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  فصل اول 
  مقدمه

 .رود هاي پيش روي هر كشوري به شمار مي امروزه تامين نياز غذايي جامعه از مهمترين چالش     
وري مناسب در اين بخـش  ورزي در گروي سرمايه گذاري و فناصوالت كشاافزايش توليد و بازده مح

پذيرد كه حمايت و امينت الزم نيز با آن همراه شود در همين  سرمايه گذاري آنگاه صورت مي.است
بر شـمرد كـه امكـان افـزايش امنيـت مـالي را در        ان بيمه محصوالت كشاورزي راعامليراستا مي تو

  .كند ان فراهم ميفرايند تصميم گيري كشاورز
چـه از   اهميت بخش كشاورزي در كشورهاي در راه توسعه بويژه ايران چه از ديدگاه اقتصادي و      

سياسي بر كسي پوشيده نيست هم اكنون بخش كشـاورزي از بسـياري   ديدگاه اجتماعي فرهنگي و 
كننده حـدود يـك   رود به گونه ايي كه تامين  جهت ها بزرگترين بخش كشاورزي ايران به شمار مي

پنجم توليد نا خالص داخلي و يك سوم از سهم كل اشتغال بيش از چهار پنجم از نياز هاي غذايي و 
ارزش افـزوده بخـش    از درصـد  60درايـن راسـتا   از صنايع به محصوالت كشاورزي استنه دهم از ني

براين نقـش  بنـا  دهد گيري تشكيل ميماهي را درصد 5  دامداري را35كشاورزي محصوالت توليدي 
عشـت  يسـهم مهـم وچشـمگيري نيـز در م     ايران بسياركاربردي وحياتي است و كشاورزي در اقتصاد

شـاورز در ايـن   كميليـون خـانوار   5/3بيش از  سوي ديگر از روستايان وامنيت ملي غذايي ايران دارد
مـدي  آراغلـب منبـع د   معشتي هستند و و شاورزان خرده پاك آنها پردازد كه بيشتر كار ميه بخش ب

  .ديگري ندارند
بـه عنـوان    ها لزوم توجه دو چندان را بـه بيمـه محصـوالت كشـاورزي     برخورداري ازاين ويژگي     

 كشـور وجبـران خسـارت    محصوالت مورد نياز ابزاري مهم در جهت حمايت از كشاورزان براي توليد
  . سازد كند به خوبي نمايان مي تحديد مي هاي كه بخش كشاورزي را

ورزي از ديدگاه اقتصادي بويژه در كشورهاي در راه توسعه فعاليتي همراه با ريسك به شمار كشا     
چنانكه كشاورزان ريسك . توليدات كشاورزي به خودي خود كوششي ريسك آميزاست. مي رود 

گريز باشند كه به طور معمول نيز اين گونه هستند نهاده هاي كنترل پذير را به گونه اي تخصيص 
بنابراين منظور كردن ريسك در مدل هاي تحليل رفتار . كه از اثرهاي ريسك بكاهدمي دهند 

كاربرد قواعد اقتصاد نئوكالسيكي در كشاورزي سنتي از سوي . كشاورزان در خور اهميت است

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 

از همين رو بايد در مدلسازي رفتار كشاورزان . بسياري از پژوهشگران مورد انتقاد واقع شده است
از آنجا كه توليد محصوالت كشاورزي فعاليتي خود به . تري در نظر گرفته شودفرض هاي واقعي 

خود ريسك آميز به شمار مي آيد منظور كردن ريسك در مدل هاي بررسي رفتار كشاورزان از 
بر اين باورند كه توجه به ريسك و ابعاد آن ) 1986( 1هيزل و نورتن. اهميت ويژه اي  برخوردار است

از سوي ديگر بر پايه ).3(تصادي كشاورزي بر اعتبار و غناي اين مطالعات مي افزايددر تحليل هاي اق
ريسك باعث مي شود كه توليدكنندگان در فرايند توليد ) 1991( 2ديدگاه هاردكر پندي وپتن

افزودن بر هدف حداكثر كردن سود هدف هاي ديگري همچون حداقل كردن نوسان هاي درآمد به 
  ).5و4(و مانند آن را در نظر بگيرند دست آوردن سود مطمئن

) 5(ميزان به كار گيري نهادهاي مختلف نيز يكي از مهمترين عوامل موثر بر ريسك توليد است     
استفاده از فناوري نوين . افزودن برآن ريسك توليد ممكن است از ناحيه پذيرش فناوري جديد باشد

يجه ريسك و نبود حتميت بيشتر مي و پيشرفته به طور معمول به تغيير پذيري و در نت
وي . ريسك توليد تحت تاثير عوامل مختلف توليد است) 1988( 3به باور سانخايان) . 5و4(انجامد

نهاده هاي از پيش تعيين شده و  -نهاده هاي تصميمگيري: نهاده ها را به سه گروه تقسيم مي كند
نا مشخص است و بنابراين مدير نيز  نهاده هاي ريسكي متعدد كه هر زمان تصميمگيري براي مدير

پژوهش ها نشان مي دهد فناوري جديد و برنامه توسعه روستايي در ). 7(هيچ كنترلي بر آنها ندارد
بدين . صورتي موفق هستند كه در راستاي ديدگاه هاي ريسكي طبقه هاي مختلف زارعان باشند

آن بر تصميمگيري به صورت كمي منظور الزم است كه رفتار ريسكي كشاورزان تعيين واثر هاي 
با اين حال بايد در رابطه توليدي بهره برداران اثر ريسك استفاده از نهاده هاي مختلف ). 6(بيان شود

  . توليد نيز در نظر گرفته شود 
به كار گرفتن روش هاي متداول كه فرض اصلي آنها بر قطعيت است باعث برآوردهاي غير      

واملي همچون سطح زير كشت مقدار توليد ودرآمد خالص محصوالت درتجزيه وتحليل ع واقعي
بنابراين ريسك نه تنها زير تاثير عوامل قيمت پديده هاي بازار شرايط آب . ريسكي تر مي شود

  .كه از به كارگيري نهاده هاي جديد نيز تاثير مي پذيرند. وهوايي و سياست هاي دولت است
تلف توليد بر ريسك در صورت استفاده از توابع متداول همچون در بررسي اثرهاي نهاده هاي مخ     

اثر يك نهاده بر واريانس توليد مانند تاثير آن بر متوسط ) متعالي(داگالس وترانسندتتال _توابع كاب
اين توابع محدوديتهاي بسياري دارند و مويد اين نكته هستند كه افزايش يك نهاده . توليد است

در پي دارد در نتيجه استفاده از اين توابع به صورت معمول در بررسي نهاده افزايش ريسك توليد را 
  .هاي كه اثرهايشان باعث كاهش ريسك توليد مي شود گمراه كننده است

يك جزء : براي بررسي اثرهاي ريسك نهاده هاي توليد هر تابع توليد بايد داراي دو قسمت باشد     
شان مي دهد و جزء ديگر كه اثر نهاده را بر واريانس توليد توضيح كه اثر نهاده را بر ميانگين توليد ن

جاست وپاپ . تابع توليد مناسب تانعي است كه جمله پسماند در آن به صورت جمع پذير باشد. دهد
                                                 

1 - Hazellt&Noron 
2 - Hardaker Pandy&Patten 
3 - Sankhayan 
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با استفاده از تابع توليد تصادفي تعميم يافته اين دو را مستقل از هم معرفي ) 1979و  1978(1
  ).5و 4(كردند 

كـود   -نيـروي كـار   -بـذر : با استفاده از تا بع تصادفي تعميم يافته اثر نهاده هـاي ) 1993( 2ساسمال
نتايج مطالعـه وي نشـان   . شيميايي و آفت كش را بر ميانگين و واريانس توليد مورد ارزيابي قرارداد 

زايش داد كه نهاده هاي نيروي كار و بذر مناسب باعث كاهش در واريانس توليد و نهاده كود سبب اف
به ديگر سخن تاثير نهاده هاي مختلف توليد بر ميانگين واريـانس توليـد   . در ريسك توليد مي شود 

  ).8(مستقل از يكديگرند

امروزه جايگاه بخش كشاورزي در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي از ديدگاه تامين نياز      
لي بر اين است كه بخش كشاورزي باور ك. غذايي جمعيت رو به رشد جهان اهميت ويژه اي دارد 

  ).5(نسبت به ديگر بخش هاي اقتصادي داراي ريسك و نبود حتميت باالتري است 
يكي از تنگناها و چالش هاي بنيادي و مهمي كه دستيابي به هدف هاي توسعه كشاورزي و      

بخش وابستگي بيشتر . است» متغيرهاي نا امن كننده طبيعي«روستايي را دشوار مي سازد 
كشاورزي به طبيعت در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي باعث ورود متغيرهاي ناامن كننده و 

بي گمان يكي از مهمترين عوامل . مخاطره آميز در تابع توليد محصوالت كشاورزي خواهد شد
بازدارنده جلب وجذب سرمايه گذاري خصوصي در بخش كشاورزي رويدادهاي طبيعي خسارت زا و 

هاي مهار ناپذيري است كه همواره توليدات كشاورزي را در كشور به طور جدي تهديد مي مخاطره 
كشاورزان پيوسته با دشواري هاي . وجود خطرهاي طبيعي پر شمار در كشور باعث مي شود. كند 

اين امر نيز دلسردي آنها را براي سرمايه گذاري در سال هاي بعد در پي . بسياري روبه رو باشند
اهش سرمايه گذاري نيز باعث كاهش توليد مي شود و در نتيجه امنيت غذايي جامه به خطر ك. دارد

دهقان امنيت ندارد زيرا از يكسو عوامل . آشكارترين وجه زندگي روستاي ناامني است). 13(مي افتد 
طبيعي اغلب وي را به كاستي يا زيان محصول تهديد مي كند و از سويي نيز با نوسان هاي قيمت 

  ).10(ي بازار رو به رو ست ها
توليد نيز در بخش كشاورزي و دامداري با ديگر زمينه هاي توليد وتجارت تفاوت هاي بنيادي      

فعاليت هاي اين بخش با طيف گسترده اي از خطرها و حوادث طبيعي و غير طبيعي . بسياري دارد
رزي فعاليتي پر خطر و همراه بر همين اساس كار و فعاليت هاي توليدي در بخش كشاو. روياروست

  ).15(با ريسك است
بيمه محصوالت كشاورزي نوعي فناوري است كه در آغاز راه يافتن آن به ) 1990( 3ازديدگاه بكر

  . جامعه روستايي ممكن است با موانع مختلفي رو به رو شود

                                                 
1 - Just&Pope 
2 -Sasmal 
٣ - Baker 
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 70ديك به نز. نشان مي دهد)  FAO( تحقيقات انجام شده از سوي سازمان خواروبار كشاورزي  
درصد ريسك و تهديد سرمايه گذاري در بخش زراعت و در نهايت باز پرداخت نشدن يا بازنگشتن 

  ).14(آنها برخاسته از وقوع حوادث قهري وطبيعي بوده است
براي جلب همكاري بهره برداران كشاورزي در پذيرش بيمه محصوالت كشاورزي بايد عوامل موثر بر 

  ).9(ين تابع تقاضاي آن شناخته شود تقاضاي اين فناوري يا تخم
       
       

  
  بيمه و انواع آن 

لغت رايجي است كه در گفتـار و نوشـتار، گـاهي در معنـاي لغـوي و زمـاني در معنـاي        » بيمه«    
هـاي خطرنـاك و   واكسيناسيون، كودكـان را در برابـر بيمـاري   «: مانند. اصطالحي آن به كار مي رود

يا جامعه در عصر كنوني، محصور در مرزهاي بسته نيست و بايـد ديـد كـه    و » .كندكشنده، بيمه مي
ها، مقصود، معناي لغـوي  در اين جمله» .چگونه مي توان جامعه را در برابر هجوم بيگانگان بيمه كرد

  . بيمه است كه حفاظت و مصونيت در برابر خطر مي باشد
و » نقش بيمه در توسعه اقتصـادي «، »مهعقد بي«، »قانون بيمه«، »صنعت بيمه«در مواردي مثل     

، معنـاي اصـطالحي بيمـه    »بيمـه نامـه  «و » گـذار بيمه«، »گربيمه«اي چون نيز در اصطالحات بيمه
مقصود است كه در تمدن رواج يافته است و نوعي معامله و قرارداد است كه تعهداتي را براي طرفين 

هاي توسعه يافتگي جوامع انساني، نقـش  از شاخصقرارداد بيمه، الزامي ساخته و امروزه بعنوان يكي 
بنابراين بين معناي اصطالحي بيمه، كه نوعي . نمايدمهمي را در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي

  . تامين و تعهد در پرداخت خسارت است، با معناي لغوي آن، قرابت وجود دارد
برخـي  . ت نويسان اختالف نظـر وجـود دارد  اي فارسي يا هندي است، بين لغدر اين كه بيمه واژه    

اي هنـدي  دانند و برخـي آن را واژه به معناي خوف و ترس مي» بيم«اي فارسي از ريشه بيمه را واژه
  . اندبه معناي ضمانت دانسته) Bimea(» بيما«و بر گرفته از ) يا اردو(

  : ين استتعريف قانوني كه در بسياري از قوانين بيمه به آن استناد مي شود چن
) Insurer(گـر  ، قراردادي است كه به موجب آن يك طرف قرارداد به نام بيمـه )Insurance(بيمه 

، در صورت وقوع )Premume(شود كه در قبال دريافت يك حق بيمه قطعي يا برآوردي متعهد مي
آن است، مبلغي به طـرف ديگـر،   ) Risk(كه هدف قرارداد، پوشش ريسك ) Accident(اي حادثه

قرارداد بيمه، قراردادي است كه اغلب به عنوان قرارداد جبـران  . بپردازد) Insured(گزار به نام بيمه
امـا بايـد تـا    ) هيچگونه سودي متوجه بيمـه شـونده نخواهـد بـود    (شود تعريف مي) Loss(خسارت 

  .حدودي خسارت نقدي او جبران شود
برنـد كـه   براي بيمـه حـوادثي بـه كـار مـي      را معموال Insuranceاصطالح بيمه در مقابل واژه      

، در حـالي كـه همـين اصـطالح در مقابـل واژه      )سـوزي مثل آتـش (احتمال وقوع در آن وجود دارد 
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Assurance مثل فـوت  (گيرد براي بيمه حوادثي كه حتما روي خواهند داد، مورد استفاده قرار مي
  ). شخص

بيمـه،  «ما يكي از بهترين تعـاريف ايـن اسـت كـه     گر چه تعاريف متعددي براي بيمه ارائه شده، ا    
هاي مالي، در قبال پرداخت مبلغ ثابـت  هاي معين خسارتبراي انتقال ريسك) يا خدمتي(مكانيزمي 

پرداخت حق بيمه نيز بايد پـيش از اينكـه   » .شودگر خوانده ميتوافق شده به شخصي است كه بيمه
و از » انتقـال «گذار، يـك  بيمه از ديدگاه بيمه. يردگر خسارت احتمالي را پوشش دهد، صورت گبيمه

و از طريق يك كاسه كردن پوشش تعـداد زيـادي از   » ايخدمات بيمه«گر مي تواند با ارائه ديد بيمه
  . هايي را كه خود ممكن است با آنها رو به رو شود كاهش دهدواحدهاي در معرض خطر، ريسك 

هاي انسان بدون وجود بيمه شكل پذيرد مشكل اسـت، بـه   اليتاي از فعامروزه تصور اين كه گونه    
آوري در كه در قرن بيست و يكم تحوالت تكنولوژي و ارتباطات با سـرعت و وسـعت شـگفت   ويژه آن

ها نيز از زوايـاي مختلـف و بـا    با ارتقاء و پيچيدگي بيشتر زندگي انسان امروز، بيمه. حال انجام است
هـايي كـه ممكـن اسـت بـه طـور       زيان. و يا در حال توسعه مي باشند شتاب روزافزون، توسعه يافته

ناخواسته در جريان فعاليت و زندگي عادي هر فردي به ديگران وارد آيد و در قبال آنها مسوول واقع 
  . گيرندشود، با بيمه مسووليت تحت پوشش قرار مي

هـاي زنـدگي و   بيمه: اندم كردهانواع مختلف بيمه را بر اساس يك رويه مرسوم به دو دسته تقسي    
-بنـدي مـي  ها را در سه گروه دسـته البته رويه ديگري نيز وجود دارد كه بيمه. هاي غير زندگيبيمه
اما چنانچه بخواهيم فـارغ از انـواع   . هاي مسووليتبيمههاي اشخاص و هاي اموال، بيمهبيمه: نمايد
هـاي اقتصـادي و   مرسوم عصر كنوني را براي پديدههاي فراگير و هاي متداول، انواع بيمهبنديدسته

  : توان به موارد زير اشاره نموداجتماعي نام ببريم، مي
 بيمه اتومبيل •
 بيمه منازل مسكوني •
 بيمه مسووليت •
آالت، بيمه دزدي، بيمه حمـل و نقـل،   بيمه اموال، بيمه ماشين(هاي اقتصادي بيمه فعاليت •

بيمه هزينه پيگردهاي قانوني، بيمه مسـافرت، بيمـه    هاي اقتصادي،بيمه اختالل در فعاليت
 ... )مسووليت محصوالت توليدي و 

 )انداز، بيمه عمر، بيمه از كار افتادگيبيمه حمايت و پس(هاي زندگي بيمه •
هاي پزشكي، بيمه حـوادث اشـخاص،   بيمه هزينه(هاي غير زندگي هاي ديگري از بيمهگونه •

 )...بيمه درمان، بيمه كشاورزي و 
  

  تعريف بيمه كشاورزي
بيمه كشاورزي نوعي بيمه است كه به موجب آن محصوالت كشاورزي در برابر خطرهاي جوي و 
بيماريهاي گياهي و حوادثي مانند آتش سوزي مورد تامين قرار مي گيرد و خسارت وارده به كشاورز 

چين براساس ماده هم). .13(در دوره كاشت داشت و برداشت تا ميزان مورد تعهد جبران مي شود
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بيمه قراردادي است كه بر پايه آن يك طرف تعهد مي  1316اوليه قانون بيمه ايران مصوب سال 
كند كه در مقابل پرداخت وجه از طرف مقابل در صورت پديد آمدن حادثه خسارت آور به طرف 

ص يا شركتي مقابل خسارت وارد شده راجبران كند و وجه معيني را بپردازد در اينجا بيمه گر شخ
است كه وظيفه دارد خسارت و زيان هاي وارد آمده بر كشاورز را جبران كند و بيمه گذار كشاورزي 

  ).4(است كه براي جبران خسارتي كه ممكن است به او وارد شود با بيمه گر قرارداد مي بندد
ورزي بيمه كشا: در تعريف بيمه كشاورزي مي گويد 1به نقل از نلسون لهمن) 1378( عابري

در واقع روش وسياستي پر هزينه براي انتقال ريسك از . سازوكاري موثر در تقسيم ريسك است
در اصل بيمه كشاورزي از سوي . كشاورزان به دولت ها و يا ديگر موسسه هاي بيمه به شمار مي آيد

.   يرددولتها براي حل دو مشكل اساسي درآمد بسيار پايين و درامد بي ثبات موردتوجه قرار مي گ
بيمه محصوالت كشاورزي ابزاري است كه مديران با كمك آن خواهند توانست : مي توان گفت

  ).12(امنيت سرمايه گذاري خود را تضمين كنند

                                                 
1-  Nelson laneahm 
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 مقابـل خسـارت وارده بـه محصـول مـي      بيمه محصـوالت كشـاورزي بـه معنـي تـامين پوشـش در      
ي بيمـه  يـ ن نامـه اجرا يدر آيـ ......سـيل و ، آتـش سـوزي  ، طوفـان ، خسارت هاي ناشي از تگرگ.باشد

بيمه محصوالت كشاورزي عبارت است ازانجام عمليـات تضـمين    :آمده است )بدون تاريخ( كشاورزي
غيرقابـل   )خطرهاي( مقابل ريسك هاي در )ازكاشت تابرداشت( دوره داشت محصوالت كشاورزي در

 .اجتناب 

موجب آن محصوالت كشـاورزي  معتقداست بيمه كشاورزي نوعي بيمه است كه به  )1376( صالحي
، سـرمازدگي ، گرمـازدگي ، يخبنـدان ، صـاعقه ، سـيل ، طوفـان ، تگـرگ (درمقابل ريسك هاي جـوي  

حـوادثي نظيـرآتش سـوزي مـورد      و )زنـگ ، ملخ، كرم ساقه خوار( هاي نباتي بيماري و )خشكسالي
 .خسارت هاي وارده به كشاورز راجبران مي كند.پوشش قرار مي دهد وتامين مي نمايد

بيمه دربخش كشاورزي به معنـي تضـمين جبـران بخشـي ازخسـارت       :مي گويد )1370( خادم آدم
قبـل ازتوليـد    عوامل بالفعـل الزم بـراي عمليـات اقتصـادي درفاصـله      و ستانده ها و وارده برداده ها

 .كننده وغيرقابل پيشگيري مي باشد تامصرف محصوالت درمقابل ريسك هاي تهديد

بيمه كشـاورزي  :گويد تعريف بيمه كشاورزي مي در››  Loehman‹‹ ومنبه نقل ازل)1378(جابري
 قال ريسك ازتهزينه جهت ان واقع يك روش پر در .تقسيم ريسك تعريف مي شود يك مكانيزم موثر

 .موسسات بيمه است كشاورز به دولت يا

ست براي لحاظ ماهيت بيمه كشاورزي نوعي تكنولوژي ا از :مي گويند )1380( احمدآبادي سالمي و
تمايـل   ي آنـان دراسـتفاده بهينـه ازعوامـل توليـد و     يافزايش كارآ كاهش ريسك گريزي كشاورزان و

   .درفعاليت هاي كشاورزي ايجادشده است به سرمايه گذاري بيشتر
  

بيمه نامه، موضوع بيمه،  حق بيمه و پديدآمدن حادثه ديده شد : درهر قرارداد بيمه چهار عنوان     
ارزشگذاري قراردادهاي . ارد بايد از متن قرارداد به طور كامل تعريف و تبيين شوندكه همه اين مو

زيرا شيوه هاي ارزشگذاري . بيمه كشاورزي نيز موضوعي بسيار مهم در بودجه بندي كشاورزي است
درست و مناسب در زمينه مشاركت بخش خصوصي به اثر بخشي بيشتر صنعت بيمه و ايجاد گزينه 

در واقع بيمه كشاورزي به بيمه اي گفته مي شود كه ). 23(صادي كمك خواهد كردهاي بهينه اقت
موسسه ها يا واحدهاي كشاورزي يا زراعي را در بر مي گيرد و مواردي مانند محصوالت كشاورزي  

  .اعتبارات و از آن جمله است -ابزارهاي كشاورزي–دام 
تضمين محصوالت كشاورزي در دوره ي بنابراين بيمه محصوالت كشاورزي انجام عمليات       

سيل، تگرگ، طوفان، : در برابر خطر يا خطر هاي پرهيز ناپذير همچون) از كاشت تا برداشت (داشت 
بيمه ي كشاورزي قلمروگسترده اي است كه از زراعت . آتش سوزي، خشكسالي و مانند آن است

بيمه . ور عسل و مانند آن را در بر داردباغداري دامداري پرورش ماكيان و آبزيان و كرم ابريشم و زنب
ي محصوالت كشاورزي در كشور هاي مختلف بر اساس يكي از روش هاي هزينه توليد و با در نظر 
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حق بيمه پرداختي .گرفتن نسبتي از بازده محصول و وام پرداخت شده به كشاورز صورت مي گيرد
ر امريكا براي محصوالت كشاورزي و ميليارد دال 5/6ساالنه كشاورزي در سراسر جهان نزديك به 

اين مقدار هنگامي كه با ارزش كل توليدات كشاورزي جهاني . توليدات جنگلداري گزارش شده است
/ 4ميليارد دالر است مقايسه شود رقم حق بيمه پرداختي در اين زمينه تنها 1400كه نزديك به 

بيمه ها در مناطق كشاورزي توسعه  از ديدگاه جغرافيايي حق. درصد از كل توليدات خواهد بود.
استراليا و ) درصد29(اروپاي غربي ) درصد55( آمريكاي شمالي: يافته متمركز شده است

و )درصد 3(شرقي /اروپاي مركزي) درصد 4(مركزي هر كدام  امريكاي التين و) درصد3(نيوزلند
  ).23) (درصد 2(آفريقا تنها 

ستايي كمك به استقرار بخش كشاورزي در جايگاه و كلي ترين كاركرد بيمه در اقتصاد رو     
موقعيت واقعي خود درنتيجه سازمان سازي براي ايجاد رابطه متعادل ميان  بخش هاي مختلف 

فرايند تصميم گيري بيمه محصوالت كشاورزي مراحل بسياري را در بر     .  اقتصادي جامعه است
ع تصميم گيرندگان دارد كه ممكن است يك مراحل و اولويت بندي آنها بستگي به نو. مي گيرد

مراحل اساسي عبارت . وزارت دولتي سازمان كشاورزان بيمه گران بانك يا گروه بازاريابان باشند
  :است از
 ارزيابي تقاضا •
 تشخيص شوراهاي بيمه گر كليدي •
 )عامل كليدي در طراحي بيمه(اندازه گيري مخاطره هاي طبيعي مهم  •
 محصوالت زير پوششتصميم گيري براساس نوع  •
 تجزيه وتحليل و ازريابي خسارت وتعيين هزينه هاي مربوطه •
بودجه بندي اندازه گيري حق بيمه تطبيق هزينه هاي ثابت عمومي با خسارت هاي وارد  •

 شده
 ).19(تشخيص نقش هاي مكمل براي دولت و بخشهاي خصوصي  •

در بخش كشاورزي ودر نتيجه فراهم گفتني است براي روياروي با ريسك ونبود اطمينان موجود      
كردن زمينه سرمايه گذاري جديد دراين بخش بيمه محصوالت كشاورزي به عنوان يكي از مناسب 

  ). 15(ترين راهكارهاي مورد توجه و تاكيد صاحبنظران است
در مطالعه خود نشان دادند كه ميزان مصرف نهاده ها در شرايط وجود ) 1987(رابينسون وباري      

واريانس قيمت : سطح توليد عوامل مختلفي همچون يسك متفاوت از سطح مصرف نهاده ها ور
محصول درجه ريسك پذيري و ريسك گريزي و سهم نهايي نهاده ها در واريانس توليد نيز اهميت 

در پژوهش خود نشان دادند با تغيير ميزان حق بيمه ) 2003(ويليامز وهمكاران ). 24(بسياري دارد
بهره برداران داراي درجه ريسك گريزي متفاوت را به پذيرش بيمه محصوالت كشاورزي مي توان 

  ).25(برانگيخت 
آموزش و شناساندن مزيت هاي بيمه به كشاورزان ودر پي آن فزوني يافتن افراد آموزش ديده درون 

ر جوامع بافت جامعه سنتي در پذيرش بيمه موثر خواهد بود بنابراين براي توسعه و ترويج بيمه د
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روستايي بايد به آموزش هاي مناسب دراين زمينه براي كشاورزان پرداخت و برنامه ترويجي ويژه 
  ).7(براي پذيرش اين نوآوري فراهم آورد

  پيشينه بيمه   
در ايران بر اساس آمارهاي موجود بخش كشاورزي بزرگترين سهم را در توليد محصول ناخالص       

بيشتر  داشته وسهم آن بر پايه همين آمار نزديك به ده درصد) درصد1/25(داخلي به قيمت عوامل 
. بوده است) درصد4/14(و فراتر از ده درصد بيش از بخش صنعت و معدن) درصد6/15(از بخش نفت

 25از سويي بخش كشاورزي ايران در تامين فرصت هاي اشتغال نبز سهم بسزايي دارد به طوري كه 
درصد نيازهاي  80همچنين بيش از . ار در بخش كشاورزي فعال استدرصد از كل اشتغال نيروي ك

درصد از نياز صنايع در اختيار بخش كشاورزي است  90درصد صادرات غير نفتي وحدود 26غذايي 
  .واين باعث شده است كشاورزي مهمترين بخش اقتصادي كشور شمرده شود

صادفي و پيش بيني ناپذير برخاسته از مطالعات نشان مي دهد توليد در كشاورزي با انواع حوادث ت
شرايط آب و هوايي آفت ها و بيماري هاي ديگر بالهاي طبيعي روبه روست واين عوامل موجب 

و جوامع ) 6(پديد آمدن نوسان هاي در خور توجهي در عملكرد محصوالت كشاورزي مي شود
به فعاليت هاي مختلف در رويارويي باخطرهاي طبيعي اجتماعي اقتصادي و شخصي مربوطه 

كشاورزي از شيوه هاي متفاوتي براي كاهش ريسك استفاده مي كنند و متناسب با هر يك از شيوه 
ها قوانين و چارچوب هاي عملياتي خاصي تدوين شده كه با گذشت زمان به شكل گيري نظامي 
هاي بيمه محصوالت كشاورزي در كشورهاي مختلف ومتناسب با شرايط فرهنگي اقليمي و 

اما از آنجا كه كشور ما شرايط اقليمي بسيار متنوع و گسترده . اجتماعي آنها انجاميده است-تصادياق
اي دارد به ناچار دامنه خطرهاي فراوري فعاليت كشاورزي نيز بسيار گوناگون است و خدمات 

الي در واقع به دليل وجود با ).8(پيچيده تري را براي رويارويي با خطرها و كاهش ريسك مي طلبد
ريسك در بخش كشاورزي كمتر مي توان عوامل توليد را درون اين بخش هدايت كرد و سرمايه 
گذاران را به فعاليت در آن برانگيخت و از همين رو انگيزه كارآفرينان نيز براي ورود به اين قلمرو 

ه بيمه محصوالت كشاورزي از جمله برنامه هاي موثر مديريت ريسك است ك). 17(كمتر مي شود
مي تواند با افزايش درجه ريسك پذيري كشاورزان موجب جريان يافتن سرمايه گذاري آنها به سوي 
به كار گيري فناوري نوين و در نتيجه افزايش كارايي استفاده از نهاده ها و همچنين ايجاد امنيت در 

  ).2(توليد فراورده هاي كشاورزي شود
شـود كـه از   بود، اما در آن زمان هم مـواردي ديـده مـي   اگر چه بيمه در دوران باستان ناشناخته     
در تاريخ آمده است؛ ساربانان بـين النهـرين اگـر شـتر     . اي از جهات مشابه قرارداد امروزي استپاره

در قـرون   .كردنـد د سرشـكن مـي  رفت، خسارت آن را بـين خـو  يكي از اعضاي گروه از ميان مي
آغـاز  » لويدز«هاي معروف لندن به نام خانهاز قهوهميالدي، بيمه در يكي  1498وسطي، حدود سال 

البته پيش از قرن پانزدهم نيز قراردادهايي وجود داشته كه بايد آنها را اشكال ابتـدايي بيمـه   . گرديد
تري را طاب مـي  ها، مبلغ اضافهها، عالوه بر قيمت بردهمثال در يونان قديم، فروشندگان برده. دانست
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شدند كه در صورت فرار برده، خسارت ناشي از آن، يعني قيمـت بـرده   د مينمودند و در عوض متعه
  . فراري را به صاحب آن بپردازند

زمـاني كـه   . گـردد نيز به سه قرن بعد در انگلستان باز مي) بيمه غير دريايي(پيدايش بيمه بري      
سـريعا تشـكيل   هاي بيمه آتش سوزي ، لندن را منهدم نمود، كمپاني1666آتش سوزي مهيب سال 

هـاي  هاي دريايي بـود بـه بيمـه   هايي هم كه تا آن هنگام  عملياتشان محدود به بيمهشدند و شركت
  . خطر جديد روي آوردند

از آغاز قرن بيستم، با توسعه صنعتي و تردد وسائط نقليه، همچنين تشديد مسـووليت مـدني در        
افـزايش يافـت، كـه اكثـرا قانونگـذار هـم بـه         هاي مختلف، انواع بيمه مسووليت شناخته شده،زمينه

بيمه عمر نيز با استناد به آمارهاي مرگ و مير و در پـي بهبـود   . داشتاجباري كردن آنها قدم بر مي
از سوي ديگر، تحول زندگي اقتصادي و اجتماعي، منجـر بـه ايجـاد    . سطح زندگي، رشد بسيار يافت

  . اشكال جديد بيمه شد
پوشش خطرات فردي ناشي از بيمـاري، از كـار افتـادگي و    : صل از بيمه، نظيرفوايد اجتماعي حا     

ها را بر آن داشت تا بيمه اين خطرات را با مشاركت كارفرمايان به تمامي حقـوق  سالخوردگي، دولت
هـاي  كننـد در سـازمان  توانند و يا اغلب فراموش مـي بگيران كه به علت موقعيت اقتصادي خود نمي

-، از طريق تاسيس صندوق1928آوريل  5به اين طريق قانون . د، تحميل نمايندخصوصي بيمه شون
هـاي اجتمـاعي را در   هاي ويژه با نظام مستقل كه در واقع جدا از بخش خصوصي نيـز بودنـد، بيمـه   

ها با تشـكيل تـامين اجتمـاعي، كـه بيمـه       ، اين صندوق1945در سال . كشور فرانسه به وجود آورد
هاي جديد اجتمـاعي متقبـل   هاي تكميلي و نظامرا پيش از به وجود آمدن بيمه حوادث ناشي از كار

امروزه اين نوع بيمه با توجـه بـه نظـام مخصـوص و الهـام از مالحظـات       . شده بودند، عموميت يافت
اجتماعي، بيشتر با حقوق اجتماعي و تامين اجتماعي، مرتبط استتا حقوق بيمه بـه معنـي مصـطلح    

  . آن
شمسـي برابـر بـا     1270سـال  (مه در كشور ما، به امتياز تاسيس اداره بيمه حمل و نقل سابقه بي    

گردد كـه اولـين   هاي حمل و نقل باز ميدر زمينه تضمين خسارت)  ميالدي 1891قمري و  1308
اين امتياز از طرف ناصرالدين شاه بـه يـك كمپـاني    . شودنامه مكتوب در ايران نيز محسوب ميبيمه

، و همچنـين رئـيس   »الزارپوليـاكف «شد كه توسط شاه قاجار و يك تبعه روسي به نـام  روسي داده 
. اداره شركت مروج تجارت و صناعت در ايران و يكي از اعضاي شوراي دولتي تزاري بـه امضـا رسـيد   

اين امتيازنامه مشتمل بر يك مقدمه و يازده فصل بوده و در حال حاضر به عنوان يك سند تـاريخي  
از همين » بيمه«قابل توجه آن است كه كلمه  .شوده مجلس شوراي اسالمي نگهداري ميدر كتابخان

-در اين قرارداد، كه اولين قرارداد بيمه. اي ندارددوران رواج يافته و قبل از آن در ادبيات ايران سابقه
رت و بيمه از خسا«در كنار هم ذكر شده و » تضمين«و » بيمه«شود، كلمه اي در ايران محسوب مي

  .در متن امتياز نامه آمده است» خطر
» كافكـازمركوري «و » نادژوا«در اوايل سلطنت احمدشاه قاجار نيز دو موسسه روسي، موسوم به      

اي اي در ايران شـروع بـه فعاليـت نمـوده و بـه عمليـات بيمـه       براي اولين بار به صورت شركت بيمه
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بيمه در ايران هستند، به بيمه كـردن كاالهـا و    هايترين شركتاين موسسات كه قديمي. پرداختند
. نمودندشد، اقدام ميهاي تجاري، كه از روسيه به ايران وارد و يا از ايران به روسيه صادر ميمحموله

در همان دوره، نمايندگي خود را در تهـران دايـر كـرد و    » آليانس«يك شركت بيمه انگليسي به نام 
بيمه خارجي در ايران، مبادرت بـه تاسـيس شـعبه و نماينـدگي      هايمتعاقب آن، بسياري از شركت

در . نمايندگي رسـيد  29به  1314هاي بيمه خارجي در شهريور تا بدان جا كه تعداد شركت. نمودند
بيمه در ايـران از  . شمسي، اولين شركت سهامي بيمه دولتي ايران شروع به فعاليت كرد 1314سال 

  . شناخته شد» ورعلي اكبر دا«همين سال با تالش 
بررسي رشد كشاورزي كشورهاي « :در دومين نشست كنفرانس ملل متحد در پاريس با عنوان     

بيمه به عنوان بخشي از يك برنامه جامع خدمات حمايتي مورد تاكيد قرار » كمتر توسعه يافته 
جتماعي كشورها گرفته است و امروزه بيمه يكي ازموضوع هاي اصلي برنامه هاي توسعه اقتصادي و ا

به شمار مي آيد زيرا پيشرفت بيمه ارتباطي مستقيم با پيشرفت توسعه اقتصادي واجتماعي دارد و 
برپايه گزارش سازمان خواروبار جهاني . بهبود وضع درآمد مردم و تفكيك پس انداز را به همراه دارد

)FAO ( ان اجرا مي شودكشور جه 70بيمه محصوالت با هدف هاي متفاوت گوناگون دربيش از .
در كشورهاي در راه توسعه برنامه هاي بيمه محصوالت تنها براي آماده سازي كشاورزان براي كنترل 

بلكه به منظور بهبود دسترسي آنان به اعتبار تشويق به توليد محصوالت با . ريسك به كار نمي رود
بخش كشاورزي و صنايع ارزش كه ممكن است خطرپذيري بااليي نيز داشته باشند و پايداري در 

  ).18(مربوط نيز مورد استفاده قرار مي گيرد
بنيامين  1788درسال . قديمي ترين نظام بيمه كشاورزي مربوط به اياالت متحده امريكاست     

فرانكلين از رهبران جنب استقالل امريكا در پي توفان شديدي كه خسارت زيادي به بار آورد بيمه 
در اروپا نيز شركت هاي بيمه بازرگاني و شركت هاي بيمه . نهاد كردمحصوالت كشاورزي را پيش

موسسه هاي كشاورزي مطالعات بين  1920تعاوني با مشاركت كشاورزان تاسيس شد و در سالهاي 
در آسيا ژاپن نخستين كشوري است كه قوانين مربوط به . المللي معتددي در اين زمينه انجام دادند

در . برنامه بيمه را به طور كامل به اجرا در آورده است 1947ه و از سال بيمه را تدوين وآغاز كرد
پژوهش هاي اوليه در زمينه بيمه از سوي وزارت كشاورزي وقت آغاز شده  1349ايران هم از سال 

در يكي از  1358پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز در سال . ادامه داشته است 1353كه تا سال 
وراي انقالب در بخش كشاورزي قانون بيمه كشاورزي لغو شد و تشكيل نخستين مصوبه هاي ش

صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصوالت كشاورزي در بانك تعاون كشاورزي به 
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در عمل آغاز به كار كرد و  1363تا اينكه در سال . تصويب رسيد

ا به طور آزمايشي در استان خراسان و مازندران زير پوشش نخست زراعت هاي پنبه و چغندرقند ر
  ).3(بيمه برد

نوع محصول وفعاليت بيش از يك ميليون  64دراين راستا پوشش بيمه اي مواردي همچون      
ميليون واحد دامي  2/6هزار هكتار باغ  204ميليون هكتار محصوالت زراعي  5بهره بردار نزديك به 

ميلون هكتار منابع طبيعي به  3/2ميليون متر مربع آبزيان  50عه طيور ميليون قط 273بيش از 
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نوع تعرفه بيمه  800همراه غرامت طي دو سال زراعي گذشته ودر نهايت تنظيم وبه كارگيري حدود 
اي همگي نشاندهنده پويايي و روند رو به رشد و عملكرد مثبت صندوق بيمه طي سال هاي گذشته 

  ).21(است
  بيمه در بخش كشاورزي  اهميت وضرورت

هاي پـيش روي كشورهاسـت ايـن درحـالي      الشچامروزه تامين نياز غذايي جامعه از مهمترين      
است كه بازده محصوالت كشاورزي بستگي به سرمايه گذاري وبهره گيري از فناوري مناسب در ايـن  

تر الزم براي سـرمايه  دست يابي به اين پيشنياز مهم نيزهنگامي صورت مي پذيرد كه بس بخش دارد
هاي مناسب از سرمايه گذاري حمايت كنـيم   بديهي است چنانچه نتوان با روش، گذاري فراهم شود

خطرهـاي طيعـي    در تامين موادغذايي وتوسعه اقتصادي پايداربا دشواري روبروخـواهيم شـد وجـود   
ايـن امـر نيـز     هـاي بسـياري روبـرو باشـند كـه      دشواري شود كشاورزان با فراوان در كشورباعث مي

  .ينده در پي داردآهاي  را براي سرمايه گذاري بيشتر در سال نهاآدلسردي 
 .تنها نزديك بـه شـش درصـد اسـت     ها و ميزان سرمايه در بخش كشاورزي كمتر از ديگر بخش     

تـا سـال   1356توجه اينكه ميزان اندك سرمايه گـذاري در بخـش كشـاورزي از سـال      نكته در خور
 درصـد كـاهش يافتـه و    5بـه   به بعد1370متاسفانه از سال  مان شش درصد بوده وه اتقريب 1370

ثابت مانده در صورتي كه ميزان جمعيت درايـن مـدت بـه     احجم سرمايه گذاري در اين مدت تقريب
كنـد كـه ميـزان سـرمايه گـذاري در ايـن بخـش         افزايش يافته اين امر نمايان مـي  برابر دو بيش از

با وجود اين بخش كشاورزي هم اكنـون تـامين كننـده نيـاز      .كشور نيسترشد جمعيت  متناسب با
 بيشـترين سـهم را در توليـد    درصد نياز صنايع است و 90 درصد جمعيت كشور و 80غذايي بيش از

دهد بخش كشـاورزي از توانمنـدي    ناخالص ملي بدون احتساب نفت دارد اين موضوع نيز نشان مي
توانـد نقـش بسـيار مهمـي در      ن مـي آكه در صورت توجه الزم به لقوه فراواني برخورداراست اهاي ب
خش كشاورزي بي گمان ميـزان سـرمايه   بامنيت سرمايه گذاري در  كشور داشته باشد ايجاد اقتصاد

غاز آاين هزينه هاي ايجاد امنيت در  رسد دهد گرچه به نظر مي افزايش مي گذاري در اين بخش را
 بـا ورود   مايه گـذاري بيشـتر از راه فراينـد جلـوگيري از خطـر و     باشد ولي بـا سـر   كاربسيار زياد مي

 .شود هاي بيمه در درازمدت كاسته ميه هاي مناسب در بخش كشاورزي از هزين فناوري
تضمين جبـران بخشـي از   : در اين راستا مي توان گفت بيمه در بخش كشاورزي عبارت است از      

عل الزم براي عمليات اقتصادي در فاصله پيش از توليد تا خسارت ها داده ها و ستاده ها وعوامل بالف
مصرف محصوالت و همچنين تضمين در برابر خطرهاي پيشگيري ناپذير به شرط آنكه پـيش بينـي   

  ).6(احتمال وقوع خطرها امكانپذير باشد
نبود بيمه محصوالت كشاورزي و پايين بـودن ميـزان امنيـت مـالي بـر فراينـد تصـميم گيـري              
رزان تاثير مي گذارد و باعث مي شود تصميم هاي آنها از نظر اقتصـادي بـر اسـاس تـابع هـاي      كشاو

توليد نباشد و در نتيجه چنين واقعيتي هميشه منابع براي توليـد بهينـه تخصـيص نمـي يابـد و در      
  ).8.(سطح كالن نيز به هرز رفتن آنها مي انجامد
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كشـاورزي و دامـي در اقتصـاد كشـاورزي و      در مجموع مي توان گفت جايگاه بيمـه محصـوالت       
  :اقتصاد ملي از ديدگاه هاي زير داراي اهميت است 

ايجاد امنيت توليد و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با توجه به مخاطره هاي زيادي كه در ) الف 
در ايـن راسـتا صـندوق بيمـه محصـوالت      .اين بخش نسبت به ديگر بخش هاي اقتصادي وجود دارد

ي توانسته است با روندي فزاينده در زير پوشش گرفتن محصوالت كشـاورزي و دامـي چتـر    كشاورز
  .حمايتي خود را روز به روز گسترده تر سازد

باال بردن توان محاسباتي و برنامـه ريـزي بـراي كشـاورزان در راسـتاي جلـوگيري از نوسـانات        ) ب 
  .درآمدي و به كار بستن مديريت ريسك 

رشناسان بيمه بر چگونگي توليد و تشويق كشاورزان و دامداران براي اسـتفاده  نظارت پيوسته كا) پ 
  .از شيوه هاي درست مديريتي و رعايت موازين و مقررات فني و بهداشتي 

نقش بيمه به عنوان رهيافتي بـراي از بـين بـردن آسـيب پـذيري روسـتاييان كـه يكـي از ابعـاد          :ت
  ). 5(محروميت جامعه روستايي است 

ين امنيت سرمايه گذاري خصوصي در بخش كشاورزي زيرا افزايش ميـزان ريسـك و خطـر    تام) ث 
پذيري به كاهش سرمايه گذاري مي انجامد و مخاطره هاي سرمايه گذاري نيز از مهمترين بازدارنده 

  .هاي رشد آن شناخته مي شود
پديـد آمـدن   كاهش و قطع كمك هاي مستقيم و بالعوض مالي دولت به كشـاورزان در هنگـام   ) ج 

 :  خسارت هاي پيش بيني نشده كه خود از جهت موارد زير اهميت دارد
  .مشاركت كشاورزان در جبران خسارت به باال رفتن سر فرازي و خود باوري آنان خواهد انجاميد) 1
  .در دراز مدت بار مالي دولت به جهت قطع كمك هاي مستقيم كاهش خواهد يافت )  2
معمول در توزيع اعتبارات بالعوض به شكل هاي مختلـف پديـد مـي آيـد     خطاهايي كه به طور )  3

  .كاهش خواهد يافت
  .باعث توزيع دوباره سرمايه در درون اقتصاد ملي مي شود)  4
حذف محصوالت غير اقتصادي از چرخه توليد و جايگزيني آن با محصوالت اقتصادي تـر و كمـك   :چ

  .به بهره وري در بخش اقتصاد كشاورزي 
به توليد محصوالت راهبردي از پديد آوردن تغييرات در يارانـه هـاي دولـت بـه حـق بيمـه        كمك:ح
  ) .3(ها

گي هاي برتر بيمه محصوالت كشاورزي را به ترتيـب زيـر دسـته بنـدي     ژدر مجموع مي توان وي     
  :كرد

بيمه محصـوالت كشـاورزي بـا اطمينـان بخشـيدن بـه كشـاورزان بـر پايـه حمايـت از آنهـا  در            . 1
  . رابرخسارت هاي كنترل ناپذير شدت خسارت ها را خنثي مي كندب

بيمه محصوالت كشاورزي مي تواند به ايجاد ثبات درآمد ها در بخش كشاورزي ياري دهـد تـا از   . 2
همچنين بيمه محصوالت كشاورزي با سرشـكن  . اين راه ثبات عمومي در كل اقتصاد كشور پديد آيد
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طح وسيع اندوخته هاي سال هاي خوب را براي جبـران خسـارت   كردن زيانهاي وارد شده در يك س
  .هاي سال هاي بعد به كار مي برد 

در كشورهاي در راه توسعه زيـان هـاي   . بيمه موقعيت اعتباري كشاورزان رانيز دگرگون مي سازد. 3
بيمه بـه آنهـا   . پياپي وارد آمده به محصول ظرفيت پرداخت بدهي هاي كشاورزي را كاهش مي دهد

مك مي كند تا توانايي باز پرداخت ديون خود را به دست آورند و اين امر نيز در جـاي خـود تـوان    ك
  .اعتباري تعاوني هاي روستايي را نيز باالتر مي برد

بيمه با افزايش خودباوري خودياري وخوداتكايي كشاورزان به آنها امكان مي دهد تا از نوآوري هـا  . 4
  .فزايش بهروري و بازده محصول استفاده كنندو پيشرفت هاي علمي در زمينه ا

بيمه با تشويق و انگيـزش خوديـاري و كمـك رسـاني جمعـي بـه تـرويج روحيـه تعـاوني يـاري                   . 5
  .مي رساند

بيمه محصوالت كشاورزي به دولت ها كمك مي كند تا اندازه اي از زيـر بازپرداخـت هـاي پـيش     .6
  . )7(بيني ناپذير و انبوه رهايي  يابند 

چنانچه بيمه با سياست هاي ذخيره سازي محصوالت هماهنگ باشـد خواهـد توانسـت بـا ايجـاد      .7
  ).6(تعادل در عرضه محصوالت به برقراري ثبات قيمت ها ياري رساند 

سرانجام اينكه بيمه كمك مي كند تا ارزش و جايگاه كشاورز حفظ شود و نـزد افكـار عمـومي بـه     .8
در زمان وقوع حوادث به شـمار نيايـد و آنچـه دريافـت مـي كنـد حـق         از دولت »اعانه بگير«عنوان 

  ).6(كشاورز باشد
ظرگرفـت كـه عملكـرد آن در پاسـخ     توليد كشاورزي در جهان امروز را بايد همچون يك صنعت در ن

گويي به نيازهاي فراينده ي غذايي مستلزم گسترش سرمايه گذاري درايـن بخـش بـه ويـژه جـذب      
كشاورزي يكي از مخاطره آميزترين فعاليت هـاي  . اران خصوصي در آن استسرمايه هاي سرمايه گذ

دليل اين آثار منفي بسياري از داليل غير قابل كنتـرل نظيـر عوامـل جـوي آفـات و      . اقتصادي است
بيماري ها وخطرات مربوط به توليد و بازار بر فرآيند توليد محصوالت كشاورزي مي باشد بسياري از 

نعت بيمه كشاورزي نگاهي دوگانه دارند اين نگـاه دوگانـه ازيـن واقعيـت هـا      كشورهاي جهان به ص
  :نشات مي گيرد كه

صنعت بيمه عالوه برآنكه يك فعاليت اقتصادي درآمد زا محسوب مي شود كه قابـل اسـتقرار در        
كارگذاري ها و بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي است نوعي سياست حمايتي از بخش كشـاورزي  

به دنبال مي كند كه براي دوام و بقاي بهره برداري هـاي كشـاورزي درشـرايط  اقتصـاد بـازار       را نيز
لذا دخالت دولت در اين فعاليت به نـوعي الزامـي و اجتنـاب ناپـذير     . اهميت و ضرورت اصولي دارد 

ين است دولت ميبايد يا با دخالت مستقيم در فعاليت بيمه كشاورزي و يا با حضور غير مستقيم در ا
فعاليت از طريق اعطاي تسهيالت الزم به بيمه گـران بخـش خصوصـي و يـا كشـاورزان بيمـه گـزار        

  . شرايط الزم براي تبديل صنعت بيمه محصوالت كشاورزي به يك ابزار حمايتي موثر را فراهم سازد 
ي  در كشور ما نيز به رغم كوشش هاي برنامه ريزي شده اي كه در چند دهه گذشته در زمينـه      

افزايش توليد محصوالت كشاورزي به عمل آمده است هنوز ظرفيتهاي استفاده نشده و يا كمتر بهره 
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برداري شده در اين بخش قابل توجه مي باشد بهبود و تقويت بخش كشاورزي در كشور قبل از هـر  
 چيز مستلزم افزايش ميزان سرمايه گذاري در اين بخش از طريق افزايش قابليت هاي جلب وجـذب 

سرمايه هاي خصوصي در فعاليتهاي كشاورزي است واين مهم جز از طريق ايجاد تضمين هاي كافي 
براي جبران خسارت هاي احتمالي سرمايه گـذاران در برابـر عوامـل خسـارت زاي طبيعـي و اغلـب       

  .مهارت ناپذير ميسر نمي شود 
  تعريف بيمه 

يمه پوششي است در مقابل خسارت مالي كه اول ، ب. بيمه مي تواند از دو ديدگاه تعريف شود      
است كه بوسيله ي آن ريسك دو يا چند نفر ر ابزا  يك ، بيمه : دوم. ارائه مي شود   بوسيله بيمه گر

 زا .يب مي شود كرتيا شركت از طريق مشاركت واقعي يا تعهد شده براي پرداخت به زيان ديده 
از ديدگاه بيمه گر ، بيمه يك ابزار تركيب و  / ديدگاه بيمه گذار ، بيمه يك ابزار انتقال است

كه در بر دارنده  بعضي از ريسك  نگهداري است وجه تمايز بيمه به عنوان يك ابزار انتقال آن است
. ريسكهاي بسياري از بيمه گذاران را متمركز مي كند   هاي تجمعي است ؛ به عنوان مثال بيمه گر

خسارت متوسط ( خود را براي پيش بيني خسارت مورد انتظار از طريق اين تركيب بيمه گر توانايي 
 . بهبود مي بخشد ) 
  تمايز بين بيمه  و ضمانت نامه  

صريح  اتنسبت به او تعهد) بدهكار ( بستانكار ، شخصي كه مضمون عنه ) مضمون له ( از ديدگاه 
يازده شرح داده شده  پوشش ارائه شده توسط ضمانت نامه كه تحت عنوان انتقاالت  در فصل. دارد 

ضامن بيمه گر تلقي شده و اكثر ي به عالوه طبق قوانين عمومي شركت ها  .شبيه به بيمه مي باشد 
قرارداد معين يك  با وجود اين .  مي باشند بيمه گران عمده رشته اموال داراي بخش ضمانت نامه

  : از يك ضمانت نامه حداقل در پنج مورد  زير متفاوت استال بيمه امو
و ضامن ، ) بستانكار ( ، مضمون له )بدهكار(مضموم عنه : يك ضمانت نامه سه طرف قرارداد دارد) 1

  يك بيمه گذار و يك بيمه گر : ولي معموالً قرارداد  بيمه دو طرف دارد 
معموالً برگ ضمانت را دريافت و وجه الضمان را ) بدهكار ( تحت ضمانت نامه مضمون عنه ) 2

( پوشش را دريافت مي كند ، ولي مضمون عنه ) بستانكار ( ، اما مضمون له پرداخت مي كند 
هزينه در بهاي خدماتي كه  از طريق گنجاندن) بستانكار ( معموالً هزينه را به مضمون له )  بدهكار 

ولي در بيمه ، بيمه گذار معموالً قرار داد بيمه را براي پوشش دادن . ارائه مي شود ، منتقل مي كند 
  . خودش خريداري مي كند  به
( خسارتي كه تحت يك ضمانت نامه پوشش  داده مي شود ممكن است بوسيله مضمون عنه )  3

به صورت آگاهانه ايجاد شود ، ولي خسارت در قرار داد بيمه بايد از ديدگاه بيمه گذار ) بدهكار 
  .تصادفي باشد 

ي در ميان باشد چون ضامن در صورتي به طور ايده آل  تحت يك ضمانت نامه  نبايد خسارت)   4
كه احتمال زيان وجود داشته باشد و هر نوع خسارت بالقوه را در بررسي هايش كشف كند  ضمانت 

به . ولي بيمه گر  ميزان خسارت را در بين گروه بيمه گذارانش انتظار دارد . نامه را امضاء نمي كند 
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بنابر اين حق . ره براي خسارت مورد انتظار باشد طور ايده آل وجه الضمان نبايد در برگيرنده ذخي
الضمان فقط هزينه بررسي هاي ضامن و ساير هزينه ها را پوشش مي دهد و مقداري حاشيه براي 

. حق بيمه در بيمه بايد براي خسارت مورد انتظار احتمالي ارائه شود. سود و ذخاير را ارائه مي دهد 
  متحمل در عمل ، ضامن ها معموال خساراتي را

مي شوند ، چون بررسيهايشان كامالً موثر نيست ، ولي خسارات سهم بسيار كوچكي از وجه الضمان  
ضريب خسارت هاي ضمانت نامه ها . ضمانت نامه ها در مقايسه با حق بيمه هاي بيمه مي باشد 

ات در همچنين به دليل فراوانيهاي پائين تر خسارات و حساسيت باالي تضمين نامه ها به تغيير
  . سيكلهاي اقتصادي و خسارت فاجعه آميز طبيعي گرايش به نوسانات عمده اي در طول زمان دارند 

براي جبران خسارت ) بدهكار ( اگر خسارتي اتفاق بيفتد ضامن مي تواند به مضمون عنه  –)  5
ام از هيچكد. مراجعه كند ، ولي بيمه گر حق ندارد اين كار را در مورد بيمه گذار انجام دهد

بعضي از ضمانت . قراردادهاي  بيمه اموال و تضمين نامه ها در ويژگي هاي فوق مشترك نيستند
با اين حال تمايز وجود بين قرار دادهاي . نامه ها نسبت به سايرين شباهت بيشتري به بيمه دارند 

  . بيمه اموال و تضمين نامه ها معتبر و مفيد است 
  منابع و هزينه هاي بيمه 

 . نظير اغلب مؤسسات مزايا و هزينه هايي براي جامعه به همراه دارد بيمه 
 منافع 

مزيت سيستم مستقيم بيمه جبران خسارت براي آن دسته از افرادي است كه  –جبران خسارت 
اين شركتها و خانواده هاي بد شانس بهبود پيدا كرده يا . متحمل خسارت غير منتظره مي شوند 

جامعه . منافع اينگونه افراد روشن است . ي قبلي خود نزديك مي شوند حداقل به وضعيت اقتصاد
نيز از مزاياي بيمه برخوردار مي شوند به اين دليل كه اينگونه افراد براي توليد تقويت مي شوند و 

 . در آمد هاي مالياتي  افزايش پيدا مي كند و پرداختهاي رفاهي كاهش مي يابد 
 ن و در عين حال نا مشخص ترين مزيت بيمه از اين حقيقتعمده تري –كاهش عدم اطمينان 

ريسك عدم اطمينان و عكس العمل در مقابل ريسك  بيمه گذار را حذف ) 1: (ناشي مي شود كه 
 يريسك عدم اطمينان و عكس العمل منفي در مقابل ريسك را در جامعه كاهش م) 2(مي كند و 

قبل . كند اهميت بسياري دارد كه ارزش تكرار را دارد اينكه چگونه بيمه اين مهم را ايفا مي . دهد 
از خريد بيمه ، بيمه گذار در معرض ريسك  قابل مالحظه اي قرار دارد ، هر بيمه گذار مي داند كه 

و بيمه گذار در مورد اينكه آيا او متصل ) در نتيجه عدم اطمينان او باالست ( اين ريسك وجود دارد 
نه ، نگران است از طريق خريد بيمه ، بيمه گذار ريسك خود را به بيمه ت مالي خواهد شد يا اخسار

ت اعدم اطمينان حذف مي شود و بيمه گذار براي مدت طوالني درگير خسار. گر انتقال مي دهد 
 ي به تجربه  بيمه گر در معرض مقداري ريسك است ، ولي به دليل اتكا بيمه گر. مالي نمي شود 

. اران ، احتمال نزديك بودن خسارت واقعي  به متوسط خسارات وجود دارد تعداد زيادي از بيمه گذ
بنابر اين عدم اطمينان بيمه گر نيز پائين . داد بزرگ اين مهم را مي داند عبيمه گر مطلع از قانون ا

گر با پذيرش ريسك ها به صورت حرفه اي ، درد سر زيادي با ريسك هاي كوچكي كه  بيمه. است 
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در نتيجه ريسك ، عدم اطمينان و عكس العمل در مقابل ريسك . نخواهد شد  حملمت مي پذيرد ،
 . در جامعه به طور عمده اي توسط خريد بيمه كاهش مي يابد 

نان بيمه گذار كمتر است ، ولي به كوچكي يچه از عدم اطم ردر عمل عدم اطمينان بيمه گر اگ
را نمي ) خسارات مورد انتظار ( خسارت بحث قبلي نيست ، مشكل اينجاست كه بيمه گر ميانگين 

در نتيجه در كنار داشتن يك عدم اطمينان پائين در خصوص اينكه . داند و بايد آنها را بر آورده كند 
ت  وارده يا خسارات مورد انتظار نزديك تر مي شوند بيمه ات واقعي به ميانگين خساراچگونه خسار

اين برآورد مهم است ، چون آن به . ن خسارت ندارد گر اطمينان كامل به برآورد خود از ميانگي
  . شود مي تبديل گر بيمه طرف از ذخيره خسارت در حق بيمه هاي دريافتي

 معرض در ي واحدها از زيادي بسيار تعداد مورد در آنچه  مشاهده طريق از عموماً آورد بر اين
 هر كه كند مي بيان بزرگ اد داع قانون . آيد مي بدست است افتاده اتفاق گذشته در كه خسارت
 طول در  واقعي خسارت شدن نزديك احتمال باشد بيشتر خسارت معرض در  هاي واحد چقدر
 گذشته تكرار احتمال اگر . شود مي بيشتر نظر مورد دوره در خسارات ميانگين به خسارتي ي دوره
 تاخسار ميانگين از طقيمن برآورد يك عنوان به گذشته واقعي خسارت باشد داشته وجود آينده در
 وجود مشكل دو  متأسفانه حال اين با . كند مي عمل ريسك واحد هر در) انتظار مورد تاخسار(

كمي   )احتمال( شانس ، شوند مشاهده محدود نا ريسك واحد تعداد چه كه نيست مهم ، اول . دارد
به طور عمده اي از وجود دارد كه خسارات واقعي در هر واحد ريسك در طول دوره تحت بررسي 

 مهم آن  از  ، دوم . باشد داشته انحراف دوره آن طول در) خسارات مورد انتظار ( ميانگين خسارات 
  .نشود تكرار آينده در است ممكن گذشته اينكه تر

 داشتن همچنين و خود پائين ريسك دليل به  گران بيمه - گذاري سرمايه براي سرمايه تأمين
 پرداخت براي نقد وجه به دارايش تبديل به نيازي آنها شود مي باعث كه جديد پول زا ثابت جريان
 كنند مي ايجاد گذاري  سرمايه براي را بيشتري وجوه گذاران بيمه به نسبت باشند نداشته تاخسار

 بلند گذاريهاي سرمايه ( نياز مورد وجوه كل10%  حدود در اشخاص گران بيمه 1983 سال در .
 مورد ) شوند مي كنترل خصوصي صورت به بهادار  اوراق و مدت كوتاه هاي گذاري يهرماس، مدت

 بلند گذاري سرمايه براي نياز مورد وجوه از 14% و متحده اياالت سرمايه و پول بازار در استفاده
 / دادند ارائه را بازار اين در شده ارائه) سهام و قرضه اوراق ، نره( مدت

 پيشرو بيمه صنعت اما ، نيست بيمه مفهوم ذاتي جز، خسارت ترلكن چه گرا- خسارت كنترل
 كنترل هاي فعاليت در بازرگاني هاي انجمن هم و انفرادي گران بيمه هم/ است خسارت كنترل

 از بايد گران بيمه سهم در كه معتقدند ناظران از بعضي حال اين ا/هستند درگير گوناگوني خسارت
 / باشد بيشتر خيلي فعلي سهم
 بيمه صنعت بدون چون ، كند مي تشويق را رقابت يمهب- كوچك هاي شركت به ككم

 شركتهاي/داشت خواهند كمتري بخشي اثر رقابت در بزرگ شركتهاي مقابل در كوچك شركتهاي
 شركتهاي مورد در اگر كه كنند نگهداري را ريسكهايي از بعضي اطمينان با است ممكن بزرگ
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 بوده مواجه بااليي ريسك با كوچك شركتهاي بيمه بدون/ كند مي ودناب را آنها بيفتد اتفاق كوچك
 / داشت نخواهد وجود انرژي و سرمايه براي جذابي بازار و

 ، شوند مي متفرقه غير خسارات متحمل كه را آنهايي  (1) بيمه خالصه طور به: مزايا خالصه
 بين از را گذار بيمه نگراني و ترس از ناشي فيزيكي و فكري ناراحتيهاي(2) ، كنند مي مالي تأمين

 نياز مورد وجوه (4) ، شود مي بهينه قيمت ساختارهاي و قيمت سطوح ، توليد به منجر(3) برد مي
 مي بهبود را كوچك شركتهاي رقابتي وضعيت) 5( كند مي مهيا را گذاري سرمايه براي

 / شود مي درگير تاخسار كنترلمهم  فعاليتهاي در عمل در بيمه صنعت بعالوه/بخشد
 هزينه بدون بيمه ولي ، هستند مالحظه قابل بيمه صنعت وجوه از ناشي مزاياي چه اگر  -ها هزينه
 / نيست
   ، خسارت كنترل هاي هزينه نظير اييه هزينه متحمل گران بيمه -  عملياتي هاي هزينه
 هاي نههزي و بيمه حق ماليات ، گذاران بيمه جذب هاي هزينه ، خسارت ي تصفيه هاي هزينه
 بيمه حق طريق از بايد ذخاير و سود براي معقول رقم يك بعالوه ها هزينه اين / شوند مي اداري

 مي استفاده ديگر جاهاي در كه منابعي ساير و نيروها واقعي شرايط در/ شود داده پوشش دريافتي
 / هستند نياز مورد نيز بيمه شركتهاي در شوند
 دهد مي نشان ذخاير و منافع براي نظر مورد مبالغ استثناي به را ها ههزين اين حجم زير هاي داده

 ، ها هزينه پرداخت براي را كلشان آمد در از 13% حدود در1986 سال در اشخاص  گران بيمه 
 ، صنعتي هاي بيمه بين در عمده طور به درصد اين.دادند قرار استفاده مورد ها ماليات استثناي به

 بيشمار عوامل حسب بر و گران بيمه ميان در ، زندگي بيمه و درماني بيمه بين ، عمومي و گروهي
 آمد در مبناي ولي بوده18%صدد در  هزينه اين ، بيمه آمدحق در حسب بر/ كند مي فرق ديگري

در  كه طوري همان و است توجه قابل اي بيمه غير آمد در چون است بهتري گوياي مورد اين در
 مي لحاظ بيمه حق محاسبه در مستقيماً گذاري سرمايه آمد در شد خواهد داده شرح 28 فصل
 پرداخت براي را خود  بيمه حق آمد در  صد در 40 تا 30 بين اموال و مسئوليت گران بيمه . شود

 در بر ماليات  ولي ، شود مي خسارت ي تصفيه هاي هزينه شامل كه ، كنند مي استفاده ها هزينه
 تا چون ، باشد مي نظر مورد اينجا در  بيمه حق با مرتبط هاي هزينه فقط/ شود نمي شامل را آمد
 هاي بيمه حق تعيين در را گذاري سرمايه آمد در روشني به اموال و مسئوليت گران بيمه اواخر اين
 عوامل حسب بر زندگي هاي بيمه در هايي صد در نظير ها صد در اين/ دادند نمي تشخيص خود

 طبيعت در را تفاوتهايي عمده طور به مورد اين در  هزينه باالتر نسبت/ باشند مي متفاوت متعددي
 / دهد مي نشان شده فروخته پوششي
 شرايط است اخالقي زايي خطر شرايط ايجاد بيمه صنعت دوم ي هزينه  -زا خطر اخالقي شرايط

 طور به اشخاص بعضي كه دهد مي افزايش را احتمال اين كه است شرايطي اخالقي زاي خطر
 معتقدند يا توانند مي افراد بعضي/دهند افزايش را آن شدت )2(يا و كنند خسارت ايجاد(1) عمدي

 برداري بهره انگيزه با عمدي سوزي آتش ،مثالً شوند منتفع خسارت ايجاد ي بوسيله توانند مي كه
 كه غراماتي ادعاي(1) طريق از بيمه از نيز اي عده/سوزيهاست آتش عمده داليل از يكي بيمه از
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 را آنها خوشان بايد كه را خساراتي از دسته آن بيمه سيستم طريق از ولي ، هستند تعهد از خارج
به عنوان مثال ادعاي خسارت در بيمه مسئوليت اتومبيل هنگامي ( كنند  مي پخش شوند متحمل

در بعنوان مثال ماندن ( استفاده بيش از حد از خدمات ) 2) (كه خوانده يا متهم فاقد تقصير است 
  ) بيمارستان بيش از حدي كه براي بهبود و درمان مورد نياز است 

مطالبه ي حق الزحمه ي اضافي براي ارائه خدمات به بيمه گذاران ، مانند حق الزحمه هايي كه ) 3(
مقرر كردن حكم سنگين تر در پرونده هاي ) 4(توسط پزشكان و تعميرگاهها گرفته مي شود ،

تعدادي از اين . ل كه خوانده بيمه گذار است ، سوء استفاده مي كنند مسئوليت صرفاً به اين دلي
عده اي ديگر يه رويه ي متفاوت اخالقي را در جايي كه . سوء استفاده ها متقلبانه يا شيادانه هستند 

  . بيمه درگير است نشان مي دهند 
است كه خطر روحي شرايطي . هزينه مرتبط ديگر خطر روحي است  –شرايط روحي خطر زا 

بعضي از افراد عمداً به دنبال . موجب مي شود اشخاص دقت كمتري از آنچه بايد انجام دهد ، بكنند 
ايجاد خسارت نيستند ، و لي با داشتن اين موضوع كه بيمه دارند ريسك بيشتري نسبت به مواقع 

القي بدنبال عقايد در مورد در جه اي كه شرايط خطر زاي روحي و اخ. نداشتن بيمه انجام دهند 
بيمه به وجود مي آيند  متفاوت مي باشند ولي همگي متفق القولند كه بعضي از افراد  به هر نحو 

  تحت تأثير قرار مي گيرند و شرايط خطر زاي روحي متداول تر از شرايط 
  . خطر زاي اخالقي هستند 

با منافع عمده اي  هزينه هايي كه بوسيله صنعت بيمه ايجاد مي شوند در مقايسه –كاهش هزينه 
مجموعه اي از اقدامات مناسب بايد براي كاهش اين . كه قبالً شرح داده شد ، بسيار مهم تر هستند 

بيمه گران دائماً در كاهش هزينه هاي خود از طريق نوآوري در موضوعاتي . هزينه ها امجام شود 
به صورت گروهي نمونه بديهي  فروش بيمه. نظير رويه هاي اداري و روشهاي بازاريابي كوشا هستند 

  . اين موضوع است 
ايجاد خود شرايط خطر زاي اخالقي و روحي حد اقل تا حدي ، از طريق فعاليت هاي كنترل 

شرايط خطر زاي  اخالقي بخصوص از طريق روشهايي نظير . خسارت بيمه گران تعديل مي شود 
خسارات منجر به جرح  خدمات گزارش دهي در آتش سوزيهاي عمدي ، يك ليست منظم از

خطر روحي . اتومبيل در مقابل تمام بيمه گران عضو و بررسهاي دقيق خود كشي كنترل مي شوند 
به طور كامالً اثر بخشي به وسيله ي تأكيد  بر رابطه مستقيم بين حق بيمه ها و خسارات غير 

  . ترل مي شوند مستقيم قابل توجه و گرفتاريهايي كه توسط بيمه پوشش داده نمي شوند ، كن
  
  
  

  محدوديت هاي بيمه 
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بيمه يك ابزار مفيد براي كنترل ريسك است ، ولي بعضي از ريسكها نمي توانند توسط بيمه كنترل 
بحث زير اشاره به بيمه ي خصوصي دارد ، ولي بعضي از موارد آن به حوزه وسيع تر بيمه . شوند 

  . هاي دولتي اشاره مي كند 
  واقعي محدوديت هاي ريسك هاي 

به جز در مواردي نادر ، ريسكهاي برد و . بيمه اكثراً براي ريسك هاي واقعي به كار برده مي شود
باخت بيمه نمي شوند ، چون ريسك هاي برد و باخت داراي ويژگي هايي نيستند كه در پاراگراف  

رتبط وجود بعدي مشخص مي شوند يا به دين دليل كه علتي براي به كار گيري بيمه براي مسائل م
بعنوان مثال ، بيمه در مقابل يك ريسك سودا گرانه ممكن است در بر دارنده حق بيمه اي . ندارد 

  . باشد كه هر گونه مزاياي مرتبط با احتمال انتفاع را خنثي مي كند 
اولين مثال عمده بيمه ريسك برد و باخت به خريداران سهام صندوقهاي تعاوني اجازه مي دهد 

ر مقابل افت ارزش سهام نسبت به قيمت خريد در چند سال معين در آينده پوشش خودشان را د
يك نمونه مرتبط ، بيمه ارزش باقيمانده است كه طبق آن بيمه ، بيمه گذار را چنانچه ارزش . دهند 

دارايي زير يك مبلغ معين در طول دوره ي بيمه اي سقوط كند ، پوشش مي دهد  مثال سوم ،  
اشخاص است كه به وسيله يك بيمه گر ارائه مي شود و تحت آن مبلغ اسمي با  بيمه نامه بيمه

بدليل اينكه بيمه يك مفهوم ايستا نيست . افزايش در شاخص قيمت مصرف كننده تعديل مي شود 
  . ممكن است در آينده پوشش خود را به ريسك هاي سوداگرانه گسترش دهد 

  چشم اندازبيمه كشاورزي
پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران دولـت   درقانون بيمه     

مكلف شده است كه ظرف مدت شش ماه پس ازتصويب اين قانون برنامه پـنج سـاله توسـعه بخـش     
كشاورزي ومنابع طبيعي را با محوريت خودكفايي درتوليد محصوالت اساسي كشاورزي تامين امنيت 

يد وتوسعه صادرات محصوالت كشاورزي ارتقاي رشد ارزش افزوده بخـش  غذايي اقتصادي نمودن تول
كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش بيني شده دراين برنامه وازطريق انجام اقدامات ذيل به مرحله 

  .اجرا درآورد 
سرمايه گذاري به منظور اجراي عمليات زير بنـايي اب وخـاك و توسـعه شـبكه هـاي ابيـاري       : الف 

  .و ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تامين شدهوزهكشي در د
تلفيق بودجه عمومي با منابع نظام بانكي ومنابع حاصل از مشاركت توليد كننـدگان بـه منظـور    : ب 

  .پرداخت تسهيالت به سرمايه گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي وتكميلي
عوامل توليد با بهره برداري از خدمات پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصوالت كشاورزي و: ج 

  .فني بخش خصوصي وتعاوني تا پايان برنامه
افزايش سرمايه شركت ما درتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گزاري بخـش كشـاورزي   : د 

به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه پنج ساله وكمك بـه صـندوقهاي اعتبـاري غيردولتـي      
  .رزي به صورت و جوهاداره شده واز طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه ايتوسعه بخش كشاو
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حمايت از گسترش صنايع تبديلي وتكميلي بخش كشـاورزي بـه نحـوي كـه در صـد محصـوالت       : ه
فراوري شده حداقل به ميزان دوبرابر وضع موجود افزايش يافته وموجبات كاهش ضايعات به ميـزان  

  .پنجاه درصد فراهم گردد 
افزايش توليد مواد پروتئيني دام وابزيان در راستاي اصالح ساختار تغذيه به نحوي كه سرانه سـهم   :و

  .پروتئين حيواني درالگوي تغذيه به بيست و نه گرم افزايش يابد 
مدي دولت وكشاورزان جهت سياست هـاي  آمد كشاورزان با مشاركت درآايجاد صندوق تثبيت در: ز

ه نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمت ها و عملكرد توليد را بـه  حمايتي درامدي كشاورزان ب
اساسنامه صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پـس از   .منظورتثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد 

  .تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد 
ا وشهركها وروسـتاها  صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهره: ح

  .به نام مالكين قانوني انها از طريق سازمان ثبت اسناد وامالك كشور تاپايان برنامه پنج ساله چهارم
ميـزان يـك ميليـون    اولويت دراراضي شيبدار ومسـتعد بـه   نوسازي باغات موجود وتوسعه انها با : ط

  .هكتار با تامين منابع ارزان قيمت ودرراستاي توسعه صادرات 
ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليد كنندگان و بهره بـرداران بـه منظـور گسـترش      :ي

اموزش وترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي وتعاوني به ميزان حداقل سي درصد توليـد  
كنندگان وبهره برداران وتوسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميـزان دو برابـر شـرايط سـال پايـه      

كارهاي مشـخص شـده بـراي نيـل بـه اهـداف توسـعه كشـاورزي          و برنامه درميان مدت ساز دراين
  .گسترش پوشش بيمه محصوالت كشاورزي و ورود آن به عرصه هاي نوين جايگاه مهمي دارد

ساله كه به طور مستقيم به گسترش و تقويت فعاليـت بيمـه    5قانون برنامه  18عالوه بر بند ج ماده 
  .ودكشاورزي مربوط ميش

پـيش شـرط اساسـي     4انجام اين ماموريت توسط صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مستلزم تامين 
  .است

اصالح سياست ها و رويه هاي گذشته آگاهي از نيزهاي بيمه گذاران وشناخت نگرش آنان نسبت ) 1
  .به فعاليت هاي بيمه كشاوزي ونيز طراحي نظام ها رويه ها و ساز كارهاي اجرايي كاراود

پيش بيني دقيق نيازهاي مالي و انجام پوشش هاي سازمان يافته براي تـامين منـابع مـالي الرم     )2
  .ساله 5براي انجام بهينه ي ماموريت بيمه كشاورزي در چارچوب پيش بيني شده در برنامه 

بديهي است كه تحقق هر دو پيش شرط ياد شده مسـتلزم تقويـت وگسـترش نهادمنـد شـده ي      ) 3
  .فعاليت هاي بيمه ي كشاورزي استتحقيقات علمي 

فراهم سازي شرايط مشـاركت هرچـه بيشـتر و فعاالنـه  تـر بخـش خصوصـي در صـنعت بيمـه          ) 4
كشاورزي و متناسب با آن ارتقا ماموريت صندوق بيمه كشاورزي به هدايت برنامه ريـزي ونظـارت از   

ال تر بخـش خصوصـي   بين پيش شرطهاي ياد شده به ويژه موضوع فراهم سازي شرايط مشاركت فع
  .در امر بيمه كشاورزي نياز به توضيح بيشتر دارد

  ضرورت گسترش عمليات بخش خصوصي در امر بيمه هاي كشاورزي   
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گسترش فعاليت بيمه ي محصـوالت كشـاورزي و بـوژه يكپـارچگي وظـايف صـندوق كمـك و              
تي فعاليتهاي صـندوق  صندوق بيمه محصوالت كشاورزي كه معناي مستقيم آن افزايش حجم عمليا

اقداماتي را در اين زمينه و بـا نيازهـاي بخـش در ارتبـاط بـا       1381صندوق بيمه از سال .بيمه است
  .انعقاد قرارداد انجام خدمات بيمه اي با بخش تعاوني و بخش خصوصي آغاز كرده است

  م بيمه نامه تنظي)1: منظور از خدمات بيمه اي فرايندي است كه سه فعاليت مهم مشتمل بر      
طبيعي است كه با توجـه   . ارزيابي خسارت را در بر مي گيرد) 3اعمال نظارت و مراقبتهاي ويژه )  2

به اهميت و حساسيت زياد اين فرايندها ونيز با توجه به اين واقعيت كه بخش خصوصي با توجه بـه  
سـرمايه گـذاري    شرايط عمومي كشاورزي در كشور دست كم تا مدت هاي دراز منفعت مهمي براي

درزمينه بيمه محضوالت كشاورزي به صورت موسسات بيمه گري مستقل از دولـت نخواهـد داشـت    
بديهي كه اين فرايندها از اهميت و حساسيت زيـادي برخـوردار اسـت و لـذا بايـد هـم در گـزينش             

ده و كارگزاران و هم در تعريف مقررات و حدود فعاليت هـاي ان دقـت عمـل زيـادي مبـذول گرديـ      
واگذاري وظايف و تامين مشاركت اجرايي مي بايد به صـورت وآرام و بـا سـنجيدگي كامـل صـورت      
پذيرد تا از هر گونه اشتباه كاري جدي كه مي تواند به افزايش مهار ناپذير هزينه ها و در نتيجـه بـه   

الزم بن بست كشيده شدن فعاليت هاي بيمه كشاورزي منجر شود ممانعت گردد در همـين ارتبـاط   
به يادآوري است كه با توجه به شرايط عمومي كشاورزي دست كم تا مدت هاي طوالني نمـي تـوان   
منفعت مهمي براي بخش خصوصي در زمينه سرماي گذاري در عرصه بيمه محصوالت كشاورزي به 
صورت موسسات بيمه گري مستقل از دولت قايل شد زيرا شدت و بسامدي قابل توجه حـوادث غيـر   

مزمن بودن برخي از مخاطرات از قبيل خشكسالي موجب ميشود كه عمليات اقتصـادي در   مترقبه و
اين عرصه به دليل فقدان عنصر سود آوري قابل استقرار در بخش خصوصـي نباشـد در واقـع منبـع     
اصلي تامين مالي براي عمليات بيمه كشاورزي در اكثر كشورهاي جهان و حتي در خصوصي سـازي  

ها نيز دولت است و اين فعاليت جز از طريق اتكاي شالوده اي بـه منـابع دولتـي    شديد ترين اقتصاد 
قابل شكل گيري نيست لذا در چنين شرايطي كه دولت بخش اعظم تـامين منـابع مـالي الزم بـراي     
ارايه خدمات بيمه كشاورزي را به عهده دارد واگذاري بخشي از خدمات بيمه اي به بخش خصوصـي  

رات دقيق و نظارت حساب شده و سنجيده صورت پذيرد تا از رشد هزينه هاي بايد در چار چوب مقر
از ايـن رو تـدوين مقـررات وآيـين     . مالي در نتيجه سوء مديريت يا فساد هاي مالي جلو گيري شود 

نامه هاي الزم در اين زمينه يك ضرورت اوليه و اساسي به شمار مي آيد همان گونه كه قـبال اشـاره   
ه در اين راستا گام هاي بلند و مهمي برداشته كه از جملـه آن مـي تـوان از ايـن     كرديم صندوق بيم

  . موارد نام برد
  تنظيم آيين نامه هاي مربوط )1
  تنظيم تفاهم نامه با سازمان هاي نظام مهندسي و منابع طبيعي )2
  پيش بيني و تدوين ظرايب مربوط به حق كارگذاري بررسي خسارت و جدول )3
  داد كار گذاري براي انجام ارزيابي خسارت تنظيم قرار )4
  تنظيم قرار داد كارگذاري ) 5
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تنظيم جدول هاي پيش بيني حق كار گذاري كارگـذاران طـرف قـرار داد بـه تفكيـك اسـتانهاي       )6
  كشور كه البته اين جدول ها در هر سال زراعي بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند 

  تنظيم جداول در صد حق كار گذاري ) 7
  
  
  
  
  كشاورزيبخش ش بيمه در قن

هاي بارز فعاليت هاي توليدي بخش كشاورزي، وابستگي زياد آن به طبيعـت و   يكي از ويژگي       
بنابراين، توليد كشاورزي در . شرايط غير قابل كنترل و گاهي غير قابل پيش بيني محيطي مي باشد

طغيـان آفـات،   . ادي محسوب مي شـود شرايط طبيعي يكي از پرمخاطره ترين نوع فعاليت هاي اقتص
ي گياهي و دامي، تغييرات ناگهاني دما، كمبود و پراكنش نامناسب بارنـدگي و بـروز   اانواع بيماري ه

خشكسالي هاي پياپي و پيامدهاي ناشي از آن و نيز وقوع بالياي طبيعي مانند سيل و زلزله، ممكـن  
ارد كند كه جبران آن نه تنهـا از عهـده   است خسارت هاي زيادي به كشاورزان و بخش كشاورزي  و

توليد كنندگان خارج است، بلكه بدون اعمال يك روش نظام مند و مطالعه شده دولتـي نيـز ميسـر    
  .نيست

ميزان مخاطرات اثر گذار بر فعاليت هاي كشاورزي زماني روشن تر مي شود كه بدانيم كشور ما       
نوع بليه طبيعي كـه   40ده است، به طوري كه از بين به عنوان دهمين كشور بالخيز دنيا شناخته ش

نوع آن در ايران رخ مي دهد و اين در حالي است كه بخش مهمي از توليـد   31در جهان ثبت شده، 
كنندگان، به خصوص روستائيان، توان مالي متوسط و محدودي داشته و دارايي خود را در هـر دوره  

گيرند و گاه حتي كمترين خسارت هم ممكن است آنان را بهره برداري طي فرآيند توليد به كار مي 
از هستي ساقط و يا شرايط زندگي را براي آنها بسيار مشكل ساخته و خسارت ديدگان را براي سـال  

  .آينده از چرخه توليد خارج نمايند
از سويي ديگر، در شرايط كنـوني اقتصـاد ملـي كـه در آن الگـوي كـاهش دخالـت مسـتقيم         

افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي توليدي و اقتصادي، اصل آزمـون   اقتصادي دولت و
شده و مورد قبول به شمار مي آيد، دولت كوشش مي كند تـا زمينـه جلـب و جـذب سـرمايه هـاي       

ـ    . خصوصي در بخش كشاورزي را فراهم سازد ه البته بايد توجه داشت كه براي نيل بـه ايـن هـدف، ب
ريب اطمينان براي سرمايه گذاري و كاهش نرخ مخاطرات، يك اصل كارگيري راهكارهاي افزايش ض
يكي از راهكارهاي مؤثر در ايـن خصـوص را مـي تـوان در صـنعت      . ضروري و غير قابل اغماض است

بيمه و بهره مندي از مزاياي آن در بخش كشاورزي جستجو كرد، كه از آن به عنـوان كارآمـد تـرين    
  . )7( برده مي شوداهرم حمايتي دولت در اين بخش نام 

امروزه، پرداختن به موضوع بيمه و استفاده از چتر حمـايتي حاصـل از آن، يكـي از موضـوعات           
ايـن در حـالي   . اصلي در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به حساب مي آيـد 
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بهبـود وضـع   . رداست كه پيشرفت بيمه با توسعه اقتصـادي و اجتمـاعي كشـور ارتبـاط مسـتقيم دا     
اقتصادي، افزايش مبادالت، ارتقاء سطح زندگي و توسعه سرمايه گـذاري، موجـب پيشـرفت صـنعت     
بيمه شده و در مقابل نيز پيشرفت بيمه خود موجب بهبود وضع معيشت مردم، حفظ ثـروت ملـي و   

  .پس انداز مي گردد
  :  بيان نمود بطور كلي تأثير صنعت بيمه بر اقتصاد كشور را مي توان به شرح زير

  .حفظ ثروت ملي -1
  .ايجاد تضمين براي سرمايه گذاري هاي جديد -2 
  .ايجاد اعتبار -3 
  .توسعه سرمايه گذاري -4 
  .افزايش كيفيت سطح زندگي -5 

بيمه با ايجاد زمينه الزم براي كاهش مخاطرات فعاليت هاي توليدي، بهـره بـرداران و توليـد    
ار اندكي داشته و حاضر به پذيرش خطر در توليد نمـي باشـند، بـه    كنندگان خرد را كه سرمايه بسي

  .توليد، كاربرد و استقبال از طرح ها و روش هاي نوين توليدي تشويق مي نمايند
خطرات و صدماتي كه ممكن است محصوالت كشـاورزي را در معـرض نـابودي و خسـارت        

  :قرار دهند به شرح زير است
محصـوالت كشـاورزي از بعـد اقتصـادي در دو     : كشاورزي خطرهاي اقتصادي محصوالت) الف

  مرحله با تهديد روبرو هستند؛
نهـاده هـاي   (نوسان در قيمت مواد اوليه مورد نياز بخش كشاورزي : قبل از عرضه به بازار     

  ...اعم از بذر، كود و ماشين آالت كشاورزي و)توليد
الت كشـاورزي و نامشـخص و ناپايـدار    بي ثبات بودن قيمت محصو: پس از عرضه به بازار     

  .ها و نوسانات جهاني در قيمت محصوالت كشاورزي بودن سياست دولت
خطرات اجتماعي بسياري، كشاورزي و محصوالت اين بخش را تهديـد  : خطرات اجتماعي) ب

 ها، ادوات و ماشين آالت كشاورزي و جنگ، آشوب و بلوا كه بـه  مي كند، مانند دزدي از مزارع و باغ
  .طور مستقيم و غير مستقيم به كشاورزي آسيب وارد مي كنند

خطرات طبيعي تهديد كننده محصوالت كشاورزي شامل خطرات جـوي،  : خطرات طبيعي) ج
خطرات جوي، در برگيرنده طيـف وسـيعي از خطـرات ماننـد سـيل، توفـان،       . هاست آفات و بيماري

هاي گياهي مختلفي  آفات و بيماري. استتگرگ، گردباد، خشكسالي، سرمازدگي، گرمازدگي و غيره 
  .نيز توليدات بخش كشاورزي را تهديد مي كنند كه در قالب فعاليت هاي بيمه نمي گنجد

محصوالت كشاورزي در كشورهاي مختلف جهان بر اساس آنها طراحي و اجرا مي گردد، يكي 
  :از سه روش زير است

ات در اين روش بر مبناي هزينـه هـايي   دريافت حق بيمه و پرداخت خسار: هزينه توليد) الف
هـاي   اين طريق يكي از رايـج تـرين روش   .محصوالت كشاورزي صرف مي شود است كه براي توليد
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بيمه كردن محصوالت كشاورزي در سراسر دنياست و در اغلب كشورها با توجه به مزيت ساده بودن 
  .عمليات اجرايي آن، مورد استقبال قرار دارد

در ايــن روش، قيمــت و همچنــين ميــزان تقريبــي توليــدات : ده محصــولنســبتي از بــاز) ب
كشاورزي تخمين زده مي شود و بر اساس اين تخمين، مبلغ حق بيمه و همچنين غرامت پرداختـي  

اين روش در كشورهايي با تورم اقتصادي پايين قابل اجراست، اما در كشورهاي با . مشخص مي شود
  .در قيمت محصوالت كشاورزي، روش مناسبي نيستتورم باال و نوسانات گاه فراوان 

هـاي بيمـه محصـوالت كشـاورزي،      يكي ديگر از روش: نسبتي از وام داده شده به كشاورز) ج
دريافت نسبتي از وام اعطا شده به كشاورز به عنوان حق بيمه و همچنين پرداخت غرامت بر اسـاس  

حصوالت كشـاورزي اسـت و در كشـورهاي    اين روش مستلزم اجباري بودن بيمه م. اين وام مي باشد
مزيت اين روش، ساده بـودن آن بـه لحـاظ اجرايـي و نقـص آن نيـز       . نظير كشور هند اجرا مي شود

  .اجباري بودن براي كشاورزاني كه از وام توليدي استفاده مي كنند
  

  اثرات اجتماعي بيمه محصوالت كشاورزي 
نبـود امنيـت در بخـش    . مـاعي خاصـي نيـز دارد   بيمه عالوه بر پيامدهاي اقتصـادي، پيامـدهاي اجت  

كشاورزي باعث مي شود كه اين فعاليت جذابيت چنداني براي روستاييان نداشته باشد و اين امر نـه  
تنها به عنوان دافعه منجر به خروج كشاورز از اين بخش مي شود، بلكه جاذبه هاي الزم را نيز بـراي  

زان از ايـن بخـش ممكـن اسـت از نظـر اجتمـاعي       خروج كشـاور . جذب سرمايه از دست خواهد داد
  . پيامدهايي منفي به دنبال داشته باشد

وجود بيمه ممكن است باعث افزايش امنيت رواني در جوامع روستايي شود و بهداشـت روانـي را در   
وجود امنيت رواني و آرامش خاطر در تصميم گيـري هـاي صـحيح از    . جوامع روستايي بهبود بخشد

  . خاصي برخوردار استارزش و اهميت 
  : به طور كلي آثار اجتماعي و اقتصادي بيمه محصوالت كشاورزي را مي توان به شرح زير برشمرد

  ايجاد امنيت توليد و سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاري خصوصي در بخش كشاورزي  -
 باال بردن توان برنامه ريزي كشاورزان و اعمال مديريت ريسك  -
 اهي بخش كشاورزي و در نتيجه ثبات عمومي در كل اقتصاد كشورايجاد ثبات در درآمد -
 بهبود موقعيت اعتباري كشاورزان  -
 . رهايي نسبي دولتها از پرداختهاي پيش بيني ناپذير و پرحجم  -
 . حذف محصوالت غير اقتصادي از چرخه توليد و جايگزيني آن با محصوالت اقتصادي تر -
شرفتهاي علمي و فني در راه افزايش بهره وري و بـازده  ايجاد امكان استفاده از ابداعات و پي -

 محصوالت كشاورزي 
 افزايش اتكا به نفس كشاورزان -
 بهبود وضعيت مديريت از طريق اعالم حق بيمه و غرامات تفكيك شده  -
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كمك به حفظ شأن و منزلت كشاورز براي آنكه به عنوان اعانه بگير از دولت در زمان وقـوع   -
 . نچه دريافت مي كند حق او خواهد بودحوادث تلقي نشود و آ

  
  بيمه كشاورزي در جهان

بيمه محصوالت كشاورزي از آغاز قرن بيستم مورد توجه جدي كشـورها قـرار گرفـت ايـاالت     
هـاي مختلـف بيمـه كشـاورزي را مـورد       طـرح  1909متحده آمريكا اولين كشوري است كه از سال 

كانـادا  . آنها را در سطح گسترده اي ادامه داده اسـت تاكنون اجراي  1939بررسي قرار داد و از سال 
پرو و اكـوادور   كشورهاي شيلي،. نيز از پيشگامان صنعت بيمه محصوالت كشاورزي به شمار مي رود

در جوامـع اروپـايي،   . ميالدي، بيمه كشاورزي را آغاز نمـوده انـد   70نيز در آمريكاي جنوبي، از دهه 
پيدا كـرده و در سـوئد بـه صـورت گسـترده اي اجـرا شـده         بيمه كشاورزي در چند دهه اخير رشد

  )7.(است
 1939، قانون بيمـه دام و در سـال   1929در قاره آسيا، ژاپن اولين كشوري است كه در سال 

برنامه آن را به طور كامل و در سطح كـل   1974بيمه محصوالت كشاورزي را تصويب كرد و از سال 
ين، سريالنكا، هند، تايلند، كره و بنگالدش نيز در اين زمينـه  كشورهاي فيليپ. كشور به اجرا در آورد

درصد از كشورهاي قاره آسيا، بيمه كشاورزي را در سه دهه اخيـر اجـرا    70اقدام كرده و در مجموع 
  )9.(نموده اند

در بسياري از كشورها، بيمه كشاورزي يكي از فعاليت هاي متنوع شركت هـاي بـزرگ بيمـه    
اغلـب كشـورهاي اروپـايي    . بخشي از عملكرد كلي آنها مـنعكس مـي شـود    تجاري است و به صورت

قدر مسلم اين است كه ضرورت حضور بيمه در بخـش كشـاورزي در سراسـر    . چنين وضعيتي دارند
  .اسب سياست هاي داخلي كشورها به اشكال مختلف به اجرا در آمده استتندنيا احساس شده و به 

ينـه بيمـه محصـوالت كشـاورزي و محصـوالت تحـت       تجربه برخي از كشورهاي جهان در زم
  :پوشش آن به شرح زير است

  ژاپن -1-2
در ژاپن طرح فراگير بيمه محصوالت زارعي و همچنين برخي ديگر از توليدات كشاورزي اجرا 

 هـا  بر اساس اين طرح محصوالتي نظير گندم، جو، برنج، محصـوالت بـاغي، همچنـين دام   . مي شود
  .ورش كرم ابريشم در مقابل خطرات مختلف، بيمه هستندو پر) گاو، اسب، خوك(

در سـطح  . بيمه محصوالت كشاورزي در ژاپن از نظر اجرايي در سـه سـطح انجـام مـي شـود     
شهرستان از طريق انجمن همياري، در سطح استان از طريق فدراسيون و در سطح كشـور از طريـق   

ط انجمن كمـك متقابـل كـه در سـطح     دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به كشاورزان توس. دولت
شهرستان فعاليت مي كند، انجام مي شود، اما با توجه به وسعت برخي خسارات، اين انجمن قسمتي 
از خسارت ها را نزد فدراسيون، بيمه اتكايي مي كند و به همين صورت فدراسيون نيز، تحت پوشش 

  .ردابيمه اتكايي دولت قرار د
  هند -2-2
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بـه صـورت تجربـي بـه اجـرا       1972زي در هند، نخستين بار در سال بيمه محصوالت كشاور
طـرح جـامع بيمـه محصـوالت     . درآمد، گرچه تالش در اين زمينه از سال هاي قبل آغـاز شـده بـود   

با پياده نمودن اين طرح در بخش هاي مختلـف  . به مرحله اجرا در آمد 1985كشاورزي نيز در سال 
  .گرفت كشور هند، اهداف زير مورد نظر قرار

هـاي نـوين كشـاورزي و حفاظـت      به كارگيري بيمه به عنوان اهرمي براي ترويج استفاده از روش -
 .گياهان

 حمايت از سرمايه گذاري كشاورزان -
 ها تأمين تضمين براي بانك -

طرح مزبور، محدود به كشاورزاني است كه از بانك هاي روسـتايي و موسسـات تعـاوني،    
الزم به ذكر است كـه طـرح جـامع بيمـه محصـوالت      . ري وام مي گيرنداعتبار و از بانكهاي تجا

  .كشاورزي، اختياري است و فقط براي استفاده كنندگان از وام، اجباري است
حق بيمه بر اساس اصول آماري تعيين نمي شود و تا حدود زيادي متكي بر يارانه دولت 

 2بـرنج، گنـدم و ارزن معـادل     ميزان حق بيمه هاي مورد عمـل، بـراي  . مركزي و اياالتي است
  .درصد ارزش محصوالت بيمه شده مي باشد 1درصد و براي حبوبات و دانه هاي روغني معادل 

در هر دوره ي زراعي، پرداخت خسارت بر مبنـاي محاسـبه ميـانگين توليـد منطقـه در      
مقايسه با شرايط عادي صورت مـي گيـرد و كـاهش محصـول بـراي تمـام منطقـه محاسـبه و         

  ).هاي ايالتي انجام مي شود تعيين ميزان افت محصول توسط  دولت(ت مي شود پرداخ
  پاكستان  -3-2

 1990در پاكستان طرح ملي بيمه محصوالت كشاورزي در مقابل حوادث قهري از سـال  
بر اساس اين طرح، محصوالتي نظير گندم، برنج، پنبه، توتون، ذرت، چغندر قند، . به اجرا درآمد
آفتابگردان در مقابل خطرات سيل، خشكي، تگـرگ، آتـش سـوزي، بـرق زدگـي،      نخود، لوبيا و 

  .هاي زياد بيمه مي شوند يخبندان و امراض ناشي از باران
در پاكستان براي ارزيابي خسارت وارده به محصـوالت كشـاورزي بيمـه شـده، اغلـب از      

. اده مـي شـود  كه به استخدام شركت هاي بيمه درآمده اند اسـتف ) زراعت(مهندسين كشاورزي 
براي حل و فصل اختالف  احتمـالي، كميتـه اي مركـب از نماينـده بانـك توسـعه كشـاورزي،        

  .نماينده شركت بيمه و يك نفر كشاورز محلي تشكيل مي شود
  اياالت متحده آمريكا -4-2

بيمه محصوالت كشاورزي در اياالت متحده آمريكا يكي از با سابقه تـرين فعاليـت هـاي    
ت كشاورزي در جهان است كه در سطح ملي اجرا مي شود و پوشش وسـيعي  بيمه اي محصوال

نيـز، بيمـه    1980قانون فدرال بيمه محصوالت كشاورزي، مصوب . از خطرات را در بر مي گيرد
تمام خطر محصول را براي محصوالت، جايگزين برنامه هاي  بيمه و كمك هاي بال عوض قبلي 

 –والت كشـاورزي در مقابـل بيشـتر خطـرات قهـري      بر اساس اين طرح اكثر محص. دولت كرد
  .طبيعي خارج از كنترل انسان، تحت پوشش بيمه است
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نكته قابل تامل اينكه عالوه بر خطرات فوق، محصوالت كشاورزي در اين كشور در برابـر  
  .زيان اشخاص ثالث و اعمال همراه با سوء نيت آنها نيز بيمه است

در مـورد محصـوالت كشـاورزي در اغلـب     ) ثالثبيمه زيان از سوي شخص (اين پوشش 
كشورها وجود ندارد و تا آنجا كه اين بررسي نشان مي دهد تقريباً مختص كشور اياالت متحـده  

  .آمريكاست
اجرا شد، كنگـره آمريكـا در    1980بر اساس طرح بيمه محصوالت كشاورزي كه در سال 

را بـه  ) يارانـه ( در حق بيمـه هـا   درصد تخفيف 30همان سال و براي تشويق بيشتر كشاورزان، 
حال اگر كسي پوششـي افـزون بـر    . درصد تصويب نمود 65درصد و  55شرط پرداخت غرامت 

  .محاسبه مي شود) يارانه(اين دو مقدار را درخواست كند، حق بيمه مازاد، بدون تخفيف 
 ، ميانگين غرامت پرداختي سـاالنه،  1984تا  1948هاي آماري، طي دوره  طبق گزارش

  .درصد كل حق بيمه دريافتي بوده است 126
  وئالزون -5-2

اغلب محصوالت كشاورزي ونـزوئال در مـزارع تجـاري مكـانيزه توليـد مـي شـوند كـه از         
تكنولوژي بااليي برخوردار بوده و نيز سرمايه هاي زيادي را به مخاطره مـي انـدازد، بـه همـين     

  .راواني برخوردار استجهت بيمه محصوالت كشاورزي در اين كشور از اهميت ف
، شركت بيمه كشاورزي در اين كشور، با هدف بيمه وام محصوالت كشاورزي 1984سال 
در ابتدا اين شركت به منظور ارائه پوشش بيمه به كشاورزان فقير كه امكان بيمـه  . تاسيس شد

سـپس ايـن هـدف دسـتخوش     . شدن از طريق بخش خصوصي را نداشـتند، پايـه گـذاري شـد    
رديد، به طوري كه در حال حاضر فعاليت شركت بيشتر در جهت پوشش وام بـانكي  تغييراتي گ

درصد ديگر را نيز تحت پوشش بيمه قرار  40كشاورزان مي توانند با پرداخت حق بيمه اضافي، 
هاي دور تاكنون تغيير چنداني  بررسي ها نشان مي دهد، نرخ بيمه در اين كشور از سال. دهند

  .درصد در نوسان بوده است 3/7تا  5نداشته و بين 
  اسپانيا -6-2

محصـول مـي    43بيمه محصوالت كشاورزي در اين كشور بسيار توسعه يافتـه و شـامل   
هـاي كشـت محصـوالت را بـا      وزارت كشاورزي، شيالت و مواد غذايي، همه ساله اولويت. باشد

بل از تصويب بـه  سطوح مورد نياز توليدي جهت بيمه شدن برنامه ريزي مي كند و اين برنامه ق
سازمان دولتي بيمه كشاورزي كه يك واحد مستقل وابسته به وزارت كشـاورزي اسـت، جهـت    

  .در اين سازمان، نمايندگان اتحاديه هاي كشاورزي نيز حضور دارند. اعالم نظر ارسال مي گردد
ميزان پوشش خطرات بر اساس بيمه اتكايي و توسط مجموعه شركت هاي بيمه مشـخص مـي   

ر شركت بيمه مي تواند سهمي از خطر را از طريق مشاركت در صندوق مشترك بيمـه،  ه. شود
حق بيمه براي هر رشته جديد، ابتدا در سطح استان و سپس بـا پيشـرفت كـار، بـه     . تقبل كند

دولـت قسـمتي از حـق    . سطح مناطق، حومه شهرها و يا حتي نواحي كوچكتر تسري مي يابـد 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 

، ميـزان يارانـه پرداختـي    1998در سال . ش كشاورزي مي پردازدبيمه را به عنوان يارانه به بخ
  )8.(درصد كل حق بيمه بوده است 1/43دولت، 

  بيمه كشاورزي در ايران          
شان بر اثـر حـوادث و سـوانح غيـر      كه محصوالت براي حمايت از كشاورزان و دامداراني

اليـت توليـدي آنـان، در سـال     قابل پيش بيني، خسارت مي ديد و به منظور كمك به ادامـه فع 
صندوق كمك به توليد كنندگان خسارت ديـده  ((، قانون تشكيل صندوق ويژه اي به نام 1358

پيرو تصـويب ايـن قـانون،    . (در بانك كشاورزي به تصويب رسيد)) محصوالت كشاورزي و دامي
 و طـرح ايجـاد صـندوق بيمـه     24/11/1353قانون تشكيل صندوق امداد روسـتائيان، مصـوب   

  .)ملغي گرديد 27/4/1355محصوالت كشاورزي در وزارت تعاون و امور روستائيان، مصوب 
با توجه به نقشه بيمه در جبران زيان هاي متوالي، بازسازي تـوان مـالي و ايجـاد انگيـزه     

صـندوق كمـك بـه خسـارت ديـدگان      ((براي افزايش بهـره وري بهـره بـرداران و نيـز نـاتواني      
در تأمين خسارت واقعي آسيب ديـدگان بخـش كشـاورزي، بـر     )) محصوالت كشاورزي و دامي

، وزارت كشـاورزي مكلـف گرديـد طـي     1358اساس تبصره پنج مصوبه شوراي انقالب در سال 
پنج سال از تاريخ تصويب قانون تشكيل صندوق، كمك، مطالعـات و اقـدامات الزم را در مـورد    

  .دهد اجراي مقررات مربوط به بيمه محصوالت كشاورزي انجام
همزمان با آغاز اين فعاليت، كميته ايـي مركـب از نماينـدگان وزارت كشـاورزي، وزارت     
برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايـي، وزارت بازرگـاني، بيمـه مركـزي ايـران و بانـك       
كشاورزي، مـامور انجـام مطالعـات و تـدوين اليحـه قـانوني و تهيـه اساسـنامه صـندوق بيمـه           

اين كميته با استفاده از مطالعات انجام يافته در داخـل كشـور و بـا    . رزي شدندمحصوالت كشاو
بررسي و تحقيق درباره بيمه محصوالت كشاورزي در سراسر جهان، اليحه مربـوط بـه تأسـيس    
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي را تدوين و متعاقب آن بـه مجلـس شـوراي اسـالمي تقـديم      

  .نمود
بـه تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي       1362خرداد ماه سال اليحه مذكور در تاريخ اول 

رسيد و متعاقب آن پيش نويس اساسنامه صندوق بيمـه محصـوالت كشـاورزي در خـرداد مـاه      
به تصويب مجلس شوراي اسالمي و سپس به تائيد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد و  1363

محصوالت كشاورزي در بانك  بدين ترتيب صندوق بيمه. سپس براي اجرا به دولت ابالغ گرديد
 .كشاورزي ايران تشكيل شد

بـه تـدريج كـه    : ((قانون تاسيس صندوق بيمه محصـوالت كشـاورزي   7بر اساس تبصره 
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي آمادگي الزم را براي انجام وظايف خود بر اساس اين اليحـه  

توليـد كننـدگان خسـارت     در هر منطقه و براي هر محصول اعالم مي نمايد، صندوق كمك بـه 
ديده محصوالت كشاورزي و دامي به فعاليت خود در آن منطقه و براي آن محصول خاتمه داده 

  )10)).(و منابع و امكانات مربوطه را به صندوق بيمه منتقل خواهد نمود
  )اركان، اهداف، وظايف(صندوق بيمه محصوالت كشاورزي
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اركـان  ) فصـل دوم، مـاده ششـم   (رزي بر اساس اساسنامه صندوق بيمه محصوالت كشاو
مجمع عمومي، كميته فني، هيأت مديره، مدير عامـل، بـازرس   : صندوق بيمه عبارتند از

  .قانوني
مركب از وزيـران جهـاد كشـاورزي، بازرگـاني، امـور اقتصـادي و        :مجمع عمومي) الف

. زي اسـت دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به رياست وزيـر جهـاد كشـاور   
هاي تحقق هدفهاي صندوق بيمه، ضمن هماهنگي با اهـداف برنامـه    تعيين سياست ها و روش

  .هاي بخش كشاورزي، از اهم وظايف مجمع عمومي مي باشد
متشكل از نماينـدگان هـر يـك از اعضـاء مجمـع عمـومي و نماينـده         :كميته فني) ب

ص الزم در زمينـه مربـوط  بـه    صندوق بيمه است كه از نظر كارشناسي داراي اختيـار و تخصـ  
وظايف هر يك از اعضاي مجمع عمومي و صندوق بيمه بوده و مسائل مربوط به صـندوق بيمـه   

صـندوق بيمـه   . را كه از طرف مجمع عمومي ارجاع مي شود مورد بررسي و اقدام قرار مي دهد
ه فني بهـره  نيز مي تواند در مورد كليه وظايف و مسووليت هاي خود، از نظرهاي مشورتي كميت

  .گيرد
مدير عامل بانك كشاورزي، يـك نفـر از اعضـاء    : مركب از پنج، شامل :هيأت مديره) ج

تصـويب  . هيأت مديره بانك كشاورزي و سه نفر ديگر به معرفي وزير جهاد كشاورزي مي باشـد 
هاي اجرايـي صـندوق بيمـه و همچنـين تهيـه و تنظـيم        آئين نامه هاي داخلي و دستورالعمل

ترازنامه حساب سود و زيان و گزارش ساالنه صندوق بيمه بـه مجمـع عمـومي از اهـم     بودجه و 
  .وظايف هيأت مديره مي باشد

مدير عامل بانك كشاورزي، به عنـوان مـدير عـامي صـندوق بيمـه نيـز        :لمدير عام) د
مدير عامي، بـاالترين مقـام اداري و اجرايـي صـندوق بيمـه اسـت و اجـراي        . شناخته مي شود

مجمع عمومي و اتخاذ تصميم و اقدام در مورد كليه عمليات صندوق بيمـه و رعايـت   تصميمات 
  .مقررات، طبق اساسنامه در اختيار او باشد

بـازرس قـانوني عـالوه بـر     . طبق قانون سازمان حسابرسي مي باشـد  :بازرس قانوني) ه
 ، مكلـف اسـت نسـبت بـه    )1347اسـفند   24مصـوب  (وظايف مندرج در قانون اصالح تجـارت  

مطابقت تصميمات هيأت مديره و عملكرد صندوق بيمه با قوانين و آئـين نامـه هـا اقـدام و در     
  )11.(مواقع الزم به مجمع عمومي گزارش ارائه نمايد

صندوق بيمه بر اساس اهداف و سياستهاي دولت در بخـش كشـاورزي در قالـب برنامـه     
اف و برنامه هاي اجرايي خـود  اجتماعي و فرهنگي كشور، اهد –هاي پنجساله توسعه اقتصادي 

را با همكاري شبكه گسترده، توانمند و متخصص بانك كشـاورزي و همچنـين مشـاركت سـاير     
هـا، مـديريت جهـاد     هـاي جهـاد كشـاورزي اسـتان     سـازمان : متوليان بخش كشاورزي ماننـد 

ها، مراكـز تـرويج و خـدمات جهـاد كشـاورزي، سـازمان نظـام مهندسـي          كشاورزي شهرستان
در سراسر ... و منابع طبيعي، خانه كشاورز، شبكه دامپزشكي، سازمان امور عشايري و  كشاورزي

هاي حمـايتي دولـت بـراي افـزايش توليـد       كشور تحقق بخشيده و در نهايت با اجراي سياست
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محصوالت اساسي كشاورزي و باال بردن سـطح درآمـد كشـاورزان و دامـداران و افـزايش تـوان       
را ايفا نموده و از اين طريق به عنوان پشتوانه اي مطمـئن در جهـت   توليدي آنان، نقش موثري 

تثبيت درآمد، اطمينان موثري بهره برداران بخش كشاورزي را فراهم مي سازد، همچنين سبب 
  )7.(اتكا به نفس آنان مي گردد

طبق قانون، از وظايف اصلي و اوليه صندوق بيمه، تـأمين پوشـش حمـايتي بـراي انـواع      
هـاي   عي و باغي، دام و طيور، زنبور عسل، كرم ابريشـم، آبزيـان پرورشـي، طـرح    محصوالت زرا

هاي ناشـي از سـوانح طبيعـي و حـوادث      جنگلداري، مرتعداري و آبخيزداري در مقابل خسارت
تگرگ، طوفان، خشكسالي، زلزله، سـيل، سـرمازدگي و يخبنـدان، آتـش سـوزي ،      : قهري نظير

قرنطينه اي و امراض واگير حيـواني عمـومي و قرنطينـه     صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و
اي، به عنوان وسيله ايي براي نيـل بـه اهـداف و سياسـتهاي توسـعه بخـش كشـاورزي كشـور         

  )11.(است
هـاي   بنابراين به كارگيري نظام بيمه محصوالت كشـاورزي را مـي تـوان يكـي از اهـرم     

بيان شد، فلسفه وجودي بيمه، تعاون  گونه كه زيرا همان. كارآمد براي توسعه كشاورزي دانست
مـي تـوان از طريـق جـذب     ) بيمه محصوالت(بدين ترتيب كه با استفاده از اين سازو كار . است

همـراه بـا   ) حق بيمه سهم بيمـه گـذاران  (مبالغ اندكي كه كشاورزان بابت حق بيمه مي پردازد 
از طـرف   )غرامـت ( و پرداخت به موقع خسـارت ) حق بيمه سهم دولت(كمك هاي مالي دولت 

خسارت هاي وارده به بخش و كشاورزان آسيب ديده را جبران نموده و ) صندوق بيمه(بيمه گر 
  )7.(امنيت بيشتري براي توليد كنندگان فراهم آورد

  
تامين مشاركت فعال تر بخش خصوصي در صنعت بيمه كشاورزي يـك فراينـد كشـاورزي حسـاس     

ودن توليدات كشاورزي از يك سو و ضرورت دخالت مستقيم زمان بر است كه به دليل پر مخاطره بو
دولت در اين امر دست كم به لحاظ تامين منابع مالي مورد نياز از سـوي ديگـر از پيچيـدگي هـاي     

در اين ارتباط نخستين و مهم ترين پرسش اين است كه در بيمه كشاورزي يا .زيادي برخوردار است 
ر حوزه عملكرد بخـش خصوصـي قـرار نمـي گيـرد چگونـه             حد اقل بخش عمده اي از ان كه فعال د

مي توان خصوصي سازي كرد ؟ پاسخ به اين سوال در مشـاركت بـين دولـت و بخـش خصوصـي در      
مديريت بيمه كشاورزي نهفته است البتـه انجـام اصـالحات در سـاختار صـندوق بيمـه محصـوالت        

ار مشاركت بخش دولتي و خصوصـي مـد   كشاورزي نيز از جمله اقدامات ضروري است كه بايد در كن
نظر قرار گيرد البته بايد توجه داشت كه بخش خصوصي توان و ظرفيت اداره ريسك هاي كشاورزي 

از سوي ديگر دولت ها نيز توان ادامه بال عوض در مـورد  .خصوصا يك هايي مانند خشكسالي را ندارد
پوشش هاي بيمه اي را به تنهايي ارايه خطراتي چون خسكسالي را ندارد و نمي تواند به طور موثري 

بنابراين صندوق بيمه محصوالت كشاورزي به منظور دستيابي به توسعه جامعه بيمه محصوالت . كند
كشاورزي بايد به طور جدي از افتادن به ورطه اجرا وتصدي  احتراز  كند نخستين گـام در راسـتاي   

دوق بيمه كشاورزي به منظور استفاده از از سوي صن1381اجراي همان تمهيداتي است كه در سال 
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توانايي كارشناسي و تخصصي بخش هاي تعاوني غير دولتي و خصوصي در زمينـه ي ارايـه خـدمات    
بيمه اي انديشيده شده است صندوق بيمه بايد متناسب با تغيير جهت گيري دولت از كار گـذار بـه   

و هدايت بيمـه كشـاورزي را بـر    تسهيل گر شود كه به جاي تصدي گري صرف بيشتر نقش رهبري 
عهده داشته و انجام خدمات اساسي را همان طور كه پيش بيني شده عمدتا بـه بخـش خصوصـي و    
غير دولتي واگذار كند عالوه بر اين حركت عمومي صـندوق بايـد در جهـت توانمنـد سـازي بخـش       

يـن راسـتا بايـد بـه     خصوصي براي ارايه خدمات بيمه اي به بهره برداري هاي كشاورزي باشد و در ا
جاي سازمان يابي بر اساس مقررات از سازمان يابي بر مبناي ماموريت محوري برخوردار باشد و بـاال  

  خره صندوق بيمه بايد به جاي ديوان ساالري از رويه مشتري محوري استفاده كند 
  طرح جامع بيمه كشاورزي

صاحب نظران دانشگاهي و انجـام   صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در دو سال گذشته با كمك     
ساله تدوين 10مطالعات الزم برنامه عمل مورد نياز براي انجام اين ما موريت هاي جديد در يك افق 

كرده است  كه هدف عمده آن گسترش بهينه پوشـش بيمـه محصـوالت كشـاورزي در كشـور ورود      
در بيمـه كشـاورزي بـر    بيمه به عرصه هاي جديد و استفاده گسترده تر از خدمات بخش خصوصـي  

رئـوس اصـلي   . مبناي تجارت موفق جهاني و مطالعات امكان سنجي هاي انجام شـده  دركشوراسـت  
اين برنامه زمينه هاي اصلي فعاليت ها ضرورت ها هم در ابعاد نظري وهم در ابعـاد اجرايـي مسـائل    

درقالب نشست هاي  وچالش ها و نيز فرصت ها و امكانات بالقوه موجوددراين زمينه درهمايش حاضر
سه گانه ومقاالت شده براي گفتگو در هر نشست اظهارنظرهاي مفيدي از سوي صاحب نظران حاضر 

 . براي اصالح راهكارها و خطوط كلي اقدامات آينده بيمه كشاورزي در كشورارائه گردد
  انواع محصوالت و خطرات تحت پوشش بيمه كشاورزي 

هـاي توليـدي    ت كشاورزي در هـر كـدام از انـواع فعاليـت    در حال حاضر صندوق بيمه محصوال     
كـاري، مرتعـداري و    زراعـت، باغبـاني، دامپـروري و دامـداري، پرورشـي، جنگـل      (بخش كشاورزي 

در فصـول   ، به شيوه هاي مختلف و خاص هر مجموعه، توليدات اينگونـه فعاليـت هـا را   )آبخيزداري
   . آينده مفصل مورد بررسي قرار مي دهيم

  برخورد داري از خدمات بيمه كشاورزي برخورد داري از خدمات بيمه كشاورزي نحوه نحوه   
هر يك از توليد كنند گان بخش كشاورزي، مي توانند با توجه به نوع فعاليت خـود و همچنـين   هر يك از توليد كنند گان بخش كشاورزي، مي توانند با توجه به نوع فعاليت خـود و همچنـين             

خطرهايي كه ممكن است واحد هاي توليديشان را تهديد كند ، به شـعب بانـك كشـاورزي منـاطق     خطرهايي كه ممكن است واحد هاي توليديشان را تهديد كند ، به شـعب بانـك كشـاورزي منـاطق     
  ..ن يرخوردار شوندن يرخوردار شوندخود مراجعه نموده و با تنظيم قرارداد بيمه ، از مزاياي آخود مراجعه نموده و با تنظيم قرارداد بيمه ، از مزاياي آ

هايي مانند تعاوني هاي توليدي در بخش كشاورزي از واحد توليدي خـود  هايي مانند تعاوني هاي توليدي در بخش كشاورزي از واحد توليدي خـود    افرادي كه در قالب تشكلافرادي كه در قالب تشكل
بـه  بـه  ((بهره برداري مي نمايند، مي توانند توسط نماينده شركت تعاوني توليد، ضمن عقد قرارداد بيمه بهره برداري مي نمايند، مي توانند توسط نماينده شركت تعاوني توليد، ضمن عقد قرارداد بيمه 

بـديهي  بـديهي  . . آورنـد آورنـد ، محصوالت خود را تحت پوشش خدمات حمـايتي صـندوق بيمـه در   ، محصوالت خود را تحت پوشش خدمات حمـايتي صـندوق بيمـه در   ))صورت گروهيصورت گروهي
است در تنظيم بيمه نامه هاي گروهي مشخصات و مختصات هر يك از اعضاء و واحد هـاي توليـدي   است در تنظيم بيمه نامه هاي گروهي مشخصات و مختصات هر يك از اعضاء و واحد هـاي توليـدي   

  ..گردندگردند  به تفكيك در ضمائم بيمه نامه درج ميبه تفكيك در ضمائم بيمه نامه درج مي  ،،....)....)دام و دام و   باغات،باغات،  مزارع،مزارع،((آنان آنان 
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محاسـبه و پرداخـت   محاسـبه و پرداخـت     كارشناس صندوق بيمـه در برسـي خسـارت،   كارشناس صندوق بيمـه در برسـي خسـارت،     بنابراين در صورت بروز خسارت،بنابراين در صورت بروز خسارت،
ه نحوي عمل مي نمايد كه هر يك از اعضاء ، به عنوان بيمه گذار مستقل مورد ارزيابي قـرار  ه نحوي عمل مي نمايد كه هر يك از اعضاء ، به عنوان بيمه گذار مستقل مورد ارزيابي قـرار  غرامت بغرامت ب

  ..مي گيرندمي گيرند
مي توانند با مي توانند با   ساير افراد نيز كه به طور انفرادي از واحد توليدي و مزارع خود بهره برداري مي نمايند،ساير افراد نيز كه به طور انفرادي از واحد توليدي و مزارع خود بهره برداري مي نمايند،

يم قـرارداد بيمـه از   يم قـرارداد بيمـه از   مراجعه به شعب بانك كشاورزي و يا ساير كار گزاران صندوق بيمه، ضـمن تنظـ  مراجعه به شعب بانك كشاورزي و يا ساير كار گزاران صندوق بيمه، ضـمن تنظـ  
  ..مزاياي بيمه كشاورزي برخوردار شوندمزاياي بيمه كشاورزي برخوردار شوند

كشاورزان و توليد كنندگاني كه مايل به بيمه نمودن محصوالت خود مي باشند، بايد دقت نمايند تـا  كشاورزان و توليد كنندگاني كه مايل به بيمه نمودن محصوالت خود مي باشند، بايد دقت نمايند تـا  
در هنگام عقد قرارداد با توجه به شرايط اقليمي منطقه خود و نيز احتمال وقوع عوامـل خطـري كـه    در هنگام عقد قرارداد با توجه به شرايط اقليمي منطقه خود و نيز احتمال وقوع عوامـل خطـري كـه    

مايد، نسبت به انتخاب گزينه ي مناسب و پرداخـت حـق بيمـه مربوطـه     مايد، نسبت به انتخاب گزينه ي مناسب و پرداخـت حـق بيمـه مربوطـه     توليدات آنها را تهديد مي نتوليدات آنها را تهديد مي ن
عمل نموده و محصوالت خود را بيمه كنند تا در هنگام وقوع خسارت بتوانند از حداكثر مزاياي بيمه عمل نموده و محصوالت خود را بيمه كنند تا در هنگام وقوع خسارت بتوانند از حداكثر مزاياي بيمه 

  ..محصوالت استفاده نمايندمحصوالت استفاده نمايند
جرايـي  جرايـي  بديهي است توليد كنندگان نيز به عنوان بيمه گذار بر اساس شرايط و مفاد آئين نامه هاي ابديهي است توليد كنندگان نيز به عنوان بيمه گذار بر اساس شرايط و مفاد آئين نامه هاي ا

هاي قرارداد بيمه نيز منظور شده است، موظفنـد ضـمن رعايـت كامـل     هاي قرارداد بيمه نيز منظور شده است، موظفنـد ضـمن رعايـت كامـل       بيمه محصوالت كه در فرمبيمه محصوالت كه در فرم
مفاد قرارداد بيمه، نسبت به كنترل و اعمال مديريت در واحد توليدي خود اقدام الزم و شايسته بـه  مفاد قرارداد بيمه، نسبت به كنترل و اعمال مديريت در واحد توليدي خود اقدام الزم و شايسته بـه  

صـندوق  (حادثه را به بيمه گر عمل آورند، همچنين در صورت بروز خسارت، در اولين فرصت، وقوع عمل آورند، همچنين در صورت بروز خسارت، در اولين فرصت، وقوع 
 بتوانند پس از بررسي هـاي الزم  اطالع دهند تا كارشناسان اين صندوق) بيمه محصوالت كشاورزي

  .غرامت و پرداخت آن اقدام نمايند ارزيابي خسارت، محاسبهنسبت به 
  

  كار گزاري بيمه ي كشاورزي
مـاده  ( يكي از تكاليف عمده صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در برنامه چهارم توسـعه كشـور       
درصدي محصوالت كشاورزي و عوامل توليد پا بهره برداري از خد  50 ، پوشش حداقل )، بند ج  18

  ) 14. (اشدبمي » نامه چهارمرمات فني پخش خصوصي و تعاوني تا پايان ب
بنـابراين  . اسـت پرهيز از تورم سازماني تاكيد شـده   هاز سوي ديگر، در اساسنامه صندوق بيمه نيز ب

مطلوب از بخشي خصوصي و ايجاد زمينه اشـتغال بـراي متخصصـين بخـش كشـاورزي       بهره گيري
براي تحقق اهدان توسعه كمي و كيفي بيمه محصوالت كشاورزي و همچنين ارائه خدمات بيمه اي 

 ر، واگذاري قسمتي از عمليات بيمهيمطلوب و به موقع به بيمه گذاران در زمان بروز خسارتهاي فراگ
  . خصوصي را اجتناب ناپذير مي نمايد كشاورزي به بخشي 

 1381رويكرد، مطالعات ويژه اي را از نيمـه دوم سـال    صندوق بيمه در راستاي اجرايي نمودن اين
زمينه گرديد آغاز نمود و طي بخشنامه اي به واحدهاي استاني، خواستار ايجاد آمادگي الزم در اين 

: اري محصوالت تحت پوشش براي سـه مرحلـه  زهاي قرارداد و درصد كارمزد كارگ بدين ترتيب فرم
پـس از   د و يـا دبـه طـور مقـدماتي تنظـيم گـر     ) صدور بيمه نامه، ارزيابي خسارت، نظارت و كنترل

تنظيم آئين نامه تشخيص صالحيت كارگزاران و بررسـي و تصـويب آن در جلسـات هيـات مـديره      
ي شعب بانك كشاورزي كليـه  اجرا به مديريت ستاد  صندوق بيمه، در قالب يك طرح فراگير جهت
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  .ها ابالغ شد استان
در اين طرح، اعضاي اتحاديه هاي حرفه اي تك محصولي، اعضاء سازمان نظام مهندسي كشاورزي 
و منابع طبيعي، اعضاء سازمان نظام دامپزشكي كشور، مشاوران سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي    

و خبـره عضـو خانـه كشـاورز و ديگـر       كشور، كارشناسان رسمي دادگستري و كارشناسـان ممتـاز  
شرايط در اولويت حق انجام امـور كـار    راشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صالحيت با رعايت ساي

  )13.( گزاري بيمه كشاورزي قرار گرفتند
تفـاهم نامـه و قـرارداد كـار        400، بـيش از  )   81 _  82سال زراعـي  (در اولين سال شروع طرح 
هاي بعد به رشد شتابنده خود ادامه داد، بـه گونـه اي    ن حركت در سالگزاري تنظيم گرد يد و اي

و  2500به بـيش از   83  _  84در سال زراعي  1200، اين رقم به   82 _  83كه براي سال زراعي 
  .قرارداد كار گزاري بالغ گرديد 4000به حدود  84-85در سال 

ه كشـاورزي و بنـا بـه تشـخيص مـديريت      با توجه به شرايط جديد به وجود آمده در راه توسعه بيم
مطرح گرديـد و تنظـيم    1384صندوق بيمه، ضرورت توانا سازي كارگزاران بيمه كشاورزي در سال

برنامه هاي ويژه در اين خصوص و استفاده از راهكارهاي كارآمد جهت ارتقاء سطح دانش، بيـنش و  
رزي مـورد توجـه خـاص قـرار     هاي بيمه اي كارگزاران بخش خصوصي و تعاوني بيمه كشاو مهارت
طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي و بررسي وضعيت كنوني كارگزاران در قالب طـرح نيـاز   . گرفت

تدوين دستوالعمل بكارگيري و اعطاي پروانـه ارزيـابي خسـارت    « سنجي آموزشي و طرح 
سـازي  ، از جمله برنامه هايي است كه براي توانـا  »بيمه كشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي

  . كارگزاران مطرح مي باشد
  : بطوركلي، كارگزاران بيمه كشاورزي رامي توان تحت عناوين زيرتعريف نمود

 . كارگزار، نماينده ي فروش صندوق بيمه محصوالت كشاورزي است •
 كارگزار، بازارياب بيمه محصوالت كشاورزي است •
  . كارگزار، مروج و مبلغ بيمه محصوالت كشاورزي است •
نماينده بانـك كشـاورزي و صـندوق بيمـه     ) از ديد مردم(هاي اعزامي  در ماموريت كارگزار، •

  محصوالت كشاورزي است 
بديهي است، ايجاد هماهنگي در اجـراي عمليـات كـار گـزاري در نقـاط مختلـف كشـور و حصـول         
يكنواختي در روشهاي اجرايي عمليات بيمه توسط كـارگزاران، ضـرورت كنتـرل و نظـارت بـر امـور       

  . اريها را براساس اصول و برنامه هاي مدون ايجاب مي نمايدكارگز
  

  مراحل عمليات بيمه كشاورزي
بدون شك، گسترش و بالندگي امروز صندوق بيمه محصوالت كشـاورزي، مرهـون هميـاري بـي          

ران، متخصصان و كارشناسان كار آزموده و به ويـژه مـديريت هوشـمند شـبكه بانـك      يدريغ كليه مد
هـاي تأثيرگـذار    همچنين همكـاري هـاي اصـولي و مسـاعدت    . سراسر كشور مي باشد كشاورزي در
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كشـاورزي   وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات تابعه آن نيز، به عنوان متوليان اصلي بخش
  .يشرفت و تحقق اهداف عاليه صندوق بيمه ايفاء نموده اندپكشور نقش مهمي در 

محصوالت كشاورزي در سه قسمت عمده عمليـاتي قابـل بررسـي    به طور كلي عمليات اجرايي بيمه 
  :است
  عمليات انعقاد قرارداد بيمه) الف
  عمليات ارزيابي خسارت و پرداخت بيمه غرامت) ب
  نظارت و بازرسي برعمليات بيمه) ج 
  

  عمليات انعقاد قرارداد بيمه) الف
رفه حق بيمه ها توسط صندوق پس از ارسال آئين نامه ها، دستورالعمل هاي اجرائي و جداول تع
هـاي كشـور، كليـه كـارگزاران      بيمه براي تمامي مديريت هاي ستادي شعب بانك كشاورزي استان

بيمه كشاورزي در جريـان امـور مربـوط بـه عمليـات اجرائـي بيمـه انـواع محصـوالت كشـاورزي و           
  . قرارمي گيرند) تحت پوشش براي سال مورد عمل(دامي

كارگزاران بيمه نيز با آغاز فصل انعقاد قرارداد بيمه براي هر محصـول،  شعب بانك كشاورزي و يا 
 هاي مربوطه در حضور كشاورزان و دامداراني كه داوطلب بيمه نمودن فعاليـت  نسبت به تنظيم فرم

بدين ترتيب، محصوالت كشاورزي و دامـي منـاطق مختلـف در    . هاي خود هستند اقدام مي نمايند
  .هري و طبيعي بيمه مي شوندمقابل عوامل خسارت زاي ق

صندوق بيمه از همكاري سازمان هاي متولي امور زراعي، مانند پنبه ، سـويا، كلـزا و سـاير دانـه     
ندرقنـد  غ، همچنـين چ )تحت نظارت شركت سهامي توسعه و كشت دانه هاي روغنـي (هاي روغني 

بيمه بـه صـورت    قرارداد ، براي انعقاد...و ) تحت نظارت كارخانه هاي قند و سنديكاي چغندركاران(
گونـه مـوارد كارشـناس صـندوق بيمـه از سـوي شـعبه بانـك          در ايـن . گروهي استفاده مي نمايند

كشاورزي منطقه براي انعقاد قراردادها به محل سازمان مربوطه مراجعـه نمـوده و يـا اينكـه ممكـن      
عقد قرارداد بـا بيمـه    است سازمان مورد نظر خود مستقيماً به عنوان كارگزار صندوق بيمه اقدام به

اري بيمه دريافـت  زدر اين صورت، در پايان فصل مبلغي را تحت عنوان كار مزد كارگاران  نمايد، زگ
  . مي نمايد

كارشـناس  : شامل(يان پرورشي، پس از بازديد گروه كارشناسي زدر خصوص بيمه دام، طيور و آب
نتـرل سـالمتي، بهداشـت و معاينـه     از موارد بيمـه اي مـورد عمـل و ك   ) و دامپزشكان صندوق بيمه

ها، نصب پالك گوش بـراي انـواع دام صـورت مـي پـذيرد تـا در موقـع بـروز خسـارت،           رايگان دام
  . شناسايي و ارزيابي موارد خسارت ديده با دقت و سرعت عمل بيشتري انجام گيرد

ت زراعي و به اين ترتيب پس از تنظيم بيمه نامه و دريافت حق بيمه، موارد مربوطه در محصوال
باغي براي يك دوره توليد محصول و در بيمه انواع دام به مدت يك سال شمسي و بـراي مرغـداري   

  .ها استخرهاي پرورش آبزيان براي يك دوره  پرورشي، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند
  غرامت تعمليات ارزيابي خسارت و پرداخ) ب 
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عملياتي بيمه، توسط كارشناسان مجرب شـعب  مرحله ارزيابي خسارت، به عنوان نبض سيستم      
بانك كشاورزي كه دوره هاي آموزش تخصصي بيمه محصوالت كشـاورزي را گذرانـده باشـند و بـا     

ها، تحت نظارت مديريت  كارگزاران بيمه كشاورزي با هدايت و كنترل مدير خدمات بيمه اي استان
  .ستادي شعب بانك كشاورزي در سراسر كشور اجرا مي شود

رشناسان بيمه پس از اطالع از وقوع خسارت، ضمن رعايت كليه مفاد مندرج در آئين نامه هـا  كا
در (و دستورالعمل هاي اجرايي، در محل حادثه حضور يافته و پس از بازديد مـوارد خسـارت ديـده    

، بررسـي هـاي الزم را بـه عمـل مـي      )GPSصورت لزوم با استفاده از ابزار و وسايل مانند دسـتگاه  
  .د، سپس نسبت به تعيين ميزان خسارت و اعالم آن به ستاد صندوق بيمه اقدام مي نمايندآورن

در هنگام وقوع حوادث عمده، مانند سيل، كارشناسان بيمـه مسـتقر در سـتاد مركـزي صـندوق      
هـاي كارشناسـي بـه منطقـه      بيمه، با هدف افزايش دقت عمل در ارزيابي خسارت به صورت گـروه 

خسارت ديده اعزام شده و كارشناسان بيمه استان را در انجام بازديدها و ارزيابي خسارات، همراهـي  
در برخي موارد، نظر به نوع و ميزان خسارت وارده، كارشناسان صندوق بيمـه از نظـرات   . مي نمايند

استان ها و ديگـر مؤسسـات و    هاي جهاد كشاورزي فني كارشناسان، متخصصان و محققان ما زمان
مراكز تحقيقات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي كشور استفاده مي كنند تا وظايف خود را با دقت و 

  . صحت بيشتري انجام دهند
. پرداخت غرامـت آخـرين مرحلـه از سلسـله عمليـات يـك دوره بيمـه اي محسـوب مـي شـود           

هـاي   و درصد خسارات وارده كـه در گـزارش  كارشناسان بيمه شعب بر اساس محاسبات انجام داده 
ارزيابي خسارت درج گرديده است، غرامت مربوط به خسارت ديد گـان را محاسـبه و پرداخـت مـي     

   .نمايند
  نظارت و بازرسي بر عمليات بيمه )ج

صندوق بيمه محصوالت كشاورزي به منظور برطرف نمودن نقاط ضعف و نقايص احتمالي موجود در 
دستورالعمل ها و نيز اطمينان از صحت و سالمت اجراي بيمه به لحاظ فنـي و مـالي،   آئين نامه ها و 

در طول مال با اعزام كارشناسان متخصص و خبره به مناطق مختلف كشور، نسبت به اعمال نظـارت  
  .و كنترل بر عمليات بيمه محصوالت اقدام مي نمايد

وق و بيمه در مناطق اعمـال مـي شـود،    عمليات نظارتي كه توسط ناظر يا گروه ناظرين ستادي صند
ري، شـامل انعقـاد قـرارداد بيمـه،     گـ شامل مجموعه اقداماتي است كه كليه مراحـل و فراينـد بيمـه    

  .چگونگي ارزيابي و برآورد خسارت و نيز نحوه محاسبه و پرداخت غرامت را در بر دارد
  :شد به طور كلي عمليات نظارتي و بازرسي صندوق بيمه به شرح ذيل مي با

  نظارت ادواري بر عمليات اجرايي تحقق يافته سال قبل ) الف  
  نظارت و بازرسي بر عمليات اجرايي سال جاري و مورد عمل ) ب  
  ر و بيمه گزارگنظارت و بازرسي عمليات عقود بيمه، في مابين بيمه ) ج  

  اعمال نظارت و بازرسي بر عمليات ارزيابي خسارات ) د  
  بازرسي بر امور پرداخت غرامت  اعمال نظارت و) ه 
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  عملكرد صندوق بيمه محصوالت كشاورزي از آغاز تا كنون عملكرد صندوق بيمه محصوالت كشاورزي از آغاز تا كنون --

اجتمـاعي و  اجتمـاعي و    ––تا شروع برنامه پنجساله اول توسعه اقتصـادي  تا شروع برنامه پنجساله اول توسعه اقتصـادي    ))13631363((عملكرد صندوق بيمه از آغازعملكرد صندوق بيمه از آغاز) ) الفالف
  ))13681368((فرهنگي كشورفرهنگي كشور

محصـوالت اسـاس و صـنعتي    محصـوالت اسـاس و صـنعتي    صندوق بيمه، در آغاز فعاليت، تنها دو زراعت پنبه و چغندر قند كه از صندوق بيمه، در آغاز فعاليت، تنها دو زراعت پنبه و چغندر قند كه از 
شركت توسعه كشـت  شركت توسعه كشـت    سازمان پنبه،سازمان پنبه،((ر رفته و با توجه به منابع اطالعاتي و آماري موجود ر رفته و با توجه به منابع اطالعاتي و آماري موجود ااشمشمه ه مهم بمهم ب

ميسر مي نمـود  ميسر مي نمـود    ااامكان دسترسي به سوابق خسارتي آنهامكان دسترسي به سوابق خسارتي آنه  ))دانه هاي روغني و كارخانه هاي قند كشوردانه هاي روغني و كارخانه هاي قند كشور
تگـرگ، سـرما و يخبنـدان زيـر     تگـرگ، سـرما و يخبنـدان زيـر       را در دو استان خراسان و مازندران و در برابر عواملي نظيـر سـيل ،  را در دو استان خراسان و مازندران و در برابر عواملي نظيـر سـيل ،  

در همين زمان و به منظور تشويق كشاورزان و ايجـاد انگيـزه الزم در   در همين زمان و به منظور تشويق كشاورزان و ايجـاد انگيـزه الزم در   . . پوشش خدمات بيمه قرار دادپوشش خدمات بيمه قرار داد
  ..درصد تعيين گرديده درصد تعيين گرديده 8080آنان براي مشاركت در اين برنامه ، سهم حق بيمه دولت پرداخت آنان براي مشاركت در اين برنامه ، سهم حق بيمه دولت پرداخت 

هـزار هكتـاري   هـزار هكتـاري     6363  درصد از سـطح زيـر كشـت   درصد از سـطح زيـر كشـت     4141//55،،  6363--6464در نخستين سال اجراي برنامه زراعيدر نخستين سال اجراي برنامه زراعي
هزار هكتاري زراعت پنبه در استان هزار هكتاري زراعت پنبه در استان   129129درصد از كشت درصد از كشت   4747//77زراعت چغندر قند در استان خراسان زراعت چغندر قند در استان خراسان 

  ..زير پوشش بيمه قرار گرفتزير پوشش بيمه قرار گرفت  ))گرگانگرگان((هاي مازندران و گلستان هاي مازندران و گلستان 
در سال دوم فعاليت بيمه محصوالت كشاورزي، سه استان ديگر نيز براي اجراي آزمايشي طرح بيمه، در سال دوم فعاليت بيمه محصوالت كشاورزي، سه استان ديگر نيز براي اجراي آزمايشي طرح بيمه، 

  ..اوليه اضافه شدنداوليه اضافه شدندبه استان هاي به استان هاي 
هاي بيمه به سـطح كشـور و   هاي بيمه به سـطح كشـور و     با توسعه پوششبا توسعه پوشش) )   6565--6666سال زراعيسال زراعي((سومين سال ارائه خدمات بيمه، سومين سال ارائه خدمات بيمه، 

  ..اعالم شروع بيمه سويا به عنوان سومين محصول استراتژيك، همراه بوداعالم شروع بيمه سويا به عنوان سومين محصول استراتژيك، همراه بود
هـا و  هـا و    در سال چهارم، با تالش مستر و پيگير و بهره گيري از نتايج مطالعات اجرايي بيمـه در اسـتان  در سال چهارم، با تالش مستر و پيگير و بهره گيري از نتايج مطالعات اجرايي بيمـه در اسـتان  

ناطق زير كشت، صندوق بيمه موفق به تعميم پوشش بيمه اي محصوالت پنبه، چغندرقند، سويا و ناطق زير كشت، صندوق بيمه موفق به تعميم پوشش بيمه اي محصوالت پنبه، چغندرقند، سويا و مم
  ..نيز پوشش جديد براي محصول برنج شدنيز پوشش جديد براي محصول برنج شد

از آنجا محصول زراعي عالوه بر خطرات تهديد كننده ي عمومي، در مواجهه با خطـرات خاصـي نيـز    از آنجا محصول زراعي عالوه بر خطرات تهديد كننده ي عمومي، در مواجهه با خطـرات خاصـي نيـز    
ـ     دچار خسارت مي شود ، لذا طيف خطرات موضـوع پوشـش  دچار خسارت مي شود ، لذا طيف خطرات موضـوع پوشـش   ـ   هـاي بيمـه ب ا ورود محصـوالت جديـد   ا ورود محصـوالت جديـد   هـاي بيمـه ب

  . . گسترش بيشتري يافتگسترش بيشتري يافت
در پي تكامل تدريجي برنامه بيمه و كسب تجربه اجرايي توسط كارشناسان صندوق بيمـه، در سـال   در پي تكامل تدريجي برنامه بيمه و كسب تجربه اجرايي توسط كارشناسان صندوق بيمـه، در سـال   

كه پنجمين سال فعاليت صندوق بيمـه و همچنـين سـال آغـاز برنامـه پنجسـاله اول       كه پنجمين سال فعاليت صندوق بيمـه و همچنـين سـال آغـاز برنامـه پنجسـاله اول         6767--6868زراعيزراعي
هزار هكتار از اراضـي زيـر كشـت    هزار هكتار از اراضـي زيـر كشـت      370370  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز بود، بيش ازتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز بود، بيش از

  ..محصوالت ياد شده و نيز زراعت گندم در دو منطقه زير، پوشش بيمه قرار گرفتندمحصوالت ياد شده و نيز زراعت گندم در دو منطقه زير، پوشش بيمه قرار گرفتند
عملكرد صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در طول برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي اجتمـاعي و  عملكرد صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در طول برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي اجتمـاعي و  ) ) بب

  فرهنگي كشور فرهنگي كشور 
دادهاي بيمه، نسبت به سال اول برنامه، حـدود  دادهاي بيمه، نسبت به سال اول برنامه، حـدود  در سال پاياني برنامه پنج ساله اول توسعه تعداد قراردر سال پاياني برنامه پنج ساله اول توسعه تعداد قرار

در اين دوره، حركت بيمه بسيار پر شتاب و رشد تقريباً در اين دوره، حركت بيمه بسيار پر شتاب و رشد تقريباً . . برابر شده استبرابر شده است  33//88برابر و سطح شيب برابر و سطح شيب   22//44
درصـد در نخسـتين   درصـد در نخسـتين     2020بسيار اميد بخش بوده است نسبت غرامت نيـز از  بسيار اميد بخش بوده است نسبت غرامت نيـز از  , , درصدي پوشش هادرصدي پوشش ها  280280

ر آن مـي باشـد كـه در سـال پايـاني برنامـه اول       ر آن مـي باشـد كـه در سـال پايـاني برنامـه اول       درصد در سال پاياني ، نشـانگ درصد در سال پاياني ، نشـانگ   179179سال برنامه، به سال برنامه، به 
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ريـال غرامـت پرداخـت نمـوده     ريـال غرامـت پرداخـت نمـوده       179179،صندوق بيمه به ازاي دريافت هر يكصد ريال حق بيمه، معادل ،صندوق بيمه به ازاي دريافت هر يكصد ريال حق بيمه، معادل 
  ))1313.(.(است است 
  عملكرد صندوق بيمه در برنامه پنجساله دوم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور) ج

بر توسعه فعاليت هاي بيمه كشـاورزي در قـانون    از جمله نكات مهم برنامه دوم توسعه، تأكيد
تبصـره   3در بنـد  . برنامه دوم و تعيين تكاليف قانوني براي مجري طرح يعني صندوق بيمه مي باشـد 

  :اين قانون آمده است 77
 درصـد سـرمايه   10درصد محصوالت زراعي، دامـي و شـيالتي و    50دولت موظف است حداقل 

داري و آبخيزداري را تا سال پاياني ايـن برنامـه تحـت پوشـش     كاري، مرتع هاي جنگل گذاري طرح
  .بيمه محصوالت كشاورزي درآورد

محصـول   3محصـول زراعـي و    6طي برنامه پنجساله دوم، تعداد موارد تحت پوشش بيمـه، از   
نـوع فعاليـت در زيـر     10محصول استراتژيك زراعي و باغي و مجموعـه ايـي از    18دامي و طيور، به 

  .مورد در عرصه منابع طبيعي، افزايش يافته است 3، طيور و آبزيان و نيز بخشهاي دام
به طور كلي ميزان سطح بيمه شده دز محصوالت زراعي و باغي طي سال پاياني برنامه پنجساله 

همچنـين ميـزان   . برابر شـده اسـت   5/1هاي پرداختي  برابر و غرامت 07/1دوم، نسبت به سال اول 
هـاي پرداختـي نيـز در زيـر بخـش دام، طيـور و        برابر و كل غرامت 36طيور  برابر و 5/10بيمه دام 

برابر افـزايش   43آبزيان طي سال پاياني برنامه پنجساله دوم، نسبت به سال دوم، نسبت به سال اول 
  .داشته است

هاي بيمه اي در عرصه هـاي   در طول برنامه پنجساله دوم توسعه، شاهد گسترش سريع فعاليت
  )13.(و طيور و آبزيان بوده ايم كه رشد خوبي نشان مي دهندمختلف دام 

  ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور عملكرد صندوق بيمه در برنامه پنج) د
سـاله سـوم توسـعه كشـور از دوره      ساله بيمه كشاورزي به موازات برنامه پنج سومين برنامه پنج    

  .ت استراتژيك آغاز شدبا پوشش سراسري محصوال 78-79زراعي 
قانون برنامه پنجساله سوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي      181به موجب بند ج ماده 

  .هاي برنامه تعيين شد كشور، به روشني تكاليف دولت طي سال
به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه، ((

ر به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامـه پنجسـاله سـوم    دولت مجاز است شرايط الزم ا
درصد محصوالت كشاورزي، دامداري، شيالت، ابنيه عمومي و تأسيسات شهري  50حداقل 

  .))تحت پوشش بيمه قرار گيرند... و روستايي و 
زيـر   4سـاله بيمـه محصـوالت كشـاورزي را در      در اجراي اين قانون، صندوق بيمه، برنامه پـنج 

اعت و باغباني، دام و كليه زير مجموعه هاي آن و نيز منابع طبيعي تنظيم نمود، به طـوري  بخش زر
محصول 17محصول باغي،  12محصول استراتژيك زراعي،  27)1381-82(كه در سال چهارم برنامه 

فعاليت در عرصه  منابع طبيعي زيـر پوشـش بيمـه     5و فعاليت در زمينه انواع دام، طيور و آبزيان و 
با عنايت به متن قانون و همچنين اين واقعيت كه خطرات نه تنهـا محصـول را تهديـد    . گرفتند قرار
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مي كنند، بلكه سرمايه گذاري ها در زمينه منابع، ابزار و تاسيسات توليد را نيـز در معـرض حـوادث    
و غير مترقبه قهري و طبيعي قرار مي دهند، صندوق بيمه مبادرت به تهيـه برنامـه هـاي مطالعـاتي     

اولـين سـال   ( 79در مقايسه بـا سـال    83عملكرد صندوق بيمه در سال . دواجرايي در اين بخش نم
  :گوياي آن است كه) برنامه سوم

درصـد رشـد داشـته     300درصد و سطح بيمه شده،  205تعداد قراردادها در محصوالت زراعي، 
در . نشـان مـي دهـد    درصـد افـزايش   1600همچنين ميزان غرامت پرداختي در اين زير بخش، . اند

هاي پرداختي  برابر و ميزان غرامت 6/7برابر، سطح بيمه شده  7محصوالت باغي نيز تعداد قراردادها 
  .برابر شده است 10/27

 314درصد و سطح بيمـه شـده    155طي دوره مشابه در عرصه منابع طبيعي، تعداد قراردادها، 
ها نيز  در خصوص بيمه مجموعه دام. ع مي باشددرصد بوده كه اين ميزان بيشتر در زمينه بيمه مرات

برابـر افـزايش    8هـاي پرداختـي    برابر و ميزان غرامـت  2برابر، تعداد بيمه شده  5/3تعداد قراردادها 
          )13.(داشته است

  راهكارهاي توسعه بيمه كشاورزي  
ي بـا  ترويج و اشاعه فرهنگ بيمه كشاورزي در جوامع روسـتايي و بهـره بـردار بخـش كشـاورز     

استفاده گسترده و هدفمند از فرآيند اطالع رساني، شيوه هاي نـوين آموزشـي و كليـه رسـانه هـاي      
در اين خصـوص، نقـش   . فعال كشور، از راهكارهاي اساسي توسعه بيمه كشاورزي محسوب مي شود

مسئولين، مديران، كارشناسان، مروجين، (موثر همياري تمامي نيروهاي فعال بخش كشاورزي كشور 
از ). 7(در توسعه فرهنگي بيمه بسيار حائز اهميت بوده و غير قابل انكار اسـت  ...) شاورزان پيشرو وك

  )12:(ديگر راهكارهاي اساسي توسعه بيمه كشاورزي در ايران مي توان به موارد زير اشاره نمود
ه گسترش حوزه فعاليت صندوق بيمه محصوالت كشاورزي بـه سـاير زمينـه هـا از قبيـل؛ سـرماي      .1

 .ها، زيربناها، زير ساخت ها و ساير عوامل توليد در بخش كشاورزي گذاري
 .متنوع نمودن خدمات و تعرفه هاي بيمه كشاورزي .2
جايگزيني تدريجي بيمه با ساير ساز و كارهاي كمك به توليد كننـدگان و حمايـت از خسـارت     .3

 .ديدگان در بخش كشاورزي
هره برداران در گسترش بيمه كشاورزي و افـزايش  ايجاد زمينه هاي الزم براي مشاركت بيشتر ب .4

 .تدريجي حق بيمه سهم بيمه گذار و كاهش تدريجي حق بيمه سهم دولت
متنوع ساختن منابع مـالي صـندوق بيمـه، اعـم از دريافـت تسـهيالت اعتبـاري، انتشـار اوراق          .5

محـل  هاي سـرمايه گـذاري و اقتصـادي از     مشاركت، شركت در معامالت بورس و ساير فعاليت
 .منابع مالي در ابعاد گسترده تر

استفاده از بيمه به عنوان عاملي در جهت حركت از مديريت بحران به سوي مديريت ريسك در  .6
 .بخش كشاورزي

ايجاد زمينه هـاي الزم بـراي راه انـدازي و تاسـيس شـركت هـاي بيمـه خصوصـي در بخـش           .7
ي امتيـازات از بيمـه دولتـي و يـا     كشاورزي و حذف تدريجي امتيازات از بيمه دولتي و يا برقرار
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برقراري امتيازات مشابه براي بيمه هاي خصوصي و تاكيد بر رقابت صندوق بيمه در حوزه بيمه 
 .اقتصادي

هـاي بيمـه داخلـي و خـارجي در      گسترش خدمات بيمه خصوصي و استفاده از سـاير شـركت   .8
 .گسترش بيمه كشاورزي و بيمه اتكايي

، با تأكيـد بـر اسـتفاده از    )بدون يارانه(دو بخش بيمه اختياري  هاي بيمه اي به تفكيك فعاليت .9
تاسـب  تهاي كم درآمد و داراي ريسك زياد و م بيمه يارانه اي در محصوالت، توليدات و فعاليت

تخصيص يافته براي حفظ و مانـدگاري بهـره بـرداران كوچـك     ) يارانه(با سياستها و منابع مالي 
 .داراي بهره وري مناسب

تر مناسب جهت همسويي نظام اعتباري يارانه اي در سيستم بانكي با بيمه يارانـه اي،  ايجاد بس .10
  . هاي حمايتي در بخش كشاورزي به منظور كسب حداكثر بهره وري از گزينش سياست
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  فصل دوم 
  مديريت ريسك در بيمه محصوالت كشاورزي

  مقدمه
اي توسعه اقتصادي از ديدگاههاي گوناگون، بـه ويـژه از نظـر اقتصـاد     نقش كشاورزي دربرنامه ه     

توليد و تأمين غذاي جمعيت فزاينده جامعه بيش از پيش بايد مورد توجه اهل نظر، برنامـه ريـزان و   
از جمله موانعي كـه پيوسـته بـه عنـوان مشـكل در راه توسـعه ايـن بخـش         . سياستگذاران قرارگيرد

ايـن مشـكل بـه دليـل     . سك در دو بعد توليد و عرضه محصوالت استري. اقتصادي مطرح شده است
درراه سـرمايه گـذاري و برپـايي     –بعضاً قهري و طبيعـي   –احتمال وقوع حوادث پيش بيني ناپذير 

  .بخش كشاورزي سازمان يافت، نقشي اساسي ايفا مي كند
شـايد بـه همـين دليـل      .در اين شرايط رفتار كشاورز، كنشي ريسك گريزانه خواهد بـود  امسلم     

. باشدكه پاره اي از جامعه شناسان، رفتار و خلقيات روستاييان را محافظه  كارانه قلمـداد كـرده انـد   
اين مهم به نوبه خود مي توان به عنوان يكي از عوامل جلوگيري از ايجاد انگيزش بـراي نـوآوري در   

ش در كسب فنـاوري هـاي نـو را    هاي جديد توليد و تال آنها تلقي شود و گرايش به طراحي سيستم
  . براي آنها ناممكن كند و يا به حداقل برساند

هاي توسعه در بخش كشاورزي، مستلزم تغييـر در ايـن وضـعيت     بديهي است دستيابي به هدف     
دراين فرآيند، كاهش ريسك سرمايه گذاري و ايجاد فضايي خالي از هـراس و همـراه بـا    . خواهد بود

  . ز اولويت خاص برخوردار است و در موفقيت برنامه ها اهميت بسيار داردضريب امنيت باال ا
هاي مختلف در بخش كشـاوري تـأثير    در اين نوشتار تالش مي شود ضمن شناخت و تبيين ريسك

آنها در دو بخش خرد و كالن بررسي شود و بيمه محصوالت كشاورزي به طور عام و بيمه محصوالت 
ن راهكاري اجتناب ناپذير براي دستيابي بـه اهـداف توسـعه، بـه بحـث      زراعي به طور خاص، به عنوا

  .گذاشته شود
در روزگار ما و بر خالف دهه هاي نخستين بعد از جنگ جهاني ، جايگـاه كشـاورزي از اهميـت         

مسلماً ايفاي هر چه بهتر نقـش ايـن بخـش در برنامـه هـاي رشـد و       .  فزاينه اي برخودار شده است
تحقق مفروضاتي است كه از مهمترين آنها مي تواند به كاهش ريسك سرمايه گذاري توسعه، در گرو 

  . و افزايش سود آن اشاره كرد
هاي اقتصادي، فعاليتهاي كشاورزي به داليلي  چند، بـا ريسـك و عـدم     درمقايسه با ساير بخش     

شاورزي در برنامه با وجود تأكيدات بسياري كه مويد نقش كليدي ك. حتميت بيشتري رو به رو است
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هاي توسعه است، متأسفانه در عمل و در اقتصادكشور ما نقش ايـن بخـش بسـيار كـم رنـگ تـر از       
بدين سبب است كه رشد سـرمايه گـذاري در بخـش كشـاورزي      . ميزاني است كه مي تواند ايفا كند

وامـل  در چنين شرايطي حركت به سمت اشـتغال كامـل ع  . عموماً ثابت و حتي منفي هم بوده است
  . توليد، با ترديد بسيار مواجه است و امري بعيد تلقي مي شود

نگارندگان اين نوشتار اعتقاد راسخ دارند كه وجود ريسك بااليي كه از نظر اقتصادي توليد كننـدگان  
محصوالت كشاورزي را تهديد مي كند، دستيابي به اهداف توسعه را پيوسته با چالشي بزرگ همـراه  

راين كاهش ريسك فعاليت هاي اقتصادي و افزايش ضريب امنيت سرمايه گذاري بناب. خواهد ساخت
ترين دغدغه هاي برنامـه ريـزان و سياسـتگذاران باشـد و بـه       در بخش كشاورزي، بايد از جمله مهم

هاي كلي رشـد بخـش كشـاورزي ايـران و      عنوان پيش شرطي جهت ضمانت توفقي اجراي سياست
از ايـن جهـت اسـت كـه بيمـه محصـوالت       . توسـعه تلقـي شـود    ايفاي نقش واقعي و كليدي آن در

هاي توسعه، بايد مورد توجه قرار  كشاورزي به عنوان راهكاري اجتناب ناپذير براي دستيابي به هدف
 . گيرد
و زمين و رشد جمعيت گرفته تا  شماري از كمبود آب هاي بي در دنياي امروز كه چالش     

كاميابي اين بخش بيش از هر . اروي بخش كشاورزي استتخريب محيط زيست و جهاني شدن فر
و انتخاب آگاهانه از ميان گزينه ها و  زمان ديگري در گروي برنامه ريزي موثر تخصيص بهينه منابع

كشاورزي بخش مهمي از كشورهاي در راه ). 10(مسيرهاي مختلف موجود براي رشد و توسعه است 
هي از درآمد ناخالص ملي و اشتغال نيروي كار در اين درصد شايان توج. توسعه به شمار مي آيد

به رغم اهميت بخش كشاورزي در كشورهاي در راه توسعه . كشورها مربوط به بخش كشاورزي است
سطح پايين درآمد نسبت پايين سرمايه به نيروي كار و ناپايداري عمومي از ويژگي هاي بخش 

داري شرايط نيز سبب شده است كشاورزي همواره ناپاي. كشاورزي در اين كشورها به شمار مي رود
در واقع فعاليت هاي كشاورزي بستگي به طبيعت و وضع ). 11(مراه به ريسك باشدهفعاليتي 

محيطي دارد و هميشه حادثه ها و بالهاي طبيعي يكي از بزرگترين نگراني هاي كشاورزان بوده 
از چهل نوع حادثه طبيعي كه در  .)4( است كه بيشتر اين خطرهاي مهم پيش بيني پذير نيست

جهان ثبت شده است سي ويك نوع آن در ايران رخ داده و كشور ما دهمين كشور بالخيز جهان به 
  . شمار مي آيد

در اين ميان ريسك ها و حوادث بر كشاورزان خرده پا به علت نداشتن پشتوانه مالي تاثير      
ز گذشته هاي دور راهكارهايي براي محدود كردن اين بيشتري    مي گذارد و از همين روكشاورزان ا

مديريت ريسك داراي اهميت حياتي براي سرمايه گذاري و تصميم . ريسك ها به كار مي گرفتند
گيري هاي مالي كشاورزان در كشورهاي در راه توسعه با ساختار اقتصادي در حال تغيير و انتقال 

در كشاورزي بر انتخاب واريته هاي گياهي گونه  پايه و اساس اندازه گيري مديريت ريسك. است
هاي جانوري صرفه جويي در كاربرد گونه ها تنوع عمليات كشاورزي شيوه هاي محافظتي در برابر 

همچنين حفاظت از ) مانند استفاده از مالچ و كمربندهاي محافظ(پديده هاي ناگوار اقليمي 
ودمند هستند اما اين روش ها پرهزينه اند و نمي اگر چه همه اين اقدام ها س. تسهيالت آبياري است
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توانند ريسك را به طور كامل از كشاورزان دور ساخت وآنها نياز دارند كه چنين انتخاب هاي را بر 
نبود ثبات واطمينان از وجود درآمد مورد ). 20(روش هاي با قابليت سودآوري باال ترجيح دهند

اين برنامه . هاي مختلف ثبت درآمد كشاورزان واداشته استانتظار سياستگذاران را به يافتن شيوه 
ها و سياست ها طي سال هاي اخير درهمه اي كشورهاي جهان در قالب بيمه هاي كشاورزي جلوه 
گر شده كه روش و سياستي پرهزينه براي انتقال ريسك از كشاورزان به دولت و موسسه هاي بيمه 

ارها براي ريسك در بخش كشاورزي به شمار مي آيد كه بيمه كشاورزي يكي از مهمترين ابز. است
نقش مهمي در پخش ريسك ميان كشاورزان و سراسر بخش هاي اقتصادي در طول زمان ايفا مي 

همچنين بيمه محصوالت كشاورزي به عنوان يكي از ابزارهاي حمايتي مناسب براي حمايت . كند
خش ها در هنگام پديد آمدن حوادث قهري و ازمنابع مالي توليدكنندگان و سرمايه گذاران اين ب

طبيعي ازسوي صاحبنظران علوم اقتصادي و كشاورزي مورد تاكيد قرار گرفته است ودر نظام هاي 
بيمه . مختلف كشاورزي بيشتر كشورهاي در راه توسعه و توسعه يافته جهان به كار بسته مي شود 

تجارت كشاورزي تجارت بين المللي همراه با كشاورزي انگيزه و يا محركي براي رشد تجاري از راه 
  .سرمايه گذاري مستقيم خارجي وتوسعه محصوالت جديد شمرده مي شود

نخست توزيع : توزيع و پخش ريسك از راه بيمه محصوالت كشاورزي داراي دو بعد اساسي است     
بيشتر برنامه . ان استاز راه گسترش بيمه اتكايي به قلمروهاي بين المللي و بعد دوم نيز از راه زم

نكته مهم اين است كه بيمه كشاورزي درآمد كشاورزان را . هاي بيمه از راه اين ابعاد اجرا مي شود
بلكه با مديريت ريسك در اين بخش پر مخاطره به طور غير . به طور مستقيم افزايش نمي دهد

محصوالت كشاورزي براي  ولي از آنجا كه بيمه). 23(مستقيم درآمدزايي آنان را بيشتر مي كند 
جامعه توليدكنندگان بخش كشاورزي پديده اي نو بشمار مي آيد و پذيرش آن مانند ديگر ايده هاي 

تغيرات براي جامعه روستايي به . نوين درآغاز ازسوي ديگر افراد با مقاومت روبه رو شده است
به طور جدي در بافت  سادگي پذيرفتني نيست وبيمه با پيشينه چند ساله هنوز نتوانسته است

وفرهنگ كشاورزان رخنه كند ودر مورد هيچ كدام از محصوالت كشاورزي نيز نتوانسته است تمامي 
كشاورزان را زير پوشش قرار دهد و زمينه مشاركت همه آنها را در بيمه همگاني كشاورزي فراهم 

و براي توسعه بيمه در ميان اين امر بر گرفته از يك رشته عواملي است كه بايد شناسايي شوند . كند
  ).6(كشاورزان مورد توجه قرار گيرد

براي از ميان بردن اين تنگناها ودشواري ها وافزايش پذيرش بيمه درجوامع روستايي نخست      
بايد نظام ترويج كه مهمترين وظيفه آن انتشار وگسترش پديده هاي نوين در جوامع كشاورزي 

درست در اين زمينه بپردازد و با نمايان ساختن مزيت ها و محاسن به اطالع رساني . وروستايي است
بيمه با شيوه هاي مختلف گرايش و انگيزه كافي در افراد ايجاد كند تا آگهي الزم براي پذيرفتن 
داوطلبانه بيمه از سوي آنان پديد آيد زيرا بيشتر مقاومت ها شايد بر خاسته از شناخت نادرست 

آن يا نبود تناسب ويژگي ها و شرايط آنان باشد كه در اين زمينه كارشناسان پيرامون بيمه و شرايط 
و مروجان با تاكيد بر ويژگي هاي بيمه نسبت به ايجاد نگرش درست و تشويق آنان به پذيرش اقدام 
كنند و معرفي كننده پديده هاي نوين هستند و در انتقال دانش مناسب از منابع علمي وتحقيقاتي 
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ستايي نقش فعال دارند و از ديدگاه ارتباط با نظام ترويج و جامع آموزشي و تحقيقاتي به جوامع رو
. مي توانند اطالعات جديد را در اختيار كشاورزان بگذارند و آنها را در تصميم گيري ياري دهند

عامالن ترويج و مروجان اعم از رسمي يا غير رسمي بايد از انديشه ها و ايده هاي نوين آگاهي 
الع كافي داشته باشند و ضمن انتقال آن به ارباب رجوع آنها را در تصميم خود در زمينه پذيرش واط

  .بيمه برانگيزانند
دانش كافي درباره آن ) مروجان(در اينجا نكته مهم ودرخور توجه آن است كه اگر خود اين افراد     

نشر وگسترش نوآوري به گونه اي  نوآوري نداشته باشند چگونه مي توانند به عنوان يكي از ابزارهاي
استفاده از كارشناسان و مروجان موثرترين روش انتقال اطالعات و نوآوري هاي . كارآمد عمل كنند

در واقع ترويج به دنبال انتقال و گسترش نوآوري سودمند  ).1(سودمند به روستاها به شمار مي آيد
ه در جامعه روستايي ما نيز بنا به شرايط در اين مورد با توجه به اينك. به جامعه روستايي است

از همين رو ترويج مي تواند و مي بايد كه از راه . جامعه مسئله بيمه وبيمه شدن يك نوآوري است
. هاي مختلف در پي گسترش دادن فرهنگ بيمه كشاورزي به يكايك افراد و در نهايت جامعه باشد 

درباره طرح گسترش بيمه كشاورزي بسيار پايين با توجه به اينكه تاكنون عملكرد سازمان ترويج 
بوده است و هيچ گونه مروجي ويژه اين كار وجود ندارد بنابراين سازمان ترويج به عنوان متولي 
آموزش هاي كشاورزي وغير رسمي در سطح روستا مي تواند در زمينه هاي مربوط به جمع آوري 

ي آموزشي و ارائه آگاهي هاي الزم به اطالعات الزم از نيازهاي آموزشي كشاورزان روش ها
  ) .3(كشاورزان فعاليت گسترده اي داشته باشد

در اين رهيافت كشاورزان و مروجان بر پايه شرايطي كه مقررات مسوليت ها ومسائل اقتصادي      
. در چارچوب قراردارد مربوط به طور كامل مشخص كرده است در كنار يكديگر قرار مي گيرند

نجام چنين كاري بنا به ضرورت نيازمند وجود تخصص هاي فني بيمه گري و آموزش بديهي است ا
در يك نظام ). 8(هايي است كه مروجان در زمينه بيمه محصوالت كشاورزي بايد داشته باشند

ترويجي سازه هاي مختلفي همچون محيط سياسي منابع مالي ساختار و مديريت تاثير مي گذارند 
اصلي يك نظام ترويجي كارشناسان و مروجان هستند و بدون وجود تعداد آن زير ساخت و شالوده 

بسنده اي از كار كنان خوب آموزش ديده ترويج از نظر توانايي طرح ريزي واجراي موثر برنامه هاي 
راجرز مروج را فردي مي داند كه بر تصميم هاي . آموزشي با محدوديت جدي روبه رو خواهد بود

خواه موسسه اثر مي گذارد حجازي مروج را به همان معناي فارسي آن رواج ارباب رجوع در جهت دل
دهنده مي داند و بر اين باور است كه وقتي واژه ترويج و مروج همراه با كلمه كشاورزي گفته مي 
شود منظور عموميت دادن پديده هاي علمي و فني كشاورزان ميان افرادي است كه با كشاورزان سر 

  ).1(و كار دارند
از جمله روش هايي كه ترويج مي تواند در اطالع رساني و آگاهي دادن مردم پيرامون بيمه و      

برانگيختن آنها براي پذيرش بيمه استفاده كند مواردي همچون آموزش واطالع رساني از راه تماس 
ي و هاي انفرادي عامالن ترويج و نيروهاي  غير رسمي آن با كشاورزان استفاده از رهبران محل

همچنين مي توان به شيوه هاي . اعضاي شوراي روستايي در ترغيب افراد در خور يادآوري است
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موثري بهره گيري از مجراها يا كانال هاي ارتباطي رسانه هاي گروهي وانبوهي مانند راديو تلويزيون 
  ) .9(پوستر و نشريه ها نيز اشاره كرد

زي از سوي توليد كنندگان اين بخش و ترويج افزايش زمينه پذيرش بيمه محصوالت كشاور     
بيمه وايجاد احساس التزام به بيمه در ميان كشاورزان امري مهم به شمار مي رود و بايد در 

از سويي آن گونه آموزشي به . چارچوب برنامه هاي صندوق بيمه و نظام ترويج كشاورزي قرار گيرد
زم بر خوردار باشد و بتواند با مردم كار كند و با پذيرش خواهد انجاميد كه مروج از دانش و مهارت ال

  ) .16(مالحظه شخصيت افراد برنامه هاي آموزشي و روش هاي مناسب براي آنها فراهم آورد 
  

  مفهوم ريسك در بيمه محصوالت كشاورزي 
از آغاز فعاليت توليدي در كشاورزي، تا برداشت محصول ، چنـدين مـاه و در بعضـي مـوارد چنـدين      

در كشاورزي، به داليلي چند كه بيشتر ناشي از ويژگيهاي ماهيتي ايـن  . مان به درازا مي كشدسال ز
ريسك موجـود  . بخش است، ريسك و عدم حتميت باال، بيش از هر بخش اقتصادي ديگر وجود دارد

  . در فعاليتهاي كشاورزي از ناحيه توليد، قيمت و يا اعتبارات است
ت از نامعلومبودن وقوع حوادثي كه منجر به ايجـاد خسـارت مـي    ريسك عبارت اس«در ادبيات بيمه 

. اول نامعلومبودن وقوع حوادث ودوم ايجـاد خسـارت  . اين تعريف داراي دو نكته اساسي است . شود 
عدم حتميت حالتي است كه نه تنها مقدار دقيق يك متغير تصـادفي مشـخص نيسـت بلكـه توزيـع      

ارت ديگر در وضعيت عـدم حتميـت، اطالعـات موجـود     به عب. احتمال آن متغير هم مشخص نيست
  » . نسبت به موضوع بسيار كمتر از موقعيتي است كه ريسك وجود دارد

 
  ريسك

افزايش كارايي توليد و هم چنين درآمد كشاورزان همواره مورد توجه سياسـتگذاران و محققـان        
ياست ها و برنامه هـاي مناسـب   تدوين س. كشاورزي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بوده است

در بخش كشاورزي ضمن اين كه مستلزم آگاهي كافي از شرايط توليد ومنابع موجود كشاورزي مـي  
باشد تا حدود زيادي بستگي به ميزان آگاهي برنامه ريـزان وسياسـتگزاران از نحـوه تصـميم گيـري      

شاورزان كه تصميم گيرنـدگان  ك.كشاورزان و عكس العمل آنها در برابر سياست هاي اتخاذ شده دارد
بـه  . معموال با قيمت ها، عملكردها و هزينه هاي متغيري روبه رو مـي باشـد  . نهايي در مزارع هستند

عالوه اين تصميم گيران همواره با خطرات طبيعي از جمله سيل خشكسالي حمله آفات آتش سوزي 
  .و غيره نيز روبه رو هستند

قابل پيش بينـي اسـت و باعـث افـزايش ريسـك و عـدم حتميـت        اين گونه عوامل معموال غير       
فعاليت هاي كشاورزان مي شود، لذا توجه به ريسك و ابعاد ان در تحليـل هـاي مربـوط بـه اقتصـاد      
كشاورزي نه تنها موجب غناي اين مطالعات مي گردد بلكه باعث مي شود تا برنامه ريزان  با داشـتن  

هره بـرداران در شـرايط تـوام بـا ريسـك و در رويـارويي بـا        شناخت بهتري از نحوه تصميم گيري  ب
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مخاطرات احتمالي سياست ها و برنامه هاي مناسبي را براي دستيابي به اهـداف توسـعه كشـاورزي    
  .انتخاب و به مرحله ي اجرا بگذارند 

امـا بطـور كلـي بـه     . ريسك يك واژه ي فرانسوي است كه در فارسي به خطر ترجمه شده است      
ر در اصـطالح عاميانـه خطـ   . ي نامعلوم بودن نتايج حاصل از عمل و فعلي مشخص در آينده استمعن

مي شود اين در حالتي است كه خطر موقعيت و شرايطي را شـامل مـي   معادل با ريسك به كار برده 
  شود كه فرد سازمان يا نظام بهره برداري را در رسيدن به هدف مورد نظر با مانع روبه رو سازد و كال

به ديگر سخن . شرايطي را شامل مي شود كه در آن احتمال زوال و از دست رفتن وجود داشته باشد
ريسك شرايطي از عدم حتميت است كه بر عملكرد فرد يا نظام بهره بـرداري تـاثير مـي گـذارد بـه      

از طرفـي در ريسـك مـا بـا     . نحوي كه درآن هم شانس موفقيت وهم احتمـال شكسـت وجـود دارد   
مشابه با شرايط گذشته روبه رو هستيم كه از داده هاي آن شرايط براي پيش بيني حوادث  شرايطي

آينده مي توانيم استفاده كنيم اين عدم حتميت كه حالت كلي تري نسبت به ريسك اسـت شـرايط   
خاص و منحصر به فردي است كه مشابه آنـرا در گذشـته نداشـته ايـم  بنـابراين بيشـتر احتمـاالت        

را از وقوع حوادث در آينده بيان مي كند كه بر گرفته از پيامدها يا داده هـاي   (subjective)ذهني
از نظر بيمه ريسك عبـارت اسـت از    .حوادث به وقوع پيوسته در گذشته نيست(objective ) عيني

نامعلوم بودن وقوع حوادثي كه منجر به ايجاد خسارت مي شود اين تعريف دارا ي دو نكتـه اساسـي   
در حالي كه هر دو نكته از نظر بيمـه مهـم   . نامعلوم بودن وقوع حوادث دوم ايجاد خسارتاست اول 

عامـل  . هستند ولي ريسك معرف نامعلومي وقوع حوادث است نـه خسـارت يـا علـت و احتمـال آن     
  .مانند طوفان حريق و غيره و عامل وقوع حادثه را هزارد مي گويند . خسارت را پريل مي گويند

گر مي توان گفت ريسك امكان انحراف واقعيات از آن چه كه مورد انتظاري بـوده اسـت   از ديدگاه دي
در اين صورت انحرف واقعيات از انتظارات و درمعـرض چنـين انحرافـي قرارگـرفتن     . تعريف مي شود

به عبارت ديگر انحراف مـي توانـد در دو جهـت مثبـت يـا      . مي تواند تواما متضمن سود و زيان باشد
ريسـك هـاي ناشـي از سـرمايه     . چنين ريسك هايي را شرطي و يا پويا مي خواننـد . ندمنفي بروز ك

  . گذاري و باز دهي آن نمونه اي از اين گروه هستند
از يك واحد توليدي يا بهره برداري از زماني كه تصميم به توليد گرفته مي شود تـا زمـان مشـخص    

. د چنـدين سـال بـه طـول مـي انجامـد      شدن نتايج يا برداشت محصول چندين ماه و در بعضي موار
وقايعي كه در اين فاصله يعني از زمان تصميم گيري براي توليد تا زمان مشخص نتـايج اتفـاق مـي    

در ايـران از  . افتد باعث مي شود تا انجام فعاليت هاي كشاورزي توام با ريسك وعدم حتميـت باشـد  
كوچك تشكيل شده است زارعـان در  آنجايي كه بخش كشاورزي از تعداد زيادي  واحدهاي توليدي 

اين واحدها در يك سال  زراعي با قيمت ها عملكردها و هزينه هاي متفاوتي براي محصـوالت خـود   
هر چند كه . به عالوه در برخي حاالت آنها با خطر بالهاي طبيعي  مواجه مي شوند.  روبه رو هستند

رايط جغرافيايي و وضعيت سياسي و نوع وشدت اين خطرات بستگي به وضعيت واحد بهره برداري ش
نهادي دارد با اين وجود ريسك هاي تفكيك كننده بخش كشاورزي در كليه ي  مناطق كشور رايـج  
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بوده و بخصوص  براي واحدهاي بهره برداري خانوادگي كوچك پيامدهاي ناگواري به دنبـال داشـته   
  . است 

آسيب پذيري را بـراي توليدكننـدگان   مجموعه ي اين مخاطرات طبيعي اجتماعي واقتصادي شرايط 
  . اين بخش فراهم نموده است كه نتيجه نهايي آن بي ثباتي درآمد براي توليدكنندگان مي باشد

با توجه به ضرورت و اهميت موضوع ريسك در نظام هاي بهره برداري مطالعات زيادي در اين رابطه 
عالوه بر اين در . ف طبقه بندي شده استصورت گرفته و منابع ايجاد كننده آن از ديدگاه هاي مختل

بسياري از موارد ريسك به مفهوم خطر مورد استفاده قرار گرفته است و انواع ريسك از ايـن ديـدگاه    
. پاره اي از اين ديدگاه ها  در ايـن جـا بـه تفكيـك مـورد بحـث قـرار مـي گيرنـد         . بررسي مي شود

  ) .1374فردوسي،(
ا دامنه وسيعي از ريسك ها مواجه هستند  منشا ريسك موجـود  كشاورزان در هنگام تصميم گيري ب

  .در فعاليت هاي كشاورزي  به طور عمده مي تواند از ناحيه توليد قيمت و اعتبارات باشد
  ريسك توليد

همـين  . كشاورزي صنعتي بدون سقف است كه محصوالت آن در هواي آزاد پـرورش مـي يابـد         
تي زيست شناختي و حساس در مقابل دگرگوني هاي طبيعت خصوصيات باعث شده كشاورزي فعالي

هـوا، بيمـاري، حشـرات، آفـات، پرنـدگان جونـدگان دام هـا علـف هـاي هـرز و غيـر            . به شمار آيـد 
در بـين  . حاصلخيزي خاك مثال هايي از عواملي  است كه سبب نوسان در توليد محصول  مي شـود 

عـواملي ماننـد   . ر توليد محصوالت كشاورزي استعوامل فوق هوا به تنهايي عامل تعيين كننده اي د
خشكسالي، باران هاي شديد بي موقع، سيل، تگرگ، سرماي ناگهاني، گرد باد و طوفان همه از ناحيه 

ريسك توليد را مي توان با در نظر گرفتن تابع توليـد زيـر بـه نحـو     . آب و هوا سر چشمه مي گيرند 
  ):sankhayan ,1988. (بهتري بيان كرد

Y=f(x1,x2,...,xn;xn+1,...xm;xm+1,...,xl) 
  .مقادير نهاده ها را نشان مي دهد  xمقدار توليد و yدر تابع فوق 

نهادهـاي از  ) x1,...xn(نهادهاي تصميم گيـري  : در اين تابع نهاده ها به سه گروه تقسيم مي شوند
  )xm+1,...,xl(و نهادهاي بدون كنترل يا ريسكي ) xn+1,...xm(قبل تعيين شده 

نهادهاي تصميم گيري آنهايي هستند كه مقدار شان تحت كنترل زارع يا تصميم گيرنده است بـراي  
نهادهـاي از  . مثال ميزان مصرف كود در دوره ي زراعي  براي محصوالتي كه كشـت مـي شـده انـد     

پيش تعيين شده كه مقدارشان در زمان تصميمگيري يراي تصميم گيرنده مشـخص اسـت بنـابراين    
آن معمـوال كنترلـي   . گيرنده مي تواند از اطالعات موجود درباره ي  مقادير آنها استفاده كندتصميم 

براي مثال  نيروي كار خانوادگي زارع و همچنين ماشين آالتـي كـه زارع   . در مورد مقادير آنها ندارد 
زمـان   مقـدار ايـن نهـاده هـا در    . گروه سوم نهادهاي نامطمئن و يا ريسك هسـتند . براي تملك دارد

تصميم گيري براي تصميم گيرنده نا مشخص است  و بنابراين تصميم گيرنده قادر به استفاده از آنها 
درجه حرارت  ميـزان تـابش    –براي مثال  ميزان بارندگي . نيست و هيچ كنترلي در اين مورد ندارد

  ...  .نور خورشيد و
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ي مي توانند مقادير متفاوتي به خود در طول دوره زراع) xm+1,...,xl(هر يك از نهادها ي ريسكي 
همين خصوصيت باعث شده تا ميزان محصوالت كشاورزي داراي وسـان باشـد و تـا هنگـام     . بگيرند

  .برداشت با قاطعيت نتوان مقدار توليد را مشخص كرد
. نشان داده شـده اسـت   ) 1(يك نمونه از توليد ريسك توليد ناشي از نهادهاي غير مطمئن در تصوير

  
  حور افقي نهادها را نشان مي دهد ومحور عمودي توليد را نشان مي دهدكه م

براساس اين تصور بعد از كاشت بذر گندم در يك مزرعه ديم در صورتي كـه در سـال زراعـي وضـع     
واگر بارندگي به صـورت متوسـط باشـد بـه     ) 1(بارندگي خوب باشد توليد محصول به صورت نمودار 

بقيـه  . خواهـد بـود  ) 3(ي پايين باشد توليد محصول به صورت نمـودار  واگر بارندگ) 2(صورت نمودار 
متغييرهاي نامطمئن هم ممكن است همانند بارندگي عمل كنند  و موجب نوسـان توليـد محصـول    

  . شوند 
  منابع ريسك و عدم حتميت در كشاورزي

ود در منشـأ ريسـك موجـ   . كشاورزان در هنگام تصميم گيري با دامنه وسـيعي از ريسـك مواجهنـد   
در . و اعتبـارات باشـد  ) عرضـه (فعاليتهاي كشاورزي به طور عمده ممكن است از ناحيه توليد، قيمت 

  : زير هر يك از سه مورد به تفكيك بررسي مي شود 
  

  : ريسك توليد 
. كشاورزي فعاليت است متأثر از طبيعت كه محصوالت آن عمدتاً در هواي آزاد پرورش مي يابـد      

ب شده تا كشاورزي فعاليتي بسيار حساس در برابر دگرگوني هاي طبيعـت بـه   همين خصوصيت سب
هوا، بيماري ، حشرات، آفات، پرندگان ، جوندگان ، علفهاي هرز و مانند آنهـا نمونـه هـاي    . شمار آيد

  . سبب ساز ايجاد زمينه ريسك در توليد محصوالت است
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ه و قاطعي در توليد محصوالت كشـاورزي بـه   براي مثال، آب و هوا به تنهايي آثار بسيار تعيين كنند
پديده هايي مانند خشكسالي ،باران هاي شديد وبي موقـع، سـيل، تگـرگ، سـرماي     . وجود مي آورد

  . همه به علت تغييرات آب و هوايي ايجاد مي شوند... ناگهاني، توفان و 
  

ه ايجـاد خسـارت مـي    در ادبيات  بيمه ريسك عبارت است از نامعلوم بودن وقوع حوادثي كه منجر ب
شود اين تعريف داراي دو نكته اساسي است اول نامعلوم بودن وقوع حوادث ودوم ايجاد خسارت عدم 
حتميت حالتي است كه نه تنها مقدار دقيق يك متغير تصادفي مشخص نيست بلكه توزيع احتمـال  

نسـبت بـه   به عبارت ديگر در وضعيت عدم حتميت اطالعات موجـود  . آن متغير هم مشخص نيست
  . موضوع بسيار كمتر از موقعيتي است كه ريسك وجود دارد

  
  :ريسك اعتبارات 

فصلي بودن توليدات كشاورزي سبب ايجاد فاصله زماني بين پرداختهـا و دريافتهـاي كشـاورزان         
به همين دليل ممكن است كشاورزان براي پرداخت هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري در . مي شود

هنگامي كه زارع جهت تأمين مالي فعاليتهـاي زراعـي خـود    . نياز به گرفتن وام پيدا كنندكشاورزي 
در مورد هر وامـي كـه كشـاورز مـي گيـرد      . اعتبار دريافت مي كند مواجه با ريسك مالي خواهد بود

امكان دارد كه درآمد آينده اش براي بازپرداخت بدهي آن، بدون اسـتفاده از سـرمايه مزرعـه كـافي     
  . همراه با افزايش نسبت بدهي به سرمايه، ريسك مالي واحد كشاورزي افزايش مي يابد. نباشد

عالوه بر نبود اطمينان در مورد توانايي بازپرداخت وامها بدون استفاده از سـرمايه، بازپرداخـت وامهـا    
ت ريسك مالي ممكن اسـ . بدون استفاده از سرمايه، ريسك مالي از عوامل ديگري نيز ناشي مي شود

در مودر سطح نرخ بهره آينده، عدم رمضايت وام دهنده به تداوم اعطاي اعتبارات در سطح مورد نياز 
حال و آينده، ارزش بازاري وثيقه تضميني و ناتواني در تأمين جريـان نقـدي الزم بـراي بازپرداخـت     

  . بدهي وجود داشته باشد
  

  تفاوت بخش كشاورزي و صنعت از نظر ريسك و عدم قيمت
هـا بـا ريسـك و عـدم      هاي اقتصاد است كه در مقايسه با ساير بخـش  بخش كشاورزي از بخش     

قيمـت  . اين وضعيت در اقتصاد كشور ايـران آشـكارا درك مـي شـود    . حتميت بيشتري روبه روست 
     تعـديل  ا كاالهاي كشاورزي عموماً در يك بازار رقابتي تعيـين مـي شـود و در شـرايط بـازار، سـريع      

در حالي كه در بخش صنعت، قيمتها عموماً تمايل به انعطـاف پـذيري در جهـت  كـاهش     مي يابد، 
از طرف ديگر توليد و تصحيح مقدار توليد بخش كشاورزي در واكنش به تغييرات بـازار، فقـط   . دارند

در حـالي كـه بـراي بخـش صـنعت      . به شروع دوره توليد و اغلب يك بـار در سـال امكانپـذير اسـت    
راي تعديل در توليد و مقدار عرضه محصول در واكـنش بـه تغييـرات بـازار وجـود      فرصتهاي زيادي ب

از ديگر ويژگيهاي بخش كشاورزي وابستگي زياد آن به طبيعت است كه نتيجه آن هـم وجـود   . دارد
در حالي كه وابستگي بخش صنعت به . متغيرهاي نامطمئن در تابع توليد محصوالت كشاورزي است
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تحرك عوامل  –عالوه بر اينها انتقال و تبديل سرمايه در بخش صنعت . استطبيعت به مراتب كمتر 
درواكنش به تغيير شرايط بازار، در مقايسه با بخش كشاورزي، با سرعت و سـهولت بيشـتري    -توليد

تمامي اين ويژگيها سبب شده تا بخش كشاورزي در مقايسـه بـا بخـش صـنعت بـا      . انجام مي گيرد
  . ي مواجه باشدريسك و عدم حتميت بيشتر

  ريسك قيمت
يـك گـروه از آنهـا باعـث     : ريسك هاي كه منشا آنها قيمت هست به دو دسته تقسيم مي شوند     

در حـالي كـه   . نااطميناني و بي ثباتي در آمد كشاورزان مي شود ريسك تغيير قيمت محصول اسـت 
قيمـت محصـول    ممكن است كشاورزان احساس كنند كه مي توانند از طريق تصـميمات خـود روي  

تاثير بگذارند قيمت ها بجز موارد استثنايي خارج از كنترل آنها ست  قيمت محصوالت كشـاورزي از  
عالوه بر اين قيمـت محصـوالت ممكـن    . مي كند گر و از فصلي به فصل ديگر تغييرسالي به سال دي

باشد به هر حـال   است در يك مدت كوتاه  به اندازه يك هفته و حتي يك روز توام با تغييرات عمده
ماه و يا بيشتر طول مي كشد كه در طي اين مـدت ممكـن    6از زمان كاشت محصول تا برداشت آن 

  .است تغييرات اساسي اتفاق بيفتد
  ).1373نجفي و سلطاني، (گروه تقسيم كرد  5نوسانات قيمت را مي توان به 

دهنده عرضـه وتقاضـا ماننـد     تغييرات قيمت در بلند مدت كه در نتيجه تغيير در عوامل تشكيل -1
  .تكنولوژي و ذائقه مصرف كنندگان به وجود مي آيد

نوسان هاي ناشي در تغيير در سطح عمومي قيمت ها كه در نتيجـه رونـق ويـا ركـود اقتصـادي       -2
  .ايجاد مي شود

نوسان هاي دوره اي ويا سيكلي كه در مورد محصوالت كشـاورزي دو سـاله و محصـوالت دامـي      -3
  .است چند ساله

تغييرات فصلي كه بسياري از محصوالت كشاورزي را در بر مي گيرد و در نتيجه در عوامل عرضه  -4
  .و تقاضا تغيير به وجود مي آورد

آفات و امـراض و هـم چنـين در سياسـت      –تغييرات نامنظم قيمت كه در نتيجه تغييرات جوي  -5
  .دولت ها ايجاد مي شود 

قيمت سر چشمه مي گيرند ريسك ناشي از تغييرات نهاده ها اسـت  گروهي ديگر از ريسك ها كه از 
در صورتي كه قيمت نهاده ها تغيير كند هزينه كل محصوالت هم تغيير مي كند كه نتيجـه نوسـان   

  .در هزينه كل بي ثباتي در درامد خالص كشاورزان خواهد بود
وجـود ريسـك توليـد و    بيان مي كند كـه بـا فـرض     1986جاست وزيلرمن در مطالعه خود در سال 

قيمت امكان دارد كه قانون عرضه  صادق نباشد و عرضه محصـول بـه عوامـل ديگـري مانـد درجـه       
توزيع احتمالي قيمت و عملكرد همبستگي و كوواريانس بين قيمت هـا و عملكـرد    –ريسك گريزي 

  .بستگي داشته باشد كه در مجموع ممكن است باعث لغو قانون عرضه گردد
منشأ آنها قيمت است به طور معمول دو دسته اند، ريسك قيمت محصـول و ريسـك   ريسكهايي كه 

  . قيمت نهاده ها 
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در اين زمينـه ديـده   . قيمت محصوالت كشاورزي در سالهاي مختلف و فصلهاي مختلف تغيير ميكند
توأم بـا   –براي مثال يك هفته  –ايم كه قيمت محصوالت كشاورزي حتي درمدت زمان بسيار كوتاه 

  . يرات عمده باشدتغي
  

  : نوسانات قيمت را مي توان به پنج گروه زير تقسيم كرد
تغييرات قيمت در دراز مدت، كه در نتيجه تغيير در عوامل تشكيل دهنـده عرضـه و تقاضـا     - 1

  . مانند تكنولوژي و ذائقه مصرف كننده به وجود مي آيد
رونق يـا ركـود اقتصـادي     نوسانهاي ناشي از تغييرات در سطح عمومي قيمتها، كه در نتيجه - 2

 .ايجاد مي شود
نوسانهاي دورها ي يا سيكلي كه به علت تغيير در مقدار توليد و عرضه محصـول بيشـتر در    - 3

 . مورد محصوالت يك يا دوساله روي مي دهد
تغييرات فصلي كه بسياري از محصوالت كشاورزي را در بر مي گيرد و در نتيجه در عوامـل   - 4

 . جود مي آوردعرضه و تقاضا تغيير به و
تغييرات نامنظم قيمت كه در نتيجه تغييرات جوي، آفـات و امـراض و همچنـين تغييـر در      - 5

 .سياست دولتها ايجاد مي شود
هاي ناشـي از تغييـرات قيمـت     هايي كه از قيمت سرچشمه مي گيرند، ريسك گروه ديگر از ريسك

نتيجـه  . محصول تغيير مي كند در صورتي كه قيمت نهاده تغيير كند قيمت تمام شده. نهاده هاست
  . قطعي نوسان در هزينه كل، طبيعتاً بي ثباتي در درآمد خالص كشاورز خواهد بود

  
  ريسك مالي

فصلي بودن توليدات كشاورزي سبب فاصله زماني بين پرداخت ها و دريافت هاي كشاورزان مي      
مايه گذاري در امـر كشـاورزي   به همين دليل كشاورزان براي پرداخت هزينه هاي جاري و سر. شود

زارع هنگامي كه جهت تامين مالي فعاليت هاي زراعي . ممكن است نياز به گرفتن وام داشته باشند 
درهر زمـاني كـه زارع وام مـي گيـرد     . خود اعتبار دريافت مي كند مواجه با ريسك مالي خواهد بود 
همراه . ستفاده سرمايه مزرعه كافي نباشدامكان دارد درآمد آينده او براي بازپرداخت بدهي ها بدون ا

عـالوه بـر عـدم    . با افزايش بدهي نسبت به سرمايه ريسك مالي يـك كشـاورزي افـزايش مـي يابـد     
اطمينان در مورد توانايي باز پرداخت وام ها بـدون اسـتفاده از سـرمايه ريسـك مـالي از تعـدادي از       

نـرخ بهـره آينـده عـدم رضـايت وام      ريسك مالي ممكن است در مورد سـطح  . عوامل ناشي مي شود
دهنده به تداوم اعتبارات در سطح مورد نياز حال وآينده ارزش بازاري وثيقه تضميني و عدم توانـايي  

ريسك مالي در مقايسه با ريسـك  . در تامين جريان نقدي الزم براي بازپرداخت بدهي بروز پيدا كند
دار است و علت آن در اين است كه همـه  توليد و قيمت در بخش كشاورزي از اهميت كمتري برخور

براساس يـك نمونـه   . كشاورزان از وام واعتبارات در جهت اجراي برنامه هاي خود استفاده نمي كنند
 63كه از كشاورزان پنبه كار روستاهاي گرگان به عمل آمد مشخص گرديـد از  1373گيري در سال 
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ـ   ) درصـد  47(نفـر   57كشاورز فقـط   بنـابراين توليـد    .) 1373فردوسـي،  (د از وام اسـتفاده كـرده ان
كنندگان محصوالت كشاورزي در يك محيط وشرايط نامطمئن نسـبت بـه قيمـت هـا و عملكردهـا      

  . مجبور به اتخاذ تصميم در خصوص منابع مالي خود در توليد محصوالت هستند
ا در شـرايط  نشان داده اند كه ميزان مصرف نهاده هـ  1987به عنوان مثال رابينسون وباري در سال 

وجود ريسك متفاوت از سطح مصرف نهاده ها در شرايط اطمينان مي باشد وعالوه بر قيمت سـتاده  
ها و نهاده ها وسطح توليدبه عوامل مختلفي از قبيل واريانس قيمت محصول درجه ريسك گريزي و 

  .سهم نهايي نهاده ها در واريانس توليد بستگي دارد 
توانـايي بـاز   . مالي در بيشتر مزارع درارتباط با هم وجود دارنـد  ريسك قيمت ريسك توليد وريسك 

در واحـدهاي  . پرداخت بدهي يك واحد كشاورزي به سطح توليد و قيمت هاي دريافتي بستگي دارد
. كشاورزي دو دسته از ريسك هاي توليد و قيمت منشا اصلي ايجاد نوسان در درآمد خالص هسـتند 

        : ي ريسك درآمد خالص را آسـان تـر مـي تـوان نشـان داد      با نوشتن تابع درآمد خالص اجزا
I=PyY - ∑PiXi –F                         

  iقيمـت هـر واحـد از    Piمقار توليـد   Yقيمت هر واحد محصول و  Pyدرامد خالص  Iدر اين رابطه 
  . هزينه ثابت است fمقدار نهاده ها و Xiنهاده

) Y(و همچنين تغييـر در متغيـر بـازده محصـول      py,piني براساس اين رابطه در اجزاي قيمت يع
  . خواهد شد) I(سبب بي ثباتي در درآمد حاصل 

تحقيقات نشان مي دهد در آمريكا توليدكنندگان محصوالت كشاورزي عوامل مخاطره آميز موثر بـر  
را  ادامه فعاليت هاي خود در كشت انواع محصوالت زراعي سيزيجات محصوالت گلخانـه اي و دامـي  

  )harwod,et al .1999 (به شرح زير بيان داشته اند 
  كاهش در عملكرد محصوالت )1
 عدم اطمينان نسبت به قيمت )2
 توانايي سازگاري با تكنولوژي جديد )3
 مسائل مالكيت )4
 تغيير در سليقه مصرف كنندگان )5
      تغيردر قوانين و مقررات دولتي )6

  :رو هستند به شرح زير است را كه كشاورزان با آن روب) خطراتي(مهمترين ريسك ها 
  خطرات اقتصادي

  :از بعد اقتصادي محصوالت كشاورزي در دو مرحله با تهديد روبرو هستند     
  مرحله قبل از عرضه به بازار)1
  مرحله بعد از عرضه به بازار) 2

نوسانات در قيمت مواد كشاورزي اعم از بذر كودو ماشـين آالت مشـكل اعتبـارات بانـك هـا         
مايل آنها به پرداخت وام به كشاورزان از جمله خطراتي اسـت كـه قبـل از عرضـه بـه نـا       وعدم ت

مشخص بودن سياستهاي دولتي در قبال محصوالت وناپايدار بودن اين سياسـت هـا و نوسـانات    
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جهاني در قيمت محصوالت كشاورزي از جمله خطرات اقتصادي پس از عرضه به بازار محسـوب  
  .مي شوند

  
  خطرات اجتماعي

دزدي و سرقت از مزارع باغها ادوات كشاورزي جنگ آشوب و بلوا كه بـه طـور مسـتقيم و غيـر          
مستقيم به كشاورزان آسيب وارد مي كند وجود مشكل در سيستم پرداخت اعتبارات بانكي كه هـم  
معضلي اجتماعي وهم تا حدودي ناشي از سياست دولت است و مواردي نظير اينها از جمله خطرات 

  .ماعي هستنداجت
  خطرات طبيعي

خطرات طبيعي تهديد كننده محصوالت كشاورزي شامل خطرات جوي و آفات و بيمـاري هـاي        
محصوالت است خطرات جوي در بر گيرنده طيف وسيعي از خطرات مانند سيل و طوفان و تگرگ و 

  .گردباد و خشكسالي و سرمازدگي و غيره است
  خطرات بازار

مواد اوليه و محصوالت و نرخ بهره كه تحت تاثير تغييرات غير قابل پـيش بينـي   مانند قيمتهاي      
  :بازارهاي جهاني و سياستهاي دولت قرار دارند و شامل

  ماند عرضه نامطمئن كار واعتبارات وعرضه بي موقع بذور و كود: خطر منابع) 1
يد مي شود مثل آفـات  كه شامل طيف وسيعي از عوامل خطر ساز در زميته تول: خطرات توليدي) 2

  بيماري ها و خطرات جوي
مانند بيماري و حادثه ديدن كشاورز يا نيروي كـار خـانوار در هنگـام    : خطرات سالمت جسماني ) 3

  كار در مزرعه وكار با ماشين آالت كشاورزي 
  مانند دزدي آتش سوزي ساختمان ها ماشين هاي كشاورزي و دام ها: خطرات مالي ) 4
  .مانند مصادره زمين خسارات جنگي وديگر بالياي آسماني : ديگر خطرات ) 5

امـا كشـاورزان در   . نوع خطرات غالب در نظـام هـاي مختلـف كشـاورزي بـاهم متفـاوت اسـت            
كشورهاي در حال توسعه در معرض بيشترين خطرات هستند در اين بين كشاورزان كم درآمـد بـه   

  .خطر مي افتند ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك بيش از همه به
نتـايج و پيامـدهاي مثبـت و    . به طور كلي ريسك ذاتا و يا ضرورتا يك پديده خوب يا بد نيسـت      

عـدم وجـود   . منفي ريسك پذيري تابع شرايطي است كه در آن فعاليت كشاورزي صورت مي گيـرد 
ره برداري مـي  بهميزان منطقي ريسك پذيري مانع از ورود هر نوآوري يا فناوري نوين به نظام هاي 

آوري و بهبود فناوري توليديكي از راهكارهاي توسعه و تحول در نظام هاي بهـره  شود اگر پذيرش نو
ريسـك منطقـي   . برداري است در كنار آن بايد به ريسـك پـذيري منطقـي نيـز ارج گذاشـته شـود      

       دشرايطي است كه اگر خوب مديريت شود مـي توانـد منـافع قابـل تـوجهي بـراي كشـاورزان ايجـا        
به شرط آن كه دولت كشاورزان و نهادهاي محلي نقش خود را در اين فرايند به خوبي ايفا . مي كند
وقتي به ريسك به عنوان يك تصادف يا اتفاق كه هم مي تواند عامل كسب سود وهم عامـل  . نمايند
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ه ضرر باشد نگريسته شود موضوع محدود كردن ريسك ضعيف تر مي شود به همين علـت اسـت كـ   
در نظام » مديرت ريسك«بايد به دنبال  »محدود نمودن يا كاهش ريسك «توصيه مي شود به جاي 

گاهي نگرش منفي نسبت به ريسك به عنوان يك پديده كامال منفي موجب اتخـاذ  . بهره برداري بود
ع بـه عنـوان مثـال افـزايش تنـو     . راهبردهايي مي شود  كه با كارايي نظام بهره برداري تعارض دارند

فعاليت ها يا محصوالت كشت شده به عنوان يك راهبرد مديريت ريسك ممكن است باعث كـاهش  
كارايي و تضعيف روحيه رقابت پذيري و بي رغبتي براي توسعه پيوندهاي بازاري در نظام هاي بهـره  

 بنابراين در مديريت ريسك به طور همزمان بايد اثرات هر نوع تصميم گيري. برداري خانوادگي شود
  . و كارايي نظام بهره برداري سنجيده شود

مديران واحدهاي بهره برداري در مـديريت ريسـك بايـد تـالش كننـد تـا رويـدادها و پيامـدها              
به عنـوان مثـال بارنـدگي در كشـاورزي يـك      . احتمالي را به طور همزمان و دقيق پيش بيني نمايد

پيامـد  (افزايش سـفره هـاي آب زيـر زمينـي     رويداد مهم است كه پيامد هاي احتمالي آن مي تواند 
  . باشد) پيامد منفي (ويا حتي سيل ) مثبت 

 –سياسـي   –فرهنگـي   –اجتمـاعي   –با پيش بيني دقيق رويدادهاي مهـم طبيعـي اقتصـادي         
مديريت كار آمدتر نظام بهره برداري و تحقيق مي توان انتظار به بئد عملكرد و افزايش بهره وري را 

اين پيش بيني ها يا اصال صورت نگيرد و يا مبتني بـر عقـل و منطـق نباشـد مـي تـوان        اگر. داشت
. انتظار داشت كه تهديدات يا ريسك هاي كشـاورزي را مـي تـوان بـه فرصـت توسـعه تبـديل كـرد        

  . بنابراين مهمترين هنر كشاورز در مديريت ريسك تبديل انواع ريسك ها به فرصت ها مي باشد
گر كه نبايد آن را از نظر دور داشت اين كه عـدم ثبـات در درآمـدهاي مـزراع و     نكته اساسي دي     

متضرر گشتن توليدكنندگان در كشورهاي توسعه يافته و در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از 
ناحيه عوامل و ريسك هايي است كه از طريق روش هاي مديريت ريسك قابل كنترل نمي باشد اين 

ر دولت ها وارد آورده است تا برنامـه هـايي را در جهـت ثبـات درآمـدهاي توليـد       امر فشارهايي را ب
كنندگان از قبيل پرداخت هاي جبراني تعيين قيمـت هـاي تضـميني خريـدهاي اعتبـاري و بيمـه       

  ) . hueth&furtan, 1994(محصوالت كشاورزي تهيه و تدوين نمايند 
ور در حال توسعه منجـر بـه درخواسـت ايـن     از طرفي موقعيت بحراني براي روستاييان فقير در كش

 ,world bank(كشورها براي طراحي و اجراي برنامه هاي حمـايتي بيشـتر و كـاراتر شـده اسـت      
2001 . (  

صرف نظر از وجود يك چنين سياست هاي حمايتي بـراي روسـتائيان كـه توليـد كننـدگان اصـلي       
يجـاد سيسـتم هـاي بيمـه اي     محصوالت كشاورزي هستند پيشنهادهاي متعددي جهت طراحي و ا

  . كاراتر و بر اساس ريسك هاي بازار صورت پذيرفته است 
براي مثال اخيرا تعهد وظيفه بين المللي براي ريسك كاال استفاده از ابزارهاي بازاري به منظور ارائه 

  . بيمه قيمت براي كاالهايي است كه در بازارهاي جهاني مبادله مي شوند
  )از ديدگاه كشاورزان (بخش كشاورزي  مديريت مهارت ريسك در
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براي مقابله با خطرات كشاورزان وجوامع روستايي طيفي از برنامه هاي مهار خطـر را بـه وجـود         
آورده اند كه آنهارا مي توان به استراتژي هاي پيشـگيري از خطـر و اسـتراتژي هـاي درمـان خطـر       

  .)walker&jodga, 1986(تقسيم كرد 
  

  ش گيري از خطراستراتژي هاي پي
اين استراتژي ها عبارتند از تنوع محصوالت زراعي زراعت همزمان چند محصـول قطعـه بنـدي         

مزرعه تنوع منابع در آمدي غير كشاورزي برنامه هاي شراكت محصول در قرار دادهاي اجاره زمـين  
فراد و بدين ترتيـب  و استخدام كار گزيني نيز مي توانند راه هاي موثري براي تقسيم خطر در ميان ا

اين استراتژي ها مي تواننـد در مـورد بسـياري از خطـرات     . كاهش خطر مربوط به يك كشاورزباشد
اما با آنكه به تثبيت درآمد خانواده كمك مي كنند بـراي كـاورزان   .توليدي و بازاري كامال موثر باشد

ز سـرمايه گـذاري هـاي    داراي درآمد متوسط پر هزينه است زيرا مستلزم آن است كـه كشـاورزان ا  
براي مثال تنوع كشت محصـول معمـوال بـه طـور متوسـط  از يـك       . بسيار سودآور صرف نظر كنند

محصول خاص سودآوري كمتري دارد ويا قطعه بندي زمين هزينـه هـاي بـه صـورت عـدم كـارايي       
  . نيروي كار و افزايش هزينه هاي حمل ونقل را براي كشاورزان تحميل مي كند 

  اي درمان خطراستراتژي ه
اين استراتژي ها عموما پس از وقوع خسارت هاي فاجعه بار به كار بـرده مـي شـوند كشـاورزان          

براي باز پرداخت وام و پرداختهاي هزينه ضروري زندگي در سال هاي سانحه بـار ممكـن اسـت بـه     
لـي فـروش امـوال    اقداماتي از قبيل دريافت اعتبار جديد به ويژه اعتبار مصرف از فروشگاه هـاي مح 

در بسـياري از  . استفاده از ذخاير غذايي خود يا كار موقت در جاهـاي غيـر كـاورزي متوسـل شـوند     
جوامع روستايي نظام هاي كمك متقابل يا حمايت خويشاوندي نيز شبكه اي بـراي اعضـاي خـانوار    

ل فـروش  استراتژي هاي درمان خطر ممكن است پرهزينه باشند بـراي مثـا  . كشاورز فراهم مي كند
اموالي چون زمين و وام مي تواند در دراز مدت كشاورزي را به تاخير اندازد زيرا وام گرفته شده بايد 
با نرخ بهره باالي وام دهندگان غير رسمي باز پرداخت شود اما مشكل اساسـي تـر اسـتراتژي هـاي     

مگـام كـه وجـه    سنتي درمان خطر  اين است كه نمي توانند به گونـه اي مـوثر بـا مسـئله تغييـر ه     
مشخصه بيشترخطرات كشاورزي است بر خورد كنند به عنوان مثـال خطـرات مربـوط بـه توليـد و      

در . قيمت تقريبا در همه كشاورزان يك اجتماع روستايي كوچك به طور همزمان تـاثير مـي گـذارد   
محلـي   نتيجه بسياري از كشاورزان در يك زمان به دنبال وام مصرف مي روند كه اين خود نرخ بهره

را باال مي برد به همين ترتيب با افزاي عرضه نيروي كار دستمزدهاي محلي پايين مي آيد و فـروش  
  . همزمان اموال بسياري از كشاورزان ارزش آنها را كاهش مي دهد 

افزون بر اين پس از پايان بحران باز خريد اموال براي كشاورزان دشوار خواهد بود زيرا به دليـل  
البته مساله تغيير همگام براي همه خطـرات وجـود   . بل قيمتها دوباره باال مي روندرقابتهاي متقا

به عنوان مثال اغلب خطرات مربوط بـه سـالمت جسـماني مسـتقل از يكـديگر در ميـان       . ندارد
در اين موارد استراتژي هاي محلي درمان خطر مي توانند كـامال مـوثر   . كشاورزان روي مي دهد
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ي محققان استراتژي هاي مديريت ريسك در كشاورزي عامل دو نوع عمده از ديدگاه برخ. باشند
  )MEUWISSEN et al. 1995(مي باشد 

دوره (شامل انتخاب واريتـه هـايي بـا سـيكل     : استراتژي هاي مرتبط با عوامل داخل مزرعه)الف
  ...كوتاه تر تنوع در كشت و ) رشد 

) قرارداد با خريداران محصـول  (ر قراردادي مثل بازا: استراتژي هاي مرتبط با تسهيم هزينه ) ب
  ...توليد قراردادي بيمه كسب درآمد از منابعي غير از كشاورزي و 

  
  راهبردهاي مديريت ريسك در نظامهاي بهره برداري

  استفاده از نهاده هاي ريسك كاهنده
خطـر  مـي   نهاده هاي ريسك كاهنده اصوال باعث افزايش مقدار محصول مورد انتظار و كـاهش       

كودهاي شيميايي حشره كش ها و قارچ كش ها مثال هاي معمـولي از نهـاده هـاي ريسـك     . روند 
از طرفي ارقام مقاوم به خشكي نيز از طريق كـاهش احتمـال پـايين آمـدن ميـزان      . كاهنده هستند

بازدهي ريسك را كاهش مي دهند اين ارقام بدون در نظر گرفتن تغييـرات جـوي مثـل تگـرگ يـا      
بنابراين اسـتفاده از آنهـا بـه عنـوان     . حشرات موذي كال اثر فزاينده اي بر ميزان بازدهي دارندشيوع 

از طرفي استفاده از نهاده هاي ريسك كاهنـده بسـتگي بـه عوامـل     . ريسك كاهنده مورد توجه باشد
ينـه  چون احتمال ريسك مزاياي ريسك ميزان تاثير استفاده از اين نهاده ها بر درآمد كـاورزان و هز 

. اي كه توليدكنندگان براي مقابله با ريسك از طريق كاربرد اين نهاده هـا بايـد متحمـل شـوند دارد    
امـا بـه   . بايد توجه داشت كه نهادهاي پر هزينه ممكن است ميزان ريسك بازدهي را كاهش دهنـد  

رزان همين نسبت ريسك درآمدي را افزايش مي دهند  اما تاثير نا چيزي بـر افـزايش درآمـد كشـاو    
عامل مهم ديگر در استفاده از نهاده هاي ريسك كاهنده توجه به تاثير آب و هوا بـر پتانسـيل   . دارند

بسياري از اين نهاده ها ست اخيرا اقتصاددانان كشاورزي در استراليا به اين نتيجـه رسـيده انـد كـه     
آن روبـرو  وضعيت آب وهوايي عامل غالب براي تعيين سطح ريسـكي اسـت كـه توليدكننـدگان بـا      

  ).bernouill, 1994(هستند 
خشكي و تنش حاصل از كم آبي ناشي از آن نيز يك تهديد عمـده اقليمـي بـر توليـدات كشـاورزي      

سـيل و رعـد و بـرق كـه بـه نـدرت اتفـاق مـي افتـد           –است كه خطر آن در مقايسه با گرد بادهـا  
  ) . gimmes 1999(بيشتراست 

  :عبارتند ازبرخي از استراتژي هاي مديريت كم آبي 
استفاده بهينه از آب بارندگي از طريق جمع آوري روان آبهاي حاصـل از بـارش ايجـاد بنـد      )1

  ...كشت زود هنگام و  –براي كاهش سرعت روان آبها 
پوانـدن سـطح زمـين بـا كـاه      (كاهش افت آبي به كمترين مقدار ممكن از طريق مالچ پاي  )2

 ...ز و استفاده ازدروكن ها و وجين علف هاي هر) وكلش 
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استفاده بهينه از آب موجود و قابل دسترس با استفاده از واريته هـاي مقـاوم بـه خشـكي و      )3
استفاده از واريته هايي كه طول دوره رشد كوتاه تر و منطبق با اقلـيم مـورد نظـر را داشـته     

  .باشند
  
  
  

  انتخاب فن آوريهاي كم خطر
به عنوان مثال توليد در . نسبت به بقيه دارند برخي از فعاليت هاي كشاورزي بازده با ثبات تري      

هـم چنـين قيمـت    . نظام فشرده و چند كشتي با ثبات تر ومطمئن تر از نظام هاي تك كشتي است
براي محصوالتي كه دولت خريد آنهارا تضمين كرده در مقايسه با ساير محصوالت كمتـر در نوسـان   

فن آوري هاي كم خطر و يا رسيك كاهنـده   كشاورزان كما بيش تالش مي كنند تا با پذيرش. است
به عنوان مثال سرمايه گذاري در افزايش راندمان . كنترل خود را بر واحد بهره برداري افزايش دهند

آبياري و يا پيشگيري از شيوع آفات و بيماري هاي خاص را مي توان در زمره فعاليت هـاي ريسـك   
به كارگيري رايانه در كشـاورزي دقيـق   : است كهمعتقد ) 1999(لون برگ دي . كاهنده قلمداد كرد

او اعتقـاد دارد كـه در گذشـته    . احتمال بدست آوردن محصول با بازده بيشتر را افـزايش مـي دهـد   
فناوري رايانه بيشتر در زمينه هاي حسابداري و پرداخت ماليات ها در كشاورزي به كار گرفتـه مـي   

د و ليكن اگر فنـاوري بتوانـد اطالعـات مبتنـي بـر      شد كه چندان مورد توجه و عالقه كشاورزان نبو
تعيين موقعيت جهاني را كه براي نظارت و كنترل فعاليـت هـاي كشـاورزي و محصـوالت توليـدي      

  .كاربرد دارد را در اختيار كشاورزان قرار دهد از آن استقبال زيادي مي شود
  

  ايجاد تنوع در فعاليت هاي توليدي
ير كشت يا فعايت هاي توليدي و پس از توليد واحدهاي بهره برداري ايجاد تنوع در محصوالت ز     

  :يكي از راه هاي مديريت ريسك است كه مي توان به طريق گوناگون با اين شرح صورت پذيرد
انجام فعاليت هاي مشابه يا كشت يك ريسك نوع محصول در موقعيت هـاي فيزيكـي يـا    ) الف 

  انواع ريسك ها جغرافيايي متفاوت با درجات گوناگون از
انجام يك فعاليت خاص در زمان هاي متناوب در صورتي كه شـرايط طبيعـي اجـازه دهـد     ) ب 

  . ضمنا هزينه هاي آن چندان زياد نيست
كشت همزمان چند محصول در مزرعه و يا تلفيـق فعاليـت هـاي توليـدي گونـاگون ماننـد       ) ج 

  . دامداري و پرورش ماهي   -باغداري  –زراعت 
محصوالت توليـدي فاسدشـدني در زمـان هـاي گونـاگون بـه خريـداران و بازارهـاي          عرضه) د 

  . مختلف
يافتن و استفاده از منابع گوناگون عرضه نهاده ها براي كنترل ريسك هاي نـاي از تغييـرات   ) ه 

  . قيمت

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 

به عنوان مثال اگر آفات وبيماري هاي خاصي موجب خسارت فراوان شوند مي توان با يك نظام 
و كنترل آغاز گسترش و شيوع اين مشكل را شناسايي و به موقع براي رفع آن افدام نمود پايش 

)Huirne et al, 2000 Glauber Narrod , 2001 .(  اقدام نظارتي يا پايش بيشتر مبتنـي
بر كسب اطالعات و باز خوردها و قضاوت در مورد روند تحوالت پديده مورد نظر است در حـالي  

جلوگيري از بذور آلـوده بـه   . براي پيشگيري از بروز يا گسترش ريسك است كه كنترل اقداماتي
  .سياهك گندم جزو اقدامات كنترلي محسوب مي شود 

  1يك كاسه كردن غير رسمي خطرات
. گاهي مديريت ريسك در مناطق روستايي نياز به سازو كارهـاي چندگانـه مـديريت خطـر دارد         

در آفريقاي غربي حاكي از آن است كه سطح درآمـد يـا    )carter, 1997(براي مثال مطالعه كارتر 
مزارعه يكي از راه هاي مـوثر نـه فقـط در    . ثروت خانوارها نقش مهمي در مدريت خطر ايفا مي كند

در برخي از نظام هاي بهـره بـرداري   . تامين نهادها بلكه تقسيم خطرات كلي نظام بهره برداري است
باب در خصوص خسارت ناشي از ريسك هاي احتمـالي توافـق هـايي    مبتني بر مزارعه بين زارع و ار

صورت مي گيرد تا هر يك در آن حالت بخشي از ضرر را جبران نمايند ويا اگر ضرورت دارد ريسك 
  كاهنده به كار گرفته شود سهم هر يك در تامين هزينه هاي مربوطه چقدر باشد؟ 

خطر در همه ي حاالت نمي تواند موفقيت آميـز  برخي از كارشناسان معتقداند اين راهبرد مديريت 
 ) morduch, 1999(باشد
   

  2تامين مالي مزارعه
شيوه ي استفاده از پس اندازها و يا بازپرداخت بدهي ها تاثير قابل توجهي بر مـديريت ريسـك        

  )Barry&Bader,1984(در نظام بهره برداري دارد 
بابت قرض يا وام باشد ريسك مالي واحد بهره بـرداري او  اگر ميزان درآمد زارع كمتر از بدهكاري او 

از اين رو براي مقابله با اين ريسك مدير واحد بهره برداري بايـد سـطح بهينـه ي    . را تهديد مي كند
  .بدهكاري مزرعه را مخص نمايد

د از سوي ديگر هر چه يك نظام بهره برداري ميزان توليدات خود را براي بازار فروش افزايش مي ده
در صورتي كه مشكالتي كه در مديريت مالي ايـن نظـام   . مديريت مالي آن اهميت بيشتري مي يابد

برخي دولـت هـا بـراي كمـك بـه      . ها بروز كند خطر ورشكستگي يا ضررو زيان وجود خواهد داشت
بسـياري از  . كشاورزان در اين زمينه وام هايي با رايـط بازپرداخـت انعطـاف پـذير ارائـه مـي كننـد       

در . ات اعتباري رسمي مانند بانك ها كشاورزان خرده پا را تحت پوشش خدمات خـود نـدارد  موسس
اين رابطه بايد بررسي صورت بگيرد كه آيا منابع غير رسمي پاسخگوي نيازهاي مالي اين كشـاورزان  

اگر نتيجه برسي حاكي از عدم كارايي منابع غير رسمي با شـد  . براي مقابله با ريسك هستند يا خير

                                                 
1- informal risk pooling  
2 - farm financing 
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دخالت دولت براي مهار خطرات ناشي از كاهش منابع مالي كشاورزان خرده پا در نظـام هـاي بهـره    
  .برداري دهقاني يك ضرورت است

  
  نقش دولت در مديريت خطر

هر گروه از نظام هاي مختلف بهره برداري سهم خاصي در توليد اشتغال و مصـرف نهـاده هـاي         
ونه مداخله براي بهبود در اين نظام ها نيازمند شـناخت منـابع   بنابراين هر گ. داخلي وخارجي دارند 

. ريسك در هر يك به طور جداگانه و تعيين  راهبرد هاي مناسب مديريتي در ايـن خصـوص اسـت    
براي كنترل و مهار ريسكهاي نامطلوب در بخـش كشـاورزي همـه كنشـگران درگيـر يعنـي دولـت         

بـه عنـوان مـديران واحـدهاي بهـره بـرداري بايـد         سازمانها و تشكل هاي مردمي و خود كشـاورزان 
گاهي يك نظام بهره برداري در معرض ريسكي قـرار مـي گيـرد كـه     . اقدامات الزم را به عمل آورند 

. يعني فراگير نيست و محدود به همان نظام بهره برداري مي شود . فقط آن نظام را تهديد مي كند 
   نه انفرادي كنترل ريسك در اين نظـام از طريـق مـدير يـا    در اين حالت  نياز به اقدامات مداخله گرا

در مورد عوامل ريسك زايي كه اوال در بين نظام هاي مختلـف فراگيـر اسـت و    . پرست آن است سر
ثانيا مديريت آن خارج از منابع ظرفيت ها و توان كشاورز است نياز به اقدامات مداخله گري گروهي  

راي مديريت ريسك در نظام هاي بهره برداري چاره جويي كنـد و  دولت بايد ب. از جانب دولت است 
عدم دخالت به موقع دولت در اين زمينه مشـكالت و زيـان هـاي    . نقش خود را به خوبي ايفا نمايد 

مهـاجرت   زي وورفرسايش و نـابودي منـابع پايـه كـار     –جبران ناپذيري چون تغيير كاربري اراضي 
برخي از اهم اقدامات ضروري كه بايد توسط دولت صورت گيرد . جمعيت روستايي را به دنبال دارد 

 :عبارتند از 
-تهيه طرح جامع مديريت ريسك در بخش كشاورزي براي منـاطق مختلـف اكولـوژي    •

  زراعي كشور
  . شناسايي خطراتي كه بخش قابل توجهي از نظام بهره برداري را متاثر مي سازند   •
و كارشناسان برجسته و اطـالع رسـاني بـه     پيش بيني خطرات با كمك ابزارهاي دقيق •

  كشاورزان براي مقابله با ريسك
  گردآوري داده هاي سري زماني براي پيش بيني ريسك در آينده  •
  نزديك سازي تصميمات كشاورزان براي مديريت ريسك  •
  تقويت وحمايت از صندوق بيمه محصوالت كشاورزي •
  اورزي جلب مشاركت بخش خصوصي در مديريت ريسك در بخش كش •
  . تخصيص يارانه هاي حمايتي به كشاورزلن فقير و محدود منابع براي مقابله با ريسك •
  . توسعه فناوريهاي كشاورزي مناسب و ريسك كاهنده در مراكز تحقيقاتي كشاورزي  •
  ). انبارها، سيلوها، سردخانه ها(توسعه ظرفيت ذخيره سازي محصوالت كشاورزي  •
  . قع نهادهاي ريسك كاهنده نظارت بر تهيه و توزيع به مو  •

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 

توسعه زير ساخت هاي بخش كشاورزي و نهاده هاي مردمي و تقويت مشاركت در بين  •
  . كشاورزان به منظور همياري در زمان ريسك 

بهبود الگوهاي مصرف مواد غذايي در جامعه با استفاده از رواج فرهنگ استفاده از مـواد   •
  .يد يك محصول خاص در سطح گستردهغذايي متنوع براي كاهش ريسك ناشي از تول

  
  
  
  

  سياست قيمت گذاري منطبق با شرايط ريسك و افزايش هزينه هاي توليد
نقش ديگر دولت در مديريت ريسك استفاده از سياست قيمت گذاري منطبق با شرايط ريسـك       

ارت جهـاد  چرا كه شيوه خريد دولت اغلب به اين ترتيب است كـه وز . و هزينه هاي توليد مي باشد 
كشاورزي هر ساله قيمت هر كيلو گندم را بر اساس هزينـه توليـد آن محاسـبه و بـه شـوراي عـالي       
اقتصاد پيشنهاد مي كند شوراي عالي اقتصاد نيز  با توجه به اين كه بايد يارانه قابـل تـوجهي را بـه    

تعيـين مـي   مصرف كنندگان پرداخت كند اغلب قيمت گندم را در سطح پايين تر از قيمـت واقعـي   
كند اين شيوه قيمت گذاري بر انگيزه توليد كننده اثر منفي مي گـذارد و ريسـك توليـد را افـزايش     

  ) 1380نجفي، (مي دهد 
  

  )يارانه (تخصيص سوبسيد 
يكي از كمك هاي مسلم دولت در مديريت ريسك تخصيص يارانه در قالب عرضـه نهـاده هـاي          

اين ابزار جنبه هاي مختلف در مـديريت ريسـك   . است ...  سم، علف كش و ارزان قيمت مثل كود ،
  :اهميت دارد

دسترسي آسان و به موقع كشاورزان به نهاده هاي مناسب توليد از جملـه بـذور اصـالح     )1
  ...شده و 

 .كمك مالي به كشاورزان براي كاهش سطح ضرردهي در شرايط توام با ريسك )2
 .هاي جديد گسترش دامنه استفاده از نوآوري ها و تكنولوژي )3
جلوگيري از ضرردهي كشاورزان به سبب تهيه نهادها از بازار آزاد با قيمـت هـاي بـاال و     )4

 ) .  Glickman,2000(بعضا ارائه نهاده هاي نامناسب و غير مجاز 
. به طور كلي تنوع در فعاليت هاي توليدي به فعاليت همزمان در چند رشته توليدي اشاره دارد      

ي تنوع در فعاليت هاي توليدي بر اين اصـل اسـتوار اسـت كـه بازگشـت حاصـل از       انگيزه اصلي برا
فعاليت هاي مختلف به طور همزمان كاهش يا افزايش پيدا نمي يابد بنابراين زمـاني كـه درآمـد يـا     

به طور مثال يـك  . منفعت پايين مي باشد ممكن است درآمد در ساير فعاليت هاي همراه باال باشد 
ت محصوالت مختلفي را توليد نمايد ويا تركيبي از فعاليت هاي دامـي و زراعـي را   كشاورز ممكن اس

با توليد چندين محصول به جاي يك محصول كشاورز بـا ريسـك كمتـري نسـبت بـه      . داشته باشد 
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كاهش درآمد پايين مواجه است چرا  كه درآمد حاصل از دو محصول و يا دو فعاليت  به طور كامـل  
عوامل متعددي بر روي تصميم كشاورز در مورد ايجاد تنـوع در  . مثبت ندارند با يكديگر همبستگي 

يكي از اين عوامل درجه ريسـك گريـزي كشـاورز بيشـتر باشـد      . محصوالت و فعاليت ها تاثير دارند
  ) .Beneke,1998(درجه تنوع در فعاليت ها و يامحصوالت توليدي وي بيشتر است 

كشت و دسترسي به نهاده ها نيز مـي توانـد در درجـه تنـوع      عوامل ديگري از قبيل روش هاي     
نتايج تحقيقات مختلف نشان مي دهد كه هر چه همبسـتگي مثبـت  و يـا منفـي     . تاثير گذار باشد 

درآمد محصوالت يا فعاليت هاي مختلف در تركيب تنوع فعاليـت هـا كمتـر باشـد انتخـاب آنـه در       
در عين حال تنـوع در فعاليـت هـا    ) . Schoney et al.1994(تركيب فعاليت ها مناسب تر است 

يكي ازروش هاي مديريت ريسك در آمد كشاورز را كاهش مي دهد به طور مثال در كشـور امريكـا   
تركيب سويا و ذرت ويا توليد ذرت به همراه پرورش دام از تركيبات عمومي جهت تنوع بخشيدن به 

  . محصوالت توليدي مي باشد 
يد گندم و پرورش گوسفند با هم در كشورهاي كمتر توسـعه يافتـه كشـت هـاي     در استراليا تول     

 Walker(مخلوط و يا تركيب فعاليت هاي زراعي و جنگلي نمونه هايي از تنوع محصول مي باشند 
and Joha, 1986 . (  اما بايد توجه نمود كه اكثر مواقع ممكن است كه هزينه هاي ايجاد تنـوع در

بنابراين تنوع هميشه بهتـرين راه حـل بـراي    . از آن را تحت تاثير قرار دهد  فعاليت ها منافع حاصل
  ) .Dodson ,1993(مديريت ريسك نمي باشد 

  گرد آوري و استفاده بهينه از اطالعات
چه كشاورز از ريسك روي گردان باشد ويا نباشد در يك محيط ريسـك پـذيري اطالعـات مـي          

ه بايد مشخص كرد زمان و پولي كه صرف گـردآوري اطالعـات   البت. تواند باعث كاهش ريسك شود 
مي شود آيا نتايج مطلوبي را براي كشاورزي در پي دارد يا خير ؟ اين اطالعات مـي توانـد در مـورد    

به عنوان مثال در بنگالدش تسهيالت ارتباط از . فناوري هاي توليد فرصت ها و روندهاي بازار باشد 
موجب شد تا كشاورزان بتوانند محصوالت زراعي ودامي خود   2ياخته اي و فناوري 1راه دور گرامين 

  ).Bayes,2000,Burr,2000(را به قيمت مناسب تر به فروش برسانند 
درصد توليدكنندگان كه از روش هاي تنوع سازي اسـتفاده كـرده انـد نشـان      80بررسي بالغ بر      

اما اطالعات بـا سـاير   . نده مديريت ريسك است داده است كه اطالعات از ابزارهاي مهم و تعديل كن
در واقـع اطالعـات اسـاس تمـام ابزارهـاي مـديريت       . ابزارهاي مديريت ريسك بسيار متفاوت است 

ريسك را تشكيل مي دهد وهزينه هاي تهيه اطالعات بستگي به تعداد افـراد اسـتفاده كننـده از آن    
در توانايي انتخاب توليـد كننـده در زمينـه هـاي     يكي از اثرات مهم اطالعات تحول . اطالعات ندارد 

مثال در زمينه بازاريابي اطالع از قيمت هـا  . توليد بازاريابي و انتخاب ابزارهاي مديريت ريسك است 
همچنين توليدكنندگان مي توانند از ويژگي هـاي قيمـت   . درفصل فروش مي تواند بسيار مهم باشد

هاي آتي و مقايسه و تطبيق قيمت هاي تعيين شده براي تعيين شده براي سازماندهي وضعيت بازار
                                                 

1-  Gramine  Telecimmunication 
2 - Cellular Techniology 
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برآورد ميزان باز دهي محصوالت خـود اسـتفاده كننـد عـالوه بـر آن اطالعـات داراي ويژگـي هـاي         
ممتازي نسبت به ساير ابزارهاي مديريت ريسك است از جمله آن ويژگـي هـا عـام المنفعـه بـودن      

اسـتفاده از آن   آوري اطالعـات در برابرفوايـد   از طرفي هزينه هاي اقتصـادي جمـع  . اطالعات است 
اما بايد در نظر داشت امكان استفاده مكرر از اطالعات در آينده باعث مـي شـود   . بسيار ناچيز است 

كه كسب موافقت عموم براي پرداخت هزينه هاي مربوطه مشكل باشد چرا كـه اسـتفاده كننـدگان    
مـي شـوند و اسـتفاده كننـدگان آينـده بـه طـور         اوليه اين اطالعات هزينه هاي مربوطه را متحمل

  ) .1378زيبايي و همكاران، (مستقيم و غير مستقيم از اين پرداخت ها ذينفع مي شوند 
  
 

  رفتار افراد تحت شرايط ريسك و عدم حتميت 
يكي از عوامل مهمي كه سبب مي شود افراد در شرايط تقريباً مشابه، تصميمهاي متفـاوتي بگيرنـد،   

به طور كلي افراد را بر حسب رفتاري كـه در مقابـل   . وتي است كه نسبت به ريسك دارندنگرش متفا
  : ريسك از خود بروز مي دهند به هفت گروه تقسيم مي كنند 

  اجتناب - 1
 خنثي سازي - 2
 نگهداري يا پذيرش  - 3
 كاهش  - 4
 گريز - 5
 انتقال - 6
 تركيب - 7

  . انتخاب هر يك از موارد فوق بستگي به شيوه مديريتي افراد دارد
  

  ن جايگاه بيمه در توسعه اقتصادي بخش كشاورزي تبيي
اگر ما نظام بيمه اي را در جهان، با در نظر گرفتن تجربه طوالني آن بررسي كنيم پي مـي بـريم        

كه بيمه دقيقاً با هدفي اقتصادي به وجود آمده و در زمينه هاي مختلـف اقتصـادي از جملـه ايجـاد     
  . نقش مهمي را به عهده دارد... ا، توزيع درآمد و امنيت سرمايه گذاري، هدايت سرمايه ه

افـزايش توليـد و افـزايش بـازده     . امروزه تأمين نياز غذايي جامعه از مهمتـرين مسـائل كشورهاسـت   
ايـن مهـم   . محصوالت كشاورزي در گرو سرمايه گذاري و ورود تكنولوژي مناسب در اين بخش است

بـديهي اسـت در صـورتي كـه     . ه گذاري مهيا شـود زماني حاصل مي شود كه بستر الزم براي سرماي
هاي مناسب از سرمايه گذاري حمايت كنيم در تأمين مواد غذايي و توسعه اقتصادي  نتوانيم با روش

ور باعـث مـي شـود كـه     وجود خطـرات طبيعـي فـراوان در كشـ    . پايدار با مشكل مواجه خواهيم شد
ر موجب دلسـردي آنهـا بـراي سـرمايه گـذاري      شكالت فراواني رو به رو شوند و اين امكشاورزان با م
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امنيـت  ا كاهش سرمايه گذاري باعث كاهش توليد شده و نتيجتـ . هاي آينده مي شود بيشتر در سال
  . غذايي جامعه به خطر مي افتد

 6ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخشها از همه كمتـر و در حـدود        
تـا سـال    1356اينكه ميزان سرمايه گـذاري در بخـش كشـاورزي از سـال      جالب توجه. درصد است

درصد كاهش يافته و حجم سرمايه گـذاري در   5به بعد، به  70درصد بوده و از سال  6تقريباً  1370
اين مدت تقريباً ثابت مانده است در صورتي كه ميزان جمعيت كشور در ايـن مـدت بـه بـيش از دو     

اين امر نشان مي دهد كه ميزان سرمايه گذاري در اين بخـش متناسـب بـا    . برابر افزايش يافته است
با وجود اين، بخش كشاورزي در حال حاضر تأمين كننـده نيـاز غـذايي    . رشد جمعيت كشور نيست

درصد نياز صنايع است و بيشترين سهم را در توليد ناخالص  90درصد جمعيت كشور و  80بيش از 
ن امر نشان مي دهد كه بخش كشاورزي از اسـتعداد بـالقوه زيـادي    اي. ملي بدون احتساب نفت دارد

برخوردار است كه در صورت توجه الزم به آن مي تواند نقش بسيار مهمي را در اقتصاد كشور داشته 
ايجاد امنيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به طور حتم ميـزان سـرمايه گـذاري در ايـن     . باشد

ه نظر مي رسد هزينه هاي ايجاد امنيت در آغـاز كـار بسـيار زيـاد     گرچه ب. بخش را افزايش مي دهد
باشد ولي با سرمايه گذاري بيشتر از طريق فرآيند جلوگيري از خطر و با ورود تكنولوژيهاي مناسـب  

  . در بخش كشاورزي، در درازمدت از هزينه هاي بيمه كاسته مي شود
مالي در فرآيند تصميم گيـري كشـاورزان    نبود بيمه محصوالت كشاوري و پايين بودن ميزان امنيت

هاي آنها از لحاظ اقتصادي بر اساس تابعهاي توليد نباشـد   تأثير گذاشته و باعث مي شود كه تصميم
و در نتيجه چنين واقعيتي، هميشه منابع براي توليد بهينه تخصـيص نمـي يابـد و در سـطح كـالن      

روابط تجاري كشاورزان نيز تأثير مي گذارد  چنين شرايطي بر روي. باعث به هدر رفتن آنها مي شود
و سبب مي شود كه شيوه هاي مختلف تجاري كه در حقيقت به ضرر توليد كنندگان است گسترش 

بدين جهت كشاورز سعي خواهد كرد ريسك موجود را به ديگري منتقل كند و بـه درآمـد كـم    . يابد
ان به دسـت دالالن و واسـطه هـاي ايـن     ولي مطمئن تربسنده نمايد و مازاد درآمد حاصل از كشاورز

ايـن امـر   . كاهش درآمد كشاوران در ميزان سرمايه گذاري آينده آنها تأثير مـي گـذارد  . بخش برسد
نتيجتاً باعث كاهش توليد مي شود و اين چرخه به صورت يك دور باطل به عدم توسـعه كشـاورزي   

  . ه كشور ايفا كندمي انجامد و اين بخش نمي تواند نقش اساسي خود را در توسع
بيمه موجب مي شود كه موقعيت اعتباري كشاورزان بهبود يابد و زمينه و دسترسي آنها را اعتبـارات  

در حال حاضر تنها درصدي از كشاورزان بزرگ و با نفوذ كه امكان تهيه وثيقه . بانكي فراهم مي آورد
وه بر ايـن بيمـه كشـاورزي مـي توانـد      عال. يا ضامن بانكي را دارند از اين اعتبارات استفاده مي كنند

اول از طريـق  : اين انتقال اقتصادي از دو طريق صورت مـي پـذيرد   . موجب توزيع مجدد درآمد شود
پرداخت پول از طرف كساني كه دچار خسارت نشده انـد بـه افـراد خسـارت ديـده و دوم از طريـق       

قيقت يك انتقال داخلي در اقتصاد مشاركت دولت به نفع كشاورزان از طريق پرداخت يارانه كه در ح
  . ملي به طور همه جانبه در توزيع مجدد درآمدها در جهت حمايت از كشاورزان است
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  قيمت تضميني

هاي حمايتي دولت درجهـت جلـوگيري    ن قيمت تضميني براي محصوالت يكي ازسياستيتعي       
ايـن   در .باشـد  اورزي مـي توليدكنندگان بخـش كشـ   گشتن كشاورزان و متضرر نوسانات قيمت و از

 .گـردد  ن مـي يمحصول تعي سياست يك قيمت حداقل براي محصوالت كشاورزي قبل ازشروع توليد
 دولـت تمـام يـا    قيمت تضـميني برسـد   از به كمترمحصول هنگام عرضه محصول به بازارقيمت  اگر

يت قيمـت  رواقع قيمت تضميني سياستي است براي تثب د. محصول راخريداري مي نمايد قسمتي از
 .باشـد  صـورت مـي   به دوسياست قيمت تضميني معموال.توليدكنندگان  محصول درجهت حمايت از

 نظـر  تالقي عرضه وتقاضا سطح قيمت محصول مورد دريك نوع ازآن دولت براساس برآوردي ازنقطه
 ين يـ تع بـرآورد قيمـت بـازار آزاد    از مرحله بعدي قيمت تضميني را درسطحي باالتر در مشخص و را

بـراي محصـوالت    بيشـتر  و كنـد  توليدكنندگان حمايت مي از اين نوع قيمت تضميني قويا .كند مي
نـوع دوم   در .خاصي به كارمي رودكه دولت به شدت عالقه مند به افزايش آن محصول خـاص اسـت  

نوسـانات   كـه ايـن روش آشـكارا از    كنـد  ين مييتع آزاد از بازار ن تريدر سطحي پاي دولت قيمت را
ـ  ق شديد ايـن تضـمين را بـه     و مـي نمايـد   ويـژه كـاهش نامتناسـب محصـول جلـوگيري      ه يمـت ب

بـه طـوركلي اسـتفاده    .توليدكنندگان مي دهد كه محصول خودرا به قيمت اعالم شده عرضـه كننـد  
داشته باشدبه عنوان  مقابل تقاضا وجود در ازسياست قيمت تضميني درحالتي كه امكان عرضه مازاد

سياسـت قيمـت تضـميني     .گيرد ابطه با محصوالت توليدكنندگان صورت مينوع بيمه اقتصادي درر
سازمان هاي مربوط دربخـش كشـاورزي منتقـل     به دولت و درواقع ريسك نوسان قيمت محصول را

 .نمايد مي

 بيمه به عنوان يكي ازروش هاي مديريت ريسك دربخش كشاورزي

ريسك هاي كشـاورزي   ه مشخصه بيشتركه وج )تغيرهمگام(مشكل  بر بيمه كشاورزي مي تواند     
 شـود  هنگامي كه كشاورزان بدانند افت فاحش درآمدشـان ازنظرمـالي جبـران مـي    . است غلبه كند

 برا ي مثال شـمار  .شود بيشتر مي براي رسيدن به سودي مطمئن يتمايل آنها براي اختصاص منابع
تمايل بيشتري به پـذيرش   و دتوليد مي كنن )خطر( وجود ريسك را با محصوالت سودآور بيشتري از

افزايش  -به اين ترتيب افزايش ارزش افزوده بخش كشاورزي. تكنولوژي هاي پيشرفته پيدا مي كنند
همچنـين بيمـه ريسـك    . باشد مزاياي بيمه مي واز دستاوردها  روستا كاهش فقر -درآمد كشاورزان 

 كشـاورزي را هـاي   ميـزان وام  مـي سـازد   قـادر  بانك هـا را  و عدم بازپرداخت وام راكاهش مي دهد
 .افزايش دهند يا نرخ باز پرداخت وام راتعديل كنند

 در البته بايددرنظرداشت بيمه محصوالت كشاورزي درصورتي مي تواند به عنوان يـك روش كارآمـد  
 :باشد مديريت ريسك باشد كه دربرگيرنده موارد زير

 .بيمه گرمسئول عمليات مالي خودباشد-1
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 .قابل بيمه شدن بيمه شوندتنها ريسك هاي -2

همچنـين براسـاس زمـان     واقعـي و  دقيق و اساس محاسبه عادالنه و امكان بر حد حق بيمه ها تا-3
  .پيش بيني گردند پرداخت خسارت

  .همگام با توسعه بيمه هاي خصوصي توسعه يابد وبا آنان رقابت كند و انتخابي باشد بيمه بايد-4

كشـاورز   اساس خسارت پرداختي براي هر بر بايد حق بيمه ها ساعدانتخاب نام از پرهيز به منظور-5
  . محاسبه گردد

  .محاسبه شوند به دقت كنترل و هزينه هاي اجرايي بايد -6

  خصوصيات ريسك هاي قابل بيمه

 .كنـد  چنانچه يك ريسك گروه بزرگي از مزارع راكه درمعرض خسارت متجانس قرارگرفته اندتهديد
حتمال خسارت ضروري است تعدادزيادي ازواحـدهاي مشـابه درمعـرض يـك     براي تسهيل دربرآوردا
احتمـال   باشند بيشتر هرچه تعدادمزارعي كه درمعرض خسارت قرارگرفته اند .خطرقرارگرفته باشند

 كمتـر  پيش بينـي مـي شـود    بررسي آمارها خسارت به صورت تجربي باآنچه كه با برآورد اشتباه در
 كه حتـي بـا   باشد زياد قدر تباه درموردخسارت پيش بيني شده آنوقتي كه احتمال اش .شد خواهد

بيمـه عملـي    داد قـرار  اين حالـت انعقـاد   باشددر افزايش منطقي حق بيمه نيزخسارت جبران ناپذير
  . شد نخواهد

  .بايدمعين باشد )خطر( خسارت حاصله ازريسك-

ارت ديگرعامـل خسـارت   به عبـ  .باشد دشوار ايجادخسارت ساختگي وجعلي بايد دربيمه يك ريسك
قابـل   مشـخص و  بايد )ريسك( خطر همچنين خسارت حاصله از .به آساني قابل تشخيص باشد بايد

زمينه ريسـك هـاي خـاص بـراي      موسسات بيمه خصوصي در باعث شده تا همين امر .ارزيابي باشد
ريسك  چون خسارت مربوط به اين .محصوالت كشاورزي نظير بيمه تگرگ براي گندم فعاليت كنند

  .اندازه گيري كرد را مي توان سريعا ها

  باشد  منتظره غير تصادفي و بايد مورد هر وقوع ريسك در-

ريسك هايي كه وقوع  .غيرمنتظره باشد وقوع آن بايد تصادفي و )ريسك( يك خطري  دربيمه"اصوال
دركشاورزي ريسك به همين دليل  .بتواندآنها راكنترل كند ارزبيمه گ آنها قابل پيش بيني است بايد

  .هايي كه ناشي ازضعف مديريت وغفلت هستنددربرنامه گنجانده نمي شوند

  .بزرگ باشد خسارت مربوط به ريسك بايد-
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سـبب آشـفتگي اقتصـادي بيمـه      و خسـارت آن بـزرگ باشـد    و )خطـر ( براي بيمه بايد يك ريسك
يسك براي بيمه گزاران بيمه آن ر صورتي كه خسارت مربوط به يك ريسك پايين باشد در .گزارشود

 عـالوه برهزينـه خطـر    زيرا بيمه اي كه ازبيمه گزاران دريافت مـي شـود  .بود مقرون به صرفه نخواهد
خسـارت   ايجاد و صورت وقوع خطر در طرف ديگر از .اجرايي هم مي شود شامل هزينه هاي اداري و

  .بود هزينه خواهد براي بيمه گزاران توام با نيز  رامتغدريافت 

  .قابل محاسبه باشد بايد )خطر( مال وقوع ريسكاحت-

بـار   هـر  خط در يا مثال آمدن شير به طور.بعضي ازاحتماالت به طورمنطقي قابل پيش بيني هستند
برخي ازاحتماالت به صورت تجربي تعيـين   .قابل پيش بيني است مورد اين.  پرتاب يك سكه به هوا

 در ت گذشته مي توان احتمال وقوع يـك ريسـك را  تجربيا مورد باجمع آوري اطالعات در .مي شوند
  .آينده پيش بيني كرد

 فقـدان خطـر  ( آن تـاثيري نداشـته باشـد    ميزان خسارت ناشي از وقوع سانحه يا در رفتاربيمه گزار-
  )اخالقي

چـرا كـه احتمـال     .باشـد  بيمه پذير )خطر( مثال خوبي براي يك ريسك مي تواند طوفان شديد     
نظارت آن ساده است خسارت آن قابـل   .وي قابل پيش بيني استجگزارش هاي  وقوع آن به وسيله

ازسوي .ميزان خسارت دخالتي داشته باشد وقوع يا در كشاورز نمي تواند ارزشگذاري است و و برآورد
كـه محاسـبه احتمـال آن     است چرا ديگرخسارت ناشي ازهجوم ملخ معموال يك ريسك بيمه ناپذير

گذاري وقوع بالفعل وخسارت ناشي ازآن به ويژه هنگـامي كـه علـت هـاي      دشواراست اثبات وارزش
بي مبـاالتي   با وكشاورز مي تواند باشد دشوار مي تواند داشته باشد ديگري براي زيان محصول وجود

  .دهد شخسارت ناشي ازآن را افزاي احتمال وقوع و خود

  توسعه كشاورزي  مديريت ريسك و نقش بيمه در

 ريسـك و  درصـد 70كـه حـدود   نشان مي دهـد ) (FAO كشاورزي  بار و قات خوارنتيجه تحقي     
وقـوع حـوادث قهـري     ناشـي از  توقف بازپرداخـت آنهـا   تهديد سرمايه گذاري دربخش زراعت ونهايتا

ايـن مقولـه مسـتثني     بخش كشـاورزي از  نيز  ما كشور در ).1378، نوري سعيد.(طبيعت بوده است
ايـن   از .هسـتند ...زلزله و سيل و طبيعي نظيز حوادث قهري و بروز كشاورزان هرساله شاهد نيست و

 خسارت وارده ضرورت مي يابد مقابله با اين بخش و در يافتن تدبيري براي مديريت ريسك توليد رو
بخـش كشـاورزي بيمـه     در دربين سازوكارهاي مختلف مـديريت ريسـك توليـد    ).1378جعفرزاده(

ابزارهــاي مناســب حمايــت ازمنــابع مــالي  و ياســت هــامحصــوالت كشــاورزي بــه عنــوان يكــي ازس
توليدكنندگان مي تواند وسيله موثري براي تضمين سرمايه وافزايش تمايل به سرمايه گذاري دربين 

رقـراري بيمـه    ب).1370خـادم آدم ( شـود  بـه افـزايش توليـد    منجر تنهاي در و سرمايه داران گردد
ن مبني برحمايت ازآنها درمقابل خسارت وحوادث دربخش كشاورزي بااطمينان بخشيدن به كشاورزا
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ضمن حفظ ثبـات   .فراهم مي نمايد را بيشتر غيرقابل كنترل انگيزه الزم براي سرمايه گذاري  وتوليد
 )مقابله وجبـران خسـارت  -جلوگيري( مديريت ريسك در نسبي سرمايه گذاري  توانايي كشاورزان را

يعقـوبي  ( كمـك مـي كنـد    ورشك عمومي دركل اقتصادبه توسعه اقتصادي وثبات  و افزايش مي دهد
1379(.  

 .روي كشاورزان ريسـك گريـز دارد   مديريت ريسك تاثيري است كه بيمه بر بيمه در نقش ديگر     
 او صورتي درفعاليت توام باريسك شركت مي كند كه بـازده موردانتظـار   در يك كشاورز ريسك گريز

 شركت درفعاليت هـاي ريسـكي درنهايـت بـا     .ريسك باشدفعاليت بدون  از فعاليت ريسكي بيشتر از
بيمه باانتقال ريسك سـبب افـزايش قـدرت ريسـك      .بود توام خواهد انتظار كل مورد توليد افزايش 

بيمه  نقش ديگر .تشويق آنان براي شركت درفعاليت هاي توام باريسك مي گردد پذيري كشاورزان و
 كشـاورزي همـواره تـوام بـا     در ازتكنولوژي هاي جديداستفاده  كمك به مديريت ريسك درارتباط با

منبع اطمينـان كشـاورزان بـراي     تواند بيمه محصوالت مي دراين مورد .عدم اطمينان است ريسك و
  . )1373فردوسي پور( پذيرش تكنولوژي جديد وروش هاي اصالح شده كشاورزي باشد

دود به خسارات غيرمنتظـره ناشـي   توجه داشت كه هزينه هاي اقتصادي ريسك مح ازطرفي بايد     
هزينه هاي نامرئي خاصي  اين به نوبه خود و وجودريسك عدم اطمينان راباعث مي شود.ازآن نيست 

تبـع آن عـدم اطمينـان      بـه  ريسـك و  .بخش كشاورزي تحميل مي كند كل اقتصاد به ويژه بر بر را
رمايه مـابين فعاليـت هـاي    تخصـيص سـ   بر و موجب پايين آمدن بهره وري نهايي سرمايه مي گردد

 و اين عامل موجب بي كفـايتي دربهـره بـرداري ازسـرمايه هـا      عبارت ديگر ه ب مختلف اثرمي گذارد
گسـترش سـطح تحـت    ) .1365مظلـومي ( توسعه سرمايه گذاري هاي جديد مي شود كندشدن روند

-1379 تاسـال  به عنوان مثال .نظردورداشت از پوشش بيمه گندم نيزعامل مهمي است ونبايد آن را
 زيادي ازجمله زنـگ گنـدم و   موارد امروزه نيز نمي گرفت و بر در بيمه گندم عامل خشكسالي را 80
درنتيجه براي اجراي سياست اصالح نظام بازارگندم مي بايست بامتنوع سـازي   .شامل نمي شود را...

ت كـاهش  كردن سيستم بيمه همراه باگسترش فرهنگ بيمه محصـوالت كشـاورزي درجهـ    وكارآمد
  .)1381محمودي( ريسك اقدام كرد

واقعيت اين است كه از گذشته هاي دور پيوسته بخـش كشـاورزي سـهم عمـده اي در اقتصـاد           
اما به جرأت مي توان مدعي بود كه بخش كشـاورزي بـه رغـم تمـام     . كشور ما به عهده داشته است

ه هر از چندگاه بر محوريت آن شـده  كيداتي كاهايي كه تا به حال داشته و ت استعدادها و شايستگي
هاي بالقوه خود را  است، زمينه الزم براي برخورداري از شرايطي را كه بتواند به نحو مطلوب ظرفيت

به نظر مي رسد به داليـل گونـاگون، بـه ويـژه بـه واسـطه       . به بالفعل تبديل كند، كسب نكرده است
رغبت الزم بـراي  . در اين بخش وجود دارد هاي اقتصادي ريسك بااليي كه در مقايسه با ساير بخش

جلب و جذب سرمايه و در نتيجه برپايي يك بخش اقتصادي شكوفا كه بتواند رسالت و نقش واقعـي  
  . خود را در برنامه هاي رشد و توسعه ايفا نمايد، ايجاد نشده است

  مشخصه هاي ريسكهاي بيمه پذير 
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  :از بيمه كردن ريسك وجود داشته باشد  در ميان ريسك هاي واقعي ، شرايط زير بايد قبل
تعداد زيادي از واحدهاي مستقل در معرض ريسك بوده و توسط افراد ذينفع در پوشش بيمه  – 1

عمليات بيمه فقط  هنگامي صحيح است كه بيمه گر قادر باشد به طور نسبتاً . اي كنترل شوند 
براي انجام يك بر آورد منطقي  . نمايد  را پيش بيني) متوسط خسارات ( دقيق خسارات مورد انتظار 

يا قابل قبول از خسارت مورد انتظار در گذشته واحدهاي زيادي بايد در گذشته  واحدهاي زيادي 
بايد در گذشته در معرض خسارت قرار گرفته باشند برآورد خسارات مورد انتظار هر ريسك در آينده 

  . مورد استفاده قرار مي گيرند 
محدود باشد يا بر حسب زمان ، مكان ، علت و مقدار مشخص باشد  در غير اين خسارت بايد  - 2

چون تحت يك قرار داد معين خسارت بايد در . صورت مسائل تصفيه ي خسارت به وجود مي آيد 
زمان و مكان معيني اتفاق بيفتد و بر اثر خطر تحت پوشش حادث شود و با توجه به شرايط بيمه 

مشكل ديگر كه مرتبط با مشخصه مطلوب بعدي است كه تجمع تجربه . باشد  نامه قابل اندازه گيري
  . خسارتي هنگامي كه خسارت نا محدود است مشكل تر مي شود 

خسارت مورد انتظار در طول يك دوره عمليات متعارف بايد قابل مالحظه باشد اين شرط در  – 3
حاشيه هاي عملياتي براي بيمه گر صورتيكه حق بيمه ها در يك سطح ضروري براي ايجاد سود يا 

بتواند رعايت شود  3بايد قبل از اينكه شرط  2و  1شروط . محاسبه شده باشند ، ضروري است 
عالوه بر آن خسارات مورد انتظار بايد در طول نسبي با ثبات باشند يا در غير . وجود داشته باشند 

  . اين صورت قابل پيش بيني باشند 
از ديدگاه شركت بيمه كردن يك . بيمه گذار بايد اتفاقي و تصادفي باشد خسارت از ديدگاه  - 4

همچنين بيمه كردن خساراتي كه رخداد . شخص در مقابل خسارت عمدي كامال غير عاقالنه است 
  . آنها قطعي است نظير استهالك يا خساراتي كه به راحتي قابل پيشگيري هستند غير عاقالنه است 

  .ميشه براي بيمه كردن ايده آل نيستند ريسك هاي بيمه پذير ه
  ريسك هاي ايده آل بيمه پذير بايد داراي چهار شرط فوق باشند ، ولي اخيرا ريسك هاي كمي

  كه همه ويژگي هاي فوق را دارند توسط يك يا چند بيمه گر بيمه ) اگر نگوئيم همه آنها(  
ر مي رسند ، به دليل اينكه به طور با اين حال اكثر ريسك هايي كه به نظر بيمه پذي. مي شوند 

ذاتي بيمه پذير هستند و يا بدليل اينكه اقدامات ايمني خاص براي آنها در نظز گرفته شده است 
بعضي ازريسكهايي كه بيمه پذيري آنها با توجه به استانداردهاي فوق جاي . قابل بيمه شدن هستند 

در مقابل يك خطر معين پوشش ارائه مي دهد  سوال دارد ، به دليل اهميت آنها براي جامعه اي كه
، بدليل فشارهاي اجتماعي و بدليل اينكه بيمه پذير ريسك خاص در آينده انتظار مي رود يا به 
دليل ديگر هنوز بيمه نشده اند بيمه گران به طور گسترده در ارزيابي هاي خود از تعدادي از ريسك 

گران مشتاق بيمه كردن ريسكهايي هستند كه سايرين بعضي از بيمه . ها با هم متفاوت مي باشند 
بعضي از آنها ريسك . به راحتي آنها را تحت عنوان ريسك هاي غير قابل بيمه شدن رد مي كنند 

هايي را كه فقط واحدهاي كمي از آنها در معرض خسارت مي باشد بيمه مي كنند زيرا آنها بدنبال 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 

نمونه هاي زير ممكن است اين نكات را روشن . باشند  قابليت پيش بيني باال در كل صدور خود مي
  . كند

تعداد بسيار زيادي از واحدهاي متعلق به . ريسك خسارت آتش سوزي يك ريسك بيمه پذير است
شخص كه در پوشش بيمه ذينفع است در معرض آتش سوزي هستند ، اگر چه تعدادي از واحدهاي 

الل مي تواند با يك درجه قابل قبول به منظور ممكن است در جوار يكديگر باشند ، اما استق
دستيابي به اهداف عملياتي از طريق بيمه كردن گسترده واحدهاي پراكنده يا از طريق بيمه مجدد 

  . واحدهاي همجوار بوسيله ساير بيمه گران مفيد باشد 
ت و خسارت بر حسب زمان ، مكان و مبلغ محدود است و خسارت مورد انتظار قابل محاسبه اس

خسارت بيمه شده از ديدگاه بيمه گذار تصادفي است ، چون پوشش بيمه اي ، خسارات عمدي را 
  . پوشش نمي دهد 

  ريسك هايي كه بوسيله بيمه گران خصوصي بيمه پذير نيستند 
نمونه هايي از ريسك هاي واقعي كه عموماً به وسيله بيمه گران خصوصي از كانال هاي معمول غير 

هستند آنهايي هستند كه در ارتباط با خسارت ناشي از سيل به دارائي هايي واقعي  قابل بيمه شدن
ورشكستگي بانك ها ) به استثناي آنهايي كه تحت شرايط خيلي ويژه اي قابل بيمه شدن هستند ( 

مشكل عمده ي مرتبط با بيمه سيل اين است كه اشخاصي كه تمايل به . و بيكاري مي باشند 
بعبارت . ن شكل به اين نتيجه خواهند رسيد كه قيمت پوشش بسيار باال ست بدو. پوشش دارند 

بعالوه يك . ديگر اين از لحاظ اقتصادي براي اكثر متقاضيان بيمه سيل فاقد توجيه اقتصادي است 
دارائيهاي آنها به طور مستقل در معرض . سيل معموالً افراد بسياري را تحت تأثير قرار مي دهد 

  . ريسك نيست 
بدليل اينكه سيل خيلي از خانواده ها و شركتها را تهديد مي كند و به دليل اينكه بيمه خصوص 

را كه بر اساس  1968سال   NFIمعموالً در دسترس نيست ، كنگره آمريكا قانون بيمه ملي سيل
  . آن دولت مركزي پوشش هاي خود را با يارانه ارائه مي دهد ، تصويب كرد 

اين در . بل پيش بيني نيست و امكان وقوع خسارات فاجعه آميز را مي دهد ورشكستگي بانك ها قا
  . مورد بيكاري نيز صادق  مي باشد 

  . خسارات مورد انتظار كوتاه مدت قابل محاسبه نيستند 
  ريسك هايي كه فقط به وسيله بيمه گران دولتي قابل بيمه شدن هستند 

يمه گران خصوصي قادر به بيمه كردن آنها نيستند ، بيمه گران دولتي مي توانند ريسكهايي را كه ب
اين اجبار آنها را قادر مي كند كه . بيمه كنند ؛ به دليل اينكه آنها مي توانند بيمه را اجباري نمايند 

آن همچنين آنها را . هزينه ي برنامه ها  را برروي ريسك هايي با كيفيت متفاوت سرشكن كنند 
يمه را هر زمان كه نيازشان ايجاب كند بدون ترس از ، از دست دادن قادر مي كند كه نرخهاي حق ب

به اين . آن حتي مي تواند از اين طريق خسارات گذشته را جبران كند . بيمه گذاران تغيير دهند 
داليل بيمه دولتي براي پوشش دادن به سپرده گذاران بانكها در مقابل ورشكستگي آنها و براي 

بعالوه ، در عوض افزايش دادن حق . ر مقابل بيكاري در دسترس مي باشند پوشش دادن به افراد  د
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بيمه در مواقع لزوم دولت مي تواند در بسياري از موارد منافع خود را از طريق اصالح يك قانون 
دولت با اتكا به توان مالياتي خود نيز ممكن است از انواع برنامه  هاي دولتي يا دولتي . كاهش دهد 

با اين حال حتي بيمه گران دولتي عمليات با ثبات . ه صورت داوطلبانه حمايت كند خصوصي ب –
تري را ترجيح مي دهند كه با نزديك شدن ريسك به ريسك هاي ايده آل براي بيمه پذيري امكان 

  . پذير مي شود 
  رشد و اهميت بيمه 

 1986تا  1976سال هاي رشد و اهميت  روز افزون بيمه به عنوان يك روش كنترل از طريق ارقام 
بدليل گويا بودن ارقام آنها بدون هر گونه توضيح اضافي ارائه شده اند . مي تواند نشان داده شود 

  . باستثناي شرح چندين عمليات كم اهميت تر كه از جدول حذف شده اند 
در سر اطالعات بيشتر در مورد انواع خاص فعاليت هاي بيمه گران در ساير قسمت ها مي باشد كه 

روش ديگر اندازه گيري اهميت كار بيمه تعداد كاركنان آن . تا سر متن ارائه شده است 
ميليون نفر به وسيله ي بيمه گران خصوصي استخدام شده اند بر خالف  2تقريباً  1986درسال.است

  . و فقط در حدود يك سوم ازآنها مستقيماً درگير فعاليت هاي فروش بوده اند ) باور عمومي 
  ستفاده از بيمه به همراه ساير ابزارها ا

بيمه ممكن است بعنوان تنها روش كنترل يك ريسك و يا به همراه بعضي از روش ها ديگر به      
البته كنترل خسارت ممكن است هميشه همراه با بيمه اعمال شود ، ولي مزاياي . كار گرفته شود 

بيمه . با نگهداري به مقداري توجيه نياز دارد  تركيب بيمه با نگهداري و امكان پذيري تركيب بيمه
كسورات و مازاد نمونه اي از ابزار هاي بيمه اي هستند كه اين تركيب مفيد را امكان پذير مي سازند 
كسورات نگهداري تمام يا قسمتي از انواع خسارات را تا يك اندازه معين براي بيمه گذار امكان پذير 

قسمتي از خسارات مازاد بر اين سقف بيمه نامه را بيمه گر مي پذيرد مي سازد در حالي كه تمام يا 
به طور معمول بيمه گذار ممكن است يكي از چندين رقم كسورات را انتخاب كند صرف نظر از 
شكل كسورات واضح ترين اثر كاهش در حق بيمه پوشش بيمه است اين مورد هنگامي كه خسارات 

بل بيمه شدن نيستند قابل توجه است هزينه هاي تصفيه خسارات به دليل پر تواتر بودن كسورات قا
نيز براي بيمه گر كاهش مي يابد و اگر خسارات بيمه نشده كوچك باشند اثر استثنا كردن هزينه 
هاي تصفيه خسارات ممكن است حتي فراتر از اثر استثنا كردن خود خسارات باشد دليل ديگر براي 

گذار بايد قسمتي از هر خسارات را بپذيرد در نتيجه دليلي براي  كاهش حق بيمه اين است كه بيمه
دقت بيشتر دارد  بيمه گذار ممكن است كسورات را بدين دليل انتخاب كند كه حد اكثر خسارات 

در آمد ) در بلند مدت ، به صورت اقتصادي ( و با اطمينان بااليي . نگهداري شده كوچك است 
از طرف ديگر بيمه گذار ممكن است به اين نتيجه برسد . مهيا كند عملياتي يا ذخاير احتياطي را 

كه  مي تواند با اطمينان بااليي خسارات رابا حد معيني خود بيمه گري كند اگر چه آن مبالغ مي 
تواند با يك درجه نسبي از دقت پيش بيني شود در مورد ديگري ريسكهايي كه با اطمينان بااليي 

به بيمه گر انتقال داده مي شود ذخاير حق بيمه ممكن است براي پرداخت قابليت نگهداري ندارند 
خساراتي كه نگهداري شده اند استفاده شوند پس اندازه هاي حق بيمه ممكن است براي پرداخت 
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خسارات نگهداري شده افزايش قيمت پوشش بيمه در مقابل خسارات قابل توجه يا هر دو مورد 
د شكلي از كسورات است هر زمان خسارات بالقوه كه به وسيله بيمه استفاده قرار گيرد بيمه مازا

گذار ايجاد مي شود قابل توجه باشد اغلب دو اصطالح بجاي يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرند با 
اين حال بيمه مازاد مفهوم خيلي تخصصي تري را داراست حد اقل مبلغي  به وسيله بيمه گر  تحت 

ي شود معموالً از طريق مذاكره بين بميه گر و بيمه گذار تعيين مي شود و بيمه مازاد پذيرفته م
عموماً برابر حداكثر خسارات احتمالي مي باشد مبلغي كه تحت بيمه كسورات نگهداري مي شود 
معموالً كوچكتر از حداكثر خسارت متحمل است به عالوه بيمه گر به جاي مذاكره با بيمه گذار براي 

موالً اين مبلغ را توسط پيشنهاد گزينه هايي از چندين مبلغ معين كسورات ارائه تعيين كسورات مع
مي دهد تفاوت ديگر بين كسورات و بيمه مازاد اين است كه تحت بيمه كسورات بيمه گر معموالً 
خدمات كنترل خسارت و تصفيه خسارات براي كل خسارات ارائه مي دهد در حالي كه  تحت بيمه 

بايد براي گرفتن اين خدمات از بيرون اقدام نموده يا خود آنها را انجام دهد در  مازاد بيمه گذار
  . نتيجه بيمه مازاد نسبت به بيمه كسورات و بيمه مازاد متفاوت مي باشند 

گسترش بيمه محصوالت كشاورزي، بي شك مي تواند باعث تحـول بنيـادين در توسـعه بخـش          
حمايت از توليد و به طور غير مستقيم حمايت از توليدكننـده  صندوق بيمه، با هدف . كشاورزي شود

ولي آنچه مسلم است بخش كشـاورزي  . و جلوگيري از سقوط توانايي مالي وي پايه ريزي شده است
براي توسـعه بشـخ كشـاوري، هـر بخـش و يـا       . در شرايط موجود با مسايل پيچيده اي رو به روست

ها و با اجزاء داراي  نظر گرفته مي شود كه با ديگر بخشزيربخشي به مثابه جزيي از يك سيستم در 
ها نمي توان در برنامه هاي توسـعه   بدون توجه به اين زيربخش. ارتباطات چند سويه و متقابل است

هـا نمـي تـوان در برنامـه هـاي توسـعه        بدون توجه به اين زيربخش. كشاورزي به موفقيت نايل شد
ن لحاظ به فرض كامل بودن طـرح بيمـه، نمـي تـوان انتظـار      به همي. كشاورزي به موفقيت نايل شد

داشت كه برقراري بيمه مي تواند موفق به حل كليه مسايل مربوط به بخـش كشـاورزي شـود بلكـه     
سياست بيمه و اجراي آن قادر خواهد بـود متناسـب بـا ديگـر سياسـتها نقـش كليـدي خـود را در         

  . يت اقتصاد ملي ايفا كنددستيابي به هدفهاي توسعه بخش كشاورزي و در نها
  

  منابع 
  فصلنامه صنعت بيمه. »نقش بيمه در فراگرد توسعه اقتصادي«. آل اسحاق، يحيي - 1
صـنايع فرودسـت، راه حلـي بنيـادين بـراي پايـداري توسـعه        «) . 1376. (اميني، اميرمظفر - 2

 . سمينار نقش صنعت در توسعه كشاورزي، شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان. »كشاورزي
، بخـش  » سرمايه گذاري و اعتبارات در بخـش كشـاورزي ايـران   «) 1357. (نژاد، ژيال ايران - 3

 . مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصادي كشاورزي
فصلنامه بيمه مركـزي ايـران،   » .مفهوم ريسك در بيمه محصوالت كشاورزي«. جابري، ايرج - 4

 .  14شماره 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


 

شـماره  . سال سوم. ه مركزي ايرانفصلنامه بيم» .بيمه محصوالت كشاورزي« . جابري، ايرج - 5
 . سوم

بررســي و شــناخت عوامــل مــوثر در توســعه بيمــه دام «) .1379. (جمشــيدي، محمــدتقي - 6
. گـروه توسـعه روسـتايي   . پايان نامـه كارشناسـي ارشـد   . »روستايي استان آذربايجان شرقي

 . دانشگاه صنعتي اصفهان
فصـلنامه  » .خسارات طبيعـي  اهميت بيمه محصوالت كشاورزي در جبران«. جعفرزاده، علي - 7

 . صنعت بيمه
مركـز نشـر دانشـگاه    . »اقتصاد كشـاورزي «) . 1373(و بهاء الدين نجفي . سلطاني، غالمرضا - 8

 . تهران
 . مدرسه عالي بيمه تهران 25نشريه شماره » .مقدمه اي بر اصول بيمه«شيباني، احمدعلي،  - 9

گانـه اقتصـاد    تبيين نقش عملكردي بيمه در بخشـهاي سـه  «عسگري، محمدرضا،  -10
  » .ايران

فصـلنامه  . » بررسي منابع ريسك و عدم حتميت در كشاورزي«. فردوسي، رحمت  -11
 . 12اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 

» .تأثير بيمه محصوالتك شاورزي و دام در توسـعه اقتصـادي  «. كريمي، كريم، آيت -12
 .شماره اول. سال هفتم. فصلنامه بيمه مركزي ايران

 . انتشارات دانشگاه تهران» .اصول اقتصاد كشاورزي«) . 1376(. كوپاهي، مجيد -13
فصـلنامه بيمـه مركـزي    . »روند تصميم گيري در مديريت ريسـك «. مظلومي، نادر -14

 . شماره سوم. سال اول. ايران
. »تأثير بيمه بر توسعه فعاليت بخشـهاي صـنعتي و كشـاورزي    «. ميالني، سيدعلي -15

  .  1375پاييز . فصلنامه صنعت  بيمه 
  

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com

