جغرافیای روستایی
آئیژ عزمی

استراتژيهاي مديريت ريسك در مزرعه
• جمعآوري اطالعات
• اگر اطالعات تكمیلي كه ميتواند عدم حتمیت را كاهش دهد ،در دسترس باشد ،ميتوان بهترین تصمیم را در
مواجه با ریسك گرفت و نگرانيهاي ناشي از ریسك را كاهش داد .مثالا میتوان سرمایهگذاري بر روي جمعآوري
اطالعاتي درباره زمان و پول در كشاورزي انجام داد كه شامل اطالعاتي درباره تكنولوژيهاي متعدد موجود و
جمعآوري اطالعاتي درباره فرصتهاي بازاریابي و رویههاي بازار باشد

استراتژيهاي مديريت ريسك در مزرعه
• استراتژیستهاي توسعه روستایي براي این كه یك سري اطالعات قابل اطمینان كه به آنها امكان ميدهد مدیریت
ریسك را بهتر انجام بدهند ،نیاز دارند تا اطمینان حاصل كنند كه سازوکارهایی (نظیر انگیزه) براي كشاورزان و
دیگر دستاندركاران كشاورزي نظیر تجار وجود دارد .این سازوکارها معمولا تركیبي از عرضهكنندگان
خصوصي و عمومي را درگیر كرده تا در بنا كردن استراتژي توسعه روستایي مشاركتي بر پایه سیستمهاي
اطالعات و دانش كشاورزي ) )AKISنقش داشته باشند .دستیابي به اطالعات بازار از عناصر زیر ساختي
متنوعي تاثیر ميپذیرد ،مثل ارتباطات تلفني و كاركرد بهتر بازاریابي محلي از طریق تنزل هزینههاي سوداگري
كه از زیر ساختهاي بهتر حمل و نقل ميآید.

استراتژيهاي مديريت ريسك در مزرعه
• اجتناب یا كاهش مواجه با ریسك
در حاليكه زندگي بدون ریسك غیر قابل تصور است ،یك سري از ریسكها وجود دارند كه نباید با آن مواجه شویم ،مثل وقتي كه یك
عملي (یا عدم انجام یك عملي)ميتواند نتیجهاي وحشتناك به بار بیاورد ،مثل ورشكستگي و یا مرگ ،فعالیتها به جهت اجتناب یا تنزل
این ریسكها باید به دقت انجام بگیرد ،یك چنین فعالیتهایي ميتواند شامل:
• تصمیمگیري براي تغییر وضع موجود را تا حد ممكن به عقب بیندازیم ،تا یك سري اطالعات درباره اثرات منفي این تغییرات بدست
آوریم؛
• در وضعیتي كه عملیات یك پروژه یك نتیجه منفي بسیاري بدي را به همراه دارد ،باید استاندارهاي شدیدي به اجرا گذاشته شود ،دست
كم تا آن مقدار كه دانش در آن زمینه داریم؛
• هر تصمیمي مبني بر عدم انجام یك عمل خیلي از انجام آن عمل بدتر نیست .با وجود اینكه عدم انجام یك فعالیتي آشكارا تصمیمي
محتاطانه است ،اما نباید از انجام ندادن آن اجتناب كرد.

استراتژيهاي مديريت ريسك در مزرعه
• انتخاب تكنولوژي با ریسك كمتر
• دلیلي چند وجود دارد كه ثبات دوره بازگشت زماني سرمایه برخي محصولت از برخي دیگر بیشتر است .مثالا
سطح تولیدات دامها در دامداريهاي گسترده خیلي پایدارتر از سیستم مبتني بر چراي دام است ،زیرا در سیستم
مبتني بر چراي دام تغییرات جوي تأثیر ميگذارد؛ ولي در دامداريهاي گسترده این چنین نیست .اما در
دامداريهاي گسترده ممكن است كه بیماري ذخیره غذایي آنها را آلوده كند .بهعالوه در برخي كشورها و بعضي
فعالیتهاي كشاورزي قیمتها به میزان زیاد یا كم توسط مداخله دولت تثبیت ميشود ،هر چند در برخي دیگر از
محصولت نوسانات بازارها تعیینكنندة قیمت است.كشاورزاني كه با ریسكهاي شدیدي روبرو هستند؛ باید این
مسایل را در تصمیمگیريهایشان در نظر بگیرند.

استراتژيهاي مديريت ريسك در مزرعه
• تنوع
• مطالعات اخیر به ما ميگویند كه تنوع بخشیدن به كشت و درآمد ميتواند در مدیریت ریسك مطرح شود .یك ایده
كلیدي در این زمینه این است كه تنوع ميتواند ریسكها را با تركیبي از فعالیتهایي كه ریسك كمتري
دارند،كاهش دهد .لكرت و دیگران ( )2000دلیل مستدلي را از روستاهاي زینباوه بیان ميكنند كه در آنها
خانوارها منابع خود را به كارهایي غیر از كشاورزي محض نیز اختصاص دادند؛ مثل چوب بري ،دامپروري و
یا كارهایي مرتبط با شهر براي این كه خطرات ناشي از بارندگي را كاهش دهند ،خطراتي كه با نرخ رشد بالي
جمعیت دوچندان ميشود .نمونههاي مشابه آن در جاهاي دیگر جهان نیز وجود دارد

استراتژيهاي مديريت ريسك در مزرعه
• انعطافپذیري
• انعطافپذیري به اقتصادي بر ميگردد كه در آن بازارهاي كشاورزي با شرایط محیطي تغییر ميیابند .با یك دید
اجمالي انعطاف پذیري یك نقش خوب در مدیریت ریسك دارد ،اما فافچمپ ) )1999bیك فرمولي دارد كه این
فرمول شرح ميدهد چرا اشخاص تغییرات خود و قدرت انتخاب خود را محدود ميكنند .استراتژيهاي مدیریت
ریسك ميتواند بوسیله كشاورزان براي افزایش انعطافپذیري در دارایي ،تولید ،بازار ،هزینه و زمان صورت
بگیرد.

استراتژيهاي مديريت ريسك در مزرعه
• انعطافپذیري در مالكیت بدین معناست كه سرمایهگذاري در مواردي صورت بگیرد كه بیشترین كاربري را
دارند .مثالا در سرمایهگذاري براي یك ساختمان در مزرعه جهت یك استفاده خاص ،نیازي به هزینه اضافي به
جهت تغییر در طراحي ساختمان براي یك استفاده جایگزین دیگر نیست و همین وضعیت كنوني ميتواند براي وي
مطلوب باشد .به همین شكل زمینهایي كه مناسب براي كشتهاي مختلف هستند ،از نظر سرمایهگذاري داراي
انعطاف بیشتري از زمینهایي هستند كه براي كشتهاي خاص تدارك دیدهاند و یا از نظر نوع خاك و یا وضعیت
جوي تنها براي یك یا دو محصول مناسب هستند.

استراتژيهاي مديريت ريسك در مزرعه
• انعطافپذیري در تولید زماني پدید ميآید كه یك شركت محصولي تولید كند كه از محصول دیگر مطلوبیت
بیشتري داشته باشد و یا این كه تنوعي از محصولت داشته باشد ،هر دو ميتواند در انعطاف پذیري تولید
تأثیرگذار باشد .مثالا نارگیل براي مصرف خانگي ميتواند بكار رود ،دامها ميخورند و مغز آن ميتواند فراوري
شود ،نارگیل سبز یا رسیده هر دو شیرابهشان مورد مصرف قرار ميگیرد یا كل نارگیل حتي مورد تغذیه قرار
ميگیرد و یا به فروش برسد .همچنین الوار درخت نارگیل ،پوست یا غالف نارگیل ،پوشش نارگیل و شیر نارگیل
همگي كاربرد اقتصادي دارند و همچنین ميتوان از نارگیل الكل تهیه كرد كه ميتواند در خانه مصرف شود یا
فروخته شود و یا محصولت دیگري كه ميتوان از آن بدست آورد.

استراتژيهاي مديريت ريسك در مزرعه
• با انعطافپذیري در هزینهها این ایده مطرح است كه هزینهها را پایین نگه داریم .مثالا به جاي خرید ماشین آلت،
ماشینها كرایه شوند ،نیروي كار قرار دادي را به جاي دائم برگزینیم .به این روش هزینهها به حداقل ميرسد و
چشمانداز وسیعتري براي استفاده یا تغییر نوع تولید ایجاد ميشود.

استراتژيهايي براي سهيم كردن ريسك با ديگران
• سهم بري یك راهي است تا كسي دیگر در محصول تولیدي و هزینههاي فعالیتهاي تولیدي ادعایي نداشته باشد،
اما در تسهیم ریسك مشاركت وجود دارد.

• در یك سیستم مبتني بر اجاره داري فرد مالك و اجارهدار تعهد ميكنند كه بر اساس نسبتي كه وجود دارد از
محصول به مالك داده شود .این سهم از كشوري به كشور دیگر و از منطقهاي تا منطقه دیگر متفاوت است و
توافقات مشاركتي بین آنها در تحت بررسي است

اعتبارات كشاورزي
• روشي كه یك بازار كشاورزي از وام استفاده ميكند بر تحمیل ریسك نقش دارد .یك مفهوم كلیدي در اینجا نسبت
بدهي به دارایي است كه به معناي استفاده از اعتبارات و دیگر منابع مالي اجباري در رابطه با سرمایه شركت
عنوان ميشود .افزایش در نسبت بدهي به دارایي خالص تاثیرات ناشي از تغییر در برگشت سرمایه را از دید
مالك بیشتر ميكند .اگر بازگشت دارایيها بالتر از میزان وام گرفته شده باشد ،نرخ بازگشت سرمایه افزایش
ميیابد و بالعكس

اعتبارات كشاورزي
• در كشورهاي زیادي كه دامنه وسیعي از ابزارهاي مالي در دسترس است ،همانند نرخ سود وامها و وامهایي با
شرایط بازپرداخت منعطف و غیر منعطف و یا ترتیبات وسیعي مثل ودیعه سرمایهاي براي این كه كشاورز بخشي
از سرمایه خود را به یك سرمایهگذار بیروني بدهد .این وضعیت در گستره وسیعي در جهان متنوع است و
نیازهاي استراتژیك توسعه روستایي به طور جداگانه نیاز به تعریف استراتژيهاي منطقه اي بانك دارد .

بيمه
• انواع متعددي از بیمه وجود دارد كه براي كشاورزان قابل دسترس است؛ اما نه با كمك وسایلي كه عموما ا در
دسترس است .بیمة آتشسوزي و دزدي براي دارایيهاي فیزیكي ،بیمة مرگ و ناتواني براي اعضاي خانواده
كشاورز ،بیمة صدمات احتمالي ناشي از كار براي دیون عمومي ،بیمة مرگ و ناباروري حیوانات.
• از دید كشاورزاني كه متقاضي بیمه هستند ،مشخص است كه ارزش مورد انتظار بیمه منفي است .ارزیابي مورد
انتظار زماني مثبت خواهد بود كه كشاورز احتمال ایجاد یك مطالبه موفق خود را بیشتر از احتمال قضاوت شده
شركت ارزیابي كند

بيمه
• ترتیبات بیمه غیر رسمي نباید در محاسبه قابلیت دسترسي جوامع فراموش شود
• طرحهاي بیمه غیر رسمي گروهي مثالا بین مالك و یك اجارهدار و یا سهم بر كه در آن منابع و ریسكها مشترك
هستند ،ميتواند عناصر یك عملیات مدیریت ریسك سودمند را تشكیل دهد.

بازاريابي قراردادي و معامالت سلفي
• البته سازوکارهای یكسان سازي قیمتها معمولا در مدیریت ریسك به میزان كمي كارا هستند .این مسأله توسط
گروهي از كشاورزان كه براي خرید و فروش محصول و نهادها با یكدیگر تعاوني تشكیل ميدهند ،صادق است.
اعضاي تعاوني اختیاري یا اجباري هستند .ترتیبات ادغام قیمتها براي حمایت از افت و خیز قیمت بوسیله انواع
مختلفي از روشهاي میانگینگیري صورت ميگیرد .این مسأله از افزایش قدرت اقتصادي یا كاهش قیمت نهادهها
یا افزایش قیمت محصولت حمایت ميكند ،اما این سود ،اگر واقعا ا سودي در كار باشد ،براثر هزینه مدیریت این
تعاونيها كاهش مي یابد

بازاريابي قراردادي و معامالت سلفي
• البته سازوکارهای یكسان سازي قیمتها معمولا در مدیریت ریسك به میزان كمي كارا هستند .این مسأله توسط
گروهي از كشاورزان كه براي خرید و فروش محصول و نهادها با یكدیگر تعاوني تشكیل ميدهند ،صادق است.
اعضاي تعاوني اختیاري یا اجباري هستند .ترتیبات ادغام قیمتها براي حمایت از افت و خیز قیمت بوسیله انواع
مختلفي از روشهاي میانگینگیري صورت ميگیرد .این مسأله از افزایش قدرت اقتصادي یا كاهش قیمت نهادهها
یا افزایش قیمت محصولت حمایت ميكند ،اما این سود ،اگر واقعا ا سودي در كار باشد ،براثر هزینه مدیریت این
تعاونيها كاهش مي یابد

بازاريابي قراردادي و معامالت سلفي
• قراردادهای پیشرو در مدیریت ریسك خیلي كارآمد و پر استفاده هستند .بیشتر افراد براي فروش محصول
قرارداد ميبندند .قرارداد نوشته ميشود ،شاید در زمان كشت ،یا شاید بعد از فصل ،بین كشاورز و خریدار
محصول ،توافق روي یك قیمت (یا پایهاي براي تشخیص قیمت ،مثل مقیاس قیمت بر حسب درجه كیفیت) .در
قرارداد باید مقدار تحویلي محصول توسط كشاورز مشخص شود ،یا بایستي با كل تولید مرتبط باشد كه به عملكرد
وابسته است .طبعا ا قیمت توافقي كمتر از قیمت مورد نظر در زمان تحویل است ،چراكه ممكن است قیمت در
زمان تحویل كاهش یابد ،هر چند كه ریسك این مسأله به كشاورز از طریق قیمتهاي پایین منتقل ميشود .

بازاريابي قراردادي و معامالت سلفي
• بازارهای آینده بیشتر شبیه به قراردادهای پیش رو هستند ،اما با تفاوتهایي .یك تفاوت مهم این است كه قرارداد
آینده یك قرارداد تجاري استاندارد شده است و قیمتها در یك رقابت تعیین شده و یك قرارداد بین كشاورز و
خریدار بسته ميشود .بدین معني است كه قرارداد بازار آینده مصونیت بیشتري براي كشاورز از قرارداد پیشرو
ایجاد ميكند. .

بازاريابي قراردادي و معامالت سلفي
• تحت یك بازار آینده تحویل كال به صورت طبیعي اتفاق نميافتد .كشاورز ميتواند ریسك قیمت را با قراردادي
مبني بر فروش محصول مشخصي با كیفیتي ویژه در تاریخي معین كاهش دهد .خریدار كال نیز تعهد ميكند كه
در تاریخ مشخص پول مربوطه را پرداخت كند .البته كشاورز محصول را به شكل طبیعي به خریدار تحویل
نميدهد ،در همان زمان كشاورز محصول را به طور كامل به یك مشتري دیگر با قیمتي نزدیك به قیمت بازار
ميفروشد و قرارداد اولي را به شكل مؤثري ملقي ميكند .در حقیقت بازارهاي سلفي یك بازار سفته بازي ميباشد
تا بازاري براي خرید كال.

بازاريابي قراردادي و معامالت سلفي
• تصمیم درباره استفاده از یك چنین سیستم خرید و فروش مرتبط است با پیش بیني كشاورز درباره قیمت فروش
محصول در آینده كه با قیمت قرارداد آینده براي آن دوره ارتباط دارد

• میزان تمایل به كاهش ریسك در جایي كه متغیرهاي عملكرد بال باشند ،یا عملكرد و قیمت به شكل منفي همبستگي
داشته باشند ،ميتواند كم باشد .براي یك ریسك كننده این سیستم ميتواند جذاب باشد؛ اگر قیمت مورد انتظار بتواند
هزینههاي معامله را تحت پوشش قرار دهد .اگر تصمیم در جهت تامین فروش و خرید باشد ،سعي خواهد شد تا
میزاني نزدیك به تولید واقعي را تحت پوشش قرار دهد؛ هر چند كه با قرارداد سلفي ،بخشي از محصول تأمین
امنیت ميشود.

بازاريابي قراردادي و معامالت سلفي
• تصمیم درباره استفاده از یك چنین سیستم خرید و فروش مرتبط است با پیش بیني كشاورز درباره قیمت فروش
محصول در آینده كه با قیمت قرارداد آینده براي آن دوره ارتباط دارد

• میزان تمایل به كاهش ریسك در جایي كه متغیرهاي عملكرد بال باشند ،یا عملكرد و قیمت به شكل منفي همبستگي
داشته باشند ،ميتواند كم باشد .براي یك ریسك كننده این سیستم ميتواند جذاب باشد؛ اگر قیمت مورد انتظار بتواند
هزینههاي معامله را تحت پوشش قرار دهد .اگر تصمیم در جهت تامین فروش و خرید باشد ،سعي خواهد شد تا
میزاني نزدیك به تولید واقعي را تحت پوشش قرار دهد؛ هر چند كه با قرارداد سلفي ،بخشي از محصول تأمین
امنیت ميشود.

