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 1دکتر حسین شیرزاد  
 

یک نظام پیچیده اســت که اقتصــاد کشــاورزي هر کشــور را شــدیدا تحت تاثیر قرار  2  ســاختار مالی کشــاورزي
یص منابع می هیالت الزم جهت تخـص تم هاي مالی این بود که تـس یـس ته هدف اولیه ـس برد دهد. در گذـش مالی براي پیـش

ــاورزي ملی فراهم آید.طرح ــتم مالی  ها، پروژه ها و برنامه هاي کشـ ــیسـ در واقع در یک بازه زمانی معین، وظیفه سـ
اورزي  تخـصیص منابع در محیط نامطمئن اقتـصاد اورزي ایاالت متحده آمریکا و   کـش بود. اما امروزه در نظام مالی کـش

ــعه یافته اروپایی و حتی چین ــورهاي توس ــک ، ارائه و   ،کش نوآوري هاي مالی براي مدیریت هزینه ها، مدیریت ریس
ــوالت و ـخدـمات ـبه منزـله ابزار ـــعه محصـ ــاـیت مـندي بیش  ،در محیطی مطمئنـباـید  ـکه  اـندـهاییتوسـ تري را براي  رضـ

انگیزه اصـلی توسـعه ابزارهاي مالی در بخش کشـاورزي مانند هر بخش  .دنبرداران نظام مالی ایجاد کننفعان و بهرهذی
 دن بهکمبود ابزارهاي مالی بر عمق بخشــی.دیگري تســهیل فرآیند کســب ســود و ثروت آفرینی از منابع تولید اســت

  تر.بیشید ثروت در جامعه کشاورزي تول تر،بیش. هر قدرعمق بازارهاي مالی گذار استبازارها اثر
یکی کشــش درآمدي  : گردد.میباز هاي مالی به دو تغییر عمده در رشــد خدمات مالی  فلســفه پیدایش نوآوري

رشــد اقتصــاد   يدر پرتو 4جهانی شــدن و  3در حقیقت آزادســازي  .هاي رقابتی بین المللیافزون تر و دیگري مزیت
اند. حال نشاء تغییرات گسترده اي در اقتصاد کشاورزي در سطح ملی گردیدهم  ،کشاورزيکاالها و خدمات  دیجیتال 

طور متعارف بازار ـسرمایه  ه ب تفکیک کنیم،  بازار پول و بازار ـسرمایهبخش اگر کارکرد کالن بازارهاي مالی را به دو 
سـهامی  هايشـرکتهاي کشـاورزي تخصـصـی، کشـت و صـنعت ها و  پاسـخگوي واحدهاي بزرگ مانند هولدینگ

هاي خانوادگی کشــاورزي  زراعی بوده و بازار پول وظیفه حمایت از واحدهاي زراعی خرده پاي کوچک و شــرکت
 مقیاس را به عهده دارد.  یانم

در این زمینه   ،33ماده    در  وري بخش کشــاورزيبا درك این شــرایط، قانون برنامه شــشــم توســعه و قانون بهره
ه هاي کـشاورزي ب. ـشرکتندا براي اـستفاده بخش کـشاورزي از بازار ـسرمایه فراهم نموده اهاي بی ـسابقه اي رظرفیت

قانونی می توانند نـسبت به اتخاذ موقعیت مناـسب خرید یا فروش در قراردادهاي ـسلف،  -واـسطه حمایت هاي حقوقی
هاي مـشمول ي هر یک از داراییـسلف موازي اـستاندارد، پیمان آتی، قراردادهاي آتی یا قراردادهاي اختیار معامله رو

تا بخش   اســتصــدر این ماده در چارچوب مقررات بازار ســرمایه اقدام کنند. قانون بهره وري کشــاورزي محملی 
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۲ Ag. structure Financial 
۳ Liberalization 
٤ Globalization 



هاي تامین سـرمایه و ها، شـرکتهاي کاالیی بتواند به کمک بانککشـاورزي با اسـتفاده از مواهب تاسـیس صـندوق
ــندوق ــرمایهصـ ــندوق ه  دار(بگذاري در اوراق بهاهاي سـ ــودآوري واحدهاي صـ ــوندگی و سـ ــامن نقدشـ عنوان ضـ
ه اـی ــرـم ازار و سـ ابع،  ـقدرت ـب اري را جـهت تجمیع مـن ه ـهاي اعتـب ــی، نقش اتـحادـی ادـهاي بورسـ ـگذاري ـکاالیی) و نـه
ــرمایه ــازي، تبدیل به واحدهاي  س ــتق س ــور ایفا و این پارامترها را در فراگرد مش ــولی خاص در کش گذاري در محص

ــندوق  ــهامبا ایجاد   . همچنین  ایدکاالیی نمصـ ــبد سـ ــرمایه گذاري 5( پُرتفوي سـ در حوزه اوراق بهادار مبتنی بر   )سـ
وجود آورد. در ه  تر بکاالهاي کشــاورزي، ظرفیتی براي هم افزایی ســرمایه هاي خرد به ســرمایه گذاري هاي بزرگ

واســطه توســعه بازار مشــتقه، ه  اســت که ب  اي تحت پایشواقع، صــندوق کاالیی یک میانجی یا نهاد حد واســط حرفه
رمایه گ وي دیگرعرضـه کاال را نیز اري روي اوراق مبتنی بر محصـول را انجام میذوظیفه بازارگردانی و ـس دهد. از ـس

ــاي بازار و تغییر قیمت ــاس تقاضـ ــرمایه گذاران تنظیم بر اسـ ــبد سـ ــک سـ ــود  تا ؛کندمیها و توزیع ریسـ ــبب شـ سـ
ها از  واسـطه محدودیت هایی که در فصـل برداشـت دارند، متضـرر نشـوند و چون این صـندوقکنندگان کاال به تولید

ها می تواند به عنوان پشـتوانه تامین مالی مورد اسـتفاده قرار  هسـتند،گواهی سـپرده آن  6نوع صـندوق هاي قابل معامله
اورزيه یعنی ب .گیرد پرده کاالي کـش طه دارایی پایه گواهی ـس اورز از    ،واـس والتی که هم کـش بابت قیمت آینده محـص

 کند.ریزي پیدا هاي تولیدي قابلیت برنامهشود و هم خریدار کاال روي فعالیتهنوز کشت نکرده، مطمئن 
ندوق   رمایه7در روایت بین المللی، ایجاد خالص ارزش دارایی هاي ـص ندوق  ، ارزش روز هر واحد ـس گذاري ـص

هاي تخصـصـی براي هر محصـولی، قطعا به بنابراین صـندوق .  نشـان می دهدرا با توجه به وضـعیت پرتفوي صـندوق  
ها به طور تخـصـصی در بازار کاالي مـشخص ـشده ورود خواهند  این ـصندوق  زیرا؛ دنکنمیرونق معامالت آن کمک 

ــعی آن ــرایط ـحاکم بر ـبازار بهترین موقعـیت را اتـخاذ کننـ ـکه ـبا بهره  آن خواـهد بودـها بر کرد و سـ د ـتا ـبه گیري از شـ
توان براي هر نوع کاالیی که قابلیت اســتاندارد پذیري و انبار شــدن داشــته باشــد، ســوددهی مناســب برســند. پس می

 ...).مانند زعفران، پسته، کنجاله ها، جو، گندم، ذرت؛ و.(صندوق کاالیی تاسیس نمود
یا پسـته در بورس کاالي ایران  روزه، دام زنده، کشـمش، زیره سـبز، زعفران  در نظر بگیرید اگر مثال جوجه یک

ـشده واقعی و ـصعوبت ها و امکان محاـسبه قیمت تمامـسازي قیمتبه ـشکل گـسترده عرـضه ـشود. به یقین، مـشکل ـشفاف
       مزیت هاي دیگر این صـــندوق .شـــودکســـب و کار و نقدینگی این گروه از فعاالن کســـب و کارها نیز برطرف می
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رمایه رمایهها را خریداري کرده گذار آنـس تماتیک ـس یـس ک غیرـس هام، کاهش ریـس بد ـس هام یا ـس ت. هدف از تـشکیل پرتفوي ـس ود اـس ت؛ بدین ترتیب، ـس گذاري اـس
کند که باید ســرمایه خود را بین چندین دارایی مالی درواقع، پرتفوي یا ســبد ســهام به این موضــوع اشــاره می .دیگر را جبران کندتواند ضــرر ســهام  یک ســهم می

 .گذاري خود را کاهش دهیدمختلف تقسیم کنید تا از این راه بتوانید ریسک سرمایه
 

٦ ETF 
۷ NAV 



ــ  تواندمی ــپرده کاالیی،  کمک به تامین مالی، پش ــتوانه گواهی س ــبکه بانکی به پش ــازي براي تامین مالی در ش توانه س
گذاران خرد و فرصــتی براي  گذاري دربازار کاال براي ســرمایهها، امکان ســرمایهنقدشــوندگی باالتر، تجمیع ســرمایه

 هاي جدید باشد. گذاريسرمایه
بازان و بازارســازان در یک بازار متشــکل ، قابل ها، ســفتهواســطهشــود که هاي کاالیی باعث میوجود صــندوق

ازمان یافته، ب نامه داره کنترل و ـس ناـس ازمان  -در یک بازي برد و  ـصورت ـش یه ـسودي معقول و ـس برد و ـشفاف، با حاـش
ی عالوه بر هاي کاالیهمگراتر در کنار حوزه تولید و مســئوالن دولتی قرار بگیرند. توســعه صــندوقاي  به گونهیافته، 

تواند منابع ســرگردان  می تواند به صــنایع پیشــین و پســین زنجیره ارزش و تولید کشــاورزي کمک کند، می  که  این
گذاري در تر ســرمایهبی را که به دنبال حوزه هاي جذانها، تشــکل ها، اتحادیه هاي تعاون روســتایی و فعاالشــرکت

د ــتـن دینگی ـکه در در ـخدـمت زنجیره ارزش درآ  ،بخش کشـــاورزي هسـ ابع نـق ل مـن ازده قلـی ورد و از ـهدر رـفت و ـب
 هاي مختلف تولید در گردش است، جلوگیري کند. بخش

ک فروش محصـوالت را به اورزان را در برابر  این صـندوق ها ریـس دت کاهش داده و کـش حقوقی،   مخاطراتـش
اتی، ـکاهش نـقدینگی ازار، ـکاهش ـتاب آوري عملـی الی، تالطـمات تورمی ـب ه در گردش    8قیمتی، ـم اـی ــرـم و فـقدان سـ

 مکفی، بیمه خواهد کرد. 
، براي توســعه گواهی  "ابزارهاي حمایتی بازارمحور مدیریت ریســک"پیشــرفت صــندوق هاي کاالیی به عنوان  

اران  ذتر مناسـبات بورسـی در ادراك سـیاسـتگتقویت بیش مندنیاز  ،سـپرده و اوراق مشـتقه از محصـوالت کشـاورزي
ــور و همکار ــاورزي کش ــاورزي و -ي بورس کاال، نهادهاي مالیکش ــرانجام پولی فعال کش برنامه اي همگراتر در   س

 .استسپهر آتی بخش کشاورزي کشور 
 

 
۸ Liquidity 


