
 الگوهاي خریدار محور،کاربرد تامین مالی زنجیره ارزش 

 در کشاورزي قراردادي  

 
 نویسنده: دکتر حسین شیرزاد

 
ســلســله تحریم هاي ایاالت متحده؛ جریان ســرمایه در حلقه هاي مختلف زنجیره ارزش محصــوالت صــادراتی  

ــور را   ـــته   ،ـمانـند زعفرانکشـ ــادراتیپسـ ــوالت صـ ــیع کلـمه  و دیگر محصـ ـتامین ـمالی زنجیره ارزش   و ـبه معـناي وسـ
 محصوالت کشاورزي صادراتی  دچار اختالل نموده است. 

ه   ــخنـب ده  ،دیگر سـ ه   ترینعـم ه ـب ا توـج ایتی موجود در زنجیره ارزش ـب ات حـم اي ـخدـم الی و ابزارـه ات ـم ـخدـم
جود زنجیره ارزش آن محـصول ـصادراتی وو در بطن    هر محـصول در فراگرد ـصادرات با آن روبرو اـستنیازهایی که  

ک  تعدیلو  من  ی، نیاز براي فروش ابهنگام از قبیل نیاز براي تامین مالی  ؛دارد دچار  ، محرك ها، فرآیندها و منابع ریـس
و الگوي متعارف   گشــته کژکارکردصــادراتی موجب   وري زنجیره ارزش محصــولهایی شــده و در بهرهمحدودیت

ــاورزي   ــت.  بازرگانانتجارت بین المللی کش ــب و کار را دچار اعوجاج نموده اس در این   ایرانی و حتی عملیات کس
  مند تمهیداتی از این دست هستیم: نیاز شرایط ما

ــاورزي براي حـماـیت از تولـید کنـندـگان،    - ــوالت کشـ ، فرآوري  ـبازرـگاـناناتـخاذ رویکردـهاي ـجدـید تـجارت محصـ
  .بازارسنتی گان، عمده فروشان و سایر فعاالن کنند

  .یکپارچه "فروشنده -خریدار"حرکت به سمت یک الگوي ارتباطی  -
 . قراردادهایی با پشتوانه قوي حقوقی براي تولید و فروش -
 . ارتباط بلندمدت و اغلب غیررسمی بر پایه اعتماد و وابستگی متقابل  -
  کار  گرفتهبهبزرگ مالک)   . هم خرده پاهم  (اي که توسط یکی از گروه هاي خریدار به نفع تولیدکننده و سرمایه   -

  شود.
ــیر در بهار   ــتایی در کنترل مازاد تولید س ــازمان مرکزي تعاون روس ــونامی گوجه فرنگی در  1398تجربه س و س

تان و زعفران در پاییز ال تابـس تایی کـشور و نهادهاي تنظیم بازار    ،همان ـس بکه بزرگ تعاونی هاي روـس ان داد که ـش نـش
ــاورزي باید   ــه  متولی در بخش کش ــقوط آزاد    خود را آمادهدر  هنگام اوج عرض بحران هاي ادواري مازاد تولید و س

 قیمت ها نمایند. 
ــاس و   "الگوهاي خریدار محور" ــیاري از کاربردهاي تامین مالی زنجیره ارزش    را  پایه اي  اس ــکیل براي بس  تش

ــریع مازاد تولید تا  ،دهندمی ــهیل گردد انبارش و جمع آوري س ــت تا   اناغلب به نفع خریداراگرچه   . این الگو  تس اس
ا ه تولـید و خروج آن از مـحدوده ـهاي تولـید را  تولـیدات  جمع آوري  نی از  جرـی اـیدـمازاد از منطـق امین از    و  فراهم نـم ـت



سـوق   جهتبه عنوان راه تسـهیل کننده   1تامین کننده خدمات مالی  ها و موسـسـات اعتباريبهنگام توسـط بانک مالی
مدیریت  "و عمدتا با مکانیزم هاي    شــرایط خاص تحت، فرآوري کنندگان و ســایر فعاالن زنجیره  کشــاورزان دادن

ــتـفاده کـند  "ـبدهی ــرایط از طریق قراردادها  محور برـناـمه انـبارش قرار می گیرد ،. اکثر اوـقات، وقتی ـتامین ـمالیاسـ ، شـ
 گردد.می ار محوررایج ترین الگوي زنجیره ارزش خرید يقراردادکشاورزي الزام آور می شود و 

ــت بانک بربنابراین   ــات اعتباري اس ــس   بازرگانانتامین مالی گروه هاي  الگوهاي جدیدي به منظور    کهها و موس
یک  معنا یابد.   عرضــه کنندگان نهاده ها  تواند با فعالیتاین زنجیره میدر   تامین مالی 2.صــاحب اعتبار در پیش گیرند

توافق در اختیار    مورد  هايکشـاورزي را با بازپرداخت در زمان برداشـت یا دیگر زمانعرضـه کننده نهاده، نهاده هاي  
اورزان و  ایر اجزايکـش ه کنندگان  می دهد.  زنجیره ارزش قرار  ـس ی به  ،اعتباردهی عرـض ترـس اورزان را قادر به دـس کـش

هاي  تامین مالی شـــرکت. منجر به افزایش فروش عرضـــه کنندگان نهاده نیز می شـــود کند ومینهاده هاي مورد نیاز 
ــادرکنـندـگان معتبر و در نـهاـیت ـتامین ـمالی بنـگاه رهبر( ــازـمان   براي مـثالعـمده فروش و ـبازارـیابی، ـتامین ـمالی صـ سـ

مکانیزم جمع آوري مازاد محصــوالت تولیدي در هر یک از قطب هاي تولید محصــوالت  مرکزي تعاون روســتایی)
انتخاب ـشرکاي متعهد از نقطه نظر توـسعه زنجیره ارزش و ـشناـسایی یک ـشریک  بنابراین    نماید.میفعال   کـشاورزي را

ــک و هزینه هاي مبادله   در  تأثیرگذار در تأمین مالی زنجیره ارزش ــیار مهم  جهت کارآیی تأمین مالی.کاهش ریس بس
  شود.تلقی می

واســط تســهیلگر و تأمین  توســعه زنجیره ارزش به نظام حکمرانی زنجیره، بازیگران زنجیره ارزش، نهادهاي حد  
کامالً   یها می بایـست به ـصورتدارد. این نقشبـستگی کنندگان خدمات مالی و ـسایر ارائه دهندگان خدمات پـشتیبانی  

ورت نهادي از هم جدا   ان به ـص وص در زنجیره هاي ارزش نوظهور در ایران که در آن عملکردهایـش خص به خـص مـش
توان انتظار داشــت تا نشــده اســت، تعریف شــود. در هیچ جاي دنیا از یک بانک تخصــصــی مونوپل کشــاورزي نمی

ــازماندهی زنجیره را ب ــازي و س ــ بی تردید   .یردگعهده   رظرفیت س ین کارکردها اس تجارب مطالعات تطبیقی، ابر اس
  با بودجه تعیین شـده و برنامه اجرایی  مانند سـازمان مرکزي تعاون روسـتایی  تسـهیلگر زنجیرهنهاد  توسـط یک    همواره

ــود.    می  انـجام متعین ــتـفاده از   ؛ ـیه این دلـیل ـکهنقش ـهدایتگر را ایـفا نـماـیدمی تواـند  ،اعتـباردهـنده  از این رويشـ ـبا اسـ
دارد و از  ها آگاهی افزون تري  جامع زنجیره، مؤســســات مالی در مورد توانایی شــرکاي زنجیره و روابط آن  رویکرد

 .پایش خواهد بودشمول توانمندي تولیدکنندگان براي اطمینان از عرضه در کمیت و کیفیت مناسب قابل  این روي

 
۱ Financial Service Provider 

ــود. این ـبه مـعامـله گران اـجازه می   2 ــت، ـبازپرداـخت می شـ ه  ـبازرـگاـنان وجوهی را براي تولـیدکنـندـگان پرداـخت می کنـند ـکه معموالً در زـمان برداشـ دـهد از تهـی
 کشاورز نیز پول نقد مورد نیاز براي مزرعه و امرار معاش خانواده و همچنین تضمین محصوالت خود فراهم نماید.محصوالت مطمئن شود و یک 



آژانس ـهاي ـتأمین ـمالی می توانـند امور ـمالی و ـمدیرـیت مـعامالت ـمالی براي ـبازیگران مختلف در زنجیره را  در  
ته فعالیتکنار بیمه مناـسب انجام دهند.  اورزي در زنجیره، ریـسک  از آن گذـش تایی و کـش هاي  تعاونی هاي تولید روـس

 . خواهد رساندفروش محور به حداقل 
ــه اطمینان بخش ــید انبار به تامین کننده خدمات مالی هایی نظیرکارگیري روشبا به  هنهاد  عرضـ   نوعی ارائه رسـ

عدم   باهاي بازاریابی  ریـسک بر اـساس تجربه،ـشود.  موجب میتامین اعتبار    برايزنجیره    را براي این ـشرکايتـضمین 
  .پیوند داردمحصول هاي وکیفیت استانداردکمیت  و همچنین تنزل فروش به موقع درتوانایی 

چون را همبا کمک ـشبکه تعاون روـستایی کـشور ابزارهایی   ـضرورت دارد کهـسازمان مرکزي    یـشرایط چنیندر  
ـــندیـکا،دریافت تـجار،   قابل  تامین مالی ــکـیل سـ ــولی  مـقاطـعه کاري،  تشـ  عاملـیت بازرگانی،،بیـمه،   3خرید بروات وصـ

. قرارداد آتی از  کار گیردبهقراردادهاي آتی  قراردادهاي ســلف وتعهد پرداخت بانکی، ســرمایه گذاري مشــترك، 
و همچنین می تواند به عنوان وثیقه اي براي اخذ وام و اعتبار مورد  پیشـگیري نموده  تغییرات قیمتی و کاهش ریسـک  

 استفاده قرار گیرد. 
ري مالی حقوق صــاحبان ســهام و شــرکاي عمومی یا ایک شــکل از اشــتراك گذ نیز  ســرمایه گذاري مشــترك

ها، منابع ـسهامداران اـست. ـسرمایه گذاري مشترك فرصت هایی را براي به اشتراك گذاشتن مالکیت، بازده و ریسک
جدید    در ـشرایط فعلی و بغرنجی هاي فـضاي کـسب و کار، اتخاذ روش هاي مالی و دـسترـسی به بازار فراهم می کند.

 .تاریخی است یضرورت و رویکردهاي نوین

 

 
 . بدون حق رجوع تر از مبلغ اسمی و خرید تعهدات مالی حاصل از مبادالت تجاري صادرکنندگان به قیمتی پایین به شکل  3


