروش نهاده ها، و صنایع تبدیلی/بازرگانان که این راه خوبی برای تضمین عرضه کاال در

ها، در بیشتر مواقع این شرکتها مجبورند به هر حال تسهیالت مالی فراهم نمایند )به طور مثال  CPRدرغیاب . باشد



 

ها محافظت قضایی بسیار  CPRفروش نهاده ها به صورت اعتباری، یا پیش فاینانس قراردادهای آتی(. ولی به هر حال، 

در زنجیره ارزش از قبل  بهتر استها معرفی شوند،  CPRاقعیت نشان می دهد که اگر این و ند.ه اباالیی مهیا کرد

ها روی اینگونه زنجیره ها و کانال شرکای  CPRتوصیه می شود تالشهای اولیه برای ایجاد  .ایجاد شده استفاده شوند

 مرتبط تمرکز نماید.

 CPRبه آنان گزینه های آسان برای فاینانس مجدد  رچوب مقرراتی برزیلاها مهم بوده که چ CPRاین برای خریداران  •

بخش کشاورزی و برای این منظور ایجاد شده است. اینها از هر دو  ها از طریق بانکها و بازار سرمایه بدهد. چند ابزار

 CPRسرمایه گذاران بهره برده اند، و اطمینان حاصل کرده اند نبود ظرفیت اعتبار/تسهیالت مالی مانعی برای توسعه 

های بر اساس تسهیالت  CPRها معرفی می شوند، ابزار برای ارتباط بین  CPRها نبوده است. توصیه می شود زمانیکه 

تسهیالت مالی، تالش برای ایجاد مفهوم بر پیش بینی شده است. به همراه آژانسهای مرتبط ناظر  و بازار سرمایه مالی

 روی پیشخوان یا، ترجیحأ، بورسهای سازماندهی شده انجام شود. و توسعه مکانیزمهایی برای دادوستد این ابزارها

را  (ها صادر نمایند CPRمشابه  ضمانتو اینکه صنایع تبدیلی تی که می توانند رفتار کشاورزان )وجود آژانسهای نظار •

این به خریدار ضمانت اطمینان خاطر مبنی بر اینکه  تأیید نمایند، باعث ایجاد اعتماد بیشتر در سیستم می شود.

دوره  و از منابع برای فعالیت برنامه ریزی شده استفاده می کند، و کنترل الزم در زمان را ضمانتواقعأ فروشنده 

انس ناظر می تواند اطمینان ایجاد کند که هر روز محصول ژآمحصول در زمان برداشت حساس را می دهد. برای مثال، 

ورزی مشمول تضمین واقعأ به خریدار مورد توافق حمل می گردد. ایجاد و تقویت اینگونه آژانسها باعث ایجاد کشا

 گونه می باشد. CPRبه عنوان یکی از اجزاء یک برنامه معرفی ابزار این موضوع زیرا  ،حمایت از شایستگی شده

• CPR ده اند.ها و ابزارهای مشابه از شرایط مشوقهای مالیاتی بهره مند ش    

همانگونه  در قول کشاورز است، داللت دارد.ها ابزار با ارزشی هستند، این واقعیت که آنها بقایشان بر اساس اعتماد CPRدر حالیکه 

کشاورزان کامأل سازماندهی شده سایز متوسط و بزرگ بهره مند می شوند، نه کشاورزان آنها از مزایای  که در مورد برزیل بوده،

عمومأ ماندهی نشده. آنها شاید ابزار خوبی برای توسعه کشاورزی باشند، ولی آنان به صورت حصولی )پیشینی( کوچک و ساز

 نمی باشند.مناسب هدف قرار دادن کشاورزان فقیر یا کاهش فقر 

 تسهیالت مالی پس از برداشت محصول کشاورزی 4.4

تقویت توان چانه زنی کشاورزان در مقابل  :برای هر دوتسهیالت مالی به لحاظ هزینه موثر پس از برداشت محصول الزم است 

. تسهیالت به کار گرفته شوند (Farm to Forkخریداران، و برای اطمینان از جریان مناسب کاال از مزرعه تا سر سفره غذا )

ایع تبدیلی یا بازرگانان عرضه نمود. بانکها می توانند تسهیالت مالی ناامن به سازمانهای به تولید کنندگان، صنمالی را می شود 

عرضه نمایند، ولی در غیر اینصورت به دنبال امنیت در زنجیره تأمین کاال خواهند بود. آنها چند ابزار در اختیار  "خوب"با نام 

   دارند. 

 كنترل كاال 4.4.1

رمایه گذاران منابع مالی یا شرکتهای بازرگانی، می توانند کنترل روی محصول کشاورزی زمانیکه وام دهندگان، شامل بانکها، س

برنامه های بسیاری در دو دهه اخیر برای ن تضمین ارائه نمایند. د، و تسهیالت مالی را در مقابل ایبرداشت شد به دست آورن

یات در بخش مربوط به تسهیالت مالی رسید انبار مورد بررسی ترویج اینگونه تسهیالت مالی بوده است؛ این روش با برخی جزئ



 

قرار گرفته است. همانگونه که در باال مورد بررسی قرار گرفت، بسیاری از بانکها در تسهیالت مالی با استفاده از روش رسید انبار 

که در بسیاری از اقتصادهای در حال گذار  بانک اروپایی بازسازی و توسعهبا پیشقدمی خود یا تحت برنامه های رسید انبار 

تسهیالت مالی در مقابل رسیدهای انبار عمدتأ از منابع مالی خود برای ارائه بانکهای بزرگ عملیاتی می باشد مشارکت نموده اند. 

)سیلو( خالی  استفاده نمودند. تسهیالت مالی رسید انبار خالی از ریسک نیست. مواردی بوده که بانک متوجه شد باالبر غالت

است. پس از اینکه بانک تالش کرد مالکیت غالت که ضمانت سیستم رسید انبار بود، را بعد از اینکه وام گیرنده اقساط بدهی 

خود را پرداخت نکرد، به دست بگیرد، که متوجه شد باالبر )سیلو( خالی است. در حالیکه بانک در آن زمان به شرکت باالبر 

یک جبران ناچیز خواهد بود، چون باالبر دارای منابع مالی کم و دارای تضامین کافی هم نیست )بدین  این)سیلو( متوسل شد، 

 صورت که توسط یک شرکت بیمه اختصاصی بیمه و تضمین نشده است(.

در مواردی خاص، بانکها ممکن است درخواست کنترل کامل روی محصول نکنند چون این پایین در مسیر زنجیره تأمین حرکت 

 Societe Generale) اس جی اسمی کند، ولی، به جای آن، فقط نیاز به اطالعات به روز دارد. به طور مثال، شرکت بازرسی 

deSurveillance) که فاینانس دادوستد غالت انجام می دهد اجازه می دهد  یکه به بانکهای دارد رنتیک ابزار با زیر بنای اینت

چگونه غالت به بیرون از سیلو، واگن قطار و کشتی در زمانهای حاد حرکت می کند را انجام دهد، را اینکه تا مانیتورینگ واقعی 

شد، می تواند سریعأ تفاوتها را شناسایی، و در صورت معرفی کرده است. در حالیکه بانک کنترل وثیقه روی غالت را دارا نمی با

 برای حفاظت از منافع خود مداخله نماید. ،نیاز

 محلی كشاورزان قابل وصولهايكنترل  4.4.2

فق، این توا روزه حمل نماید. 90-30را بر اساس شرایط اعتباری  ، اقالمخریداران می توانند اصرار نمایند عرضه کننده کاالی آنان

همینطور صنایع تبدیلی هستند که پرداختهای معوق را می پردازند.   مثال، حالت مرسوم خرید از سوپرمارکتها می باشد.برای 

جات( معمول است، به صورت مشابه به پرداختهای معوق منتهی می  فروشهای محموله ای، که برای میوه و سبزیجات )صیفی

می تواند فروشندگان را قادر سازد )منظور کشاورزان و تعاونی ها(  *ورینگکتت بروز پرداختهای معوق، عملیات فشود. در صور

  تا پول نفد آماده را به دست آورند.

 

صندوق مالی « روان سازی»جهت  شرخری ترین روش سازمان داده شدهترین و متداولرسمی):  Factoringیانگلیس به) فكتورينگ*

 .شرکتها و تسریع داد و ستد در بازار تجارت است

های جاری روزانه یا هر کند، طلببانک یا هر سازمان دیگری که خدمات فکتورینگ عرضه میروش این عملیات مالی بدین منوال است که 

های فروشنده )تولیدی یا بازرگانی و غیره( را در مدت زمان بسیار کوتاهی به ایشان مسترد داشته و واحد زمانی دیگر مورد قرارداد شرکت

توانند طی چند ساعت و در همان روز ایجاد وجه طلب )فروش( انجام بگیرند. در میها ایستد. این نوع پرداختخود بجای طلبکار اولیه می

اغلب موارد شرکت فروشنده وظیفه دارد قبل از بستن قرارداد فروش از شرکت فکتورینگ از طریق تلفن یا روشهای جاری رایج مجوز فروش 

کند(. شرکت فکتورینگ ا از طریق بانکهای اطالعاتی ارزیابی و کنترل میبگیرد )شرکت فکتورینگ در اینجا توانایی مالی خریدار/بدهکار آتی ر

پردازد. کسری اول درصدی از کل مبلغ فروش پس از اجرای قرارداد فروش دو وجه مستقل را از مبلغ کل کسر کرده و طلب فروشنده را می

شود تا معلوم گردد که فروشنده گردد و کسری دوم مبلغی است که به عنوان گرو نگهداشته میمحسوب می العملحق است که به عنوان

ن خدمات یا اجناس مورد قرارداد بدست خریدار، رعایت قوانین و اصول رایج بازار و غیره( ای و قانونی خود را )از جمله رساندوظایف وعده

 (.توضیحات مترجمست )ابه نحو احسن انجام داده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1


 

کتورینگ و اقدامات مرتبط جریمه در اقتصادهای بازارهای توسعه یافته، به اضافه بازرگانی بین المللی، شامل فروش به ف

، استاندارد می باشند. براستی آنها رشد سریعی در برخی اقتصادهای در حال گذار داشته اند. در اقتصادهای در حال گذار

حمایت می کند و در  "خرید سیاهه،"کتورینگ را، تحت عنوان یون روسیه، چارجوب قضایی کامأل فکشورهایی نظیر فدراس

کتورینگ در گرجستان، از ف اروپایی بازسازی و توسعه بانک، 2007سال از  به وجود آمده اند.کتورینگ نتیجه چند شرکت بزرگ ف

، رومانی، فدراسیون روسیه و اکراین از طریق برنامه های تسهیل دادوستد حمایت نموده است. شاید بد نباشد ایجمهوری مولد

کتورینگ کشاورزی، فزنجیره ارزش برای بخش بررسی نماید چگونه، در میان چارچوب فاینانس  بانک اروپایی بازسازی و توسعه

کتورینگ خود خطوط تولید ک همینطور می تواند با شرکتهای شرکای فکمک کند. این بان می تواند به بهبود گردش سرمایه

کتورینگ مختص کشاورزی را معرفی نماید )برای مثال با که مرتبط است، برنامه های جدید فمربوطه را قویتر نماید، و جایی 

 سوپرمارکتها کار کند(.

 به كار گيري قابل وصولهاي صادرات 4.4.3

یک قرارداد صادرات وجود داشته باشد، یک بانک می تواند یک وام پیش صادرات بر اساس تعیین آورده صادرات مهیا نماید اگر 

، بعد از د، که سپس وجه  باقیماندهدهمی به بانک را انجام )این است که زمانی کاالی فاینانس شده صادر شد، خریدار پرداخت 

. این مکانیزم به صورت گسترده برای صادرات گسترده غالت از (پرداخت مبلغ بدهی وام، به صادر کننده منتقل می نماید

یک بخش جداگانه تجربه قزاقستان را بررسی نمود. در  کشورهای قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین استفاده شده است.

یافته شده است. در کشاورزی بیشتر  رواج سهیالت مالی اغلب در بخشهای معدن و انرژیاقتصادهای در حال گذار، این حالت ت

میلیون دالر آمریکا(. لذا مقیاس نسبتأ بزرگی  20برای معامالت بزرگ غالت، دانه های روغنی و پنبه استفاده شده است )بیش از 

فاسد شوند مثل میوه ها، گلها و سبزیجات وجود  جنوب و برای کاالهای-برای توسعه در کشاورزی، شامل دادوستدهای جنوب

معامالت میلیون دالر کار طلب می کند. لذا،  100معامله  اندازه، اگر بیشتر نه، به میلیون دالری 5هر چند، یک معامله دارد. 

با اساس هزینه کمتر در مقایسه با بانکهای بین المللی دارد. به هر  برای بانکهای محلی و منطقه ای کوچکتر جذابیت بیشتری

  حال، برای ورود به این بازار بانکهای محلی نیاز به ایجاد اشتیاق الزم و تخصص دارند.

 ساختار تسهيالت مالی بر اساس مالكيت 4.4.4

در یک رپو، به جای گرفتن تعهد  ( می باشد.REPOابزار اصلی تسهیالت مالی بر اساس مالکیت، قراردادهای خرید مجدد یا رپو )

همزمان یک قرارداد برای فروش مجدد در یک  وی برای کاالیی که انبار شده یا حمل شده، بانک در حقیقت کاال را می خرد. 

. این دوره زمانی تعیین شده با قیمتی که نشانگر هزینه منابع از زمان اصلی فروش به فروش مجدد می باشد امضا می کند

تأمین کننده تسهیالت مالی در مقایسه با استفاده از تعهد مهیا می کند.  هی، محافظت قضایی بسیار بیشتری برایسازماند

هرچند، تأمین کنندگان تسهیالت مالی در معرض ریسکهای مرتبط با شرکتهای انبارداری و حمل و نقل که در موضوع تراکنش 

و همینطور یا ریسکهای جدید مرتبط با مالکیت مثل مسئولیت در صورت بروز خسارتهای مرتبط می باشند باقی خواهند ماند، 

فدراسیون روسیه و ترکیه استفاده شده اند. به طور قراردادهای رپو در کشورهای لهستان، زیست محیطی مواجه خواهند شد. 

ا ضرر قابل توجهی در حداقل یک مورد در مثال، رابوبانک از رپو ها عمدتأ در بخش شکر استفاده نموده، ولی مجبور شد ب

فدراسیون روسیه به دلیل غیب شدن شکر مواجه شود. به غیر از آن، احتماالتی برای تکرار در دیگر اقتصادهای در حال گذار، به 

را  استاندارد اسالمی تسهیالت مالی "مرابحه"خصوص در آسیای مرکزی، وجود دارد، چون این مکانیزم به صورت عالی حالت 



 

میلیون دالری بر اساس سنت اسالمی  40یکی از شاخه های بانک توسعه اسالمی یک وام  2010براستی در سال  تکرار می کند.

 برای یک صادر کننده گندم قزاق، با استفاده از سیستم رسید انبار به عنوان پشتیبانی، اعطا نمود.

عرفی قراردادهای رپو، بستگی به شرایط خاص مثل سیستم مالیاتی  مضافأ در بسیاری کشورهای در حال گذار، یک ظرفیت برای م

 و قابل اعتماد بودن انبارها وجود دارد. 

 VAT:value. لذا آنها موضوع مالیات بر ارزش افزوده هستند )می باشند قانونأ قراردادهای رپو وام نیستند، بلکه خرید و فروش

added tax .)مشکل در استفاده از تسهیالت مالی رپو در فدراسیون روسیه شده است. مالیات بر ارزش افزوده باعث بروز 

مجبور شدند وسایل مخصوصی شامل پیش فاینانس پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای مواجه با  "رابوبانک"بانکهایی از قبیل 

ان مناسبی برای انجام این کار مطمئن این موضوع اتخاذ نمایند. بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در فدراسیون روسیه به میز

است، و پتانسیل فاینانس ارزش کافی برای تبدیل پروسه به یک روند با ارزش را دارد، ولی این الزامأ در دیگر کشورها موضوعیت 

می  ندارد. مشکل دیگر این است که چون بانک مالک کاال می باشد، لذا کامأل در معرض همه خطراتی که با مالکیت همراهند

ی منجر به صدمات زیست محیطی تباشد، شامل: کاال صدمه دیده یا دزدیده شود، یا درگیر نوعی حادثه شود )مثل نشط روغن نبا

مضافأ، ساختار قیمت در قراردادهای رپو می تواند پیچیده باشد. در صورت بروز اختالف، اگر قیمت خیلی پایین تعیین  شود(.

رخ نداده است، و بانک را از حق اولویت روی کاال محروم نماید. اگر  "فروش واقعی"یرد که شده، دادگاه ممکن است تصمیم بگ

قیمت خیلی باال تعیین شده، طرف متقابل ممکن است از تعهدات خود در خرید مجدد خودداری نماید. برای مقابله با این خطر، 

 می شود. تیک شرایطی معموأل با خریدار خوشنام بین المللی امضا قرارداد اف

در کل، آژانسهای بین المللی، زمانی که می خواهند از تکرار یک تسهیالت مالی رپو حمایت کنند، ترجیح می دهند با احتیاط 

از طرف دیگر، رپوها همینطور در  عمل کنند. تعداد کمی از بانکهای محلی دارای پیچیدگیهای الزم برای مدیریت آنان میباشند.

د می باشند، که مشمول بررسیهای بیشتر می باشد. یک مثال از این گزینه مربوط به کلمبیا است که در بورس کاال قابل دادوست

 ذیل مورد بحث قرار می گیرد.

 اتكا روي تضمين شخص سوم 4.4.5

ال برای فاینانس صادرات، شخص می تواند از اعتبارات رسمی صادرات یا بیمه اعتبار بهره مند شود. ولی در اقتصادهای در ح

 1990انسهای اعتبار صادرات در کشورهای در حال گذار در نیمه دوم دهه هنوز محدود می باشد. در کل، آژ گذار، انتخاب

میالدی پا به عرصه وجود گذاشتند. کشورهای شرقی و مرکزی اروپا موجدیتهای جدیدی را ایجاد نمودند، و کشورهای بزرگتر 

روسیه و اکراین( بانکهای موجود را به آژانسهای اعتباری صادرات تبدیل نمودند. هر اتحاد شوروی سابق )قزاقستان، فدراسیون 

چند ابزاری که در اختیار این آژانسها گذاشته شده، محدود باقی ماند و بیشتر آنها عمدتأ برای صادرات کاالهای کارخانه ای 

تا مقداری این فاصله را پر کرده  بین المللی فاینانسشرکت نبه مثل صندوق توسعه اروپا و آژانسهای جند جا منظور شده اند.

جنوب در محصوالت کشاورزی توسط این حمایت ممکن شده اند. ولی به هرحال، صادرکنندگان -اند، و برخی مراودات جنوب

ساب باز محصوالت کشاورزی کشورهای در حال گذار عمومأ نمی توانند روی مهیا بودن سریع تضامین یا بیمه اعتبار صادرات ح

 .باز کنند جهت فاینانس دادوستد کشاورزیرا پنجره ها فعال شده و  تا این آژانسهای ملی صادرات شاید مفید باشد  کنند. 

 



 

 فاينانس صنايع تبديلی 4.4.6

از  یچند ساختار برای فاینانس صنایع تبدیلی در دوره سخت بعد از متالشی شدن اتحاد شوروی سابق استفاده شده است. یک

استفاده شده بدین صورت  یک حالت از دادوستد کاال برای نوسازی صنایع تبدیلی بوده است. مجددنها تمهیدات مربوط به خرید آ

است که پرداخت به تأمین کننده تجهیزات در مقطع چند ساله یا با کاالی تولید شده توسط تجهیزات وی، یا از محل قسمتی 

ریسک فاینانس بود و فقط زمانی  تاین تمهیدات یک حال. انجام می شود کاالها از منابع کسب شده حاصل از صادرات این

ی وارد یک شراکت سرمایه گذاری به یک شریک محلی شده باشد. یک حالت دیگر عوارضی لاستفاده شد که یک موسسه بین المل

شخص سوم نظیر بازرگان بین المللی برای تبدیل مواد اولیه که توسط صنایع تبدیلی مبلغی را به می باشد. در این حالت، 

پرداخت می شود. این حالت یک راه حل جذاب برای صنایع تبدیلی است که فاقد  خریداری شده، نگهداری شده و فاینس شده

 نه تنهامی باشند. در کشورهای در حال گذار، عوارض  منابع مالی کافی برای خرید مواد اولیه الزم برای یکسال کامل عملیات

اینها به خصوص در وضعیتهای ایع روغن نباتی و شکر مهم بوده است، بلکه همینطور در تولید آرد بسیار مهم بوده است. در صن

ص هنوز مفید می تحت شرایط خاو ساختار فاینانس با این ماهیت  کهمفیدی بوده اند. ولی در حال  یبحرانی پاسخهای فاینانس

 ی که استفاده از آنان را ترویج می نمایند دارد.سازمانهای بین الملل باشد، ارزش کمی نزد

 تجربه درهم فاينانس در بخش پنبه آسياي مركزي 4.4.7

بهره مند شده است، ولی سوابق با تجربه های منفی در فرقیزستان،  سازماندهی شدهاز فاینانس برای سالهای زیاد صادرات پنبه 

 ان درهم می باشد.ترکمنستان و تاجیکستان و یک تجربه مثبت در ازبکست

اید، معموأل در حمل در ترکمنستان، صادرات در دست دولت باقی ماند. شرکت دولتی در حالیکه پیش پرداخت را دریافت می نم

میلیون دالر  80، بانک مرکزی مجبور به پرداخت 1996در سال  بازرگانان بین المللی پنبه قصور نموده است. تعهدات خود به

 آمریکا به خاطر اینکه ضمانت حسن انجام کار داشته و وزارت کشاورزی در بورس پنبه لیورپول در لیست سیاه قرار گرفته بود

زان فراهم کردند، و خود میالدی، صنایع تبدیلی پنبه تسهیالت مالی برای کشاور 1990در قرقیزستان، در نیمه دوم دهه  .شد

، صنایع تبدیلی پنبه هدف فعالیتهای 2000آنها نیز از طریق پیش پرداختهای بازرگانان بین المللی فاینانس شدند. ولی در سال 

 مربوط به پولشویی شدند، که نتیجه آن قصور در تعهدات بین المللی بود و لذا پیش پرداختها قطع شدند.

با رهبری  ( از طریق کنسرسیوم بانکها.Paul Reinhart A.Gده دادوستد پنبه )پال رینهارت: در تاجیکستان، یک شرکت عم

میلیون دالر امریکا به بانک اگرواینوست تاجیکستان، که زمانی رینهارت  77بانک کردیت سویس فرست بوستون، اعتبار به میزان 

اینوسترز "به بازرگانان/صنایع تبدیلی پنبه، به نام  دارای بیشتر سهامش بود، اعطا نمود. اگرواینوستبانک سپس پول را

(investors)"  هر اینوستر از طریق به به عنوان تعداد اعالم نمودند.  100تا  11در قالب وام اعطا نمود. منابع اعداد متفاوت

محلی، بیشتر در قالب در این منطقه، اینوستر اعتبار برای کشاورزان  وسایل غیر رسمی یک منطقه انحصاری تخصیص داده شد.

کاال مثل سوخت، کود سموم شیمیایی و دیگر نهاده های کشاورزی، با مقداری پیش پرداخت برای پرداخت حقوق کارگران و 

 تعمیر ماشین آالت عرضه نمودند.

کردند، در  تصاحب این منابع مالی سوء مدیریت شدند، بطوریکه اینوسترها رانت های هنگفتی به دلیل انحصار آنان در منطقه

حالیکه کشاورزان فقط یک چهارم قیمت صادرات را دریافت نمودند. کشاورزان توسط دولت تحت فشار قرار گرفتند تا به کشت 

ادامه دهند، و اجتناب از این کار منجر به ابطال حق کشاورز از استفاده از زمین کشاورزی می  "برنامه سهمیه تولید"پنبه تحت 



 

طرح مالی، و با ترکیب کاهش قیمتهای بازارهای جهانی سریعأ منجر به عدم بازپرداخت وامها شد.  شد. مدیرت ضعیف منابع

، د. این واقعیت، به همراه آب و هوای بدگردیدجار کمبود عمده فاینانس شد، که منجر به کمبود عمده نهاده ها  1999سال 

وامها برای سال بعد تمدید شدند ولی وضعیت بهبود نیافت. فشار بدهی تا نیمه سال  د.باعث کاهش عمده در کاشت پنبه ش

میلیون دالر امریکا افزایش یافت. بخش پنبه نتوانست فرار از مشکالتش را مدیریت نماید، و علیرغم برنامه  150به میزان  2002

، 2004حت برنامه صندوق بین امللی پول در سال ت ریزی مجدد بازپرداخت وامها، وامها دچار مشکل عدم بازپرداخت شدند.

میلیون دالر آمریکا، به یک موسسه  260بیرون آورده شده، و به میزان  "اگرواینوستبانک"بدهی پنبه از سوابق هیئت تصفیه 

  منتقل گردید. "کردیت اینوست"مالی غیر بانکی به نام 

 صادرات را داشت، ساختار وام آماتوروار )ناشیانه( بود.-فاینانس پیشدرحالیکه این فاینانس پنبه تاجیک خصوصیات یک ساختار 

در یک معامله با ساختار مناسب، بانکدار یک سیکل تبدیل اموال، از بانکدار به کاال وسپس بازگشت برای فاینانس مجدد را ایجاد 

استفاده شده، و اینکه کاال سپس حمل و  وی اطمینان حاصل می کند منابع مالی براستی برای تولید و تبدیل کاال  می نماید.

به یک خریدار که پرداخت وی منجر به بازپرداخت وام می شود، فروخته می شود، و اینکه وی یک سری تمهیدات کاهش دهنده 

خطرات را برای اجتناب از )تا آنجایی که ممکن است( اختالل در سیکل تبدیل اموال را اتخاذ خواهد نمود. وی سپس از بیمه 

 برای پوشش ضررهای احتمالی استفاده خواهد کرد.

اقدام بسیار کمی  بود که تصمیم بگیرند منابع مالی چگونه استفاده شوند. "اینوسترها"در مقایسه، در این تراکنش، این در اختیار 

تیجنأ منابع مالی تغیر نتوسط بانکداران برای اطمینان از اینکه منابع مالی به صورت مناسبی هزینه خواهند شد انجام گردید. 

مسیر یافته، کودهای شیمیایی دیر توزیع شدند، وامهایی که به منظور پرداخت دستمزد اختصاص یافته بودند دیر مهیا شدند، 

همانگونه که خطرات مرتبط با تولید وجود نداشت. برای  یهزینه های نهاده ها و سرویس ها متورم شدند، و ... مضافأ پوشش

تهای پایین را پرداخت می کردند، بسیاری از کشاورزان نهاده ها را برای دیگر محصوالت کشاورزی می توانستند اینوسترها قیم

، ولی تغییر استفاده دادند، و خطرات قیمتی به صورت مناسب مدیریت نشد. یک حصار قیمتی به وجود آمد ،مستقأل بفروشند

ا محتمأل روی تضمینهای دولتی متکی بودند ولی در عمل، در کشوری با این باعث ایجاد حاشیه سود کشاورزان نشد. فاینانسره

قید وبندهای جدی دسترسی به ارز، اگر یک وام منتهی به درآمدهای ارزی نشود )بدین صورت که اگر درآمدهای صادرات پنبه 

 خیلی پایین باشد( این خیلی مشکل است که اینگونه تضمین ها را اعمال نمود.

ر مناسب، تمامی خطرات را می شد مدیریت نمود، و اگر تاجیکستان از بهترین تجربیات بین المللی یاد بگیرد، با ایجاد ساختا

 دلیلی وجود ندارد که تجربه قبلی تکرار شود.

با ایجاد ساختار فاینانس داشته است. در حالیکه پنبه توسط تعداد زیادی از تولید کنندگان کوچک  ازبکستان تجربیات مثبت تری

، یک نهاد دولتی، اتحادیه صنعت پنبه تولید می شود، این محصول به صورت موثری توسط دولت کنترل می شود. هر سال

درصد قیمت قرارداد را به آنان  50پرداخت به میزان تا ازبکستان، وارد قراردادهای تدارک با کشاورزان می شود، و دولت پیش 

پرداخت می نماید، که به نظر می رسد در مقایسه با قیمتهای جهانی خیلی پایین باشد. اتحادیه سپس پنبه را فرآوری نموده و 

ات پنبه ایجاد شده دور و بر جریان صادر ،چند موسسه فاینانس تراکنش به سازمانهای بزرگ بازرگانی دولتی تحویل می دهد.

 ،خریدار خارجی بر این اساس یک ساختار برای پیش پرداخت را ایجاد که، یک بانک آلمانی 1997اند. برای مثال، در سال 

شرکت صادر کننده را یک درصدی برای قرارداد پیش بینی شده به ارزش پنبه که قرار بود خریداری نماید تحت قرارداد سالیانه 

نمود. بانک ملی ازبکستان، عملکرد شرکت صادراتی را تضمین نمود. در سالهای بعد، ساختار تراکنش می نس صادراتی پیش فاینا



 

صادرات پنبه با فاینانس انبار پیچیده تر شد. فاینانس زنجیره تدارک دوره از پیش پرداخت ها -با ترکیب نمودن فاینانس پیش

و نگهداری انبار شخص سوم در التویا و ایران )بر /ین می شد، حمل بهبه صادرکننده ازبک، که توسط بانک ملی ازبکستان تضم

. خطرات قیمت از طریق بیمه ادامه داشت و دریافتی از خریدار نهاییتا فروش محصول صادر شده به/اساس سیستم رسید انبار( 

پاک کن( در ازبکستان )کشوری اعتبار توسط خریداران پوشش داده شد. بانک به صورت فعال حرکت کاال از جین )ماشین پنبه 

 که دارای قوانین موثر وثیقه می باشد( تا ورود به شرکتهای بافنده را رصد می نمود.

 ابزارها برای و درسهای گرفته شده از منطقه-آوری نواحتماالت برای تکرار و  4.5

دیگر، ممکن است عملی نباشد،  یک ساختار از یک بخش کاال به دیگری، یا از یک کشور به کشورکه کپی نمودن یدر حال

در دنیا، و همینطور کشورهای در  ساختارهایی که در یک مورد خوب کار می کنند می توانند برای دیگران مایه انگیزه شوند.

حال گذار، می شود نمونه های زیادی از ساختارهای معامالت که اگر درست اجرا شوند، عملکرد خوبی در برخی از کشورهای 

، گانان کاال باشدردر حال گذار داشته و می تواند راه حل عملی برای نیازهای تسهیالتی تولید کنندگان، صنایع تبدیلی و باز

مایل به تمرکز روی تراکنشهای با سایز بزرگ دارند، و اینکه بسیاری از نیازهای تنظر به اینکه بانکهای بین المللی . هده نمودمشا

بانکهای محلی و منطقه ای در کشورهای در  به عهدهعمدتأ مالی در بخش کشاورزی پایین آستانه معمول آنان می باشد، این 

 ن المللی آموخته و ساختار راه حلهای مالی برای مناطق خود بیابند.حال گذار بوده تا از تجربیات بی

ک حوزه کم ریسک وام دهی بانکی، توسط بانکداران ی کاالی سازماندهی شده و فاینانس بازرگانی در مقایسه با دیگر شکلهای

خطرات باال است، که از منظر لذا این شکل از تسهیالت مالی به خصوص مناسب وام گیرندگان در محیطهای با تلقی شده است. 

مضافأ  ( می باشد.OECDسازمان همکاری اقتصادی و توسعه )ریب به اتفاق کشورهای غیرعضو ثریت قکبانکداری شامل حال ا

هدف تسهیالت مالی سازماندهی شده این لذا بخشهای کشاورزی در در این کشورها نیاز به میزان مناسب تسهیالت مالی دارند، 

سازی اعتبارات به حرکت یکسان در وضعیتهای چالش انگیز می باشد. یک راه حل واقعیت گرا این است که  است که فعال

از یک سو، آنها باید میوه هایی که در پایینترین سطح شاخه های درخت قرار گرفته اند را هدف  برخورد دو چنگکه اعمال شود.

نجیره تدارک مناسب دارند، مثل آنهایی که مناسب فروش صادراتی یا که ز کاالهاییایجاد ساختار برای قرار دهند، که منظور 

از ضعفهای  برای حمل به سوپرمارکتها مناسبند، شامل محصوالت پروژه های نمایشگاهی، است. از طرف دیگر آنها باید برخی

  ا درمان نمایند.سازمانی و مقرراتی، شامل کاهش دخالت مستقیم دولت در زمان سرمایه گذاری در ساختار بازار، ر

کشورهای در حال گذار که به عضویت  محدودیتها برای تسهیالت مالی بیشتر سازماندهی شده را به میزان کمترین درتماأل حا

اتحادیه اروپا درآموده اند، جایی که خطرات وام دهی، در هر دو زمینه وقعیت و تصورات، کاهش یافته است، و نیاز برای 

کشورهای مشتاق به عضویت نیز روند مشابهی را طی می  .می توان مشاهده نمود ساختارهای سخت فاینانس کاهش یافته است

برای تسهیالت مالی سازماندهی شده، و حتی نیاز کمتر برای  ییتمحدود لذا، در کل در این کشورها در حال حاضر نیازنمایند. 

در حال حاضر بانکها در این کشورها به میزان زیادی تحت مالکیت اروپایی   وجود دارد. ،حمایتهای بین المللی در این زمینه

بانکهای امریکایی می باشند، و نمی توانند هدف اصلی حمایتهای بین المللی باشند. های غربی، و به میزان کمتری تحت مالکیت 

بسیار بهبود یافته که شامل بخشی از روند آمادگی این کشورها برای الحاق به اتحادیه اروپا می باشد. شرایط قضایی و مقرراتی 

دهد به برگ موازنه فاینانس دسترسی داشته باشند.  آرشیو سوابق را ایجاد نموده که حال به آنها اجازه می ،شرکتهای اصلی

تعداد زیادی از سرمایه گذاریهای اروپای غربی در این کشورها بوده است )از کشاورزانی که به شرق مهاجرت کرده تا خرید های 



 

بته هنوز زمینه مالکیتی بزرگ در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی(.  در کل کشاورزی بسیار سازماندهی شده است. ال

 فاینانس سازماندهی شده وجود دارد.برای بهبود فهم بانکهای محلی از فاینانس کاال و ریسکهای مرتبط، به اضافه عملی بودن 

اقتصادهای بزرگ کشورهای مشترک المنافع اتحاد شوروی سابق شامل قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین چند معامله فاینانس 

دیده اند، که بیشتر روی گرده جریان اصلی صادرات بوده است. چارچوب قضایی و مقرراتی مطلوب بوده، هر  سازماندهی شده را

کلهای مختلف با ش غربی، چند بانک منطقه دارای تجربه معقولی در نتیجه همکاری با بانکهای چند هنوز تمام عیار نیست.

به انضمام مهیا کردن فاینانس رسید انبار و تخفیف روی صادراتی فاینانس سازماندهی شده برای کاالهای کشاورزی می باشند. 

صادرات برای صادرات غالت، دانه های روغنی و پنبه، با -حمل(، آنها در تسهیالت مالی پیش-های قابل وصول )منظور بعد

برخی از بانکها  ،2000ل دهه استفاده از قابل وصولهای مورد انتظار از صادرات آینده به عنوان وثیقه، مشارکت نمودند. تا اوای

با مزارع تجاری به عنوان  ظرفیت قابل قبول داخلی را توسعه داده که به آنها اجازه داد تراکنش های خود را پایه ریزی نمایند.

محصول بانکهای محلی هر دو ارز و وامهای با پول رایج را برای فاینانس سیکل تولید از شخم زدن تا رشد و برداشت مشتریانشان، 

فراهم نمودند. آنها همینطور عمومأ نیازهای مالی عملیات کارخانجات آرد را با استفاده از سیستم رسید انبار و مدیریت وثیقه ها 

آژانسهای تخصصی انجام دادند.  برون سپاری بهبرای ضمانت وامهایشان، تعیین نماینده خود در در محل کارخانه آرد به جای 

 برای ترویج تسهیالت مالی رسید انبار، و به میزان کمتری، برنامه تسهیل در داد وستد ایی بازسازی و توسعهبانک اروپبرنامه های 

(TFP: Trade Facilitation Program.در ترویج اینگونه تسهیالت مالی سازماندهی شده موثر بوده است ) 

مهیا بودن بخشهای جذاب بزرگ )نفت، فلزات، و غالت( که بیشتر  و فهوم تسهیالت مالی سازماندهی شدهولی به هر حال، اخیرأ با معرفی م

بطوریکه آنان دارای دانش تسهیالت مالی سازماندهی شده گردیده اند، لذا تالشهای کمی برای  ،بانکهای کشور را جذب خود نموده است

این روال را تغییر دهد. به خصوص، هزینه هدف قرار دادن بخشهای کمتر سنتی صورت پذیرفته است. هدفهای مورد پشتیبانی می تواند 

یک نقطه شروع خوب این است از طریق حمایتهای بین المللی کاهش یابد.  "جدید"برای فاینانس یک بخش  های یادگیری ابتدایی بانکها

برای  مثألسهای فعلی و بخشهای غیر سنتی تمرکز نماید. همینطور بهتر است امکان افزایش فاین که روی زنجیره به هم تنیده شده کاال

در دسته بندی نهایی، اقتصادهای ارمنستان،  تدارک ساختارهای پیش از صادرات مالی جهت بهره مند شدن کشاورزان خرده پا فراهم شود.

تهدید درجه در معرض ، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان کوچک و آسیب پذیر هستند. آنها یواگرجستان، قرقیزستان، جمهوری مولد

و  ،کمتر توسعه یافته می باشداین کشورها . بخش فاینانس قرار دارندبرای قرض دهندگان بین المللی  بندی خطر سرمایه گذاری کمتر

در ارمنستان،  تعداد کمی بانک محلی بزرگ و در حقییقت بدون بانکهای بین المللی می باشند. نرخ بهره محلی باال می باشد.دارای 

( برای یک درصد بزرگی migrant remittances accountلداوی و تاجیکستان، حساب وجوه ارسالی مهاجر )قرقیزستان، جمهوری مو

یک تعداد زیاد از مهاجران در  از درآمدهای ارزی و تولید ناخالص ملی، این کشورها را در مقابل اختالل در این جریانها آسیب پذیر نمود.

ز آنان در بخشهای نفت و گاز فعالیت می نمایند. تولید کشاورزی به صورت تکه تکه و تعداد فدراسیون روسیه کار می کنند، که بسیاری ا

به عنوان استراتژیک دیده شده و تعداد )که مزارع بزرگ انگشت شمار می باشد. دولتها اغلب اوقات کنترل محکمی روی بخشهای کشاورزی 

دارند که توسعه مناسب این کشورها را مانع شده اند. بنیادهای دادوستد  (تندزیادی قوانین و مقررات، مثل آنانی که در خصوص صادرات هس

عملیات  فیزیکی، شامل انبارها و آزمایشگاههای رتبه بندی، نا کافی می باشند. رژیم قضایی و مقرراتی ضعیف و مملو از فساد می باشد.

رایج می باشد. نبود اعتماد در بین بازیگران مختلف بخش کاال وجود دادوستد کاال راضی کننده نمی باشند، با تخطی از قراردادها یک امر 

دارد. تمامی این فاکتورها تسهیالت مالی کاال را پیچیده می کند. روشهای بنیاد سازی می توانند به کاهش خطرات کمک کنند، ولی اندازه 

ای بین المللی شوند، در حالیکه بانکهای محلی فاقد تخصص های معامالت احتمالی عمومأ بسیار کوچکتر از آنند که باعث جذب عالقه بانکه

 کافی می باشند.
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 بورس کاال و فاینانس کشاورزی دادن ارتباط 4.6

فعالیتهای مربوط به فاینانس کشاورزی را گسترش دهند. قیمتهای شفاف که در این  تا کندوجود بورس کاال به بانکها کمک می 

بورسها ایجاد می شوند بدین معنی است که بانکها می توانند به نحو ساده تری ارزش وثیقه ها را تعیین و رصد نمایند. مضافأ، 

خیال بانکها را راحتتر می نماید. درصورتی که کاالها احتمال حمل به سکوی یک بورس با اخذ فیزیک کاال به عنوان وثیقه، 

درصد است، در  90-80دادوستدشان در بورس انجام شود، درصد ارزش کاالهایی که توسط یک بانک فاینانس شده تا حد 

 درصد در صورتیکه در بورس دادوستد نشوند.  60-50مقایسه با 

یک نقشه که  9شکل شماره  .وی محافظت می نماید اطمینان حاصل نمایداز اینکه وام گیرنده از وام دهی یک بانک می تواند 

  توسط بانک توسعه کشاورزی چین اتخاذ شده را توصیف می نماید. 

 

 

 

 9شکل 

 شده بانک توسعه کشاورزی چین محافظتخط اعتباری 



 

پرداختی با کشاورزان شود. این -بانک به موسسه کشاورزی قرض می دهد تا وی را قادر سازد وارد قراردادهای فروارد پیش

موسسه کشاورزی مجبور  را ملزم به تحویل کاال به انبار تأیید شده توسط بورس کاالی دالیان می نماید. نقراردادها کشاورزا

را در برابر مخاطرات قیمتی، با استفاده از یک دالل مورد تأیید بانک، محافظت نماید. بانک روی قراردادهای فروارد و  داست خو

، جهت نیکه کاال حمل شد، رسیدهای انبارتمر از دالل، نظارت می نماید. زماهمچنین اقدامات حفاظتی، با دریافت گزارشهای مس

 اطمینان از اینکه بانک وجه خود را دریافت می نماید، نزد دالل می مانند.

را می دهند که به سرمایه گذاران اجازه می دهد، اگر هزینه های وام دهی به  "پول و اقدام"بورسها همینطور اجازه عملیات 

سرمایه گذار  .ندنمایسود آوری  کمتر از تفاوت بین قیمتهای زمان نزدیک و زمان دورتر باشد،هزینه های انبار نمودن کاال اضافه 

قضا هستند خریداری می نماید و همزمان قراردادهای فیوچرز را برای ماه آینده بفروش می راردادهای فیوچرز را که نزدیک انق

قضا قراردادهای نزدیک انجام می دهد، و کاال را در انبار بورس نگه می دارد. در تاریخ ان س حمل فیزیک کاال رارساند. وی سپ

در زمان مناسب، وی کاال را در مقابل قراردادهای فیچرز بیشتر حمل می نماید. در دنیا، مقدار قابل مالحظه ای از سهام کاال به 

فاینانس نگهداری برای تولید کنندگان کاال، صنایع تبدیلی و این صورت فاینانس می شوند، که به میزان زیادی هزینه های 

 استفاده کنندگان را کاهش می دهد.

ولی راههایی وجود دارد تا با بورس کاال مستقیمأ بین بازار سرمایه )نه فقط بانکها( و تولید کنندگان کاال، صنایع تبدیلی و 

د. در دنیا چند ه و یک ارتباط محکمتر را خلق کنواسطه ایجاد نمودنوآورانه مرتبط با کاال  بسته هایبازرگانان توسط عرضه 

نمونه موفق این تمهیدات وجود دارد که هیچکدام در اقتصادهای در حال گذار استفاده نشده اند. این ارزشش را دارد که احتماالت 

نیاز ندارند. آنها را می شود در ساختار بورس به خصوص بزرگی کاوش نماییم، چون آنها هیچ سرمایه گذاری معرفی این ابزار را 

به لیست محصوالت سرمایه گذاری اضافه نمود، یا جایگزینأ، در سکوی مشابه که برای دادوستد رسیدهای انبار در حال حاضر 

 استفاده می شوند مبادله نمود.

ذیل و  4.6.1ی شده است. بخش های کشاورزی معرفی شده که توسط بورس کاال کلمبیا سازمانده "رپو"یک مثال توسط 

بازارهای سرمایه  استفاده ازدیگر محافظت پروژه های کاال برای  نمونهبا ذکر جزئیات این را توصیف می نماید.  15ضمیمه شماره 

یه مثال دیگر اوراق بهادار پروژه های کاال برای استفاده در بازار سرمااز طریق درج در بورس می باشد.  شعب و موسسات گذاری

شناور آزاد گسترده ای در بسیاری از کشورهای  گذاری گذاری شعب و موسسات از طریق درج در بورس می باشد. این سرمایه

در حال گذار می باشد، که بیشتر آن، شامل امالک، به کشورهای غربی منتهی می شود. تا میزان خاص، این فرار سرمایه مرتبط 

خود کشورها  "خانه"کمتر، ولی تا یک درجه مهم، این همینطور نتیجه نبود احتماالت در  با تمایل به مالکیت منابع با شفافیت

اگر کسی بتواند وسایل جدید سرمایه گذاری  برای سرمایه گذاری متنوع، ایمن در برابر مداخالت قضایی و مقرراتی می باشد.

 ا جذب نمایند. احتماالت زیادی در این قلمرو وجود دارد.قابل دوام ایجاد نماید، سپس اینها می توانند بسیاری سرمایه گذاران ر

برای نمونه، در دو دهه گذشته، این احتمال برای سرمایه گذاران شخصی در استرالیا ایجاد شده که اوراق بهادار خریداری نمایند 

هکتار  0.1)برای مثال و بازگشت درآمد خالص در یک قسمت خاص کشاورزی، پرورش ماهی یا پروژه سرمایه گذاری جنگلداری 

کاال توسط شرکتهای تخصصی مدیریتی کنترل می شوند، درحالیکه عملیات آنان  دارایی( را عرضه نموده اند. از زمین جنگل

تحت ضوابط مدیریت منابع مالی سرمایه گذاری است. سهام در این روش در بورس اوراق بهادار مبادله می شوند، لذا برای سرمایه 

  جایگاههای خود را ببندند.است تا گذاران آسان 



 

در تولید آنان  رسمی فروش حق سطاران توعملیات سرمایه گذتحت این روش، اپراتور منابع مالی را تهیه تا سرمایه گذاری روی 

م( ماهی، اینها حقی هستند که میزان خاصی از ماهی در یک  -گرم 453به طور نمونه در خصوص پوند ) را انجام دهد. آینده

که در یک قطعه زمین تولید شده؛ و نهایتأ عایدات  پوند را شامل؛ یا، در خصوص یک قطعه چوب، یک سهم از عایدات فروش الوار

ماه برای پوند ماهی. سرمایه گذاری می تواند برای مدت کوتاه باشد، مثل سه  کربن می باشد. م(-)آلودگی فروش حق خروجی

، جایی که سال یا بیشتر که برای سرمایه گذاری روی چوب 20سرمایه گذاری می تواند برای مدت طوالنی تری باشد همچون 

که می تواند  ،. اپراتورمعمول استرا دریافت نماید،   "سود سهام"قبل از اینکه هرگونه تا سرمایه گذار باید چند سال صبر کند 

یک شرکت بزرگ که صدها پروش ماهی و میگو را مدیریت می نماید، یا دهها هزار هکتار زمین درختان برای مصرف صنعتی 

و معموأل یک سهم از سود حاصله پرداخت می شود. عمومأ وی ریسک قابل  "اوراق سهام"چوب دارد، از محل عایدات فروش 

متحمل  اناز طریق بیمه پوشش داده می شوند، دیگر خطرات نیز توسط سرمایه گذارتوجهی را متحمل نمی شود. خطرات خاص 

این ساختار مضافأ توسط تمهیدات  د.نمایناغلب اوقات از طریق تنوع سرمایه گذاریهای انجام شده مدیریت می  آنانمی شود که 

ا چوب و الوار، یا کارخانه های تولید تخته سه های بزرگ مثل سوپرمارکتهای زنجیره ای، ی "تکر اف"مدت، با -بازاریابی متوسط

 ال، تقویت می شود. 

طرحها شامل مزارع تولید شترمرغ، شترمرغ استرالیایی، خرچنگ خاردار و گوسفند، و همچنین گل و تولیدات باغبانی علمی 

(horticulture*.می باشد ) انات را می خرد و سپس برای مثال، در طرحهای سرمایه گذاری روی احشام، سرمایه گذار حیو

هزینه عادی را به یک مدیر برای نگهداری از حیوانات و فروش آنان در زمان مناسب می پردازد. در طرحهای سرمایه گذاری روی 

 مدیر باغبانی علمی و جنگلداری، سرمایه گذار زمین را که برای کاشت محصول کشاورزی استفاده می شود را اجاره می نماید.

  اشت، نگهداری، برداشت و فروش محصول است.مسئول ک نیز

ولی بیشتر طرحها در بخش جنگلداری بوده است. سرمایه گذاران در این طرحها می توانند بازگشت سرمایه نه تنها بر اساس 

ای ارزش چوب محصوالت درخت که انتظار فروششان می رود را داشته باشند، بلکه همینطور، روی اعتبار کربن و دیگر پرداخته

 نیز انتظار داشته باشند. )شور بودن( زیست محیطی مثل حق تنوع زیستی و اعتبارات شوری

می کنند که در بورس اوراق بهادار کشور دادوستد می شود. در کل موضوعات  بیشتر شرکتهای این بخش اوراق بهادار منتشر

 محدوده کاملی از فرصتهای سرمایه گذاری، از کوتاه تا دراز مدت، را ارائه می نماید. ،مرتبط با کاال مثل این

 تجربه بورس بازرگانی كلمبيا-ارتباط دادن بازارهاي كاال و فاينانس 4.6.1

رگانی یک مثال جالب در مورد اینکه چگونه بورسهای کاال می توانند بخشهای کاال و فاینانس را مرتبط نمایند توسط بورس باز

  میالدی توسط دولت آن کشور به عنوان 1979که در سال (، Mercentaile Exchange of Colombia{BMC}کلمبیا )

 بورس ملی کشاورزی ایجاد شد، ارائه شده است. بورس بازرگانی کلمبیا امکانات دادوستد اسپات و فروارد را مهیا می کند؛ 

Horticulture* :و دارد، سروکار باغ در گیاه و سبزی پرورش تجارت و تکنولوژی علم، هنر، با که است کشاورزی از ایشاخه 

 و دریایی، هایجلبک ها،گل جلبک، ها،قارچ ها،جوانه ها،علف ها،دانه ها،مغزدانه سبزیجات، میوه، دارویی، گیاهان کاشت شامل

 انداز،چشم ترمیم گیاهان، حفاظت به همچنین علمی باغبانی. است معطر گیاهان و درختان و علف مانند غیرغذایی محصوالت

 .)مترجم( پردازدمی هم درختکاری و نگهداری و تعمیر وساز،ساخت انداز،چشم و باغ طراحی



 

خریداری شده توسط تعداد زیادی از آژانسهای دولتی، از نیروههای مسلح تا خدمات  "محصوالت همجنس"یک ابزار تدارک برای 

به خرید گزینه  را مهیا می نماید؛ قادر ساختن صادر کنندگان عملیات ثبت برای قراردادهای بخش کشاورزیرفاهی شهرداریها؛ 

وزارت کشاورزی یج محلی؛ و اقدام به عنوان مباشر های سوبسیددار پول برای محافظت از آنان در برابر خطر کاهش ارزش پول را

تمرکز روی آوردن فاینانس به بخش کاال بوده است )ضمیمه  ،ن فرآوردهبرای عرضه سوبسیدها یا قیمتهای حداقل. ولی جالبتری

 برای توصیف کامل تجربه بورس بازرگانی کلمبیا را ببینید(.  15

به عمل آورد. در این قراردادها، آنهایی که به  "رپو"به خصوص، بورس بازرگانی کلمبیا استفاده بسیار نوآورانه ای از قراردادهای 

انبار، یا ظرفیت تولید منجر به درآمد در آینده، با  در ی موجود، مثل کاالهاخود هستند "مایملک"برای فروش فاینانس دنبال 

برای  "رپو"تعهدشان مبنی بر خرید مجدد در آینده اقدام می نمودند. در میان دیگران، بورس بازرگانی کلمبیا قراردادهای 

ه توسط قابل وصولها از حمل کاال در آینده، و تخفیف در فاکتور خرید برای های پشتیبانی شد "رپو"کاالهای موجود در انبار، 

همانگونه که اسناد دریافتی شخصی و فرصتهای سرمایه گذاری عمدأ کوچک نگه داشته  تراکنش های کاال را عرضه نموده است.

ازمانها و موسسات شرکت کننده دالر امریکا( آنها به صورت گسترده توسط فروشگاهها، س 7500تا  1000شده )در محدوده 

وجود  "اصلی"و نرخ بهره وام گیری  "اصلی"ند. در کشورهایی که فاصله بزرگی بین نرخ سود سپرده گذاری ومی ش دادوستد

 دارد، این نوع قراردادها می تواند برای هم وام گیرندگان و هم سرمایه گذاران جذاب باشد.

کاالها توسط یک تولید کننده  به طریق ذیل عمل می نماید.فیزیکی  یموجوددر  "رپو"ای ارائه نماییم، یک برای اینکه نمونه 

تحت کنترل اپراتور انبار که اعتبار وی توسط بورس تأیید شده نگهداری می شود. این محل  ،کاال، صنایع تبدیلی یا بازرگان

یر وثیقه ها باشد. اپراتور انبار یک گواهی سپرده د یک انبار عمومی یا انبار موقت صحرایی تحت کنترل یک مدنگهداری می توان

می خواهد که آن را بفروشد، و همزمان یک وی مالک گواهی را به یک کارگزار بورس انتقال و از برای مالک کاال صادر می کند. 

دأ خریداری نماید. رپو را امضا می نماید که وی را متعهد می نماید تا آن را با قیمت تعیین شده و پس از یک دوره خاص مجد

بعد از حراج، یک بازار دوم وجود دارد که خریدار می تواند گواهی را مجددأ  این گواهی سپس آماده حراج در بورس می باشد.

. در پایان دوره انقضا، خود فیزیک گواهی تحت حفاظت موسسه تهاتری بورس باقی می ماندبفروش برساند. قابل توجه است که 

، و پرداخت می نماید پذیره شده را و همینطور در بسیاری موارد، موسسه تهاترزوم را که توسط کارگزار وی مالک مبلغ مورد ل

 گواهی سپرده را مجددأ دریافت می نماید.

نیز به صورت مشابهی عمل کرده، هر چند در اینجا وثیقه اساس پروسه تولید می باشد.کشاورز  "فیوچرز"مطالبات ها در  "رپو"

حق خود از درآمد فروش ماکیان، خوک یا گاوهای کشتار شده را به صورت فروارد می فروشد، و در مقابل برای فاینانس، موافقت 

 نمودن حیوانات در یک دوره خاص اقدام نماید.  می نماید که به عنوان نماینده ارائه کننده تسهیالت برای پروار

ها در کلمبیا بسیار خوب عمل کرده اند. ولی چند مشکل وجود داشته است، به خصوص در وضعیتهایی که اقدامات  "رپو"در کل، 

هام فیزیکی، روی س ها "رپو"به طور مثال، در خصوص اقدامات بین المللی متفاوت بوده است. بهترین و ضوابط کلمبیایی ها از 

 یقبول می نماید. این قبولرا نشده، ولی هنوز در مسیر به طرف انبار است، گذاری سپرده  یی کهبورس گواهی سپرده گزاری کاال

در  .صورت می پذیرد به عنوان کاالی اساسی که دارای بازارهای روان نمی باشند یا به میزان زیادی فاسد شدنی می باشند

و در زمان تراکنش، حفظ /قبل از به دلیل سخت کوشیرا،  استقاللها برای مطالبات فیوچر، بورس حد مناسب  "رپو"خصوص 

در هر حال، در کل عدم پرداخت دیون به صورت اعداد باالی تک رقمی بوده، و بهبود  منابع مالی شد. انحراف نکرد که منجر به

مورد قبول باشد قابل تصور می باشد. تغییر ساختار محکمتر که با ابزار مدیریت خطر و روند که می تواند به کاهش به سطوح 



 

رصد فعال تراکنش ها همخوانی داشته باشد می توانست بیشتر مشکالت بورس را اجتناب کرده، و می توانست به تولید کنندگان 

ازرگانی کلمبیا در نوآوری قراردادهای قابل دادوستد در توان بورس ب مستقیمأ به بازار سرمایه بدهد. ،فرصتی برای افزایش منابع

بورس فوق العاده بوده است. در یادگیری از تجربه، می بایست روند اجرایی بی عیب و نقص را اضافه نمود. مزیت مهم طرحهای 

 "رپو"یچیده ای نیستند. های برزیل، این است که آنها متکی به چارچوب سازمانی پ CPRکلمبیایی، در مقایسه با مثأل با  "رپو"

ها بر اساس تراکنش هستند و با خطرات عمدتأ در داخل قوانین، ضوابط و مکانیزمهای عملیاتی خود بورس مواجه می شوند. بر 

برای وام  "بندرگاه امن"اساس تجربه بورس بازرگانی کلمبیا، حتی یک کشور با موسسات ضعیف، یک بورس می تواند یک 

  روی هر دو پیش از برداشت/تولید و فاز بعد از برداشت کشاورزی ایجاد نماید.ه گذاری دهندگان برای سرمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نتیجه

زنجیره تأمین -یک شرایط گسترده برای قادر ساختن فاینانس نوآورانه بخش کشاورزی و مدیریت ریسک این است که کشاورزی 

اگر کشاورز نتواند  سر سفره، از تولید کننده تا خریدار نهایی سودآور باشد.مزرعه تا از  –که در صدد هدف قراردادن آن است 

بعید است که روی مدیریت لذا هزینه های خود را پوشش دهد، محتمأل وی دچار عدم اجرای تعهدات وامی خود خواهد شد، 

ی نگهداری نمی شود، و وی در اگر صنایع تبدیلی سودآور نباشد، تجهیزات وی به صورت مناسب ریسک سرمایه گذاری نماید.

تأمین به هنگام نهاده کشاورزان دچار مشکل شده و این خطر وجود دارد که جریان حرکت کاال مختل گردد. اگر خریدار بتواند 

د و سعی کند که شرایط نمایقصور تعهدات خرید در معامالت بهتری از دیگر تأمین کنندگان کاال بیابد، این خطر وجود دارد که 

 بی سود عرضه کاال وجود دارد.های ریسکهای بسیار دیگری در زنجیره  د را مجددأ مذاکره نماید.خری

گستره وسیعی از فاینانس نوآورانه کشاورزی و روشها و مکانیزمهای مدیریت ریسک از قبل در در اقتصادهای در حال گذار در 

حمایت می نمایند، تحت برنامه های در حال اجرا برنامه ها ر از اجرا و توسعه بیشتاست، و سازمانهایی که  بوده حال استفاده

آژانسهای توسعه در حال تقویت شدن می باشند. دولتها و آژانسهای بین المللی می توانند رویکردهایی که تا به حال توسعه 

ه نمایش گذاشته اند، ی که پیشرفت را در برخی بخشها و کشورهای در حال گذار بییافته را گسترش و عمق بخشند. رویکردها

را می شود به دیگر کشورها و بخشها گسترش داد. در مقابل امکان پذیر است که مدلهای موفق را از دیگر قسمتهای دنیا وفق 

 . مقرراتیسازی، توسعه ابزار و توسعه قضایی و -اقدامات ممکن را می شود به سه قسمت تقسیم نمود: نهاد داد.

در کشورهای در حال گذار وجود دارد که تمرکز می کند روی، سکوی دادوستد سازماندهی شده  مقیاس وسیعی برای نهادسازی

به  که قادر می سازد کاال "ضمامزنجیره ان"که می تواند دادوستد بازرگانی، تسهیالت مالی و مدیریت خطر را به هم وصل کند؛ 

بانکها برای سر چشمه بودن و مدیریت تراکنشهای نوآورانه فاینانس  مندیدر زنجیره ارزش کشاورزی جریان یابد؛ و توان طور موثر

و دیگر سازمانهای بین المللی فاینانس می تواند از هر مکانیزم نهاد سازی در شکل  بانک اروپایی بازسازی و توسعه .کشاورزی

 خاصی حمایت نماید.

است به عنوان وسایل حمل نوآوری طراحی شوند. آنها می وستد، چه بورسهای کاال یا سیستم های رسید انبار، بهتر سکوهای داد

توانند سیستم غیرمنصفانه و ناکارآمد ساختار دادوستد و فاینانس را تضعیف و به گروههای مختلف دسترسی اولیه به ابزار نوآورانه 

روی پشتیبان ابتکارات در این مناطق اعطا نمایند. این پتانسیل نوآورانه که قواعد بازی را تغییر خواهد داد می بایست به عنوان نی

بر یک سکوی دادوستد که نتواند نوآوریهای مخربانه را در مدلهای توزیع خود عرضه نماید، غیرمحتمل است که بتواند باشد. 

ه مقاوت برای تغییر در بخش کشاورزی کشورهای در حال گذار فائق آید. در کشورهای در حال گذار، اینگونه نوآوریها محتمأل ن

ها و اوراق CPRها، برنامه های بر اساس  "رپو"فقط، نه حتی در درجه اول، در مدیریت ریسک قیمت، بلکه در فاینانس شامل 

بورسها همینطور می بایست وسیله نفوذ را ببینید(، و مدیریت ریسک مقابل خواهد بود.  10قرضه برای پروژه های کاال )ضمیمه 

 Cloudرای کارگزاران است، مثل راه حل های استفاده از شبکه ای از سرورهای مجزا، )ی که بانتکنولوژی موجود، شامل آن

Computining تا قادر به پایین نگه داشتن هزینه ها و ایجاد شبکه های وسیع شد. احتماالت مختلفی در کشورهای مختلف )

ایجاد نماید خالصه نموده،  بازسازی و توسعه بانک اروپاییدیدگاههایی که می تواند توجه خاصی را برای  6وجود دارد. جدول 

  قطعی می باشد. ،ک پروژه بورسیولی توجه داشته باشید مالکیت محلی برای موفقیت 

 



 

 

یک احتمال مقررات  وقتی به سکوهای دادوستد مربوط می شود، محدوده بزرگی برای دیدگاههای منطقه ای وجود دارد.

. روند کسب و کار شرکتهای برون سپار یک گزینه تخصصی تر می باشد که می تواند سیستم تکنولوژی مشترک می باشد

متصل شده از طریق خط اجاره شده یا اینترنت، این سیستم می تواند دادوستد برای گستره ای از کشورها را مهیا و حفظ نماید. 

بزرگی دارد، همینطور هر بورسی را قادر  منفعتهاینه توسط تعدادی از بورسهای مستقل استفاده شود. این گزینه نه تنها هزی

می سازد تا دسترسی به جامعه بازرگانی بین المللی را بهبود ببخشد. در میان چیزهای دیگر، این سیستم دادوستد بین مناطق 

گونه پروژه های منطقه ایجاد بورسهای محلی واقعی می باشد. پشتیبانی سیاسی برای اینرا بسیار آسانتر می نماید. احتمال دیگر 

 ای تا به حال اجازه لفاظیهای سیاستمداران را نداده ولی این ممکن است تغییر یابد. 

ضمیمه کنندگان زنجیره "می توانند سرمایه گذاری خود در  شرکت بین المللی فاینانسسازمانهایی نظیر صندوق توسعه اروپا و 

ها( که به بخشها/شرکتهای خاص SPVتهای بازاریابی، وسایل به منظور خاص )مثل شرکتهای انبارداری، مدیران وثیقه، شرک "ای

( و غیره سرویس می دهند، را گسترش دهند. برای مثال، برای اینکه سرویسهای مدیریت وثیقه ها برای گروه FMC)مثل 



 

می توانند در اینگونه شرکتها  بانکهای محلیبیشتری از بازیگران قابل دسترسی باشد، موسسات فاینانس بین المللی و همینطور 

 سرمایه گذاری نمایند، و با یک مدیر با تجربه وثیقه برای تخصصهای الزم تکنیکی مرتبط شود.

ها در حال حاضر در اقتصادهای در حال گذار فعال می باشد، ولی FMCهای محلی شایستگی توجه بیشتر را دارد. FMCترویج 

و دارای  اند منظور خاص ایجاد شده ن بامالاح ها به عنوانFMCهمانگونه که باشند.  آنها عمدتأ متعلق به گروههای غربی می

هدف واضح مدیریت سرمایه گذاری یا فاینانس می باشند؛ لذا، آنها مدیران حرفه ای را منصوب می نمایند. آنها از حمایت مناسب 

 م، و اخذ بیمه های مرتبط اطمینان حاصل می نمایند.بازیگران در زنجیره تأمین، بازار یابی محصوالت، التزام به شرایط وا

آژانسهای دولتی و اهداکنندگان به صورت سنتی سعی در تقویت تعاونی های کشاورزان به عنوان وسایل اجرای فاینانس داشته، 

یگزینهای خوبی ها می توانند جاFMCولی همانگونه که تجربه نشان داده، فاکتورهای زیادی این تالشها را ممنعت می نماید. 

را می شود  FMCباشند، و آنها الزامأ سیاستهای دراز مدت که هدفشان قوی نمودن کشاورزان است را تضعیف نمی کنند: یک 

 با مدیریت حرفه ای ایجاد نمود، ولی به صورتی سازماندهی نمود که کنترل به تدریج به کشاورزان منتقل خواهد شد.

متکی به بانکهای محلی برای ایجاد معامالتی  ال حاضر ابتدادر ح شرکت بین المللی فاینانسثل م بانک اروپایی بازسازی و توسعه

از آن طرف، کارهای بیشتری برای تقویت فهم بانکهای محلی از که متعاقبآ بخشی از آن فاینانس مجدد خواهد شد، می باشند. 

و لیزینگ می شود انجام داد. یک شروع خوب  "فاکتورینگ"بخش کاال و ابزار سازماندهی شده فاینانس، و حتی ابزار ساده مثل 

 می تواند موجودیتهای حمایتی را، که نقاط انقباضی را در زنجیره ایجاد نماید )مثلکه باشد،  "ممیزی زنجیره ارزش"می تواند 

نماید، و زمانی که به صورت مناسبی سازماندهی شود،  ، شناساییاین موجودیتها عبور نمایند( کاالهایی که می توانند از طریق

این ممیزی ها می تواند توسط توسعه برنامه کاری برای فاینانس می تواند لنگری برای فاینانس سازماندهی شده ایجاد نماید. 

این طرحها را بررسی و اعمال نمایند. در کشورهایی که بانکها  بخشهای مختلف و آموزش گسترده دنبال شود تا بانکداران بتوانند

دارای درک پیچیده ای از ابزار فاینانس هستند، مثل ترکیه، این امکان پذیر است که روی اوراق بهادار مایملک کشاورزی و قابل 

می شوند، کاربرد آنان در زمانهای در حالیکه تکنیکهای فاینانس سازماندهی شده در منطقه استفاده وصول های آینده کار کرد. 

فاینانس سازماندهی شده  به دلیل کنترل محکم و ساختار رصد نمودن و مثل آن،با تأثیر گذاری،  مختلف کمی ضعیف است.

بیشتر مزایای ابزار ساختاری را منفی نموده است.  ،سستبیش از حد درجه باالیی از امنیت را برای بانکها مهیا می نماید. روند 

را زمانی که آنان یک صنایع تبدیلی کشاورزی را فاینانس می نمایند رصد می کنند،  ی مثال، بانکها حرکت کاال و قابل وصولهاراب

این سم است که بانکها ر گذار می بخشند. ولی در کشورهای در حال انسجامو آنان این سوابق را با داده های فیزیکی موجود 

آنها سیستمی که بتواند استفاده مناسب از داده های رصد شده، مثل  ه یکبار انجام می دهند.هر دو هفت فقطانسجام سوابق را 

فاینانس سازماندهی شده کامأل امن نیست، ولی توانایی  کشف مغایرتهایی که می تواند منجر به تحقیقات متعاقب شود، را ندارند.

 یأ اندازه ضرر را محدود نماید.در مراحل اولیه کار می تواند قو هکشف هر مشکلی در یک معامل

؟( تبدیل به را انجام خواهد دادیک مثال دیگر: در فاینانس سازماندهی شده، بانک ریسک اعتبار را )آیا وام گیرنده بازپرداخت 

ده در این کسب و کار باقی خواهد ماند؟( تبدیل می نماید. یک ابزار کلیدی برای انجام این کار نریسک عملکرد )آیا وام گیر

توسط بانک کنترل می شود واریز نماید؛ وام گیرنده  که وجه را به حسابی ،که خریدار وام گیرندهنمودن از ایناطمینان حاصل 

 برخی معامالت در کشورهای در حال گذار، یک ساختار منطقی در فقط وجه بعد از کسر هزینه های وام را دریافت می نماید.

، و قرار است بدهی بانک را از محل را مستقیمأ دریافت نماید "اف تکر"ایجاد شده، ولی وام گیرنده اجازه دارد وجه کاالی خود از 

 درآمد خود پرداخت نماید.



 

مفید است. این آموزش نیاز نیست که محدود به بانکهای  این واضح است که آموزش کامل در خصوص فاینانس نوآورانه کشاورزی

تجاری باشد بلکه می تواند شامل بانکهای میکروفاینانس و تجهیزات بانکداری سرمایه گذاری نیز باشد. در مناطقی چون آسیای 

انس برای یک ار سازنده ای حول ساختار واقعی تراکنش فاینیست مثل آموزش می توانند به صورت بمرکزی، با شرایط سخ

 د.نزنجیره ارزش خاص سازماندهی شو

نوآوری در ابزار تا حدودی به نوآوری سازمانی وابسته است. سکوهای دادوستد وسایل حمل ابزار نوآورانه هستند. با یک سیستم 

امکان  "رپو"فینانس  ، سرمایه گذاران بازار سرمایه می توانند مستقیمأ در سهام فیزیک کاالها سرمایه گذاری نمایند.رسید انبار

ها ایجاد شده می توانند FMCپذیر می شود. در بورسها، اوراق قرضه پروژه ها برای پروژه های کشاورزی مثل آنانی که توسط 

را برای رشد بازار مدیریت ریسک آب و هوا  هدرج شوند. یک قرارداد مشتقات شاخص آب و هوا را می شود معرفی نمود، که را

جه نهایی الزامأ متضمن مزایای حفاظت از مالکیت یهرحال، طراحی ابزار مناسب می تواند پیچیده باشد، و نت اما به باز کند.

مبتکر موفق به آسانی قابل کپی کردن می باشد. لذا یک بحث خوبی برای حمایت عمومی توسعه ابزارهای  معنوی نمی باشد.

مختلف دولتها و جامعه بین المللی همینطور می بایست پروژه های نمایشی را حمایت کنند. آنها باید از طرق  جدید وجود دارد.

 تحقیق را تشویق نمایند و تجربه اخذ شده را بین اقدام کنندگان و سیاست گذاران دولتی مبادله نمایند. ،در مورد این موضوعات

اگر آنان در یک سکوی سازماندهی شده دادوستد مثل موارد ذیل می باشند؛ که شایستگی توجه خاص را دارند شامل  ابزاری

 ه غیر از بیمه شاخص، تمامی اینها دارای بهترین شانس برای موفقیتند.ب یک بورس کاال دادوستد و یا حمایت شوند،

اقتصادی وجود ضررهای و  بیمه شاخص، به خصوص، برای خطر آب و هوا: جایی که ارتباط شفافی بین خطر آب و هوا •

آنان نیاز به تخصصهای پیچیده  دارد، اینگونه ابزار می تواند مفید باشد. ولی توسعه ابزار و سپس ساماندهی توزیع

، بیمه شاخص محتمأل در بسیاری کشورهای در حال گذار می تواند ه و گران هم می باشد. در حالیکه در اصولداشت

ابهای واقع گرایانه بر این منوال که آنها قصد حمایت از کدام کشورها را دارند با انتخمفید باشد، آژانسهای اهدا کننده 

و آمادگی بخش محلی مالی و  این تصمیم باید توسط مزایای محتمل برای اقتصاد ملیمشخص شدن  اتخاذ نمایند.

 .صورت پذیرد  دولت برای پذیرفتن این ابزار

ای کشاورزی کلمبیا دادوستد می شوند: این ابزار نیازمند نه فقط یک بازار فیوچرهدر همانگونه که  "رپو"قراردادهای  •

سکوی دادوستد می باشد، بلکه همینطور یک چارچوب مناسب قضایی و مالیاتی می باشد که بدین لحاظ تعداد 

 کشورهایی که بتوان این ابزارها را در آنان ترویج نمود محدود می نماید. 

بحث گردید، این ابزار خاص متکی به یک چارچوب حمایتی  10های برزیل؛ که در ضمیمه CPRابزار بازار سرمایه مثل  •

پیچیده دارد، که کسی نمی تواند انتظار داشته باشد که این ابزار را می توان در انزوا تکرار نمود. ولی حمایت بین 

سپس کمک کند تا این عناصر را  د، وشوالمللی می تواند کمک کند که عناصر پشتیبان الزم برای موفقیت آن تعیین 

زیرا ریسک طرف مقابل در ابزار  ،توسط مزارع متوسط و بزرگ استفاده شدهها CPRمحل اجرا نمود. در برزیل در 

ها مورد قبول واقع نگردیده اند. این واقعیت CPRبسیار بزرگ می باشد. کشاورزان خرده پا به عنوان صادرکنندگان 

وتاه و میان مدت، تجربه نمودن با این ابزار باید روی کشورهای با مزارع بزرگ تمرکز نشان می دهد که حداقل در ک

 نماید.

چون آنانی که در استرالیا دادوستد می شدند، که می تواند مدیران جدید و حرفه ای را مجاز نماید تا هماوراق قرضه،  •

دارد، این ابزار می تواند ارزش را به سرتاسر درگیر کشاورزی شوند: تا زمانی که سکوی دادوستد سازمان یافته وجود 



 

ها که FMCمنطقه اضافه نماید. پشتیبانی بین المللی می تواند در قالب طراحی برنامه و شاید مشارکت در سرمایه 

محتمل است اینگونه اوراق قرضه را، حداقل در بخش کاال، صادر نمایند. فرصتهای خوبی همینطور برای اوراق قرضه 

 بخشهای انرژی و زیر ساخت وجود دارد.پروژه در 

نیاز است دولتها چارچوب سیاستی، قضایی و مقرراتی ایجاد نمایند که استفاده کارآمد ابزارهای جدید فاینانس را امکان پذیر 

یک  نماید. برای بورسهای کاال، این نوع چارچوب شامل غیبت اقدامات منفی مثل دخالت غیر منتظره در بازار، و مهیا نمودن

اگر دولتها  چارچوب حمایتی در قالب کنترل درجه بندی و کیفیتی، اجبار در اجرای قراردادها، مالیات دهی و غیره می باشد.

با توجه به حق مالکیت، قابل اجرا بودن  را قصد بهبود فاینانس در کنار زنجیره تأمین را داشته باشند، آنها باید محیط قضایی

مد نظر قرار دهند. درحالیکه این زمینه ، قراردادها و مجوزهای صادرات، بل انتقال بودن رسید انبارهاقراردادها، ورشکستگی و قا

اگر  می بایست تالشهای دولتها را حمایت نمایند.کاری نمی تواند نیرو محرکه اصلی برنامه هایشان باشد، آژانسهای اهدا کننده 

باشد،  گان باید روی امکان پذیر ساختن ایجاد ساختارهای خاص تراکنشدولتها تالشی نمی کنند، پس تمرکز کامل اهدا کنند

، و چون در نتیجه حمایت از تراکنش، (و لذا محتمأل از آن حمایت خود کرد)هر دو زیرا گروههای خاص از این بهره مند می شوند 

بی با توجه به مضافأ،  کمک کنند. را مالیمزایای قابل شناسایی به فائق آمدن بر بی میلی دولت برای حمایت از ابزارهای جدید 

  د.مانمی باقی مفید  سیاست گذاران مستولی می باشد، نقش حمایتی جامعه بین المللیاعتمادی بازارها که هنوز در میان برخی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


