اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از
اﺑﺰارﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ در ﮐﺸــﺎورزی
اﯾﺮان

اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﮐﻢ اﺛﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫـﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری
ﺳﺮدرﮔﻢ ،ﺑﺎزی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ،ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ  ،ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺎدﻗﯿﻖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺗﺨـﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ از
ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-و اﺛﺮات ﺧﺰﻧﺪه ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺳﻨﺪرم
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﻬﻼک ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ،در
رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی در
ﮐﻨﺎر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺎز ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﺧﯿﺎر ،ﺳﯿﺮ و
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
زﻋﻔﺮان ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻬﺎدی و ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات
ﮐﺸﺎورزی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ،در ﮐﻨﺎر ردﯾﻒ ﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ،ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬور اﺻﻼح ﺷﺪه ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺴﺎرت دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات

اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ؛ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﮐﻠﻪ و
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی رﯾﺴﮏ ﻫﺎ در ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن از ﻇﻬﻮر ﭘﺎراداﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺼﺎﯾﺐ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان دارد.
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﺘﻘﻦ و ﮐﺎرآ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻄﻠﻮب در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯿﻪ ﮐﻼن ﮐﺸﺎورزی؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
اﯾﺮان را ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮع ،از ﺑﺤﺮان ﻫﺎﯾﯽ
روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺰاف ﺑﻪ ﻣﺼﺎف
آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ؛ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل
اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )(structure Capitalدر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﮐﻢ اﺛﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫـﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری
ﺳﺮدرﮔﻢ ،ﺑﺎزی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ،ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ  ،ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺎدﻗﯿﻖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺗﺨـﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ از
ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌـﻼوه وﺟـﻮد ﻣﺤـﺪودﯾﺘﻬـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،وﻓﻮر ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ـﺶ
ـﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾـ
ـﺮان ﻣـ
ـﺎورزی اﯾـ
ـﺶ ﮐﺸـ
ـﺪه اداری در ﺑﺨـ
ـﺮرات ﭘﯿﭽﯿـ
ﻣﻘـ
ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﺎزده اﻧﺘﻈـﺎری ﺑـﺮای اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨـﺪﮔﺎن در
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ و
از ﻋﺮﺿـﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،اﻋﺘﺒـﺎر و ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻮﻻ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﺑﯿﻤــﻪ ﮔــﺮدآوری ﻣــﯽ ﺷﻮﻧــﺪ .ﮐــﻪ ﮔــﺮو داران )ذی ﻧﻔﻌــﺎن و ذی
ﻣﺪﺧﻼن(ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮔﯿﺮ ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ
ﻧﺎزﻟﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﯿﻤﻪ دارد .اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻣﯿﺎن دو ﺳﺒﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای)ﻓﺮوش
و
اﻗﺴﺎﻃﯽ  ،اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻠﻒ ،ﻣﺮاﺑﺤﻪ و ﺟﻌﺎﻟﻪ(
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ )ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ  ،ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،
ﻣﺰارﻋﻪ  ،ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺳﻮد  ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ،ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری  ،اﺳﺘﺼﻨﺎع
و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ( ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﻨﻔﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ

ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫـﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ﻧﺎﻗﺺ ،از ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ
ﺑﺮ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮدن
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐـﺸﺎورزی ،وﺟـﻮد ﺷـﻮک ﻫﺎی زﯾـﺎد درآﻣﺪی
و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ،رﯾﺴﮏ ﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ و در ﮐﻨﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ “ﺗﻠﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ” را در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺮده ﭘﺎﯾﯽ ،درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭘﺲ اﻧﺪاز اﻧﺪک
ﮐﺸﺎورزان و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن وام ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻮل اﻋﺘﺒﺎر رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰار را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻃﺮﺣﻬﺎ و
ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ) اوراق آﺗﯽ ،اوراق ﻣﺸﺘﻘﻪ ،اوراق رﻫﻨﯽ ،ﺻﮑﻮک ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده
و اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ(را ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺰارﻋﻪ و ﻣﺴﺎﻗﺎت از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺟﺰء
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺮوع و از ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﻋﺎدی
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻮدن اوراق ﻣﺰارﻋﻪ و ﻣﺴﺎﻗﺎت  ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﺻﻮرت
وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ اوراق ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮی
در ﻓﺮاﺑﻮرس ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و ﻗﺪرت ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ،درﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اوراق
ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی و ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬاﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوراق ﻣﺰارﻋﻪ و ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰار
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در دﺳﺖ ﻣﺮدم و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ آﺑﯽ-ﺧﺎﮐﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ
اوراق ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﯿﺎن
ﺻﮑﻮک ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی )ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺼﻨﺎع،
ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻣﺮاﺑﺤﻪ ،اﺟﺎره و ﺟﻌﺎﻟﻪ(،ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻮد را ﺳﺮﯾﻌﺎ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ﺻﮑﻮک اﺳﺘﺼﻨﺎع ،در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﮐﺸﺖ ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را دارد و ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺻﮑﻮک ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را دارد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﮑﻮک ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه را
دارد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزده ی
ﺛﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻫﻤﻮاره رﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ) (Leasingﯾﺎ
)اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ( ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﺎنﻣﺪت در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.در
ﺟﻬﺎﻧﺎﻣﺮوز ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎدوام ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .
ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ

ﯾﮏ

اﺑﺰار

اﻗﺘﺼﺎدی

اﺳﺖ

ﮐﻪ

ﺑﺎ

اراﯾﻪ

ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ

در

ﻗﺎﻟﺐ

ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت آﯾﻨﺪه را در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ
ﻣﺼﺮﻓﮑﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ رﻓﺎه آﯾﻨﺪه را در
زﻣﺎن ﺣﺎل از آن ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﺎی آﻧﯽ را ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد
ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ .ﻋﻘﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ )Instalment
(Saleﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ آﻣﺎری ﺳﺎل ۹۹-۹۸
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ
ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و
ﮐﺎراﯾﯽ زﻣﯿﻦ و آب ﻣﯿﺸﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ
و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در روﻧﻖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن زراﻋﯽ ،ﻧﻮﺳﺎزی
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ،ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪی و ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎع ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻔﺎع و ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮐﺎرآﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ

در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﻓﺮآوری ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم رﻫﺎﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه
ﺟﻬﺖ اﺗﻤﺎم ﻃﺮح ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺴﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﻓﺮآوری زﯾﺮ  ۳۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮرم و ﮔﻼﯾﻪ ﻣﻨﺪ و ﻧﺎﺗﻮان از ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
روزﮔﺎری ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻓﻨﯽ )(Technical Asistanceدر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان
ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ-
ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻬﺖ دﻫﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺣﻀﻮر ﺟﺪی در ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری

)(Line of Financingدر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ ﮐﻢ رﻣﻖ ﺑﻮده

و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ
در ﺑﺨــﺶ ﮐﺸــﺎورزی ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﺑــﻪ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ )Equity
 (Participationدارﻧﺪ.ﭼﻮن ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﻫﺎدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻫﺎﯾﻨﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻓﻘﺪان اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺸﺎورزی
اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزده
و ﻃﺮح ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﺗﺎزه ای ای از رﯾﺴﮏ ﻫﺎ در ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان؛ ﺑﺤﺮان
ﻫﺎی ﻣﺪاوم را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺮغ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و
ﺑﺤﺮان ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه و ﺑﺤﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدی؛ رﯾﺸﻪ
در ﻋﺪم ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دارد ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻧﯿﺰ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه و
ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ؛ روش ﻫﺎی ﻗﺮﺿﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ
ﭼﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ای )ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ،رﯾﻔﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ،ﯾﻮزاﻧﺲ  ،ﺧﻄﻮط

ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
اﻋﺘﺒﺎری ،وام ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺮﺿﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و
ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮآوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ) ( VCﯾﺎ اﻧﻮاع ﺷﺘﺎب
ــﺎر)Angel
ــﺐ و ﮐـ
ــﺎن ﮐﺴـ
ــﺎ )  ،(Acceleratorsﻓﺮﺷﺘﮕـ
ــﺪه ﻫـ
دﻫﻨـ
(،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ) ( Crowdfundingﻧﯿﺰ در ﮐﺸﺎورزی
investors
اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺟﺎﭘﺎی ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺎز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ روش
ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺳﺎز و ﮐﺎرآ
ـﯽ
ـﺶ و ﺣﺘـ
ـﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﮐﻼن ﺑﺨـ
ـﻮری و اﺳـ
ـﺘﻬﺎی ﻣﺤـ
ـﺎ ﺳﯿﺎﺳـ
ـﻮده و ﺑـ
ﻧﺒـ
رﺧﺪادﻫﺎ،ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﮐﺜﺮت رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺣﺪاﻗﻠﯽ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰار

ﮐﺸﺎورزی

ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺘﻮاﻧﺪﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺟﺪﯾﺪی

را

ﺑــﺮای روﻧــﻖ ﻗﺮاردادﻫــﺎی آﺗــﯽ و اﺧﺘﯿــﺎر ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ،در اﺧﺘﯿــﺎر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮاردﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎزه ای از ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اوراق ﺑﺪﻫﯽ ،ﺳﻬﺎم و اوراق ﻣﺸﺘﻘﻪ ،اﺑﺰارﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان را اﺣﺼﺎ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻮد.
*ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮزاد ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان

