
 

 

 کشاورزی و مدیریت ریسک نوآوری در سرمایه گذاری در بخش

در منطقه در  مبادالت بازرگانیتقویت تولید غذا و 

 حال گذار

 

 

 ترجمه و تدوین:

 جعفر مسجدی

 دانش آموخته دانشگاههای کالیفرنیا و نوادا

 

 

 

 مرکز سرمایه گذاری فائو 

 مقاالت کاری

 



 

 

 

 

 

 

 مرکز سرمایه گذاری فائو

 

 

 
 

 

 



 

 

 کشاورزی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بخش نوآوری در

 در منطقه در حال گذار ت بازرگانیتقویت تولید غذا و مبادال

 

 

 

 الئون روتن

 کارشناس سرمایه گذاری کشاورزی

 

 

 

 (بازسازی و توسعه بانک اروپایی) EBRDمقاله کاری/ 

 تهیه شده با همکاری فائو 

 

 



 

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

 نویسندگان آن بوده و الزاماً دیدگاههای فائو نمی باشد.

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

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

 نین مرزهایی نمی باشد.قبولی چ

تصویر برداری و یا انتقال  .می باشند)کپی رایت( یت معنویمالکحق 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.

ید و انتشار موارد مندرج در این محصول اطالعاتی برای موارد آموزش باز تول .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 مجاز می باشد. باز تولید موارد در این محصول اطالعاتی برای فروش مجدد و یا دیگر موارد تجاری 

 ممنوع می باشد. ب مجوز کتبی دارنده حق مالکیت معنویکس

 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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 نیقدردا

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

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

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

این گزارش  .کار کرده استدر بانک اروپائی بازسازی و توسعه روستائی در فائو و آقای هیک هامگارت، اقتصاددان ارشد 

رکل کشاورزی مالی بانک اروپائی بازسازی و توسعه، امانوئل همچنین از نظرات و پیشنهادات مفید پیتر براید، معاون مدی

 بهره مند شده است. بانک اروپایی بازسازی و توسعههایدیر اقتصاددان ارشد در فائو و هنالوینگر آنالیزور اقتصادی در 

 

 خالصه 

و شرایط آب و هوایی در دهه  ، تغییر الگوی تغذیهرشد 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 

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

محصول نیاز است بهبود قابل مالحظه ،تولید جهت مواجه با روند رشد تقاضا .درصد در طی مدت یاد شده افزایش یابد 70رود 

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

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

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

 شوند.رح مطغالت بوده اند، می توانند به عنوان صادرکنندگان عمده جهانی غالت 

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

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

این مقاله به  .تسهیل نمایندرا د ایجاد این چارچوبها در دولتهای کشورهای در حال گذار بین المللی، در جای خود، می توانن

در بخش کشاورزی و  مختلف سرمایه گذاری برنامه های: چگونه طقه عملیاتی مهم تمرکز می نمایندخصوص روی یک من

 پروسهند، می توانندتولید غذای منطقه، جدید هست نسبتاً، مکانیزم ها و موسسات کهبرای منطقه در حال گذار مدیریت ریسک

، بیمه ، مکانیزم ها و سازمانها شامل: مدیریت ریسک قیمت براساس بازاربرنامه ها؟  این و سیستمهای مبادله را باال ببرند

این  ، ساختار ایجاد شده و دیگر شکلهای نوآورانه دیگر مالی، سیستمهای رسید انبار و بورس کاال می باشد.شاخص آب و هوا

می تواند به طور  بانک اروپایی بازسازی و توسعهمقاله تالش می کند شناسائی کند که چگونه موسسات مالی بین المللی مثل 

، مکانیزم ها و داده تا اتخاذ و افزایش ظرفیت چنین محصوالتانجام مؤثر سرمایه گذاری و برنامه های مساعدت فنی خود را 

 را تقویت نمایند. موسسات

 

 



 

 سیستمهای کشاورزی متنوع کشورهای 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 با یک درآمد سرانه نسبتا باال و اقتصاد متنوع می باشندگروه فعلی و مشتاق به عضویت اتخادیه اروپا نسبتا متنوع، عموما 

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

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

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

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

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

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

دند، قیمت نهاده ها افزایش چشمگیری یافت و سیستم های بازاریابی سقوط کردند. بسیاری سوبسیدهای کشاورزی محو ش

پنج کشوری که تحت تاثیر این بحران  .کشت و تولید با شتاب خارج شدندپروسه میلیون ها هکتار از  ،مزارع غیر سودده شدند

مزارع دولتی به صورت مجانی و یا با قیمت خیلی ناچیز در آذربایجان، بیشتر  .قرار گرفته بود به صورت متفاوتی اقدام نمودند

 ،به جزءدر بالروس .، واگذار گردید که منجر به ایجادساختارمزارع خرده مالک شداعضاء مزرعهبه ساکنان روستائی، شامل 

و اکراین، بخش  در قزاقستان، فدراسیون روسیهتبدیل تعدادی از مزارع تعاونی به ساختار شرکتی، تغییر خیلی کمی رخ داد. 

تغییر ساختار نهایتاً منجر به ایجاد سیستمی شد که مزارع شخصی  .شروع به تغییر ساختار کرد 1990کشاورزی از اواخر دهه 

در کنار شرکتهای بزرگ مزرعه که برخی توسط سازمان های بزرگ بین المللی مالکیت، اداره یا پشتیبانی مالی می شوند 

مزارع بزرگ در  ،فعالیت می کننددام مزارع کوچک بیشتر در زمینه محصوالت با ارزش و یا که .در حالیفعالیت می نمایند

 زمینه غالت و دانه  های روغنی فعالیت می نمایند.



 

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

هر چند تعداد کمی  .کشورهای این گروه شاهد آزاد سازی گسترده و تغییر ساختار افراطی مالکیت زمین بودند، بیشتر 1990

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

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

 می باشد. فمالی ضعی

 مقابله با ریسکهای بخش کشاورزی 

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 ده و محصولهر دو قیمت نها ،خطرات آب و هوایی، ریسک های قیمتی

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

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

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

 خواهد شد .را در پی درآمد آینده و رشد 

 .این ریسک ها دارندصنایع تبدیلی یک مقدار پوشش برای مقابله با ، 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 تقادر بودندتا برنامه های سنگین سوبسید محصوالروسیه و اکراین 

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  .به جای برنامه های بیمه سوبسید مهیا نماید یینابزار بازار گونه می تواند جایگز

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

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

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

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

به طور مثال ریزش باران براساس اندازه گیری ایستگاه هواشناسی  .بلکه براساس یک شرایط خاص آب و هوا می باشداست 



 

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

پرداخت را به محض اینکه یک وضعیت هوایی رخ دهد  و ضمنأ ارزانتر استی آن اجرا (آمده باشد ولی نه روی زمین کشاورز

 .انجام دادمی شود 

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 .راین شکست خوردیک پروژه پیلوت در اک ،این بیمه را برای تولیدکنندگان دام خود اجرا نمود

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

، مقررات و قیمت گذاری محصوالت شاخص آب و هوا ، غیبت تخصص فنی برای طراحیولید گذشته و الگوی آب و هوات

کمک های فنی می تواند این تنگناها را  .ه و سختی در ارتباط بیمه شاخص آب و هوا و تامین مالی کشاورزینامناسب بیم

مطمئن برای توزیع بیمه شاخص آب و هوا برای استفاده کنندگان ذیربط به  یهمینطور این می تواند مکانیزم .جوابگو شود

تکنولوژی های جدید مثل  .ی خرد و تامین نهاده ایجاد نمایدخصوص با مرتبط نمودن آن با محصوالت دیگر چون تأمین مال

تقاضا برای بیمه شاخص  .استفاده از موبایل برای جمع آوری حق بیمه و تغییر پرداخت ها می تواند از این اقدامات حمایت کند

در خیلی کشورها زیاد است و در برخی کشورها سیستم مالی به قدر کافی توسعه یافته است تا روش های جدید را به صورت 

 .موفقیت آمیزی آزمایش کند

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

که در به جلو ثابت در حال حرکت  هایاروپا و 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  .میان زنجیره ارزش کشاورزی مهیا شده است

برخی محصوالت نظیر آنانی که  .خواهد کرد ارائهه، آموزش های تکمیلی و تسهیالت مالی را نیز بلکه نهاد ،در آینده خواهد بود

به خصوص مناسب برای نظریه زنجیره ارزش در  ،طبیعی مثال گیاهان نگهداری شده مرکزی "امتیازات انقباضی"از میان 

ی نشده اند )مثل بیشتر کشورهای در حال در کشورهایی که زنجیره ارزش خوب سازمانده .مدیریت ریسک قیمت می باشند

 گذار با درآمد کم( موسسات بین المللی می توانند توسعه آن را تسریع نمایند.

جلو حاوی ریسک باالی عدم رو به قراردادهای قیمت ثابت  ،برای دیگر محصوالت نظیر غالت که نقاط انقباضی طبیعی ندارند

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

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

انه های د غالت وبرتر وپیشرو  جهانی ازبازار ، استفادهوجود ندارد. درهمین حال کشاورزی عملیاتیفیوچرزکشورها، قراردادهای 

لجستیک استفاده از بورس خارج از کشور طاقت  اینکه نه فقط به دلیل ،چالش برانگیز است (شیکاگوبازرگانی بورس ) روغنی



 

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

 نمی کنند .

 بهبود بورس کاال و سیستم رسید انبار در کشورهای 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  های فیوچرمبادله کل اندازه  .ایفا می نمایند کشورشانلذا نقش غیر مهمی در اقتصاد  ،دارند اندکی بنیه سازمانی و مالی

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

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

فدراسیون روسیه و اکراین دربازارجهانی غالت و دانه های روغنی به  ،بزرگ مشترک المنافع )شوروی سابق( مثل قزاقستان

غالت و دانه های روغنی دریای سیاه توجه عالقه مندان بین المللی  فیوچرزدرجه ای از توسعه دست یافته که قراردادهای 

 ومشتاق را به خود جلب کرده است.

. برای ایجاد میکنند یو فیزیک ها فیوچربازارهای خصیصه های کلیدی بورس کاال عملیاتی این است که یک پل بین یکی از 

)رسید انبار( اجازه  WHR، مالی و ساختارفنی مورد نیاز می باشد. سیستم های قانونیخاص ، موارد این که این ارتباط کارکند

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

کنندگان می توانند محصول خود را بعداز برداشت به انبار مجاز تحویل داده و رسید را به واسطه مالی به عنوان تضمین تحویل 

فصل کاشت از تسهیالت مالی استفاده کند.  ز اجازه می دهد دردهد. غله انبار شده به عنوان وثیقه عمل کرده و به کشاور

گزینه ذخیره سازی به  و آژانس را از قراردادهای موقتی کاهش می دهد. هزینه های اطالعات رسید انبارمضافاً سیستم 

بهبود یابد،  ه شودمحصول به بازارعرضقیمتهای بازار قبل از اینکه صبر کنند کشاورزان اجازه می دهد پس از برداشت محصول 

حلقه ارتباطی قوی بین فیزیک غله و رسید انبارسیستم  مانع از اشباع بازارشده و باعث ثبات قیمتها می شود.این سیستم لذا 

نه تنها احتمال موفقیت قراردادهای  رسید انبارقابل تعویض می باشد. سیستم های کارآمد غله در قراردادهای "یکاغذ"معامله 

 ، بلکه همینطور فرصتهای منابع مالی جدید بعد از برداشت محصول را مهیا می نماید.افزایش می دهدا محلی ر فیوچر

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

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

قوانین و . اصالحات تمایلی نشان نمی دهندرسید انباربررسی احتمال ارائه تسهیالت ،در مسئولین انبارهای محلی اعتماد بودن

پرده گذاری شده ندارند. برخی گردانندگان انبار تمایلی به کمک به منابع مالی س .دمقررات بیشتر اوقات از حرکت باز می مان



 

استفاده ایاالت متحده امریکا  که در )مثل سیستمهاییغربی داشتند  انبار رسیدسیستمهای  شبیه سازی  هب تمایل پروژه ها

لذا آنان از درک  ،ولی به اندازه کافی خود را با شرایط خاص بخش کاال کشورهای درحال ظهور تطبیق نداده بودند می شدند(

 و یعاجز بودند. توجه زیادی روی ایجاد ساختار قانون (EWRانبار ) های الکترونیکاز تکنولوژی جدید مثل رسید استفاده

مل وثیقه حمایتی درمحل شده است. اینها شامحکم حال آنکه توجه کمی روی اقدامات عملیاتی  بود، مقررات معطوف شده

 ی ه ازنجیر و تسهیالت مالی  حال ظهور اقتصادهای در در رسید انبارمالی   قوه محرکه منابع اعتبارات، که مدیریت  پشتیبانی

 ارزشی می باشد.

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

 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 باشدمثال تعریف کردن بورس به عنوان سازمانهای غیرانتفاعی )بدو

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

 است ویا حتی میتواند در دادگاه رد شود .

، تالش برای ایجاد یک ارتباط بین ل گذاردربرخی کشورهای درحا .مشکل است که سیستم کارآمد حمل اجرا شود •

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

 انبارها تضعیف شد.

، پیشنهادهای ذیل باید در منطقه رسید انبارجهت حرکت به سمت جلو برای پروژه های بورس کاال و 

 :جایگزین رفتارهای سنتی شوند

مقررات  ، سپس چارچوب قانون وورای محدودیتهای قانونی جا دهیم راول به دنبال معامالت احتمالی بوده و آنها را د •

 بهبود بخشیم. رسید انباررا برای تسهیالت مالی 

 رسید انبار ابزارقابل مبادله تشویق نوآوری به سوی توسعه یک بازار ثانویه •

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

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

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

 مکاری کند.ی هیکی بعد از دیگر



 

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

 باشد.

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

 به بخش استفاده کند.

 تأمین مالی رسید انبار حرکت ورای

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. 

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

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

نمایند. هدف ایجاد و تقویت میتسهیالت مالی جهت پروژه های کوتاه مدت با تأثیر کلیدی تسریع کننده روی بخش های 

 ولی جا 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

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

بانکها نه فقط برای کمیت  تقویتوهوایی به جز موارد دیگر چون سیاستهای دولتی و شرکای تجاری را حذف نمی نماید. 

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

یا حداقل  ،د می باشد. یک شرط گسترده برای قرض دهی موفق این است که کشاورزیبرای قرض دادن به کشاورزی حا

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

بطوریکه خود آنها  ،له مالی بسازندقدرت ساختار مبادباید یاد داد چگونه وامها را حول . به بانک باشدسودآور ،نهایی

 .(کار کنندقرض گیرندگان احتمالی توانبه جای روی تقویت آنان )همینطور می توانند 

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

( اداره می شود. آنها تمایل به تکیه NGOعموماً توسط سازمانهای غیر دولتی )درسرتاسر منطقه در حال گذار وجود دارد و 

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

: از ض گیرنده بپردازد که عبارتندمیکرو می تواند مستقیماً به مشکالت اصلی قر هتسهیالت دهند المللی نشان می دهد

جدید  بسته های ریسک مدیریت نشده، تولید پایین و شرایط نامناسب ورودی و خروجی مبادالت مالی بازار. پیشنهاد



 

، سرویسهای دامپزشکی و آموزش تکمیلی، برنامه های ایجاد ظرفیت برای گروههای کشاورزان، مثل بیمه آب و هوا

حهای کشاورزی و اطالعات قیمت می تواند سیستم وار این مشکالت را کاهش داده و نتیجتاً طرهای پشتیبانی قرارداد 

 تأثیر مثبت روی توان وام گیرندگان به بازگشت وام بگذارد.

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

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

کنترل و تنظیم کننده وجود دارد. سازمانهای بین المللی بهتر است مقدرای ازمنابع خود را برای بانکهای محلی کنار 

کارشناس حمل و نقل و مدیران تضامین را توسعه  ی،ت پشتیبانی تسهیالت مالی محلبگذارند تا آنان بتوانند موسسا

 دهند.

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

 برابر ریسکها  و خطر قرارگرفتن درظ مالی همینطور بورس چند منظوره جایی که می توانند خود را مجدداً به لحا ،کنند

ببینند چگونه می توانند از  . سازمانهای بین المللیبانکها عملکرد بهتری خواهند داشت وجود داشته باشد، تقویت نمایند

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

 جاریشان به بانکهای محلی پشتیبانی نمایند.تعهدات 

همه مواقع  یا از یک کشور به کشور دیگر شاید در درحالیکه کپی کردن ساختار یک بخش کاال به یک بخش دیگر و

 دنیا و د. درنکرده اند می تواند به دیگران انگیزه بده ساختارهایی که در یک محیط خاص خوب کار ،کارساز نباشد

اگر به نحو مناسبی استفاده شود، میتواند به نحو احسن  ساختار مبادله ،نمونه های زیادی درحال گذارهمچنین کشورها

جواب عملی به نیازهای مالی تولیدکنندگان کاال، صنایع تبدیلی و  و ،دریک کشور خاص درحال گذار استفاده شود

اینکه نیازهای مالی مبادالت مالی وسیع باشند، و  ل به تمرکز رویبانکهای بین المللی تمای در حالیکهبازرگانان باشد. 

این عمدتاً به عهده بانکهای محلی و منطقه ای کشورهای لذا آنان می باشد، همیشگی آستانه  پایینتر ازبخش کشاورزی 

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

بانکداران در کشورهای درحال  به دریایی از تجربه با نوآوری در تسهیالت مالی کشاورزی وجود دارد که میتواند ،دنیا در

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

( درچین، از اوراق روستایی صادره توسط Hedingشت و واریز به حساب )کشاورزی به تنظیم مانده با محدودیت بردا

: فروش و خرید اوراق در روزبعد(  Repoثانویه مالی بازار تا قراردادهای رپو ) کشاورزان در برزیل برای ایجاد گسترده ابزار



 

لی میتوانند این تجارت و تخصصها را . سازمانهای بین الملرا شامل می شود بورس کاال کلمبیا مبادله می شوند که در بازار

 به منطقه بیاورند.

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

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

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

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

توانند به صورت که ب های ارزش ایجاد مشوقهای الزم برای برخی شرکت کنندگان در زنجیره رایخصوص توجه ناقص ب

ظرفیت برای گسترش تسهیالت مالی ساختاری به احتمال زیاد در کشورهای درحال گذار  بهینه عمل کنند، مبذول شد.

 حالت واقعی و دو در هر ض دادنجای ریسک قربسیار محدود می باشد. در آن که به عضویت اتحادیه اروپا درآمده اند

کم شده است. اعضا مشتاق به عضویت دراتحادیه اروپا یک روند مشابه  نیاز برای ساختار مالی سختگیرانهو کم شده تصور 

و به میزان کمتری بانکهای )غربی اروپای را طی میکنند. بانکها در این کشورها به میزان زیاد به مالکیت بانکهای 

اهداف اصلی پشتیبانی بین المللی نباشند. شرایط قانونی و مقررات به نحو بهتراست ده اند، و اینها درآم (آمریکایی

آرشیو سوابق ایجاد  بزرگد. شرکتهای می باشنچشمگیری بهبود یافته است و به عنوان شرایط الحاق به اتحادیه اروپا 

می دهد. نهایتاً سرمایه گذاری زیاد توسط اروپای غربی نموده که حال به آنان اجازه دسترسی به ترازنامه تسهیالت مالی 

 سازماندهی شده است.آنان درکشاورزی و بخش صنایع تبدیلی این کشورها انجام شده، 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 صادرات بوده است اصلیشانه جریانهای 

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

. برنامه خود را شروع کنندر را توسعه داده تا بتوانند مبادالت مالی تاسبمیالدی، برخی از بانکها ظرفیت داخلی من2000

حد کمتری برنامه های تسهیل بازرگانی  تا و رسید انباربرای ترویج تسهیالت مالی  بانک اروپایی بازسازی و توسعههای 

 متبحرتسهیالت مالی ساختاری  درترویج این نوع تسهیالت مالی ساختاری موثر بوده است. هرچند آن بانکدارانی که مورد

برای نشانه گرفتن بخشهای سنتی  یفلز و غالت تمرکز می کنند. تالشهای کمتر می شوند، روی بخشهای عظیم نفت،

صورت پذیرفته است. حمایت هدف دار می تواند به این روند کمک کند. نقطه خوب برای شروع تمرکز روی زنجیره های 

 کاالهای در هم آمیخته و بخشهای غیر سنتی می باشد.



 

و ازبکستان کوچک و آسیب  ی، تاجیکستان، ترکمنستانجمهوری مولداواقتصادهای ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، 

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

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

کنترل محکم دولت روی بخش کشاورزی  کنده بوده و تعداد خیلی کمی مزارع بزرگ وجود دارد.است. تولید کشاورزی پرا

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

هستند. سیستم قانونی و  مدای رتبه بندی نا کارازیر ساختها برای مبادله فیزیکی، شامل انبارها و آزمایشگاهه نموده است.

مقررات ضعیف و فساد شایع است. انجام مبادالت کاال راضی کننده نیست و عدم تحقق قراردادها بسیار رخ می دهد. نبود 

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

ساختاری می تواند به کاهش ریسک کمک کند، ولی اندازه معامالت احتمالی عمومأ خیلی کوچک هستند تا بانکهای بین 

المللی را 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      

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

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

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

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

ل گذار وجود دارد که روی سکوهای حجم گسترده ای از نهادسازی در کشورهای در حا بهبود قوانین و مقررات.

؛ تکمیل مبادالت کشاورزی، تسهیالت مالی و مدیریت ریسکروی: سازماندهی شده مبادالت تمرکز نموده و می توانند 

کننده های زنجیره ای که کاال را قادر می سازند به صورت کارآمد در زنجیره ارزش کشاورزی در جریان باشد؛ و توانایی 

بانک اروپایی بازسازی د. نتن منبع و مبادالت نوآورانه مالی کشاورزی، تمرکز نموده و آنها را به هم وصل کنبانکها برای یاف

به طور مثال، و دیگر سازمانهای مالی بین المللی می تواند هر کدام از اینها را به شکل خاصی حمایت کند. و توسعه

کشورهای در حال گذار، نوآوری نه ن نوآوری حمایت شوند. دران حامال، باید به عنوEWRدر بورس کاال یا  سکوی مبادله

در تسهیالت مالی، شامل ابل مورد نیاز است، بلکه همینطور فقط در زمینه مدیریت ریسک قیمت و مدیریت ریسک متق

Repo  فروش موقت اوراق مشارکت و خرید مجدد آنان(، محصوالت بر اساس(CPR  و اوراق برای پروژه های کاال مورد نیاز

می باشد. کارهای بیشتری روی تقویت بانکهای محلی برای تفهیم بخش کاال و ابزار ساختار مالی و حتی ابزار ساده مثل 



 

است که موجودیتهای حمایتی که  "ممیزیهای زنجیره ارزش"یک شروع خوب  فاکتورینگ و لیزینگ باید انجام شود.

احتمال زیاد از درون این موجودیتها ایجاد شوند(، و  به هایی کهبسته در زنجیره را ایجاد می کند )مثل  نقاط انقباضی

زمانیکه خوب سازماندهی شده اند، می توانند لنگری برای ایجاد تسهیالت مالی ساختاری باشند. نقطه شروع می تواند 

 توسط توسعه طرح برای بخشهای مختلف مالی دنبال شود.

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

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

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

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

نو آوران به سادگی کپی  هره خواهد برد، به عبارت دیگر ، و نتیجه نیز از محافظت کپی رایت بدمی تواند پیچیده باش

وجود دارد. ابزارهایی که توجه خاصی را بها  بحث خوبی در مورد حمایت عمومی برای توسعه ابزار جدید  لذامی شوند. 

های برزیل؛ و اوراق پروژه  CPRمی دهند شامل: بیمه شاخص، به خصوص برای ریسک آب و هوا؛ ابزار بازار سرمایه مثل 

ها مثل آنانی که در 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 دولت نیاز به ایجاد چارچوب سیاستی

بورسهای کاال، این چارچوب شامل حذف اقدامات منفی مثل دخالتهای غیر مترقبه در بازار، و مهیا نمودن یک چارچوب 

د. اگر دولت قصد بهبود مالی حمایتی در خصوص درجه بندی و کنترل کیفیت، تحقق قراردادها، مالیات و غیره می باش

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

کل  نباید زمینه فعالیتها، قراردادها و مجوز صادرات را مد نظر قرار دهد. در حالیکه این  رسید انبارامکان جابجایی 

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

مالی خاص   ساختارهای مراودات تحقق ایجاد است  بهتر یاری رسان  آژانس های   تمرکز  الزامات توسعه نشوند، پس

چون گروههای خاص نفع می برند و به احتمال قریب به یقیین از آن حمایت  ،می باشد. باید روی موضوع تمرکز نمود

خواهند کرد و آنان به دلیل اینکه از مراودات مالی حمایت می کنند، لذا مزایای قابل رویت می تواند به سکوت دولت در 

که هنوز در بین برخی سیاست  بازاربه برابر ابزار های مدرن حمایت مالی غلبه نماید. مضافأ با توجه به بی اعتمادی 

 گذاران دید غالب می باشد، نقش حمایتی جامعه بین الملل موجه باقی مانده است.

 



 

 معرفی 

   برسااد  2050میلیاارد نفار در ساال     9.1باه میازان    2012میلیاارد نفار ساال     7انتظاار مای رود جمعیات دنیاا از حاد      

درصد خواهاد باود. تقاضاا بارای غاذا باا رشاد بیشاتری افازایش خواهاد یافات، زیارا باه دلیال                30که افزایشی معادل 

تقاضااا، تولیااد غااذا ماای بایساات  ایاان  ثروتمنااد تاار، باارای جوابگااویی بااه  تسااریع در افاازایش شهرنشااینی و جمعیاات 

تان گوشات و یاک میلیاارد تان غاالت        درصد افزایش یابد. این افازایش مساتلزم افازایش تولیاد دویسات میلیاون       70

 )برابر با تولید کنونی جهانی گندم به اضافه کل تولید ذرت ایاالت متحده امریکا( می باشد.

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

کشاورزی می بایست حاصل شود. کشورهای در حال گذار می توانند نقش مهمی  درصد باقیمانده از افزایش زمینهای 10

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

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

ود مواجه بوده است. با رک میالدی 1970از دهه  ال گذاربرداشت در کشورهای در ح  می نمایند. برخالف سایر نقاط دنیا،

میلیون هکتار زمین  60الی  40درصد افزایش یابد و بین  75پیش بینی می شود، برداشت در این منطقه در دهه آینده 

میلیارد دالر سرمایه گذاری روی صنایع باال  75رای تحقق این پتانسیل، بیشتر از به چرخه تولید اضافه خواهد شد. ب

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

جهاات بساایج اینگونااه ساارمایه گااذاری بخااش خصوصاای، ماای بایساات سیاساات گااذاری، مااوارد قااانونی و شاارایط       

ماالی   سااز و کاار  مقررات مناسب باشد. باید یاک محایط عملای ساازمانی باا توجاه باه تولیاد کشااورزی، مبادلاه کااال،            

ه را انجاام خواهاد داد   و مدیریت ریساک وجاود داشاته باشاد. ایان مقالاه تاالش بارای بررسای یاک طارف ایان معادلا             

 که عبارت است از: 

چگونااه تسااهیالت متفاااوت مااالی کشاااورزی و خروجاای هااای ماادیریت ریسااک، مکااانیزم هااا و سااازمانها، کااه باارای    

نسابتأ جدیاد هساتند )باه طاور مثاال مادیریت ریساک قیمات بار اسااس باازار، بیماه شااخص،                منطقه در حال گاذار 

و ، بااورس کاااال و غیااره(  رسااید انبااارتسااهیالت مااالی، سیسااتمهای   نااهتسااهیالت ساااختاری و دیگاار فرمهااای نوآورا

منجار باه امنیات غاذایی      "کاه نهایتاا  ارتقاا دهناد    را می توانند تولید غذا، صانایع تبادیلی و سیساتم دادوساتد منطقاه     

 .  خواهد شدبهتر برای منطقه و افزایش مشارکت در امنیت غذایی جهان 



 

ماای توانااد  بانااک اروپااایی بازسااازی و توسااعهعااه شناسااایی اینکااه چگونااه هاادف ایاان مطال جهاات انجااام ایاان اماار، 

ساارمایه گااذاری و برنامااه هااای کمکهااای فناای را اجاارا نمااوده تااا در بااه کااار گیااری و افاازایش میاازان محصااوالت،     

 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 در زیر بنا، 1)

سیاستهای مربوط به خرید زمین، تحقیق و آموزش، نگرانیهای امنیت غذایی داخلی و منطقه، موارد مربوط به سیاستهای جهانی داد و ستد، 

 ولید با هزینه های باالی انرژی و ریسکهای مربوط به تغییرات آب و هوایی می باشد. تنظیم سیاستهای ت

 تعیین شده، و جهت این مطالعه دسته بندی شده، مناطق در حال گذار عبارت است از: بانک اروپایی بازسازی و توسعه(همانطوریکه توسط 2)

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

 مونته نگرو، لهستان، رومانی، صربستان، اسلواکی، اسلوانی و ترکیه

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

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

 ترکمنستان و ازبکستان



 

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

قرار  در دستور کار  بررسی ظهور سرمایه گذاری بین المللی در مزارع منطقه را  داده است، و  در دو دهه اخیر رخ   که

می دهد. همینطور بررسی اینکه چگونه ابزارهای نو آورانه در این ساختارهای متفاوت جا افتاده اند )با استفاده از مثال 

آزاد سازی اقتصادی شده( و چگونه  اینکه چگونه تسهیالت مالی ورودی به بخش کشاورزی، منجر به تکامل دوران پس از

 میشود این روند را تسریع نمود، از دیگر مباحث است. 

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

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

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 قرار خواهد گرفت.

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

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

و ابتکارات بورس  EWRممکن برای باال بردن نقش آنان در منطقه، شامل استفاده بیشتر از تکنولوژی مثل سیستمهای 

 یریت وثیقه بحث و بررسی خواهد شد.مناطق، با تسریع در اقدامات جدید مثل مد

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

، با یک تمرکز ویژه روی گذشته و نقش سازمانهای بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تبدیل کنندکشاورزی 

ورد ارمنستان گستره وسیع حمایت بین المللی از بخش مالی کشاورزی را نشان می دهد. این فصل با آوردن مثال در م

دهی بانکهای محلی آغاز می شود.  بحث در مورد برنامه های مختلف حمایتی بین المللی برای باال بردن ظرفیت وام

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

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

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

 خواهد شمرد.

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

ریسک  مدیریت   بسته هایو  کشاورزی  "جدید"تسهیالت مالی  استفاده از  بهبود که عالقه مند به بررسی چگونگی 

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

 خصوصی مفید باشد. 

 

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

و  رسید انبارطقه فعالیت می کنند نیز شرح می دهند. برخی جنبه های فنی تسهیالت مالی بورسهای کاال که در من

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

 نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.



 

ی و مدیریت ریسک می تواند تولید غذا، : چگونه نوآوری در تسهیالت مال1فصل 

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

 کشاورزی در اقتصادهای در حال گذار   اجمالیبررسی  1.1

سطح جمعیت، گستردگی ی از ماین 1جدول  .کشورهای در حال گذار وجود دارد در یک چرخه وسیع ساختار بخش کشاورزی

تولید ناخالص ملی و درصد نیروی کار فعال در کشاورزی در مقایسه با سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی ، سرانه فقر

ذار به سه بخش گروه در این مقاله کشورهای در حال گ ،جهت تسهیل در بررسی .نشان می دهد را کشورهای در حال گذار

 بندی شده اند:

 اتحادیه اروپا  به : اعضاء فعلی و یا مشتاق به پیوستنAگروه 

 : اقتصادهای بزرگ کشورهای عضو مشترک المنافع شوروی سابق Bگروه 

 : اقتصادهای کوچک و فقیر با بخش بزرگ کاال Cگروه 

 ساختار مزرعه در کشورهای فعلی و مشتاق به پیوستن به اتحادیه اروپا1.1.1

 هایسرانه تولید ناخالص ملی باال و اقتصاددارای ، عمدتاً متفاوتگروه کشورهای فعلی و مشتاق به پیوستن به اتحادیه اروپا 

بخش کشاورزی و  .یوگوسالوی سابق، که در جنگ ویران شده اند استثناء هستند بر آمده ازبرخی کشورهای .متنوع هستند

ساختار بخش  .هند کردمالی بسیاری از این کشورها از قبل با اقتصادهای اتحادیه اروپا در آمیخته شده و دیگران نیز دنبال خوا

، فقط میالدی 1990. تا اوایل دهه هه گذشته در مسیر تغییر عمده سیر نموده استد کشاورزی در بیشتر این کشورها در دو

 :در بقیه کشورها، مدل شوروری غالب بود .حول محور خانوادگی می چرخیدکشاورزی ترکیه و یوگوسالوی سابق  ،در لهستان

و دولتی به مقیاس هزاران هکتار کشت می شدند. فقط درصد کمی از  تعاونیمزارع جمعی در قالب  به صورتبیشتر زمین ها 

کانال های بازاریابی و قیمتها برای هر دو  .دندانجام می داتوسط اشخاص کشت می شد که آنان یک پنجم تولید غذا را زمینها 

قیمت  ،اعتبارات مالی کشاورزی از طریق دستورالعمل های مسئوالن توزیع .نهاده و محصول توسط دولت کنترل می شدند

 .ندسوبسیدهای قابل مالحظه دولتی بود مشمولنهاده های کشاورزی نیز ارزش انجام می شد و گذاری زیر سطح واقعی 

آزاد سازی عرضه نهاده  ،از بین بردن کنترل دولتی ند،داشت قرار مدل اتحاد شورویتحت تأثیر طوالنی مدت در کشورهایی که 

برخورد عمومی به این وضعیت به دو گونه  .ها، بازاریابی و ارائه تسهیالت مالی به صورت جدی کشاورزی را دچار اختالل نمود

آژانس های دولتی سابق گذاشته،  پای ی شرکت های تجاری پا جایحدودبخش خصوصی، صنایع تبدیلی و تا در حوزه . بود

سرمایه  .نمودند خریداری در مقابل مهیا و محصول کشاورزی آنها رابرای کشاورزان را به صورت اعتباری  نهاده های کشاورزی

 ،بخش دولتی حوزهدر  ، انجام گردید.صنایع تبدیلی کشاورزی این روند را تسهیل نمود ، کهگذاری خارجی روی کشاورزی

تحت )راد که شامل کارگران مزرعه و صاحبان قبلی مزرعه بخش کشاورزی با توزیع زمین بین اف و افراطیسازماندهی مجدد 

به کشاورزان خرده پا تبدیل شدند  برخی صاحبان جدید .آغاز شد (مزارعشان قبال ملی شده بودعنوان جبران برای اینکه

زود  مجارستان، ولی دیگران در جمهوری چک، اسلواکی، استونی و به میزان کمتر در بلغارستان و (همچون التویا و لتوانی)

 .دندنموتعاونی های بزرگ یا کشاورزان تعاونی  شروع به اجاره دادن زمین به



 

 برخی داده های کلیدی  –کشورهای با اقتصادهای در حال گذار : 1جدول 

 

 2011مأخذ: کتاب سال 

 کشور
، جمعیت )به میلیون 

 حدودی(،2011جوالی 

درصد جمعیت زیر خط فقر 

 یا سال جدیدتر( 2008)

سرانه تولید ناخالص ملی )دالر آمریکا ، برابری 

 دی(، حدوPPP،2010قدرت خرید 

در  درصد سهم کشاورزی

 تولید ناخالص ملی 

درصد از نیروی کار شاغل در 

 بخش کشاورزی

  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



 

 جدول  .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  .دهد رع که در کشورهای منتخب به نتیجه رسیده ارائه میانمای کلی از ساختار مز2

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

شرکتی تلقی ع مزارمزارع در این کشورها را می شود به عنوان  .دنبال می نماینداین روند را استونی با فاصله نه چندان زیاد 

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

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

 .دنوشمزارع به عنوان مزارع خرده پا و یا نیمه امرار معاش تلقی  این باعث شده،

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

اگر بخواهیم این  .کشت می شوند که هایی از زمین هستند که توسط خانواده به عنوان فعالیت ثانویهبلکه ت ،بندی نمی شوند

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

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

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

شامل درصد کل مزارع در استونی، مجارستان، لهستان، استونی و اسلواکی  21تا  15بین  ،هستند تجاری رویه با خانوادگی 

 .صد در دیگر کشورها هستنددر 10از ولی عموماً کمتر  می شوند،

 ساختار مزارع در اقتصادهای بزرگ .21.1

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 

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

 .داخلی کوچک شده است

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

 . و مزارع دولتی بزرگ بودکی یا جمعی نیز می شود خطاب کرد ولی در این ترجمه از کلمه تعاونی استفاده شده است(اشترا

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

، تیکه های زمین افراد با تخصیص زمین های دولتی میالدی 1990ت ارضی دهه سه اصالحادر پرو .دامداری فعالیت می کردند

در و مزارع خانوادگی تجاری ایجاد شدند. بسیاری از مزارع دولتی و تعاونی نیز سازماندهی مجدد شدند.  بسیار بزرگتر شدند

 هرچند .را به صورت یکپارچه ادامه دادندمالکیت زمین به کارکنان و بازنشستگان منتقل شد ولی مزارع فعالیت خود این روند، 

از سوبسیدهای کشاورزی محو  ،میزان زیادیبسیاری از دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق.در پروسه اصالح چندان راحت نبود

بسیاری از مزارع غیر سودده شدند، میلیون ها هکتار از  .شدند و قیمت نهاده های کشاورزی به نحو چشمگیری افزایش یافت

تعداد ولی به هر حال محصول دهی و  .به صورت شتاب انگیزی کاهش یافت 1990یر کشت خارج شدند و تولید در دهه ز

که منجر به استفاده بسیار  ،با توجه به کاهش بزرگ در تولید دام .گسترش یافتند 2000مجددا در دهه  ی زیر کشتهکتارها

نتیجه این شد که قزاقستان، روسیه و  ،گاوداری ها شدهدام در کمتر از تولیدات محلی غالت و دانه ای روغنی برای تغذیه 

 اکراین به عنوان صادرکنندگان عمده غالت و دانه های روغنی ظهور کردند.



 

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

مزارعبا ساختار  ایجادشد که منجر به مزرعه توزیع  کارکنان، شامل بسیار ناچیز بین ساکنان روستایی مجانی و یا با قیمت

 .کتی تغییر کردندبه جز اینکه مزراع تعاونی )اشتراکی( به موجودیتهای شر ،در بالروس تغییر بسیار کمی رخ داد .خرده پا شد

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

ت یکیحات دربخش بعدی( اداره و یا مالتوسط شرکت های بین المللی و یا صندوق های توسعه )توض تشکیالت برخی اوقات

مثال به طور  .کشاورزان در آن ظهور کرد که بخش خرده پا نسبتاً بزرگراین تنها کشوری بود اک در بین این سه کشور، .گردید

 بیش روی   شانگترینرزب تای  85 ، در بین آنان،کشاورزی می کردند هکتار  2000کاربر در حداقل  2984، 2010سال  در 

کار  درصد کل زمینهای زیر کشت(  13.6هکتار ) میلیون  4.7روی  بزرگترین  تای  30؛ هکتار کار می کردند میلیون  6از 

 عدد بزرگترین 30 ،کنترل می شد درصد زمینها توسط شرکتهای بزرگ 80،  2010می کردند. در فدراسیون روسیه در سال 

ع تبدیلی و چند شرکت صنای .درصد تمامی زمینهای زیر کشت 5.5میلیون هکتار را کنترل می نمود یا  6.7 شرکتها  این

 پای کشاورزان خرده پا جای ،ند. در منطقه جنوبی قزاقستان که منطقه کشت پنبه می باشدشدر اهبازرگانی نیز در دهه قبل ظ

شمال این کشور، گروه های بزرگ بازرگانی  در  ولی در منطقه کشت گندم ،قبلی گذاشتند مزارع دولتی و تعاونی های بزرگ 

زمین در  هزار هکتار  700هکتار در قزاقستان و هزار  800رین آنان شرکت هولدینگ ایولگا ، کشاورزی ایجاد شد که بزرگت

 روسیه را کنترل می نماید.

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

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

با پشتیبانی سرمایه گذاران شهری، مقدار زیاد زمینی  که به مدیران زرنگ شرکتهای کشاورزی اجازه داد ،قیمت بسیار پایین

 کنند. تصاحب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2007ساختار مزرعه در اروپای شرقی ، : 2جدول 

 کشور

1000باالی  1ESU ESU 1-2 SEU 2-8 ESU8-100 ESU زیر  

 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 استونی

 16 0.3 30 5 21 16 11 20 21 59 التویا

 18 0.2 30 4 21 13 11 20 21 63 لتوانی

 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 رومانی

 6 0.3 39 15 38 41 2 25 16 18 اسلونی

 71 1.4 21 4 4 6 2 12 2 77 اسلواکی

 

 

 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.  eur 1200واحد اندازه اروپایی استاندارد 

( براساس سطحی که برای یک فعالیت SGMبرای هر 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 خاص استفاده می شو

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

1200 EUR و تبدیل کردن به ،ESU.نشان داده می شود ) 

 

http://www.eurostat.org/


 

آنها را  لذا پایین نگه دارد مزارع تعاونی و دولتی قدیم  عیت بیکاران روستاها را با حفظعالقمند بود که جم روسیهفدراسیون 

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

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

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

هولدینگهای  اورزی ملحق نموده که با این روش دهها هزار و یا صدها هزار هکتار تحت کنترل آنها در آمدند.هولدینگهای کش

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

ی ایجاد شدند، آنها با اهمیت بسیار کمی باقی ماندند، و فقط کشاورزی زیر مجموعه بودند. در حالیکه کشاورزیهای خانوادگ

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

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

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. ،و انبار داشتندصنایع تبدیلی، حمل و نقل 

 ساختار مزرعه در کشورهای در حال گذار فقیر و وابسته به بخش کشاورزی1.1.3 

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

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

اندازه جمعیت یعی سطح درآمد را افزایش داده، مستثنی می باشد. می باشد، البته ترکمنستان، جایی که صادرات گاز طب

میلیون نفر می باشد. بخش بزرگی از جمعیت همه  7.5میلیون نفری دارد، زیر  22عمومأ به جز ازبکستان که جمعیت 

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

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

. اغلب اوقات ریزش باران در این کشورها کم (درصد در قرقیزستان 58درصد در تاجیکستان و ازبکستان و  80)می باشد. 

زمینهای کشاورزی در قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان آبیاری می شوند.  درصد 80است. به طور مثال بیش از 

و کلیه غله می باشد واردات  ی این گروه تمایلشان بهکشورها در مغولستان دامداری الویت بیشتری نسبت به کشاورزی دارد.

 را از قزاقستان وارد می کنند. غالتکشورهای آسیای میانه 

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

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

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

درصد خیلی  12و باقیمانده  ،دبودنزمین به میزان کمتر از دو هکتار  مزارع دولتی جدید دارای وسعت 282000از  درصد 88

ین کار را با بیشتر زمینهای ند. گرجستان هممی شددرصد زمینهای کشاورزی  23بزرگتر نبودند، که همگی جمعأ شامل 

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

لداوی، برنامه جامع تغییر ساختار بدهی همینطور به وبسیار کوچکتر از اندازه نرمال اتحاد شوروی سابق بودند. در جمهوری م

خود را به مدیران زمینهای  ،بقیه کشورها، اغلب مالکان جدید مزارع مزارع شخصی منتهی شد، هر چند مثل عداد زیادیت



 

عدد مزارع دولتی و تعاونی با  500میالدی،  2000تا سال  1995در قرقیزستان، از سال مزارع سابق تعاونی اجاره دادند. 

درصد دامها در  68مزرعه شخصی تقسیم گردید. در مغولستان، جایی که هزار  60هکتار، به بیش از  2500مساحت متوسط 

درصد دامها  96، 1999خصوصی سازی دامها آغاز شد و تا سال  1992در مالکیت دولت و تعاونیها بودند، در سال  1990سال 

دولتی باقیمانده و همچنین صنایع لبنیاتی نیز در همین دوره  به صورتدر مالکیت دامداران خانگی بودند. چند دامداری

خصوصی شدند. در تاجیکستان پروسه اصالحات ارضی به دلیل جنگ داخلی به تأخیر افتاد ولی نتیجه نهایی در انتهای دهه 

اختیار داشتند.  منجر به این شد که در بخش مزرعه )حداقل روی کاغذ( مزارع دهقانی سهم بیشتری از زمینها را در 1990

مابقی زمینها نیز بین مزارع شرکتی و تکه زمینهای خانوادگی، که از زمان شوروی سابق وجود داشت و هنوز بخش عمده مازاد 

هر چند حداقل یک سوم مزارع دهقانی تاجیکستان در عمل  قابل عرضه محصوالت کشاورزی را تأمین می نماید، تقسیم شد.

هستند که در خیلی از موارد تعاونی های  "دهقانی"جمعی یا مزارع  "مشارکت"؛ آنها بخشی از به صورت تکی کاشت نمی شود

 ( سازماندهی مجدد شده اند.شده قدیم هستند که به صورت ظاهری )بزک

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

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

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

دار(، و قیمتهای ترجیحی )سوبسید  تها توسط دولت تعیین می شوند، ارائه نهاده های دولتی بااست: اهداف اجباری تولید، قیم

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

 توجهی برای دولت شده است.

 اقتصادهای در حال گذارظهور سرمایه گذاری کشاورزی بین المللی در  1.2

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

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

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

این  چونساختار برای صادرات به مقیاس باال ضعیف بود، هر چند، برها و سیستمهای حمل و نقل داخلی افزایش داد. قبیل باال

راه گریز کافی برای  عمومأدر دیگر کشورهای در حال گذار  کشورها به صورت سنتی به بازار جهانی صادرات نداشتند.

تسهیالت مالی و نبود تخصص در  رهای محلی، به دلیل محدودیتهایولی اپراتو گذاشته شده بود، باال مقیاس باکشاورزی 

 ، دچار اختالل شدند.کشاورزی تجاری

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

ه و اکراین برای کاشت غالت مهیا خواهد نمود، در باال بردن تغییرات آب و هوایی، که مناطق جدید وسیع زیادی را در روسی

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

هلند و بریتانیای کبیر در  ،ایتالیا ،آلمان ،ی نظیر فرانسهیشورهاکشکر می باشند. کشاورزان تولید در حال کنترل بیشتر بخش 

خریدند. موسسات چینی شروع به سرمایه گذاری در کشاورزی قزاقستان و سیبری نمودند.  را اروپای شرقی مزرعه هایی

سرمایه گذاران برای سرمایه  عطشمیالدی، صندوقهای اعتباری زیادی برای کانالیزه نمودن  2000همینطور در نیمه دوم دهه 

ورزی کشورهای درحال گذار ایجاد، و تعدادی از سرمایه گذاران کنونی، شامل صندوقهای ملی، این گذاری روی بخش کشا

 2007 – 2008ی قیمت موادغذایی در سالهای عد از افزایش جهانصیص منابع خود اضافه نموده اند. ببخش کشاورزی را به تخ



 

قزاقستان، در اروپای شرقی،  شاورزیعمدتا در زمینهای ک میالدی، سرمایه گذاران خاورمیانه نیز فعال شدند. این منابع مالی

( نادیده گرفته مشترک المنافع )شوروی سابق های عضوبه امروز، دیگر کشور تا  و ده اند،شگذاری روسیه و اکراین سرمایه 

 شده اند. 

 مشابه اقدامات صنعت بین المللی هتل داری، سه مدل عمده سرمایه گذاری وجود دارد.

بهره مند  ،اجاره و افزایش ارزش زمینشامل  ،نفر می تواند یک زمین را بخرد و آن را اجاره بدهد و از دو محل درآمد ، یکاول 

یک )خرید، تولید، انتقال(  BPTشود. با نقل قول از بروشور یک صندوق که از این مدل استفاده می نماید: زمینهای کشاورزی 

زمینهای کشاورزی و بناهای عملیاتی مربوطه در کشورهای "ر به فرد می باشد: منحص امالکفرصت برای سرمایه گذاری در 

 ا استفاده از یک ساختار که مالکیت زمین را از عملیات کاشت.ب، همچنین روسیه و اکراین(%80اتحادیه اروپا ) پیوسته به جدید

سنتی سرمایه گذاری کشاورزی بهبود پیدا  یقه، مدیریت ریسک و شفافیت به نحو چشمگیری در مقایسه با طرجدا می نماید

که از  ،با وضعیت ریسک و شفافیت را بخش باالیی سرمایه گذاری کشاورزیپتانسیل ، BPTمیکند. زمینهای کشاورزی 

  "را تلفیق می نماید. ،مشخصه های سرمایه گذاری سنتی امالک است

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

 انجام  را  سنگینی  ماشین آالت کشاورزی و ساختار )زیربنا( سرمایه گذاری  عموما روی  قرار گیرد. سرمایه گذاران   قیمت

کشور طور مثال در میتوانند یک شخص و یا با شراکت با یک موسسه کشاورزی محلی باشند. به  . سرمایه گذاریهامی دهند

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

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

. لذا برای ، وجود دارددر صورتیکه یک کشاورز محلی تصمیم به نقض قرارداد اجاره بگیرد ،دعوای قانونییری پیگکمی برای 

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

اجاره با بسیاری کشاورزان خرد پامحلی امضا و با آنان روابط حسنه داشته باشد. در این شرایط، شراکت با یک موجودیت محلی 

سرمایه گذاران ترجیح می دهند سهام شرکتهای از ، بسیاری دلیل مواجه با این بازدارنده ها هبود. ببسیار مفید خواهد 

 حلی را بخرند. کشاورزی مدیریتی م

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

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

. در روسیه برای صندوقهای خارجی نیز ( مناسب استده و یا مایل به عضویت این اتحادیه هستندبه عضویت اتحادیه اروپا درآم

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

 ثبترس عموم باشد و یا اینکه در بورس اوراق بهادار ( می تواند خارج از دستFMCسرمایه گذاری یا شرکت مدیریت مزرعه )

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

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

. چند صندوق عضو بورسهای (MICEX)دعضو بورس اوراق بهادار بلغارستان و دیگری عضو بورس بین بانکی پول مسکو میباش

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



 

 هبود کم عمدتأ. دلیل اصلی این است که سود تولید سرمایه گذاری اولیه معامله می شونداز ارزش یینترصندوقها  پاشده بیشتر 

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

 آزادسازی شده اقتصاد مالی نهاده در یک امین منابع ت 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 همیشه موفق نبودند آنان شدند ولی مذکوراز بین رفت. سیستمهای جدید جایگزین  1990سیستم در اوایل دهه 

 Agroinvestست بانک و، یک بانک دولتی )اگرواینداد که پنبه کاران فرمان1998رئیس جمهور تاجیکستان در سال  مثال،

Bank) به نام فی( چریست  وو سرمایه گذاران شخصیfuturists ) یک قرارداد سه گانه برای استفاده از ملزم به امضاء

اگرواینوست بانک  ه فراهم میکردند.فیوچریستها نهاده ها را در مقابل مقدار معینی پنبدر این ساختار، د. بودنتسهیالت مالی 

. این سیستم طریقه فراهم میکردرا منابع مالی برای خرید نهاده ها و امنیت بازگشت از طریق حق انحصار فروش پنبه کشاورز 

امین آنان نهاده ها را از فیوچریست ها ت %80زیرا  ،منابع مالی خرید نهاده ها برای کشاورزان پنبه کار تاجیک شد اصلی تأمین

مالل انگیز بود. شاید به خاطر اینکه کشاورزان مبلغ زیادی بابت نهاده ها پرداخت و مبلغ کمی این برنامه کردند. هرچند نتیجه 

کشاورزی بسیار ضررده شد. ولی فشار دولتی روی کشاورزان برای کاشت پنبه به ، لذا فعالیتهای بابت پنبه دریافت نمودند

. نتیجتا از محصول را ارائه می دادندحتی به قیمت ضرر دادن هیچ چاره ای نداشتند و می بایست  ی بود که کشاورزاننحو

توسط کشاورزان از تبعات این  ، بخش کشاورزی بسیار مقروض شده و عدم پرداخت وسیع اقساط وامها2008تا  2007سال 

 بود.  برنامه

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

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

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

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

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

بانک که عمدتا توسط میلیون یورو   3/2رنامه کمک فنی ری به همراه بمیلیون دال 35، یک وام تجهیزاتی (TAFFتاجیک )

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

نکهای محلی از قادر ساختن کشاورزان پنبه کار برای گرفتن تسهیالت از با بانک اروپایی بازسازی و توسعهایجاد شد. هدف 

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

تعهدات کشاورزان را  OFFTAKERبانکها وامها 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  OFFTAKERتضمین می نمودند )

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

، در حالیکه هنوز صاحبان داده می شودبه کشاورزان آزادی بیشتر برای انتخاب خریدار خود  ،متصل هستند. در فاز بعدی

مهیا برای  بانک اروپایی بازسازی و توسعهدستگاه های پنبه پاک کنی به نقش خود در پوشش اعتبار و دریافت منابع مالی از 

فع جلوه منفی است. هر چند پروژه موفقیتی در ر به می دهند. این یک تجربه جالدامنمودن کمکهای فنی به کشاورزان ا



 

. شیوه عملکرد پروژه بیشتر سنتی ماند، ه استنداشت است،رایج شیوه قرض دهی کشاورزی که بین تمامی بانکهای تاجیکستان 

ی درسهااگر . باقی ماندتسهیالت مالی زنجیره ای ارزشی فقط یک ابزار کوچک  ،تمرکز روی وامهای شخصی و گروهیبا  و

د، شانس موفقیت گرفته شده از تجربیات بین المللی در مورد تسهیالت مالی زنجیره ای ارزشی ساختار پنبه اعمال می ش

 . پروژه بهبود می یابد

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

تسهیالت مالی با صنایع تبدیلی اعمال شود. در کشورهایی که این شیوه  قراردادهای آف تک/ ،کمتریا به نوعی  ،کشاورزی

درجه واقعی ساختاری و مدیریت ریسک به نظر محدود می باشد، و  -و مثالها در بسیاری کشورها پیدا می شود -استفاده شده

. به طور مثال پرداخت به داردو شخصی کشاورزان وجود به طور مثال صنایع غذایی( ستگی قوی روی ارتباط بین آف تک )واب

به کنندگان دانه های روغنی و غالت در چند کشور برای کودهای شیمیایی و دیگر نهاده های مورد استفاده کشاورزان  دتولی

های تولید کننده  مستقیم انجام می شود. در برخی موارد پرداخت به آنها از محل منابع مالی بانکها انجام می شود. شرکتطور 

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

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

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

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

د نهاده های کشاورزی خریکشور،  ولید کننده شکرترین تو فروش داده شد. در اسلوکی، بزرگ ، حمل و نقل، انبارداریکشاورزی

 Foodو همین طور بازپرداخت دیگر وامها به کشاورزان را تضمین نمود. در قزاقستان، یک شرکت مواد غذایی )فود مستر

master.گاوهایی با نژادبرتر را به بهترین تأمین کنندگان خود در مقابل ارائه شیر مهیا نموده است ) 

میالدی، بسیاری کشاورزان پنبه کار خرده پا بوجود  1990همین طور بعد از اصالحات ارضی نیمه اول دهه در قزاقستان  

آمدند. جهت دسترسی به منابع مالی پیش از برداشت محصول، شامل بذر، کود، سوخت و آب جهت آبیاری، این کشاورزان 

والت آن به ارزش قیمتهای جهانی پنبه شدند. صاحبان حبان دستگاههای پنبه پاک کنی برای فروش محصاوارد قرارداد با ص

 دستگاههای پنبه پاک کنی در قرقیزستان وارد قراردادهای مشابه با تولید کننده محلی پنبه شدند.

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

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

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

 دادند.

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

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

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

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

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

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



 

به خصوص اینکه کسی بتواند از تضمین متقابل  .نیز در آن الزاماً اجرایی می شوند، توزیع کاال به آسانی قابل انجام می باشد

تحت برنامه مهیا نمودن مبادله جهانی  ،روی تضمین بانک محلی برای اینگونه تسهیالت مالی ازسازی و توسعهبانک اروپایی ب

هر چند پیچیده و گران است و سیکلهای بهره مند شود. یک سیستم ایمن توزیع خوب  ،بانک اروپایی بازسازی و توسعه

 امکان پذیر است.تحققش ن ها وجود داشته باشد در صورتیکه این تضمی تراکنش کوتاه را نیاز خواهد داشت، ولی

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

، یا یک ،که می تواند یک آژانس مدیریت وثیقهفروش محصول نهایی، تراکنش توسط آژانس حمایتی اعتبارتا از ارائه نهاده 

FML ،این می ج را بعد از جنگ داخلی احیا نمودپوشش داده می شود. این ساختار مالی قبالً بخش پنبه کشور ساحل عاباشد .

به دلیل سقوط  محصوالت، تواند برای احیا بخش کشاورزی کشورهای در حال گذار، جایی که توافقات سنتی نهاده و بازاریابی

که  شود. این به خصوص برای وضعیتی و ناآرامی های اجتماعی مختل شده بود، مفید واقع دولتی،برنامه ریزی شده اقتصاد 

د، و از طرف دیگر زنجیره جدید شوحفظ و پشتیبانی کشاورزان خرده پا  باید یک بخش کشاورزی متشکل از تعداد بسیار زیاد

پشتیبانی  ،وصل کند( ه می تواند شهری یا بین المللی باشدک)کشاورزان خرده پا را به بازارهای جدید  تارا ایجاد کاال تأمین 

 نماید.

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

ی کاشت را انجام دهد، یک موجودیت سوم واگذار می کند. اگر کشاورز اقدامات عموم سمپاشی را به ، کود دهی واین شیوه

بین  محصول بدست آمدهمیزان مازاد سپس  چارچوببرای محصول که به احتمال زیاد تولید خواهد شد، تعیین می شود.ک ی

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

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

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

اس اس که بر محصول، اعمال تکنیکهای مالی پیش از برداشت در زمینهده اند. هنوز زمینه هایی برای رشد نتبدیل نششد

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

 گرفت.

 

 

 

 

 

 

 



 

 آب و هوا و بازار خطرات مقابلآسیب پذیری تولید کنندگان غذا در  فصل دوم: کاهش

 ریسکها در بخش کشاورزی کشورهای در حال گذار 2.1

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

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

را به  منفعتین ریسکها قرار می گیرند، آنها به احتمال زیاد زمانی که کشاورزان در معرض احمایتی ضعیف هستند، می باشند. 

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

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

بیمه آب و هوا اهمیت زیادی برای کشاورزان، و دیگر افرادی که متکی به تولید  درآمدهای مورد انتظار نیز محقق نخواهد شد.

محصول آنها می باشند، دارد؛ لذا، نه تنها کشاورزان بلکه شرکتهای صنایع غذایی و حمل و نقل نیز به مدیریت ریسک اهمیت 

سبت به دیگر کشورها به دلیل اینکه یون روسیه و اکراین وضعیت بهتری ننکته توجه داشت که فدراسمی دهند. باید به این 

بیشتر رخ می دهد، هستند. هر جه زمینهای بیشتری از آنان برای تغییرات آب و هوایی برای مناطق کشاورزی در جهت شمال 

ای مستمر هوای گرم،  بیشتر مشمول بی ثباتی می شود. می شود، تولیدات کشاورزی آنان، به دلیل جریانه ترکشاورزی مناسب

به جز بیمه محصوالت، ابزاری برای مدیریت اینگونه ریسک به ندرت در دسترس می باشد. وضعیت در خصوص ریسکهای 

از حداقل مربوط به قیمت نیز بهتر نمی باشد. به غیر از کشورهایی که به اتحادیه اروپا پیوسته و می توانند از مزایای حمایت 

( مهیا شده، بهره مند شوند، برنامه های موثری برای پوشش کشاورزان در CAPقیمت که تحت سیاستهای متحد کشاورزی )

آ، اگر قیمتهای جهانی افزایش یابد، دولتها ممکن است مضاف برابر ریسکهای مربوط به نهاده و یا محصول خروجی وجود ندارد.

 ف کننده، مانع از صادرات محصول شوند.از بیم افزایش قیمتهای پایین مصر

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

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

فصل برداشت و قیمتهای چند ماه بعد نتیجه عدم تقارن اطالعات، نبود ابزار کاهش ریسک مالی و هزینه باالی تسهیالت مالی 

کهای ریسکهای آب و هوا، تأثیر آن روی تولید و ریسکشاورزی به همراه ظرفیت پایین نگهداری محصول در مزرعه می باشد. 

تولید  در کشورهای مثل گرجستان و تغییر پذیریبه نمایش گذاشته شده است. البته  2و  1ای شماره شکلهقیمت در 

ی مثل لتوانی و رومانی که تولید زیاد گندم دارند نیز تفاوت یمغولستان که تولید ناچیز گندم دارند، زیاد است. ولی در کشورها

والت عمده کشاورزی دیگر نیز به صورت مشابهی شبیه می باشد ، همانطوریکه در مورد تولید برای محص تولید زیادی دارند.

 ی درب خروج مزارع نیز صدق می کند.قیمتها

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

عمدتأ  در نبود بورس محلی کاال، قیمتها  در یک محیط بی ثبات و غیر قابل پیش بینی،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  عرض این وقایق رویمیزان استفاده از نهاده، برای اجتناب از قرار گرفتن در م

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

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



 

 

 

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

 )پایین ترین و باالترین سالها به عنوان درصد متوسط(

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 دالر/تن 2009-2000اکراین در بین سالهای 

 

 

 

تا  1000پاسخ کشاورزان عمده که هر کدام مزارعی به وسعت بین  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

 

 

 

 

 

 



 

 2010، سال توسط کشاورزان عمده در روسیه شده  معرفیریسکهای عمده  :3شماره  شکل

 )بیش از یک پاسخ امکان پذیر بود( 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2010شده توسط کشاورزان عمده در اکراین، سال  معرفی:ریسکهای عمده 4شکل شماره 

 )بیش از یک پاسخ امکان پذیر بود(

 

 

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

که شامل: خشکسالی، که با تعدد بیشتری قید شد، و به دنبال آن، یخبندان، سرمای طاقتفرسای زمستان و تگرگ. متوسط 

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

 درصد در اکراین محاسبه گردید. 43روسیه و 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

هکتار(  10000جریب تا  1000عملکرد مدیریت ریسک کشاورزان عمده )از وسعت زمین : 3جدول 

 )درصد کل پاسخ دهندگان( در فدراسیون روسیه و اکراین

 

 هزینه مدیریت ریسک محصول هزینه مدیریت ریسک نهاده مدیریت ریسک 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

 %30ت در مورد قیمت: حفاظ •

 %24دولتی: قیمتهای  •

اتکا به پرداختهای تک  •

 %15منظوره دولتی: 

 

 اکراین

استفاده از بیمه سوبسید دار  •

برای  %50تا  40محصول: 

ریسکهای آب و هوایی 

 مختلف

بیمه بدون سوبسید محصول:  •

20% 

اتکا روی پرداختهای دولتی  •

در صورت وقوع خشکسالی 

 %23مصیبت بار: 

 اکراین

حفاظتهای مربوط به هزینه  •

 %12درصد )حدود  38نهاده: 

حفاظت در مورد 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: 

 

 

 

 

 

 



 

 آب و هوا از طریق بیمه شاخص مقابله با ریسک  2.2

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

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

تیجه، بیمه محصوالت کشاورزی بیشتر در کشورهای . در ن، داشتندهای باالی تراکشن که اجرای آنان را پر هزینه کرده بود

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

 سوبسیدهای گسترده ای را برای بیمه محصوالت کشاورزی معرفی نموده اند.

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

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

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

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

. در تمامی این موارد پرداخت به کشاورز براساس مرتبط باشدف شدن دام شاخصی باشد که غیر مستقیم به هوا، شاخص تل

رخ یک ضرر خاص که برای آن کشاورز رخ داده است،  نیست. با اینگونه بیمه، کشاورز دارای برخی حد محافظت در مقابل 

داشته باشد، زیرا باران می این سیستم شاید از حد عالی فاصله آب و هوایی که در منطقه او رخ می دهد می باشد. دادهای 

تواند نه در زمین کشاورز بلکه در محل ایستگاه هواشناسی باریده باشد، ولی اجرای این نوع بیمه ارزان و پرداختها نیز بالفاصله 

 بعد از اتفاق آب و هوایی قابل پرداخت خواهد بود.

آنها می توانند  ی از موارد قابل ارائه می باشد.و گستره ا آپشنز(، futures) فیوچرزدیریت ریسک آب و هوا شامل بیمه م

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

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

عرضه می شوند. مهیا می نمایند، در اقتصادهای توسعه یافته بازار و حتی در برخی کشورهای در حال توسعه مثل هندوستان 

، متوسط دما در در Xدر تمامی این موارد، یک شاخص ایجاد می شود )به طور مثال عدد میلیمترهای بارش باران در منطقه 

. آنها می توانند قراردادهایی منعقد )به نحوی که داشته باشندد یک جایگاه در این شاخص ( و مردم می تواننYزمان مقطع 

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

فیوچرز د. به طور مثال، اگر یک کشاورز دا خواهدرخ توسعه شاخص عایدشان خواهد شد. پرداختها به دنبال توسعه شاخص 

مبلغ برای هر میلیمتر باران که از میزان مورد انتظار پایینتر  Xریزش باران را بفروشد، و باراش باران زیر شاخص باشد، وی 

است دریافت خواهد نمود. پیش فرض این است که او جبران تمامی یا قسمتی از ضرر تولید را که در نتیجه بروز کمبود بارش 

 .ایجاد شده را دریافت خواهد نمود باران

 

 

 



 

 برای بیمه آب و هوانمونه هایی از ابزارهای توزیع : 5شکل شماره 

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 کنندگانتوزیع 

 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

 مجموع خطرات سرمایه 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  •

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

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

 بیمه نمایند.

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

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

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

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

هزینه های اضافه با در مقابل خطر مواجه  ،دولتی و دولتها میتوانند به عنوان بیمه دوم رکشاورزی دریافت نماید. سازمانهای غی

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

 بهینه برای تمامی شرایط وجود ندارد.

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

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

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

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

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

وجود دارد، همانگونه که در شکل برای این امر  احتماالت زیادی می باشد. پرداختهای مشروطدر تأثیر گذاری 

نشان داده شده است. برای مثال، بیمه می تواند از طریق کانالهای سنتی نمایندگان بیمه فروخته شود.  5شماره 

بسته نهاده به همراه می تواند به عنوان یک بسته توسط یک شرکت عرضه کننده نهاده خریداری شده و با فروش 

تسهیالت مالی کشاورزی با می تواند نه که در هندوستان و ماالوی انجام شده است. جمع شده و مهیا گردد، همانگو

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

ر حالیکه پرداخت اقساط که توسط بانک میکروفینانس در هند رخ داد. می تواند از طریق موبایل به فروش برسد، د

 ین امر در کنیا رخ داد. قابل اعتمادو پرداختهای احتمالی از طریق حسابهای موبایل انجام خواهد شد، همانگونه که ا



 

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

 ین افراد شد؛گذاشتن حق بیمه افراد به جیب ا

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. 

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

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

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

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 

 ؛د، بیمه شاخص کارایی نخواهد داشتمجزا و تصادفی باش

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

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

شود به سادگی بحث نمود که توسعه  لذا میسادگی می شود به آسانی و ارزانی توسط رقبا شبیه سازی شود. 

 پوشش 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  •

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

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

مل مرکزی می بایست قبول نماید که بانک یا عرضه کننده نهاده های کشاورزی می تواند به عنوان نماینده بیمه ع

اگر  ،نماید. 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  غیرممکن نباشد.

وم برای زیانهای حاد( باشند. مسئوالن یاد شده باید مطمئن گر داحتمالی )با دسترسی به بیمه  تبا ادعاهای خسارا

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

 دازند؛موارد مربوط به پرداختها دخالت نمی نمایند تا بیمه گران را مجبور کنند برای دالیل غیر قانونی خسارت بپر

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

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

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

قبولی بیمه در بازارهای در حال ظهور نشان داده که بی میلی برای پرداخت پیشاپیش حق بیمه وجود دارد. 

شاخص اگر از طریق بسته بندی با سرویسهای دیگر از قبیل عرضه نهاده یا اعتبار، و در صورتیکه حق بیمه تقسیط 

مضافأ خریداران نیاز دارند تا کامأل متوجه شوند برای چه چیزی پرداخت می نمایند. آنها باید قبول  است. شود، بهتر

کنند که  ممکن است آنها به دلیل یک واقعه کامأل محلی متحمل زیان به محصولشان شوند، ولی خسارتی را به 

مستلزم تالشهای قابل توجه برای افزایش آگاهی بیمه شاخص اجرا نشد در یافت ننمایند. این قبولی  دلیل اینکه 

 می باشد؛ و



 

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 

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

پوشش بیمه بسیار گران خواهد بود. وقایع مقطعی با زیرا ولی نه جدیباید توسط خود کشاورزان پوشش داده شوند؛ 

به ندرت ولی مصیبت باربسیار با رخداد ر گیرند. وقایع تأثیرات جدی آنهایی هستند که مورد توجه بیمه شاخص قرا

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

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

که می توانند به این امر کمک کنند، ولی فرد عمومأ انتظار پشتیبانی دولت برای اینچنین ار( وقایع مصیبت ب

خطرات را دارد. ولی نقطه ای که یک دولت به یاری شهروندان خود خواهد آمد باید با دقت سنجیده شود. الزم 

 د را اجتناب نمود.است وضعیتهایی که انتظارات برای کمک باعث کاهش تقاضا برای بیمه آب و هوا شو

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

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

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

اکرایین، بانکها به طور کشور به طور مثال، در ( توسعه دادهاند.Captive Insuranceاستفاده از شرکتهای خود بیمه ای )

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

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

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

آب و هوا را  بیمه متکی بر شاخصاین الزام پشتیبانی می نماید. یک پروژه پیلوت حمایت شده توسط بانک جهانی، امکان ارائه 

ر از اروپای شرقی، پیلوت نا موفق بود و ادامه داده نشد )قسمت بعد را مشاهده نمایید(. در کل، به غیبررسی نمود، ولی این 

 پوشش هنوز محدود می باشد.

 یک تجربه ناموفق-بیمه شاخص آب و هوا در اکرایین 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 بانکهای کشور اغلب در مقابل محصول آینده قرض می دهند، و لذا 

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 

ظار در آینده کم است( ، یا اصرار می نمایند که قرض گیرندگان بیمه اضافه در مقابل ضررهای برداشت محصول داشته مورد انت

 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 خطرات خاصی در مقابلو تمایل دارد،  سنتی

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

با بیمه محصول دهی شاخص شروع شد ، آزمایشاتی 2001کاهش محصول به دلیل خسارت مورد بیمه الزم می باشد. در سال 

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



 

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

 که برخی اوقات پرداختها تا شش ماه تأخیر داشتند. این امر منجر شدندو روشهای عملیاتی پیچیده به  اعتماد هستند

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

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

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

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

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 ،بزرگ می آمدهرچند پتانسل به نظر 

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

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

مسئول مربوطه مخالفتی با معرفی بیمه خطرات آب و هوایی به کشاورزان نداشت. پس از مذاکرات  تقریبأ صفر می باشد.

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

آماده مه بیمه خشکسالی زمستانی گندم ( طراحی شد. برناCredo-Classicاز شرکتهای بزرگتر بیمه )کردو کالسیک 

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

 نداشتند.

 رنامه وجود داشت:دالیل بسیاری برای شکست ب

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 

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

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

سوبسید باعث شد طرق سنتی بیمه محصوالت کشاورزی جذابیت بیشتری داشته باشند. این واقعیت 

و همینطور  همینطور مانع از ایجاد عالقه در شرکتهای بیمه برای سرمایه گذاری زمان و تالش برای درک

 یابی ابزار شاخص داشته باشند.بازار

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

 کاهش داد. را برای پرداخت اقساط بیمه های بازرگانی

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

 صنایع تبدیلی و بانکها اجازه خرید این سرویس را نداشتند.

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

 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 -زمان کافی برای بازاریابی وجود نداشت، و شرکت بیمهشریک )کردو •

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

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



 

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

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

ند، پرداخت خسارت به عنوان دوره مورد توافق باقی می مادر خسارتی صورت نپذیرفت. در صورتیکه شرکت 

شروع دوره پرداخت می شد، که البته در واقعیت کاهش باران رخ داد. طبیعتأ کشاورزان احساس کردند 

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

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

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

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

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

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

 وض شد.شرایط در اکراین وجود نداشت، و به محض اینکه کشاورزان شروع به استفاده از مزایا کردند، قواعد بازی ع

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

 تسهیالت بانکی فراهم شود.

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

 شد. یمه مجاز به تغییر قراردادهای در حال اجراسیستمها، شرکت ب

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

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

 تلقی می شود. (محدودیتهای قابل قبول باشد منطقه،برای  پایهدر صورتیکه ریسک ت حداکثر ممکن)که اکثر اوقا

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 نهاده های مرتبط، تکنولوژی، کشاورزی اقتصادی و اطالعات آب و هوا، و یا سرویسهای مالی را 

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

 پوششها 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.

احتمال  علیرغم این تجارب، به نظر می رسد این برنامه آزمایشی توجه تعدادی از شرکتهای بیمه اکراین را جلب نمود، و ایده 

 .در جریان میباشدبرای تعدادی از محصوالت کشاورزی  آب و هوا  استفاده از بیمه 

 

 



 

 شاخص بیمه کشاورزی در کشورهای در حال گذار بنیادتمرین مقیاسی: پتانسیل برای  یک 2.2.2

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

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

ررات اغلب اوقات مانع آنان از بیمه مجدد خطرات در بازارهای بین المللی، یا ارائه بیمه بر اساس ارز خارجی با ارجاع وظیفه مق

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

د به مشتریان ارائه نمایند. تا جاهایی، این فاصله را می توان توسط خارج کردن بیمه های پوششهای محدودی را اجازه دارن

میتواند بیمه آب و هوا را در مقابل  OECDپر نمود. یک شرکت با دفتر مرکزی در یک کشور ( offshoreبیرون از ساحل)

باشد، بخرد، هر چند شرکت بیمه نیاز به میزان مناسب داده ها برای ایی که می تواند درهر کشوری وجود داشته ریسکه

ه توسط بانکها کمیلیون دالر(  اولی این بیمه های بیرون از ساحل به معامالت مالی بسیار بزرگ )دهه. داردمحاسبه حق بیمه 

بر شاخص یک تالش کی متتوسعه بیمه های  محدود می باشد. مدیریت می شوند، OECDیا شرکتهای تجاری در کشورهای 

کشور در حال گذار بررسی نموده که طی آن کشورها  20احتماالت را در  2008یک مقاله سال  فوق العاده را طلب می نماید.

، و وجود پیش شرایط برای ایجاد اینگونه بیمه ها، گروه بندی شده اند. نتیجه بیمه متکی بر شاخصبر اساس محور تقاضا برای 

 ذیل مشاهده می گردد. 6در شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( در کشورهای در حال گذارIBI) شاخص متکی بربیمه  قلمرو: 6شکل 

 

 گزارش پیشنهاد می نماید، اقدامات بر شرایط خاص دسته های مربوطه منطبق گردند:

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

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

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

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

درصد سوبسید در حق بیمه ارائه می شود. در صربستان، کوزوو و مقدونیه تقاضای  90دولتی بیمه و با استفاده از 

 اینکهالگوی بارش باران و محیط سیاست گذاری که کأل سازنده نیست، می برای بیمه شاخص، با توجه بهنسبتأ ک

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

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

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

است مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا بهره مند شوند. تفسیر وضعیت در پرداختهای مستقیم اعطایی تحت سی درآمد

 خوب

 ضعیف

 زیاد کم

پیش 

شرای

ط 

برای 

ایجاد 

IBI 

 IBIتقاضا برای 



 

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

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

ویترین در ، یافتن زیر بخش ها و یا گذاشتن پوششهای بیمه اطالعات بیشترجزئیات دارند. پیشنهاد گزارش کسب 

 جایی که اجرای 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  •

بارش باران(. ولی خصوصیات شرایط آب و هوا قرار دارد )به خصوص خطر 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  در معرض ریسکهایکه 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 پیش شرایط بهبود یابصبر کردن تا  :د. توصیه گزارششومی 

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

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

آنها 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.

 با ریسکهای قیمت  ه مقابل 2.3

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

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

Markets .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 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 ساختن آنان به 

. توافقات قرارداهای انتقالی برای این منظور در بسیاری از کشورهای در امکان پذیر است ،نمی باشد( تضمین شده می باشد

به بانکها مجوز وام دهی به کشاورزان خرده پا که فاقد تضامین میان چیزهای دیگر، آنها حال گذار توسعه پیدا کرده اند. در 

یک موافقتنامه سه جانبه که یک بازرگان یا صنایع تبدیلی تعهد می نماید محصول کشاورز را  پشتدر داده، و کافی می باشند 

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

ک قرارداد استاندار نشده میان دو شخص جهت خرید یا فروش ی  (:Forward Sales Contractsقراردادهای پیمان آتی

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

تصمیم به فروش هستند، نه فقط برای اطمینان از میزان کافی تولید، بلکه همینطور برای ایجاد یک وضعیت که کشاورزانی که 

محصول خود )به این صورت که تحت مفاد قرارداد آتی با فروش محصول خود به شخص سوم، تعهدات  (side-sellجانبی )

 ،این روشهای کاهش ریسک الزم هستند ود را نقض می نمایند( در آینده دسترسی به تسهیالت مالی را از دست می دهند.خ



 

عدم پرداخت می باشد. زمانیکه کشاورزان متوجه قیمت بهتر از طریق فروش به  باالیزیرا هر توع توافقات آتی حامل ریسک 

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

قواعد واقعی فیزیک مبادالت بازرگانی الزامأ تحت  ابزاری برای مدیریت ریسک قیمت می باشد.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 ااز قیمتها که مستقل از عملیات فیزیکی بازرگانی است دست یابند. حتی اگر کشاورزان از بازاره مشخصی

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

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

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

ا از این ابزار برای گرفتن کنترل ایجاد می کنند. جایی که کشاورزان دسترسی به بازارهای مدیریت ریسک داشته باشند، آنه

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

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

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

افأ، عدم پرداخت اقساط را با خود حمل می کنند؛ مض شامل ها ریسکهای بسیار زیادقیمتهای ثابت در محیط بدون فیوچر

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

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

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

به طور مستقیم بیشتر کشاورزان  -کشوری با طوالنی ترین زمان تجربه با بازار فیوچرز کشاورزی-حتی در ایاالت متحده امریکا

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

دسترسی از طریق قراردادهای قیمت ثابت و حداقل با باال برنده ها و بازرگانان است. در یک بازار  ترجیحأ، حالت مرسوم

ت رقابتی خود را با ایجاد وضعیتهای مختلف مدیریت ریسک قیمت در حالرقابتی، اینگونه خریداران تالش برای تقویت 

خواهند داد. در کانادا یا ایاالت متحده امریکا، به طور مثال، کشاورزان می توانند از یک تابلو پیشنهاداتشان به کشاورزان انجام 

 مشتمل بر دوازده فرمول مختلف قیمت گذاری در قراردادهای اسپات و پیمان آتی انتخاب کنند.

مثل گازوئیل اجرا می کنند. به تعاونیها اغلب اوقات برنامه های مدیریت ریسک را برای هر دو محصول کشاورزی و نهاده ها 

، همانگونه که در مورد پنبه، در دیگر موارد از دسترسی به قیمت گازوئیل به قیمت ثابت بهره مند می شوند.طور مثال اعضا 

برنامه های قرارداد  روغن نخل یا بخش شکر متداول است، صنایع تبدیلی و دیگر موسسات برنامه های قرارداد کشاورزی

قیمتهای ثابت را به کشاورزانی که به آنها موارد مورد نیازشان را تحویل می دهند، را اجرا می کنند. آنها ریسکهای  یا کشاورزی

در برخی موارد، عرضه کنندگان مدیریت ریسک در دسترس مثل بانکها یا قیمت ایجاد شده را به بورس واگذار می کنند. 

بر اساس شرایط خاص منطبق شده اند را ارائه می نمایند. به طور مثال، آنها شرکتهای بزرگ بازرگانی ابزار مدیریت ریسک که 

به طور جایگزین، آنها این ریسکها را از یک قیمت محلی مرجع به جای قیمت جهانی تبدیل فیوچرز استفاده می کنند. 

( یا در یک فرا رسدنار گذاشتنشان برای کزمان مناسب کرده )به این نحو آنها را در حسابهای خود انتقال داده تا  "نگهداری"

 بورس مدیریت می کنند.



 

 

 

 نمونه های مکانیزم ابزار برای مدیریت ریسک قیمت: 7شکل 

 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 

کشی مرتبط با بلیطهای قرعه 

 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 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،  البته .وجود داردیا وامهای کشاورزی لحاظ شده، 

بسته  ( یا لمحصوفروش کل یا قسمتی از انبارها می توانند به کشاورزان گارانتی قیمتهای حداقل اف تیک )اعتبار در مقابل 

 اپشن هایی که به همان صورتی که در بلیط های بخت آزمایی به فروش می رسند، ارائه نمایند.

 

 نماید: را طلب میذیل تعدادی از شرایط  مدیریت ریسک قیمت

علیرغم تالشها در بسیاری کشورها )در فصل بعد مورد بحث واقع  می بایست یک بازار روان مناسب وجود داشته باشد. •

استفاده از بازار  خواهد شد(، قراردادهای فیوچرز کشاورزی موفق و روانی در کشورهای در حال گذار وجود ندارد.

ر ( یک چالش است، نه فقط به دلیل موارد لجستیکی که استفاده از بورسهای آن سوی آب دشواCMEپیشرو 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 زمحلی، ارائه نمایند. ولی ریسک عدم با

زیر سئوال بردن عملکرد خریدار یا فروشنده. لذا با ممکن است دبه درآورد، یا آشکارا یا  طرف مقابلحرکت می کنند، 

زمانیکه اجرای احکام قضایی ضعیف باشد، قیمتهای ثابت برای خریداران، فقط اگر فروشندگان سابقه خوشنامی خوبی 

 محدود می نماید.را دارند، قابل قبول می باشد. این واقعیت به طور موثری اجرای آن در کشورهای در حال گذار 

یط، تا زمانیکه بازارهای مناسب فیوچرز وجود ندارند، تئوری وار وجود دارند. آنها شامل نیاز برای امتیازات دیگر شرا •

قابل قبول و استاندارد در مبادالت فیزیکی؛ چارچوب سیستم قضایی و مقرراتی حمایت کننده؛ شبکه کارگزاری با 

تمایل آنان به عرضه اعتبار بانکی با شرایط بهتر به  توانایی معقول توزیع؛ فهم مدیریت ریسک قیمت توسط بانکها و

یک سیستم معقول پرداخت الکترونیکی؛ توانایی استفاده کنندگان آنهایی ریسک قیمت خود را مدیریت می نمایند؛ 

 احتمالی برای باز کردن حساب حق العمل کاری )کارگزاری(؛ و غیره. 

 

د سازی دارد )مباحث بیشتر در فصل بعدی ارائه شده است(. خوشبختانه هر لذا مدیریت ریسک قیمت نیاز قابل توجهی به نها

با عنایت به موهبت اینترنت، ساختن شبکه کاربران بسیار لذا ایجاد بورسها ارزانتر شده، بازدارنده می باشد ولی چند چالش 

 آسانتر شده است. 

 

 

 

 



 

 و مدیریت ریسکفصل سوم: ایجاد نهادها برای فاینانس کشاورزی، داد وستد 

این فصل بر روی دو موسسه که می توانند نقش مرکزی در سازماندهی تسهیالت مالی کشاورزی، دادوستد و مدیریت ریسک 

 در 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

بیشترین تعداد در ترکیه با تعداد یکصد  رای حداقل یک بورس کاال می باشند.کشور در حال گذار، دو کشور دا از هر سه

کمتر از یک پنجم آنان در فیزیک مبادالت نقش ایفا می نمایند. مابقی به منظور ثبت مالیات عمل می نمایند. چند بورس، هر 

ثبت شده لیکن غیر فعال بورس عملیاتی کاال می باشند و تعداد بیشتری ده  فدراسیون روسیه و اکراین هر کدام دارای چند

می باشند. علیرغم توسعه سریع بخش کاال، بیشتر بورسهای این کشورها فقط سالن حراج بوده و سرویسهای مدیریت ریسک و 

 تسهیالت مهیا نمی نمایند.

آذربایجان و کشورهای  ولیبیشتر کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق همینطور دارای یک یا چند بورس کاال می باشند، 

 د.نبه عنوان تاالر فروش عمده عمل می نمایآنها بالتیک استثنا می باشند. لهستان دارای بیست بورس کاال می باشد و بیشتر 

در حال حاضر قسمتی از اتحادیه اروپا هستند، دارای بین یک و شش بورس  بیشتر کشورهای اروپای شرقی، شامل آنانی که

و همینطور بورسهای مالی که قراردادهای کشاورزی نیز می باشند. بورسهای اروپای شرقی شامل تعدادی از بورسهای انرژی 

وده و به عنوان مراکز حراج . فقط تعداد محدودی از بورسهای این منطقه تمرکزشان روی کشاورزی بهستند عرضه می نمایند

 عمل می نمایند.

نقش غیر مهمی در اقتصادهایشان ایفا  ضعف تشکیالتی و قدرت مالی می باشند و  های کشورهای در حال گذار دارای سبور

تشان سطح تراکنش پایینی داشته و احتماأل محو خواهند شد، مگر آنکه تشکیال یاری از بورسها به صورت ناپایدارمی نمایند. بس

کامأل باز طراحی و ارتقا یافته، که الزمه آن پشتیبانی گسترده مالی دولت یا سازمانهای بین المللی می باشد. جایی که آنها 

هرچند پیشرفتهای مثبتی در قراردادهای طال می باشد. ادهای بخش مالی یا در یک مورد ایفای نقش می نمایند عمومأ با قرارد

 رد.تعدادی از بورسها وجود دا

بیشتر بورسهای کشورهای در حال گذار می باشند. از میان بورسهایی که  های کشاورزی دارای اهمیت ناچیزی درقرارداد

قراردادهای کشاورزی عرضه می نمایند، شش تای آنها در کشورهای مجارستان، رومانی، فدراسیون روسیه و ترکیه کامأل 

ن و هندوستان مقایسه نمود. این توسعه یافته می باشند و می شود آنان را با بورسهای اروپا، ایاالت متحده امریکا، برزیل، چی

بورسها دارای تکنولوژی مناسب شامل مبادله الکترونیک بوده و میتوانند گستره پیچیده ای از ابزار شامل قراردادهای فیوچرز 

کشاورزی را عرضه نمایند. آنها به صورت منطقی در جامعه بین المللی بورس در هم آمیخته و دارای ساختار موسسات توسعه 

میزان مبادالت، گردش قراردادهای کشاورزی به  از نظر. هر چند هستند ته که عمومأ در تارنمای آنها قابل رویت می باشدیاف

 Turkish Derivativesمیزان مبادالت آنان روی فلزات گرانبها، همچون بورس مشتقات ترکیه ) نظر کم می آید.

Exchange: Turk Dex کشورهای در حال گذار دارا می باشد،  بورسهای کاال ره را در بینقراردادهای طال و نقبیشترین (که

 و در اوراق بهادار و مشتقات مالی مثل شاخص سهام، فیوچرهای پولی و قراردادهای نرخ بهره تمرکز نموده است.



 

در حال سرمایه و  قائل شده اندتعدادی از بورسهای در حال ظهور برای اینکه قراردادهای کشاورزی اهمیت قابل مالحظه ای 

فروارد  راردادهای  سیستم تسویه و قعرفی سالن مبادالت الکترونیک، م و عملکردشان بوسیله ارتقاء سیستم  روی  گذاری 

می باشند.این بورسهای درحال ظهورشامل حدودده بورس درهفت کشور شامل ترکیه، کشورهای شرق اروپا واتحاد شوروی 

دله، در این گروه است که بزرگترین بورسهای کشاورزی یافت می شوند. بزرگترین آنان در خصوص میزان مباسابق می باشند.

بورس بازرگانی ازمیر با مبادله سالیانه بیش از دو میلیارد دالر پنبه می باشد. چند تای این بورسهای سودده می باشند و غنی 

ر مثال، بورس بالروس به خریداران امکان خرید کاال و اقالم به طو از پول نقد، و برخی از آنان روشهای نوین را توسعه داده اند.

را به صورت فوب در بنادر کشورهای دیگر در بالتیک و دریای سیاه را می دهد، بدین معنی که خریدار مجبور به پذیرش 

واردات -انک صادراتخطرات، ویا هزینه حمل و نقل نمی باشد. بورس ریسک حمل کاال از بالروس به بنادر یاد شده را بوسیله ب

 کشور بالروس 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 -اجبه سختی فعال می باشند. دیگران در حال گذار از سکوی جارزدن حر (تمامأ در کشورهای اتحاد شوروی سابقبورسها)

به بورسهای پیشرفته تر می باشند، که سرویسهای تجارت الکترونیک، اطالعات ارزش افزوده و سرویسهای کنترل کیفی، 

 همانگونه که در کشورهای یوگوسالوی سابق در جریان است، عرضه می نمایند.

حدود یک جین )شش عدد( به یک سطح به طور خالصه، علیرغم تعداد زیاد بورسهای کاال در کشورهای در حال گذار، فقط 

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.

 CME، که این اواخر توجه مجدد به دارد و در کشورهایی مثل فدراسیون روسیه و اکراین دامنه زیادی برای رشد وجود

معطوف نموده اند، عالقه به توسعه قراردادهای کشاورزی قوی می باشد. کل میزان مبادله سالیانه تمامی قراردادهای کاال در 

نیز  تیشتر آن در ترکیه رخ می دهد و بیشتر مبادالتمامی کشورهای در حال گذار باهمدیگر حدود ده میلیارد دالر است که ب

طال می باشد. این میزان کمتر از میزانی است که در یک روز در بورسهای اصلی در چین یا هند رخ می دهد. در بسیاری 

د. به طور کاال در بورسها پشتیبانی کنن کافی بزرگ هستند تا از میزان باالی کشورها، بخشهای اصلی فیزیکی کاال به اندازه

مثال نقش کشورهایی نظیر قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین در بازار جهانی غالت و دانه های روغنی به سطحی افزایش 

 دریای سیاه می تواند توجه جهانی را به خود جلب نماید. تکه قراردادهای موفق فیوچرز دانه های روغنی و غال یافته

 ه فدراسیون روسیهتوسعه فیوچرهای گندم: تجرب 3.1.1

(، یک زیر National Agricultural MercantileExchange: NAMEXبورس ملی کشاورزی تجاری )، 2008در آوریل 

( اولین تالش خود برای ایجاد فیوچرهای گندم آغاز کرد. نامکس MICEXمجموعه بورس اوراق پیشرو فدراسیون روسیه )

متعدد  منطقه ای  بورسهای  که آن را قادر به دسترسی به نقاط دور دست از طریق  بود  دسترسی وسیع منطقه ای دارای 

در حال خرید غالت بوده است. نامکس از طرف دولت روسیه به منظور کنترل بازار خود  2002نامکس از سال د. می نمو

قیت قرار داشت. نامکس دو قرارداد اتحادیه غالت روسیه را از سهامداران خود تلقی می نماید. لذا در جای خوبی برای موف

 43تن با حمل باالبرهای فرانکو در جنوب فدراسیون روسیه ) 65فیوچرز کارخانه آرد گندم را معرفی نمود: یک قرارداد برای 

 تن حمل فوب در منطقه نووروسیسک، بندر اصلی روسیه در دریای سیاه. قراردادها شروع 60معتبر(، و یک قرارداد برای باالبر 



 

 9.2به  یبا افزایش حدود دو برابر 2009میلیون تن دست یافت، که در سال  5به گردش حدود  2008خوبی داشت و در سال 

برای  مقدار میلیارد دالر می شد. دو سوم این 1.4قرارداد به ارزش  149.249 تعداد میلیون تن دست یافت، که در بر گیرنده

 به، رکود شروع شد، با رشد 2010برای قرارداد باالبرهای فرانکو بود. ولی در سال یک سوم باقیمانده قراردادهای صادرات و 

فیوچرز گندم اروپا در بورس بین  2010درصد از میزان قراردادهای  10درصد. در حالیکه این سطح هنوز  12میزان فقط 

 ناچیزبین المللی فیوچرز گندم در شیکاگو المللی مالی فیوچرز لندن باالتر می باشد، ولی در مقابل میزان قراردادهای اصلی 

 می باشد.

 پروژه های منطقه ای بورس 3.1.2

ی صورت پذیرد، قابل تحقق صورتیکه پشتیبانی مالمنطقه ای، در    چشم انداز با  کاال در  برخی موارد، توسعه  یک  بورس 

 می باشد. 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  •

در مسیر رود دانوب، به خصوص مجارستان، مقدونیه، رومانی، صربستان و ترکیه. ترکیه، با بازار بزرگ کشورهای 

شروع می باشد، ولی پنجره فرصت برای  داخلی تولید و مصرف، دارای بزرگترین پتانسیل برای توسعه چنین بورسی

منطقه ای کوچک می باشد. یک از بورسهای بزرگ غربی می تواند عملکرد خوبی در معرفی قراردادگندم دریای 

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه داشته باشد. ه با محل تحویل در یک یا بیشترسیا

غالت از طریق دریای سیاه  به بخش متمایل به صادراتدانه های روغنی که توسعه یک بورس فیوچرز غالت و  •

روسیه و اکراین کمک می کند. غالتی که از این دو کشورها صادر می شوند به لحاظ کیفیت و مقصد بسیار شبیه 

همبسته می باشند. اگر دو کشور بتوانند روی سیاستهای مربوط به غالت به توافق هستند، و قیمتهای صادراتی نیز 

 ک بازار منظم منطقه ای قابل تحقق می باشد.برسند، ی

برای مبادله گستره ای از قراردادها  توسعه یک بورس منطقه ای غالت برای قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان،  •

از قبل  ر(. دو کشور آخSpot, Forwards, Repos, and Futuresشامل اسپات، فرواردز، رپوز و فیوچرز )

و وارد کنندگان آنان می توانند از فرصت خرید از طریق بورس قزاق اقستان وارد می نمایند را از قز بیشتر غالتشان

د.با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی این کشورها، یک بورس با این ذات شونیا در پیرامون این بورس بهره مند 

وقتی به اندازه انبار شروع شود،  می تواند به تدریج ایجاد شود. می تواند با یک مبادله اسپات رسید الکترونیکی

همانطوریکه میزان افزایش یابد، فیوچر ها معرفی  .دایبانکداران را جذب نم ،کافی اعتماد در سیستم ایجاد شد

 خواهند شد.

توسعه یک بورس منطقه ای پنبه برای قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. چون ازبکستان دومین  •

( و توسعه زیر UZEXبر اساس گسترش منطقه ای بورس اصلی ازبکستان ) در جهان می باشد،پنبه  تولید کننده

در میان آنهایی می باشد. به طور مثال می تواند انبارهای قرقیزستان را  گزینه بنای قراردادی آن، احتماأل بهترین

این بورسهای منطقه ای  که قراردادهای پنبه اش قرار است حمل نماید اضافه کند. برای اینکه موفق شود،

میبایست 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 در زمینه سیاسی کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق، صحبتهایی در زمینه ایجاد بازار مشتر •

ه که شامل محصوالت کشاورزی نیز خواهد شد. در صورتیکه یک سیستم واحد قوانین شوروی سابق داشتاتحاد 

نیز  سابق اندیشیده شود، بورسهای کاالی کشوری  اتحاد شوروی  عضو  کشورهای  برای بازار مشترک  گمرکی 

منطقه ای بازرگانی و قیمت به صورت الکترونیکی به هم وصل شده و به عنوان استخوانبندی ساختار  دمی توانن

به جایی نرسیده ولی مذاکرات  2010عمل نماید.  بازار مشترک کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق تا سال 

یک اتحاد گمرکی بین خودشان همچنان ادامه دارد. در همین حال، سه کشور اصلی )بالروس، قزاقستان و روسیه( 

مرکی، وزیران کشاورزی این کشورهاتصمیم گرفتند که بورس کاالی ایجاد نموده اند. به عنوان بخشی از اتحاد گ

ایجاد تا اقدامات خود را هماهنگ ( KICEبین المللی قزاقستان )( و بورس کاالیBUCE( ،)MISEXجهانی بالروس )

برای داد و بازار جدید سازماندهی شده ای را برای کاال، به نام بورس کاال اروپا آسیا،  .در این راستا مقرر شددنماین

 امضا شد. 2010ستد محصوالت کشاورزی، ایجاد نمایند. یک یادداشت تفاهم برای این منظور در سال 

آذربایجان، قزاقستان، قیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و مذاکراتی بین کشورهای آسیای مرکزی  •

نرژی، کاالهای کشاورزی و برخی مواد خام ازبکستان در باره چگونگی افزایش مبادله کاال در منطقه برای اقالم ا

به دنبال آن اجرای قوانین و مقررات  و دیگر در جریان بوده است. پروسه سیاسی می بایست ابتدا پیش رفته

ه و به خصوص در قزاقستان، ترکین یکسان اجرا شود، بورسهای کاال یکپارچه گمرکی نیاز می باشد. اگر قوانی

یدی در دادوستد منطقه ای کاال، شکل گیری قیمت و مدیریت ریسک ایفا نمایند. به می توانند نقش کل ازبکستان

صورت تکنیکی، با گسترش دسترسی به اینترنت پر سرعت با قیمت کمتر، عملکرد بهتر دادوستد الکترونیکی و 

 سیستمهای پرداخت، اینگونه پروژه های منطقه ای با مشکالت کمتری مواجه خواهند شد.

 موانع و دشواریها 3.1.3

غیبت بورسهای کاال موفق به این معنی نیست که این بورسها نمی توانند برای منطقه الزم باشند. بورسهای کاال می 

توانند گستره وسیعی از ابزار که می توانند بازار کشاورزی را بهبود بخشند و سرمایه گذاری روی بخش کشاورزی، 

حالت کنترل و پرسودتر نمایند. بخش کشاورزی در کشورهای در حال گذار عمومأ از صنایع تبدیلی و دادوستد را امنتر 

این هر چند برخی کشورها با تأخیر پشت سر  ،و حضور غالب دولتبه سیستمهای لیبرال اقتصاد بازار در حال حرکت بوده

ابی و مدیریت ریسک قدامات بازاریحرکت می کنند. بعد از آزاد سازی، بورس کاال می تواند وارد شود و بسیاری از اروند 

ط دولت انجام می شد، به پشتیبانی از بخش خصوصی در حال ظهور، عملیاتی نماید. هر چند توسعه یک را که قبأل توس

بورس موفق یک وظیفه چالش برانگیز بوده و می بایست با بسیاری از عوامل مشکل ساز در کشورهای در حال گذار 

 مقابله گردد.

باشد، دیگر  نبود آشنایی با مکانیزمهای بورس و مدیریت ریسک می تواند در بیشتر منطقه چالش زا در حالیکه 

مرتبط با شرایط خاص یک کشور، مثل اندازه اقتصاد کشاورزی، توسعه بخشهای مالی و کشاورزی و سیاستهای  مشکالت

باشد و اندازه بازار احتمالی برای بورس  . به طور مثال اگر تولید کشاورزی پایینمتفاوت می باشد مربوط به کاال،

 کشاورزی کوچک باشد، بورس کشوری ممکن است به لحاظ مالی غیر عملی باشد.

اگر کشاورزی سازماندهی ضعیفی داشته باشد، و کشاورزان، صاحبان صنایع تبدیلی و بازرگانان نیز آموزش کافی ندیده  

این پروژه ها اگر بانکداران فهم کمی از های بورس مشکل باشد. باشند، ممکن است ایجاد زمینه کافی برای پروژه 



 

( سازماندهی شده که عالقه به فعال شدن speculators) دالالنبازارمدرن کاال و مکانیزمهای مالی داشته باشند، و اگر 

کارگزارانیک بورس رشد نخواهد کرد. ن . بدومضافأ دچار مشکل می شوندوجود نداشته باشد باشند، در بورس کشاورزی

ا فقط چند شرکت بزرگ به صورت عمودی در هم تنیده شده که یدر مقابل، کشاورزی بسیار سازماندهی شده باشد، اگر 

بر زنجیره ارزش کشاورزی غالب باشند، پس این شرکتها عالقه ای به عرضه مکانیزمهاییکه باعث افزایش شفافیت در 

حضور و کیفیت یک سیستم قاطع قضایی و چارچوب مقرراتی مضافأ ظرفیت توسعه ند داشت. بازارشان شود، نخواه

یک بورس به دلیل نبود قوانین و مقررات )مثل آنانی که سرمایه گذاری در بورس را  بقایبورس کاال را تعیین می نماید. 

کارا مکانیزم حمل، که از الزامات سیستم عملیاتش را می دهد؛ یا یک سیستم  تنظیماداره می نمایند؛ به بورس توانایی 

 .تضعیف خواهد شدمی کند(  رسید انبار می باشد، را فعال

، بورسهای سرتاسر منطقه برای ایجاد ارتباط کارا بین بخش فیزیکی غالت و مبادله کاغذی قراردادهای به طور مثال

حق میزان  ،ار، که به دارنده آن قبضسید انبم رقابل تعویض غالت در حال تقال بوده اند. ارتباط طبیعی از طریق سیست

. هر چند برای اینگونه سیستم که بوجود می آید خاصی از محصول یک درجه خاص در یک انبار خاص را می دهد

به نحو مناسبی کار کند، یک سیستم عملیاتی قضایی و چارچوب مقرراتی، شامل مجوز دهی و نظارت بر انبار بتواند 

در کشورهایی که تالشهای اولیه بخش خصوصی برای تم معتبر محافظت در برابر تقلب، الزم است. های عمومی و سیس

اط به دلیل نبود  مقررات  قوی ایجاد بورسهای فیوچرز مثل قزاقستان و روسیه وجود داشته، اقدامات برای ایجاد این ارتب

انبارها در دستان چند نفر متمرکز بود، تضعیف شده سیستم درجه بندی مناسب، و چون سیستم مالکیت رسید انبار و 

 بود.

سیاستهای کشاورزی و بازرگانی عوامل مهمی برای محدوده توسعه بورس کاال می باشند. مثأل مداخله در بازارهای 

کشاورزی همچون ممنوعیت صادرات و دیگر مداخالت برای تقلیل نوسانات قیمت، بورس کاال را، به خصوص اگر به 

همینطور می شود از واقعیات استنباط کرد که ابتکارات بورس کاال  فرمان اجباری اجرا شود، تضعیف می نماید.صورت 

که روی کشاورزی اروپا تمرکز نماید هیچگاه در اجرا موفق نبوده، حال در فرانسه، آلمان، هلند، یا انگلستان، تور 

که کشاورزان از خودشان در مدیریت ریسک قیمت که ( با ایده اینCAPحفاظتی که توسط سیساست کشاورزی متحد )

. لذا، بورسهای جدید کاال در کشورهای تازه ملحق شده یا طرفدار ،در تضاد می باشددر مقابل آن قرار دارند دفاع بکنند

 CAPبرای مدت طوالنی تر، اصالح بیشتر . خواهند داشت الحاق به اتحادیه اروپا، حداقل در آینده نزدیک گزاره مشکلی

اتحادیه اروپا ممکن 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

ن بیستم، سیستم مالی رسید انبار نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایاالت متحده ایفا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قر

دولت مرکزی اهمیت این ابزار مالی را تشخیص داده و توان بانکهای محلی را برای وام دهی به بخش کشاورزی  نمود.

سیستمهای مشابه در این دوره، توسط افتتاح یک پنجره مخصوص تخفیف برای وامها توسط رسید انبار تقویت نمود. 

، گزارش دهی مالی با توسعه 1930و  1920مالی پشتیبانی دولتی در اروپا وجود داشت. ولی در دوره دهه های 

انسهایی رتبه بندی، با ایجاد سیستمهای بهتر سازماندهی شده ژو آ Dun & Bradsheetموسسات اعتباری نظیر 



 

مورد شرکتها بر اساس موازنه قضایی بهینه گردید. لذا برای بانکها قضاوت در حسابداری، حسابرسی، مالیاتی و سیستم 

 آسانتر شد. ،حسابهای دفاتر و سوابق عملیاتشان، و جذب اعتبار دهندگان بی میل

می شود حدس زد که وضعیت کشاورزی در کشورهای در حال گذار بعد از سقوط حکومتهای کمونیستی مشابه بود، و 

براستی این تفکر برخی سازمانهای  انبار می توانست نقش مشابهی در احیا این بخش ایفا نماید. سیستم مالی رسید

بانک اروپایی بازسازی و (، CFC(، صندوق عام برای کاالها )CIDAکمک رسان شامل آژانس بین المللی توسعه کانادا )

ا چند پروژه را در کشورهایی نظیر بلغارستان، د. آنهبو( USAIDو آژانس ایاالت متحده برای توسعه بین المللی ) توسعه

راه اندازی نمودند.  سب برای تسهیالت مالی رسید انبارلهستان، رومانی، روسیه و اکراین، با تمرکز روی ایجاد محیط منا

ی، قانونگذار در مجالس  ملی جدید  قوانین  اتی، بیشتر اوقات با هدف وضعشامل اجزاء قضایی و مقرر پروژه ها  این 

)سیاست تشویقی( برای آنان در حالت  "هویجها"می شد. اینها در زمینه افزایش آگاهی برای بانکهای محلی و توسعه 

(، به همراه اقدامات مختلف بدین معنی که برای شرکتهای بانک اروپایی بازسازی و توسعهفرصتهای وام دهی مجدد )با

 مالی فیدلیتی عمل می نمایند.محلی مالک انبارها امنیت بیشتر از طریق منابع 

این پروژه ها مقداری موفقیت داشته اند ولی هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد. بانکهای محلی هنوز از بررسی احتماالت 

مربوط به تسهیالت مالی رسید انبار )در میان چیزهای دیگر ادامه نگرانی اغلب محق در باره قابل اعتماد بودن 

گردانندگان انبارها د. و مقررات اغلب اوقات باز می مان محلی( اکراه دارند. اصالح قوانین قضایی گردانندگان انبارهای

چندان رغبتی به کمکرسانی به صندوق فیدلتی نداشتند. برخی پروژه ها سودای کپی نمودن سیستمهای غربی رسید 

زم برای شرایط خاص در بخش کاالی بازارهای ند، به خصوص آنهایی که در ایاالت متحده بودند، ولی تطابق الداشتانبار 

ده، حال نمودر حال گذار را نداشتند. همینطور توجه بیش از حد روی ایجاد یک سیستم قضایی و چارچوب مقررانی 

حمایتی  وثیقه هایآنکه توجه کمی معطوف پشتیبانی واقعی از راه حلهای عملیاتی در محل اجرا شده است. آنها شامل 

ر حال گذار و تسهیالت مالی بیشتر تسهیالت مالی رسید انبار در اقتصادهای د وسیله حملر که نقش مدیریت/اعتبا

که در گذشته حامی اصلی برنامه های مالی رسید انبار با پروژه  بانک اروپایی بازسازی و توسعهد. نزنجیره ارزش می باش

لیتوانی، لهستان، رومانی و اسلواکی بوده پشتیبانی هایی در کشورهای بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، قزاقستان، 

، کشورهای بوسنی، صربستان، تاجیکستان و اکراین نیز به لیست 2008خود از این روند را ادامه می دهد. از سال 

 د انبار کاردر آنها فعالیت داشته و یا در آینده در زمینه تسهیالت رسی بانک اروپایی بازسازی و توسعهکشورهایی که 

 ده است.  خواهد کرد، اضافه ش

 وضعیت تسهیالت رسید انبار در کشورهای در حال گذار 3.2.1

از  شماریدر  ،و دیگر آژانس های کمک رسان حامی توسعه تسهیالت رسید انبار بانک اروپایی بازسازی و توسعه

در ویژه بلغارستان، مجارستان، قزاقستان، جمهوری مولداوی، صربستان و اسلواکی، موفق بوده اند.  نمونه های اکشورها، ب

این کشورها، اجماع اولیه در بین ذینفعان ایجاد شد، اجزاء مهم سیستم رسید انبار کار گذاشته شد و تعداد زیادی از 

تسهیالت مالی بانکهای محلی در  دند.انبار نمو تسهیالت برای سیستم رسید بانکهای بخش خصوص محلی شروع به ارائه

و  گردانندگان انبار در محل نمودهتشکلهای د تعدادی از بانکها شروع به ایجا بالغ بر یک میلیارد دالر می شد. قزاقستان

یالت استفاده می نمایند. در بلغارستان، برخی بازرگانان محلی از تسهغالت  االبرهایاز نمایندگان خود در محلهای ب



 

تیک، بدون هیچگونه دارایی ثابت -مالی برای تمامی عملیات دادوستد غالت خود بر اساس رسید انبار و قراردادهای اف

 که الزام بانک به عنوان وثیقه می باشد، استفاده می نمایند. 

حداقل سیستمهای ابتدایی رسید انبار را تأسیس نموده  ،دیگر کشورها چون کرواسی، رومانی، روسیه، ترکیه و اکراین

اند. آنها این سیستمها را توسط حمایت کمک رسانان توسعه بیشتری داده اند، به غیر از لهستان که بیشتر کار انجام 

خی تسهیالت مالی رسید انبار را در برمتوقف شد. برخی کشورها به صورت فعال  1990شد، ولی پیشرفت در اواخر دهه 

ون ترکیه برای صادرات فندق و تنباکو، استفاده می الت برای ذخیره محلی غالت، یا همچبخشها مثأل برای اخذ تسهی

نمایند. در دیگر کشورها تالشهای اولیه برای ایجاد چارچوب قانونی و اجرای طرح پیلوت تسهیالت رسید انبار، قسمتی 

در برخی موارد، اجزا مرکزی یک  عه نیافته است.اجرای کامل توس حلهاز آن به دلیل نبود حمایت ذینفعان محلی، به مر

سیستم رسید انبار مثل چارچوب سازمانی مناسب برای اعطای لیسانس و بازرسی انبارهای عمومی، یا تضمین مالی 

میدانی انبار، حسن انجام کار هنوز وجود ندارند. هر چند در روسیه، ترکیه و اکراین مقداری تسهیالت بر اساس توافقات 

به خصوص برای صادرات غالت و دانه های روغنی و برخی واردات وجود دارد. برخی از این کشورها هنوز در تالش برای 

حرکت رو به جلو هستند. برای نمونه، پیشرفت روسیه در زمینه چارچوب قانونی برخی اوقات در مجلس آن کشور، دوما، 

 توسط رهبران آن کشور مطرح می گردد. در مواردیرسید انبارها  بررسی می شود و نیاز به افزایش حوزه

هنوز قوانین مربوط به رسید انبار وجود ندارد. مضافأ، پتانسیل  ،تعداد قابل مالحظه ای از کشورهای در حال گذاردر 

بکستان انس های کمک رسان در تعدادی از کشورها شامل تاجیکستان و ازی توسعه سیستم رسید انبار توسط آژبرا

را فراهم برای پنبه ین المللی از قبل تسهیالت رسید انبار  چون ازبکستان، بانکهای ب در چند کشور معرفی شده اند. 

می کنند. کار گسترش استفاده از رسید انبار توسط بانکهای محلی در برخی از این کشورها شروع شده است. برای مثال 

 تاالر  ایجاد  ( اکراین برای AMDIاقدامات موسسه توسعه بازارهای کشاورزی )در گرجستان و آذربایجان در میان 

 مشترک دادوستد غالت گنجانده شده است.

 موانع و محدودیتها 3.2.2

 موانع و محدودیتها در کشورهای در حال گذار برای اجرای کامل عملیات سیستمهای رسید انبار وجود دارد.تعدادی 

پشتیبانی محکمی برای یک سیستم عملیاتی رسید انبار می باشد. بدون یک چارچوب  ،یک چارچوب قانونی مناسب

قانونی خوب، سیستم رسید انبار متکی به مناسبات قانونی بین طرفهای متفاوت که در بخش کشاورزی فعال بوده و 

و کمیته های اعتبار دارای ریسک اعتباری مورد تصور عام می باشند. در چنین شرایطی، هزینه های تراکنش باالتر 

دهنده بانک در تأیید تراکنشها محتاط تر می باشند. سیستمهای الکترونیک می توانند در اینجا کمک کنند، چون بانکها 

هر چه چارچوب احساس راحتی بیشتری با دسترسی به مدارک و اطالعات که برایشان ارائه می شود پیدا می کنند. 

بانکها  و کمیته های در کنترل کنندگان ریسک  های احتمالی وسیع تر می شود.قانونی بهتر باشد، گستره تراکنش 

روال شفاف وجود  ؛اعتباری آنان به خصوص در صورت وجود یک ماده قانونی که از تمامیت سیستم محافظت می نماید

ال رسیدن اجازه به کم احساس راحتی بیشتری خواهند کرد. این امردر صورت ورشکستگی و عدم پرداخت اقساط 

 می دهد.امنیت سود بانکی را 



 

سیستم مالی اجرای علیرغم اهمیت فعال نمودن چارچوب قانونی، این نباید به عنوان پیش شرط قلمداد شود، چون 

در گذشته، برخی آژانس های  رسید انبار با یک وضعیت ضعیف یا غیر موجود محیط قانونی نیز امکان پذیر می باشد.

 .داشتند نماید د از قوانین انبار پشتیبانینمایموردی روی وادار نمودن دولت و پارلمان که اعالن نکمک رسان اتکا بی 

این پروسه ثابت شده که هزینه بر، کند، و برخی اوقات ناموفق بوده است. لهستان نمونه بارز می باشد که در مقایسه با 

اه رفته است. هرچند قوانین مشخص تسهیالت رسید انبار تسهیالت رسید انبار به گونه ای به مسیر اشتب ،تجربه جهانی

به طور مثال بیشتر  در جمهوری افریقای جنوبی وجود ندارد، این برنامه در کشور یاد شده به نحو احسن اجرا شده است.

شود. غالت کشور که برای مبادله بین شرکتها استفاده نمی شود، توسط سیستم رسید انبار کشور مدیریت و مبادله می 

محیط جامع قضایی وجود دارد، ولی دولت قدرت نظارتی خود در آن مثل برزیل که هستند از طرف دیگر، کشورهایی 

که برای مدت طوالنی تسهیالت رسید انبار توسط بانکهای آن کشور استفاده  سوءمدیریت کردبخش به گونه ای روی 

 نشد.

بخواهد سیستم قوی مجوز دهی و انبارهای عمومی نظارت شده وجود داشته باشد. در نبود  کسیاین ایده آل است که 

چنین سیستمی )چنانکه در حال حاضر در بیشتر کشورهای در حال گذار رخ می دهد(، موسسات مالی در معرض 

و یا تقلب می باشند. این  ریسکهای مرتبط با اداره انبارها، مثل نگهداری نامناسب، صدمه خوردن و یا گم شدن وثیقه ها

ریسکهای عملیاتی طبیعتأ از طریق انتخاب بسیار مدبرانه انبار و مونیتورینگ نزدیک توسط مدیران کارشناس وثیقه ها 

 کاهش می یابد.

وقایع همیشه بر اساس برنامه پیش نمی روند. در سالهای اخیر، بانکها دهه میلیون دالر را در سرمایه گذاری در معامالت 

ورزی از دست داده اند چرا که در کشورهایی مثل مجارستان، روسیه و اکراین، اجزا سیستم رسید اسهیالت بخش کشت

تا جاهایی، این ضررها به دلیل عدم عدم آگاهی بانک از تفاوت بین بازرسی،  انبار به صورت نامناسبی چیده شده بودند.

ای نوز در انبار است، کنترل وثیقه ها، جایی که شخص سوم برکه به معنی کنترل در محل در مورد اینکه آیا کاال ه

 می باشد.است مسئول حضور مداوم کاال ها در انبار 

ضررهای هنگفتی در تسهیالت رسید انبار در مجارستان به دلیل اینکه بانکها به طور  2008به طور مثال، در سال 

آن چیزی که از سیستم در ایاالت متحده متوجه شدند، س نامناسبی ساختار طرح خود را چیده بودند، رخ داد. بر اسا

فشار سیاسی برای کمک به  ده اند.دادولت و بانکها سیستم مالی رسید انبار را با استفاده از انبارهای عمومی ترویج 

جهت افزایش قرض نماید.  همخوانیکشاورزان قوی بود، و ساختار فعلی انبارهای بزرگ عمومی نمی توانست با این روند 

نمودند، به  "انبار عمومی"دهی، بانکها شروع به قبول انبارهای روستایی متعلق به گروههای کشاورزی تحت عنوان 

عبارت ساده تر آنها را اجاره نموده و جهت محافظت از کاالیی که در آنها بود رویشان قفل گذاشتند. آنها متوجه نشدند 

ن اعتباری مسئول نظارت بر انبار در منطقه بود، و باید توسط مدیرااری اجرایی که این سیستم در عمل این انبارد

. به مرور زمان اینگونه ندنمودمی می بایست خطرات را به مدیران اعتباری )وثیقه ها( واگذار  . آنهامدیریت می شد

 رخ داد. پشت دربهای قفل شده انبارهای خالی بود. 2008و این در سال  دکرسیستم سقوط 

تسهیالت مالی غالت پیش برای میلیون دالر  160توسط بانکهای بین المللی به میزان  2010به همین گونه، ضرر 

درصد کل صادرات، دومین صادر کننده غالت در کشور روسیه  13الی  11)که در آن زمان با  RIASصادراتی به گروه 

 RIAS، کل درآمد گروه 2009در سال  ت نسبت داده شد.بود(، که این وقایع به از دست دادن کنترل روی انبارهای غال



 

بالغ می شد، که چهار پنجم آن از محل صادرات غالت به دست آمد. همانگونه که برای  میلیون دالر آمریکا 700بیش از 

 میالدی، این شرکت دارای بدهی بالغ بر 2010بسیار بدهکار بود. در اواخر سال  RIASگروههای تجاری مرسوم است، 

  میلیون دالر  آمریکا بود. 360

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  وثیقه استفاده شد.

برای پرداخت بدهی خود تأثیر گذاشت، و عدم  RIASروی توانایی شرکت  2010فراهم کرد. منع صادرات غالت 

ت سنترال یونیون از ، شرک2010( اقساط وامهای داخلی و بین المللی آن آغاز شد. در دسامبر defaultپرداخت )

( جایی که قرار بود غالت انبار شده باشد با گواهی رسید Krasnoderدسترسی به باالبرها در منطقه کراسنودر )

اعالن ورشکستگی کرد. هیچ غالتی در باالبرها پیدا نشد. هر  RIAS، 2011انبارهای این باالبرها، منع شد. در ژانویه 

قرار بود این  روز اول اصأل خریداری نشده بودند و رسیدها متقلبانه صادر شده بودند.مکان دارد که غالت از چند این ا

به عبارت دیگر  -خریداری شده باشند. نبود هر گونه کنترل وام دهندگان روی باالبرها 2010غالت بین ژوئن تا اکتبر 

بازپرداخت  دهی ناشی از عدم دلیل اصلی اندازه ورشکستگی )میزان ب -تکیه روی بازرسی نه روی مدیریت وثیقه

  م( بود.-اقساط

اگر کشورهای در حال گذار سیستم رسید اکترونیک انبار را اتخاذ کنند، مدیریت تسهیالت رسید انبار بهبود زیادی 

خواهد یافت. تا به حال هیچ کشوری چنین نکرده است، هر چند در حال حاضر اکراین دارای سیستم الکترونیک ثبت 

 شد. اسناد می با

 اقدامات جدید 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 باشد. آژانسهای دولتی فدراسیون روسیه در حال ترویج می باشند، اگر چه در مفهوم کنترل جریانهای صادرات 

پشتیبانی  MICEXتوسط بورسهای کاال بوده اند. قراردادهای کشاورزی و بورسها، در میان چیزهای دیگر، بسیار فعال 

این کشور از تاالر درصد سهام(.  36شده اند، که در آن بانک مرکزی بزرگترین سهامدار بوده است )دارای حدود 

الکترونیک خود برای 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 

أ موفق و سیستمهای کامأل عملیاتی رسید انبار به کار گرفته اند. چگونه چنین عالقه ای برای ایجاد بورسهای حقیقت

 شود، و چگونه پشتیبانی دولت 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 

استفاده از عملکرد مشابه که در گذشته استفاده شده نمی تواند بسیار موثر باشد.  قابل توجه می باشد.مواجه می شوند 

 تعدادی از پیشنهادات را ارائه می نماید. 4احتماالتی برای نوآوری وجود دارد و جدول شماره 

 



 

 تمرکز 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 

 موجود بتواند عمل نماید، در باالیاست. کمک به شرکای محلی برای ایجاد ساختارهایی که در میان محدودیتهای 

ضایی و مقرراتی بهبود پیدا کرده، ولی بورسهای جدید لیست الویتها نبوده است. در تعدادی از کشورها، شرایط ق

کشاورزی ایجاد نشده و تسهیالت مالی رسید انبار محدود مانده است. در دیگر کشورها، تالش برای تغییر قوانین و 

مقررات به سکون و مقاومت بوروکراسی برخورد نموده است. حرکت کردن رو به جلو باید تمرکز را به کار کردن با 

ای محلی برای توسعه اقدامات عملگرایانه برای بهبود مدیریت ریسک قیمت و تسهیالت رسید انبار بوسیله تمرکز شرک

و ساختارهای تراکنش مشخص، به جای تالش برای ابتدا تغییر کلی چارچوب سیاست گذاری،  روی قراردادهای مشخص

 می بایست تغییر کند. 

هیالت رسید انبار تحت آن عمل خواهند کرد بهتر است ادامه یابد. این کار کار برای بهبود شرایطی که بورسها یا تس

شامل سیاست گفت و گو و افزایش آگاهی بین ذینفعان کلیدی دولت برای برداشتن ریسک مداخالت مستبدانه و غیر 

معامالت در حال  ولی این کار باید در عین حال که قابل پیش بینی دولت، و معرفی قوانین و مقررات مناسب می باشد.

 .است ادامه پیدا کند ایجاد

اقدامات جدید پیشنهادی برای توسعه بورسهای کاال و سیستمهای رسید  :4جدول شماره  

 انبار

 رویکرد پیشنهادی رویکرد سنتی

ابتدا، ایجاد چارچوب قانونی برای تسهیالت رسید انبار، 

 سپس ترویج معامالت

بنا نهادن آنها حول ابتدانگاه به معامالت احتمالی و 

 محدودیتهای قانونی

تسهیالت مجدد تسهیالت رسید انبار نشئط گرفته 

 توسط بانکهای منتخب

توسعه بازار ثانویه ابزار رسید انبار  ترویج نوآوری با هدف

قابل معامله، با استفاده از گستره وسیع اپشنهای 

 شامل معادل پنجره های تخفیف تسهیالت مجدد

مد نظر قرار دادن ابزارهای ماورای فیوچرهای کشاورزی و  بورسهای کاال به عنوان تنها پروژه هانگاه به 

اپشن ها، که نیاز مبادالت فیزیکی را هدف قرار داده و/یا 

تسهیالتی همچون قراردادهای رپو یا پروژه های اوراق 

قرضه. سپس، کار کردن با شرکای احتمالی برای معرفی 

 دیگری ابزارها یکی پس از

استفاده کامل از تکنولوزی موجود برای توسعه اقدامات  بورسهای کاال باید مثل بورسهای کشورهای غربی باشند

موثر در هزینه، با هدف قراردادن نیازهای خاص بر اساس 

 کشور به کشور 

زیر بنای به تبدیل سیستمهای رسید انبار الکترونیک  ثبت الکترونیک اهمیت کمی دارد

های رسید انبار و استفاده از این تکنولوژی برای پروژه 

 جذب شرکت کنندگان جدید به بخش کشاورزی



 

دگان می توانند از توسعه به طور مثال در آذربایجان، به جای انجام کار عمومی روی توسعه بورس، کمک کنن         

  دیگر چیزهای  ایت کنند. در میان حم ،برای میوه ها و سبزیجات مورد یکصلی بورس الکترونیکی اسپات، ا یکپارچه

تواند به طرز موثرتری تولید کنندگان کشور را به خریداران در فدراسیون روسیه وصل نماید. در می اینگونه بورس 

تسهیالت مالی موثرتر به بخش پنبه، مثأل از طریق برنامه رسید انبار قرقیزستان، یک برنامه کاری می تواند حول آوردن 

در حالیکه حمایت می تواند روی خصوصیات فیوچرهای گندم تمرکز نماید، کی، مرکزیت داشته باشد. در روسیه الکترونی

دستان بورس همکار واگذار نماید. حتی با موفقیت جزئی، درگیر کردن مجدد دولت با یک دیدگاه  را به "محیط خارج"

 .مقرراتی، آسانتر خواهد بود برای بهینه نمودن شرایط قضایی و 

 حدودتسهیالت رسید انبار با وسیع نمودن  نوآوری دربهینه سازی مشوقهای  3.3.2

 فاینانس مجددانتخابهای 

یا گارانتی  (IFC, USAID, or DCA Programme)بانک اروپایی بازسازی و توسعهدر حال حاضر سازمانهایی نظیر )

تسهیالت رسید انبار بانکهای منتخب در کشورهای در فایننس مجدد قسمتی )تا میزان نصف( از سرمایه گذاری و یا 

به تنهایی می بایست تأیید شوند. محدوده زیادی برای عمیق غیر منتخب بانکها ولی  حال گذار را انجام می دهند

)مشابه بانک  "پنجره تخفیف"نمودن این برنامه ها وجود دارد. به خصوص، این رویکرد می تواند به بازکردن یک 

واجد شرایط رسید انبار و توسعه یک بازار ا فدرال رزرو }بانک مرکزی{ ایاالت متحده امریکا( برای وامهای انگلیس ی

 ثانویه برای اسناد قابل معامله رسید 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 

خارجی(؛ معامالت در کشورهای در حال گذار جایی که بانک مورد قبول خارجی ریسک را متعهد می شود؛ یا معامالتی 

، جزء اصلی یک سرمایه گذاری امنبه عنوان سازماندهی شده اند.که با استفاده از شرکتهای انباردار یا مدیران تضمین 

درجه تراکنش رسید انبار را تنزیل نمود. تراکنش ها در هر کشور در حال گذار در داخل یک چارچوب وسیع  می توان

را  شرکتهایی که می توانند ترکنشهای تسهیالت رسید انبارد.نقرار گرفتن کشور واجد شرایط می باشدر معرض های 

شرکتهای مدیریت وثیقه و اوراق  تا انها را برای پنجره تخفیف واجد شرایط نمایند، مثل ،سازماندهی و بهینه نمایند

 موضوع جذب سرمایه گذاری شوند. ،ضه کاال، خودشان می توانند برای سازمانهای بین المللی فاینانسقر



 

کمتر روی بانک منشأ، موانع فعلی به دلیل محدودیتهای  ، با قرار دادن وابستگی بیشتر روی ساختار و وابستگیمضافأ

یا موسسه  بانک اروپایی بازسازی و توسعهبه طور مثال، یک بانک در قرقیزستان که توسط بانک تکی رفع خواهد شد. 

میلیون دالر  15صادرات مدرن برای پنبه به ارزش -مالی بین المللی برای صدور تأیید شده، یک تسهیالت مالی پیش

سازماندهی می نماید، با بذر و عرضه نهاده شروع می نماید، و از طریق فروش صادرات انتظار جایگزینی منابع را خواهد 

پول رایج محلی باشد، وی سعی خواهد کرد اعتبار از یک بانک بین میلیون دالر یا معادل  15داشت. اگر بانک فاقد 

خواهد بود، چرا که بسیاری  نماید. این تالش مشکل وش صادرات اخذالمللی، در مقابل گارانتی خود و تخصیص اسناد فر

ریسک کشور توسط کمیته اعتبار بانک بسیار باال تعیین شده  بانکها ریسک اعتبار در قرقیزستان را قبول نمی نمایند.

باشد. اگر  یده و آهسته میاست، حتی اگر آنها ریسک را تقبل نمایند، پروسه افتتاح خط اعتباری بین بانکی پیچ

اعالم  بانک اروپایی بازسازی و توسعهتأیید شود،  بانک اروپایی بازسازی و توسعهبرای گارانتی متقابل  صالحیت آن بانک

موازنه حسابهای بانک قرقیز، مبلغ بسیار باال می باشد. در واقعیت، در معرض ریسک قرار  به خواهد کرد که با توجه

ل می باشد. تمام ریسکها را می شود سیستماتیک کاهش داد. در حالیکه واگذاری گرفتن در این معامله کامأل حداق

تمامی کاهش دهنده های ریسک به صورت تکی )همچون بیمه آب و هوا، رسید انبارها، قراردادهای صادرات و غیره( به 

. به ا پارتیشن بندی شوندغیرعملی می باشد، باید راههایی باشد که بوسیله آن ریسکه بانک اروپایی بازسازی و توسعه

گارانتی بر اساس سهام فیزیکی ارائه نماید.به  بانک اروپایی بازسازی و توسعهطور مثال، یک مدیر وثیقه بین المللی به 

را می شود از بانکهای محلی به مهیا کنندگان بین  due diligence/risk assesementعبارت دیگر، قسمتی از 

ژانسهای پشتیبانی اعتبار یا شرکتهای بیمه انتقال داد. سپس محدودیتهای بانکی دیگر المللی مدیریت ریسک، مثل آ

 بازدارنده نیستند.

 

______________________________________________________________________________________________ 

Due Diligence*: 

توسط سرمایه گذاران در مورد جزئیات سرمایگذاری احتمالی، مثل بررسی عملیات و مدیریت، و آزمودن حقایق  پروسه تحقیق، که 

 .)مترجم( د انجام می شودرموا

Risk Assessment* : 

پروسه تعیین هزینه یک رخداد یا خطر که می تواند باعث تهدید به سازمان شود، و تعیین یک سطح احتمال که این به واقعیت 

روند یا کنترلهایی که می تواند ریسک را کاهش یا از بین ببرد یک نجر خواهد شد. بر اساس ریسک اسسمنت، مدیریت سپس م

 .)مترجم( توسعه خواهد داد



 

 قراردادهای مدیریت ریسک قیمت اجرایی نمودن در نظر گرفتن روشهای جایگزین برای  3.3.3

مقیاس ممکن برای اقدام در بهترین حالت توسط گروه بورسهای فیوچرز محلی الزامأ به معنی بهترین راهکار نیستند. 

در سه دسته توصیف نمود: کشورهای عضو یا خواهان عضویت در اتحادیه اروپا؛ را میشود بندی کشورهای در حال گذار 

 بزرگ کاال.تصادهای کوچک، نسبتأ فقیر با بخش اقتصادهای بزرگ کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق؛ و اق

در کشورهای در حال گذار که از قبل به عضویت اتحادیه اروپا در آمده یا خواهان عضویت هستند، آژانس های کمک 

کننده باید با احتیاط برخورد نمایند که: آیا ارزش ایجاد بورس جدید یا پشتیبانی کردن بورسهای نوپایی که از قبل 

شرکتهای کنترل کیفیت،  ،ارد است. سطح پیشرفته توسعه بخش کاال از شرکتها و ساختار در منطقه، مثل بانکهاوجود د

و برای یک بورس  پشتیبانی می نماید داوری بازرگانیشرکتهای حمل و نقل، فروشندگان اطالعات، بدنه صنعتی و پانل 

 مشکل می کند. را عث ایجاد تفاوت شودکاال رقابت با استاندارهای موجود برای ارائه سرویس که با

 کار مرتبط با مدیریت ریسک قیمت در این کشورها میتواند با دقت حول فعالیتهای ذیل باشد:

مد نظر قرار دادن دوام بورسها به عنوان ابزار فیزیکی مبادله. چند کشور اروپای غربی حراجهای بزرگ  •

الکترونیکی برده و دارای سیستمهای بسیار پیشرفته  های نهاز رسا ی برگزار می کنند که استفاده زیادکشاورز

حراجها به عنوان سکوی دادوستد فیزیکی چنان جذاب می باشند که حتی استفاده حمل و نقل می باشد. این 

تجربه آنان در کشورهای تازه پذیرفته شده یا عالقه مند به عضویت کنندگان بین المللی را جلب کرده است. 

اروپا تکرار شود و بورسهایی که روی اینگونه فعالیتها تمرکز می نمایند، مثل آنان در مقدونیه و در اتحادیه 

 لهستان، را می شود پشتیبانی نمود.

و باید قادر پشت محدودیتهای ملی پنهان شوند  در مورد بورسهای فیوچرها، این بازارها دیگر نمی توانند •

پای غربی رقابت نمایند. این شاید دیگر برای آنان خیلی دیر باشد تا باشند تا با همتایان با قدمت خود در ارو

دست بیابند. بهتری چیزی که  رقابت بر اساس روی پای خود بودن به یک حجم حاد دست یابند تا قادر به

در صورت دسترسی شرکای بازار محلی به قراردادهای بین  ،می توانند برایش امیدوار شوند این است که

حتی آن موقع، با توجه به ضعف کنونی آنان، آنها نیاز به منابع د. شواز شبکه بورس تمام اروپاییخشی بالمللی، 

تغییر شکلشان دارند. به خصوص آژانسهای کمک کننده که وابسته به اتحادیه اروپا و کشورهای مالی برای 

به شبکه های تمام اروپایی را عضوش هستند، کمک به ادغام بورسها در کشورهای ملحق شده به اتحادیه اروپا 

 مفید بیابند.

سایز بزرگ اقتصاد ترکیه، ساختارهای  ترکیه جایگاه استثنایی در بین گروه کشورهای در حال گذار دارد. •

بخش مالی آن می تواند یک یا چند   خاص اقتصادش به عنوان پل بین اروپا و آسیا و تعداد زیاد شرکتها

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  .این کشور می تواند سالم به در برند

ترکیه استفاده کنندگان جدید از سرتاسر منطقه، شامل کشورهای آسیای مرکزی شود. در حالیکه بورسها در 

 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 

بازارهای رقابتی توسط هر دو بخش خصوصی و تصمیم گیرندگان دولتی  ادامه بی اعتمادیچالشهای متفاوت مواجه شده اند. 

به خاطر این بی اعتمادی، پروژه ای برای ترویج بورسهای کاال می بایست اجزایی داشته باشد که بتواند یک مانع مهم است. 

رات مناسب و ساختار پشتیبانی از توسعه قوانین و مقر م گیرندگان بخش خصوصی و دولتی را تسخیر کنند.تصمی افکار

 تنظیمی، که در سالهای گذشته به صورت کم و زیاد در سه کشور آخر مهیا شده به صورت مفید باقی خواهد ماند.

 بخش خصوصی می باشد.در بلکه  ،در بستر دولت نه ،توسعه فیوچرهای کشاورزی بادوامهر چند در این کشورها مشکل اصلی 

د، نیازی به نبزرگ خصوصی که از بورس مالی قزاقستان، روسیه و اکراین حمایت می کن )شکل(consortia :کنسورتیا 

دسترسی بهتر به تخصص بین المللی نیز بهره مند می شوند. در آذربایجان و بخش حمایت بین المللی مالی ندارد، بلکه آنها از 

با تالش برای نمونه سازی اقدامات  مفید باشد. شایدبالروس، همینطور کار مشاوره ای روی توسعه بورس کشاورزی می تواند 

بورس شیکاگو، که در محیطی عمل می نماید که تمامی سرویس برای مبادله کارآمد کاال از قبل مهیا می باشد، و مبادله 

 را دوامتوسط چارچوب قضایی و مقرراتی پشتیبانی شده، تالش در این کشورها برای ساختن قراردادهای فیوچرز کشاورزی با 

 ،وده است. در مقایسه، اگر یک بورس قرار است موفق باشد، می تواند روی مهیا نمودن بهترین گزاره با ارزش ممکننمموفق ن

این بازیگران در معرض آن قرار می گیرند. که گزاره بستگی به قید وبندهایی دارد نوع برای بازیگران اصلی بازار تمر کز کند. 

روی زمینه هایی که بورسها  در صورتیکه تمرکز بیشتریزی بهترین شانس موفقیت را خواهند داشت لذا، قراردادهای کشاور

(، counterparty risk management: بتوانند مزیتهای رقابتی، مثل سکیوریتی های داد وستد )مدیریت ریسک مقابل

 . ایجاد نمایند کنترل کیفیت و تسهیالت مالی کاال در سرتاسر گستره کاالها

میالدی برای  1990ل دهه وابسته به کشاورزی اتحاد شوروی سابق، بورسهای کاال در اوای در بسیاری از کشورهای کوچک

گسیختن مکانیزمهای سنتی دادوستد بعد از سقوط اقتصاد قدیمی دستوری ایجاد شدند. با استثنا ازبکستان، بورسها  مقابله با

آنها به راستی با موانع زیادی روبرو شده و بورسهای مستقل حتی در ازبکستانبقای  در این کشورها قادر به توسعه نشده اند.

این کشورها بازارهایی نیاز دارند که قراردادهای مدیریت ریسک  مشکل می یابند.استفاده از روشهای سنتی بورس  خود را با

از می باشد. این چالشها در بخش بعدی مورد مناسب را مهیا نماید، ولی یک روش جدید برای ایجاد چنین بازارهایی مورد نی

 بحث قرار خواهند گرفت.

تکنولوژی با قدرت نفوذ کامل برای ایجاد بورسهایی که در اقتصادهای کشورهای در حال  3.3.4

 گذار جا بیفتند

های  و تکنولوژی که حول بورس می باشد )سیستم های حق العمل کاری، سیستم های اطالعات، سیستمتکنولوژی بورس 

در یک دهه گذشته به طرز چشمگیری پیشرفت نموده است. با عنایت به تکنولوژی پیشرفته، کشورها می توانند از  پرداخت(

 د، بهره مند شوند.نمواهب بورس، حتی اگر خارج از قلمرو آنان باش

در این کشورها بورسهای این دسترسی فرصتهای جدید برای کشورهای در حال گذار فقیر و کوچک فراهم می نماید. شرایط 

دادوستد الکترونیکی  و با کارآمدی باال طلب می نماید که از سکوی م(-میکرو کوچک، کم هزینه، متمرکز )از نظر موضوع

سکوی مبادله برای اینگونه  نماید. ره وسیعی از کاال ها را مبادلهی تواند در یک کشور دیگر باشد( و گستمی کند )که ماستفاده 

حراجهای قدیمی بورسها، جایی که  د.نمایمهیا می  را منطقه ای ریسکسب و کار حالت برون سپاری توسطپروسه کبورسها در 



 

آنها در آنجا دوام آورده اند، شاید بهترین تکیه گاه برای اینگونه سرمایه گذاریهای مخاطره انگیز جدید باشد. پشتیبانی بیرونی 

منابع سرمایه مانند سرمایه گذاری برای پایه گذاری بورس و  .تواند محرک باشدبرای آگاهی عمومی، مشاوره و آموزش می 

 پروژه های نهاد سازی مرتبط با بازار می تواند موثرترین راه برای تقویت اقدامات جدید جهت بخش خصوصی شود.

استفاده بهتر از تکنولوژی  وجود دارد، همینطور جا برای 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 

معنی است کارگزاران احتمالی نیاز به سرمایه  (، که بدینcloud computing) پردازش ابری*رویکرد مشتری( از طریق 

ارگزاری خود را بر اساس سخت افزار و نرم افزار گران قیمت نمی باشند، ولی به جای آن می توانند کسب و کار ک رویگذاری 

در مقابل  را بود سیستمهای مدیریت ریسک می تواند هر دو بورس و کارگزارانشدریافت نمایند. به کار -انجام-ضمن پرداخت

نه های یمز با عنایت به گستره وسیعتری از مشتریان را جذب نماید. سازد اخت محافظت نموده و آن را قادرخطر عدم پرد

 ده است.ترشآسان ،ایجاد یک شبکه سرتاسری که برای دادوستد و پرداخت جزئی استفاده شود ،اینترنت و امنیتی جدید

افزایش استفاده از سیستم های رسید انبار الکترونیکی، و استفاده از این سکو برای جذب  3.3.5

 ه مالیجامع

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 

آنها در هزینه چاپ ایمن نمودن رسیدهای هزینه های صرف شده را حتی در کشورهای کوچک سریع بازگشت خواهند داد. 

ات در مورد عملیات انبارداری آماده شده برای ارائه دهندگان تسهیالت، دادن فیزیکی، کاهش هزینه تقلب و تهیه اطالع

اینترنت به صورت امن در شبکه آنها در آسایش زیاد به کمیته های اعتبار بانک و سپرده گذاران صرفه جویی خواهند کرد. 

یستمهای دفتر ستادی و دفتر دسترس هستند، دارای استانداردهای امنیتی بانکها هستند، به سیستمهای دیگر، مثل س

 توضیحات را مهیا می نماید. 6مشتریان بازرگانان یا بانکها، به سادگی متصل می شوند. الحاقیه شماره 

تلقی شده و به شرکت کنندگان در بازار فرصت دادوستد  (proto-exchangeنمونه )-مهمتر اینکه آنها به عنوان بورس

این سرویس برای مبادله فیزیکی، بلکه همینطور وسیله ای برای فاینانس کاال خواهند داد. رسید انبارها نه به صورت ابزارهایی

 اینکاهش می دهد. را هر دو بانکها و سرمایهگذاران را جذب می نماید و هزینه های تسهیالت مالی سپرده گذاران کاال 

یستم الکترونیکی رسید انبار می تواند و باید برای بازار سرمایه تبدیل می نماید. یک س هایابزاربه رسید انبارها را  سرویس

گستره وسیعی از محصوالت استفاده شود: نه فقط برای کاالهای کشاورزی بلکه فلزات، محصوالت نفتی و پتروشیمیها، کاالهای 

 زیست.محیط  هایساخته شده و حتی اعتبارات کربن )مجوز آلودگی هوا در برابر اقدامات زیست محیطی( و دیگر ابزار

همانگونه که تجربه آفریقای جنوبی نشان می دهد، سیستم الکترونیکی رسید انبار نیاز به چارچوب کامل قضایی و مقرراتی 

 برای 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 ذخیره سازی }                                                                                

 مدیریت و فرآوری اطالعات، به جای یک سرور محلی یا یک کامپیوتر شخصی(



 

 و دادوستد صنایع تبدیلی: تقویت فاینانس برای تولید غذا، مفصل 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 

نگاه نزدیکتری روی گستره وسیعی از ساختار تسهیالت مالی که دو بخش بعدی میکروفاینانس را مورد بررسی قرار خواهد داد. 

در حال حاضر در منطقه استفاده می شود و به دو بخش تسهیالت مالی قبل و بعد از برداشت محصول، و چگونه با استفاده از 

نکه چگونه بانکها در اقتصادهای در حال پس از بحث در مورد ای .پرداخته است ،اقدامات نوآورانه می شود اینها را تقویت نمود

گذار ساختار تسهیالت مالی کشاورزی را با عنایت به مخاطراتی که در بخش وجود دارد، درسهای گرفته شده از تجربیات آنان 

به مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فصل با بررسی ارتباط بین دادوستد کاال و تسهیالت مالی کشاورزی را و دیگر مناطق 

 کار خود پایان خواهد داد.

 بانکهای محلیتقویت ظرفیت مهیا نمودن امکانات  4.1

انسهای توسعه با راههای مختلف ظرفیت مالی بانکهای و دیگر آژ بانک اروپایی بازسازی و توسعه، شرکت بین المللی فاینانس

در بخش کشاورزی برای هر دو منظور کوتاه و بلند مدت  موسساتمحلی و موسسات مالی غیر بانکی را برای وام دهی به 

 ت کلی آنان می تواند محدود باشد.وسعهر چند  ،پشتیبانی نموده اند. در بسیاری کشورها، برنامه های چندگانه وجود دارد

قرض دهی، اشد. برای منظور عمومی یا برای یک گونه خاص مثل لیزینگ و یا تسهیالت مالی رسید انبار بمی تواند پشتیبانی 

تسهیالت مالی مجدد یا برنامه های تضمین عمومأ به همراه فعالیتهای ایجاد ظرفیت می باشد. ایجاد ظرفیت می تواند روی 

 MFI: microfinanceموسسات موجود مثل بانکها یا سازمانهای تازه تأسیس مثل سازمانهای میکروفایننس )

institutionsاین برنامه ها بدون شک مفید هستند. آنها روی ایجاد و تقویت ظرفیت رکز شود. ( یا اتحادیه های اعتباری متم

احتماأل با یک تأثیر تقویتی روی بخش های هدف فعالیت  تسهیالت مالی به پروژه های کوچکتر،  بانکهای محلی برای ارائه 

 می نمایند. ولی جا برای وسعت حدود آنان و باال بردن تأثیر آنان وجود دارد.

می تواند ساده باشد. جهت ساده نمودن، دو راه اصلی وجود دارد که قرض دهی به بخش کشاورزی را ایمن  ل، ایجاد ظرفیتاو

نماید: بهبود روشهای نمره دهی اعتباری متقاضیان شخصی اخذ وام، و توسعه طرح برنامه های امن و ساختاری تسهیالت 

نده می باشد، ولی توانایی خود برای قضاوت در مورد اینکه آیا وام گیرنده مالی. در خصوص مورد اول، بانک متکی به وام گیر

اجرا کند افزایش می دهد. در خصوص مورد دوم، بانک ریسک را از وام  را قادر است یا تمایل دارد تعهدات وی در مورد وام

 منتقل می نماید.به دیگران گیرنده بوسیله یک ساختار تراکنش وام دهی 

مقررات بانک الحاق گردد، و به پرسنل آموزش برای اجرای مناسب ه و به نمودمی شود کدبندی را روشهای امتیازات اعتباری 

شرکت و  بازسازی و توسعه  بانک اروپایی که باشدآنها داده شود. این تخصص بهتر است یک بخش استاندارد کمکهای فنی 

کشورهای در حال گذار، بانکها دارای تخصص از د. در بسیاری نخود ارائه می ده به بانکهای تجاری شریک بین المللی فاینانس

 و با بخش با احتیاط برخورد می نمایند. در حالیکه کمک به بانکها برای اجرای بوده کم و یا فاقد آن در قرض دهی کشاورزی

بانک اروپایی که  در بسیاری از شراکتهایی ابتدایی ارزیابی ریسک اعتباری و مدیریت وام در کشاورزی بهبود قطعی می باشد،

وارد شده اند، بانکها کمی فراتر از این می روند. آنها یاد می گیرند چگونه وام  شرکت بین المللی فاینانسو  بازسازی و توسعه

 "حمایت اجتماعی"تقاضی مقداری مگیرندگان را در بخشهای مختلف قطعه بندی کنند، مثل آنهایی که کوچک هستند و 



 

هستند، و بزرگترها که می شود آنها را در گروههای با مسئولیت الحاقی و دیگر وام گیرندگان بزرگ که موظف هستند تضامین 

آنها در باره قرض دهی گروهی و استفاده از تضامین یاد گرفته، و به نمایند.  تقدیمارائه و می بایست برنامه های کاری مناسب 

 عملکرد وام و اعمال تضامین را اجرا نمایند. رصدآنان کمک می شود ضوابط 

، به دلیل فاکتورهای برونی مثل توسعه قیمت یا وقایع آب و هوایی، با احتساب مخاطرات مرتبط با دهی اعتبار ولی امتیاز

بانکها نه مخاطرات را از تولید و دادوستد کشاورزی، حذف نمی نماید. دادن اختیارات به  سیاستهای دولتی یا شرکای تجاری، 

فقط برای تعیین کمیت، ولی مهمتر، برای مدیریت این مخاطرات برای افزایش ظرفیت وام دهی به بخش کشاورزی حساس 

میزان کاری که در این مورد می شود انجام داد بستگی به بانک خاص دارد، ولی حداقل، بانکها نیاز به یادگیری این می باشد.

ی ترین ریسکهای تولید فعال باشند. به طور مثال آنها نیاز دارند تا اطمینان حاصل نمایند که د که چگونه در مدیریت ابتدایندار

وام گیرندگان از مواد شیمیایی مناسب برای سم پاشی محصولشان استفاده می نمایند، یا اگر برای دامهای خود تسهیالت مالی 

یشان تسهیالت اخذ نموده اند مهیا می باشد. این غیر دریافت می کنند، سرویسهای دامپزشکی خوب برای دامهایی که برا

عاقالنه است که دامهای واکسینه نشده را فاینانس نمود. اگر مهیا کنندگان سرویس در کشور موجود نباشد، باید برای ایجاد آن 

برای مثال، باشد. وام می  حداقل بخشی ازمصرف أ ساده مدیریت ریسک کنترلبانک یک الویت حائز شود. یک اقدام دیگر نسبت

جهت پرداخت وجه عرضه کنندگان نهاده، بانکها می توانند پرداخت را مستقیمأ در مقابل فاکتور فروشندگان، به جای دادن 

حرکت به سوی ورای ابتدایی ترین مدیریت ریسک قابل تحقق می باشد. خوشبختانه، ولی  پول به وام گیرندگان، انجام دهند.

 زمانیکه می یابد، یک پروسه سیستماتیک است.در این روش که مخاطرات به صورت مناسبی کاهش ایجاد یک تراکنش مالی 

خواهد نمود. دستورالعملهایی در  نیز عرضهد، طرحهایی نبرخی بخشهای خاص یا برخی روشهای خاص وام دهی اعمال شو

را مدیریت نمود که به خصوص برای شرکتهای اندازه کوچک و متوسط مفید باشند؛  نگمورد اینکه چگونه برنامه فاکتوری

چگونه لیزینگ ماشین آالت کشاورزی را شروع نمود؛ یا چگونه تسهیالت مالی برای زنجیره ارزش پنبه یا فرآوری دانه های 

سهیالت مالی کشاورزی را ایجاد و معامالت مربوط به ت بانکهای محلی تا همانگونه که انتظار دارد روغنی عرضه نمود.

سازماندهی نمایند، تمرکز مجدد روی آموزش و حرکت از فلسفه امتیازدهی اعتباری به سوی تقویت تعقیب فرهنگ قوی 

ه بانکها تسهیالت مالی را حول است. نیاز است ک باره ریسک و ابزار برای کاهش آنفهم در فاینانس سازماندهی شده، که در آن

ت وام گیرندگان متقاضی ایجاد نمایند. آموزش بهتر است از نوع آموزش کالس درس به ر تراکنش به جای قدرقدرت ساختا

 برای مدیریت تراکنشهای در حال انجام گسترش یابد.عملیات مکانیزم توسعه در دست ساختار تراکنش شامل اجرای 

ارد. به سازمانهای شریک مالی باید دسترسی به جعبه ابزار بزرگتری برای استفاده گسترده تر ابزار ثابت شده وجود د محل دوم،

کسی ممکن است دنبال میکروفاینانس کشاورزی باشد. برنامه های میکروفاینانس در سرتاسر منطقه در حال بزرگ داده شود. 

تیازدهی اعتباری، گذار وجود دارد و عمومأ توسط نهادهای غیر دولتی اداره می شود. آنان تمایل به تکیه به تلفیقی از ام

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. در 

سه دسته مشکالت مواجه می شوند: با که زیر توان خود عمل می نماید زیرا وام گیرندگان آن  برنامه ارزیابی خود دریافت

مخاطرات مدیریت نشده، تولید کم و شرایط نامساعد در تراکنش های ورودی و خروجی بازار. آن بانک سپس تصمیم گرفت 

د، نت سیستماتیک این مشکالت را کاهش دهجدید که به صور بسته هایمستقیمأ، توسط معرفی عرضه که به این برنامه ها 

 مقابله نماید. 



 

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  BASIXوام گیرندگان بود. جدای از وام های همیشیگی میکروفاینانس، 

آب و هوا، حیوانات و سرویسهای تکمیلی، برنامه های ایجاد ظرفیت برای گروه کشاورزان، پشتیبانی طرح های قراردادهای 

قیمت  کشاورزی و اطالعات مربوط به قیمت را عرضه می نماید. تجربه هایی نیز با فاینانس رسید انبار و مدیریت مخاطرات

طریق عرضه گستره ای از سرویسهای داشته است. اقدامات وسیعی که توسط این بانک و موفقیتش در بهبود زندگی از 

 یکپارچه مربوط به بخش کشاورزی می تواند الهام بخش دیدگاه بانکهای میکروفاینانس در منطقه در حال گذار باشد.

ساختارهای تراکنش زیادی وجود دارد که یک بانک با تکیه بر  ند.سوم، موسسات پشتیبانی اعتباری بهتر است تقویت شو

توانایی های درخواست شده تخصصی می باشد، و یک سطح اضافه تر کنترل و شخص ثالث وضعیت خوبی دارد و عبارتند از: 

أل در تضامین کتضامین می باشد. مدیران  توازن ایجاد شده است. مثالها شامل سرویس دامپزشکی برای دامها، یا مدیریت

کشورهای در حال گذار غایب می باشند. سیستمهای رسید انبار وجود ندارد. بیمه تخصصی از بیمه شاخص آب و هوا تا بیمه 

سازمانهای ارداری شرکتها توسعه نیافته می باشد، و آژانسهای بازرسی فقط گستره محدودی از سرویسها را ارائه می نمایند. بان

در نظر بگیرند که قسمتی از منابع را به بانکهای محلی برای توسعه موسسات پشتیبانی اعتبار مهیا  بین المللی ممکن است

د انبار )با ایجاد یک سیستم رسیارزان هستند.  ،نمایند. همانگونه که قبأل عنوان گردید، حداقل قسمتی از این منابع پشتیبانی

بانک اروپایی بازسازی و (، برای مثال  هزینه کمتری در مقایسه با یک درصد خط اعتباری معمول محدوده وسیع عملیاتی

به یک بانک محلی خواهد داشت. در حالیکه مدلی که توسط برخی کشورهای آمریکای التین و ترکیه برای بانکها که  توسعه

راه حل برای کشورهای در حال گذارنباشد، بانکهای  بهترین است موسسات مدیریت تضامین را برای خود ایجاد نمایند، ممکن

می توانند تشویق شوند تا با هم ایجاد موسسه محلی  شرکت بین المللی فاینانسو  بانک اروپایی بازسازی و توسعهشریک 

 حمایت مالی کنند.مدیریت تضامین را 

واهند داشت. ایده آل کار کردن در کنار منابع بانکها اگر بخشی از یک محیط مالی کامل باشند بهترین عملکرد را خچهارم، 

جایی که خود را فاینانس مجدد نموده و در معرض مخاطره قرار  ،مالی سرمایه گذاری چند مسیره و بورس چند منبع

 سرمایه گذاری ریسک پذیرنمایند. منابع مالی سرمایه گذاری می تواند روی  تعیین معیار مجددگرفتنشان را 

 (Venture Capital)* نماید و شرکتها را به سطح باالتری برده یا روی تسهیالت مالی داد ستد سوق دهد. تمرکز 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

برای اولین  1939است که در سال گذار خطرپذیر فردی به نام جین وایتر بودهمبدأ واژه سرمایه(: Venture Capitalسرمایه گذاری ریسک پذیر )* 

گذاری پذیر غالباً این سرمایه خطر گذاریسرمایه  ابتدای شکل گرفتن است. در این واژه را در همایش عمومی انجمن بانکداران آمریکایی بکار برده  بار

پرداختند. ها نیز میگذاریگونه سرمایه های پر درآمدی بودند که در کنار آن به اینگرفت. این افراد غالباً صاحبان شغلصورت می توسط افراد ثروتمند 

ری خود به تجارتی مستقل تبدیل گذار، این روش سرمایهگذاری پر خطشود. اما با مدرن شدن سرمایهامروزه به این افراد فرشتگان کسب و کار گفته می

 .های تخصصی در این زمینه به وجود آمدندشرکت شدو

دهند و منابع مالی کافی را های سنتی تأمین مالی را پوشش میاین شرکتها، فعالیتشان همان فعالیت سرمایه گذاران خطرپذیر است و کمبود کانال

های مختلف این صنعت به صورت علمی و تخصصی حضور آورند. اما در شریانهای نوین فراهم میند مدت در تکنولوژیگذاری پرخطر و بلبرای سرمایه

ها است. تأثیر مدیریت و مشارکت آن ها الگویی بهینه دارد، تأمین منابع مالی خطر پذیر به شکل سیستمی پویا درآمدهکنند. برای انتخاب طرحپیدا می

گذاری را از همان ابتدا در از سرمایه جهای خرویرند، همچنین زمان و راهگمی رای در نظخطر را به صورت حرفهو است، مدیرت ریسک بسیار تأثیر گذار

 .دهندهای خود جای میبرنامه

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
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
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


 

سرمایه تغذیه به کسب و کار بانک استفاده می برد. برای مثال،  آنان ازفعالیتهای  ست این است کهچیزی که اینجا مهم ا

منابع مالی سرمایه گذاری در فاینانس بازرگانی می مشتری بانک شود. گذاری خطر پذیرمی تواند باعث تبدیل یک شرکت به 

، بانکهای محلی اغلب مخالف ایجاد اتحادیه بین تواند یک سندیکای شریک برای یک بانک باشد: در بازارهای در حال ظهور

خودشان هستند. سرمایه گذاری ریسک پذیرمی تواند همینطور تسهیالت مالی برای ساختار تراکنش های نوآورانه تا زمانیکه 

سکوهای  با عنایت به بورسها و ، فراهم نماید.باشد هکه باعث تشویق بانکها برای ورود به این عرصآنها دارای سوابق عمل 

، بهبود در تکنولوژی ارتباطات و اطالعات معرفی سکوی مبادالت مبادالتی مشابه )برای مثال سیستمهای جایگزین دادوستد(

تطاعت برای بیشتر کشورهای در حال گذار نموده سکرده و کامأل در محدوده قابل امالی و دارایی کاال را بسیار آسانتر و ارزانتر 

مللی بهتر است اینکه چگونه می توانند پیشنهادات از گروههای بخش خصوصی برای ایجاد منابع است. سازمانهای بین ال

 را مد نظر قرار دهند.سرمایه گذاری کشاورزی و سکوهای دادوستد  برای اجرای تعهدات فعلی به بانکهای محلی 

 نگاه نزدیکتر به ابزارها و ساختارها 4.2

هر وام دهنده هر وام گیرنده متفاوت است و خطرات همانگونه که کاال از طریق زنجیره ارزش حرکت می کندتغییر می یابند. 

یک مشوق قوی برای انتخاب ساختار تسهیالت مالی دارد که وفق نیازهای وی و یک وام گیرنده خاص می باشد. این یک 

دید کلی از ساختار  8شکل شماره ستره وسیعی از ساختارها را بیابد. خروجی منطقی این پروسه است که یکی می تواند گ

 نوگرایانه که می شود برای دسترسی به بازیگران مختلف در زنجیره ارزش کشاورزی استفاده نمود را نشان می دهد.

 ساختارهای نوآورانه برای جلب تسهیالت مالی به شرکت کنندگان مختلف زنجیره ارزش کشاورزی :8شکل 

 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



 

ه طرز مناسبی بین بازارهای کشاورزی و مالی ارتباط ورسهای کاال و بانکها قادر شوند بدهد اگر ب نشان می 8شکل شماره 

در برقرار نمایند، چه چیزی ممکن خواهد شد. کشاورزان، عرضه کنندگان نهاده و بازرگانان می توانند داشته های خود را 

نشان برای حراج در میان عالقه  رده و حق فاینانس نمودانبارهای کنترل شده توسط بورس، جایی که می شود ارزیابیشان ک

توسط آژانسهای مدیریت تضامین را می شود کاالها در انبارهای صنایع تبدیلی مندان ارائه کنندگان تسهیالت، انتقال دهند. 

یک تعاونی وثیقه  ،یکا، و همینطور تبدیل به زیر بنا برای صدور وثیقه باشد. برای مثال، در ایاالت متحده امردهنموگارانتی

در مزرعه که باید برداشت محصوالت کشاورزی تضمین اساسی صادر نموده است. به عنوان را در باالبرهایش در سیلو  غالتش

 از ساختار طرح فاینانس شود. قسمتیهمچون پرداخت بدهی کشاورزان با عرضه کنندگان نهاده و بازرگانان، شوند، می توانند 

نهایتأ این طرحها متکی به فروش آینده کشاورزان از طریق یک مکانیزم سازماندهی شده مثل حراج یا به یک خریدار خاص یا 

تدارک برای کشاورزان، مثل آنانی که برای آبیاری، ساختار حتی  صنایع تبدیلی می باشد. دوباره، این می تواند ایمن شود.

این شروط در بخش زیر  تبدیل به بخشی از این طرح شوند، می توانند ایمن شوند. سردخانه یا صنایع تبدیلی هستند، اگر

 ا نائل شده، لذا دلیلی برای این باور که برای کشورهای در حال گذار قابل دسترسی نیست، وجود ندارد.صحرای افریق

که در بورسهای کاال وجود مضافأ اگر موجودی و فروش کشاورزان از طریق یک سیستم مرکزی ثبت شوند )مثل آن چیزی 

دارد( بانک اطالعات آرشیو سوابق شخصی مربوط به کشاورزان را می شود ایجاد نمود. این بانک اطالعاتی می تواند زیر بنای 

گانان و صنایع تبدیلی فروش اعتباری انجام میشود ایمن شود، باشد. و زمانیکه بازرطرح میان مدت تا دراز مدت که، مجددأ، 

ها می توانند بازگشتی طلبها را به یک حامل اوراق بهادار، که به آنها اجازه می دهد قسط را بالفاصله در مقابل صدور دهند، آن

فاکتور دریافت کنند. البته این یک تصویر مطلوب است ولی بانکها و دیگران نهایتأ می توانند به این مسیر کار خود را انجام 

 دهند.

ی کمک کننده وجود انسهااینانس کشاورزی نافذ نیستند، و آژرات هنوز در حالت پیشرفته فجایی که چارچوب قانون و مقر

سیستم وام دهی نسبتأ مناسبی توسط شناسایی سیستماتیک و کاهش خطرات ایجاد دهندگان هنوز می توانند  ندارند، وام

ی در معرضشان قرار می گیرند تفاوت نمایند. ریسکهایی که وام دهندگان در زمان قبل و بعد از برداشت محصول کشاورز

 فاحش دارند. در فاینانس قبل از برداشت محصول، ابهامات شامل:

 آیا کشاورز به اندازه مورد انتظار تولید خواهد نمود؟ •

 آیا او به قیمت مورد انتظار پی خواهد برد؟ •

 آیا او از درآمد بدست آمده برای بازپرداخت وام استفاده خواهد نمود؟ •

 وامهای پس از برداشت محصول:در 

 ارزش کاالیی که فاینانس شده چه می باشد؟ •

 ریسک محصولی که از بین رفته، دزدیده شده و تغیر یافته چه می باشد؟ •

 زمانیکه وجه از محل فروش محصول دریافت شود، آیا وام گیرنده از آن برای بازپرداخت وام استفاده خواهد کرد؟ •

 

 



 

 برداشت محصول تسهیالت مالی پیش از 4.3

 اعتماد به تمایل کشاورز 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  امالک ارائه، یا تعهد روی زمین یا رهن تضمینآنها فاینانس سرمایه کار به کشاورزان با  .داده اند

انجام نمی دهند. این نوع فاینانس را در اختیار گرفتن درآمد کشاورزان، یا ادعای ایجاد الویت در پرداخت از محل این درآمد، 

امکان پذیر است برای هر دو بانک و کشاورزان آسان است ولی تکرار آن در جاهای دیگر مشکل است. در واقع این نوع فاینانس 

 :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؛ •

 و روی مزرعه اش را می شود به آسانی تشخیص داد؛هویت کشاورز، سابقه گذشته اعتبارش و مالکیت ا •

 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  •

 را تصاحب و به فروش برساند؛ و اجرای تعهد کشاورز، بانک می تواند زمین

 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 کسب و کارپیش بینی در این حالت اعتبار کشاورزی، بانک با 

نه فقط به فهم وی از کسب و کار کشاورز یا  ،تمایل بانک به انجام این امر بستگی بهخوداستفاده می نماید. به هر حال 

قانونی بودن تعهد زمین/ملک کشاورز، بلکه روی مجموعه ای از شرایط دیگر بستگی دارد. تالش دولتها، که توسط جامعه 

کشاورزان یا برای ایجاد حق شفاف روی بین المللی حمایت می شود، برای آموزش بانکداران در فهم نقشه های کسب و کار 

زمین مطمئنأ برای حقوق آنان مفید است، ولی کسی نمی تواند انتظار داشته باشد این برای توسعه یک بازار کشاورزی 

اتحادیه اروپا شده اند دارای اعتباری کافی باشد. لذا مکانیزمهای فاینانس کشاورزی کشورهای در حال گذار که وارد 

 ک قابل تکرار برای دیگر کشورهای در حال گذار می باشند.درسهای اند

 به جای پول، تجهیزات را مهیا نمایید 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 نیاز به جایگزینی داشتند.قدیمی دولتی و تعاونی یا برای مزارع جدید مهیا نبودند، یا 

وت شفافی بین مالکیت و ایک راه حل مشهود بود، اگرچه مواجه با موانع واضح شامل موارد قانونی مثل آیا تف تملیک(

استفاده، موارد مالیاتی با اقساط لیزینگ، مشکالت اعمال پرداختهای معمولی لیزینگ، مشکالت عملی و قانونی در بازیابی 

معهذا، طرحهای لیزینگ را حال  گردید.ماشین آالت پس گرفته شده، تجهیزات لیزینگ و یک بازار ضعیف ثانویه برای 

در چند کشور در حال گذار، مثل بالروس، قزاقستان، فدراسیون روسیه، اکراین و  ه یافت.توان در سرتاسر منطقمی

شرکت دولتی ، 1990ازبکستان، لیزینگ ماشین آالت کشاورزی توسط موسسات دولتی اداره می شد. در سالهای دهه 

کشاورزی در فدراسیون  انس خصوصی برای تأمین ماشین آالتژلیزینگ در قزاقستان سقوط کرد، هماگونه که برای آ



 

سال با  7تا  5. شرکتهای لیزینگ دولتی عمومأ لیزینگ طوالنی مدت ادامه دادروسیه رخ داد، ولی دولت اقدامات را 

نرخهای پایین یا سوبسید دار فراهم می کنند. آنها معموال مزارع بزرگ را هدف قرار می دهند. به طور مثال شرکت 

میلیون یورو ارائه می نماید. در برخی از این  50هزار تا  300یه قراردادهایی در محدوده فدراسیون روس "روزاگرولیزینگ"

اغلب متصل به بانکهای تجاری یا تولید کنندگان ماشین آالت که لیزینگ ظهور نموده اند کشورها، موسسات خصوصی 

سات بین المللی لیزینگ نیز توسعه ند. شرکتهای مستقل لیزینگ و شعبه های موسکشاورزی و نمایندگیهای فروش می باش

کمتری نسبت به  یافته اند. هرچند چون آنان عمومأ متکی به بانکهای محلی می باشند، تأمین منابع مالی شرایطشان جذبه

انسهای بین المللی از توسعه لیزینگ کشاورزی در چند آژ انسهای دولتی لیزینگ ارائه می شوند، دارند.آنهایی که توسط آژ

به ایجاد شرکتهای لیزینگ در ارمنستان و دیگر آژانسهای دولت ایاالت متحده  USAIDمایت نموده اند. برنامه کشور ح

امکانات برای  بانک اروپایی بازسازی و توسعه کمک کرد و همینطور از لیزینگ کشاورزی در گرجستان حمایت نموده اند.

در برخی از  ، فراهم نمودند.است هدف قرار دادهدر بسیاری از کشورها  راموسسات متوسط و کوچک ی لیزینگ که شرکتها

مثل رومانی و  این موارد، شرکتها لیزینگ تجهیزات کشاورزی را نیز در میان محصوالتشان آورده اند. در دیگر کشورها

اورزی را هدف قرار دادند از برنامه های لیزینگ به خصوص آنانی که کش بانک اروپایی بازسازی و توسعهفدراسیون روسیه، 

شرکت حمایت کرده است. در آسیای مرکزی و آذربایجان، مجارستان و مغولستان، کمکهای فنی و امکانات مالی که توسط 

( شامل سرمایه گذاری در شرکتهای لیزینگ، توسعه توانایی های لیزینگ شرکتها و یک سیستم IFC) بین المللی فاینانس

پرورش داده است. اینها شامل معافیت اقساط بهره لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده می  مناسب قانون و مقررات را

ند و لیزینگ در این کشورها از آن موقع سریعأ توسعه یافته است. لیزینگ تجهیزات ه ابرنامه ها عمومأ موفق بودباشد.

 تالش می کند تا پایین آوردنا لی فاینانسشرکت بین المل، و است ایجاد شده طرحهاکشاورزی به عنوان قسمتی از گستره 

ینگونه لیزینگها را ترویج نماید. به طور مثال در تاجیکستان به بانک میکروفاینانس مرتبط شده است. این مشی آوردن ا

، کامأل ارزش تکرار "لیزینگ-میکرو"(، یا MFIبه عنوان یک کار جدید به موسسات میکروفاینانس ) لیزینگ کشاورزی 

 در اقتصادهای در حال گذار را دارد.کردن 

 معین کردن تولید محتمل کشاورزان 4.3.3

 در صورتیکه دارای سوابق قابل اعتماد در مورد اعتبار شخص کشاورز و تاریخچه تولید داشته باشند. بانکها ممکن است

نند همانگونه که در مورد فدراسیون دولتها می توانند در اینجا کمک ک ،اعتبارات فاقد وثیقه داشته باشند ارائه تمایل به

بذر کاشته است صادر   مقدار  چه  کشاورز اینکه داد. آنجا، دفاتر منطقه ای وزارت کشاورزی گواهی در مورد  روسیه رخ 

این گواهی ها به بانک میزان خاصی اعتماد در مورد تولید محتمل آینده کشاورز داده، به اندازه کافی که تا  می نمایند.

درصد ارزش محصول محتمل آینده آنان را تسهیالت مالی بدهند. چند کشور سیستمهایی برای ثبت وامها  30میزان 

حتی در مورد اینکه به چه منظور اینگونه وامها استفاده  سازماندهی کرده اند. در قزاقستان اینگونه ثبت کردن می تواند

نیز اطالعات ارائه نماید. اقداماتی با این ماهیت ارزش تکرار کردن را  شده )مثأل برای پرداخت به فروشندگان گازوئیل(

ر نوآوری یک ویترین موفق دیک بانک در فیلیپین  دارد.احتمال دیگر برای یک بانک ایجاد تخصص کشاورزی می باشد.

واضحأ  تعداد مهندسان کشاورزی اش از تعداد پرسنل اعتباراتش بیشتر است.بدینگونه که تسهیالت مالی کشاورزی بوده، 

به اهداف تولید وصل می نماید. در روش امتیاز دهی اعتباری، را عملیات مزرعه  ،به ادامه تسهیالت دهی تمایل این بانک

کلیدی می باشد، و حفظ میزان محصول دهی یک شرط برای تجدید اعتبارات اعطایی میزان تولید یک کشاورز یک فاکتور 



 

می باشد. مفید است که این مفهوم را به یاد داشته باشیم. چند چیز هستند که پشتیبانی بیشتری برای نوآوری موفق در 

 .ایجاد می کنند آورکشاورزی در مقایسه با کشاورزی سود بخش 

 ید آیندهاتکا به تعهد تول 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  که توافقات ضمانت به صورت محضری با دفتر ثبت اسناد دولتی مربوطه ثبت می شوند.

مشکل و گران نیستند و مایملک آینده را می شود به عنوان تضمین  اطمینان از اینکه الزامات ثبت دارند. اینها باید برای

نظر قرار گیرند. در برخی موارد، فقط مایملکی که به آسانی قابل دسترس باشد اجازه استفاده به عنوان  استفاده نمود، مد

شده اند،  هتضمین را دارد، که شامل محصول کشاورزی آینده نمی شود. ولی حتی زمانیکه قوانین تضامین کامأل فرمول

به عنوان  برای محصوالت آینده راتعهد  ر آرشیو ها باشد،بانکها فقط در صورتیکه کشاورز دارای سابقه مثبت تثبیت شده د

تعهد برای محصوالت آینده زیر بنای تسهیالت مالی قبل از برداشت محصول در برزیل، و به  .قبول می نمایندتضامین 

هم پرچ محکم به  به صورت  و فاینانس را  پیچیده تر که کشاورزی  یک سری از ابزار  سنگ بنای کلیدی  برای  عنوان 

موارد پتانسیل در رابطه با معرفی ابزار مشابه در اقتصادهای در حال گذار را مورد  4.3.5بخش . می کند، ایجاد می نماید

 بحث قرار می دهد.

 تضمین وام توسط شخص سوم اتکا به 4.3.5

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"DCAاز 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 وام

مستمر  این طرح، به ادامه خواهد داشتود دارد، منابع تخصیص نیافته کافی وجرانتی تراکنش های شخصی، تا زمانیکه اگ

کهای شریک نشده است. این اغلب با کمکهای فنی برای باال بردن فهم بااقتصاد در حال گذار استفاده  17شامل و در دنیا، 

 شده است. ینگ و فاینانس رسید انبار، همراهدر مورد ابزار جدید فاینانس مثل فاکتور

-------------------------------------------------------------------------------------------------         

(*DCA: Development Credit Authority) 

نوعأ در طرح تضمین خود ضرر نموده ولی ضرر را به عنوان یک عنصر امتیازی دانسته و  DCAتضامین وام کشاورزی در بهترین حالت نتایج مختلفی داشته است. 

باالتر از متوسط  عملکرد کشاورزیاز قسمت تشویقی بوده است. ضرر ها عنوان می دارد تا به حال در رابطه با تأثیر مثبت روی توسعه، این یک استفاده موثر از منابع 

و تعدادی از آژانسهای دوطرفه  شرکت بین المللی فاینانس، بانک اروپایی بازسازی و توسعههمانگونه که  (.%1در مقابل  %3می باشد )بدین معنی که  DCAضرر 

ه اند، می بایست مراقبت الزم از ساختار اینگونه برنامه ها برای به حداکثر رساندن تأثیرشان و کاهش برنامه های تضمین وام خود را برای بانکها را توسعه داد

آن زمان باید  باید در محدوده زمانی باشند.احتمالی ضرر به عمل آید. همراه نمودن تضامین وام با یک بسته کمک فنی قوی واجب است. برنامه های گارانتی 

تا قبل از اینکه تصمیم گرفته شد که بانکهای  ،شورهای توسعه یافته طرحهای گارانتی برای مدت زمان تا بیست سال برقرار بوده استدر برخی کطوالنی باشد، 

ه های تضمین، نه فقط برای تجاری به اندازه کافی با وام دهی کشاورزی آشنا شده و دیگر نیازی به آنان نبود. همینطور حیاتی است تا آغاز خروجی مورد انتظار برنام

. سپس نیاز برای نظارت عملکرد واقعی با مشتری و دیگر بانکهای کشور،فرمولدهی شود در مورد اعتبارات جدید، بلکه همینطور در خصوص تغییرات رفتاری بانک

 احتمال دخالت اگر نتایج مورد انتظار حاصل نشوند.



 

 اتکا روی تضامین گروهی 4.3.6

م وی میکروفاینانس، کشاورزان گروه ایجاد می نمایند.  هر کشاورز مستقأل قرض می کند، ولی عملکرد وا 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  می نمایند، و آنان به صورت فعال در قرض دهی روستایی فعال می باشند.

 ،قرقیزستان و موسسه فاینانس کشاورزی قرقیز "بای تاشوم"ه قانونی، موسسه مالی اند. برای مثال، علیرغم موانع قابل توج

برنامه های وام کشاورزی موفقی را توسعه داده که شامل آنانی که که برای تسهیالت مالی پیش از برداشت محصول کشاورزی 

اد ارزش واقعی کافی با فاینانس ایج عدم در موردهستند نیز می شوند. همانگونه که صنعت میکروفاینانس تحت انتقادات 

بوده است، گسترش در میان میکروفاینانس کشاورزی یک  ،ی شعب با حجم کم فعالیت، یا فعالیتهای کم صنایع تبدیلیتنس

بانک مشهود می باشد. خصوصیات میکروفاینانس کشاورزی حال کامأل شناخته شده می باشند، و سازمانهایی نظیر پاسخ 

میتوانند بررسی نمایند که چگونه قرض دهی یا فعالیتهای مربوط به تضمین برای موارد مربوط به  بازسازی و توسعهاروپایی 

وثیقه توسط بانکهای میکروفاینانس )نه برای وضعیت وام دهی خود بانک( می تواند فعالیت، شامل ابزار جدید مثل میکرو 

 لیزینگ، را تقویت نماید، بررسی نمایند.

 سخیر درآمدهای کشاورزان از طریق خریدارانت 4.3.7

انتخاب محدودی به جز تحویل از طریق یک کانال بازاریابی تکی، مثال از طریق صنایع تبدیلی )به طور مثال زمانیکه کشاورزان 

این به عنوان  پنبه، صنایع شیر، دامداری، شکر( سیستم حراج یا یک انحصار دادوستد دولتی نداشته باشند، بانکها می توانند از

یک احتمال مشابه زمانیکه کشاورزان مشوقهای فاینانس قوی برای تحویل به یک  یک مکانیزم بازپرداخت استفاده نمایند.

خریدار خاص مثل یک سوپرمارکت که پول باالیی برای میوه و سبزیجات با کیفیت پرداخت می نماید، یا یک کارخانه تولید 

یی برای دانه های سویا با پروتئین باال پرداخت نماید وجود دارد. به محض دریافت وام، کشاورز غذای بچه حاضر باشد پول باال

ماید؛ در نبانک تعیین می نماید، و منطبق با همین به کانال آژانس بازایابی اعالم می  برایدر مورد درآمد خود را  یتلواو

کسر  مبلغ  از  به کشاورز  پرداخت وجه باقیمانده  از  قبل  فروشهای بعدی کاال، این آژانس/شرکت قسط مورد نظر بانک را 

می نماید. این سیستم که در بخش پنبه تاجیکستان استفاده می شود، کشاورزان را قادر می سازد تا خودشان عرضه کنندگان 

 .د وجود داردشونهاده را تعیین نمایند؛ ولی ریسک اینکه اعتبار برای منظور غیر از مزرعه استفاده 

 ریسک اعتبار به صنایع تبدیلی و بازرگانان انتقال 4.3.8

قرض دهی به کشاورزان، بانکها می توانند به صنایع تبدیلی و بازرگانانی که سپس نهاده ها را به صورت اعتباری در  به جای

تجربه در باشد.  اختیارشان قرار می دهند تسهیالت مالی بدهند. قدرت چانه زنی کشاورزان تحت این مکانیزم ضعیف می

اقتصادهای در حال گذار اغلب اوقات این بوده که نرخ بهره بسیار باال تحت این حالت فاینانس پیش از برداشت محصول )بدین 

به غیر از آن، تا  محصول( مطالبه شده است.برای صورت که پرداخت قیمتهای باال برای نهاده ها و دریافت قیمت پایین 

زمانیکه تمهیدات برای ایجاد ایمنی منافع کشاورزان را می شود ایجاد کرد، این نوع تسهیالت دارای پتانسیل باالیی می باشد. 

که فقط یک وام گیرنده بزرگ وجود دارد، در مقایسه با داشتن تعداد زیاد شخص کشاورزان به عنوان مشتری ها، از دید بانک، 

سختی های اداری کاهش یابد. صنایع تبدیلی یا بازرگانان تمایل دارند که قسمت زیادی از اعتبارشان را به  باعث می شود

بهترین جا صنایع تبدیلی/بازرگان  صورت کاال دریافت نمایند و از مزایای قیمتهای پایینتر به دلیل خرید عمده استفاده نمایند.



 

ی تولید شخص کشاورز، می باشد. کشاورزان ممکن است نه فقط از اعتبارات، برای اختصاص مناسب اعتبار، بستگی به توانای

تضمین حداقل قیمت و دیگر ترتیبات قرارداد کشاورزی بهره مند شوند. لذا  تکمیلی، قراردادهای بازاریابی با بلکه از سرویسهای

 نان حاصل شود طلب بانک بازپرداخت شود.فروشند تا اطمیمی آنها محتمأل از طریق صنایع تبدیلی/بازرگانان کاالی خود را 

این ماهیت به صورت گسترده در کشورهای در حال گذار، شامل منابع مالی از بازرگانان بین المللی، بانکها و  تیباتتر

 موسسات، استفاده می شود.

-یک مورد مطالعاتی: سازماندهی تسهیالت مالی پنبه از طریق سازمانهای جدید کشاورزان 4.3.9

 ( تاجیکستانSugdAgroServه شرکت شوگد اگروسرو )تجرب

لذا نهادها می بایست مجددأ ایجاد تا  طی نمود. 1997تا  1992تاجیکستان دوره طوالنی ناآرامیهای مدنی را بین سالهای 

شامل و محرک رشد اقتصادی شوند. بخش پنبه یکی از الویتها بود. در آن زمان، پنبه یک چهارم تولید ناخالص داخلی را 

 اشتغال برای دو سوم نیروی کار ایجاد می کرد. این محصول پس از آلومینیوم دومین محصول صادراتی کشور بوده و می باشد.

قبل از برداشت محصول مستلزم  ی نیاز به نهاده های بسیاری دارد وتولید پنبه در مقایسه با بسیاری از محصوالت کشاورز

اشد. در نتیجه ناآرامیهای مدنی، عرضه دولتی نهاده ها و سازمانهای ارائه کننده تسهیالت تسهیالت مالی در خور توجهی می ب

مالی سقوط نمودند، و این بخش متکی به تأمین کنندگان بخش خصوصی تسهیالت، به نام فیوچریست ها شدند )همانگونه که 

 :SECOو وزارت امور اقتصادی سویس ) ینانسشرکت بین المللی فاتوصیف گردید(. برای ایجاد مکانیزم جایگزین،  1.3در 

Swiss Secretariat for Economic Affairs.تصمیم گرفتند از ایجاد یک موسسه با مالکیت کشاورزان حمایت نمایند ) 

 SugdAgroServبه نام  جامعسهامی تضامنی کشاورز شرکت  365، در استان شمالی سوگد تاجیکستان، 2002در آوریل 

(SAS)  1.472و وزارت امور اقتصادی سویس ایجاد نمودند. کشاورزان با همدیگر مبلغ  شرکت بین المللی فاینانسبه همراه 

در چهار زمینه  SASدالر سرمایه گذاری کردند.  250.000کردند و دو سازمان یاد شده هر کدام جمع آوری دالر آمریکا 

 فعالیت می نماید:

ماه  14به مدت  اجرا: وامهای سرمایه در حال و وامهای سرمایه گذاریترتیبات سرمایه در حال فعالیت  •

مثل ماشین آالت کشاورزی یا لوله های آبیاری، یا برای گاوهای  یملک بادواماوامها برای خرید م عرضه می شوند.

نکهای بین دو تا چهار درصد زیر نرخی که بانرخ بهره  رای مدت تا سه سال در نظر گرفته شدند.تولید مثل ب

 ن یک سازمان میکرو فاینانس نبود( تعیین گردید.تاجیک مطالبه می کردند )بدین صورت که ساختار آن به عنوا

پنبه را از طرف اعضایش بازاریابی می نماید که شامل بازرگانان مستقر در قزاقستان،   SAS:سرویسهای بازاریابی •

 فدراسیون روسیه و دیگر کشورها می شود.

تا میزان کمتری، بذور را  ، سموم، سوخت گازوئیل و بنزین، وکودهای شیمیایی  SAS:نهادهمبادی و فروش  •

 تدارک می کند. این اقالم به اعضا عرضه می گردد و از طریق فروشگاهها به دیگر کشاورزان فروخته می شود.

 : به کشاورزان عضو برای بهبود کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزیشان.کمکهای فنی •

 هزار 800.000سهام و عملکرد وام به میزان بسیار موفقیت آمیز بود. بازگشت خوبی روی  SASفعالیتهای  ،سال اولدر دو 

شرکت بین المللی ، 2004ال در س تن پنبه را انجام داد. 1.500مشتری داشت. این نهاد بازاریابی  110دالر امریکا با تعداد 



 

عضو را میداد: سهامداران جدید  1.000به  SASمنابع جدید را تزریق که اجازه گسترش و وزارت اقتصاد سویس  فاینانس

، قیمت جهانی پنبه به میزان 2004دالر امریکا به عنوان سهم خود وارد نمودند. ولی بعد مشکل شروع شد. در سال  19.000

، 2004اهش محصول شد. در پایان سال درصد سقوط کرد، و مظافأ شمال تاجیکستان با خشکسالی مواجه شد که باعث ک 45

SAS  2005درصد عملیات وام به میزان یک میلیون دالر با عدم وصول مواجه می باشد. در سال  40متوجه شد ،SAS  به

شاید با الهام گرفتن از تجربه برنامه های اعتباری در  سقوط مالی نزدیک شد. آنالیز وضعیت نشان از مشکالت عمیق می داد.

را  'کمک بالعوض'و  'وام'کشاورزان کامأل تفاوت بین هفت سال وامها بخشوده می شدند،  روی سابق که هر پنج تااتحاد شو

برای گرفتن وام سوء استفادهو بیشتر اوقات در انجام تعهدات خود از مقام خود  SASهیئت مدیره اغلب اعضادرک نکردند.

 را پاالیش و در دادگاه مورد پیگرد قانونی قرار داد. تخلف نمودند. این ثابت کرد که الزم است اعضا متخلف

دفترخانه ای برای وامهای بیش  جدید الزام نمود وثیقه، 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  شرکت بین المللی فاینانسپنبه تنوع پیدا کند. -دهی غیر

 شرکت بین المللی فاینانستجربه حاصله منجر به الهام دهی به  ر به کشاورزان را تشدید نمودند. آموزس مدیریت کسب و کا

میالدی )پروژه وام دهی پنبه تاجیکستان جنوبی( با دو بانک محلی به  2007برای آغاز دومین پروژه وام دهی پنبه در آوریل 

، که ارزیابی "تباریریز امتیازدهی اع"نامهای بانک صادرات تاجیک و بانک میکروفاینانس اول شد. این بر اساس روش 

 آنان را امکان پذیر می کرد.سود آوری و وضعیت فعلی بدهی کشاورزان بر اساس 

به چه میزان سیستم سهام روستایی برزیل آمادگی کپی شدن در اقتصادهای در حال گذار  4.3.10

 را دارد؟

می باشد، ولی  کشور دیگری متفاوت  هر با  تسهیالت مالی بخش کشاورزی مهیا می کند که  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. 

از طریق سیستم خرید اوراق بازرگانی صادره توسط کشاورز  بوده و می 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  می باشد.

برنامه اوراق  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 ی باشد.بازرگانی به کشاورزان منحصر به فرد م

Cédula de ProdutoRural (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 

 محصوالت دیگر بر همان اساس می باشد. 

CPR  اوراق قرضه ای هستند که فقط توسط کشاورزان و اتحادیه کشاورزان )شامل تعاونی ها( بر اساس تعهد یک میزان ها

 CPRاساسأ  توافق شده محصول کشاورزی )شامل حالت نیمه تبدیل شده( یا گله گاو در مقابل تسهیالت مالی صادر می شود.

عینی محصول/گله گاو تحویل دهد یا مبلغ معینی را در زمان خاصی که میزان م CPRیک قول توسط یک کشاورز به خریدار 

 انجام دهد. را در آینده پرداخت نماید. خریدار آماده است پرداخت آنی برای دریافت مفاد این قول



 

نسبتأ اگر عزم سیاسی وجود داشته باشد، این  برای اینگونه پرداخت آنی است که حیاتی می باشد. CPRاین آمادگی خریدار 

ایجاد نمود. ولی اگر شرایط جانبی برای ایجاد اعتماد همزمان ایجاد  CPRن و مقررات برای یناسر راست است تا چارچوب قو

هر که د. تجربه برزیل همینطور نشان می دهد که تعدادی فاکتور، بواستفاده خواهد قابل  نشود، ابزار تازه ایجاد شده به سختی

 ها کمک می کنند. CPRد، به میزان قابل توجهی به توسعه چند الزامأ حیاتی نمی باشن

ها  CPRهمانگونه که در مورد تجربه برزیل می شود عنوان نمود، تعدادی از شرایط برای ایجاد اعتماد در قولهایی که در 

باید شامل  ،ال گذاردر اقتصادهای در ح CPRند. لذا، هر گونه تالش برای معرفی ابزارهایی مثل هستحیاتی  ،التزامی می باشند

 اقداماتی 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، 

 حیاتی می باشد. CPRی محصوالت کشاورزی اش برای معرفی ابزاری چون رهن 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  CPRدر این مقاله به آن اشاره شد، باعث حذف بسیاری از ریسکهای احتمالی، و لذا اعتماد را در سیستم 

 می 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  عمومأ با وثیقه ها آشنایی دارند، دخالت منفی در پروسه خارج از دادگاه نمی نمایند.

کشورهای در حال گذار می باشد، حیاتی گونه در  CPRمشابه، در عین حال که مشکل ترین جنبه معرفی ابزار 

ها انجام شود،  CPRنیاز خواهد بود که نه فقط معرفی یک چارچوب قانون و مقررات برای خود ترین می باشد. 

ها را درک می کنند و فعالیت آنها را  CPRبلکه تالش برای کار با سیستم قضایی جهت اطمینان از اینکه قضات 

 .صورت پذیرد، می بایست نقض نمی کنند

 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  •

عرضه کنندگان رند انجام میشود. این کانال شامل داکشاورزان  با  اعتباری  ارتباطات  ساخت   برای قوی  بازرگانی 

نهاده ها، که برای آنها این بهترین راه برای فروش نهاده ها، و صنایع تبدیلی/بازرگانان که این راه خوبی برای تضمین 

ها، در بیشتر مواقع این شرکتها مجبورند به هر حال  CPRدرغیاب . ، می باشدعرضه کاال در آینده خواهد بود

یالت مالی فراهم نمایند )به طور مثال فروش نهاده ها به صورت اعتباری، یا پیش فاینانس قراردادهای آتی(. ولی تسه

ها معرفی  CPRاین واقعیت نشان می دهد که اگر  ند.ه اها محافظت قضایی بسیار باالیی مهیا کرد CPRبه هر حال، 

 CPRتوصیه می شود تالشهای اولیه برای ایجاد  .در زنجیره ارزش از قبل ایجاد شده استفاده شوند بهتر استشوند، 

 ها روی اینگونه زنجیره ها و کانال شرکای مرتبط تمرکز نماید.



 

رچوب مقرراتی برزیل به آنان گزینه های آسان برای فاینانس مجدد اها مهم بوده که چ CPRاین برای خریداران  •

CPR  بخش برای این منظور ایجاد شده است. اینها از هر دو  طریق بانکها و بازار سرمایه بدهد. چند ابزارها از

کشاورزی و سرمایه گذاران بهره برده اند، و اطمینان حاصل کرده اند نبود ظرفیت اعتبار/تسهیالت مالی مانعی برای 

های بر  CPRی شوند، ابزار برای ارتباط بین ها معرفی م CPRها نبوده است. توصیه می شود زمانیکه  CPRتوسعه 

تسهیالت مالی، تالش بر پیش بینی شده است. به همراه آژانسهای مرتبط ناظر  و بازار سرمایه اساس تسهیالت مالی

برای ایجاد مفهوم و توسعه مکانیزمهایی برای دادوستد این ابزارها روی پیشخوان یا، ترجیحأ، بورسهای سازماندهی 

 شود. شده انجام

 (ها صادر نمایند CPRمشابه  ضمانتو اینکه صنایع تبدیلی تی که می توانند رفتار کشاورزان )وجود آژانسهای نظار •

اطمینان خاطر مبنی بر اینکه و این به خریدار ضمانت  را 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 ژآمحصول در زمان برداشت حساس را می دهد. برای مثال، 

ت اینگونه آژانسها باعث محصول کشاورزی مشمول تضمین واقعأ به خریدار مورد توافق حمل می گردد. ایجاد و تقوی

 می باشد. CPR گونه ابزار به عنوان یکی از اجزاء برنامه معرفی این موضوع زیرا  ،ایجاد حمایت از شایستگی شده

• CPR .ها و ابزارهای مشابه از شرایط مشوقهای مالیاتی بهره مند شده اند 

 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 آنها از مزایای  همانگونه که در مورد برزیل بوده،

 پیش فرض کشاورزان کوچک و سازماندهی نشده. آنها شاید ابزار خوبی برای توسعه کشاورزی باشند، ولی آنان به صورت 

 نمی باشندمناسب هدف قرار دادن کشاورزان فقیر یا کاهش فقر عمومأ 

 

 از برداشت محصول کشاورزی بعدتسهیالت مالی  4.4

تقویت توان چانه زنی کشاورزان در مقابل  :تسهیالت مالی به لحاظ هزینه موثر پس از برداشت محصول الزم است برای هر دو

. تسهیالت به کار گرفته شوند (Farm to Forkخریداران، و برای اطمینان از جریان مناسب کاال از مزرعه تا سر سفره غذا )

به تولید کنندگان، صنایع تبدیلی یا بازرگانان عرضه نمود. بانکها می توانند تسهیالت مالی ناامن به سازمانهای مالی 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. 

 کنترل کاال 4.14.

منابع مالی یا شرکتهای بازرگانی، می توانند کنترل روی محصول کشاورزی در وام دهندگان، شامل بانکها، سرمایه گذاران 

برنامه های بسیاری در دو دهه اخیر ن تضمین ارائه نمایند. د، و تسهیالت مالی را در مقابل ایزمانیکه برداشت شد به دست آورن

ونه تسهیالت مالی بوده است؛ این روش با برخی جزئیات در بخش مربوط به تسهیالت مالی رسید انبار مورد برای ترویج اینگ

بررسی قرار گرفته است. همانگونه که در باال مورد بررسی قرار گرفت، بسیاری از بانکها در تسهیالت مالی با استفاده از روش 



 

که در بسیاری از اقتصادهای در  بانک اروپایی بازسازی و توسعهید انبار رسید انبار با پیشقدمی خود یا تحت برنامه های رس

تسهیالت مالی در مقابل رسیدهای انبار عمدتأ از برای ارائه بانکهای بزرگ حال گذار عملیاتی می باشد مشارکت نموده اند. 

منابع مالیخود استفاده نمودند. تسهیالت مالی رسید انبار خالی از ریسک نیست. مواردی بوده که بانک متوجه شد باالبر غالت 

ینکه وام گیرنده )سیلو( خالی است. پس از اینکه بانک تالش کرد مالکیت غالت که ضمانت سیستم رسید انبار بود، را بعد از ا

اقساط بدهی خود را پرداخت نکرد، به دست بگیرد، که متوجه شد باالبر )سیلو( خالی است. در حالیکه بانک در آن زمان به 

این یک جبران ناچیز خواهد بود، چون باالبر دارای منابع مالی کم و دارای تضامین کافی هم شرکت باالبر )سیلو( متوسل شد، 

 ه توسط یک شرکت بیمه اختصاصی بیمه و تضمین نشده است(.نیست )بدین صورت ک

ر  زنجیره  مسی پایین در این  چون  روی محصول نکنند  درخواست کنترل کامل   ممکن است  در مواردی خاص، بانکها

 اس جی اسبه جای آن، فقط نیاز به اطالعات به روز دارد. به طور مثال، شرکت بازرسی  تأمین حرکت می کند، ولی

(Societe Generale de Surveillance) غالت  که فاینانس دادوستد  یکه به بانکهای دارد یک ابزار با زیر بنای اینترنت

چگونه غالت به بیرون از سیلو، واگن قطار و کشتی در زمانهای حاد اینکه اجازه می دهد تا مانیتورینگ واقعی ند، می ده ارائه

رفی کرده است. در حالیکه بانک کنترل وثیقه روی غالت را دارا نمی باشد، می تواند د، را معنحرکت می کند را انجام ده

 برای حفاظت از منافع خود مداخله نماید. ،سریعأ تفاوتها را شناسایی، و در صورت نیاز

 

 محلی کشاورزان قابل وصولهایکنترل  4.4.2

این  روزه حمل نماید. 90-30را بر اساس شرایط اعتباری  اقالم، خریداران می توانند اصرار نمایند عرضه کننده کاالی آنان

را  معوق  هستند که پرداختهای  تبدیلی  می باشد. همینطور صنایع  فق، برای مثال، حالت مرسوم خرید از سوپرمارکتها توا

ه به پرداختهای معوق جات( معمول است، به صورت مشاب می پردازند. فروشهای محموله ای، که برای میوه و سبزیجات )صیفی

کشاورزان و  می تواند فروشندگان را قادر سازد )منظور *کتورینگت بروز پرداختهای معوق، عملیات فمنتهی می شود. در صور

 د.د آماده را به دست آورنتعاونی ها( تا پول نق

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

صندوق مالی شرکتها و « روان سازی»جهت  شرخری ترین روش سازمان داده شدهترین و متداولرسمی ):  Factoringانگلیسی به) فکتورینگ*

 .تسریع داد و ستد در بازار تجارت است

ی جاری روزانه یا هر واحد زمانی هاکند، طلبروش این عملیات مالی بدین منوال است که بانک یا هر سازمان دیگری که خدمات فکتورینگ عرضه می

های فروشنده )تولیدی یا بازرگانی و غیره( را در مدت زمان بسیار کوتاهی به ایشان مسترد داشته و خود بجای طلبکار اولیه دیگر مورد قرارداد شرکت

م بگیرند. در اغلب موارد شرکت فروشنده وظیفه توانند طی چند ساعت و در همان روز ایجاد وجه طلب )فروش( انجاها میایستد. این نوع پرداختمی

یی مالی دارد قبل از بستن قرارداد فروش از شرکت فکتورینگ از طریق تلفن یا روشهای جاری رایج مجوز فروش بگیرد )شرکت فکتورینگ در اینجا توانا

رینگ پس از اجرای قرارداد فروش دو وجه مستقل را از مبلغ کند(. شرکت فکتوخریدار/بدهکار آتی را از طریق بانکهای اطالعاتی ارزیابی و کنترل می

گردد و کسری دوم مبلغی محسوب می العملحق پردازد. کسری اول درصدی از کل مبلغ فروش است که به عنوانکل کسر کرده و طلب فروشنده را می

ای و قانونی خود را )از جمله رساندن خدمات یا اجناس مورد قرارداد شود تا معلوم گردد که فروشنده وظایف وعدهاست که به عنوان گرو نگهداشته می

 ست )توضیحات مترجم(.ال رایج بازار و غیره( به نحو احسن انجام دادهبدست خریدار، رعایت قوانین و اصو

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/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
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
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

در حال گذار داشته اند. در  اقتصادهای در حال گذار، استاندارد می باشند. براستی آنها رشد سریعی در برخی اقتصادهای

حمایت می کند و در  "خرید سیاهه،"کتورینگ را، تحت عنوان ف یون روسیه، چارچوب قضایی کاملکشورهایی نظیر فدراس

کتورینگ در از ف بانک اروپایی بازسازی و توسعه، 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. ایگرجستان، جمهوری مولد

زنجیره ارزش برای بخش بررسی نماید چگونه، در میان چارچوب فاینانس  بانک اروپایی بازسازی و توسعهشاید بد نباشد 

مینطور می تواند با شرکتهای شرکای ک هکتورینگ می تواند به بهبود گردش سرمایهکمک کند. این بانکشاورزی، ف

کتورینگ مختص کشاورزی را که مرتبط است، برنامه های جدید فکتورینگ خود خطوط مربوطه را قویتر نماید، و جایی ف

 معرفی نماید )برای مثال با سوپرمارکتها کار کند(.

 به کار گیری قابل وصولهای صادرات 4.4.3

اشد، یک بانک می تواند یک وام پیش صادرات بر اساس تعیین آورده صادرات مهیا یک قرارداد صادرات وجود داشته باگر 

د، که سپس وجه  دهمی به بانک را انجام کاالی فاینانس شده صادر شد، خریدار پرداخت که نماید )این است که زمانی 

مکانیزم به صورت گسترده برای صادرات . این (شودباقیمانده، بعد از پرداخت مبلغ بدهی وام، به صادر کننده منتقل می 

در اقتصادهای در حال گذار، این حالت  گسترده غالت از کشورهای قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین استفاده شده است.

یافته شده است. در کشاورزی بیشتر برای معامالت بزرگ غالت، دانه  رواج تسهیالت مالی اغلب در بخشهای معدن و انرژی

میلیون دالر آمریکا(. لذا مقیاس نسبتأ بزرگی برای توسعه در کشاورزی،  20وغنی و پنبه استفاده شده است )بیش از های ر

هر چند، یک معامله جنوب و برای کاالهای فاسد شوند مثل میوه ها، گلها و سبزیجات وجود دارد. -شامل دادوستدهای جنوب

 معامالت کوچکتر جذابیت بیشتریمیلیون دالر کار طلب می کند. لذا،  100مله معا اندازه، اگر بیشتر نه، به میلیون دالری 5

با اساس هزینه کمتر در مقایسه با بانکهای بین المللی دارد. به هر حال، برای ورود به این بازار  برای بانکهای محلی و منطقه ای

 بانکهای محلی نیاز به ایجاد اشتیاق الزم و تخصص دارند.

 تسهیالت مالی بر اساس مالکیتساختار  4.4.4

در یک رپو، به جای گرفتن  ( می باشد.REPOابزار اصلی تسهیالت مالی بر اساس مالکیت، قراردادهای خرید مجدد یا رپو )

همزمان یک قرارداد برای فروش مجدد در  وی تعهد برای کاالیی که انبار شده یا حمل شده، بانک در حقیقت کاال را می خرد. 

یک دوره زمانی تعیین شده با قیمتی که نشانگر هزینه منابع از زمان اصلی فروش به فروش مجدد می باشد امضا می کند. این 

 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 مرتبط می باشند باقی خواهند ماند، و همینطور یا ریسکهای جدید مرتبط با مالکیت مثل مسئولیت در صورت بروز 

فدراسیون روسیه و ترکیه استفاده شده رپو در کشورهای لهستان،  قراردادهایخسارتهای زیست محیطی مواجه خواهند شد. 

اند. به طور مثال، رابوبانک از رپو ها عمدتأ در بخش شکر استفاده نموده، ولی با ضرر قابل توجهی در حداقل یک مورد در 

گر اقتصادهای در حال گذار، فدراسیون روسیه به دلیل غیب شدن شکر مواجه شود. به غیر از آن، احتماالتی برای تکرار در دی

استاندارد اسالمی تسهیالت مالی  "مرابحه"به خصوص در آسیای مرکزی، وجود دارد، چون این مکانیزم به صورت عالی حالت 



 

میلیون دالری بر اساس سنت  40یکی از شاخه های بانک توسعه اسالمی یک وام  2010براستی در سال  را تکرار می کند.

 در کننده گندم قزاق، با استفاده از سیستم رسید انبار به عنوان پشتیبانی، اعطا نمود.اسالمی برای یک صا

مضافأ در بسیاری کشورهای در حال گذار، یک ظرفیت برای معرفی قراردادهای رپو، بستگی به شرایط خاص مثل سیستم 

 مالیاتی  و قابل اعتماد بودن انبارها وجود دارد. 

آنها موضوع مالیات بر ارزش افزوده هستند  . لذا می باشند نیستند، بلکه خرید و فروش قانونأ قراردادهای رپو وام

(VAT:value added tax .) مالیات بر ارزش افزوده باعث بروز مشکل در استفاده از تسهیالت مالی رپو در فدراسیون روسیه

مجبور شدند وسایل مخصوصی شامل پیش فاینانس پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  "رابوبانک"بانکهایی از قبیل  شده است.

برای مواجه با این موضوع اتخاذ نمایند. بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در فدراسیون روسیه به میزان مناسبی برای انجام 

کافی برای تبدیل پروسه به یک روند با ارزش را دارد، ولی این الزامأ در دیگر این کار مطمئن است، و پتانسیل فاینانس ارزش 

کشورها موضوعیت ندارد. مشکل دیگر این است که چون بانک مالک کاال می باشد، لذا کامأل در معرض همه خطراتی که با 

ی منجر به تثه شود )مثل نشط روغن نبامالکیت همراهند می باشد، شامل: کاال صدمه دیده یا دزدیده شود، یا درگیر نوعی حاد

مضافأ، ساختار قیمت در قراردادهای رپو می تواند پیچیده باشد. در صورت بروز اختالف، اگر  صدمات زیست محیطی شود(.

رخ نداده است، و بانک را از حق اولویت  "فروش واقعی"قیمت خیلی پایین تعیین شده، دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که 

ال محروم نماید. اگر قیمت خیلی باال تعیین شده، طرف متقابل ممکن است از تعهدات خود در خرید مجدد خودداری روی کا

 معموأل با خریدار خوشنام بین المللی امضا می شود.های افتیک شرایطی، نماید. برای مقابله با این خطر، قرارداد

کرار یک تسهیالت مالی رپو حمایت کنند، ترجیح می دهند با احتیاط در کل، آژانسهای بین المللی، زمانی که می خواهند از ت

از طرف دیگر، رپوها همینطور  عمل کنند. تعداد کمی از بانکهای محلی دارای پیچیدگیهای الزم برای مدیریت آنان میباشند.

گزینه مربوط به کلمبیا است در بورس کاال قابل دادوستد می باشند، که مشمول بررسیهای بیشتر می باشد. یک مثال از این 

 که در ذیل مورد بحث قرار می گیرد.

 اتکا روی تضمین شخص سوم 4.4.5

برای فاینانس صادرات، شخص می تواند از اعتبارات رسمی صادرات یا بیمه اعتبار بهره مند شود. ولی در اقتصادهای در حال 

 1990صادرات در کشورهای در حال گذار در نیمه دوم دهه انسهای اعتبار هنوز محدود می باشد. در کل، آژ گذار، انتخاب

دیتهای جدیدی را ایجاد نمودند، و کشورهای بزرگتر ومیالدی پا به عرصه وجود گذاشتند. کشورهای شرقی و مرکزی اروپا موج

ت تبدیل نمودند. هر اتحاد شوروی سابق )قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین( بانکهای موجود را به آژانسهای اعتباری صادرا

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  شرکت بین المللی فاینانس و  مثل صندوق توسعه اروپا  نبه آژانسهای جند جا منظور شده اند.

. ولی به هرحال، استجنوب در محصوالت کشاورزی توسط این حمایت ممکن شده -برخی مراودات جنوبکرده اند، و 

صادرکنندگان محصوالت کشاورزی کشورهای در حال گذار عمومأ نمی توانند روی مهیا بودن سریع تضامین یا بیمه اعتبار 

جهت فاینانس دادوستد را پنجره ها فعال شده و  تا این آژانسهای ملی صادرات صادرات حساب باز کنند.  شاید مفید باشد

 .باز کنند کشاورزی



 

 فاینانس صنایع تبدیلی 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  یک حالت از دادوستد کاال برای نوسازی صنایع تبدیلی بوده است. مجددآنها تمهیدات مربوط به خرید 

صورت است که پرداخت به تأمین کننده تجهیزات در مقطع چند ساله یا با کاالی تولید شده توسط تجهیزات وی، یا از محل 

ریسک فاینانس بود و فقط  تاین تمهیدات یک حال. انجام می شود قسمتی از منابع کسب شده حاصل از صادرات این کاالها

یک شریک محلی شده باشد. یک حالت دیگر  ی وارد یک شراکت سرمایه گذاری بالزمانی استفاده شد که یک موسسه بین المل

برای تبدیل مواد اولیه که توسط شخص سوم نظیر بازرگان بین صنایع تبدیلی مبلغی را به عوارضی می باشد. در این حالت، 

پرداخت می شود. این حالت یک راه حل جذاب برای صنایع تبدیلی است  ده، نگهداری شده و فاینس شدهالمللی خریداری ش

نه ی باشند. در کشورهای در حال گذار، عوارض لیه الزم برای یکسال کامل عملیاتکه فاقد منابع مالی کافی برای خرید مواد او

اینها به خصوص در در صنایع روغن نباتی و شکر مهم بوده است، بلکه همینطور در تولید آرد بسیار مهم بوده است.  تنها

تحت شرایط و ساختار فاینانس با این ماهیت  کهحاضر مفیدی بوده اند. ولی در حال  یوضعیتهای بحرانی پاسخهای فاینانس

 ی بین المللی که استفاده از آنان را ترویج می نمایند دارد.سازمانها ص هنوز مفید می باشد، ارزش کمی نزدخا

 تجربه درهم فاینانس در بخش پنبه آسیای مرکزی 4.4.7

بهره مند شده است، ولی سوابق با تجربه های منفی در  سازماندهی شدهاز فاینانس برای سالهای زیاد صادرات پنبه 

 می باشد.آمیخته ت در ازبکستان درهم فرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان و یک تجربه مثب

اید، معموأل در در ترکمنستان، صادرات در دست دولت باقی ماند. شرکت دولتی در حالیکه پیش پرداخت را دریافت می نم

میلیون  80، بانک مرکزی مجبور به پرداخت 1996در سال  بازرگانان بین المللی پنبه قصور نموده است. حمل تعهدات خود به

دالر آمریکا به خاطر اینکه ضمانت حسن انجام کار داشته و وزارت کشاورزی در بورس پنبه لیورپول در لیست سیاه قرار گرفته 

زان فراهم کردند، و میالدی، صنایع تبدیلی پنبه تسهیالت مالی برای کشاور 1990در قرقیزستان، در نیمه دوم دهه  .شد بود

، صنایع تبدیلی پنبه هدف 2000خود آنها نیز از طریق پیش پرداختهای بازرگانان بین المللی فاینانس شدند. ولی در سال 

 فعالیتهای 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  77بانک کردیت سویس فرست بوستون، اعتبار به میزان 

اینوسترز "به بازرگانان/صنایع تبدیلی پنبه، به نام  رینهارت دارای بیشتر سهامش بود، اعطا نمود. اگرواینوستبانک سپس پول را

(investors)"  هر اینوستر به اعالم نمودند. اینوسترها به عنوان تعداد  100تا  11در قالب وام اعطا نمود. منابع اعداد متفاوت

کشاورزان محلی، بیشتر در این منطقه، اینوستر اعتبار برای از طریق وسایل غیر رسمی یک منطقه انحصاری تخصیص داده شد.

در قالب کاال مثل سوخت، کود سموم شیمیایی و دیگر نهاده های کشاورزی، با مقداری پیش پرداخت برای پرداخت حقوق 

این منابع مالی سوء مدیریت شدند، بطوریکه اینوسترها رانت های هنگفتی به  کارگران و تعمیر ماشین آالت عرضه نمودند.

تصاحب کردند، در حالیکه کشاورزان فقط یک چهارم قیمت صادرات را دریافت نمودند. کشاورزان  طقهدلیل انحصار آنان در من

ادامه دهند، و اجتناب از این کار منجر به  "برنامه سهمیه تولید"توسط دولت تحت فشار قرار گرفتند تا به کشت پنبه تحت 

عیف منابع مالی، و با ترکیب کاهش قیمتهای بازارهای ابطال حق کشاورز از استفاده از زمین کشاورزی می شد. مدیرت ض



 

دجار کمبود عمده فاینانس شد، که منجر به کمبود عمده  1999طرح سال جهانی سریعأ منجر به عدم بازپرداخت وامها شد. 

وامها برای سال بعد تمدید شدند  د.، باعث کاهش عمده در کاشت پنبه شد. این واقعیت، به همراه آب و هوای بدگردینهاده ها 

میلیون دالر امریکا افزایش یافت. بخش پنبه نتوانست  150به میزان  2002ولی وضعیت بهبود نیافت. فشار بدهی تا نیمه سال 

 فرار از مشکالتش را مدیریت نماید، و علیرغم برنامه ریزی مجدد بازپرداخت وامها، وامها دچار مشکل عدم بازپرداخت شدند.

بیرون آورده شده، و  "اگرواینوستبانک"، بدهی پنبه از سوابق هیئت تصفیه 2004حت برنامه صندوق بین امللی پول در سال ت

 منتقل گردید. "کردیت اینوست"میلیون دالر آمریکا، به یک موسسه مالی غیر بانکی به نام  260به میزان 

صادرات را داشت، ساختار وام آماتوروار )ناشیانه( -ینانس پیشدرحالیکه این فاینانس پنبه تاجیک خصوصیات یک ساختار فا

در یک معامله با ساختار مناسب، بانکدار یک سیکل تبدیل اموال، از بانکدار به کاال وسپس بازگشت برای فاینانس مجدد را  بود.

تفاده شده، و اینکه کاال سپس ایجاد می نماید. وی اطمینان حاصل می کند منابع مالی براستی برای تولید و تبدیل کاال اس

حمل و به یک خریدار که پرداخت وی منجر به بازپرداخت وام می شود، فروخته می شود، و اینکه وی یک سری تمهیدات 

اتخاذ خواهد نمود. وی  کاهش دهنده خطرات را برای اجتناب از )تا آنجایی که ممکن است( اختالل در سیکل تبدیل اموال را 

 ای پوشش ضررهای احتمالی استفاده خواهد کرد.سپس از بیمه بر

اقدام بسیار  بود که تصمیم بگیرند منابع مالی چگونه استفاده شوند. "اینوسترها"در مقایسه، در این تراکنش، این در اختیار 

جنأ منابع مالی نتیکمی توسط بانکداران برای اطمینان از اینکه منابع مالی به صورت مناسبی هزینه خواهند شد انجام گردید. 

تغیر مسیر یافته، کودهای شیمیایی دیر توزیع شدند، وامهایی که به منظور پرداخت دستمزد اختصاص یافته بودند دیر مهیا 

همانگونه خطرات مرتبط با تولید وجود نداشت. برای  یشدند، هزینه های نهاده ها و سرویس ها متورم شدند، و ... مضافأ پوشش

کشاورزی  محصوالت ن را  پرداخت  می کردند، بسیاری از کشاورزان  نهاده ها را  برای  دیگر  پایی قیمتهای  که اینوسترها 

تغییر استفاده دادند، و خطرات قیمتی به صورت مناسب مدیریت نشد. یک حصار قیمتی به  ،می توانستند مستقأل بفروشند

. فاینانسرها محتمأل روی تضمینهای دولتی متکی بودند ولی در ، ولی این باعث ایجاد حاشیه سود کشاورزان نشدوجود آمد

عمل، در کشوری با 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.

ایجاد ساختار مناسب، تمامی خطرات را می شد مدیریت نمود، و اگر تاجیکستان از بهترین تجربیات بین المللی یاد بگیرد، با 

 دلیلی وجود ندارد که تجربه قبلی تکرار شود.

ندگان با ایجاد ساختار فاینانس داشته است. در حالیکه پنبه توسط تعداد زیادی از تولید کن ازبکستان تجربیات مثبت تری

، یک نهاد دولتی، اتحادیه صنعت کوچک تولید می شود، این محصول به صورت موثری توسط دولت کنترل می شود. هر سال

درصد قیمت قرارداد را به  50پنبه ازبکستان، وارد قراردادهای تدارک با کشاورزان می شود، و دولت پیش پرداخت به میزان تا 

ی رسد در مقایسه با قیمتهای جهانی خیلی پایین باشد. اتحادیه سپس پنبه را فرآوری آنان پرداخت می نماید، که به نظر م

دور و بر جریان صادرات پنبه  ،نموده و به سازمانهای بزرگ بازرگانی دولتی تحویل می دهد.چند موسسه فاینانس تراکنش

خریدار  بر این اساس پرداخت را ایجاد که یک ساختار برای پیش، یک بانک آلمانی 1997ایجاد شده اند. برای مثال، در سال 

درصدی برای قرارداد پیش بینی شده به ارزش پنبه که قرار بود خریداری نماید تحت  شرکت صادر کننده را به میزان ،خارجی

ی نمود. بانک ملی ازبکستان، عملکرد شرکت صادراتی را تضمین نمود. در سالهامی قرارداد سالیانه صادراتی پیش فاینانس 

صادرات پنبه با فاینانس انبار پیچیده تر شد. فاینانس زنجیره تدارک -اکنش با ترکیب نمودن فاینانس پیشبعد، ساختار تر



 

انبار شخص در و نگهداری  /حمل به .توسط بانک ملی ازبکستان تضمین می شد پرداخت ها به صادرکننده ازبک،-دوره پیش

ادامه  از خریدار نهایی و دریافت وجه /تا فروش محصول صادر شده بهسوم در التویا و ایران )بر اساس سیستم رسید انبار( 

. خطرات قیمت از طریق بیمه اعتبار توسط خریداران پوشش داده شد. بانک به صورت فعال حرکت کاال از جین )ماشین داشت

 وری که دارای قوانین موثر وثیقه می باشد( تا ورود به شرکتهای بافنده را رصد می نمود.پنبه پاک کن( در ازبکستان )کش

 و درسهای گرفته شده از منطقهابزارها برای/ -ای تکرار و نوآوری احتماالت بر .4.5

نباشد، یک ساختار از یک بخش کاال به دیگری، یا از یک کشور به کشور دیگر، ممکن است عملی که 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 باشدراه حل عملی برای نیازهای تسهیالتی تولید کنندگان، صنایع تبدیلی و بازدر حال گذار داشته و می تواند ر

مایل به تمرکز روی تراکنشهای با سایز بزرگ دارند، و اینکه بسیاری از تنظر به اینکه بانکهای بین المللی . مشاهده نمود

بانکهای محلی و منطقه ای در  به عهدهعمدتأ این  نیازهای مالی در بخش کشاورزی پایین آستانه معمول آنان می باشد،

 کشورهای در حال گذار بوده تا از تجربیات بین المللی آموخته و ساختار راه حلهای مالی برای مناطق خود بیابند.

یسک ک حوزه کم روام دهی بانکی، توسط بانکداران ی کاالی سازماندهی شده و فاینانس بازرگانی در مقایسه با دیگر شکلهای

لذا این شکل از تسهیالت مالی به خصوص مناسب وام گیرندگان در محیطهای با خطرات باال است، که از تلقی شده است. 

 ( می باشد.OECDسازمان همکاری اقتصادی و توسعه )ریب به اتفاق کشورهای غیرعضو ثریت قکمنظر بانکداری شامل حال ا

هدف تسهیالت مالی سازماندهی لذا به میزان مناسب تسهیالت مالی دارند،  مضافأ بخشهای کشاورزی در در این کشورها نیاز

باشد. یک راه حل واقعیت گرا این است که  شده این است که فعالسازی اعتبارات به حرکت یکسان در وضعیتهای چالش انگیز 

خه های درخت قرار گرفته اند را از یک سو، آنها باید میوه هایی که در پایینترین سطح شا که اعمال شود. برخورد دو چنگ

که زنجیره تدارک مناسب دارند، مثل آنهایی که مناسب فروش  کاالهاییایجاد ساختار برای هدف قرار دهند، که منظور 

از  صادراتی یا برای حمل به سوپرمارکتها مناسبند، شامل محصوالت پروژه های نمایشگاهی، است. از طرف دیگر آنها باید برخی

 ضعفهای سازمانی و مقرراتی، شامل کاهش دخالت مستقیم دولت در زمان سرمایه گذاری در ساختار بازار، را درمان نمایند.

که به عضویت  کشورهای در حال گذار در سازماندهی شده را به میزان کمتریمحدودیتها برای تسهیالت مالی بیشتر تماأل حا

قعیت و تصورات، کاهش یافته است، و نیاز برای اخطرات وام دهی، در هر دو زمینه وده اند، جایی که اتحادیه اروپا درآم

کشورهای مشتاق به عضویت نیز روند مشابهی را طی  .می توان مشاهده نمود ساختارهای سخت فاینانس کاهش یافته است

ی سازماندهی شده، و حتی نیاز کمتر برای تسهیالت مال ییتمحدود می نمایند. لذا، در کل در این کشورها در حال حاضر نیاز

 در حال حاضر بانکها در این کشورها به میزان زیادی تحت مالکیتوجود دارد. ،برای حمایتهای بین المللی در این زمینه

غربی، و به میزان کمتری تحت مالکیت بانکهای امریکایی می باشند، و نمی توانند هدف اصلی حمایتهای بین  بانکهای اروپایی

بسیار بهبود یافته که شامل بخشی از روند آمادگی این کشورها برای الحاق به اتحادیه للی باشند. شرایط قضایی و مقرراتی الم

آرشیو سوابق را ایجاد نموده که حال به آنها اجازه می دهد به برگ موازنه فاینانس دسترسی  ،اروپا می باشد. شرکتهای اصلی

تعداد زیادی از سرمایه گذاریهای اروپای غربی در این کشورها بوده است )از کشاورزانی که به شرق مهاجرت داشته باشند. 

کرده تا خرید های مالکیتی بزرگ در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی(.  در کل کشاورزی بسیار سازماندهی شده 



 

فاینانس اینانس کاال و ریسکهای مرتبط، به اضافه عملی بودن است. البته هنوز زمینه برای بهبود فهم بانکهای محلی از ف

 سازماندهی شده وجود دارد.

اقتصادهای بزرگ کشورهای مشترک المنافع اتحاد شوروی سابق شامل قزاقستان، فدراسیون روسیه و اکراین چند معامله 

بوده است. چارچوب قضایی و مقرراتی مطلوب فاینانس سازماندهی شده را دیده اند، که بیشتر روی گرده جریان اصلی صادرات 

کلهای با ش غربی، چند بانک منطقه دارای تجربه معقولی در نتیجه همکاری با بانکهای بوده، هر چند هنوز تمام عیار نیست.

روی به انضمام مهیا کردن فاینانس رسید انبار و تخفیف مختلف فاینانس سازماندهی شده برای کاالهای کشاورزی می باشند. 

صادرات برای صادرات غالت، دانه های روغنی و -حمل(، آنها در تسهیالت مالی پیش-صادراتی های قابل وصول )منظور بعد

برخی از  ،2000پنبه، با استفاده از قابل وصولهای مورد انتظار از صادرات آینده به عنوان وثیقه، مشارکت نمودند. تا اوایل دهه 

با مزارع تجاری به  ی را توسعه داده که به آنها اجازه داد تراکنش های خود را پایه ریزی نمایند.بانکها ظرفیت قابل قبول داخل

بانکهای محلی هر دو ارز و وامهای با پول رایج را برای فاینانس سیکل تولید از شخم زدن تا رشد و عنوان مشتریانشان، 

لی عملیات کارخانجات آرد را با استفاده از سیستم رسید انبار و فراهم نمودند. آنها همینطور عمومأ نیازهای مامحصول برداشت 

آژانسهای  برون سپاری بهمدیریت وثیقه ها برای ضمانت وامهایشان، تعیین نماینده خود در در محل کارخانه آرد به جای 

برای ترویج تسهیالت مالی رسید انبار، و به میزان کمتری،  بانک اروپایی بازسازی و توسعهتخصصی انجام دادند. برنامه های 

( در ترویج اینگونه تسهیالت مالی سازماندهی شده موثر TFP: Trade Facilitation Programبرنامه تسهیل در داد وستد)

 بوده است.

ب بزرگ )نفت، فلزات، و غالت( که فهوم تسهیالت مالی سازماندهی شدهو مهیا بودن بخشهای جذاولی به هر حال، اخیرأ با معرفی م

تالشهای کمی  لی سازماندهی شده گردیده اند، دارای دانش تسهیالت ماکه بطوریکه آنان  ،بیشتر بانکهای کشور را جذب خود نموده است

خصوص، هزینه  . هدفهای مورد پشتیبانی می تواند این روال را تغییر دهد. بهانجام میدهندبرای هدف قرار دادن بخشهای کمتر سنتی 

یک نقطه شروع خوب این است از طریق حمایتهای بین المللی کاهش یابد.  "جدید"برای فاینانس یک بخش  های یادگیری ابتدایی بانکها

برای  مثألو بخشهای غیر سنتی تمرکز نماید. همینطور بهتر است امکان افزایش فاینسهای فعلی  که روی زنجیره به هم تنیده شده کاال

در دسته بندی نهایی، اقتصادهای ارمنستان، ساختارهای پیش از صادرات مالی جهت بهره مند شدن کشاورزان خرده پا فراهم شود. تدارک

تهدید در معرض آسیب پذیر هستند. آنها  ، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان کوچک و یواگرجستان، قرقیزستان، جمهوری مولد

کمتر توسعه یافته  این کشورها فاینانس  . بخش قرار دارند  بین المللی  قرض دهندگان برای   ترخطر سرمایه گذاری کم درجه بندی 

در  تعداد کمی بانک محلی بزرگ و در حقییقت بدون بانکهای بین المللی می باشند. نرخ بهره محلی باال می باشد.دارای و  ،می باشد

( برای درصد migrant remittances accountحساب وجوه ارسالی مهاجر ) ارمنستان، قرقیزستان، جمهوری مولداوی و تاجیکستان،

یک تعداد زیاد از  بزرگی از درآمدهای ارزی و تولید ناخالص ملی، این کشورها را در مقابل اختالل در این جریانها آسیب پذیر نمود.

و گاز فعالیت می نمایند. تولید کشاورزی به صورت تکه مهاجران در فدراسیون روسیه کار می کنند، که بسیاری از آنان در بخشهای نفت 

به عنوان استراتژیک که )تکه و تعداد مزارع بزرگ انگشت شمار می باشد. دولتها اغلب اوقات کنترل محکمی روی بخشهای کشاورزی 

ناسب این کشورها را مانع شده دارند که توسعه م (دیده شده و تعداد زیادی قوانین و مقررات، مثل آنانی که در خصوص صادرات هستند

اند. بنیادهای دادوستد فیزیکی، شامل انبارها و آزمایشگاههای رتبه بندی، نا کافی می باشند. رژیم قضایی و مقرراتی ضعیف و مملو از 

عتماد در بین بازیگران یک امر رایج می باشد. نبود انیز عملیات دادوستد کاال راضی کننده نمی باشند، تخطی از قراردادها  فساد می باشد.

 مختلف بخش کاال وجود دارد. تمامی این فاکتورها تسهیالت مالی کاال را پیچیده می کند. روشهای بنیاد سازی می توانند به کاهش

در خطرات کمک کنند، ولی اندازه های معامالت احتمالی عمومأ بسیار کوچکتر از آنند که باعث جذب عالقه بانکهای بین المللی شوند، 

 حالیکه بانکهای محلی فاقد تخصص کافی می باشند.
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 و هوا

توسعه 

فاینانس و 

 بیمه

محیط 

 قضایی

S&P حاکمیت

 رتبه خطر

 Aگروه 

 +B معتدل متوسط پایین پایین بسیار خرد باال آلبانی

 BBB خوب/معتدل باال/متوسط معتدل معتدل بشدت دوگانه متوسط بلغارستان

 -BBB خوب/معتدل باال/متوسط معتدل پایین/معتدل بسیار خرد متوسط کرواسی

 -BBB خوب باال/متوسط معتدل معتدل بشدت دوگانه متوسط مجارستان

 - معتدل متوسط معتدل معتدل بسیار خرد باال کوزوو

 BB معتدل متوسط معتدل معتدل بسیار خرد باال مقدونیه

 +BB معتدل متوسط معتدل معتدل طبیعی متوسط رومانی

 BB معتدل متوسط معتدل معتدل بسیار خرد باال صربستان

 BB معتدل باال/متوسط معتدل معتدل طبیعی باال ترکیه

 Bگروه 

 +BB معتدل متوسط باال باال بسیار خرد متوسط آذربایجان

 B بد متوسط معتدل معتدل جمعی متوسط جمهوری بالروس

 BBB معتدل متوسط باال باال بشدت دوگانه متوسط قزاقستان

 BBB معتدل متوسط باال باال بشدت دوگانه متوسط فدراسیون روسیه

 +B معتدل متوسط باال باال بشدت دوگانه متوسط اکراین

 Cگروه 

 BBتاB معتدل متوسط/پایین باال معتدل بسیارخرد باال ارمنستان

 +B معتدل متوسط/پایین پایین معتدل/باال بسیارخرد باال گرجستان

 - معتدل متوسط/پایین باال معتدل طبیعی خیلی باال قرقیزستان

 +BBتا +B معتدل متوسط/پایین باال باال بشدت دوگانه باال جمهوری مولداوی

 - معتدل متوسط/پایین باال باال بشدت دوگانه باال تاجیکستان

 Bتا+CCC معتدل متوسط/پایین باال باال بسیارخرد باال ترکمنستان

 - معتدل متوسط/پایین باال باال بشدت دوگانه باال ازبکستان



 

 کشاورزیتامین منابع مالی کاال و بین بورس  ارتباطایجاد . 4.6

فعالیتهای مربوط به فاینانس کشاورزی را گسترش دهند. قیمتهای شفاف که در  تا وجود بورس کاال به بانکها کمک می کند

این بورسها ایجاد می شوند بدین معنی است که بانکها می توانند به نحو ساده تری ارزش وثیقه ها را تعیین و رصد نمایند. 

کها را راحتتر می نماید. درصورتی که کاالها احتمال حمل به یک بورس با اخذ فیزیک کاال به عنوان وثیقه، خیال بانمضافأ، 

درصد است، در  90-80دادوستدشان در بورس انجام شود، درصد ارزش کاالهایی که توسط یک بانک فاینانس شده تا حد 

 صورتیکه در بورس دادوستد نشوند، توسط بانک فایننس می شوند. درصد در 60-50مقایسه 

یک نقشه که  9شکل شماره  .ده از وام دهی وی محافظت می نماید اطمینان حاصل نمایداز اینکه وام گیرنیک بانک می تواند 

 توسط بانک توسعه کشاورزی چین اتخاذ شده را توصیف می نماید. 

 

 

 : خط اعتباری محافظت شده بانک توسعه کشاورزی چین9شکل 



 

پرداختی با کشاورزان شود. این -قراردادهای فروارد پیشبانک به موسسه کشاورزی قرض می دهد تا وی را قادر سازد وارد 

موسسه کشاورزی مجبور  را ملزم به تحویل کاال به انبار تأیید شده توسط بورس کاالی دالیان می نماید. نقراردادها کشاورزا

روی قراردادهای فروارد و  را در برابر مخاطرات قیمتی، با استفاده از یک دالل مورد تأیید بانک، محافظت نماید. بانک داست خو

، نیکه کاال حمل شد، رسیدهای انبارهمچنین اقدامات حفاظتی، با دریافت گزارشهای مستمر از دالل، نظارت می نماید. زما

 "پول و اقدام"بورسها همینطور اجازه عملیات  جهت اطمینان از اینکه بانک وجه خود را دریافت می نماید، نزد دالل می مانند.

کمتر از تفاوت هند که به سرمایه گذاران اجازه می دهد، اگر هزینه های وام دهی به اضافه هزینه های انبار نمودن کاال را می د

قضا هستند راردادهای فیوچرز را که نزدیک انسرمایه گذار ق .ندنمایبین قیمتهای زمان نزدیک و زمان دورتر باشد،سود آوری 

س حمل فیزیک کاال را در تاریخ ای فیوچرز را برای ماه آینده بفروش می رساند. وی سپخریداری می نماید و همزمان قرارداده

قضا قراردادهای نزدیک انجام می دهد، و کاال را در انبار بورس نگه می دارد. در زمان مناسب، وی کاال را در مقابل ان

از سهام کاال به این صورت فاینانس می شوند، که بیشتر حمل می نماید. در دنیا، مقدار قابل مالحظه ای  چرز وقراردادهای فی

 به میزان زیادی هزینه های فاینانس نگهداری برای تولید کنندگان کاال، صنایع تبدیلی و استفاده کنندگان را کاهش می دهد.

، صنایع تبدیلی و ولی راههایی وجود دارد تا با بورس کاال مستقیمأ بین بازار سرمایه )نه فقط بانکها( و تولید کنندگان کاال

د. در دنیا چند ه و یک ارتباط محکمتر را خلق کننوآورانه مرتبط با کاال واسطه ایجاد نمود 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 

نیاز ندارند. آنها در ساختار بورس به خصوص بزرگی کاوش نماییم، چون آنها هیچ سرمایه گذاری احتماالت معرفی این ابزار را 

حصوالت سرمایه گذاری اضافه نمود، یا جایگزینأ، در سکوی مشابه که برای دادوستد رسیدهای انبار در را می شود به لیست م

 حال حاضر استفاده می شوند مبادله نمود.

ذیل با  4.6.1های کشاورزی معرفی شده که توسط بورس کاال کلمبیا سازماندهی شده است. بخش  "رپو"یک مثال توسط 

شعب و  بازارهای سرمایه گذاری استفاده ازدیگر محافظت پروژه های کاال برای  نمونهمی نماید. ذکر جزئیات این را توصیف 

مثال دیگر اوراق بهادار پروژه های کاال برای استفاده در بازار سرمایه گذاری شعب و از طریق درج در بورس می باشد.  موسسات

ناور آزاد گسترده ای در بسیاری از کشورهای در حال گذار ش گذاری موسسات از طریق درج در بورس می باشد. این سرمایه

می باشد، که بیشتر آن، شامل امالک، به کشورهای غربی منتهی می شود. تا میزان خاص، این فرار سرمایه مرتبط با تمایل به 

خود کشورها برای  "خانه"مالکیت منابع با شفافیت کمتر، ولی تا یک درجه مهم، این همینطور نتیجه نبود احتماالت در 

اگر کسی بتواند وسایل جدید سرمایه گذاری قابل  ایمن در برابر مداخالت قضایی و مقرراتی می باشد.و سرمایه گذاری متنوع، 

 دوام ایجاد نماید، سپس اینها می توانند بسیاری سرمایه گذاران را جذب نمایند. احتماالت زیادی در این قلمرو وجود دارد.

دو دهه گذشته، این احتمال برای سرمایه گذاران شخصی در استرالیا ایجاد شده که اوراق بهادار خریداری  برای نمونه، در

نمایند و بازگشت درآمد خالص در یک قسمت خاص کشاورزی، پرورش ماهی یا پروژه سرمایه گذاری جنگلداری )برای مثال 

وسط شرکتهای تخصصی مدیریتی کنترل می شوند، درحالیکه کاال ت دارایی( را عرضه نموده اند. هکتار از زمین جنگل 0.1

عملیات آنان تحت ضوابط مدیریت منابع مالی سرمایه گذاری است. سهام در این روش در بورس اوراق بهادار مبادله می شوند، 

تهیه تا سرمایه گذاری تحت این روش، اپراتور منابع مالی را  جایگاههای خود را ببندند.لذا برای سرمایه گذاران آسان است تا 

 453به طور نمونه در خصوص پوند ) را انجام دهد. در تولید آیندهآنان  رسمی فروش حق سطاران توعملیات سرمایه گذروی 

م( ماهی، اینها حقی هستند که میزان خاصی از ماهی در یک پوند را شامل؛ یا، در خصوص یک قطعه چوب، یک سهم از  -گرم

 کربن می باشد. م(-)آلودگی فروش حق خروجی  در یک قطعه زمین تولید شده؛ و نهایتأ عایدات که عایدات فروش الوار



 

سرمایه گذاری می تواند برای مدت کوتاه باشد، مثل سه ماه برای پوند ماهی. سرمایه گذاری می تواند برای مدت طوالنی تری 

قبل از تا ی که سرمایه گذار باید چند سال صبر کند ، جایسال یا بیشتر که برای سرمایه گذاری روی چوب 20باشد همچون 

،که می تواند یک شرکت بزرگ که صدها پروش ماهی و میگو . اپراتورمعمول استرا دریافت نماید،  "سود سهام"اینکه هرگونه 

 "اوراق سهام"را مدیریت می نماید، یا دهها هزار هکتار زمین درختان برای مصرف صنعتی چوب دارد، از محل عایدات فروش 

و معموأل یک سهم از سود حاصله پرداخت می شود. عمومأ وی ریسک قابل توجهی را متحمل نمی شود. خطرات خاص از 

اغلب اوقات از طریق تنوع  آنانمتحمل می شود که  انطریق بیمه پوشش داده می شوند، دیگر خطرات نیز توسط سرمایه گذار

های  "افتکر"مدت، با -این ساختار مضافأ توسط تمهیدات بازاریابی متوسط د.نماین سرمایه گذاریهای انجام شده مدیریت می

 تقویت می شود.  بزرگ مثل سوپرمارکتهای زنجیره ای، یا چوب و الوار، یا کارخانه های تولید تخته سه ال، 

ل و تولیدات باغبانی علمی طرحها شامل مزارع تولید شترمرغ، شترمرغ استرالیایی، خرچنگ خاردار و گوسفند، و همچنین گ

(horticulture*.می باشد )  برای مثال، در طرحهای سرمایه گذاری روی احشام، سرمایه گذار حیوانات را می خرد و سپس

هزینه عادی را به یک مدیر برای نگهداری از حیوانات و فروش آنان در زمان مناسب می پردازد. در طرحهای سرمایه گذاری 

 و جنگلداری، سرمایه گذار زمین را که برای کاشت محصول کشاورزی استفاده می شود را اجاره می نماید. روی باغبانی علمی

ولی بیشتر طرحها در بخش جنگلداری بوده است. سرمایه  مسئول کاشت، نگهداری، برداشت و فروش محصول است. نیز مدیر

س ارزش چوب محصوالت درخت که انتظار فروششان می رود گذاران در این طرحها می توانند بازگشت سرمایه نه تنها بر اسا

تنوع زیستی و اعتبارات  حق  زیست محیطی مثل   پرداختهای  داشته باشند، بلکه همینطور، روی اعتبار کربن و دیگر را 

می کنند که در بورس اوراق بهادار  بیشتر شرکتهای این بخش اوراق بهادار منتشر نیز انتظار داشته باشند. )شور بودن( شوری

محدوده کاملی از فرصتهای سرمایه گذاری، از کوتاه تا دراز  ،کشور دادوستد می شود. در کل موضوعات مرتبط با کاال مثل این

 مدت، را ارائه می نماید.

 تجربه بورس بازرگانی کلمبیا-ارتباط دادن بازارهای کاال و فاینانس 4.6.1

مورد اینکه چگونه بورسهای کاال می توانند بخشهای کاال و فاینانس را مرتبط نمایند توسط بورس بازرگانی یک مثال جالب در 

وسط دولت آن کشور به عنوان میالدی ت1979که در سال  (، Mercentaile Exchange of Colombia{BMC}کلمبیا )

امکانات  دادوستد اسپات و فوروارد را مهیا می کند؛   مبیابورس ملی کشاورزی ایجاد شد، ارائه شده است. بورس بازرگانی کل

خریداری شده توسط تعداد زیادی از آژانسهای دولتی، از نیروههای مسلح تا  "محصوالت همجنس"یک ابزار تدارک برای 

کنندگان به قادر ساختن صادر  مهیا می نماید؛ را  کشاورزیعملیات ثبت برای  قراردادهای بخش خدمات رفاهی شهرداریها؛ 

اقدام به عنوان مباشر  محلی؛ و  برابر خطر کاهش ارزش پول رایج ددار پول برای محافظت از آنان در خرید گزینه های سوبسی

فاینانس به بخش   دنآور روی تمرکز   ولی جالبترین فرآورده، قیمتهای حداقل کاال یا زارت کشاورزی برای عرضه سوبسیدها و

 بوده است. کاال 

Horticulture*: شامل و دارد، سروکار باغ در گیاه و سبزی پرورش تجارت و تکنولوژی علم، هنر، با که است ازکشاورزی ایشاخه 

 محصوالت و دریایی، هایجلبک ها،گل جلبک، ها،قارچ ها،جوانه ها،علف ها،دانه ها،مغزدانه سبزیجات، میوه، دارویی، گیاهان کاشت

 و باغ طراحی انداز،چشم ترمیم  گیاهان، حفاظت به  همچنین علمی باغبانی . است معطر گیاهان و درختان و علف مانند غیرغذایی

 .پردازد )مترجم(می هم درختکاری و نگهداری و تعمیر وساز،ساخت انداز،چشم



 

در این قراردادها، آنهایی که به عمل آورد.  "رپو"بورس بازرگانی کلمبیا استفاده بسیار نوآورانه ای از قراردادهای  به خصوص، 

انبار، یا ظرفیت تولید منجر به درآمد در آینده،  در ی موجودخود هستند، مثل کاالها "مایملک"به دنبال فاینانس برای فروش 

برای  "رپو"با تعهدشان مبنی بر خرید مجدد در آینده اقدام می نمودند. در میان دیگران، بورس بازرگانی کلمبیا قراردادهای 

های پشتیبانی شده توسط قابل وصولها از حمل کاال در آینده، و تخفیف در فاکتور خرید برای  "رپو"کاالهای موجود در انبار، 

همانگونه که اسناد دریافتی شخصی و فرصتهای سرمایه گذاری عمدأ کوچک نگه  تراکنش های کاال را عرضه نموده است.

امریکا( آنها به صورت گسترده توسط فروشگاهها، سازمانها و موسسات شرکت دالر  7500تا  1000داشته شده )در محدوده 

 "اصلی"و نرخ بهره وام گیری  "اصلی"ند. در کشورهایی که فاصله بزرگی بین نرخ سود سپرده گذاری وکننده دادوستدمی ش

 باشد. وجود دارد، این نوع قراردادها می تواند برای هم وام گیرندگان و هم سرمایه گذاران جذاب

کاالها توسط یک تولید کننده  به طریق ذیل عمل می نماید.یفیزیکی موجوددر  "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

عمومی یا انبار موقت صحرایی تحت کنترل یک مدیر وثیقه ها باشد. اپراتور انبار یک گواهی سپرده  د یک انبارنگهداری می توان

می خواهد که آن را بفروشد، و همزمان وی مالک گواهی را به یک کارگزار بورس انتقال و از برای مالک کاال صادر می کند. 

ا با قیمت تعیین شده و پس از یک دوره خاص مجددأ خریداری یک رپو را امضا می نماید که وی را متعهد می نماید تا آن ر

بعد از حراج، یک بازار دوم وجود دارد که خریدار می تواند گواهی را  نماید. این گواهی سپس آماده حراج در بورس می باشد.

. در پایان ماندخود فیزیک گواهی تحت حفاظت موسسه تهاتری بورس باقی می مجددأ بفروش برساند. قابل توجه است که 

 "تهاتر پذیره شده"موسسه  از طریقو همینطور در بسیاری موارد، دوره انقضا، مالک مبلغ مورد لزوم را توسط کارگزار وی 

 و گواهی سپرده را مجددأ دریافت می نماید.پرداخت می کند، 

نیز به صورت مشابهی عمل کرده، هر چند در اینجا وثیقه اساس پروسه تولید می باشد.کشاورز  "فیوچرز"ها در مطالبات "رپو"

حق خود از درآمد فروش ماکیان، خوک یا گاوهای کشتار شده را به صورت فروارد می فروشد، و در مقابل برای فاینانس، 

 نده تسهیالت برای پروار نمودن حیوانات در یک دوره خاص اقدام نماید. موافقت می نماید که به عنوان نماینده ارائه کن

ها در کلمبیا بسیار خوب عمل کرده اند. ولی چند مشکل وجود داشته است، به خصوص در وضعیتهایی که  "رپو"در کل، 

روی سهام  ها "رپو"در خصوص به طور مثال، اقدامات بین المللی متفاوت بوده است. بهترین اقدامات و ضوابط کلمبیایی ها از 

قبول می نماید. را نشده، ولی هنوز در مسیر به طرف انبار است، گذاری سپرده  یی کهفیزیکی، بورس گواهی سپرده گزاری کاال

صورت   می باشند فاسد شدنی  زیادی  بازارهای روان نمی باشند یا به میزان  اساسی که دارای  به عنوان کاالی  یاین قبول

و در زمان ا قبل از به دلیل سخت کوشیرا،  استقاللها برای مطالبات فیوچر، بورس حد مناسب  "رپو"در خصوص  .ردمی پذی

در هر حال، در کل عدم پرداخت دیون به صورت اعداد باالی تک  منابع مالی شد. انحراف تراکنش، حفظ نکرد که منجر به

رقمی بوده، و بهبود روند که می تواند به کاهش به سطوح مورد قبول باشد قابل تصور می باشد. تغییر ساختار محکمتر که با 

رس را اجتناب کرده، و بیشتر مشکالت بو می توانست  همخوانی داشته باشد  فعال تراکنش ها  مدیریت خطر و رصد  ابزار 

توان بورس بازرگانی کلمبیا در  مستقیمأ به بازار سرمایه بدهد. ،می توانست به تولید کنندگان فرصتی برای افزایش منابع

نوآوری قراردادهای قابل دادوستد در بورس فوق العاده بوده است. در یادگیری از تجربه، می بایست روند اجرایی بی عیب و 

های برزیل، این است که آنها متکی به  CPRکلمبیایی، در مقایسه با مثأل  "رپو"نمود. مزیت مهم طرحهای نقص را اضافه 

در داخل قوانین، ضوابط و  ها بر اساس تراکنش هستند و با خطرات عمد "رپو"چارچوب سازمانی پیچیده ای نیستند. 



 

رس بازرگانی کلمبیا، حتی یک کشور با موسسات ضعیف، مکانیزمهای عملیاتی خود بورس مواجه می شوند. بر اساس تجربه بو

تولید و فاز بعد از  روی هر دو پیش از برداشت/برای وام دهندگان برای سرمایه گذاری  "بندرگاه امن"یک بورس می تواند 

 برداشت کشاورزی ایجاد نماید.

 

 نتیجه

زنجیره تأمین که در صدد مدیریت ریسک این است که برای قادر ساختن فاینانس نوآورانه بخش کشاورزی و  مناسبشرایط 

اگر کشاورز نتواند هزینه های  تولید کننده تا خریدار نهایی سودآور باشد. است، برای مزرعه تا سر سفرههدف قراردادن آن از 

ریسک بعید است که روی مدیریت لذا خود را پوشش دهد، محتمأل وی دچار عدم اجرای تعهدات وامی خود خواهد شد، 

اگر صنایع تبدیلی سودآور نباشد، تجهیزات وی به صورت مناسبی نگهداری نمی شود، و وی در تأمین به  سرمایه گذاری نماید.

کشاورزان دچار مشکل شده و این خطر وجود دارد که جریان حرکت کاال مختل گردد. اگر خریدار بتواند  های نهاده موقع

د و سعی کند که نمایقصور تعهدات خرید در ن کاال بیابد، این خطر وجود دارد که معامالت بهتری از دیگر تأمین کنندگا

 بی سود عرضه کاال وجود دارد.های ریسکهای بسیار دیگری در زنجیره  شرایط خرید را مجددأ مذاکره نماید.

اقتصادهای در حال گذار در گستره وسیعی از فاینانس نوآورانه کشاورزی و روشها و مکانیزمهای مدیریت ریسک از قبل در 

حمایت می نمایند، تحت برنامه های در حال برنامه ها  این از اجرا و توسعه بیشتراست، و سازمانهایی که  بوده حال استفاده

اجرا آژانسهای توسعه در حال تقویت شدن می باشند. دولتها و آژانسهای بین المللی می توانند رویکردهایی که تا به حال 

ی که پیشرفت را در برخی بخشها و کشورهای در حال گذار به نمایش یفته را گسترش و عمق بخشند. رویکردهاتوسعه یا

گذاشته اند، را می شود به دیگر کشورها و بخشها گسترش داد. در مقابل امکان پذیر است که مدلهای موفق را از دیگر 

سازی، توسعه ابزار و توسعه قضایی و -مت تقسیم نمود: نهاداقدامات ممکن را می شود به سه قس داد. تطبیققسمتهای دنیا 

 . مقرراتی

سکوی دادوستد سازماندهی  :مقیاس وسیعی برای نهادسازی در کشورهای در حال گذار وجود دارد که تمرکز می کند روی

کاال  امکان اینکهکه  "مامضزنجیره ان"شده که می تواند دادوستد بازرگانی، تسهیالت مالی و مدیریت خطر را به هم وصل کند؛ 

؛ و توانمندی بانکها برای سر چشمه بودن و مدیریت را مهیا میکند به طور موثر در زنجیره ارزش کشاورزی جریان یابد

د از هر نو دیگر سازمانهای بین المللی فاینانس می توان بانک اروپایی بازسازی و توسعه تراکنشهای نوآورانه فاینانس کشاورزی.

 د.ننهاد سازی در شکل خاصی حمایت نمایمکانیزم 

وستد، چه بورسهای کاال یا سیستم های رسید انبار، بهتر است به عنوان وسایل حمل نوآوری طراحی شوند. آنها سکوهای داد

ر می توانند سیستم غیرمنصفانه و ناکارآمد ساختار دادوستد و فاینانس را تضعیف و به گروههای مختلف دسترسی اولیه به ابزا

نوآورانه اعطا نمایند. این پتانسیل نوآورانه که قواعد بازی را تغییر خواهد داد می بایست به عنوان نیروی پشتیبان ابتکارات در 

بر را در مدلهای توزیع خود عرضه نماید، غیرمحتمل است که بتواند  هایک سکوی دادوستد که نتواند نوآوریاین مناطق باشد. 

ش کشاورزی کشورهای در حال گذار فائق آید. در کشورهای در حال گذار، اینگونه نوآوریها محتمأل نه مقاوت برای تغییر در بخ

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 تکنولوژی موجود، ود. خواهد ب "ریسک مقابل"، و مدیریت قرضه برای پروژه های کاال

( Cloud Computiningی که برای کارگزاران است، مثل راه حل های استفاده از شبکه ای از سرورهای مجزا، )انشامل آن

مختلف وجود دارد. تا قادر به پایین نگه داشتن هزینه ها و ایجاد شبکه های وسیع شد. احتماالت مختلفی در کشورهای باشد، 

ایجاد نماید خالصه نموده، ولی توجه  بانک اروپایی بازسازی و توسعهکه می تواند توجه خاصی را برای  را دیدگاههایی 6جدول 

 قطعی می باشد. ،ک پروژه بورسیداشته باشید مالکیت محلی برای موفقیت 

 

 



 

یک احتمال مقررات  .ایجاد نماید، محدوده بزرگی برای دیدگاههای منطقه ای باشدوقتی به سکوهای دادوستد مربوط 

. روند کسب و کار شرکتهای برون سپار یک گزینه تخصصی تر می باشد که می تواند سیستم تکنولوژی مشترک می باشد

سیستم  این   اینترنت،  یا  اجاره شده  از طریق خط  متصل شدهدادوستد برای گستره ای از کشورها را مهیا و حفظ نماید. 

بزرگی دارد، همینطور هر  منفعتهای می تواند توسط تعدادی از بورسهای مستقل استفاده شود. این گزینه نه تنها هزینه 

بورسی را قادر می سازد تا دسترسی به جامعه بازرگانی بین المللی را بهبود ببخشد. در میان چیزهای دیگر، این سیستم 

ایجاد بورسهای محلی واقعی می باشد. پشتیبانی سیاسی برای اطق را بسیار آسانتر می نماید. احتمال دیگر دادوستد بین من

 اینگونه پروژه های منطقه ای تا به حال اجازه لفاظیهای سیاستمداران را نداده ولی این ممکن است تغییر یابد. 

کنندگان  تلفیق"خود در میتوانند سرمایه گذاری  اینانسف بین المللی  شرکت  و سازمانهایی  نظیر صندوق توسعه اروپا 

به بخشها ها(که SPVمثل شرکتهای انبارداری، مدیران وثیقه، شرکتهای بازاریابی، وسایل به منظور خاص )"جیره ایزن

اینکه سرویسهای مدیریت   مثال، برای گسترش دهند. برای  ( و غیره سرویس می دهند، را FMCشرکتهای خاص )مثل 

محلی  بانکهای  همینطور   قابل دسترسی باشد، موسسات فاینانس بین المللی و بازیگران  از  بیشتری  وثیقه ها برای گروه 

تجربه وثیقه برای تخصصهای الزم تکنیکی مرتبط  با   مدیر یک  با  می توانند در اینگونه شرکتها سرمایه گذاری نمایند، و 

 شود.

ها در حال حاضر در اقتصادهای در حال گذار فعال می باشد، FMCهای محلی شایستگی توجه بیشتر را دارد. FMCیج ترو

و  اند ایجاد شده "منظور خاص ن بامالاح" ها به عنوانFMCهمانگونه که ولی آنها عمدتأ متعلق به گروههای غربی می باشند. 

دارای هدف واضح مدیریت سرمایه گذاری یا فاینانس می باشند؛ لذا، آنها مدیران حرفه ای را منصوب می نمایند. آنها از 

حمایت مناسب بازیگران در زنجیره تأمین، بازار یابی محصوالت، التزام به شرایط وام، و اخذ بیمه های مرتبط اطمینان حاصل 

اکنندگان به صورت سنتی سعی در تقویت تعاونی های کشاورزان به عنوان وسایل اجرای آژانسهای دولتی و اهد می نمایند.

ها می توانند FMCنعت می نماید. افاینانس داشته، ولی همانگونه که تجربه نشان داده، فاکتورهای زیادی این تالشها را مم

نمودن کشاورزان است را تضعیف نمی کنند: یک جایگزینهای خوبی باشند، و آنها الزامأ سیاستهای دراز مدت که هدفشان قوی 

FMC  را می شود با مدیریت حرفه ای ایجاد نمود، ولی به صورتی سازماندهی نمود که کنترل به تدریج به کشاورزان منتقل

 خواهد شد.

رای ایجاد متکی به بانکهای محلی ب ال حاضر ابتدادر ح شرکت بین المللی فاینانسمثل  بانک اروپایی بازسازی و توسعه

از آن طرف، کارهای بیشتری برای تقویت فهم معامالتی که متعاقبآ بخشی از آن فاینانس مجدد خواهد شد، می باشند. 

و لیزینگ می شود انجام  "فاکتورینگ"بخش کاال و ابزار سازماندهی شده فاینانس، و حتی ابزار ساده مثل بانکهای محلی از 

می تواند موجودیتهای حمایتی را، که نقاط انقباضی را در که باشد،  "ممیزی زنجیره ارزش"داد. یک شروع خوب می تواند 

نماید، و زمانی که به صورت  ، شناساییاین موجودیتها عبور نمایند( کاالهایی که می توانند از طریق زنجیره ایجاد نماید )مثل

این ممیزی ها می تواند توسط توسعه مناسبی سازماندهی شود، می تواند لنگری برای فاینانس سازماندهی شده ایجاد نماید. 

این طرحها را بررسی و اعمال  برنامه کاری برای فاینانس بخشهای مختلف و آموزش گسترده دنبال شود تا بانکداران بتوانند

نمایند. در کشورهایی که بانکها دارای درک پیچیده ای از ابزار فاینانس هستند، مثل ترکیه، این امکان پذیر است که روی 

در حالیکه تکنیکهای فاینانس سازماندهی شده در منطقه اوراق بهادار مایملک کشاورزی و قابل وصول های آینده کار کرد. 

به دلیل کنترل محکم و ساختار رصد با تأثیر گذاری،  می شوند، کاربرد آنان در زمانهای مختلف کمی ضعیف است.استفاده 



 

بیشتر  ،سستبیش از حد فاینانس سازماندهی شده درجه باالیی از امنیت را برای بانکها مهیا می نماید. روند  نمودن و مثل آن،

 عتزمانی که آنان یک صندر را  ی مثال، بانکها حرکت کاال و قابل وصولهارامزایای ابزار ساختاری را منفی نموده است. ب

می بخشند.  انسجامتبدیلی کشاورزی را فاینانس می نمایند رصد می کنند، و آنان این سوابق را با داده های فیزیکی موجود 

آنها  هر دو هفته یکبار انجام می دهند. فقطاین انسجام سوابق را سم است که بانکها ر گذار ولی در کشورهای در حال

سیستمی که بتواند استفاده مناسب از داده های رصد شده، مثل کشف مغایرتهایی که می تواند منجر به تحقیقات متعاقب 

در مراحل  هولی توانایی کشف هر مشکلی در یک معاملهر چند فاینانس سازماندهی شده کامأل امن نیست،  شود، را ندارند.

 ه کار می تواند قویأ اندازه ضرر را محدود نماید.اولی

؟( به ریسک را انجام خواهد دادپرداخت  : در فاینانس سازماندهی شده، بانک ریسک اعتبار را )آیا وام گیرنده بازیک مثال دیگر

انجام این کار اطمینان  ده در این کسب و کار باقی خواهد ماند؟( تبدیل می نماید. یک ابزار کلیدی براینعملکرد )آیا وام گیر

توسط بانک کنترل می شود واریز نماید؛ وام گیرنده فقط وجه  که وجه را به حسابی ،که خریدار وام گیرندهنمودن از اینحاصل 

 در برخی معامالت در کشورهای در حال گذار، یک ساختار منطقی را دریافت می نماید. ، هر چهبعد از کسر هزینه های وام

، و قرار است بدهی بانک را از را مستقیمأ دریافت نماید "اف تکر"ایجاد شده، ولی وام گیرنده اجازه دارد وجه کاالی خود از 

 محل درآمد خود پرداخت نماید.

این واضح است که آموزش کامل در خصوص فاینانس نوآورانه کشاورزی مفید است. این آموزش نیاز نیست که محدود به 

بلکه می تواند شامل بانکهای میکروفاینانس و تجهیزات بانکداری سرمایه گذاری نیز باشد. در مناطقی  ،اری باشدبانکهای تج

ار سازنده ای حول ساختار واقعی تراکنش فاینانس یست مثل آموزش می توانند به صورت بچون آسیای مرکزی، با شرایط سخ

 د.نبرای یک زنجیره ارزش خاص سازماندهی شو

ر ابزار تا حدودی به نوآوری سازمانی وابسته است. سکوهای دادوستد وسایل حمل ابزار نوآورانه هستند. با یک نوآوری د

، سرمایه گذاران بازار سرمایه می توانند مستقیمأ در سهام فیزیک کاالها سرمایه گذاری نمایند. فینانس سیستم رسید انبار

ها ایجاد FMCضه پروژه ها برای پروژه های کشاورزی مثل آنانی که توسط امکان پذیر می شود. در بورسها، اوراق قر "رپو"

را برای رشد بازار مدیریت  هشده می توانند درج شوند. یک قرارداد مشتقات شاخص آب و هوا را می شود معرفی نمود، که را

جه نهایی الزامأ متضمن مزایای یاما به هرحال، طراحی ابزار مناسب می تواند پیچیده باشد، و نت ریسک آب و هوا باز کند.

مبتکر موفق به آسانی قابل کپی کردن می باشد. لذا یک بحث خوبی برای حمایت  حفاظت از مالکیت معنوی نمی باشد.

دولتها و جامعه بین المللی همینطور می بایست پروژه های نمایشی را حمایت کنند.  عمومی توسعه ابزارهای جدید وجود دارد.

تحقیق را تشویق نمایند و تجربه اخذ شده را بین اقدام کنندگان و سیاست  ،مختلف در مورد این موضوعاتطرق  آنها باید از

 گذاران دولتی مبادله نمایند.

اگر آنان در یک سکوی سازماندهی شده دادوستد مثل  ا دارند شامل موارد ذیل می باشند.که شایستگی توجه خاص ر ابزاری

 برای   شانس  بهترین  دارای ه غیر از بیمه شاخص، تمامی اینها ب و یا حمایت شوند،رارداده کاال قیک بورس دادوستد 

 موفقیتند.

ضررهای اقتصادی و  بیمه شاخص، به خصوص، برای خطر آب و هوا: جایی که ارتباط شفافی بین خطر آب و هوا •

آنان نیاز به تخصصهای  ساماندهی توزیع وجود دارد، اینگونه ابزار می تواند مفید باشد. ولی توسعه ابزار و سپس



 

، بیمه شاخص محتمأل در بسیاری کشورهای در حال گذار ه و گران هم می باشد. در حالیکه در اصولپیچیده داشت

با انتخابهای واقع گرایانه بر این منوال که آنها قصد حمایت از کدام می تواند مفید باشد، آژانسهای اهدا کننده 

و  این تصمیم باید توسط مزایای محتمل برای اقتصاد ملیمشخص شدن  نمایند. تصمیم اتخاذ باید ،کشورها را دارند

 .صورت پذیرد آمادگی بخش محلی مالی و دولت برای پذیرفتن این ابزار

بازار فیوچرهای کشاورزی کلمبیا دادوستد می شوند: این ابزار نیازمند نه فقط در که  به گونه ای "رپو"قراردادهای  •

بدین لحاظ الزم می باشد. ک سکوی دادوستد می باشد، بلکه همینطور یک چارچوب مناسب قضایی و مالیاتی ی

 که بتوان این ابزارها را در آنان ترویج نمود محدود می نماید. را تعداد کشورهایی 

 ، که می باشدحمایتی پیچیده  به یک چارچوب  های برزیل؛ این ابزار خاص متکی CPRابزار بازار سرمایه مثل  •

تکرار نمود. ولی حمایت بین المللی می تواند  دیگر جاهاکسی نمی تواند انتظار داشته باشد که این ابزار را می توان 

محل اجرا در عناصر را   این د، و سپس کمک کند تا شوکمک کند که عناصر پشتیبان الزم برای موفقیت آن تعیین 

زیرا ریسک طرف مقابل در ابزار بسیار بزرگ  ،توسط و بزرگ استفاده شدهم  توسط مزارع ها CPRنمود. در برزیل 

ها مورد قبول واقع نگردیده اند. این واقعیت نشان می CPRمی باشد. کشاورزان خرده پا به عنوان صادرکنندگان 

 تمرکز نماید.میان مدت، تجربه نمودن با این ابزار باید روی کشورهای با مزارع بزرگ  دهد که حداقل در کوتاه و 

نماید تا  قادرچون آنانی که در استرالیا دادوستد می شدند، می تواند مدیران جدید و حرفه ای را هماوراق قرضه،  •

درگیر کشاورزی شوند: تا زمانی که سکوی دادوستد سازمان یافته وجود دارد، این ابزار می تواند ارزش را به سرتاسر 

ها که FMCلمللی می تواند در قالب طراحی برنامه و شاید مشارکت در سرمایه منطقه اضافه نماید. پشتیبانی بین ا

نمایند. فرصتهای خوبی همینطور  در دیگر جاها اجرا محتمل است اینگونه اوراق قرضه را، حداقل در بخش کاال، 

 برای اوراق قرضه پروژه در بخشهای انرژی و زیر ساخت وجود دارد.

ابزارهای جدید فاینانس را امکان پذیر از نیاز است دولتها چارچوب سیاستی، قضایی و مقرراتی ایجاد نمایند که استفاده کارآمد 

نماید. برای بورسهای کاال، این نوع چارچوب شامل غیبت اقدامات منفی مثل دخالت غیر منتظره در بازار، و مهیا نمودن یک 

اگر دولتها  درجه بندی و کیفیتی، اجبار در اجرای قراردادها، مالیات دهی و غیره می باشد.چارچوب حمایتی در قالب کنترل 

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 ردادها و مجوزهای صادرات، ، قراقراردادها، ورشکستگی و قابل انتقال بودن رسید انبارها

اگر  می بایست تالشهای دولتها را حمایت نمایند.کاری نمی تواند نیرو محرکه اصلی برنامه هایشان باشد، آژانسهای اهدا کننده 

باشد،  جاد ساختارهای خاص تراکنشدولتها تالشی نمی کنند، پس تمرکز کامل اهدا کنندگان باید روی امکان پذیر ساختن ای

، و چون در نتیجه حمایت از تراکنش، (و لذا محتمأل از آن حمایت خود کرد)زیرا گروههای خاص از این بهره مند می شوند 

با توجه به مضافأ،  کمک کنند. را ابزارهای جدید مالی از  مدن بر بی میلی دولت برای حمایت آفائق  قابل شناسایی  مزایای 

 خواهدمفید  سیاست گذاران مستولی می باشد، نقش حمایتی جامعه بین المللیاعتمادی بازارها که هنوز در میان برخی  بی

 د.مان
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