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سخنی با خوانندگان
یکی از دالیل اصلی توســعه کشورهای پیشــرفته، استقرار نظام اقتصادی مبتنی بر 
بازار در آن ها می باشــد. به همین دلیل نهادهایی نظیر بورس های کاالیی که زمینه 
الزم جهــت عملیاتی نمودن این ســاختار اقتصادی را فراهــم می نمایند، از اهمیت 
برجسته ای جهت دســتیابی به رشد اقتصادی پایدار برخوردار می باشند. با توجه به 
این موضوع بســیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه گذشته با شناسایی 
سودمندی این نهادهای تأثیر گذار اقدام به تأسیس آن ها متناسب با ساختار اقتصادی 
خود نموده اند. کشــف قیمت شــفاف و منصفانه، پوشش و مدیریت ریسک از جمله 
کارکردهای اساسی بورس های کاالیی هستند که در نهایت به کاهش هزینه های مبادله 
و توسعه مبادالت اقتصادی منجر می گردند. در کشورهای در حال توسعه که بخش 
قابل توجهی از جمعیت در معرض ریسک نوسانات قیمتی کاالها قرار دارند، مطمئناً 
ابزارهای پوشش ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. عالو بر این بورس هایی 
که عمدتاًً معامالت فیزیکــی در آن ها انجام می گیرد کارکردهایی دیگری نیز دارند 
که از آن جمله می توان به توسعه زیرساخت های بازار نظیر انبارداری، تسهیل تأمین 
مالی، استانداردسازی محصوالت و کاهش نابرابری های اطالعاتی موجود بازار که به 

نفع بازیگران بزرگ است اشاره نمود.
با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، بورس کاالی ایران در راستای اهداف سازمانی 
خود و همچنین افزایش میزان آگاهی فعاالن بازارهای کاالیی و سیاست گذاران این 
حوزه نســبت به کارکردهای بورس های کاالیی برای اقتصاد ملی و تقویت تعامالت 
موجود در این زمینه، اقدام به ترجمه کتاب حاضر به عنون یکی از مطالعات تجربی 
برتر که تا کنون در زمینه نقش بورس های کاالیی در توســعه بخش کشــاورزی در 



کشورهای در حال توسعه انجام گرفته است، نمود.
از جملــه مهم ترین ویژگی های این کتاب بررســی تجربــی، میدانی و موردی نقش 
بورس های کاالیی در توسعه بخش کشاورزی در کشورهای مختلف می باشد. در این 
مطالعه نه تنها کارکردهای بورس های کاالیی به طور دقیق و تجربی در کشــورهای 
مختلف شناســایی گردیده است بلکه سیر تاریخی و تکاملی این نهادها و همچنین 
دستاوردهای آن ها و عوامل مؤثر در این زمینه به خوبی تبیین شده است. نتایج این 
مطالعه نشان می دهد که بورس های کاالیی نه تنها در ساختارهای اقتصادی مختلف 
دســتاوردهای ارزشمندی برای فعاالن بازار و اقتصاد داشته است، بلکه در بلندمدت 

ثبات آفرین نیز می باشند.
مطالعه این کتاب برای تمامی فعاالن بازارهای کاالیی، سیاســت گذاران اقتصادی، 

محافل علمی و دانشگاهی و سایر عالقمندان بخش هایی کاالیی توصیه می گردد.
در پایان ضمن ســپاس از زحمات آقایان افشــین خاکباز به عنوان مترجم و احمد 
محمدی به عنوان ویراســتار فنی و تخصصی و علی پناهی که بازبینی نهایی متن را 
عهده دار بودند؛ از کلیه اندیشمندان، محققین، اساتید، دانشجویان و فعاالن بازارهای 
کاالیی و ســرمایه کشور اســتدعا داریم با در میان گذاشتن نظرات خود در رابطه با 

این کتاب ما را در رفع نواقص احتمالی یاری نمایند. 

حسین پناهیان
مدیر عامل بورس كاالی ایران



تقدیر و تشكر
مطالعه ی  حاضر، حاصل تالش و همكاري پنج بورس كاال در كشورهاي در حال  توسعه و 
آنكتاد است كه توسط آدام گراس و ليونال سانتانا از دبيرخانه آنكتاد با همكاري تني چند 
از دست اندركاران بورس هايي كه در اين مطالعه شركت داشتند و ساير دست اندركاران 

بخش كااليی اين كشورها تدوين شد و پيش نويس آن تهيه گرديد:
از خائو لورو آمارال، جفرسن برگامو، برناردو آلنوسو سالوما گارسيا، تادو دياس الندروني، 
روبرتو باب، ريكاردو باربوسا ماكادو، آنا كارولينا مآتيه ال، پاوال آدريانا دو بيرتو مورو، فبيانا 
سالگوئه رو پروبه  لي، فليكس شوچانا، نوئه نيو اسپينوال، ايوان ودكين در بورس كاال و 

معامالت آتي برزيل سپاسگزاريم.
در بورس كاالي داليان، از انپينگ چن، رويگانگ چن، گا گانگ، شانسونگ گو گانگزو 
هو، گيو كي، ياو لي، يون انگ لي، يو لي، ري ليو، يوگوانگ ليو، سون شاوهونگ، وانگ 
يانگجون، ينگيون ژانگ و يوفي  شي جي، سوبو وانگ، جانگ وي، گيو زياولي، فنگ 

وانگ براي زحماتشان تشكر مي نماييم.
مّلي  مركز  از  وانگ  زياوهوي  و  لي  زيگوي  كائو،  ژي  ديگري همچون  افراد  چين،  در 
اطالعات غالت و دانه هاي روغني در اداره مّلي غالت، الئوكينگ از شركت ملي روغن 
نباتي چين، چن ونگينگ از شركت مّلي تجارت حبوبات، وانگ يو، جسيكا ژائو و يو ژي 
چنگ از گروه شركت هاي غالت و روغن چين، لي لي از بانك كشاورزي چين، و ژو 

هوان از بانك مركزي چين براي كمك هايشان تشكر مي  نماييم.
در شركت بورس كاالهاي هند، از جوزف ماسي، شيلپا باسكنها پراديپ، المون  روتن، 
آناند  شيون، وي شونموگام، ريتامبهارا سينگ و بهارتي سوناوان كه ما را در اجراي اين 

مطاله ياري رساندند سپاسگزاريم. 
بهارت،  رغبير  محمد،  موريازي  چان،  منگ  شو  النگ،  زايني  مالزي،  كاالي  بورس  در 
رويستون  وي  انگ  ليم، اروين ونگ، چي سيونگ و مازالن يحيي كمك زيادي به اجراي 
اين پژوهش كردند. در مالزي، از جايا گوپال از هيئت روغن خرمای مالزي، داتوك مازالن  
بن  جمال الدين از انجمن مّلي زمين داران كوچك، تان بنگ هات از انجمن روغن خرمای 



مالزي، وان  زالها   امبونگ از آژانس فدرال توسعه ی زمين، مارتين بك نيلسون از شركت 
يونايتد پالنتيشنز، ابو سما حاجي سمسوري از شركت كومپوالن گوتري1 و مايكل كاك از 

شركت سايم داربي2 كه در انجام اين تحقيق به ما كمك كردند سپاسگزاريم. 
در بخش محصوالت كشاورزي سافكس  استورگس  و كريس  بلوندين  گراولت  راد  از 
تشكر  داشتند  برنامه  اين  اجراي  در  كه  ارزشمندي  كمك  براي  ژوهانسبورگ  بورس 

مي نماييم. 
همچنين از درك ماتيوس، شاين برد از كارگيل، نيكو هاوكينز و ساكي ون زيل از شركت 
از  لمبرشت  ويم  استاندارد،  بانك  از  فورد  لولين  سپاسگزاريم.  جنوبي  آفريقاي  غالت 
گرين3،  رانين  مديريتي  راه حل هاي  شركت  از  ماير  فردي  سكيوريتيز،  پرگرين  شركت 
ژاني دو ويليرز از اتاق ملي آرد سازي/ انجمن ملي توليد كنندگان آرد ذرت، پيتر وات 
از شركت آفگري تريدينگ، يوهان ترون از بانك راند مرچنت و رودي سوين پل از فارم 

وايز گرينز به دليل كمك هايشان سپاسگزاريم.
در آخر، از آقاي ديويد هونگ به دليل كمك سخاوتمندانه در ترجمه ی مطالب اين تحقيق 
اين  اجراي  مالي خود  با حمايت  كه  هند  كاالهاي  بورس  از  تشكر مي نماييم. همچنين 

مطالعه را امكان پذير ساخت سپاسگزاريم.

1 - Kumpulan Guthrie Berhad
2 - Sime Darby Berhad
3 - Ronin Grain Management solutions
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11 خالصة مدیریتی

خالصة  مدیریتی 
گروه مطالعه ی آنكتــاد در زمينه ی بورس هاي نوظهور كااليــی، بورس هاي برتر پنج 
كشــور درحال توســعه )برزيل، چين، هند، مالزي و آفريقاي  جنوبي( را شامل مي شود و 
كنفرانس تجارت و توســعه ی ســازمان ملل متحد )آنكتاد( هماهنگي آن را بر عهده دارد. 
اين گروه مطالعه براي افزايش آگاهي درباره ی نقش و عملكرد بورس هاي كاالي نوظهور 
به منظور به اشــتراك گذاردن تجربيات و ديدگاه ها، ارتقاي فعاليت هاي نواورانه و تقويت 
گفتگو ميان كشورهاي جنوب تشكيل شده است. باتالش گروه مطالعه، تحقيقي تجربي در 
زمينه تأثيرات بورس هاي كاالي كشــورهاي درحال توسعه بر توسعه ی اين كشورها اجرا 
شده است كه بر بخش كشاورزي متمركز بوده و توليد كنندگان خرده پاي كاال )حوزه اي كه 
معموالًدر قلب دل مشغولي هاي توسعه اي در بازارهاي نوظهور قراردارد( را نيز دربر گرفته 
است. هدف اين گروه شناســايي، تحليل و ارزيابي تأثيرات بورس هاي كااليی كشورهاي 
درحال توســعه بر رشد اقتصادي، توســعه و كاهش فقر در اين كشورها بوده و بر بخش 

كشاورزي و كشاورزان تأكيد ويژه ای  دارد. 
بورس هاي دارای معامالت قراردادهای آتي1 كاال به عنوان موضوع اين مطالعه انتخاب 
شــده اند؛ چون پيچيده ترين بورس هاي كاال محسوب مي شــوند. طيف تأثيراتي كه ايجاد 
گرديده به صورت بالقوه بســيار گسترده اســت. بورس های كااليی كه خدمات معامالت 
قراردادهای آتی ارائه نمی دهند، ممكن اســت تأثيراتي را ايجاد نمايد كه تنها بخشــي از 
تأثيرات بورس هاي معامالت آتي كاال را شامل شود. با اين وجود، اين بدان معنا نيست كه 
همواره مناسب ترين شكل بورس در هر بازار و براي هر كاال، بورس معامالت آتي است.

گزارش حاضر به بررسي سه مسئله اختصاص دارد:
· اين گزارش با استفاده از رويكرد كشور پژوهي، به بررسي جامع بورس هاي كاالهاي 
كشــاورزي در پنج كشــور درحال توسعه مي پردازد و شرايط شــكل گيري اين بورس ها 
و عواملي را كه باعث توســعه  ی كنوني آن ها شــده است بررســي مي كند. شايد تجربه و 

1- Futures Contracts
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درس هايي كه از كشــور پژوهي  حاصل می گردد به كشورهاي درحال توسعه براي درك 
بورس هاي كاال كمك كند )اين مســئله كه آيا برخورداري از بورس كاال سودمند است يا 

خير؟ و چه نوع بورس و چارچوب نهادي اي مناسب است؟(.
· رويكــردی كه در اين مطالعه به كار گرفته شــده اســت، چارچوبي را براي تحليل 
طيف گسترده اي از تأثيرات توسعه اي بالقوه كه ممكن است ناشي از بورس هاي كاالهاي 
كشاورزي باشد ايجاد مي كند. كشورهاي درحال توسعه ممكن است در صورتي كه تصميم 
به تأســيس بورس كاال بگيرند از چنيــن چارچوبي براي تعيين اهــداف و پايش ميزان 

پيشرفت استفاده كنند. 
· اين گزارش با مســتند  ســازي نتايج تحقيــق تجربي در زمينــه عملكرد بورس در 
كشورهاي مورد نظر، تأثيرات توســعه اي ناشي از بورس هاي كاالي كشاورزي را ارزيابي 
مي كند. اين ارزيابي ممكن اســت حسي از فرصت ها، چالش ها و محدوديت هاي مرتبط با 

تأسيس بورس كاال را براي كشورهاي درحال توسعه ايجاد كند.
براساس پژوهش حاضر، بورس كاال )و قراردادهاي خاص كاال( را مي توان با موفقيت 
درطيف گسترده اي از شــرايط بازارهاي مختلف تأسيس كرد. بورس ها در اقتصادهاي باز 
عملكرد مناســبی داشــته و همچنين در اقتصادهايي كه با محدوديت هايي روبرو هستند 
نيز عملكرد خوبی داشــته اند. اين بورس ها در شــرايط اصالحات اقتصادي، گذار سياسي 
و همچنين به عنوان بخشــی از فرآيند توسعه ی مســتمر بازار ايجاد شده اند. اين نهادها در 
كشــورهايي كه توليد بنگاه هاي اقتصادي كوچك شــيوه  اصلي توليد است و همچنين در 
كشــورهايي كه در آن ها دوگانگي ميان توليد كنندگان كوچك و توليد تجاري وجود دارد 
توســعه يافته اند. براي كاالهايي كه عمدتاًً براي مصرف داخلي توليد مي شوند و كاالهايي 
كه عمدتاًً به بازارهاي بين المللي صادر مي شــوند قرادادهايي منعقد شده است. درحالي كه 
بســياري از بورس ها در كشــورهايي فعاليت مي كنند كه از زيرســاخت هاي بازار، نهادها 
و رويه هاي بســيار توســعه  يافته و بازارهاي مّلي يكپارچه برخوردارند؛ اين مطالعه نشان 
مي دهد كه اين نهادها در كشــورهايي كه بازارها نيازمند توسعه و يكپارچگي بيشتر است 

نيز با موفقيت تأسيس شده اند. 
بورس ها توانسته اند در اين موقعيت هاي بسيار متفاوت، با اهداف، ساختارها، كاركردها 
و خدمات بســيار متنوعي به فعاليت ادامه دهند. اين نهاد ها بر اساس الزامات مشخصي كه 
ناشــي از شرايط محلي بوده و در پاسخ به نيازهاي مشــخص ذينفعاني كه در بخش های 

مختلف زنجيره ی كاالي مورد نظر قرار دارند، شكل گرفته اند.
به دليل اين تنوع، الگوي تأثيرات توســعه اي كه در طول اين پژوهش تجربي به دست 
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آمده نيز در كشــورهاي مختلف داراي تفاوت هاي بســياري اســت. از ميان 81 فرضيه ی 
موجود درباره ی تأثيرات توســعه اي ناشــي از بورس هاي كاال، شواهد از وقوع 69 فرضيه 

دست كم در يكي از كشورهاي مورد نظر حكايت دارد. 
يافته هاي اين پژوهش نشــان مي دهد كه كشــاورزان مي توانند بــراي افزايش توانايي 
بازاريابي و مديريت ريســك خود به شــيوه هايي همچون كاهش آســيب پذيري در برابر 
تغييرات قيمت و ريســك هاي توليد، از خدمات بورس استفاده كنند. درحالي كه برخي از 
توليد كنندگان تجاري مســتقيماًً از بازار اســتفاده مي كنند، در بسياري از موارد، كشاورزان 
به صورت غيرمســتقيم و از طريق عقد موافقت نامه با تعاوني هــا، بانك ها يا خريداران از 
خدمات بورس بهره مند مي شــوند. يكي از امكان هاي گســترش دسترســي، به ويژه براي 
كشــاورزان خرده پا، كه تا كنون توجه بايســته اي را به خود جلب نكرده  اســت مي تواند 

گنجاندن راه حل هاي مبتني بر بورس در جعبه ابزار تأمين وام هاي كوچك باشد. 
براي توليدكنندگان كوچك، مديريت ريسك -قيمت ممكن است بهترين خدماتي كه از 
يك بورس كاال دريافت مي كنند نباشــد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه به ويژه در 
چين و هند كه توليدكنندگان كوچك الگوي اصلي توليد هســتند، بورس مي تواند تأثيرات 

ديگري داشته باشد كه مي توان گفت از مديريت ريسك - قيمت اهميت بيشتري دارند:
 افزايش دسترســي به بازارها؛ توانا ساختن كشــاورزان براي اتخاذ تصميمات بهتر در 
زمينه برداشــت و فروش محصوالت؛ كاهش نابرابــري اطالعاتي كه قباًلً به نفع بازيگران 
قدرتمندتر بازار بود؛ روزآمد كردن زيرســاخت هاي انبارســازي، درجه بندي و فناوري و 
گســترش دسترســي به منابع ارزان تر تأمين مالي. در نتيجه، براي تحقق بســياري از اين 
تأثيرات، لزومي ندارد كه بورس در زمينه ی معامله ی قراردادهاي آتي فعاليت داشته باشد.

بايد بر  اين نكته تأكيد كرد كه بورس هاي كاال بر عملكرد بخش هايي كه معيشت بخش 
چشمگيري از جمعيت كشورهاي درحال توسعه به آن متكي است تأثير مي گذارد. بنابراين، 
به ذينفعان توصيه مي شود در رويكرد خود نسبت به تأسيس و توسعه بورس مراقب باشند. 
به ويژه براي بورس كاالي آتي، به نظر مي رسد چارچوب مناسب و توانبخش، نظارت موثر 
و مســتمر و پايبندي دولت به احترام به مكانيزم قيمت گذاري بازار، از بنيان هاي اساســي 
باشــند. همچنين شايان ذكر است كه بورس نوشداروي مشكالت كشورهاي مورد بررسي 
نبوده اســت. درنتيجه، توســعه ی يك بورس بايد با راهبرد كلي كشور در زمينه ی كاال نيز 
همراه باشد كه شامل اقدامات تكميلي براي افزايش ظرفيت توليدي و بازاري كشاورزان و 

ارتقاي زيرساخت ها و نهادهاي بخشي است.
تجربه ی تاريخي نشان مي دهد كه بازارهاي معامالت آتي ثبات آفرين هستند. با وجود 
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اين، در كوتاه مدت، به ويژه پــس از آغاز به كار يك بورس يا معرفي يك قرار داد جديد، 
ممكن اســت با دوره اي از تعديل و تغيير روبرو باشــيم. آموزش، در تضمين اينكه منافع 
حاصل از فعاليت بورس عادالنه اســت و همه ذينفعــان را دربر مي گيرد نقش مهمي ايفا 
مي كند. بنابراين، اطمينان از اينكه همه ذينفعان درباره ی بازارها آموزش كامل ديده اند و در 
زمينه ی نحوه استفاده ی موثر از آن ها آگاهي دارند اهميت زيادي دارد. همچنين همكاري 
نزديك بورس ها با دولت و نهادهای نظارتی در زمينه ی توســعه ی چارچوب نظارتی اثر 
بخش اهميت زيادي دارد. بدين ترتيب فضايي براي رشــد بازارها فراهم مي شــود و در 
عين حال از ســرمايه  گذارانی كه ابتدا فاقد تجربه ی كافي هستند و گاهي مسئوليت پذير 

نيستند، در فرصت هاي جديدي كه بورس فراهم مي آورد حمايت مي شود. 
آنچه در پي مي آيد، پيشنهادات اصلي اي است كه در اين پژوهش مطرح مي شود:

 اتخاذ رويكردي شراكتي ميان بخش هاي عمومي و خصوصي براي ايجاد و توسعه ی 
بورس هاي كاال، همراه با حمايت موثر از جانب جامعه مدني و جامعه بين المللي؛ افزايش 
اطالعات بورس هاي كشــورهاي درحال توســعه در زمينه ی تأثيــرات واقعي و بالقوه و 
اذعان به اينكه اين تأثيرات، راه حل برد - برد را براي بورس و جامعه فراهم مي ســازند؛ 
حداكثر ســازي تأثيرات توســعه اي از طريق به كارگيری خالقانــه محصوالت، خدمات، 
فناوري ها و برنامه هاي ظرفيت ســازي؛ و پايبنــدی دولت به چارچوب نظارتی قدرتمند 
ولــي انعطالف پذير و رويكرد مبتني بر قوانيــن و اصول به كنترل و حكمراني )در مقابل 

رويكرد دل بخواهي و سليقه اي(، بنيان هاي ضروري برای موفقيت بورس هستند. 



مقدمه

بخش يك
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فصل 1- مطالعه
1-1 منطق مطالعه 

مي تــوان فرض كرد، يك بورس كاال كه حجم بزرگــي از تجارت را توليد مي كند به 
نوعي سود ملموسي را نصيب ذينفعانش مي نمايد. هرچه باشد، بورس هاي كاال هزينه هاي 
اضافي از قبيل حق عضويت، هزينه ی معامله و هزينه هاي پيروي ازمقررات را بر شــركت 
كننــدگان تحميل مي كنند. واحدهای تجاري وجهي پرداخت نمي كنند، مگر اينكه در ازاي 
مشاركت خود پاداش متناســبي را دريافت نمايند. ولي بورس هاي كاال چه نوع سودي را 
ارائه مي دهند؟ چه كســي سود مي برد و چه كسي زيان مي بيند؟ اين نهاد ها در كشورهاي 

در حال توسعه چگونه كار مي كنند؟ آيا تأثير بورس ها بر توسعه چشم گير است؟
تعريف توســعه با بحث هاي ســنگيني همراه و بنابراين مفهومي چالش برانگيز است. 
ارائه ی شــرحي كامل يا مناسب از اين مفهوم در محدوده ی اين گزارش نمي گنجد. اگرچه 
تعاريفــي كه از اين مفهوم ارائه شــده داراي تفاوت هاي بســياري هســتند، رويكردهاي 
توســعه اي معموالًً آميزه اي از دو هدف كلي، يعني كاهش فقر و رشــد اقتصادي هستند1. 
گزارش توسعه ی جهاني سال 2001 )با عنوان "حمله به فقر"( سه حوزه اولويت دار را براي 

عمل مشخص مي كند:
• ارتقاي.فرصت.ها: گســترش فرصت هاي اقتصادي براي فقرا با افزايش رشــد كلي 
اقتصــادی، افزايش ميزان دارايي های فقرا و نرخ بازگشــت اين دارايي هــا؛ با آميزه اي از 

اقدامات بازاري و غير بازاري. 
.تسهیل.توانمند.سازي: پاسخگوتر ساختن نهاد هاي دولتي و جوابگوتر كردن آن ها در 
برابر فقرا، تقويت مشاركت فقرا در فرايندهاي سياسي و تصميم گيري هاي محلي و حذف 
موانع اجتماعي كه از تفاوت در جايگاه جنسيتي، قومي، نژادي و اجتماعي ناشي مي شود.

.افزایش.امنیت: كاهش آســيب پذيري فقرا در برابر بيماري، شــوك هاي اقتصادي، 

1- در این ارتباط، اهداف توسعه اي هزاره سازمان ملل متحد )MDGs( هشت هدف مشخص را براي افزایش توسعه، به ویژه 
در میان فقیرترین مردمان جهان ذکر مي کنند. براي اطالعات بیشتر به http://www.un.org/millenniumgoals نگاه کنید.
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نابســاماني هاي ناشي از سياست هاي اتخاذ شــده، حوادث طبيعي و خشونت و همچنين 
كمك به آن ها براي مواجهه با شوك هاي نامطلوب )بانك جهاني، 2001:33(.

همان طــور كه به تفصيل بحــث خواهيم كرد، محدوده ی فعاليــت بورس هاي كاالي 
كشورهاي درحال توسعه، براي كمك در هر يك از اين حوزه ها، در گزارشات قبلي آنكتاد 
تشــريح شده است1: تسهيل داد و ستد، ميسر ســاختن مديريت ريسك و تأمين ابزارها و 
تكنيك هاي جديد كه براي كشــاورزان و ســاير عناصر فعال در بخش هاي كاال سودمند 
اســت. عالوه بر ايــن، همان طور كه در فصل بعد خواهيم ديــد، نقش بورس هاي كاال با 
برخي بحث هاي گســترده درباره ی سياست گذاري هم خواني دارد: ريسك ها و هزينه هاي 
معامله در كشاورزي، نقش كنوني و آينده ی زمين  داران كوچك در كشاورزي و واكنش هاي 
سياستي مناســب به نوســانات قيمت كاالها. با اين وجود، تا جايي كه مي دانيم، تأثيرات 

توسعه اي بورس هاي كاال هنوز به گونه اي تجربي و نظام مند بررسي نشده  است. 

2-1 مقاصد و اهداف مطالعه 
1-2-1 مقصد

شناســايي، تحليل و ارزيابي تأثيرات بورس هاي كاالي كشــورهاي درحال توسعه بر 
توسعه، كاهش فقر و افزايش رشد اقتصادي، با تأكيد ويژه بر بخش كشاورزي و كشاورزان.

2-2-1 اهداف
افزایش.آگاهي: افزايش آگاهي از راه حل هايي كه بورس هاي كاال فراهم مي ســازند و 
ســوابق اجراي اين راه حل ها در ميان ذينفعان اصلــي مّلي، منطقه اي و بين المللي از جمله 

دولت ها، ناظران بازار2، بخش خصوصي، جامعه ی مدني و رسانه ها.
انباشــت.دانش: توليد گزارشــي با كيفيت كه به دانش موجود افزوده و در قالب يك 
چارچوب منســجم، تأثيرات ماندگاري را كه بورس هــاي كاال در طول زمان در بازارهاي 

اصلي ايجاد مي كنند، به تصوير كشاند.
ترویج.بهترین.عملكرد: به منظور شناسايي عملكردهاي مبتكرانه و موثري كه مي تواند 

1- به ویژه به مطالب زیر نگاه کنید:
(a) UNCTAD. Emerging commodity exchanges: from potential to success. United Nations publication. 
UNCTAD/ITCD/COM/4. New York and Geneva. 1997; (b) UNCTAD. A survey of commodity risk 
management instruments. United Nations publication. UNCTAD/COM/15/Rev.2. New York and 
Geneva. 1998; (c) UNCTAD. Farmers and farmers’ associations in developing countries and their 
use of modern financial instruments. UNCTAD/ITCD/COM/35. 2002; (d) UNCTAD. Progress in the 
development of African commodity exchanges. UNCTAD/DITC/COM/2005/9. 2005.
2- Regulators
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به عنوان مدلی برای توسعه بورس و بازار مطرح گردد. 
کاربرد.جهاني: نمايش اينكه موفقيت بورس ها در ارتقاي بخش كاال و تقويت توسعه 

را تا چه حد مي توان بخشي از پديده اي جهاني دانست؟ 
تبادل.اطالعات: به اشــتراك گذاشتن اطالعات، تجربه و چشم اندازهاي مناطق عمده 

كشورهاي درحال توسعه. 
شبكه.سازي: به منظــور تشكيل يك گروه مطالعه كه بورس هاي نوظهور معامالت آتي 

را هدايت كند و گفتگو و همكاري جنوب -جنوب را تقويت نمايد.

3-1 محدوده ی پروژه 
1-3-1 ترکيب

پنج بــورس كاال موافقت كردند تا در گروه مطالعه ی ســازمان ملل متحد در زمينه ی 
بورس هاي كاالي نوظهور شــركت كنند. در زمان نگارش اين كتاب، شركت كنندگان در 
اين مطالعه همگي در زمره ی بورس هاي معامالت آتي به شــمار مي آمدند. عالوه بر اين، 
هر يك از اين بورس ها از نظــر حجم معامالت قراردادهای آتي و اختيار معامله، بورس 
پيشــرو در يكي از مناطق اصلي درحال توســعه هستند: بورس چند كااليي هند از منطقه 
جنوب آســيا، بورس كاال و معامالت آتي برزيــل از آمريكاي التين، بورس كاالي داليان 
چين از شــرق آسيا، شــركت بورس مالزي از جنوب شرقي آســيا و رينگ محصوالت 
كشــاورزي بورس معامالت آتي آفريقاي جنوبي از منطقه ی زير خط صحراي آفريقا )به 
تصوير 1 نگاه كنيد(. از ســوي ديگر هريك از اين بورس ها در بخش كشاورزي فعاليت 

چشمگيري دارند.
از هر بورس خواسته شد تا دو كاالي كشاورزي را كه براي آن ها قراردادهاي آتي ارائه 
مي دهند تعيين كنند1. بازارهاي اين دو كاال در محدوده ی پژوهش حاضر ارزيابي شــدند. 
همچنين تصريح گرديده بود، تا جايي كه ممكن است، حجم كنوني معامالت قراردادهاي 

انتخاب شده بايد چشمگير باشد.

1- به ا ستثنای بورس مالزی که یک قرارداد با درجه نقدشوندگی باال، یعني روغن خرما را پیشنهاد کرد.
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تصویر.1:.شرکت.کنندگان.در.گروه.مطالعه.ی.آنكتاد.درباره.ی.بورس.هاي.کاالي.نوظهور

2-3-1 توجيه 
محدوده ی كار پروژه سه پرسش را به ذهن متبادر مي كند:

)الف( چرا تنها بورس هاي معامالت آتي كاال براي اين مطالعه انتخاب شدند؟
دليــل انتخاب بورس هــاي معامالت آتي كاال براي پژوهش حاضــر اين بود كه آن ها 
پيچيده تريــن نوع بورس كاال هســتند. طيف تأثيراتي كه اين بورس هــا ايجاد مي كنند )و 
بنابراين طيف بينش هاي بالقوه اي كه در اختيار ما مي گذارند( به صورت بالقوه گسترده ترين 
طيف ممكن است. يك بورس كاال كه خدمات ديگري بجز قراردادهاي آتي را ارائه مي دهد 
)به طور مثال معامله ســاير ابزارهاي تجاري يا خدمات غير تجاري از قبيل ثبت يا تسويه(، 
احتماالًً تنها بخشي از اثرات بورس هاي معامالت آتي كاال را در پي خواهد داشت. با وجود 
اين، بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه اين انتخاب به معناي اين نيســت كه بورس معامالت 
آتي كاال همواره مناسب ترين بورسي است كه بايد در هر بازار يا براي هر كاال ايجاد شود؛ 
يا هر بازار معامالت آتي كاال همواره در مقايســه با ســاير شكل هاي بورس كاال تأثيرات 
گسترده تري خواهد داشت؛ يا اينكه بورس هاي معامالت آتي كاال همواره همان تأثيراتي را 

خواهند داشت كه در اين مطالعه مطرح شده است.
)ب( چرا تنهــا قراردادهاي آتي كاالهايي كه حجم معامالتــي بااليي دارند براي اين 

مطالعه انتخاب شدند؟
به منظور سنجش مجموعه تأثيرات بورس معامالت آتي كاال بايد اين تأثيرات را زماني 
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اندازه گيري كرد كه اين قرارداد از پذيرش كامل بازار برخوردار باشد )ويژگي اي كه با حجم 
باالي معامالت نشان داده مي شود كه اصطالحاً به آن نقدشوندگی1 می گويند(. قراردادهاي 
آتي كه هنوز كاماًل در بازار جا نيافتاده اند يا بازار آن ها را نپذيرفته اســت، اطالعات دقيقي 
دربــاره ی تأثيرات بالقوه ی بورس هاي معامالت آتي كاال ارائــه نمي دهد. البته يافتن دليل 
ناكامــي قراردادهاي آتي، يــا ناكامي آن ها در جلب نظر بازار و اينكــه آيا هر يك از اين 
دو ســناريو تأثيرات چشــمگيري را در پي دارند يا خير؟ موضوعات جالبي هستند كه در 

محدوده پژوهش حاضر نمي گنجند.
)ج( چرا تنها بورس هاي كشــورهاي درحال توسعه اي كه درآمدي متوسط دارند براي 

اين مطالعه انتخاب شده اند؟
يكی از داليل محدود شدن نمونه مورد بررسی اين مطالعه به بورس هاي معامالت آتي 
با حجم معامالت باال در زمينه محصوالت كشاورزی اين است كه تعداد اين نهادها محدود 
است و همه ی آن ها در كشورهاي درحال توسعه با درآمد متوسط قرار دارند. البته اين بدان 
معنا نيســت كه تأسيس بورس معامالت آتي كاال در كشورها يا مناطق كم درآمدتر ممكن 

نيست ولي معموالً چنين كشورهايي معموالً با چالش هاي بسيار بيشتري روبرو هستند. 

4-1 مفهوم پردازی و روش پژوهش
مطالعه ی حاضر براي بررسي تأثيرات مورد نظر، دو رويكرد را تركيب مي كند. براي هر يك 
از بورس هاي مورد مطالعه، ابتدا ارزيابي كالني از توســعه ی بخش كشاورزي، ظهور بورس و 
چارچوب نظارتی و تنظيمی كه بورس در آن فعاليت می كند، ارائه مي شود. هدف از اين ارزيابي 
اطمينان از اين است كه تجربه ی هر كشور و هر بورس در متن اجتماعي - سياسي و اقتصادي 

مناسب خود ارزيابي مي شود. براي هر يك از بازارهاي مورد نظر پرسش هايي مطرح مي شود:
· الزامات اصلي توسعه كه ناشي از شرايط كشاورزي بوده اند كدامند؟ 

· بورس معامالت آتي كاال چگونه در اين شرايط ايجاد شده است؟ 
· چارچوب نظارتی چگونه شــكل گرفته و چه راه كارهايي را براي نظارت پيش بيني 

كرده است؟
 آنــگاه به شناســايي و تحليل نظام منــد تأثيرات كالن و خرد هــر يك از بورس هاي 
كاال مي پردازيم. پرســش هايي كه در اينجا مطرح مي شوند براي درك رويكردي كه به كار 

گرفته ايم اهميت دارند:

1- Liquidity



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 22

1-4-1 منظور از تأثير چيست؟
تأثير، به نتايج پروژه اي اشــاره دارد كه با توجه به اهداف بلندمدت ارزيابي مي شود. در 
اين مفهوم، تأثيرات، نمايانگر تغييرات برنامه ريزي شده يا برنامه ريزي نشده، مثبت يا منفي اي 
هستند كه يك پروژه در شرايط خاصي ايجاد مي كند. هدف از اين كار ارزيابي اين است كه 
چگونه ذينفعان هدف، خانواده هاي آن ها، جوامع و كشورهايشان در بلند مدت از نتايج يك 
پروژه بهره مند مي شــوند. ارزيابي  تأثيرات در معناي گسترده، تأثيرات اقتصادي، اجتماعي و 
زيست محيطي يك برنامه بر مردم را ارزيابي مي كند )ماليك، داسگوپتا و احمد، 2002:1(.

2-4-1 چگونه تأثير را اندازه گيری می کنند؟
اندازه گيري تأثير از طريق شاخص هايي است كه تغييرات در شرايط مشخصي را نشان 
مي دهند كه ناشــي از پروژه ها يا دخالت هاي مشخص هســتند. اين شاخص ها شواهدي 
را براي پيشــرفت در دســتيابي به اهداف ارائه می دهند و نشانه هاي از پيش تعيين شده اي 
هســتند كه با عملكرد خوب و دستيابي به اهداف پروژه ارتباط دارند. بدين منظور از سه 

نوع شاخص استفاده مي شود:
 شــاخص هاي كّمي، كيفي و جايگزين1 )پراكسی(. شاخص هاي كّمي يا كيفي را بايد 
بر مبناي ماهيت تأثيري انتخاب كرد كه قرار است ارزيابي شود. در مواردي كه پيچيدگي، 
هزينه و زمانبر بودن گرداوري داده ها مانع از ســنجش مســتقيم نتايج شود، مي توان براي 

سنجش روندهاي عملكرد از شاخص هاي جايگزين يا پراكسی استفاده كرد. 

3-4-1 چگونه می توان روش پژوهشی "ارزیابی تأثيرات" را در زمينه بورس های کاال 
به کار گرفت؟

رويكرد مطالعاتی مبتنی بر ارزيابي تأثيرات2 به عنوان يكي از شــيوه هاي پژوهشــي در 
تعدادي از حوزه ها از قبيل بهداشــت، محيط  زيست و تأمين مالي خرد جايگاه مستحكمي 
به دست آورده  است. با وجود اين، تا جايي كه مي دانيم، هيچ مطالعه ی نظام مند يا تجربي ای 
درباره ی تأثيرات توسعه اي بورس هاي كاال در بازارهاي نوظهور انجام نشده است. با مطالعه 
روش هاي ارزيابي تأثيرات كه در حوزه هاي ديگر شناســايي شــده اند و با در نظر گرفتن 
محدوديت هاي خاص اين روش در هنگام بكارگيری آن در زمينه بورس هاي كاال )كه در 

زير درباره ی آن  بحث مي كنيم(، روش زير اتخاذ گرديد: 

1- Proxy
2- Lmpact Assessment Studies
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گام 1: پس از بررســي دقيــق منابع موجود و بهره گيري از تجربه ی انباشــته ی آنكتاد و 
بورس هايي كه در اين مطالعه شــركت كرده اند، شــش كاركرد بالقوه ی بورس هاي معامالت 
آتي كاال شناســايي گرديد. از اين ميان، بورس هاي كاال بايد سه كاركرد اصلي را انجام دهند: 
كشف قيمت1، مديريت قيمت -ريسك )هجينگ(2 و فراهم آوردن مكاني براي سرمايه گذاري 
)سوداگري3(. ســه كاركرد بعد را مي توان كاركردهاي گسترده تري دانست كه مي تواند پيامد 
اجراي وظايف اصلي بورس باشد: تسهيل معامله فيزيكي )يا نقدي( كاال، تسهيل تأمين مالي 
بخش كشــاورزي و ايفاي نقش در توسعه ی بازار.گام 2: براساس همين منابع، مجموعه اي از 
فرضيات درباره ی مزيت هاي هر يك از اين كاركردها شناسايي گرديد )ن.ك تصوير 2(.گام 3: 
با استفاده از همين منابع و بر اساس تحليلي كه در فصل 5 اين كتاب ارائه شده است، فرضيات 
مختلفي درباره ی تأثيرات ناشــي از هر يك از مزيت های مذكور ارائه گرديد. به طور كلي، 81 
فرضيه تأثيرات شناسايي گرديد كه از اين ميان، 37 مورد صراحتاً يا عمدتاًً براي كشاورزان بود 
و 44 مورد با بخش كاال در كل اقتصاد ارتباط داشــت. فهرست كامل فرضيات مربوط به اين 
تأثيرات در ضميمه 3 اين مطالعه مستند گرديده و عملكرد تأثيرات در هر بورس نيز در ضميمه 
4 ارائه شــده اســت.گام 4: پژوهش حاضر، به دنبال گرد آوردن شاخص هاي كّمي و كيفي 
به منظور تعيين ميزان اين تأثيرات بر كشاورزان و ساير ذينفعان بخش كاالست. نحوه تركيب 

منابع مختلف داده ها در اين مطالعه در تصوير 3 ارائه شده است.

تصویر.2:.کارکردهای.بورس.های.کاالیی.و.فرضیات.مربوط.به.مزایای.این.کارکردها

1- Price Discovery
2- Price-Risk Management (Hedging),
3- Speculation
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تصویر.3:.برنامه.گرداوري.منابع.داده.هاي.موجود.در.مطالعه

گام 5: آنكتــاد از مارس تا ژوئن ســال 2007 كارگاه هايي را در هر يك از بورس هاي 
شركت كننده برگزار كرد و رويكرد مبتني بر همكاري را در پيش گرفت. نمايندگان بورس 
با آنكتاد همكاري مي كردند و در زمينه ی روش  كار و شناســايي داده هاي مناســب و منابع 
اطالعات مورد نياز براي ارزيابي تأثيرات كمك كردند. مجموعه ی نهايي خروجي ها تا حد 
زيادي بر اساس منابع و زمان موجود در هر بورس تعيين مي شد1. گام 6: پس از برگزاري 
كارگاه هــا، بورس ها به توليد و گرداوري اطالعات پرداختند. يكي از بورس هاي مورد نظر 
)هند( يك نظرسنجي بازار برگزار كرد )يك منبع ثمربخش اطالعات كه بر اساس نمونه اي 
كه بر مبناي عملكردهاي پژوهشــي استاندارد انتخاب شــده بودند، نتايج قابل اتكايي را 
اســتخراج مي كرد(. رويكردهاي ديگر برای جمع آوری اطالعات يكی شــامل مالقات با 
نمايندگان ارشــد بخش صنعت كه بازخوردهاي كيفي و در برخي موارد اطالعات معتبري 
را ارائــه مي دادند )مالزي و آفريقاي جنوبي( و ديگــری مطالعات موردی و اطالعاتي كه 
بورس ها با مشــاركت ذينفعان يا ســاير نهاد ها فراهم می نمودند)برزيل و چين( بود. اين 
داده ها همراه با اسناد كامل منابع و نمونه گيري هاي مورد نياز براي آنكتاد ارسال مي شد. به 
دنبال آن، آنكتاد بادر نظر گرفتن منابع و بازخوردهايي كه بورس ها و ســاير ذينفعان فراهم 

ساخته بودند و با رعايت حفظ استقالل تحليل، پيش نويس گزارش را ارائه نمود. 

1- شایان ذکر است که در طول دوره ی مطالعه، بورس کاالی مالزی درگیر فرایند پذیرش در بورس اوراق بهادار بود و بورس 
معامالت آتی کاالي برزیل، بورس کاالی ژوهانسبورگ و مالزی نیز درحال راه اندزای سیستم های معامالتی جدید بودند. این 

فعالیت های زمان بر تا حدی منابع و ورودی هایی را که این بورس ها می توانستند فراهم کنند محدود می  ساختند. 
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4-4-1 محدودیت های این مطالعه کدامند؟
نخست اينكه به دليل محدوديت هاي مالی و چارچوب زماني مطالعه، بورس ها پرسنل 
خود را براي توليد و گردآوري داده هاي مرتبط با بازارهاي خود به كار گرفتند. اگرچه اين 
رويكرد ممكن است در مقايسه با استفاده از پژوهشگران مستقل بهينه نباشد، اما به منظور 
اطمينــان يافتن از بي طرف بودن بورس ها در انجام مطالعه، تركيبي از اقدامات مختلف به 

عمل آمد:
· از بورس ها خواسته شــد تا درصورتي كه قرار است پژوهش اصلي را انجام دهند، 
روش انتخاب نمونه را كاماًل مشــخص كنند. همچنين از آن ها درخواســت شــد تا همه 

خروجي هاي پژوهش را ثبت نمايند. 
· تصريــح گرديد كه همه ادعاهاي بورس ها در ارتباط با تأثيرات بايد همراه با مدرك 
و ســند باشــد كه در صورت امكان به تأييد دو يا چند منبع مستقل رسيده باشد. هرگونه 
ادعايي درباره ی تأثيرات، همراه با اســناد مربوطه در مكان مناســب در گزارش گنجانده 

مي شد و درصورتي كه فاقد چنين اسنادي بود حذف مي گرديد. 
· آنكتاد، به عنوان هماهنگ كننده ی مطالعه، از طريق تأييد اعتبار داده هايي كه هر بورس 
ارائه مي دهد به دنبال اطمينان از دقت و پيوســتگي اطالعات است و حتي استانداردهای 

الزم در خصوص تفايسر مربوطه را نيز به كار مي بندد.
دوم اينكه همه ســازمان ها و نهادهايي كه در اين مطالعه شركت دارند، در حوزه هايي 
كه با آن ناآشــنا بودند گام برمي داشتند. ارزيابي تأثيرات اين محدوده براي نخستين  بار در 
بورس هاي كاالي كشــورهاي درحال توسعه انجام مي شود. تجربه نشان مي دهد كه بعيد 
اســت فرايند يا نتيجه ی كار در نخستين بار كامل باشد يا به كمال نزديك شود. با وجود 

اين، اين مطالعه ممكن است با ايجاد بنياني براي مطالعات بعدي سودمند باشد. 
ســوم اينكه بورس هاي كاال معموالً سيســتم هاي پايش و ثبت اطالعاتي را مســتقر 
نساخته اند كه براي گرداوري داده هاي معتبر درباره ی تأثيرات بر ذينفعان مختلف طراحي 
شــده باشند. اين شرايط با نهادهاي تأمين كننده ی منابع مالي خرد كه اغلب براي پايش و 
ثبت تأثيرات انگيزه بااليي دارند )يكی از مهم ترين آن ها پاسخگويی در برابر كمك كنندگان 
منابع مالی است( تفاوت دارد. به همين دليل است كه الزام به ارزيابي ادواري در ساختار 
و فرايندهاي اصلي فعاليت هاي بسياري از موسسات تأمين منابع مالي خرد گنجانده شده 
است. در مقابل، بســياري از بورس هاي كاال معموالًً به  دليل اينكه بر مبناي تجاري عمل 
مي كنند با چنين فشــارهايي روبرو نيستند. عالوه بر اين، بورس ها اغلب يك گام عقب تر 
از كاربران نهايي خدمات خود هستند: اكثر كاربران معموالً از طريق واسطه هايي همچون 
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كارگزاران1 با بورس ارتباط برقرار مي كنند.
بنابراين، به  جاي كاربران نهايي، كارگزاران مشــتري مستقيم بورس ها هستند. به دليل 
محرمانه بودن مشتريان و الزامات امنيت اطالعات، دسترسي به اطالعات كارگزاران اغلب 
محدود اســت. در نتيجه، بورس ها معموالً داده هاي مرتبط با تأثير نهايي خدمات خود بر 
كاربران نهايي از جمله كشــاورزان را نگهداري نمي كننــد. بنابراين، با وجود تالش هاي 
خوبي كه انجام گرفته، رويكرد ارزيابي تأثيرات كه در اينجا به كار گرفته شــد ممكن است 
به روشــني و وضوح بسياري از مطالعاتي كه در حوزه هاي ديگر انجام شده، نباشد. با اين 
همه، اين بدان معنا نيز هســت كه شايد پژوهش حاضر، شكاف هاي موجود در داده ها را 
آشــكار كند و از اين منظر جالب باشد. بنابراين، شايد اين پژوهش براي سازمان هايي كه 
در حوزه ی توســعه فعاليت دارند و به كاربران نهايي خدمات بــورس )از قبيل بنگاه هاي 
دولتي، جامعه ی مدني، موسســات پژوهشي و سايرين( مستقيمًاٌ دسترسي دارند، سودمند 
بوده و نقش پايش و بازخورد را ايفا در اين زمينه نمايد كه در اين صورت به نوعی بخشی 
از فضای تاريكی كه به دليل نبود اطالعات ناشــناخته مانده اســت را روشــن می سازد. 
در نهايت، يافته هاي پژوهش حاضر از طيف گســترده اي از تجربيات كاالها، كشــورها، 
مناطق، فرهنگ ها و عملكردها اســتفاده مي كند. از اين منظر، اين مطالعه مي تواند پديده اي 
جهاني را مســتند كند. از ســوي ديگر، و همان طور كه در فــوق گفتيم، پژوهش حاضر 
يافته هاي كشــورهاي درحال توسعه ی كم  درآمدتر، از جمله كشــورهايي كه از كمترين 
ميزان توســعه بهره مندند و يا بازارهاي آتي كاال در كشورهاي داراي درآمد متوسط كه در 
ايجاد حجم های باالي معامالت موفق نبوده اند را مســتند نمي كند. البته مي توان بر اساس 
شــباهت هاي ميان كشورهاي درحال توسعه ی كم درآمد و داراي درآمد متوسط، بر مبناي 
تجربيات پنج كشور درحال توسعه ی داراي درآمد متوسط پيشنهادهايي را ارائه داد كه در 
همه كشورهاي درحال توسعه كاربرد دارند. با وجود اين، در ارائه چنين پيشنهاداتي نهايت 

دقت و احتياط را به كار مي بنديم.

5-1 ساختار گزارش پژوهش
بخش نخست اين گزارش، نگاهي اجمالي به شرايط پژوهش است كه به درك يافته ها 
و پروراندن مفاهيمي كه در اينجا نهفته است كمك مي كند: طرح مطالعه، شرايط سياستي، 
كاركردها و عملكرد بورس هاي كاال در كشورهاي درحال توسعه، نقش نظارت بر بازار و 

1- Brokers
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نگاهي اجمالي به تأثيراتي كه به عنوان بخشي از اين پژوهش شناسايي و ارزيابي شده اند. 
بخش دوم مطالعه موردی هر يك از پنج كشــور موضوع مطالعه را ارائه مي دهد. گزارش 
حاضر، تحوالت تاريخي اخير بازارهاي كشاورزي، ظهور بورس كاال و قراردادهاي كاالي 
مورد مطالعه در هر يك از اين كشــورها و چارچوب نظارتی را تحليل مي كند كه مبناي 
عمل بورس هســتند. ســپس به ارزيابي تجربي تأثيرات ناشي از بورس هاي كاالي مورد 
نظر و قراردادهاي كاالي مورد بررســي مي پردازد )مستندات عملكرد تأثير در هر بورس 
در پيوســت 4 و منابع داده ها در پيوست 5 ارائه شده اند(. بخش 3 گزارش، خالصه اي از 
يافته هاي پژوهش را ارائه مي دهد، پيامدهاي توســعه اي را توضيح مي دهد و سياست هاي 

پيشنهادي براي ذينفعان را ارائه مي دهد. 
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فصل 2-شرایط سياستی
1-2 ریسك ها و هزینه های معامالتی در بخش کشاورزی

كارگروه دولت هند درباره ی مديريت ريســك كشاورزي، ريسك كشاورزي را اين گونه 
تعريف مي كند: "ريسك كشاورزي با نتايج منفي اي ارتباط دارد كه از متغيرهاي زيستي، جوي و 
قيمتي كه كاماًل قابل پيش بيني نيستند ناشي مي شود. اين متغيرها شامل مشكالت طبيعي )از قبيل 
آفات و بيماري ها( و عوامل جوي هســتند كه در كنترل كشاورزان نيستند. تغييرات نامطلوب 
قيمت هاي نهاده ها و ستاده ها نيزدر زمره ی اين متغيرهاست" )دولت هند، 2007 ب، 6(. نواقص 
موجود در زيرساخت ها و بازار، نابرابري اطالعاتي و آسيب پذيري وضعيت معيشت كه ناشي 
از فقر و داليل ريشه اي آن است، اين ريسك ها را تشديد مي كنند )از جمله مي توان به دسترسي 

به تسهيالت بهداشتي، آموزشي، امنيت اجتماعي، زمين و سرمايه اشاره كرد(.
ريسك هاي مختلفي را مي توان شناسايي كرد:

· ريسك توليد مرتبط با عدم اطمينان درباره ی كيفيت و كميت محصول. 
· ريســك قيمت كه با نوسانات قيمت كاالها ارتباط دارد كه به عدم اطمينان از سطح 

بازگشت سرمايه و دارايي ها منجر مي شود.
· ريسك بازار كه با عدم اطمينان از كفايت وثيقه ها براي پوشش سرمايه كاري در طول 

فصل و سرمايه گذاري براي محصوالت سال آينده ارتباط دارد. 
· ريسك شركاي تجاري كه با عدم اطمينان از اينكه طرف هاي مقابل معامله به تعهدات 

قراردادي خود عمل مي كنند يا خيرمرتبط است. 
· ريســك اعتبار، كه با عدم اطمينان در زمينه نحوه فعاليت صندوق های حمايتی جهت 
پوشــش دادن سرمايه مورد نياز برای انجام فعاليت های كشاورزی در سال زراعی جاری و 
همچين سال آينده ارتباط دارد. ريسك نهادی كه با عدم اطمينان از تغييرات مقررات عمومي 

يا رژيم هاي حمايتي دولت ارتباط دارد كه ممكن است بر توليد كننده اثر منفي بگذارند. 
كشــاورزان براي مقابله با اين ريســك ها از مكانيزم هاي مختلف استفاده مي كنند )به 

جدول 1 نگاه كنيد(.
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جدول.1:.راهبردهاي.مدیریت.ریسک.در.کشاورزي
راهكارهاي رسمي 

مكانیزم هاي غیر رسمي 
مبتني بر بازارخدمات عمومی

• گسترش کشاورزي
• تأمین بذر و نهاده هاي 

با کیفیت
• سیستم هاي مدیریت 

آفات
• زیرساخت ها )جاده، سد، 

سیستم هاي آبیاري(

• پرهیز از ریسک
• تنوع بخشیدن به محصوالت  

• تنوع بخشیدن به زمین ها 
• کشاورزي ترکیبي

• تنوع بخشیدن به منابع درآمد 
• انباشت محصوالت یا دارایي هاي نقد شونده 

• استفاده از تکنیک هاي پیشرفته برداشت  
محصول )کوددهي، آبیاري، استفاده از بذرهاي 

مقاوم(

در مزرعه 

وب
طل

 نام
داد

رخ
ک 

ع ی
وقو

 از 
بل

ی ق
ی ها

اتژ
ستر

ا

بازاریابي قرارداد
قراردادهای آتي 

بیمه 

• محصول شراکتي
• شراکت در تجهیزات کشاورزي،  منابع 

آبیاري و غیره 
• شراکت غیر رسمي در ریسک 

تسهیم 
ریسک با 

دیگران

• کمک هاي اجتماعي 
)کمک در مصائب، کار در 

برابر غذا و غیره (
• تجدید نظر در زمان 

بازپرداخت وام ها 
• بیمه کشاورزي

• تسهیل فرایند و روش 
خرید بذر

• تأمین علوفه
• کمک هاي نقدي

اعتبار

• الگوهاي کاهش مصرف
• تعویق یا کند کردن کارکردهاي اجتماعي 

و خانوادگي
• فروش دارایي ها 

• مهاجرت
• باز تخصیص  نیروي کار

• کمک هاي متقابل

مقابله با 
شوک ها

اد 
خد

ک ر
ع ی

وقو
 از 

عد
ی ب

ی ها
اتژ

ستر
ا

وب
طل

نام

منبع: کار گروه دولت هند در باره ی مدیریت ریسك کشاورزي )2007(

از آنچه گفتيم مي توان نتيجه گرفت كه ريســك قيمت تنها يكي از ريسك هايي است 
كه كشــاورزان با آن روبرو هســتند و قراردادهاي آتي تنها يكي از راهكارهاي مواجهه با 
اين ريســك ها هســتند. با وجود اين، در اين پژوهش اين اســتدالل را مطرح مي كنيم كه 
بورس هاي كاال تنها به ارائه خدمات پوشــش ريســك1 نمي پردازند كه به توليد كنندگان 
امكان مي دهد تا ريســك قيمت را مديريت كنند )اگرچه اين چيزي است كه با آن شناخته 
شده اند(. بورس هاي كاال نهادهاي پويا و انعطاف پذيری هستند كه به دستگاه هاي فعال در 
بخش كشــاورزي امكان مي دهند با چالش هاي اصلــي اي كه در برابر بازار آن ها قرار دارد 
مقابله كنند. دراين پژوهش نشــان خواهيم داد كه اين بورس ها طيفي از ابزارهاي مختلف 
را براي كنترل ريســك قيمت و ريسك هاي بالقوه ی توليد، بازار، شركاي تجاري و اعتبار 

1- Hedging Services
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ارائه مي دهند. 
کادر.1:.هزینه.های.معامالتی.در.اقتصاد.کاالیی

هزينه هاي قبل از انجام معامله: كسب اطالعات و سنجش متغييرها: 
· يافتن خريدار يا فروشنده اي براي انجام معامله

· ارزيابي اعتماد پذيري شريك تجاري
· تعيين و نهايي كردن قيمت قابل قبول

· اطمينان از كيفيت كاال
· تأمين منابع مالي معامله 

· تعريف شرايط و شيوه هاي تحويل، پرداخت و ساير شرايط قراردادي
هزينه  هاي اجرا/ رعايت شرايط قرارداد پس از معامله:

· مديريت اعتبار و جريان نقدينگي
· نظارت بر تحويل

· درجه بندي كيفيت محصول
· حل و فصل اختالف نظرها 

· بيمه در برابر نكول يا جبران آن 
· مجازات و حذف نكول كنندگان 

هنگاميكه نقش بورس هاي كاال در بحث هاي سياستي را در نظر مي گيريم، نقش هزينه های 
معامله نيز پررنگ می گردد. آنكتاد مي گويد كه "مطلوبيت يك بورس كاال... در توانايي نهادي 
آن براي حذف يا كاهش هزينه هاي معامله ی سنگين دست اندركاران زنجيره ی تأمين كاال در 
كشورهاي درحال توسعه است" )آنكتاد، 2007، 4(. در مطالعه ی حاضر نشان خواهيم داد كه 
طرفين معامله ی كاال، تعداد چشمگيري از هزينه هاي تدريجي غير توليدي را تحمل مي كنند 
)به كادر 1 نگاه كنيد(. اين هزينه ها به همراه يكديگر هزينه ی قابل توجهي را تشكيل مي دهند 
و منابــع مالي و زمان زيادي را مصرف مي كننــد. عالوه براين، هزينه هاي معامله معموالًٌ در 
اقتصادهاي درحال توسعه سنگين تر از كشورهاي توسعه يافته است و اين، يكي از پيامدهاي 

نقايص بازار و ضعف يا فقدان زيرساخت ها و نهادهاي حمايتي بخشي است.
در اين مطالعه خواهيم گفت كه بورس هاي كاال مي توانند با كاهش چشــمگير بسياري 

از هزينه هاي معامله كه در فوق برشمرديم، معامالت را تسهيل كنند. 
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2-2 نقش کنونی و آینده  زمين داران کوچك در کشاورز ی
گزارش آنكتاد به گونه اي مســتند نشان مي دهد كه سه چهارم از 1/2 ميليارد نفري كه 
در مناطــق روســتايي زندگي و كار مي كنند با درآمدي كمتــر از روزي يك دالر زندگي 
مي كنند. عالوه بر اين  حدود نيمي از گرســنگان جهان را كشــاورزان خرده پا، حدود 20 
درصد ديگر ]از اين گرسنگان جهان[ را كشاورزان فاقد زمين و ده درصد باقيمانده نيز در 
جوامعي زندگي مي كنند كه معيشــت آن ها به گله داري، ماهي گيري يا منابع جنگلي متكي 
اســت")آنكتاد، 2006، 3، ب(. همچنين به اين نكته اشاره شده است كه بهبود بهره وري 
كشــاورزان خرده پا، همچون موجي مزيت هاي اين شــرايط را در سرتاســر جوامع فقير 
روستايي گســترش مي دهد... و درآمدهاي جمعيت روستايي از جمله كارگران بي زميني 
را افزايش مي دهد كه بخش عمده اي از جمعيت فقير و گرســنه در بسياري از كشورها را 

تشكيل مي دهند ")سازمان غذا و كشاورزي، 34: 2004(. 
اگرچــه بي ترديد وضعيت زمين داران كوچك در بحث توســعه و كاهش فقر اهميت 
زيادي دارد، معلوم نيست كه آيا كشاورزي بر زمين  هاي كوچك، به عنوان مدل توليد يك 
كشــور درحال  توسعه بايد حفظ و تشويق شــود يا اينكه حذف گردد و از كانون توجه 
بيرون آيد؟ اگر قرار بر تشــويق كشاورزي در زمين هاي كوچك باشد، چگونه زمين داران 
كوچك مي توانند در بازارهاي مّلي و جهاني كاال، كه در سال هاي اخير دستخوش تحوالت 
ســاختاري گسترده اي شده اســت، رقابت كنند؟ اگر قرار بر حذف اين شيوه كشاورزي 

باشد، چه جايگزين هايي براي آن وجود دارد و بهترين راه تحقق اين هدف چيست؟

چه.آینده.ای.در.انتظار.زمین.داران.خرده.پاست؟
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با پذيرش اينكه در دفاع از هر دو موقعيت فوق استدالل هاي قدرتمندي مطرح مي شود، 
مقاله اي كه اخيراًً توسط »موسسه ی بين المللي مطالعات سياسيت هاي غذايي1« منتشر شده، 
چنين نتيجه گيري مي كند كه "دفاع از توسعه توليدات كشاورزي زمين داران خرده پا به عنوان 
يكــي از راهكار هاي اصلي كاهش فقــر، همچنان قانع كننده اســت" )هازل و همكاران، 
2007(. با وجود اين، در عرصه هاي توليد و بازاريابي با چالش هاي دشواري روبرو هستيم. 
آزادســازي و مقررات زدايــي بازارها، كاهش يا حذف خدمــات حمايتي دولت، تقويت 
خريداران و تســلط بــر زنجيره ی عرضه، از جمله مهمترين تحــوالت رخ داده در بخش 
كشــاورزی اســت كه همواره در اين زمينه مورد بحث بوده اند و بر استدال ها تأثير گذار 
می باشند. با پذيرش اين واقعيت، چالشي كه فراروي ما قرار دارد بهبود كاركردهاي بازارها 
از نظر ســتاده ها، نهاده ها و خدمات مالي براي غلبه بر ناكامي هاي بازار است. رويارويي با 
اين چالش نيازمند نوآوري در نهادها، كار مشترك ميان كشاورزان، شركت هاي خصوصي 
و ســازمان هاي غير دولتي و ايفاي نقش جديد و تســهيل گرانه تری توسط وزارتخانه هاي 

كشاورزي و ساير بنگاه هاي عمومي است")هازل و همكاران، 15: 2007(.
با بررســي بحث هاي سياســتي در نقــاط مختلف جهان، مدل هــاي مختلفي پديدار 
مي شــوند. از يك سو، اكنون بسياري از كشــورها به دنبال ترويج سازماندهي زمين داران 
كوچك و برنامه هاي تجاري سازي به عنوان شيوه اي براي تقويت بهره وري و توان رقابت 
هســتند )براي مثال مي توان به برنامه نهم مالزي )دولت مالــزي، 2006( يا قانون جديد 
چين اشــاره كرد كه در جوالي ســال 2007 اجرايي شد و توسعه تعاوني هاي كشاورزي 
را تشــويق مي كند(. با گسترده تر كردن مقياس فعاليت های كشاورزی، تعاوني ها دسترسي 
كشــاورزان به خدمات، آموزش، ظرفيت  سازي ، تأمين نهاده ها، اعتبار و ساير راهكارهاي 
بازار را بهبود مي بخشند. عالوه بر اين، سرمايه گذاري عمومي در زيرساخت هاي فيزيكي 
و اجتماعي، هنگامي كه كشــاورزان خرده پا به گونه اي منسجم سازماندهي شوند، مي تواند 

دقيق تر و به لحاظ هزينه اي اثربخش تر باشد.
يــك امكان ديگر )كه با مورد قبلي منافاتي نــدارد(، افزايش تنوع فعاليت هاي خارج 
از مزرعه اســت. سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي يكي از طرفداران قدرتمند اين 
رويكرد اســت و اســتدالل می نمايد كه " آينده ی بلندمدت اكثر خانوارهايي كه معيشت 
آن ها به كشاورزي وابسته است در خارج از بخش كشاورزي قرار دارد و بنابراين، نيازمند 
اقداماتي هســتند كه تنوع درآمدها و بهره  برداري از فعاليت هاي غير كشاورزي را تسهيل 

1- The International Food Policy Research Institute (IFPRI)
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كند" )سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، 2007:14(. به ويژه مي توان به تجربه چين 
در توسعه ی سريع صنايع روستايي غيركشــاورزي در دهه 1990 به منظور جذب نيروي 
كار مازاد روستايي اشاره كرد كه يكي از موفقيت هاي اصلي چين در كاهش فقر گسترده ی 
روســتايي بود. با وجود اين، حتي با وجود كاهش فقر، بايد توجه داشــت كه در چين، 
همچون بسياري از كشورهاي ديگر، هنوز نابرابري هاي گسترده اي بين مناطق روستايي و 

شهري وجود دارد و در واقع اين نابرابري ها تشديد شده اند. 
ســومين امــكان تلويحي، راهبرد "عدم اقدام" اســت كه علت آن، اهمــال عامدانه يا 
ناخواسته سياست گذاران است. با وجود اين، تجربيات قبلي نشان مي دهد كه فقر، بيكاري 
و سوءتغذيه در مناطق روستايي مي تواند به سطوح غير قابل تحملي از مهاجرت از روستا 
به شهر منجر شود كه زيرساخت هاي شهري را كه در بسياري از كشورهاي درحال توسعه 

نمي توانند جريان سريع مهاجران را جذب كنند تحت فشار قرار مي دهد.
بورس هاي كاال در اين تصوير چه جايگاهي دارند؟ همان طور كه قباًل گفتيم، هزينه هاي 
معامله مهم ترين نكته جهت درك دليل ســودمندي بورس هاي كاال می باشد. كشاورزان 
خرده پا معموالً براي مشــاركت در بازار با ســنگين ترين هزينه هاي معامله روبرو هستند. 
اين مســئله ناشي از عواملي همچون ضعف زيرســاخت هاي حمل و نقل، انبارسازي و 
ارتباطات، فقدان دسترسي به اطالعات و تجربيات و دسترسي محدود به منابع تأمين ماليبه 
علت نبود تضامين كافی، اســت. اين معضــل اغلب اين توليدكنندگان را وادار مي كند كه 
تنها براي گذران زندگي فعاليت كنند. استفاده مبتكرانه از فناوري هاي نوظهور اطالعات و 
ارتباطات، به بورس هاي كاال امكان مي دهد تا گنجاندن توليدكنندگان خرده پا در زنجيره ی 
عرضه را تســريع كنند. پژوهش حاضر نشــان مي دهد كه دسترســي به اطالعات بازار و 
تخصص هــاي مورد نياز از طريق اينترنت، ارتباط ماهواره اي با بورس هاي كاال و ســاير 
ارائه دهندگان خدمات و تقويت مشــاركت با مالكان شــبكه هاي توزيع روستايي از قبيل 
بانك ها يا دفاتر پست با بهره گيري از فناوري، تنها برخي از پيشرفت هاي ساختاري ناشي 
از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات هســتند كه بر موانع زيرساختي ديرپايي كه در برابر 

مشاركت توليدكنندگان كوچك هندی در بازارها قرار دارد، غلبه كرده است.
در اين پژوهش، بر اين نكته تأكيد خواهد شــد كه از كشاورزان خرده پا انتظار نمي رود 
كه )دست كم تا زماني كه دانش، منابع و ظرفيت هاي مورد نياز را ايجاد نكرده اند( مستقيمًاً 
در بازار معامالت قراردادهای آتي  مشــاركت كنند. در عوض، انتشار اطالعات قيمت ها و 
ســاير اطالعات بازار )همراه با آموزش كشاورزان خرده پا در زمينه ی نحوه ی استفاده از اين 
اطالعات( يكي از راه هاي افزايش ظرفيت و مقاوم سازی كشاورزان است. در چين، بورس 
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كاالي داليان در سال 2004 به منظور تحقق اين هدف، برنامه آموزشي "هزار دهكده، ده هزار 
كشاورز" را آغاز كرد. تا اوايل سال 2007، بيش از 40000 كشاورز درباره ی نحوه ی استفاده 
از قيمت هاي قراردادهای آتی براي اتخاذ تصميمات بهينه ی كشت آموزش ديدند. عالوه   بر 
اين، سازمان هاي واسطه از قبيل تعاوني ها، تأمين كنندگان نهاده ها، خريداران و تأمين كنندگان 
مالي )از جمله سازمان هاي تأمين كننده ی اعتبارات خرد( مي توانند كاركرد پوشش ريسك را 
در شــرايط قراردادهايي كه به كشاورزان پيشنهاد مي كنند بگنجانند. بدين ترتيب كشاورزان 
خرده پا مي توانند بدون تخصيص زمان و منابع قابل توجهي كه دخالت مستقيم در بازارهاي 

آتي كاال طلب مي كند، از مزيت هاي مديريت قيمت - ريسك برخوردار شوند. 

3-2 بحث درباره ی نوسان قيمت کاال و واکنش های سياستی مناسب
به لحاظ تاريخي، نوســانات نامطلوب قيمت هاي جهاني كاال يكي از موانع توســعه در 

كشورهاي در حال توسعه است. در اين زمينه دو گرايش مشخص را مي توان تشخيص داد:
 نخســت، قيمت هاي كاال اغلب در كوتاه  مدت داراي نوســانات شديدي است و از 
يك ســال به سال ديگر تغييرات چشمگيري دارد. دوم اينكه، قيمت كاال در بلند مدت از 
نظر قيمت هاي مطلق و همچنين در مقايسه با قيمت هاي بخش صنعت و خدمات كاهش 
داشته اســت. تأثير اين گرايشات در كشورهاي در حال توسعه، هم در سطح كالن و هم 
در ســطح خرد احساس شده است. در سطح كالن، كشورهاي در حال توسعه دريافته اند 
كه شوك هاي قيمت در كاالهاي وارداتي اصلي )به ويژه مواد خوراكي و سوخت( مي تواند 
به كاهش رشــد، افزايش شــديد تورم و در برخي شــرايط، بي ثباتي سياسي منجر شود. 
دولت هايي كــه به دنبال حفظ قيمت هاي داخلي اين كاالها در ســطوح پايين و با ثبات 
هســتند ممكن است با فشارهاي بودجه اي شــديدي روبرو شوند و از اين رو الزم باشد 
منابــع خود را به ســوي حوزه هاي مهمي از مخارج هدايت كنند  و بدين ترتيب، ســطح 

بدهي هاي عمومي آن ها افزايش يابد. 
كشورهاي درحال توســعه ی صادر كننده ی كاال دريافته اند كه كاهش قيمت كاالهاي 
صادراتي )شــوك هاي كوتاه مدت يا كاهش هاي بلند مدت( ثبات مالي را تضعيف مي كند، 
فقر روســتايي را تشــديد مي نمايد و به تواناي دولت در گســترش و حفظ برنامه هاي 
سرمايه گذاري بلند  مدت، به ويژه برنامه هايي كه به دنبال تأمين نيازهاي اساسي و توسعه ی 
زيرساخت ها هستند آسيب مي رساند. هر چه كشوري بيشتر به صادرات تعداد محدودي از 
كاالها وابسته باشد، وضعيت وخيم تر خواهد بود. عالوه بر اين، براي كشورهايي كه داراي 
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بدهي هاي سنگين هستند HIPCs(1(، نوسان قيمت ها ممكن است بر ثبات نسبت های مالی 
پايداری2 )نســبت بدهي ها به توليد ناخالص داخلي و نسبت بدهي ها به صادرات( تأثير 
جدي بگذارد و اين مسئله به نوبه ی خود بر بار تعهدات ناشي از تسويه بدهي ها مي افزايد. 
كاهش قيمت كاالهاي صادراتي اصلي، همراه با افزايش هزينه كاالهاي وارداتي حســاس 
مي تواند بار ســنگيني را به تراز پرداخت هاي كشور تحميل كند و بر نرخ تسعير پول ملي 
نيز اثر بگذارد. اين ســناريو به همراه وخامت بلند مدت شرايط تجاري كشورهاي درحال 
توســعه اي كه به واردات متكي هســتند، چالش هاي توسعه اي شديدي را ايجاد مي كند و 

تالش هايي را كه براي تحقق اهداف توسعه اي هزاره3 به عمل مي آيد تضعيف مي كند.
متأسفانه در سطح خرد، شوك هاي كوتاه  مدت نامطلوب در قيمت كاالهاي وارداتي يا 
صادراتي اصلي مي تواند معيشت جمعيت هاي كشورهاي درحال توسعه را كه فعاليت هاي 
اقتصادي آنان به حاشــيه ی سود محدود وابسته اســت و فضاي بسيار كمي براي اشتباه 
در مديريت ســرمايه كاري دارند تضعيف كند. به ويژه، در اين مطالعه نشــان داده ايم كه 
آســيب پذيري در برابر نوسانات قيمت، كشاورزان را تشويق مي كند تا راهبردهاي كاهش 
ريســك را اتخاذ كنند. پيامدهاي اين مسئله اين است كه سرمايه گذاري در توليد محدود 
مي شــود و كاشت محصوالت درآمد  زاتري كه ريسك بيشتري دارند دور از دسترس قرار 
مي گيرد )گروه بين المللي مديريت ريســك كاال4، 2003(. اگرچه اين مسئله به ويژه براي 
توليدكنندگان روستايي و كارگران بخش غير رسمي صادق است، حتي يك شركت نسبتًا 
پيچيده بخش خصوصي ممكن اســت از افزايش شــديد قيمت هاي سوخت يا مواد خام 
اصلي، يا كاهش چشــمگير هر ساله قيمت هاي تحقق يافته به شدت آسيب ببيند. عالوه بر 
اين ، نوسان قيمت ها بيشترين تأثير مخرب را بر فقراي كشورهاي كم  درآمد مي گذارد كه 
به دليل وضعيت نامناســب بخش مالي و محدوديت هاي سياسي و اقتصادي كه بر ماهيت 
و نــوع دخالت هاي دولت تأثير مي گذارد، توانايي محدودي براي مقابله با شــرايط دارند 

)اداره ی ملي پژوهش هاي اقتصادي 5، الف 2004(.
دولت ها استراتژی های مختلفی برای مقابله با نوسانات قيمتی كاالها به كار گرفته اند. 
)به كادر 2 نگاه كنيد (6. در گذشته، تالش ها بيشتر بر برنامه هاي تثبيت قيمت هاي داخلي 

1- Heavily Indebted Poor Countries (HIPCs)
2- Sustainability Ratios
3- Millennium Development Goals (MDGs)
4- International Task Force on Commodity Risk Management (ITF–CRM)
5- National Bureau of Economic Research

6- براي دیدگاه هایي در زمینه گزینه هاي سیاستي مختلف براي برخورد با نوسانات قیمت کاالها به منبع زیر نگاه کنید:
Larson, Anderson and Varangis (2004), South Centre (2004) and International Institute for 
Sustainable Development (2007).
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و بين المللــي متمركز بود. متاســفانه در مواردي كه دولت ها تــالش مي كنند تا قيمت ها 
را بــراي توليد كننــدگان و مصرف كنندگان داخلي ثابت نگه دارند، بســياري از دولت ها 
ريســك حركت هاي نامطلوب قيمت ها را به خارج از اقتصــاد منتقل نمي كنند. درنتيجه، 
شــوك هاي بيروني قيمت عمدتًاٌ توســط بودجه دولت جذب مي شد )كليسنس و كوين 
1991(. برنامه هاي بين المللي تثبيت قيمت شــامل برنامه هاي مديريت عرضه است كه در 
موافقت نامه هاي بين المللي كاال1 گنجانده شــده اند. اكثر اين برنامه ها بي تأثير بوده اند و به 
دليل فشــارهاي داخلي يا خارجي شكست خورده اند. مكانيزم هاي تأمين مالي جبراني از 
قبيل صندوق جبراني تأمين مالي صندوق بين المللي پول2 و برنامه اســتابكس اتحاديه ی 
اروپا3 نيز در زمره ی اين برنامه ها هستند. اگرچه تأمين مالي جبراني ممكن است درصورت 
حل رضايت بخش چالش هاي ســاختاري كه مانــع از برنامه هاي صندوق بين المللي پول 
و اتحاديه ی اروپا مي شــوند از پتانســيل چشــمگيري برخوردار باشد، اما درحال حاضر 

سودمندي اين راهكارها اثبات نشده اند. 
در سال هاي اخير، دولت هاي كشــورهاي درحال توسعه براي حل مشكالت ديرپاي 
توسعه اي به راه حل هاي مبتني بر بازار متوسل شده اند. آزادسازي و كنترل  زدايي به حذف 
انزواي حمايتي بخش هاي كاال و توقف بسياري از كاركردهاي حمايتي سابق دولت منجر 
شــده است. بنابراين، نوســان قيمت هاي كاال اكنون در سطح كشاورزان )كه ضعيف ترين 
و آســيب  پذير ترين حلقه در زنجيره ی عرضه هستند( احساس مي شود. در چنين شرايطي 
اســت كه رويكردهاي جديد به مديريت ريسك قيمت كاالها كه در استفاده از ابزارهاي 
بازار )و موسســاتي همچون بورس هاي كاال كه آن ها را تســهيل مي كنند( ريشه دارند در 

كشورهاي درحال توسعه اهميت بيشتري يافته اند. 

کادر.2:.مواجه.با.نوسانات.قیمتی.کاالها:.گزینه.های.سیاستی.برای.تثبیت.
درآمدهای.بخش.کاالیی.

· راهبردهاي متنوع سازي: كاهش وابستگي به جريان هاي محدود و تغييرپذير، 
با كشت محصوالت جديد با تحوالت قيمتي غير مرتبط.

· مديريت عرضه: كنترل تأمين يك كاال به تناسب تقاضا به منظور تأثير گذاري 
بر قيمت ها. 

1- International Commodity Agreements (ICAs).
2- International Monetary Fund’s Compensatory Finance Fund
3- European Union’s Stabex programme
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· مديريت درآمدهاي مّلي: مديريت بودجه به منظور هموار كردن هزينه های 
دولت در طول زمان از طريق صندوق تثبيت مالی و قوانين هزينه كرد منابع 

دولتی.
• تامين مالی جبرانی: پرداخت وام به كشورهايی كه به دليل كاهش درآمدهای 

صادراتی كاالها در موقعيت نامناسبی قرار گرفته اند. 
· ابزارهاي مديريت ريسك مبتني بر بازار: ابزارهايي كه براي جبران ريسك 

قيمت از طريق بازارهاي مالي يا ساير موسسات به كار مي روند.

4-2 تحوالت بورس های کاال در سطح بين المللی 
مزيت ها و اهميت مديريت ريســك قيمت در چند دهه ی گذشته توسط متخصصان 
بانك جهاني، آنكتاد و ساير سازمان ها و موسسات پژوهشي بين المللي به خوبي مشخص 
شده اند )براي نمونه به وارانگيس و الرسن 1996 نگاه كنيد(. اين بنيان هاي فكري از اواخر 
دهه 1990 با تأســيس گروه ضربت بين المللي مديريت ريسك كاال در كشورهاي درحال 
توسعه )پروژه ای با مشاركت موسسات بخش خصوصي و بخش عمومي به رهبري بانك  
جهاني كه آنكتاد نيز در آن شركت داشت( به اجرا درآمد. اين گروه ضربت، براي ارزيابي 
توليدكنندگان خرده  پا در كشــورهاي درحال توسعه به منظور مديريت بهتر آسيب  پذيري 
در برابر ريســك هاي كاال از جمله ريسك قيمت و شرايط جوي، رويكردهاي خالقانه اي 
را به كار بســته است. در ارتباط با ريســك قيمت، تاكيد بر ايجاد ارتباط ميان كشاورزان 
كشورهاي درحال  توسعه با بازارهاي مشتقات در كشورهاي توسعه يافته بوده است. اين 
اقدام، به ويژه در مواردي كه نهادهاي ســازمان يافته اي همچون تعاوني هاي كشاورزان و 
تأمين كنندگان مالي براي تجميع نيازمندي هاي كشــاورزان در صحنه حضور داشته اند تا 
حدي با موفقيت همراه بوده است1. ولي در بسياري از شرايط، اين رويكرد با چالش هاي 

بزرگي روبروست كه گاهي غيرقابل  حل هستند )به كادر 3 نگاه كنيد(. 
بــه مدت بيش از دو دهه، آنكتاد نيز براي دســتيابي به رويكرد جايگزين )تأســيس 

1- براي مجموعه ی ارزشمندی از تجارب مستند به http://www.itf-commrisk.org نگاه کنید. همچنین توجه داشته باشید 
که موفقیت دیگری که اخیراًً به دست آمده، کمک به دولت ماالوي براي پوشش ریسک نوسان قیمت از طریق بورس سافکس 

ژوهانسبورگ در آفریقاي جنوبي بوده است. در فصل 10 در این  باره سخن گفته ایم. 
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بورس هاي كاالي محلي در كشورهاي درحال توسعه( تالش  كرده است1. در سال 1983، 
آنكتاد نخســتين گزارش خود درباره ی اين موضــوع را با عنوان “بورس هاي كاال و تأثير 
آنان بر تجارت در كشورهاي درحال توسعه “ منتشر نمود )TD/B/C.1/248(. اين مسئله 
رسمًا در دستور كار سال 1992 سازمان در هشتمين كنفرانس آنكتاد كه در كارتناي كلمبيا 
برگزار شــد گنجانده شد. به  دنبال آن، آنكتاد برنامه ی گسترده ی حمايت فني و پژوهشي 
مســتقيم، توصيه هاي سياستي و آگاهي بخشي را با هدف ايجاد و تقويت بورس هاي كاال 

در كشورهاي درحال توسعه به اجرا گذاشته است. 

کادر.3:.چالش.هاي.موسســات.کشورهاي.درحال.توسعه.براي.پوشش.
ریسک2.در.بازارهاي.بین.المللي.مشتقات.

· فقدان افراد يا نهاد هايي كه از توانايی يا ظرفيت كافي براي پوشش ريسك 
برخوردار باشند. 

· قراردادهايي كه در بازارهاي بين المللي معامله مي شود ممكن است براي 
نيازهاي كشورهاي درحال توسعه بيش از حد بزرگ باشد. 

· كنترل نقل و انتقال منابع ارزی و آســيب  پذيري در برابر نوســانات نرخ 
ارز، امكان يا سود حاصل از پوشش ريسك را به شدت محدود مي كند. 

· ريسك پايه بين بازارهاي داخلي و بين المللي ممكن است زياد باشد. اين 
بدان معناســت كه ممكن است بين قيمت ها در بازارهاي فيزيكي محلي و 
بازارهاي بين المللي معامالت آتي اختالف گســترده اي وجود داشته باشد 

كه اثر بخشي اقدامات پوششي را محدود مي كند. 
· دسترسي به بازارهاي بين المللي در نتيجه ی اعمال الزامات سخت گيرانه تر 
شناسايي مشتري و ارائه خطوط اعتباري محدود تر، توسط نهادهای واسطه ای 

مالی در بازارهاي توسعه يافته محدودتر شده است. 

كار آنكتاد در زمينه بورس هاي كاال تنها بر مديريت ريســك قيمت متمركز نيســت. 
همان طــور كه در اين پژوهش خواهيم ديد، بورس هاي كاال مي توانند طيف گســترده اي 

1- باید بر این نکته تاکید کرد که کار آنکتاد به عنوان مکمل رویکرد گروه ضربت بین المللي مدیریت ریسک در کشورهای 
توسعه یافته است نه اینکه جایگزینی برای آن باشد. 

2- Hedging
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از تأثيرات مثبت را براي بخش  كااليی كشــورهاي درحال توســعه داشته باشد كه شامل 
مديريت ريسك قيمت اســت ولي محدود به آن نيست. عالوه بر اين، اين مطالعه پويايي 
و انعطاف پذيري چنين نهاد هايي را در انطباق با شــرايط محلي و رويارويي با چالش هاي 
جديد مستند مي سازد: مزيت هايي كه در صورت مراجعه فعاالن بخش كااليی به خارج از 

كشور براي دستيابي به پوشش ريسك مورد نياز، تحقق نمي يابد.
بــا وجود اين، مجدداً بر اين نكته تأكيد مي كنيم كه اين بدان معنا نيســت كه بايد در 
هركشــور توسعه  يافته اي يك بورس كاال )يا دســت كم يك بورس معامالت آتي كاال( 
تشكيل شــود. اينكه آيا بورس نهاد مناسبي است يا چه نوع خدماتي را بايد ارائه دهد به 
ويژگي هاي خاص شرايط هر محيط بستگي دارد. بورس هاي كاال در همه نقاط به موفقيت 
دست نيافته اند. به ويژه آفريقا ميزان بااليي از ناكامي بورس هاي كاال را تجربه كرده است و 
تنها بورس ســافكس ژوهانسبورگ توانسته است از آزمون گذر زمان سربلند بيرون بيايد. 
اين موضوع داراي داليل متعددي اســت. از جمله مي توان به فقدان محيط نظارتی شفاف 
و قدرتمند، چالش اعتمادســازي و مشاركت معامله گران و دخالت هاي غير قابل پيش بيني 

دولت اشاره كرد كه فرايند شكل گيري قيمت را تحريف يا تضعيف كرده است. 
بــه چنين داليلــي، ايجاد موفقيت آميز يــك بورس كاال وظيفه ی ســاده و همواره و 
در همه ی شــرايط نيز گزينه ی مناســبي نيســت. در برخي موارد، هزينه هايي كه بورس 
تحميل مي كند ممكن اســت از سود آن براي بخش هاي كااليی بيشتر باشد. ولي براي آن 
جايگزين هايــي وجود دارد. از جمله مي توان به رويكرد گروه ضربت بين المللي مديريت 
ريسك در كشــورهاي در حال توسعه براي تسهيل دسترســي به بورس هاي بين المللي 
موجود و همچنين تسهيل معامالت و راه حل هاي غيربورسي مديريت ريسك اشاره كرد. 
البته هر يك از اين گزينه ها نيز با ريســك ها و چالش هايي همراه اســت. در نهايت، در 
مواردي كه بورس كاال بتواند تأثير مثبتی بر بخش هاي كااليي كشــورهاي درحال توسعه 
بگذارد، نبايد بورس را نوشدارو و حالل همه ی مشكالت دانست. بلكه بايد آن را يكي از 

عناصر بالقوه )البته عنصري مهم و پويا ( در بسته ی سياست هاي كلي دانست.
برخي از كشــورهاي درحال توســعه با توجه به دشــواري هايي كه دراين راه وجود 
دارد، رويكرد منطقه اي براي تأســيس يا توسعه ی بورس هاي كاال را برگزيده اند. از سال 
1991، ســازمان اتحاد آفريقا1 كه بعداً به اتحاديه آفريقــا تغيير نام داد دريافت كه بورس 
كاال مي تواند به عنوان ابزاري براي يكپارچه ســازي آفريقا عمــل كند2. آنكتاد در زمينه ی 

1- Organization African Unity
2- معاهده ابوجا )Abuja Treaty( که در سال 1991 به تاسیس جامعه اقتصادي آفریقا منجر شد . 
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توســعه ی بورس كاال و مشــتقات آفريقا1 با اتحاديه ی آفريقــا، دولت های مّلي و بخش 
خصوصي همكاري كرده اســت. اين بورس كه مقر آن در بوتسوانا قرار دارد به صورت 
يك قطب تجاری، بورس محلي و انبارهاي موجود در كشــورهاي مختلف را با يكديگر 
مرتبط مي سازد. در اين پروژه، همه بورس هاي محلي از سيستم معامالت و سيستم اداري 
مشتركي اســتفاده مي كنند. اين بستر مشترك عالوه بر امكان پذير ساختن معامالت محلي، 
انجام معامله ميان بورس هاي كاال در كشــورهاي مختلفي كه در اين طرح مشاركت دارند 
را نيز ميسر مي ســازد. اين رويكرد كه به آن مدل هسته ی مركزي و اعضا2 گفته می شود، 
بر مشــكل هزينه هاي باالي ايجاد بورس كه بازارهاي كوچك آفريقا ممكن است توانايی 
غلبه بر آن را نداشــته باشند، فايق گرديده و در عين حال، با توجه به اينكه از يك فناوری 
مشترك استفاده می گردد نقدشوندگی معامالت افزايش يافته، فرآيند كشف قيمت كاراتر 
شــده و بدين ترتيب توانايي توليد كنندگان آفريقايــي براي عرضه ی محصوالت خود به 
بازار و مديريت ريسك هايشــان افزايش خواهد يافت. در اين رابطه رويكرد مشابهی نيز 

در آمريكای التين با همكاری آنكتاد در حال شكل گيری است.

1- Pan-African Commodity and Derivatives Exchange
2- Hob and Spoke
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فصل 3- بورس های کاال: کارکردها و سوابق عملكرد در کشورهای 
درحال توسعه 

1-3 بورس کاال چيست؟
بورس كاال بازاري اســت كه در آن، فروشــندگان و خريداران متعدد، بر مبناي قوانين 
و رويه هــاي بورس، به داد و ســتد قراردادهاي مرتبط با كاال مي پردازند. در كشــورهاي 
توسعه يافته و در تعداد روز افزوني از كشورهاي درحال توسعه، چنين بورس هايي معموالً 
به عنوان بســتری براي معامالت قراردادهاي آتي1 يا پيمان های آتی2 عمل مي كنند. در ساير 
كشورهاي درحال توسعه، بورس كاال ممكن است به شيوه  هاي بسيار متنوعي عمل كند تا 
تجارت در بخش كاال را تحريك نمايد. اين كار ممكن است از طريق استفاده از ابزارهايي 
بجز قرادادهای آتی، از قبيل معامالت نقدي يا آني3 براي تحويل فوري، پيمان های آتی بر 
مبناي قبض انبار و يا معامله موافقت نامه هاي خريد مجدد4 كشاورزان براي تأمين مالي )كه 
به ريپوز5 معروفند( انجام شود. همچنين ممكن است همچون تركيه كه بورس ها به عنوان 
مراكــز ثبت معامالت براي اهداف مالياتي تبديل شــده اند، به جاي فعاليت هاي تجاري بر 

فعاليت هاي تسهيل گرانه تمركز كرد. 

2-3 چرا بورس های کاال سودمندند؟ این بورس ها چه کارکردی دارند؟
همان طور كه گفتيم، ســودمندي بورس هاي كاال در توانايي نهادي آن ها براي حذف يا 
كاهش هزينه هاي سنگين معامالت نهفته است كه اغلب بر دوش دست اندركاران زنجيره ی 
عرضه در كشــورهاي درحال توسعه ســنگيني مي كند. بورس كاال هزينه هاي معامله را، با 
ارائــه خدمات ارزان تر از هزينه هايي كه در صورت اقــدام در خارج از چارچوب نهادي 

1- Futures Contracts
2-.Forward Contracts
3- Spot Trade
4- Repurchase
5- “Repos”
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بورس كاال بر آن ها تحميل مي شــود كاهش مي دهد. از جمله مي توان به هزينه هاي مرتبط 
با يافتن خريدار يا فروشــنده ی مناسب، مذاكره بر سر شــرايط قرارداد، تأمين منابع مالي 
براي معامالت، مديريت اعتبــارات، نقدينگي و انتقال محصوالت و داوري در بحث هاي 
ميان طرف هاي قراردادي اشاره كرد. بنابراين، با كاهش هزينه هاي طرف هاي يك معامله ی 
بالقــوه، بورس كاال مي تواند تجارت را تحريك كنــد. عالوه بر اين، بورس هاي كااليي كه 
كاركرد صحيحــي دارند مي توانند به توليد، انبارســازي، بازاريابي و فرآوری محصوالت 
كشــاورزي كمك كنند و عملكرد كلي بخش كشــاورزي را بهبود ببخشند. دقيقاً به دليل 
اين مزيت هاست كه اقتصادهاي درحال گذار و در حال توسعه كه داراي بخش كشاورزي 

بزرگي هستند در سال هاي اخير از بورس هاي كاال استقبال كرده اند )سيگر 2004(.
به طور مشــخص، يك بورس كاال مي تواند يك يا چند نوع كاركرد بالقوه داشته باشد 
و اينكه در عمل چه كاركردي دارد، به ماهيت بورس و شــرايط محلي بستگي دارد. براي 
بورس هايي كه معامالت نقدی يا فعاليت هاي پشتيباني ارائه مي كنند، كاركرد نهادي بورس 
كاال در تســهيل معامله، يعني گرد هم آوردن خريداران و فروشــندگان و ســپس تحميل 
چارچوبــي از قوانين كه اعتماد مورد نياز براي معامله را ايجاد می كند، آشــكار می گردد. 
رويه هاي قدرتمنــد نظارت بر اين معامالت مي تواند به بهبود كارايي و زيرســاخت هاي 
بازارهاي نقدي كاال نيز منجر شود )مثاًل از طريق ارتقاي زيرساخت هاي انبارداري و پشتيباني 
مورد تأييد بورس، پذيرش مشــخصات كيفي تعريف شده بورس در ميان دست اندركاران 

بازار و كاهش سطح نكول1 از طريق ميانجي گري بورس در تسويه و بستن قراردادها(.

کادر.4:.قراردادهاي.مرتبط.با.کاال
نقدي: قراردادهاي خريــد يا فروش كاال با تحويــل فوري )يعني 

ظرف چند روز(.
پیمان.های.آتی: قراردادهاي خريد يا فروش يك كاال با تحويل در آينده

قراردادهای.آتي: پيمان های آتی استاندارد كه نمايانگر تعهد به تحويل دادن 
يا تحويل گرفتن مقدار و كيفيت معيني از يك كاال در يك مكان مشخص 
اســت. برخالف پيمان های آتی، قراردادهاي آتي اغلب به تحويل فيزيكي 
كاال منجر نمی گردد، چون مي توان با اتخاذ يك موقيت معامالتی معكوس، 

قبل از تاريخ تحويل كاال، قرارداد مربوطه را بست.

1- Default
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قراردادهای.اختیار.معامله1: قراردادهايي كه حق، ولي نه تعهد، خريد يا فروش 
يك قرارداد آتي به قيمت مشخص يا قبل از تاريخ مشخصي را ايجاد مي كند. 
خريــدار براي دريافت چنين قراردادي بايد قيمت اختيار2 را پرداخت نمايد 
)حداكثر زيانی كه در اين معامله متوجه خريدار اين قرارداد اســت به مبلغ 
اين پيش پرداخت محدود می گردد(. فروشنده ی يك قرارداد اختيار معامله، 
قيمت اختيار رادريافت مي كند ولي زيان بالقوه به لحاظ نظري نامحدود است.
قراردادهاي.معاوضه.یا.ســواپ3: تبادل زنجيــره اي از پرداخت هاي آتي 

مشخص بين دو طرف معامله.

بورس هاي كااليي كه ابزارهايي همچون پيمان های آتی و قرارداداهای آتي را ارائه مي كنند، 
ابزاري براي مديريت ريســك ناشي از نوسانات قيمت كاال را نيز در اختيار دست اندركاران 
اين بخش قرار مي دهند. اين مسئله اهميت زيادي دارد؛ چون قيمت هاي جهاني كاال اغلب 
در دوره هاي كوتاه نوســانات بسيار شــديدي دارند و گاهي ظرف يك سال، بيش از %50 
نوسان دارند. اين ابزارهاي پوششي مي تواند اطمينان بيشتري را درباره ی چرخه ی كشت  و 
 كار براي توليد كننــدگان ايجاد كند و در عين حال، به فراورندگان، معامله گران و خريداران 
امكان دســتيابی به توافقي سودآور را فراهم می نمايد. اين مسئله به فعاالن بخش كاال امكان 
مي دهــد تا به ســرمايه گذاري هايي بپردازند كه منافع بلند مدت تــري را در پي دارد، و به 
كشاورزان امكان مي دهد محصوالت سودآورتر و در عين حال پرريسك تري را توليد كنند. 
حتي در مواجه با كاهش بلند مدت قيمت كاالهاي خود، توانايي پوشــش ريسك نوسانات 
كوتاه مدت تر قيمت ها، فرصتي در اختيار كشاورزان قرار مي دهد تا بتوانند الگوهاي برداشت 

محصول خود را اصالح كرده و سبد ريسك خود را متنوع تر كنند. 
در نهايت، در مواردي كه معامالت نقدي، پيمان های آتی و قرارداداهای آتي در بورس 
كاال رخ مي دهد، اطالعات قيمتي ناشــي از اين معامله )راهكار موســوم به كشف قيمت( 
نيــز كاركرد اقتصادي حياتي اي را ايفــا مي كند. از آنجا كه قيمت هــاي بورس نمايانگر 
اطالعات بازار اســت، اين قيمت ها بازتاب دقيق وضعيت واقعي عرضه و تقاضا هســتند. 
اين مسئله عاليم قدرتمندي را ارسال مي كند كه به دست اندركاران بازار امكان مي دهد در 
زمينه ی توليد، خريد و سرمايه گذاري آگاهانه تصميم بگيرند. عالوه بر اين، دسترسي به يك 

1- Option
2- Premium
3- Swaps
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مرجــع قيمت بي طرف و معتبر مي تواند بر نابرابري هاي اطالعاتي كه اغلب به زيان فعاالن 
كوچك تر يا فعاالنی كه از ارتباطات كمتري برخوردارند، غلبه كند.

3-3 این مسئله با وضعيت بخش های کاالی کشورهای درحال توسعه چه 
ارتباطی دارد؟

بســياري از بخش هاي كاال در اقتصادهاي درحال توســعه و درحال گذار، در دهه هاي 
اخير دستخوش اصالحات ساختاري شديدي شده اند. آزاد سازي گسترده به حذف چشمگير 
حمايت دولت از اين بخش منجر شده است. درنتيجه، زنجيره هاي عرضه اي كه فعاالن بخش 
كاال به آن ها عادت داشــتند، در بســياري از موارد ديگر كارايي الزم را ندارد. دسترســي به 
بازارها نيز همچون دسترسي به خدمات جانبي كه نهادهای شبه دولتي بازاريابي ارائه مي دادند 
غيرقابل پيش بيني تر شده اســت. اين خدمات جانبي اغلب شامل حمايت در تعيين قيمت، 
اطالعات بازار، انبارسازي و تداركات، تأمين مالي، خدمات گسترشي و تأمين نهاده ها است.

بدون نهادهاي ثبات آفرين و مجموعه ی ريشــه داري از عملكردهايي كه قباًل مشاركت 
در زنجيره عرضه ی كاالها را تسهيل مي كردند، هزينه هاي معامله ی بسياري از فعاالن بخش 
كاال به شــدت افزايش يافته است. بدين ترتيب، بورس كاال كه مي تواند بسياري از خدمات 
نهادهای بازاريابي شــبه دولتي را به گونه اي كه به لحاظ مالي مناسب باشد ارائه دهد، ممكن 
است يكي از بهترين شيوه هاي پر كردن خالء ناشي از عقب نشيني دولت از اين بخش باشد.

موفق  بورس های  واقعی  نمونه های  توسعه،  درحال  کشورهای  در  آیا   3-4
کاال ایجاد شده اند؟ از تأسيس این بورس ها چه تجربه ای کسب کرده ایم؟

از نظر حجم قرارداد، از ميان22 بورس عمده معامالت آتي كاال در جهان1، 9 بورس اكنون 
دركشورهاي درحال توسعه قرار دارند )به كادر 5 نگاه كنيد(. ازجمله مي توان به سه بورس در 
هر يك از كشورهاي چين و هند، و بورس هاي ديگري در برزيل، مالزي و آفريقاي جنوبي 
اشــاره كرد. اكثر اين بورس ها در دهه   هاي 1980 و 1990 در واكنش به آزادسازي بازارهاي 
كاال توســط دولت تأسيس شدند. با وجود اين، سه بورس هند در سال هاي 2002 تا 2003 
تاسيس شــدند و از اين ميان، دو بورس در زمره 10 بورس برتر جهان هستند و توانسته اند 

گوي سبقت را از موسسات ريشه داري همچون هيآت تجاری نيويورك2 بربايند. 

1- به گزارش آنکتاد )ب 2006( نگاه کنید. در این گزارش، بورس های عمده ی کاال به عنوان بورس هایی تعریف شده اند که در 
هر سال بیش از یک میلیون قراررداد آتی کاال مبادله می کنند.

2- New York Board of Trade
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اين داده ها همچنين نشــان مي دهد كه از ســال 2003، بورس هاي كاال در كشورهاي 
درحال توســعه نرخ رشد حجمي را تجربه كرده اند كه دو برابر همتايان سابقه دار آن ها در 
بازارهاي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي بوده است. اين مسئله 
سبب گرديده است تا سهم كشورهاي درحال توسعه از كل معامالت آتي و اختيار معامله 
كاال به حدود يك سوم افزايش يابد و اين افزايش هنوز هم به سرعت ادامه دارد. عالوه بر 
اين، وقتي داده ها بر اســاس بخش هاي مختلف تقسيم مي شــوند، مشخص مي گردد كه 

کادر.5:.حضور.و.عملكرد.بورس.های.کاالیی.در.کشورهای.در.حال.توسعه
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حجم قراردادهاي كشورهاي درحال توسعه اكنون در بخشي همچون كشاورزي كه براي 
توسعه كشورهاي درحال توسعه اهميت بسياري دارد، از كشورهاي عضو سازمان توسعه 
و همكاري هاي اقتصادي پيشــي گرفته است. رشــد سريع حجم معامالت در بخش هاي 
فلزات و انرژي كشورهاي درحال توسعه نيز افزايش يافته است )اگرچه به دليل تحريك 
معامالت انرژي در كشــورهاي عضو سازمان توســعه و همكاري هاي اقتصادي به دليل 
نوســانات قيمت ها، سهم كشورهاي درحال توســعه در حوزه ی انرژي هنوز هم محدود 

است(.
بايــد به اين نكته توجه كرد كه بســياري از بورس هاي كوچك تــر در نقاط مختلف 
كشــورهاي در حال توســعه قرار دارند و تنها محدود به كشورهاي داراي درآمد متوسط 
نيستند1. تعداد چشــمگيري از اين بورس ها به جاي قراردادهاي آتي، بر معامالت نقدي 
و پيمان های آتی متمركز هســتند. برخي، به ويژه بعضی از بورس هاي آمريكاي التين، در 
زمينه ی كاربــرد راهكارهاي بورس براي تأمين راه حل هايي در حوزه هايي همچون تأمين 

مالي كاال و تخصيص سهميه واردات نوآوري هاي خوبي از خود نشان داده اند. 

 1- برای اطالعات بیشتر به آنکتاد، ب 2006 نگاه کنید.
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فصل 4- بورس های کاال و نظارت بر بازار
نهادهاي تســهيل كننده ی معامالت، با كاهش هزينه و عدم اطمينان ورود به معامالت، 
تجــارت را تقويت مي كنند. يكي از راه هايي كه اين نهادهــا بدين منظور به كار مي بندند، 
اســتفاده از چارچوب قوانين و رويه هايي براي نظارت معامالت اســت كه اعتماد افراد و 
سازمان ها را براي ورود به معامالتي كه براي هر دو طرف سودآور است افزايش مي دهد. 
همان طــور كه آنكتاد )1997( به تفصيل بيان كرده اســت، در وراي نظارت اساســي 
براي اطمينان از اينكه حراج ها دســتكاري نشــده اند، دو آستانه ی مهم وجود دارد كه در 
آن، چارچوب نظارتی به بنياني مهم براي فعاليت هاي بورس كاال تبديل مي شود. نخستين 
آســتانه، هنگامي است كه بورسي از معامله ی فيزيكی كاالها به سمت معامله ی كاغذهايي 
حركت مي كند كه نمايانگر حق مالكيت آن كاال هستند. اين حقوق بايد قابل اعمال باشد، 
و اين كار با ارائه تعريف روشني از حقوق و تعهدات قراردادي ناشي از معامالت بورس 
و راهكارهايي انجام مي شود كه اين حقوق را تنفيذ مي كنند. دومين آستانه، هنگامي است 
كه واســطه ها به نيابت از مصرف كننده ی نهايي در بازار ايفاي نقش مي كنند؛ فعاليت هاي 
اين واســطه ها بايد تحت نظارت باشــد تا از اينكه تعهدات خود را اجرا مي كنند اطمينان 
حاصل شــود. در صورت عبور از هر يك از اين آستانه ها، بورس موظف است به عنوان 
يــك نهاد خود انتظام فعاليت هايي را كه در اين بازار رخ مي دهد تنظيم كند، و دولت نيز 

بايد چارچوب كلي  اي را براي نظارت ايجاد نمايد. 
بر اساس "اهداف و اصول نظارتی اوراق بهادار" )سازمان بين المللي كميسيون هاي اوراق 
بهادار 1 2003(، نظارت بر  بازار داراي ســه هدف كلي اســت: حمايت از سرمايه گذاران؛ 

اطمينان از منصفانه، كارآمد و شفاف بودن بازارها؛ و كاهش ريسك سيستمي.
·.حمایت.از.سرمایه.گذاران: اقداماتي كه براي حمايت از سرمايه گذاران )كه در اينجا 
به معناي همه فعاالن بازاراســت( در برابر اقدامات غيرمســئوالنه يــا ناآگاهانه بورس ها، 
طرف هاي تجاري و يا واســطه هايي انجام مي شود كه ممكن اســت با آن ها تعامل داشته 

1- International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
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باشند. راهكارهاي معمولي كه براي براي حمايت از سرمايه گذاران به كار مي رود شامل اين 
موارد اســت: تعيين صالحيت هاي كارگزاران؛ ملزم نمودن كارگزاران به جداكردن وجوه 

خود از وجوه مشتريان و راهكارهاي الزام آور داوري براي حل اختالفات.
·.اطمینان.از.بازارهاي.منصفانه،.کارآمد.و.شفاف: اقداماتي به منظور حصول اطمينان 
از اينكه قيمت هاي بــازار واقعاً نمايانگر اطالعات موجود درباره ی بازار اســت، محدود 
ســاختن "سوداگري افراطي1" و پرهيز از دســتكاري قيمت ها يا موجودي فيزيكي كاالها. 
راهكارهاي معمولي كه براي حفظ ســالمت بازار به كار مي رونــد عبارتند از: اطمينان از 
مميزي همه فعاليت هاي معامالتي در زمان مشــخص؛ وضع محدوديت هايی در خصوص 
تعداد موقعيت های معامالتی2 سوداگران از جمله محدوديت هاي سخت تر در تعداد ماه هاي 
تحويل؛ پايش مستمر معامالت براي يافتن الگوهاي مشكوك؛ انتشار آزاد و شفاف داده ها؛ 
فرايند تأييد قراردادهاي جديد توسط ناظر بازار به منظور اطمينان از عرضه ی مناسب و قابل 

تحويل كاال )و عوامل ديگر( و الزامات "شناسايي مشتري" براي كارگزاران.
· کاهش.ریسک.سیستمي: اقداماتي كه براي مديريت اثربخش ريسك هاي سيستمي 
ناشــي از عمليات بازار، كاهش ريسك نكول3 به ســطحي قابل قبول و اطمينان از اينكه 
سيســتم به طور كلي از ظرفيت كافي براي تحمل شــوك هايي از قبيل نوسانات شديد يا 
ســقوط يكي از معامله گران بزرگ برخوردار اســت. راهكارهايي كه معموالً براي كاهش 
خطرات سيســتمي به كار مي رود عبارتند از: الزامات مربوط به حداقل سرمايه ی مورد نياز 
به منظور شــركت در بازارها؛ استفاده ی گســترده از سيستم تعيين وجه تضمين احتياطي4 
كه در آن ســطوح وجه تضمين با توجه به ريســك بازار مشــخص می گردد )از جمله 
الزامــات وجه تضمين باالتر در دوره هاي افزايش نوســان در طــول دوره هاي تحويل(؛ 
محدود ساختن نوسانات قيمت روزانه كه معامالت روزانه را در محدوده ی عوامل قيمتي 
مشــخصي محدود مي كند؛ و نظام سلسله مراتبی ريســك براي اطمينان از اينكه اعضاي 
بورس موقعيت هاي مشتريان خود را در صورت نكول مشتري پوشش مي دهند و صندوق 

تضمين اتاق پاياپای مواضع اعضاي خود را درصورت نكول آنان پوشش مي دهد .
در يك ساختار بالغ، نظارت نهاد ناظر )با هدف تحقق هر يك از اهداف سه گانه فوق(، 

مي تواند در سه سطح وجود داشته باشد:
ناظر.بیرونی: يك بنگاه دولتي يا بنگاه مستقل كه در برابر دولت پاسخگوست و نظارت 

1- Speculative Excess
2- Position
3- Default
4- Margining
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تنظيمــي را در كل بازارهاي ملــي ارائه مي دهد. يك ناظر بيروني ممكن اســت به منظور 
اطمينان از كنترل مناســب مبادالتي كه ماهيتي ميان بخشي دارند، به عنوان نقطه ی تماس با 

ناظران بيروني ساير بازارهاي مّلي نيز ارتباط برقرار كند.
بورس.به.عنوان.یک.سازمان.خود.انتظام: پرسنل و سيستم هاي خود بورس كه نظارت 
تنظيمي را بر فعاليت هاي بــورس از جمله معامله و )در مواردي كه اين فعاليت در داخل 

بورس انجام مي گيرد( كاركردهاي پاياپای و تسويه اعمال مي كنند. 
ســازمان.خود.انتظام.صنعت: دســتگاهي كه نماينده ی واســطه هاي بازار )از طرف 
كارگزاران و ساير عناصر فعال در بازارها( است، يا توسط دولت براي نظارت بر فعاليت هاي 
واسطه هاي بازار منصوب شده است. يك ســازمان صنعتي خود انتظام به ويژه مي تواند با 

نظارت بر روابط ميان واسطه ها و كاربر نهايي، حمايت از سرمايه گذاران را تضمين كند.
همان طور كه در پيوســت 2 مستند شده است، هر سطح از نظارت شامل طيفي اغلب 
گســترده از راهكارها و ابزارهاست. اين چارچوب بايد از سالمت كامل برخوردار باشد 
تــا اهداف نظارتی را محقق ســازد. با وجود اين، بايد بين منافــع و هزينه هاي تنظيم، و 
همچنين بين ميزان كنترل بيروني و خود تنظيمي توازني ايجاد شود. تا جايي  كه به نخستين 
توازني كه نام برديم مربوط اســت، اطمينان از وزن بهينه ی كنترل تا حد زيادي به ســطح 
اطمينانــي كه فعاالن بازار نيازمندند بســتگي دارد. بازارهايي كه از فعاليت ها و روابط جا 
افتاده و حســن نيت دســت اندركاران برخوردارند ممكن است در مقايسه با بازارهايي كه 
دست اندركاران آن با نهاد ها، شركا و رويه هاي بازار آشنا نيستند يا از كار با آن ها احساس 
راحتي نمي كننــد، مدل تنظيمي منعطف تر و ماليم تر را مناســب تر بدانند. تا جايي كه به 
توازن ميان نظارت بيروني و خود انتظامی مربوط است، توازن مناسب ممكن است تابعي 
از ســطح اعتماد دولت و دست اندركاران بازار به نهادهاي بازار )خود انتظامهاي بورس ها 

و صنعت( باشد كه بطور بالقوه مي توانند به عنوان خود انتظام عمل كنند.
نقش دولت در ســاختار نظارتی معموالً نقشي دوگانه و شامل نقش نظارتي )منضبط 
ساختن كساني كه سعي مي كنند از بازارها به نفع خوداستفاده كنند، و اطمينان از احترام به 
قراردادها( و نقش توانمندسازي است )تأمين چارچوب حقوقي و تنظيمي مورد نياز و در 
برخي شــرايط، عناصري  از زيرساخت هاي فيزيكي از قبيل انبارها، پشتيباني، و شبكه هاي 

مخابرات و اطالعات( كه بدون  آن ها بازارها نمي توانند وظايف خود را انجام دهند. 
در ارتباط با ماهيت دخالت دولت در بازارهاي كاال، يك بررسي تاريخي از دخالت های 

صورت گرفته كه به تازگي منتشر شده چنين نتيجه گيري كرده است:
“دخالت هايی كــه در بازارهای تحت نظارت معامالت آتی انجام می شــود می تواند 
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تشــخيصی يا خودكار )كه اغلب قاعدمند ناميده می شــود( باشــد و ممكن است توسط 
بورس به عنوان يك ســازمان خود انتظام ياناظری كه مسئوليت نظارت بر بازار را برعهده 
دارد انجام شــود. دخالت های تشخيصی در بازارهای معامالت آتی معموالً شامل محدود 
ســازی، تعليق يا توقف معامله در بازار يك قرارداد مشــخص باشــد... بررسی تاريخی 
دخالت های بازار نشــان می دهد كه، درحالی كه دخالت های قاعدمند می تواند در اقتصاد 
بازار موفق باشــد، دخالت های تشــخيصی اغلب به اهداف سياستی پيش بينی شده خود 
دســت نمی يابند. در واقع، دخالت های تشخيصی اغلب پيامدهای ناخواسته ی متعددی را 
در پي دارند كه برای دولت پرهزينه و برای اكثر كســانی كه در توليد و بازاريابی كاالهای 

هدف مشاركت دارند زيان بار است”)هاتاوی 2007:3(.
بنابراين، اگرچه شايد دخالت ضروري و سودمند باشد، دولت ها ممكن است بخواهند 

شيوه ها و اهداف چنين دخالت هايي را به دقت بررسي كنند.
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فصل 5- تأثيرات 
پس از بررســي دقيق ادبيات موجود و با بهره گيري از تجربيات انباشته آنكتاد و بورس هايي كه در 
اين مطالعه شركت داشتند، شش كاركرد بالقوه بورس هاي معامالت آتي كاال شناسايي شدند. سه كاركرد 
نخســت را مي توان كاركردهاي اصلي ناميد كه بورس هاي معامالت آتي كاال بايد انجام دهند: كشف 
قيمت، مديريت ريسك قيمت )پوشش ريسك يا هجينگ( و مكانی براي سرمايه گذاري )سوداگري(. سه 
كاركرد بعد را مي توان كاركردهاي گسترده تر دانست كه مي تواند در نتيجه ی اجراي كاركردهاي اصلي 
يك بورس ايجاد شود: تسهيل معامالت فيزيكي )يا نقدي( كاال، تسهيل تأمين مالي فعاليت هاي بخش 
كشاورزي، و ايفاي نقش در توسعه ی بازار. از اين كاركردها، مجموعه ی ديگري از مزيت ها را مي توان 
شناســايي كرد كه در نهايت به 81 فرضيــه در خصوص تأثير بورس های كااليی )فرضيه تأثير( منتهی 
می گردد: 37 فرضيه كه مخصوص كشاورزان هستند يا عمدتاًً با آن ها مرتبط هستند و 44 فرضيه  ديگر كه 
با بخش گسترده تري از كاالها يا كل اقتصاد ارتباط دارند. از ميان اين تأثيرات، 76 فرضيه در خصوص 
تأثيرات مثبت و 5 فرضيه ديگر در خصوص تأثير منفي هستند. فهرست كامل فرضيات تأثير در پيوست 

3 پژوهش حاضر ارائه شده است و عملكرد تأثير در هر بورس در پيوست 4 مستند شده است.

1-5 کشف قيمت 
1-1-5 خالصه ی فرضيات تأثير 
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2-1-5 توجيه 
كشف قيمت به مكانيزمي اشاره دارد كه از طريق آن، قيمت ها اطالعات بازار را منعكس 
مي كنند. بنابراين سطح قيمت ها كه در بازار آزاد تعيين مي شود مي تواند نمايانگر تصويري 
دقيــق از وضعيت كلي عرضه/تقاضا در بازارهاي نقدي كاال براي تحويل هاي جاري يا در 
بازار پيمان ها و قراردادهای آتی براي تحويل در زمان هاي آينده باشــد. مزيت هاي كشف 
قيمت را مي توان به مزيت هاي ناشــي از فرايند كارآمدتر شكل گيري قيمت و مزيت هاي 
برخاسته از عرضه ی گسترده تر اطالعات بيشــتر )و دقيق تر( بازار تقسيم كرد. مزيت هاي 
فرايند كارآمدتر شــكل گيري قيمت ناشي از توازن مناسب تر ميان عرضه و تقاضا است و 
تضمين مي كند با توجه به عالمت هايي كه تعيين قيمت ارســال مي كند، دســت اندركاران 
اين بخش در زمينه ی توليد، خريد و ســرمايه گذاري تصميمات كارآمدتري را اتخاذ كنند. 
نوع دوم به مزيت هايي اشــاره دارد كه ناشي از انتشــار و توزيع اطالعات بازار هستند1 و 
به شــفافيت قيمت ها منجر مي شــوند كه مرجع قيمت آسان، معتبر و بي طرفانه اي را براي 

دست اندركاران اين بخش فراهم مي آورد. 
سه گروه از تأثيرات، توجه ويژه اي را طلب مي كنند:

سهولت  کشاورزان:. سود. بهبود. و. اطالعاتي،. نابرابري. کاهش. قیمت،. اطالعات. توزیع.
غير اين صورت  در  كه  باشد چرا  كشاورزان  نفع  به  مي تواند  مرجع  قيمت هاي  به  دسترسي 
ارتباط خود با بازار را از دست مي دهند و در برابر دريافت قيمت ها و شرايط غيربهينه از 
واسطه ها كه اطالعات بيشتري دارند آسيب پذير مي شوند. بنابراين اطالعاتي كه توسط بورس 
منتشر مي شود مي تواند نابرابري هاي اطالعاتي را كه به نفع واسطه هاست كاهش دهد و به 
دست اندركاران بخش كاال قدرت دهد تا در پرتوي درك دقيق تر از شرايط بازار تصميمات 
بهتري اتخاذ كنند. مثاًل با اشاره به اتيوپي، مجله ی اكونوميست )2007( به طور مستند نشان داد 
كه چگونه سود واسطه ها و ساير اختالالت بازار،20 درصد به هزينه غالت اضافه كرد. اين 
نشريه دليل اين وضعيت را كميابي اطالعات مي داند كه در معامله كارآمد اهميت بسياري دارد. 
ولي به لطف فناوري، شرايط بهبود يافته است. تلفن هاي همراه به كشاورزان كمك مي كنند 
تا از تفاوت قيمت ها كه مي تواند به نفع آنان باشد آگاه شوند. در برخي موارد، اطالعات بهتر 

درباره ی  بازار، كشاورزان را به متنوع سازي محصوالت خود ترغيب كرده است.
بهبود.سود.کشاورزان.و.کاهش.نوسانات.بازار.نقدي: دراينجا دو پديده دركار است 

1- یک بورس اغلب در موقعیتی قرار دارد که می تواند شکل های مختلف اطالعات بازار را که فراتر از اطالعات مرتبط با قیمت 
هستند منتشر کند. این اطالعات ممکن است شامل حجم موقعیت های باز، عمق یا نقد شوندگي بازار، موجودی و گردش 

اقالم در انبار و استانداردهای قابل قبول کیفي از جمله پاداش یا تخفیف برای کیفیت بهتر یا بدتر باشد. 
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كه هر دو با اين مسئله ارتباط دارند كه اطالعات قيمت هاي بازار، حساسيت توليدكنندگان 
در برابر سطوح قيمت پيش بيني شده را افزايش مي دهد و به آن ها اجازه مي دهد رفتار خود 

را بر اين مبنا تعديل كنند:
·.کاهش.نوسانات.درون.فصلي: در سطح خرد، در دسترس بودن اطالعات قيمت هاي 
بازار به توليد كنندگان نشان مي دهد كه در طول فصل، تغييرات قيمت چگونه است و انتظار 
مي رود چگونه باشــد. ايــن اطالعات به آن ها امكان مي دهد دربــاره ی بهترين زمان براي 
ارائه كاال به بازار تصميم گيري كنند. در ســطح كالن، اين مسئله مي تواند به معناي كاهش 
نوسانات فصلي قيمت باشد. بدين ترتيب ورود كاال به بازار، به جاي اينكه به صورت مقادير 
عظيم و در دفعات معدود باشــد كه ممكن است به افت و خيز شديد قيمت ها منجر شود، 
بــه صورت تدريجي و در دفعات متعدد صــورت مي گيرد. با وجود اين، بايد به اين نكته 
توجه كرد كه كشــاورز براي برخورداري از انتخاب موثر درباره ی زمان ارائه كاال به بازار، 
عالوه بر دسترسي به اطالعات، به دسترسي به انبار و منابع مالي نيز وابسته است. مطالعه اي 
كه مورگان )1999( انجام داد، با اشــاره به بازار سيب زميني بريتانيا پس از راه اندازي بازار 
معامالت آتي سيب زميني لندن در سال 1980، مي گويد كه تصميمات كشاورزان درباره ی 
ذخيره ســازي، بر مبناي اطالعات قراردادهای آتي ، يكي از انگيزه هاي مهم كاهش نوسان 

قيمت هاي معامالت نقدي بود. 
کاهش.نوسانات.میان.فصلي: در ســطح خرد، دسترسي به قيمت هاي معامالت آتي  
بــراي فصل آينده، راهنماي موثري را براي تصميم گيري درباره ی اينكه چه محصوالتي و 
به چه مقدار بايد كاشــته شوند در اختيار كشاورزان قرار مي دهد تا سود مورد انتظار خود 
در زمان برداشت محصول در سال بعد را به حداكثر برسانند. استفاده از قيمت هاي نقدي 
به عنوان يك رهنمود )همان شــيوه اي كه بسياري از كشــاورزان اكنون استفاده مي كنند( 
مي تواند به تشديد نوسانات فصلي منجر شود. اين مسئله، اثر تارعنكبوتي نوسانات فصلي 
قيمت نام گرفته اســت1. قيمت كشف شده در معامالت آتی معموالً شاخص دقيق تري از 
قيمت نقدي آينده در زمان برداشت است. بنابراين، در سطح كالن، اگر بازار كمبود كااليي 
مشــخص در فصل بعد را پيش بيني كند، قيمت معامــالت آتي آن كاال افزايش مي يابد و 
كشاورزان براي كاشــت آن محصول انگيزه ی  بيشتري دارند و بدين ترتيب، كمبود مورد 

1- یک نمونه ی ساده شده ی اثر تارعنکبوتی: بر مبنای قیمت های نقدی باال برای محصولی در فصل 1، کشاورزان تولید آن 
محصول در فصل 2 را افزایش می دهند. در هنگام برداشت محصول در فصل 2، سیلي از آن کاال وارد بازار می شود و به پایین 
آمدن قیمت ها منجر می  شــود. کشاورزان آن گاه تولید آن محصول را برای فصل 3 کاهش می دهند، این مسئله به افزایش 

قیمت ها منجرمی شود و این چرخه همچنان ادامه می یابد. 
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انتظــار كاهش مي يابد )و برعكــس(. با وجود اين، بايد به ايــن نكته توجه كرد كه يك 
كشــاورز، به دسترســي به نهاده ها و تخصص، و محيطي طبيعي كه چرخش محصوالت 
يا برداشــت محصوالت مختلف را ميسر ســازد نيز وابسته است. برخي پژوهش ها نشان 
مي دهند كه راه اندازی قراردادهاي مدرن آتي در هيئت تجاری شــيكاگو1 در حوالي دهه 
1870 به كاهش شديد در نوسان قيمت فصلي معامالت نقدي نيز منجر شد )براي نمونه 

به چندلر 1977 و سانتوس 2002 نگاه كنيد(.
تعیین.قیمت.کارآمدتر.و.عالمت.هاي.موثر.براي.تصمیمات.مرتبط.با.تولید،.خرید.و.
سرمایه.گذاري: تعييــن قيمت كارآمد براي كاالهاي كشاورزي مي تواند به افزايش كارايي 
تخصيصي بخش كشــاورزي منجر شــود. قيمت ها معموالًً به عنوان عالمتي عمل مي كنند 
كه بر تصميمات دســت اندركاران بازار در زمينه ی توليد كاال، خريد و سرمايه گذاري اثر 
مي گذارند. بنابراين، هر چه قيمت گذاري دراين بخش، از مباني عرضه- تقاضا بيشتر تأثير 
بپذيرد، اين تصميمات به نتايج موثرتري منجر مي شوند كه مي توانند رفاه دست اندركاران 
ايــن بخش را افزايش دهند. بــا وجود اين، قيمت معامالت آتي كه توســط بازار تعيين 
می شــود تنها زمانی می تواند به عنون شــاخص بي طرفانــه اي از قيمت هاي نقدي آينده 
مطرح باشــد كه گروه هاي ذينفع مختلفي كه در زنجيره ی عرضه ی كاال حضور دارند در 
اين بازارها مشــاركت داشته باشند. با ارائه بســتری كارآمد، آزاد و شفاف براي معامله ی 
روزانه و مســتمر، بورس هاي معامالت آتي كاال مي توانند به بستری موثر براي تحقق اين 
هدف تبديل شــوند. سطح باالي مشــاركت گروه هاي اصلي توليد كنندگان، فرآورندگان 
محصــوالت و خريداران )محلي يا بين المللي( مكانيزم كشــف قيمت را تقويت مي كند. 
برعكس، فقدان مشــاركت فعاالن صنعت، اين فرايند را تضعيف مي كند. عالوه براين، در 
شــرايطي كه تعيين قيمت در صنعت محلي با قيمت هاي بازار جهاني تفاوت چشمگيري 
دارد، برخورداري از سيســتم معامالت محلي اي كه نمايانگر عوامل بنيادين داخلي باشد 

مي تواند عالمت هاي بهتري را براي صنعت داخلي ارسال كند. 
در نهايت، بورس معامالت آتي كاال چارچوبي براي همگرايي ميان قيمت هاي معامالت 
آتي و نقدي ايجاد مي كند و تعيين قيمت كلي در زمان هاي مختلف را كارآمدتر مي كند. اين 

مسئله به دو شيوه عمل مي كند:
 نخســت اينكه اگر قيمت هاي آتي و نقدي با يكديگر هم خواني نداشته باشند )مثاًل به 
دليل تحريف ناشي از حركت هاي سوداگرانه(، شركت كنندگان در بازار مي توانند همزمان 

1- Chicago Board of Trade
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در بازارهــاي نقدي خريد كنند و در بازارهاي آتي بفروشــند )يا برعكس( تا از اين عدم 
هماهنگي سود كسب كنند )آربيتراژ( و اين دو بازار را با يكديگر هماهنگ كنند. دوم اينكه 
وقتــي يك قرارداد آتي قبل از زمان انقضا وارد دوره تحويل شــود، فعاالن بازار مي توانند 
خواســتار دريافت يا تحويل محصول فيزيكي از طريق بورس شــوند. تهديد تحويل، با 

نزديك شدن به زمان انقضا باعث همگرايي قيمت معامالت نقدي و آتي مي شود. 

2-5 مدیریت ریسك 

1-2-5 خالصه ی فرضيات تأثيرات
2-2-5 توجيه 

يــك بورس كاال مي تواند با ارائه ی معامالت قراردادهــاي آتي و اختيار معامله كاالها 
راه حل هايي را براي مديريت ريســك قيمت ارائه دهد1. اين ابزارها به اين واقعيت اشاره 
دارند كه با عقب كشــيدن دولت ها از بخش كاال، فعاالن اين بخش به نحو روز افزوني در 
معرض خطر نوســانات شديد قيمت قرار دارند كه از مدت ها قبل بازارهاي جهاني كاال را 
گرفتار خود كرده است )به نمودار 1 نگاه كنيد كه به كاالهايي اشاره دارد كه در اين پژوهش 
بررسي شده اند(. نوسان قيمت ها به ايجاد ريسك مي انجامد و آسيب پذيري در برابر ريسك 
يكي از چهار جنبه اي است كه فقر را ايجاد مي كند2. وقتي كشاورزان قيمت هايي را دريافت 

1- برخی از ابزارهای مدیریت ریسک کاال معموالً به صورت مستقیم میان طرفین معامله در خارج از بورس ها یا در فرابورس 
معامله شــوند. از جمله می توان به پیمان های آتی، قراردادهای اختیار معامله غیر مرســوم و سواپ اشاره کرد. با وجود این، 
برای این ابزارها، بورس ها به نحو روزافزونی خدمات ثبت و تسویه معامله را ارائه می دهند. برای شرح مختصر ابزارهای مدیریت 

ریسک کاال به تصویر ۴ دراین گزراش نگاه کنید و برای شرحی مفصل تر به آنکتاد )1998( نگاه کنید.
2- World Bank. World Development Report 2000/2001. 2001.

این چهار جنبه عبارتند از فقر درآمد، محرومیت از بهداشت و آموزش، آسیب پذیری در برابر ریسک، و عدم توانایی اظهار نظر 
کردن/ بی قدرت بودن.
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مي كنند كه بي ثبات و غير قطعي هستند، از لحظه اي كه تصميم به كاشت مي گيرند و هر بار 
كه به خريد و استفاده از نهاده هايي همچون كود يا سم اقدام و يا از كارگر مزد بگير استفاده 
مي كنند با ريسك قيمت روبرو هستند. آن ها هرگز نمي دانند كه قيمتي كه در پايان دريافت 
مي كنند هزينه هاي آن ها را پوشــش مي دهد و ارزش تالش هايشان را دارد يا خير؟ چنين 
ريسك هايي مي تواند كشاورزان را از سرمايه گذاري هاي مهم در ارتقاي فعاليت هاي توليدي 
خويش منصرف كند و آن ها را گرفتار چرخه هاي باطل نوسانات قيمت كند كه عامل ايجاد 

و تداوم فقر روستايي است.

استفاده از ابزارهاي مرتبط با كاال براي پوشش ريسك قيمت مي تواند اطمينان بيشتري 
را درباره ی چرخه كاشت ايجاد كند و به كساني كه در بخش كاال فعال هستند اجازه دهد 
ســرمايه گذاري هايي را برعهده بگيرند كه ســود بلندمدت تري دارد و كاشت محصوالت 
پرريسك و پردرآمد را معقول تر كند. حتي با وجود كاهش بلند مدت قيمت كاالها، توانايي 
پوشش ريسك جهش های قيمت، فرصتي را در اختيار كشاورزان قرار مي دهد تا الگوهاي 
كاشت خود را تغيير دهند و سياست هاي مقابله با ريسك خود را متنوع تر سازند. وارانگيس، 
الرسن و آندرسن )2002:6( با ذكر  مجموعه اي از پژوهش ها مي گويند كه شواهد غير قابل 
انكاری حكايت از اين دارد كه كشاورزان جوامع فقير روستايي از ريسك پرهيز مي كنند و 
اقداماتي را انجام مي دهند كه به درآمدهاي پايين تر ولي ثابت تر منتهي مي شود". درحالي كه 
بســياري از مكانيزم هايي كه درحال حاضر به كار مي روند غير رسمي هستند )به جدول 1 

نمودار.1:.نوسان.قیمت.کاالی.منتخب،.1986-2002
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اين گزراش نگاه كنيد (، نياز كشــاورزان به كاهش آســيب پذيري از ريسك به معناي اين 
اســت كه براي راه حل هاي مديريت ريســك مبتني بر بازار، فضاي زيادي وجود دارد. با 
وجود اين، بايد به خاطر داشت كه ريسك قيمت تنها يكي از ريسك هايي است كه در برابر 
كشــاورزان قرار دارد )به بخش 1-2 نگاه كنيد(، اين مسئله مي تواند به ايجاد روابط متقابل 
پيچيده اي با ساير ريسك ها منجر شود )فافچامپس 2000( و شايد، به ويژه در موقعيت هايي 
كه بخش نسبتاً بزرگي از درآمد كشاورزان ازمنابع غيركشاورزي توليد مي شود، فوري ترين 

ريسك نباشد. 
همان طور كه در فصل 2 تشريح كرديم، دولت ها ، از نوسانات قيمت كاال تأثير مي پذيرند 
)هم كشورهاي وارد كننده اي كه براي امنيت غذايي و امنيت انرژي به واردات متكي هستند و 
هم كشورهاي صادر كننده كه ممكن است براي درآمد و مبادالت خارجي به شدت به كاالها 
وابسته باشند و در عين حال به عنوان عامل اصلی اشتغال زايی، رشد و فقرزدايي مطرح باشند(. 

بنابراين همان نياز توليد كنندگان به مديريت ريسك قيمت، براي دولت ها نيز صادق است. 
ابزارهاي مدريت ريسك قيمت كه در بورس معامله مي شوند ممكن است توسط يك 
كشاورز يا ســاير فعاالن بخش كاال به صورت مستقيم )از طريق عضويت مستقيم در يك 
بورس، يا به احتمال بيشتر از طريق كارگزار مورد تأييد بورس( به كار بروند. ولي مشاركت 
مســتقيم كشــاورزان در بازارهاي معامالت آتي با موانع متعددي روبروست كه به خوبي 
مستند شــده اند: بزرگي قراردادها كه ممكن است بسيار فراتر از ميزان توليد ساليانه باشد؛ 
فقدان دانش، منابع و ظرفيت مورد نياز؛ نقايص زيرســاخت ها؛ فرايند كند اجرا كه ممكن 
اســت فراتر از توان كشــاورز باشــد؛ و عدم تمايل كارگزاران به ارتباط با توليد كنندگان 
خرده پا به عنوان مشــتريان جديد ناآشنا كه با هزينه هاي سنگين معامله، كاهش دسترسي به 

  )2:IFT-CRM,2003(. اعتبار، و ريسك عملكرد همراه است
از سوي ديگر، كشاورزان ممكن است به  صورت غيرمستقيم، يعني از طريق واسطه هايي 
همچون اتحاديه ی كشاورزان از ابزارهاي بورس استفاده كنند. واسطه ها مي توانند نيازهاي 
پوشش ريسك چندين كشاورز خرده پا را تجميع كنند، موقعيت هاي بازار را مديريت كنند، 
و سپس قرارداد را در زمان مناسب نقد كنند. شكل ديگري از استفاده ی غير مستقيم ممكن 
است شامل ابزاري باشــد كه در فرابورس1 بين دو طرف معامله مي شود. اين كار انعطاف 
بيشــتر ميان تأمين كننده ی يك ابزار)كه معموالً يك موسسه مالي است( و دريافت كننده ی 
آن ابزار )يك توليد كننده يا تجميع كننده( را ميسر مي كند. مطالعاتی كه در زمينه بازار قهوه 

1- Over-the Counter
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انجام گرفته است از معامالت ابزارهای فرابورسی نظير قراردادهاي اختيار قيمت ميانگين1 
و قراردادهاي اختيار هزينه صفر 2 خبر می دهند )روتن و يوسف 2007(3.

در نهايت، مديريت ريســك قيمت مي تواند در قراردادهاي معامالت فيزيكي ميان فعاالن 
بازار در امتداد زنجيره ی عرضه نيز گنجانده شــود. همچنين مديريت ريســك را مي توان در 
قراردادهــاي ميان يك فعال بخش كاال و يك تأمين كننده ی خدمات ازقبيل يك تأمين كننده ی 
مالي يا تأمين كننده ی نهاده ها گنجاند4. بر اساس اين ترتيبات، طرف معامله، پوشش ريسك5 را 
انجام مي دهد و منافع حاصل از آن را به توليدكننده منتقل مي كند )مثاًل در اينجا امكان دارد كه 
قيمت از قبل تعيين شود و يا با توجه به معيار مورد توافق طرفين در زمان تحويل تثبيت  شود؛ 
اين موضوع به طور قطع منافعی برای توليدكننده دارد(.پيمان های آتی، قراردادهای آتي، اختيار 
و ســواپ رايجترين ابزارهاي موجود براي مديريت ريســك قيمت كاال هستند )به تصوير 4 
نگاه كنيد(. با وجود اين، هر ابزاري داراي كاركرد متفاوت، الزامات كاربرد متفاوت و پيامدهاي 

1- Average Price Options
2- Zero cost options

3- اختیارات قیمت میانگین )که اختیارهای آسیایی نیز نامیده می  شوند( بر خالف قراردادهای اختیار بورس که بر اساس 
نوســانات روزانه قیمت تعیین می شوند، بر اساس میانگین فصلي قیمت یک کاال انجام می شوند. اختیارهای هزینه صفر به 
تولید کننده امکان می دهند تا در برابر صرف نظر کردن از بخشی یا همه سود بالقوه ی ناشی از افزایش قیمت ها، در برابر سقوط 

قیمت ها از حمایت برخوردار شوند.
۴- برای اطالعات بیشتر درباره ی گنجاندن مدیریت ریسک قیمت در قراردادهای معامله فیزیکی به آنکتاد )2002( نگاه کنید.

5- Hedging

تصویر.4:.نوع.شناسی.ابزارهای.مدیریت
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هزينه اي متفاوت است و اين مسئله انتخاب ابزار را به نوع كاربر و مشخصات وضعيت كاربر 
وابسته مي سازد )به كادر 6 نگاه كنيد(. گروه ضربت بين المللي مديريت ريسك كاال، بر خريد 
"قراردادهای اختيار فروش" 1  )  اختياري كه بر اساس آن، دارنده حق دارد، ولي متعهد نيست، كه 
كاالي خود را به قيمت معيني در تاريخ يا قبل از تاريخ سررسيد بفروشد( به عنوان مناسب ترين 
راه حل براي توليدكنندگان كاال تاكيد مي كند: برای تأمين كنندگان منابع مالی، مهمترين محدوديت 
تجارت با توليد كنندگان كاال در كشورهای درحال توسعه، ريسك اعتبار است. سامان بخشيدن 
به ساختار معامالت و كسب و كار با استفاده از يك قرارداد مشتقه ساده اختيار معامله، ريسك 
اعتبار را از نظر تأمين كننده حذف می كند و درهای معامله با مشــتريانی را می گشــايد كه در 
غيراين صورت امكان معامله با آن ها وجود نداشت. مشتريان كشورهای درحال توسعه همچنين 
تمايلی به استفاده از راهبردهای پوشش ريسك پيچيده ندارند، بلكه ترجيح می دهند در ابتدا از 
ابزارهای ســاده تری استفاده كنند. آن ها پس از اينكه از پختگی بيشتری در استفاده ازابزارهای 
پوششی برخوردار شدند و وثيقه قابل قبول برای تأمين  كننده را يافتند، می توانند به سوی استفاده 
از ساير شكل های ابزارهای پوشــش ريسك حركت كنند )گروه ضربت بين المللی مديريت 

ريسك كاال، 2003:4(.

کادر.6:.قراردادهاي.آتی،.پیمان.های.آتی.و.اختیار.معامله:.نقاط.ضعف.و.قوت.براي.کشاورزان
اختیار معامله فرابورساختیارقراردادهای آتيپیمان های آتی 

خیربلهبلهخیرمعامله در بورس

ریسک طرف معامله 
بسته به طرف معامله مکن 

است باال باشد
حداقلحداقل

بسته به طرف معامله مکن 
است باال باشد

منعطفغیرمنعطفغیرمنعطفمنعطفشرایط قراردادي
بسته به قراردادخیرخیربلهانتظار تحویل
بسته به قراردادبلهبلهخیرانعطاف زماني

کمزیادزیادکمنظارت از طرف ناظر بازار

جریان وجوه
هزینه کم - معموالً در زمان 

خرید توسط خریدار از پرداخت 
کسر مي شود.

الزامات وجه تضمین  غیر قطعي 
تا زمان بسته شدن قرار داد.

خریدار اختیار: پیش 
پرداخت طی یک 

مرحله - مي تواند زیاد 
باشد.

فروشندگان اختیار:
الزامات وجه تضمین  

غیر قطعي تا زمان 
اعمال یا انقضا قرارداد

بسته به قرارداد

چالش اصلي گروه ضربت بين المللي مديريت ريسك كاال، ايجاد مدل هاي كارآمد همكاري با 
استفاده از تجميع كننده هاي محلي بوده است و بنابراين، هدف اصلی اين گروه بر ارائه كمك هاي 

1- Put Options
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فني و آموزش و ايجاد تفاهم ميان جوامع كشاورز متمركز است. سهولت نسبي معامالت اختيار 
فروش در اين زمينه كمك بسياري كرده است. با وجود اين، دو مسئله مطرح شده است: نخست، 
معامالت اختيار گاهي مي تواند بيش از حد گران باشــد، چون قيمت اختيار  اغلب در مواقعي 
كه بيش از هميشــه به آن ها نياز است گرانترين قيمت را دارند و دوم اينكه اين ابزارها معموالً 
فقيرترين فقرا راهدف نمي گيرند، بلكه براي كشــاورزاني مناسب هستند كه به تجارت گرايش 
دارند )وارانگيس، الرسن و آندرسن 2002(. بنابراين درس اصلي ای كه از تجربه گروه ضربت 
بين المللي مديريت ريسك كاال مي گيريم اين است كه سازماندهي و آشنايی كشاورزان با اصول 
تجارت، پيش نياز استفاده سودمند آن ها از ابزارهاي مديريت ريسك قيمت است. در كشورهای 
در حال توســعه، استفاده از بورس های محلی برای مديريت ريسك مي تواند در برخي شرايط 
خاص، در مقايسه با استفاده از بورس هاي بين المللي با سابقه، سودمندتر باشد. چالش هايي كه 
در راه دسترسي به بورس هاي بين المللي وجود دارد معموالً شامل كنترل جريان هاي نقدينگي، 
سرمايه و كاال؛ نوسان نرخ هاي ارز و الزامات سخت گيرانه اعتباري و شناسايي مشتريان است كه 
اغلب مانع از اين مي شود كه كارگزاران كشورهاي توسعه يافته بتوانند با كشورهاي درحال توسعه 
معامله كنند )به كادر 3 نگاه كنيد(. نكته ی بسيار حساس ديگر اين است كه در اكثر موارد ريسك 
مبناي گسترده اي نيز وجود دارد )واگرايی اساسی ميان قيمت بازارهاي معامالت آتي بين المللي 
و بازارهاي نقدي داخلي( كه اثربخشي ابزارهاي پوشش ريسك را تضعيف مي كند. بسياري از 
اين مسايل را مي توان با يك بورس داخلي به شيوه اي رضايت بخش پاسخ داد. از سوي ديگر، 
بسياري از بورس ها در تالش براي معرفي قرارداد كااليي كه با قرارداد معيار بين المللي تفاوت 
دارد و معامله ی آن با پول مّلي و بر اســاس يك بورس محلي است با مشكالت زيادی مواجه 
گرديده اند. در پاره ای از موارد بورس ها تالش نموده اند تا با عاريت گرفتن مشــخصات قرارداد 
و قيمت آن از يك بورس بين المللی و در نهايت تســويه قرارداد بر اســاس پول ملی خود، بر 
مشكالت گفته شده غلبه نمايند. اين رويكرد مي تواند عملكردهاي بازارهاي نقدي محلي را با 
بازارهاي بين المللي ريشه دار هم راستا كند؛ چون فعاالن محلي خود را با ويژگي هاي قراردادهاي 
بين المللي وفق مي دهند. اين رويكرد همچنين از توان بالقوه ی سودآوري در هر دو بازار نقدي و 
آتي )به صورت محلي و بين المللي ( به منظور هماهنگ سازي بهتر قيمت هاي اين دو نوع بازار نيز 
برخوردار است. در نهايت، راه حل هاي مبتني بر بازار ممكن است در مقايسه با دخالت دولت در 
رويارويي با نااطمينانی در قيمت كاالها مزيت هاي چشمگيري داشته باشد. وارانگيس و الرسن 

)1996( چهار مزيت را شناسايي كرده اند:
· اين راه حل ها به جاي قيمت هايي كه به صورت دســتوری تعيين شده بر قيمت هايي 

متكي هستند كه بازار تعيين كرده است؛
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· ريسك را به دستگاه هايي منتقل مي كنند كه براي پذيرش ريسك از توانايي و تمايل 
بيشتري برخوردارند؛

· مي تواننــد با ابزارهاي تأمين مالي مرتبط شــوند و در برخي مــوارد، تأمين مالي با 
هزينه ی پايينتر را ميسر سازند؛

· در برخي موارد، هزينه ی آن ها كمتر از برنامه هاي دولتي دخالت در قيمت هاست. 
يك رويكرد بازارنگر كه از ابزارهاي معامالتي بورس استفاده مي كند ممكن است بتواند 
تقريباً به صورت مستقيم برنامه هاي موجود دولت را تكرار كند. مثاًل سن )2005( مي گويد 
كه استفاده مناسب از قراردادهای اختيار معامله در بورس مي تواند جايگزين برنامه ی دولت 
هند براي اتخاذ راهكار حداقل قيمت حمايتي براي گندم شود كه بسته به ساختار و هدف 

برنامه، می تواند بين 35 تا 151 دالر در هر تن در هزينه ها صرفه جويی نمايند1.

3-5 محلی برای سرمایه گذاری
1-3-5 خالصه فرضيات تأثير 

1- این رقم براساس 1۴0 تا 610 روپیه به ازای هر کنتال که در این مقاله ذکر شده بود، با نرخ برابری روپیه- دالر در جوالی 
سال 2007 به نرخ بین بانکی 1: ۴0/3 و ضریب تبدیل کنتال به تن 1:10 محاسبه شده است.
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2-3-5  توجيه 
در ســال هاي اخير، بازارهاي مشتقات كاال رشد ســريعي را تجربه كرده اند )به نمودار 
2 نگاه كنيد(. رشــد معامالت بورس )31 درصد در سال 2006، 20 درصد ميانگين رشد 
مركب ســاليانه از سال 2002 تا 2006(، با رشد فراتر از آن در فرابورس همراه بوده است 
)69 درصد در سال 2006؛ 117درصد ميانگين رشد ساليانه تركيبي از سال 2002 تا 2006(. 
بخشــي از اين رشد را مي توان به مشاركت بيشــتر فعاالن بازارهاي فيزيكي نسبت داد. با 
وجود اين، سرمايه گذاران نهادي و حقوقی نيز با افزايش قيمت ها و نوسانات روزافزون به 

اين بازار جذب شده اند.
ســرمايه گذاران به نحو روزافزوني كاالها را همچون نوعي دارايي مي بينند )بانك فرانســه 
2006(. همان طور كه نمودار 3 نشان مي دهد، بخش كاال تركيبي از بازگشت سرمايه باال و نوسان 
زياد را ارائه مي دهد )از هر دو لحاظ در رتبه دوم(. همان طور كه شاخص كاالي گلدمن ساش 
نشــان مي دهد، كاالها از نظر سود ســاليانه بر همه گروه هاي دارايي، بجز بازار نوظهور ديون، 

پيشي گرفته اند و از نظر مقاصد سرمايه گذاري نيز، بعد از بازار سهام قرار گرفته اند. 

تحليل ها نشــان مي دهد كه ســرمايه گذاري در بازارهاي معامــالت آتي كاال تأثيرات 
مثبــت ديگري نيــز دارد. ازجمله مي توان به مصونيت بالقــوه در برابر تورم )تورم مورد 
انتظار و غيرقابل پيش بيني(، و افزايش تنوع سبد دارايي ها به دليل ارتباط كم رشد قيمت ها 
با طبقات سنتي دارايي اشاره كرد )ايبوتســون 2006؛ اداره ی مّلي پژوهش هاي اقتصادي 

نمودار.2:.رشد.معامالت.مشتقات.در.بورس.و.فرابورس:.2002-2006
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2004 ب(. متنوع ســازي سبد دارايي ها براي صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي بيمه 
كه معموالً تراز دقيق ريســك ها و ســودها را براي تحقق تعهدات بلند مدت خويش در 
برابر مشــتريان دنبال مي كنند اهميت زيادي دارد. به گفته ی يكي از سرمايه گذاران كاال در 
يك صندوق بزرگ بازنشستگي هلند، "... ارزش افزوده كاال بيش ازهر چيز، به توانايي در 
كاهش ريسك كلي بدون فدا كردن سود مورد انتظار بستگي دارد. وقتي پاي متنوع سازي 
قــدرت كاالها به عنوان يك گروه از دارايي ها در ميان باشــد، كوچك ترين نكته مي تواند 

پيامدهاي زيادي داشته باشد")بينن 2005:61(.

يكي ديگر از تأثيرات بالقوه توانايي برخي از انواع موسســات مالي براي آربيتراژ اســت. 
آربيتراژ را مي توان به عنوان فروش و خريد همزمان دو قرارداد مرتبط براي بهره گيري از تفاوت 
قيمت ميان آن ها تعريف كرد. اين معامله مي تواند در شرايط محلي ميان قراردادهاي يك كاال كه 
در ماه هاي تقويمي متفاوتي منقضي مي شوند انجام شود. اين شيوه را اسپرد تقويمی1 مي نامند 

1- calendar spread

نمودار.3:.ویزگی.های.طبقات.دارایی:.جذابیت.کاالها
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)نمونه اي از اين شيوه، خريد آتي گندم با تاريخ سررسيد ماه آينده و فروش همزمان يك قرارداد 
آتي گندم به سررســيد شش ماهه است(. همچنين مي توان از اين شيوه، بين قراردادهاي يك 
كاال در مراحل مختلف در زنجيره ی عرضه آن كاال نيز اســتفاده كرد. مثاًل مي توان به قرارداد 
"اسپرد دانه هاي سويا"، بين سويا و مشتقات آن )روغن سويا و خوراك سويا ( اشاره كرد. در 
شــرايط محلي، حضور چنين معامله گراني مي تواند قيمت هاي بازارهاي داخلي را به صورت 
موثري هماهنگ نگه دارد. در شرايط بين المللي، آربيتراژ ممكن است بين دو كاال در بازارهاي 
بين المللي متفاوت انجام شود. ازجمله مي توان به معامله دانه ی سويا در هيئت تجاری شيكاگو و 
معامله ی دانه هاي سويا در بورس معامالت آتي برزيل اشاره كرد. اين مسئله مي تواند قيمت هاي 
بازارهاي محلي را به نحو موثري با نوسانات قيمت هاي بين المللي هماهنگ كند.بورس هاي كاال 
و معامالت آتي به عنوان مكاني براي سرمايه گذاري، مزيت هاي ديگري نيز دارند. نخست اينكه 
اتاق پاياپای1 بورس به عنوان طرف همه معامالت عمل مي كند و اين مسئله ريسك نكول طرف 
معامله را كاهش مي دهد و شرايط قابل اعتمادتري را براي سرمايه گذاري ايجاد مي كند2. دوم 
اينكه قوانين، مقررات و رويه هاي بورس و مراجع نظارتی و واسطه هاي آن، چارچوب قاعدمند 
منظمي را ايجاد مي كنند كه بر اســاس آن مي توان فعاليت هاي سرمايه گذاري را افزايش داد و 
اختالفات را حل و فصل كرد. سوم اينكه منافع سوداگرانه اي كه اين چارچوب ايجاد مي كند 
معموالً براي تأمين نقد شوندگي مورد نياز براي پوشش ريسك موثر ضروري است )كوركوران 
و همكاران، 2003(.با وجود اين، نقش مشاركت سوداگرانه در بازارهاي قراردادهاي آتي كاال با 
بحث و جدل هاي زيادي همراه است. در برخي شرايط، ممكن است دولت يا جامعه، سوداگري 
را فعاليتي اسراف كارانه يا به لحاظ اخالقي نامطلوب بداند. گاهي ابهام مفهوم سوداگري و اينكه 
ســوداگران كيستند اين مسئله را پيچيده تر مي كند. سوداگري را مي توان به عنوان مشاركت در 
بازار با هدف منتفع شدن از پيش بيني صحيح حركت هاي آينده قيمت تعريف كرد. بسياري از 
شكل هاي سرمايه گذاري در بازارهاي مالي نوعي سوداگري هستند )قيمت هاي سهام، اوراق 
قرضه و مســتغالت نيز همچون قيمت كاال، عالوه بر افزايش ممكن است كاهش نيز بيابند(. 
كشاورزي كه به اميد افزايش قيمت ها در آينده، محصوالت خود را در انبار نگه مي دارد ولي 
اقدامات پوشش ريسك الزم را براي اين وضعيت اتخاذ نمي كند نيز نوعي سوداگر است )در 
صورت كاهش قيمت ها اين كشــاورز زيان مي بيند(. سازمان هاي ديگري كه در زنجيره هاي 

1- Clearing House
2- پس از معامله قراردادهاي آتي، اتاق پایاپای بورس، از طریق فرایندي که تبدیل تعهد نام دارد، عملکرد همه قراردادها را 
با قرار گرفتن در بین طرفین معامله )به عنوان خریدار براي هر فروشنده و فروشنده براي هر خریدار( تضمین مي کند. بدین 
ترتیب اتاق پایاپای ریسک هاي ناشي از تضمین خود را از طریق طیفي از راهکارهایي همچون سیستم وجه تضمین با تعدیل 

روزانه و الزامات حداقل سرمایه الزم براي همه فعاالن بازار، کنترل مي کند. 
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عرضه مشــاركت دارند نيز ممكن است ســوداگري كنند و حتماً نيز مي كنند. موقعيت هاي 
سوداگري ممكن است مسئوالنه يا غير مسئوالنه باشد )مواضع غير مسئوالنه مواضعي هستند كه 
سوداگر را در برابر زيان هايي قرار مي دهد كه توان تحمل آن ها را ندارند(. برخي از موقعيت ها، 
سوداگري افراطي هستند: موقعيت هايي كه ممكن است باعث نوسانات ناگهاني يا غير معقول يا 
تغييرات توجيه  ناپذير درقيمت چنين كاالهايي شوند )دولت اياالت متحده آمريكا، قانون بورس 
كاال، 1936، 1) الف6((؛ بورس ها و ناظران آن ها چنين موقعيت هايي را كنترل مي كنند. همچنين 
بين سوداگري و دستكاري بازار تفاوت مهمي وجود دارد. دستكاري به معناي "رفتاري آگاهانه 
است كه براي فريب سرمايه گذاران از طريق كنترل يا تأثيرگذاري مصنوعي بر بازار اوراق بهادار 
انجام مي شود" )كميسيون بورس و اوراق بهادار اياالت متحده، 2007(.تأثيرات سوداگري بر 
بازارها به هيچ وجه روشــن نيست. از يك سو، بر اساس شواهد تحليلي، سوداگران در زمينه 
اتخاذ موقعيت های معامالتی از پوشش دهندگان ريسك 1 پيروي مي كنند. اين بدان معناست 
كه مســئوليت هدايت تغييرات قيمت بر عهده ی پوشش دهندگان ريسك است نه سوداگران 
)صندوق بين المللي پول، ب 2006؛ هايگ هرانيووا و اوســوالد 2005(. از سوي ديگر، شايد 
اين نيز حقيقت داشته باشد كه با حضور سوداگران فعال در بازار، قيمت ها در برابر اطالعات 
جديد به ســرعت واكنش نشان مي دهند و اين واكنش گاهي بيش از حد است و به نوسانات 
شــديد در كوتاه مدت منجر مي شود؛ نوســاناتي كه ممكن است مديريت موقعيت هاي باز2 
را براي پوشــش دهندگان ريسك دشــوار كند. اين دوگانگي ديدگاه در ارزيابي بانك تسويه 
بين الملل3 نمايان است:"می توان انتظار داشت كه ورود جريان های بزرگ نقدينگی به بازارهای 
كاال باعث افزايش شديد قيمت ها شود وآن ها را احتمااًل به سطوحی برساند كه براساس مبانی 
اقتصادی قابل توجيه نيســت. به نظر می رسد شواهد مقدماتی از اين ديدگاه حمايت می كند، 
چون در چهار سال گذشته، فعاليت مالی به موازات قيمت ها به شدت افزايش يافته است. با 
وجود اين، تأثير حضور روزافزون سرمايه گذاران مالی بر قيمت های كاال چندان روشن نيست. 
مطالعات متعددی كه اخيراً درباره ی رابطه ی ميان فعاليت سرمايه گذاران و قيمت كاالها انجام 
شده است نشان می دهد كه تغييرات قيمت به تغييرعاليق سرمايه گذاران منجر شده است نه 
برعكس. ...صرف نظر از همه اين عوامل، به ســختی می توان افزايش قيمت قراردادهای آتی، 
به ويژه معامالت قراردادهای آتی  مس تا ميانه ســال 2006 را با مبانی اقتصادی آشــتی داد " 
)بانك تسويه بين الملل 4، 2007:61(. اگر به اين بحث از زاويه اي ديگر نگاه كنيم، انتساب دليل 

1- Hedger
2- Open positions
3- Bank for International Settlements
4- Bank for International Settlements
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افزايش قيمت ها به فعاليت های ســوداگرانه اغلب به نفع آن دسته از فعاالن بازار است كه از 
افزايش قيمت ها زيان می بينند )خريداران و مصرف كنندگان(. اين مسئله ممكن است يك نوع 
پيش دستي جهت دخالت دولت برای كاهش قيمت ها باشد. در سوي ديگر بحث، كشاورزان و 
ساير توليد كنندگان معموالً از افزايش قيمت سود مي برند )به  شرطي كه مزاياي افزايش قيمت 
در امتداد زنجيره ی عرضه توزيع شود(. ديدگاه سوم اين است كه بورس تنها يك واسطه است. 
بورس تنها به دنبال ايجاد بازار منصفانه، كارآمد و شفافي است كه نظارت هاي مناسب را مستقر 

سازد و معموالً در زمينه قيمت هايي كه در بازار شكل مي گيرد مسئوليتي ندارد.

4-5 تسهيل معامالت فيزیكی کاال
1-4-5 خالصه ی فرضيات تأثير 

2-4-5 توجيه 
نظريه ی رسمي مي گويد بازارهاي معامالت آتي پس از توسعه ی بازار نقدي منظم ايجاد 
مي شــوند )ناير 2004(. با وجود اين، تجربيات اخير نشــان مي دهد كه در برخي شرايط، 
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معرفي بازار قراردادهای آتي كاال مي تواند توســعه ی بازارهــاي نقدي را تحريك كند. در 
مركز اين تجربه، مفهوم بورس به عنوان "جزيره تعالي" قرار دارد كه در آن ساير كاركردهای 
بورس به  دنبال كاركردهای ســه گانه ی اصلی آن نمايان گرديده و در خدمت بازار فيزيكی 

مربوطه قرار می گيرد. اين تأثير داراي چهار جنبه است:
قیمت.گذاري.نقدي.را.بهبود.مي.بخشد: بازارهاي قراردادهای آتی براي كاركرد اثربخش 
نيازمند دسترسي به مرجع قيمت نقدي معتبري هستند كه در اختيار فعاالن بازار قرار داشته باشد. 
معامالت پوشش ريسك تنها در صورتي موثر می باشند كه توسعه ی قيمت در بازارهاي آتي و 
نقدي با يكديگر ارتباط نزديكي داشته باشد. دليل اين مسئله اين است كه پوشش ريسك در بازار 
قراردادهای آتی بايد احتمال زيان ناشي از نوسان قيمت در بازار نقدي را جبران كند. اگر اختالف 
قيمت اين دو بازار )كه قيمت مبنا ناميده مي شود( زياد باشد، آنگاه پوشش دهندگان ريسك، در 
معرض ريسك مبنا1 قرار مي گيرند. با حذف ارتباط و همبستگی ميان تحوالت قيمتي در بازار 
قراردادهای آتي و نقدي، ريسك مبنا افزايش مي يابد. هرچه ريسك مبنا بزرگ تر باشد، معامله 
پوشش ريســك در بازار قراردادهای آتی در جبران آسيب پذيري در بازار نقدي تأثير كمتري 
خواهد داشــت. ولي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه، بازارهاي كاالي فيزيكي ممكن 
است از هم گسيخته و نابسامان باشند. درچنين شرايطي، معموالً نمي توان قيمت نقدي مّلي را 
براي يك كاال تعيين كرد. در چنين موقعيت هايي، ممكن است بورس هاي آتي مجبور شوند خود 
نسبت به تعيين قيمت نقدي مرجع تصميم گيري كنند تا قيمت مبنا و ريسك مبنايي كه فعاالن 
بازار متحمل مي شوند شفاف باشد.يك قيمت نقدي بي طرفانه و معتبر مي تواند مرجع مهمي براي 
كشاورزان و ساير فعاالن بازار كاال در اجراي معامله با خريداران و واسطه ها باشد. عالوه بر اين، با 
تثبيت تفاوت شفاف هزينه ای مرتبط با خريد يا تحويل در مكان هاي جغرافيايي مختلف، بورس 

مي تواند بازارهاي مّلي را از طريق تحرك اثربخش تر كاالها در سرتاسر كشور يكپارچه كند.
معامــالت.بازار.نقدي.را.تقویت.مي.کند: فعاالن بــازار كاال در هنگام ورود به بازارهاي 
جديد يا ناشناخته، مي خواهند دست كم سه ترديد عمده را بر طرف كنند: آيا اين بازار مي تواند 
در زماني كه من نياز دارم به فروش يا خريد كاال بپردازد؟ آيا طرف معامله ی من شرايط معامله 
را رعايت مي كند؟ آيا كاالهايي كه دريافت مي كنم داراي اســتانداردهاي كيفي مورد نياز من 
هستند )يا براي فروشنده، آيا خريدار، كاالهايي را كه تحويل مي دهم به عنوان كاالي با كيفيت 
مي پذيرد؟(. بورس كاال و معامالت آتي مي تواند با عمل به عنوان آخرين مجراي تحويل، اين 
اطمينان خاطر را ايجاد كند. اگرچه اكثر قراردادهاي آتي به تحويل فيزيكي منجر نمي شــوند، 

1- Basis Risk
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امكان تحويل، دســت اندركاران بازار را مطمئن مي كند كــه در صورتي كه مجراهاي معمول 
مبادالت نقدي كاال عمل نكند هم، امكان تحويل كاال وجود دارد. عالوه بر اين، بورس به عنوان 
طرف اصلي معامله1، عملكرد قرارداد با مشخصات منتشر شده را تضمين مي كند و بدين ترتيب 
اعتماد فعاالن بازار براي معامله را افزايش مي دهد. الزام اعتماد به مجراهاي خريد فيزيكي تنها 
به شــركت ها محدود نيست. با در نظر داشتن اين نكته، مدير اجرايي برنامه جهاني غذا كه از 
بزرگ ترين خريداران غالت اتيوپي است، بر اين باور است كه "بورس كاالي اتيوپي به افزايش 
كارايي خريد و حتي استفاده از قراردادهاي آتي كمك مي كند" )اكونوميست 2007(. از آنجا كه 
برنامه ی جهاني غذا بخش بيشتري از خريد خود را از بازارهاي نقدي محلي كشورهاي درحال 
توسعه انجام مي دهد )كه غالباً شــرايط و عملكردي پايين تر از استاندارد دارند( "كشورهاي 
كمك كننده  به تدريج به اين فكر مي افتند كه بورس هاي كااليي همچون بورس كاالي اتيوپي 

مي توانند در كاهش گرسنگي در سرتاسر آفريقا نقش مهمي ايفا كنند" )اكونوميست 2007(.
تقویت.زیرساخت.ها: وقتي بورس به نحو فزاينده اي براي بهبود كارايي فرايندهاي تحويل 
و مديريت وثيقه در صدد بهبود شبكه انبارداری برمي آيد، مي تواند زيرساخت هاي انبارش و 
پشتيباني براي كاالها را به ميزان زيادي تقويت كند. مستندات زيادي حكايت از اين دارد كه 
كشورهاي درحال توسعه با هزينه هاي باالي انبارسازي و حمل و نقل روبرو هستند2. بورس 
مي تواند گسترش ظرفيت انبارسازي را تسريع كند. عالوه بر اين، تأسيسات انبار مورد تأييد 
بورس، براي فعاليت هاي موثر نظارت، تحويل، رتبه بندي كاالي تحويلي و تضمين انبارش 
مســتمر در محيطي مناسب و امن، انگيزه هاي قدرتمندي ايجاد مي كند. اين مسئله مي تواند 
هزينه هاي ناشــي از رويه هاي طوالني يا نامناسب تحويل را كاهش دهد و ضايعات ناشي 
از فساد كاالهاي انبار شده در شرايط نامناسب را كمتر كند. با درنظر داشتن بازار صادرات، 
انبارش با كيفيت و قابل دســترس در بنادر مي توانــد يكي از پيش نيازهاي اصلي تجارت و 
معامله باشد.يك سيستم قابل اتكاي مديريت تضامين، و به ويژه رسيدهاي انبار، مي تواند ارائه 
خدمات تأمين مالي كاال به اين بخش را به پيشنهادي جذاب تر براي تأمين كنندگان مالي تبديل 
كند. بدين ترتيب مي توان از فروش هاي اضطراري پرهيز كرد؛ چون كشــاورزان مي توانند 
كاالهاي خود را در تأسيســات امني ذخيره كنند، براي پوشش هزينه هاي سرمايه گذاري و 
جاري به منابع تأمين مالي دسترسي داشته باشند و مي توانند براي شرايط بازاري صبر كنند 
كه در مقايسه با شرايطي كه بالفاصله پس از برداشت محصوالت حكم فرماست و قيمت ها 

1- به پانویس 18 نگاه کنید.
2- مثالً در تانزانیا، هزینه های حمل حدود 60 درصد از کل هزینه ی ارائه ذرت به بازار را تشکیل می دهد و زیان های ناشی از 

تاسیسات نامناسب انبارش حدود 30 تا ۴0 درصد تولید برآورد می شود. به آنکتاد 2001 نگاه کنید. 
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در پايين ترين ســطح خود هستند، مناسب تر هستند. درنتيجه، كشاورزان مي توانند به هدف 
بهبود درآمد دست يابند و براي سرمايه  گذاري هاي ميان مدت يا بلند مدت در جايگاه بهتري 
قرار داشــته باشند. عالوه بر اين، مي توان نوسانات فصلي در بازارهاي كشاورزي را محدود 
كرد، چون انبارش بهتر، شرايط ارائه تدريجي كاال به بازار در طول فصل را فراهم مي سازد. 
ارتقاي.کیفیت: وقتي بورس مشــخصات كاالهاي واجد شــرايط تحويل در بورس را 
اســتاندارد مي كند، به موازات نيازهــاي صنعت، مي تواند به تدريج مجموعه ی شــفافي از 
استانداردهاي كيفي را ايجاد كند. درنتيجه، آگاهي كشاورزان از الزامات كيفي و توانايي آن ها 
در تحقق اين الزامات مي تواند افزايش يابد. اســتانداردهاي كيفي شفاف و قابل قبول، به ويژه 
استانداردهايي كه براي كاالهاي با كيفيت تر پاداشي را در نظر مي گيرند، انگيزه ی قدرتمندي 
را براي كشاورزان ايجاد مي كند تا كيفيت محصوالت خود را ارتقاء دهند و الزامات زنجيره ی 

عرضه كاال را كه در آن ها، استانداردهاي كيفي نقش مهمي را ايفا مي كنند برآورده كنند.
مي توان سه رويكرد به استانداردهاي كيفي را شناسايي كرد. يك امكان، تصريح كيفيت 
ميانگين عادالنه اســت كه بخش چشمگيري از محصوالت را پوشش مي دهد )مثاًل روغن 
خام نارگيل بورس مالزي(. اين مسئله در شرايطي كه تنوع رده هاي كيفي پايين باشد سودمند 
اســت. يك امكان ديگر اين است كه رده مرجعي را تعيين كنيم كه مجموعه اي از پاداش ها 
وتخفيف ها را بتوان بر مبناي آن ارائه كرد )مثاًل دانه هاي ســويا در بورس داليان چين(. اين 
رويكــرد به ويژه در مواردي كه رده بندي ها شــفاف و بر تفاوت هــاي كاماًل قابل درك، از 
قبيل عدم خلوص دانه ســوياي تحويلي، مبتني هستند سودمند است. سومين امكان، تعيين 
كيفيت مطلوب كاالي تحويلي است )مثاًل هل بورس كاالي هند(. اين شيوه در مواردي كه 
خريدار يا بازارهاي صادراتي در برابر كيفيت حساسيت زيادي دارند سودمنداست. در چنين 
وضعيتي، شايد بتوان براي تحويل كاالهاي پايين تر از اين استاندارد تخفيف ارائه كرد يا اينكه 
كاالي داراي كيفيــت كمتر را نپذيرفت. به هرترتيب، تعيين كيفيت مطلوب به عنوان كاالي 
قابل تحويل، به خريداران و صادركنندگاني كه به كيفيت حساس هستند اطمينان مي دهد كه 
كاالي خود را از اين بازار تأمين كنند؛ چون بورس ها ضامن نهايي محصوالت باكيفيتي كه 
درخواست مي كنند هستند. هر ساختاري كه انتخاب شود، نتيجه مي تواند افزايش حساسيت 
توليدكنندگان و فراوران به كيفيت باشــد. توليدكنندگان مي توانند درباره ی مسايل كيفي در 
بازار آگاهي بيشتري پيدا كنند و براي بهبود كيفيت محصوالت خود گام هايي را بردارند. با 
وجود اين، بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه ساير نابرابري ها )از قبيل اينكه كدام كنش گران بازار 
قدرت تعين استاندارد را دارند و كداميك از توانايي رعايت استانداردها برخوردارند( ممكن 
اســت پابرجا بمانند يا حتي تشديد شــوند. همچنين در زمينه ی اينكه كدام استانداردهاي 
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رده بندي كيفيت مناسب هستند نيز محدوديت هايي وجود دارد. نياز به نقد شوندگي در بازار 
قراردادهای آتي  به معناي آن اســت كه بعيد است بتوان مشخصات كيفي يكساني را براي 
بازارهــاي ويژه تعيين كرد. براي پرهيز از احتمال دســتكاري بازار، عرضه ی كاالهاي قابل 

تحويل بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا مانع از احساس كمبود كاال شود.

5-5 تسهيل کارکرد بخش کشاورزی
1-5-5 خالصه ی فرضيات تأثيرات

 

2-5-5 توجيه 
عدم دسترســي به منابع تأمين مالي يكي از محدوديت هاي چشــمگيري است كه در برابر 
بســياري از نهادهاي كشورهاي درحال توسعه قرار دارد. تأمين كنندگان مالي، اغلب كشاورزي 
را براي شــيوه هاي استاندارد وام هاي بانكي بسيار پر خطر و كم سود مي دانند. اين بدان معناست 
كه كشــاورزان و ساير فعاالن بخش كشــاورزي معموالً براي دريافت وام از مجاري رسمي و 
غير رسمي، بهره ی سنگيني پرداخت مي كنند. از سوي ديگر، آن ها ممكن است كاماًل از دريافت 
وام خودداري كنند و در چرخه ی سرمايه گذاري پايين و سود ناچيز گرفتار شوند. با وجود اين، 
شكل هايي از تأمين  مالي كاال ايجاد شده اند كه مي توانند با مرتبط ساختن ابزارهاي سنتي تأمين 
مالي با خدمات بورس هاي كاال، ريســك ها و هزينه هاي تحويل تأمين كنندگان مالي را كاهش 
دهند. كاهش ريسك ها و هزينه هاي ناشي از استفاده از اين خدمات، بانكداران را متقاعد مي كند 
كه نرخ هاي بهره اي را كه از وام گيرندگان دريافت مي كنند كاهش دهند. شايد ساده ترين مدل، 
تأمين مالي موجودي انبار باشد كه از قبوض انبار به عنوان وثيقه استفاده مي كند. قبض انبار وثيقه ی 
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مطمئنــي را در اختيار تأمين   كننده ی مالي قرار مي دهد و درصورت نكول وام گيرنده، به راحتي 
قابليت نقد شــوندگي دارد. بورس براي محافظت در برابر تغيير ارزش كاال و نقد كردن وثيقه 
درصورت نكول وام گيرنده، راهكار ارزيابي وثيقه را در اختيار تأمين كنندگان مالي قرار مي دهد. 
همچنين بورس ممكن است با ارزيابي و تأييد انبارهايي كه محل انبارش كاالي فيزيكي هستند 

امنيت اين فرايند را افزايش دهد. عوامل اصلي ای كه اين مدل به آن وابسته است عبارتند از:
 قابليت ردگيري قبض انبار، سيســتم مطمئن انبار و بنگاه هاي مديريت تضامين و مجوز 

بانك ها براي مشاركت در بازار قراردادهای آتي  كاال.
مكانيزم ديگري نيز هســت كه براســاس آن، بورس خود مي تواند دسترســي مستقيم 
توليد كنندگان را به منابع مالي كاال و سرمايه گذاران بازار سرمايه ی كاال فراهم كند. اين ابزار، 
موافقت نامه هاي خريد مجدد كشاورزان هستند كه در بورس معامله مي شوند و به نام ريپوز 
معروفند. ســاختار اين موافقت نامه ها را مي توان براساس موجودي انبار و يا كاالهاي قابل 
دريافت در آينده ايجاد كرد. براي كاالهايي كه توليد شــده اند، قبض انبار به كارگزار بورس 
منتقل مي شــود و مالك كاال موافقت نامه اي را امضا مي كند كه براساس آن، پس از دوره اي 
مشخص )مثاًل سه ماه( كاال را با قيمت مشخصي )مثاًل 1000 دالر( مجدداًً خريداري مي كند. 
كارگزار اين بسته را در شبكه بورس منتشر مي كند و سرمايه گذاران مي توانند براي خريد آن 
پيشــنهاد دهند. سرمايه گذاران مي دانند كه پس از سه ماه، آن ها 1000 دالر دريافت مي كنند. 
هرچه قيمت پيشنهادي باالتر باشد، نرخ بهره موثري كه دريافت مي كنند كمتر خواهد بود. 
در مواردي كه قراردادهاي خريد مجدد به جاي محصول توليد شــده، پيرامون كاالهاي قابل 
دريافت در آينده ســاختار بيابند، براي كاهش ريسك مالي و فيزيكي سازماندهي بيشتري 
بايد صورت پذيرد. ولي در هرصورت، بورس نقش واســطه ای بانك ها را حذف مي كند و 
بدين ترتيب، دسترسي وام گيرنده را افزايش و هزينه ی  تأمين مالي را براي او كاهش مي دهد.
ســومين امكان براي دسترسي نسبتاً ساده ی فعاالن بخش كاال به منابع تأمين  مالي، اجراي 
"آربيتراژ نقد و حمل"1 است. قيمت قراردادهای آتي يك كاال بايد برابر با قيمت نقدي آن كاال 
به عالوه ی هزينه ی حمل )يعني هزينه هاي انبارداري و بهره ی مرتبط با نگهداري كاال تا زمان 
تحويل به بورس در سررسيد مقرر قرارداد قراردادهای آتي ( باشد. وقتي قيمت هاي قرارداد آتي  
بيش از هزينه ی واقعي حمل افزايش مي يابد، فعال بازار مي تواند با خريد كاال در بازار نقدي 
و همزمان فروش آن در بازار آتي  سود خود را تثبيت كند. در سررسيد قرارداد، كاال در بورس 
تحويل مي شود تا سود وي تحقق يابد )برعكس اين حالت زماني است كه قيمت آتي  به زير 

1- Cash and Carry Arbitrage
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هزينه ی واقعي حمل كاهش مي يابد(. اين يك منبع نســبتاً ساده ی تأمين نقدينگي براي يك 
فعال بازار است كه به كاالي فيزيكي دسترسي دارد. مهم اين است كه اين استراتژی به عنوان 
كنترلي بر سوداگران نيز عمل مي كند كه فعاليت هاي آن ها، ممكن است قيمت ها را از سطوحي 
كه با مباني عرضه/تقاضا توجيه پذير است منحرف كند. در اين موقعيت، آربيتراژ نقد و حمل 
قيمت ها را به سطحي كه براساس عوامل بنيادی بازار قابل توجيه است باز می گرداند.آخر اينكه 
براي ايجاد پيوندهايي ميان تأمين مالي و مديريت ريسك قيمت در موافقت نامه هاي تأمين مالي 
و همچنين در قراردادهاي تحويل فيزيكي راه هاي متعددي هست. نمونه اي از هر يك از اين 
راه حل ها توســط وارانگيس و الرســن )1996( ارائه شده است. نخستين راه، مرتبط ساختن 
شــرايط بازپرداخت وام توليد كننده به قيمت كاالي مورد نظر با استفاده از ابزارهاي مشتقات 
است: اگر قيمت ها كاهش بيابند، توليد كننده بهره ی كمتري پرداخت مي كند و بالعكس. دومين 
شيوه، در حالتي به كار مي رود كه يك صادر كننده و يك خريدار بر سر قيمت ثابتي براي حجم 
معيني از يك كاال توافق مي كنند. آنگاه خريدار خط اعتباري را براي صادركننده ايجاد مي كند 
كــه بعد از انجام صادرات به اتمام مي رســد. در مقابل، خريدار كاال را براي تحويل در آينده 

مي فروشد يا ريسك قيمت را در بازار قراردادهای اختيار معامله پوشش مي دهد.

6-5 توسعه ی بازار
1-6-5 خالصه ی فرضيات تأثير 
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2-6-5 توجيه 
در اين گروه، چهار تأثير توسعه اي شناسايي شده است كه براساس آن، بورس ها مي توانند به 

كشاورزان و كل بازار سود برسانند:
آگاهي.بخشــي،.آموزش.و.ظرفیت.ســازي: بورس هاي كاال از وارد نمودن كاربران 
جديد به بازارها، از جمله كشاورزان )گروهي كه به صورت بالقوه بزرگ و منبع بكر حجم 
معامالت است( سود مي برند. با وجود اين، ابتدا بايد آگاهي از راه حل هايي كه بورس ارائه 
مي دهد افزايش يابد. استفاده ی اثربخش از ابزارهاي مرتبط با كاال نيازمند تفاهم، تخصص 
و توانايي فني است كه كشــاورزان و ساير فعاالن بازار ممكن است از آن بي بهره باشند. 
بنابراين، بورس ها )اكثراً با مشاركت واسطه هايي همچون كارگزاران يا نمايندگان صنعت( 
اغلب برنامه هاي آگاهي بخشــي، آموزش و ظرفيت ســازي را به كاربران ارائه مي دهند. در 
مقابل، كشاورزان از درك و استفاده از ابزارهايي كه بورس هاي كاال فراهم مي سازند منتفع 
مي شــوند. خدمات مديريت ريسك، اطالعات بازار، تأمين مالي و ساير خدمات بورس، 
ابزارهاي بالقوه اي را براي ارتقاي بنيادين عملكردهاي بازاريابي و افزايش قدرت خويش 
در مقايســه با واســطه ها و خريداران در اختيار كشــاورزان قرار مي دهد. بدين ترتيب، 
برنامه هاي آموزشي كه توســط بورس ارائه يا تسهيل مي شوند مي تواند راه حل برد -برد 

براي كشاورزان و بورس باشد.
تسهیل.تجارت.بین.المللي: يك بورس كاال مي تواند با ايجاد محفلي كه در آن خريداران 
و فروشندگان متعدد به معامله ی قراردادهاي مرتبط با كاال مي پردازند به خلق بازار بپردازد. 
اين مسئله هزينه هاي مرتبط با يافتن خريدار يا فروشنده ی طرف معامله را كاهش مي دهد. 
اين منطق شــايد در مورد تســهيل تجارت بين المللي، خواه در سطح منطقه اي يا جهاني، 
مصداق بيشتري داشته باشد. هزينه هاي انجام تجارت بين المللي معموالً بيشتر از تجارت 
داخلي اســت. دليل اين مســئله عواملي همچون فاصله، نابرابري هاي اطالعاتي عميق تر، 
موانع تجارت، تفــاوت در عملكردهاي تجاري، و تفاوت هاي فرهنگي و زباني اســت. 
يــك بورس كاال به عنوان كانون معامالت در يك منطفه جغرافيايي يا ســرزميني مي تواند 
در ايجاد شــيوه هايي براي مبادالت فرامرزي و ايجاد پيوندهايي ميان فعاالن بخش كاال در 
ســرزمين هاي مختلف جايگاه مناسبي داشته باشد و بدين ترتيب ، يكپارچگي منطقه اي و 

مبادالت جنوب -جنوب را تشويق مي كند.
روزآمدســازي.و.ارتقاي.فناروي.هاي.اطالعات.و.ارتباطات: در ده ســال گذشــته 
شــاهد گذار فزاينــده از معامالت حراج برمبناي حضور فيزيكــي كاربران بازار در تاالر 
معامالتي بورس به ســوي معامالت الكترونيكي از راه دور توســط كاربران هستيم. اتخاذ 
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و ارتقــاي فناوري هاي تأمين مالي و معامالتي اكنون از اولويت هاي نخســت بورس هاي 
كاالي سرتاسر جهان است. فناوري هاي اطالعات و ارتباطات از پتانسيل افزايش سرعت 
و كارايي عملكرد بازار و كاهش هزينه هاي افزايش حجم معامالت و توســعه محصوالت 
جديد برخوردار است. عالوه بر اين، فناوري هاي اطالعات و ارتباطات امكان هايي را براي 
يكپارچه سازي خدماتي كه قباًل به صورت پراكنده ارائه مي شدند، در چارچوب بسته هاي 
خدمات ايجاد مي كنند. مهم اينكه فناوري هــاي اطالعات و ارتباطات به بورس ها امكان 
مي دهند تا بر موانع دسترســي به بازار كه در برابر كشاورزان خرده پا قراردارد و ناشي از 
فاصله ی جغرافيايي و ضعف زيرســاخت هاي فيزيكي اســت غلبه كنند. عالوه بر اين، با 
گســترش دسترسي به بازارهايي كه قباًل به حاشيه رانده شــده بودند و اكنون از فناوري 
اطالعات  و ارتباطات استفاده مي كنند، بورس ها مي توانند راه ارائه ی خدمات الكترونيكي 
ديگر را نيز بگشــايند. ازجمله مي توان به خدمات مشــورتي بانكي، بيمه، آب و هوا، و 

مدل هاي تجارت الكترونيكي براي عرضه نهادها و تجهيزات اشاره كرد.
رشد.صنعت: رشد صنعت داراي مزيت هاي مشــروطي است كه از بورس هاي كاال 
حمايت مي كند. با گسترش كارگزاران و ساير واسطه ها )كه ممكن است شعبه هاي جديدي 
را در شهرها و روستاها ايجاد كنند( دسترسي كاربران جديد، ازجمله كشاورزان به بازارها 
و خدمــات جديد افزايش مي يابد. كاربران بازار ممكن اســت قبــاًل از طريق مجراهاي 
غيررســمي يا حتي غير قانوني به خدمات مشابه دسترسي داشــته باشند. بنابراين بورس 
مي تواند به چارچوب بسيار سازمان يافته اي براي عمليات و قوانين كسب وكار منجر شود. 
گســترش صنعت ممكن است به ايجاد اشتغال در بورس و نهادهاي مرتبط با آن از قبيل 
كارگزاری ها، انبارها، نهادهای نظارتی و مراكز رتبه بندي و صدور گواهي نيز منجر شود. 
در برخي شــرايط خاص، معامالت بورس مي تواند براي دولت درآمدهاي مالياتي توليد 
كند. در نهايت، با طی كردن مســير توســعه، يك بورس )از طريق تعامل با فعاالن بازار 
در گفت گويي مســتمر و نزديك( به  سرعت از موانعي كه در برابر توسعه بازار قراردارد و 
ريسك هاي مهمي كه كاربران بازار به كاهش آن ها عالقمندند آگاه مي شود. بازارهاي مالي 
به سرعت نوآوري مي كنند و بورس، كه با ذينفعان بخش كاال كار مي كند، مي تواند به عنوان 
موتوري براي توليد محصوالت جديد و پويا عمل كند كه براي پاســخگويي به نيازهاي 

فزاينده كاربران بازار سازمان داده شده اند.



مطالعه ی كشورها

بخش دو
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فصل 6- برزیل
1-6 توسعه ی تاریخی بازارهای کشاورزی و بازار کاالهای مورد بررسی

1-1-6  وضعيت کشور1
تولید ناخالص داخلي )میلیارد دالر آمریكا، 

میانگین رشد تولید ناخالص داخلي 1068به قیمت هاي جاری( سال 2006
1990-2006%4/8

سرانه ی تولید ناخالص داخلي )دالر آمریکا، به 
65%رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلي:5717قیمت هاي جاری( 2006:

27%رشد جمعیت 2006-187:1990جمعیت )میلیون نفر( 2006:
شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1990 

شاخص قیمت مصرف کننده در سال  0/001)سال 2000 به عنوان سال پایه 100(:
2005151)سال 2000 به عنوان سال پایه 100(:

13/6تراز حساب جاري )میلیارد دالر آمریکا(:3/8-تراز حساب جاري )میلیارد دالر آمریکا(1990:
28%سهم کشاورزي از درآمدهاي صادراتی 8:2005%کشاورزي- سهم از تولید ناخالص داخلي 2006:

2/۴%سهم 20% فقیرترین افراد از درآمد ملي:19%کشاورزي- سهم از اشتغال در سال 2003:
71امید به زندگي در بدو تولد )سال(:89%نرخ باسوادي بزرگساالن 2006:

8/5مساحت )میلیون کیلومتر مربع( در سال 2005:

2-1-6.تحوالت.تاریخي

بخش كشــاورزي برزيل پس از جنگ، با وضعيت كلي اقتصادي و اهداف توســعه ی 
راهبردي اين كشــور ارتباط نزديكي داشــته اســت. در آغاز دوران پس از جنگ، وجه 
مشــخصه  ی كشــاورزي برزيل عبارت بود از يك بخش صادرات تجاري  كه بيشــتر بر 
قهوه، كتان، و شــكر متمركز بود و يك بخش شبه معيشــتي كه توليدات آن به بازارهاي 
داخلي ارائه می گرديد. در مفهوم گسترده تر، ويژگي برزيل نابربري هاي گسترده در درآمد، 

1- منابع داده های بخش وضعیت کشــور: تولید ناخالص داخلی، جمعیت، تورم، و داده های حســاب جاری از صندوق 
بین المللی پول، بانک اطالعات چشــم انداز اقتصاد جهان )2007(؛ سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و 
درآمدهای صادراتی از گزراش سال 2007 سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی؛ داده های مساحت، امید به زندگي 
در بدو تولد، و ســواد بزرگساالن از بانک جهانی، شاخص های توســعه ی جهانی سال 2006؛ سهم فقیرترین افراد از 
درآمد ملّی از بانک جهانی، شاخص های توسعه ی جهانی 2005 )نرخ میانگین سالیانه از سال 1990 تا سال 2003 (.
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مالكيت دارايي ها و دسترسي به زمين بود. با اتخاذ سياست هاي جايگزيني واردات در دهه 
1950، شــاهد اخذ ماليات آشكار از ارز خارجي كه صادر كنندگان محصوالت كشاورزي 
به دســت مي آوردند و ماليات پنهان مســتمر بوديم كه ناشــي از پايين نگه  داشتن قيمت 
كاالها براي حمايت از گســترش صنعت بود. با وجود اين، با گسترش كشاورزي در اين 
كشور پهناور و مهيا شدن زمين هاي بيشــتر براي كشاورزي، به ويژه براي بخش تجاري، 
كشاورزي به سرعت رشــد كرد و بدين ترتيب نابرابري هاي موجود تقويت شد )هادسن 

.)1997
پس از به قدرت رســيدن نظاميان در سال 1964، با سرازير شدن سيل مردم به شهرها 
كه پيامد تشــديد راهبرد جايگزيني واردات بود، امنيت غذايي به يكي از دلمشغولي هاي 
عمده تبديل شــد. دولت در اين بخش با اســتفاده از مكانيزم هاي مختلف از قبيل كنترل 
قيمت ها، خريد و انبارســازي گســترده ی كاالها، وضع تعرفه هاي سنگين و جريان هاي 
بزرگ اعتبارات يارانه اي )شــداد و يانك 2006( به شــدت دخالت مي كرد. همچنين در 
زمينه ی پژوهش و گســترش زيرساخت ها نيز ســرمايه گذاري سنگيني انجام شد؛ در اين 
زمان افزايش بهره وري جايگزين توسعه زمين به عنوان اولويت نخست دولت براي افزايش 

رشد كشاورزي گرديد )هادسن 1997(.
بحــران بدهي ها كه در دهه ی 1980 آمريكاي التين را در كام خود فروبرد ســطوحي 
از تورم را در پي داشــت كه ثبات را بر هم مي زد و به توقف رشــد اقتصادي منجر شــد. 
دولت مجبور شــد دخالت هاي خود را در بخش كشــاورزي به شــدت كاهش دهد و 
قيمت گذاري هــاي حمايتي، اعتبــارات يارانه اي و برنامه هاي ســرمايه گذاري در بخش 
عمومي را متوقف كند و بدين ترتيب، تور ايمني را كه براي اين بخش گســترده شده بود 
به ميزان چشمگيري كاهش دهد. اصالحات ساختاري كه به دنبال اين سياست ها آغاز شد 
به كنترل زدايي و آزاد سازي گسترده ی كشاورزي برزيل در جنبه هاي سياست هاي تجاري، 
بازاريابي، تأمين مالي و مالياتي منجر شــد. از اوايل تا ميانه ی دهه ی 1990 برزيل شــاهد 
فشار شــديد براي دگرگون ساختن اين كشور و تبديل آن به يكي از اقتصاد هاي مبتني بر 
صادرات محصوالت كشــاورزي خوراكي بود. درنتيجه، در اين دوره شــاهد دگرگوني 

چشمگير در تراز تجارت محصوالت كشاورزي بوديم )به نمودار 4 نگاه كنيد(.
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ولي از سال 1995، دولت آقای كاردوسو تغيير چشمگيري را در اولويت هاي كشاورزي 
دولت ايجاد كرد. در واكنش به فقر روستايي مستمر و نابرابري دسترسي به منابع كه يكي 
از شديدترين نابرابري ها در سطح جهان است )سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، 
2007(، اصالحات ارضي و توســعه ی كشــاورزان خرده پا يا كشــاورزي خانوادگي در 
كانون توجه قرار گرفت. اين مســئله در سهم فزاينده ی منابع عمومي كه به سمت سازمان 
كشاورزی هدايت مي شد نمايان است )يك نهاد دولتي كه با تقسيم زمين و اسكان مجدد 

روستاييان فاقد زمين ارتباط داشت( )به نمودار 5 نگاه كنيد(.

نمودار.4:.تجارت.محصوالت.کشاورزی.برزیل.طی.دوره.:.1996-2005

نمودار.5:.هزینه.های.دولت.برزیل.در.بخش.کشاورزی.طی.دوره:.1985-2005



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 82

فعاليت هاي دولت براي حمايت از اسكان مجدد روستاييان فاقد زمين شامل تخصيص 
زمين به نيازمندان و ايفاي نقشــي فعال در توسعه ی زيرســاخت ها، ارائه خدمات توسعه 
و اعتبار با نگاهي به ايجاد نهادهاي توليد كننده ی  زيســت پذير اســت. تأســيس وزارت 
توســعه ی كشاورزي در ســال 2000 به موازات وزارت كشاورزي و آغاز دومين برنامه ی 
مّلي اصالحات كشــاورزي در سال 2003 از ديگر اقدامات دولت بود. نكته مهم اين است 
كه دولت مي خواســت بدون به چالش كشــيدن ثبات اقتصادي كالني كه برزيل سرانجام 
در هزاره جديد به آن دســت يافت، از تجاري سازي بخش كشاورزان خرده پا/ خانوادگي 
حمايــت كند. بدين منظور، طيفي از ابزارهاي مبتني بر بازار مبتكرانه ولي پيچيده ی خريد، 
حمايت از قيمت ها، اعتبار و بيمه ايجاد شد. دولت همچنين تمركز مجدد بر پژوهش هاي 
كشاورزي را آغاز كرده و در مذاكرات تجاري بين المللي براي گسترش دسترسي به بازار، 

فعاالنه عمل كرده است )شداد و يانك 2006(.
با وجود تمركز دولت بــر فقرا، بخش تجاري نيز دگرگوني انقالبي اي را تجربه كرده 
است. ورود شركت هاي بين المللي بزرگ محصوالت خوراكي كشاورزي )و سرمايه گذاري 
چشــمگير آن ها( با تحكيم سريع جايگاه آنان در ميان فراوران و خرده فروشان همراه بوده 
است. از يك سو، اين مسئله درآمد، اشتغال و درآمدهاي صادراتي و همچنين مدرن سازي 
عملكردهاي بخشــي و سرمايه بري فعاليت ها را به شــدت افزايش داد و از سوي ديگر، 
يكپارچه ســازي زنجيره هاي عرضه، كشاورزان را در معرض بازارهايي قرار داده است كه 
از نظر كيفيت و ايمني محصوالت غذايي ســخت گيرانه تر هستند، از تمركز و هماهنگي 
عمودي بيشــتري برخوردارند و در برابر رقابت بين المللي بازتر هستند")شــداد و يانك 

.)2006:29
به طور بالقوه، "برزيل، با منابع سرشار آب و زمين هاي قابل كشاورزي مي تواند بسياري 
از محصوالت كشــاورزي مورد نياز چين، هند، و ساير كشورهاي درحال توسعه را توليد 
كند" )شــركت بونــژ، 2006:3(. با وجود اين، چالش هاي بزرگــي همچنان باقي مي ماند. 
درحالي كه دومين برنامه ی مّلي اصالحات كشــاورزي هدف منتفع ســاختن مستقيم يك 
ميليون خانواده و ســود رساندن غيرمســتقيم به پنج ميليون خانواده ديگر را دنبال مي كند، 
سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي بر اين باور است كه بعيد است اصالحات  ارضي 
و سياســت هاي قيمتي و اعتباري مورد نظر، بتوانند ساختار بسيار متمركز و دوگانه توليد 
در برزيل را دگرگون كنند )ســازمان توســعه و همكاري هاي اقتصــادي، 2007(. ضعف 
زيرساخت ها، به ويژه در شبكه هاي حمل ونقل و تداركات كه بايد در سرتاسر اين سرزمين 
پهناور كشــيده شــوند يكي از تنگناهاي مهم اســت و اين درحالي است كه دسترسي به 
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اعتبارات نيز از محدوديت هاي عمده است )با وجود ثبات بيشتر دراقتصاد كالن، نرخ هاي 
باالي بهره همچنان ادامه دارد( )سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، 2005(. عالوه بر 
اين، تعادل ميان رشــد كشاورزي و حفاظت از محيط  زيســت، به ويژه جنگل هاي باراني 

آمازون، هنوز يكي از معضالت اساسي سياست هاي برزيل است )كاتانگو 2002(.

3-1-6 خالصه ی چالش های اصلی کشاورزی در گذر زمان 
· ايجاد بخش كشاورزي ای كه از توانايي رقابت در عرصه هاي بين المللي برخوردار باشد

· پرداختن به نابرابري هاي گسترده و دوگانگي ريشه دار در اين بخش.
· تحكيم و تجاري سازي بخش كشاورزان خرده پا.

· اجراي كاركردهاي حمايتي دولت از طريق عمليات پايدار به رهبري بخش خصوصي.
· گسترش بازارهاي صادراتي اصلي به ويژه در آسيا و ساير كشورهاي درحال توسعه. 

4-1-6 کاالهای مورد مطالعه: قهوه، و دام زنده 

)الف( قهوه
ویژگی ها و فرایند صنعت

با قهوه  اتيوپي است و در مقايسه  قهوه ی عربي يكي از گونه هاي قهوه است كه بومي 
كافئين  داراي  مي شود(  كشت  تجاري  اهداف  با  كه  قهوه  ديگر  عمده ی  )گونه  ربوستا 
كمتري است. بنابراين، اكثر قهوه هاي مرغوب از قهوه ی عربي توليد مي شوند. نوع تجاری 
گياه قهوه معموالً تا ارتفاع 5 متر رشد مي كند و تقريبًا 7 سال طول مي كشد تا رشد آن 
كامل شود، ولي از سه تا چهار سالگي ميوه مي دهد. قهوه ی خام از دانه هاي اين گياه گرفته 
مي شود. كشت اين گياه دشوار و در برابر شرايط جوي و تكنيك كاشت حساس است و 
بنابراين ميزان توليد آن بين نيم تا 5 كيلوگرم متفاوت است. در اكثر شرايط، گياه قهوه در 
فصل زمستان برداشت مي شود ولي در برخي شرايط ايده آل، مي توان محصول آن را در 
سرتاسر سال برداشت كرد. معموالً قهوه در ارتفاع 1300 تا 1500 متري رشد مي كند ولي 
مي تواند خود را با ارتفاعات پايين تر يا باالتر از اين هم تطبيق دهد. دانه هاي قهوه معموالً 
با دست چيده مي شوند. ابتدا گوشت آن را جدا مي كنند و بعد، آن را تخمير مي كنند. بعد 
از خشك كردن و انبار سازي، دانه هاي قهوه را برشته و عمدتًاً براي درست كردن نوشيدني 

مصرف مي كنند، ولي در برخي از غذاهاي ديگر نيز از آن استفاده مي شود.
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ساختار صنعت و زنجيره ی عرضه 
قهوه، صنعتي جهاني اســت. بخش عمده ی محصول اين صنعت در مناطق گرمســير 
كشــورهاي درحال توسعه توليد مي شود و بسياري از كشاورزان خرده پا براي امرار معاش 
به اين محصول متكي هستند. درمقابل، چهار شركت كه در زمينه برشته كردن دانه هاي قهوه 
فعاليت دارند )كرافت، نستله، پراكتر و گمبل، و سارا لي( در كشورهاي توسعه  يافته مستقر 

هستند و بيش از 50 درصد از توليد ساليانه ی جهان را خريداري مي كنند.

قيمت ها براي كشــاورزان قهوه داراي نوسانات شديدي است )به نمودار 6 نگاه كنيد(. 
اين نوسان با ساختار نامتقارن بازار تشديد مي شود كه بر اثر آن، كاهش هاي شديد در قيمت 
جهاني معموالً به كاهش هاي مشــابه در قيمت هايي كه كشــاورزان دريافت مي كنند منجر 
مي شــود. با وجوداين، سود ناشــي از افزايش قيمت كاماًل به آن ها منتقل نمي شود )تحليل 
آنكتاد، برمبناي داده هاي سازمان بين المللي قهوه1(. درنتيجه، قهوه يكي از كاالهاي اصلي بوده 

است كه براي آن، تجارت عادالنه و پايدار در صدر اولويت هاي توسعه قرار گرفته است.
برزيل بزرگ ترين توليد كننده و صاد ركننده ی قهوه اســت و براســاس آمار ســازمان 
بين المللي قهوه، 30درصد از توليد و 28درصد از صادرات قهو ه ی جهان را در دست دارد. 
ويتنام، دومين توليد كننده و صادر كننده ی قهوه، 13 درصد از توليد و 15 درصد از صادرات 
قهوه جهان را در دســت دارد. ارزش ناخالص توليد قهوه ی برزيل در سال 2006 تقريباً 5 
ميليارد دالر آمريكا بود )حدود 6/5 درصد كل درآمد كشــاورزي كشور(. زنجيره ی توليد 
قهوه 6/6 درصد از صادرات كاالهاي تجاري كشــاورزي در سال 2006 را تشكيل مي دهد 

)در مقايسه با 11/5 درصد در سال 1995(2. 

1- International Coffee Organization (ICO)
2- در کتاب حاضر، تجارت کاالهای کشاورزی تولید، فراروی و کاربری صنعتی را در بر می  گیرد. 
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توليد قهوه ی برزيلي )قهوه ی عربي و روبوستا - كونيلون( در ايالت هاي ميناس گرايس، 
اسپيريتو ســانتو و سائوپولو متمركز است. براســاس داد ه هاي شركت مّلي عرضه ی مواد 
خوراكي1 اين ايالت ها به ترتيب 51/7، 21/9، و 10/5 درصد از برداشت قهوه در سال هاي 
2006 و 2007 را به خود اختصاص داده اند. قهوه ی عربي تقريباً 70 درصداز كل توليد قهوه 
در برزيل را تشــكيل مي دهد و كونيلون كه عمدتاًً در ايالت اسپيريتو سانتو توليد مي شود، 

30 درصد باقيمانده را به خود اختصاص داده است. 

توسعه صنعت 
قهوه يكي از مهمترين كاالهاي اساســي جهان اســت. اقتصاد قهوه از زمان شكســت 
موافقت نامه بين المللي قهوه در ســال 1989 شاهد نوسان و بحران بوده است )اوسوريو ، 
2004(. كمبود عرضه باعث افزايش نسبي قيمت ها در ميانه دهه 1990 شد. ولي اين مسئله 
به نوبه ی خود افزايش شــديد عرضه را در پي داشت. مهمترين تحول، رشد سريع ويتنام 
به عنوان يكي از توليد كنندگان و صادركنندگان عمده بود كه صادرات آن از صفر در ســال 
1980، به 1/1 ميليون كيســه در ســال 1990، و 14/6 ميليون كيســه در سال 2000 رسيد 

)داده هاي سازمان بين المللي قهوه( كه پس از برزيل در جايگاه دوم قرار دارد.

1- National Company of Food Supply (CONAB)

نمودار.6:.قیمت.دریافتی.کشاورزان.قهوه.عربی.در.برزیل.طی.دوره:.1976-2005
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براســاس داده هاي وزارت كشــاورزي اياالت متحده  آمريكا، توليد قهوه ی برزيل در سال 
زراعی 2008-2007 به 36/2 ميليون كيسه خواهد رسيد. انتظار مي رود توليد اين محصول در 
مقايسه با برداشت سال زراعی 2007-2006 به ميزان 22/5 درصد كاهش يابد. اين كاهش ناشي 
از ماهيت دو ساالنه درختان قهوه است كه يك سال پرمحصول و يك سال كم محصول را دربر 
ميگيرد. توليد كمتر در سال زراعی 2008 -2007 موجودي انبارها را جذب مي كند و احتماالًً 
اين موجودي را از 9/1 ميليون كيسه در آغاز دور ی برداشت، به تقريباً 4 ميليون كيسه مي رساند.

کاربران و کاربردها 
قهوه به صورت فراوري شده و خام براي مصرف به عنوان نوشيدني و همچنين به عنوان يكي 
از اجزاي برخي از مواد خوراكي به كار مي رود. بر اساس داد ه هاي سازمان بين المللي قهوه، قهوه  ی 
صادراتي برزيل از ســال 2000 تا 2005 حدود 70 درصد از توليد اين محصول در اين كشــور 
)تقريباً 24/9 ميلبيون كيســه در سال( را تشكيل مي داده است. حجم صادرات و نسبت توليدي 
كه صادر مي شــود از دهه 1970 افزايش يافته است. ميانگين صادرات از سال 1977 تا 1979، 
58 درصد )تقريباً 11/3 ميليون كيسه در سال( بوده است. سهم برزيل از صادرات جهاني نيز به  
ســرعت رشد كرده و از ميانگين 20 درصد بين سال هاي 1977 تا 1979، به 28 درصد از سال 
2000 تا 2005 افزايش يافته است. از سوي ديگر، سهم قهوه از صادرات محصوالت كشاورزي 
برزيل از اواخر دهه 1990 به شدت كاهش يافته است )به نمودار 7 نگاه كنيد (. اين مسئله به جاي 
زوال صنعت قهوه ی برزيل، نمايانگر رشد و تغيير ساختار چشمگير كشاورزي برزيل بوده است.

نمودار.7:.روند.سهم.صادرات.قهوه.و.گوشت.گوساله.
از.کل.صادرات.بخش.کشاورزی.برزیل:.1995-2006
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بازارهاي صادراتي اصلي قهوه آمريكاي شمالي و اروپا هستند و اياالت متحده آمريكا در 
سال 2004، 20 درصد از واردات قهوه ی جهان را به خود اختصاص داده بود. در همين دوره، 
آلمان با 15 درصد و ژاپن و ايتاليا با 6 درصد در جايگاه هاي بعدي واردكنندگان قهوه ايستاده 
بودند. از نظر تقاضا، تكامل اقتصاد قهوه در كشورهاي واردكننده الگويي كاماًل متفاوت و در 
واقع بسيار مثبت را نشان داده است. در اين صنعت شكوفا شده، محصوالت جديدي ايجاد 
شــده اند، ارزش بازار خرده فروشي بيش از دو برابر شده است و سود نيز افزايش يافته است 
)اوسوريو 2004:1(. شــايد اين فرايند به بهترين وجه در افزايش زنجيره هاي خرده فروشي 
تخصصي قهوه كه عمدتاًً در آمريكاي شــمالي و اروپا ريشــه دارند ولي به نحو روزافزوني 
گستره ی جهاني خود را افزايش مي دهند نمايان باشد. اين زنجيره ها كميت قهوه ی مصرفي و 
آگاهي مصرف كنندگان، از جمله مصرف كنندگان عمده ی بازار از كيفيت را افزايش داده اند. 

)ب( گاو زنده 
ویژگی ها و فرایند صنعت

در برزيل دو نژاد گاو وجود دارد: بو توروس)گاوي كه منشا اروپايي دارد ولي اكنون در 
سرتاسر جهان يافت مي شود( و بوزينديكوس )زبو يا گاو كوهان دار( كه معموالًدر نواحي 
گرمســيري از جمله آفريقا، آسياي جنوبي و )از اوايل سده بيستم ( برزيل زندگي مي  كنند. 
پيشينه ی پرورش گاوهاي اهلي شايد به دوران نوسنگي بازگردد و از طريق توليد گوشت 
يا محصوالت لنبي، به عنوان منبعي براي محصوالت پوســت و چرم يا حيوان باركش براي 
حمل يا كار در مزرعه به امرار معاش جوامع كشــاورز در سرتاســر جهان كمك مي كرده 
است. گله هاي بزرگ گاو معموالً در چراگاه هاي وسيع و تخصصي و گله هاي كوچك تر بر 

روي زمين هاي كوچك تري پرورش مي يابند كه تنها مخصوص چراي دام نيستند. 
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ساختار و زنجيره ی عرضه صنعت 
برزيل با 180 ميليون راس گاو، پس از هند داراي بزرگ ترين گله ی گاو در جهان است. 
اين كشور بزرگ ترين صادركننده و دومين توليد كننده ی گوشت گاو پس از اياالت متحده 
آمريكا نيز می باشد. ارزش ناخالص توليد گوشت گاو اين كشور در سال 2006 تقريباً 14 

ميليارد دالر آمريكا )حدود 17/7 درصد از كل توليدات كشاورزي اين كشور( بود.
اين گله ها در چندين ايالت پراكنده و بيشتر در منطقه ی مركزي برزيل متمركز هستند. 
در حــال  حاضــر اين گله ها به ترتيب زير در ميان اياالت مختلف تقســيم شــده  اند: )1( 
ايالت ماتوگروسو 12/9 درصد، )2( ماتو گروسو دو سول 11/8درصد، )3( ميناس گرياس 
10/3 درصد، و )4( گوياس 10 درصد. در منطقه شــمالي برزيل، اياالت اصلي توليدكننده 
ايالت هــاي پارا با 8/7 درصــد، و راندونيا با 5/5 درصد هســتند، درحالي كه در منطقه ی 
جنوب، ايالت ريوگراند دو سول 6/9 درصد از گله هاي ملي را در خود جاي داده است )كه 
اكثراً از نژاد اروپايي هستند(. اگرچه تعداد گاوهاي سائوپولو به 6/5 درصد كل گاوهاي اين 
كشــور كاهش يافته، بخش هاي فراوري و صادرات گوشت گاو اين ايالت هنوز در كشور 

مهمترين هستند.

توسعه ی صنعت 
زنجيره ی توليد گاو زنده 7/8 درصد از صادرات تجاري بخش كشاورزي در سال 2006 
را تشكيل مي داده است. درحالي كه اين ميزان در سال 1995 برابر با 2/3 درصد بوده است 
)به نمودار 6 نگاه كنيد(. اين امر نمايانگر تغييرات عميق در پيكربندي كشــاورزي تجاري 
برزيل است كه سبب گرديده است اهميت گوشت گاو )و مرغ و خوك( به عنوان صادرات 
كشــاورزي به سرعت افزايش يابد. از سال 1994، گله هاي ملي 24 درصد، حجم صادرات 
 .)2006 ،Choices 450 درصد، و ارزش صادرات نيز 385 درصد افزايش يافته است )مجله
اخيراً ســهم اين بخش از صادرات، از 10/8 درصد در سال 2001 به 21/8 درصد در سال 
2007 افزايش يافته است )به جدول 2 نگاه كنيد(. يكي ديگر از شيوه هاي كّمي  سازي اين 
حركت به سوي بازارهاي خارجي، توجه به اين نكته است كه از سال 2001 تا 2007، توليد 
به ميزان 32 درصد افزايش يافته و مصرف داخلي تنها 16 درصد افزايش يافته اســت. اين 

در حالي است كه صادرات 165 درصد افزايش پيدا كرده است. 
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جدول.2:.آمارهای.عرضه.و.تقاضای.گوشت.گاو.برزیل،.2007-2001.)هزار.تن(
سهم از صادراتمصرف داخليصادراتتولیدسال

200168957۴86191%10/8
200272۴08816۴37%12/2
2003738511756273%15/9
233۴797516286۴00%20/۴
200585921867677۴%21/7

* 2006885019۴56935%22/0
**2007912019857180%21/8

USDA :مقدماتي      **برآورد        منبع *

اين افزايش ســطوح بهره وري و صادرات صنعت گاوداري برزيل ناشي از آميزه اي از 
عواملــي همچون اصالح ژنتيك، برنامه هاي اعتبــاري يارانه اي براي حمايت از صنعت از 
جمله صندوق هاي ويژه ی حفاظت از مراتع، ماشين آالت مزارع، زيرساخت هاي انبارش و 
آبياري و ترويج گوشت گاو برزيلي در كشورهاي خارجي توسط انجمن فراوري كنندگان 
و صادركنندگان گوشت گاو برزيل1 ، با همكاري سازمان مّلي توسعه صادرات2 بود )مجله
Choices, ، 2006(. مكان فيزيكي گله هاي ملي گاو در نقشــه ی جديد تجارت كشاورزي 

برزيل نمايان اســت كه در آن، توليد به سوي مناطق مركزي، غربي و شمالي برزيل حركت 
كرده و در اياالت پارا، راندونيا، و توكانتينس متمركز شــده است. توسعه ی سريع گله هاي 
گاو در اين مناطق نتيجه ی مســتقيم افزايش قطعات زمين در مناطق شــهري تر جنوب و 
رقابت بر ســر مراتع است كه به نحو روزافزوني به سمت ساير محصوالت پرسود هدايت 
مي شــود. يكي ديگر از عواملي كه در اين ميان نقش دارد اين اســت كه صنعت فراوري 
گوشــت، عمليات خود را به نواحي غربي و شمالي منتقل كرده و بدين ترتيب هزينه هاي 

سنگين حمل دام در فواصل طوالني براي كشتار را حذف كرده است.
با وجوداين، گسترش صنعت گاوداري برزيل با محدوديت هاي بزرگي روبروست. ازجمله 
مي توان به عوامل اجتماعي، زيست محيطي و بهداشتي اشاره كرد. جنبش اصالحات كشاورزي 
به دنبال دگرگون ساختن اولويت هاي كاربري  زمين است و بر اسكان كارگران يا دهقانان بي زمين 
تأكيد دارد، درحالي كه حفاظت از جنگل هاي باراني آمازون يكي از الزامات زيســت محيطي 
اصلي است. صنعت گاوداري با چندين موج بيماري هاي پا و دهان نيز مواجه شد. اين مسئله 
دسترسي به بازارهاي بزرگي از قبيل اياالت متحده آمريكا را محدود كرد. كنترل كيفي و قابليت 

.)2006 ، Choices ردگيري چالش هاي اصلي اين صنعت هستند )مجله

1- The Brazilian Beef Processors and Exporters Association
2- National Export Promotion Agency
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کاربران و کاربردها
گاو زنده به عنوان منبعي براي گوشــت، محصوالت لبني و پوست/چرم به كار مي رود. 
صنعت فراوري در زمينه كشتار، فراوري و توزيع گوشت براي مصارف انساني، مستقيماًً از 
طريق خرده فروشان و رستوران ها، يا به طور غير مستقيم از طريق فراورندگان و توليدكنندگان 
كاالهاي خوراكي فعاليت دارد. انتظار مي رود صادرات به چين، رشد اين صنعت را تسريع 
كند، چون ســطح درآمد و ذائقه ی مشــتريان چيني رو به افزايش است. صنعت لبنيات در 
زمينه ی توليد شــير و مواد غذايي برگرفته از شير، از قبيل پنير، كره و بستني فعاليت دارد. 
صنعت پوست و چرم در زمينه ی دباغي پوست اين حيوانات فعاليت دارد كه به عنوان يكي 
از نهاده هاي صنايع پوشــاك و كفش، لوازم منزل و دكوراسيون به كار مي رود. صنعت چرم 
در برزيل حدود 21 ميليارد دالر گردش ســرمايه دارد، براي 500000 نفر اشــتغال ايجاد 
مي كند، و درآمد حاصل از صادرات چرم و كفش در ســال 2006 حدود 4/5 ميليارد دالر 

بوده است )مجله برزيل، 2007(.

خالصه: ویژگی های برجسته ی بازار فيزیكی
· كاالهايی بسيار رقابتي كه در سطح جهان معامله مي شوند، همراه با رقابت ميان كشورهاي 

متعدد توليدكننده و صادركننده براي عرضه به طيف گسترده اي از بازارهاي وارداتي 
· صنعت صادرات كاالهاي مهمي كه به دليل منابع جديد رشــد تقاضا، رشــد بسيار 

سريعي دارد )به ويژه صنعت دام( 
· نوسان چشمگير قيمت ها به ويژه براي قهوه 

· عوامل بيروني كه طيفي از چالش هاي اجتماعي، زيســت محيطي و بهداشــتي را در 
برابر اين صنعت ايجاد مي كند

· قهوه: توليد گسترده توسط كشاورزان خرده پا
2-6 ظهور بورس و توسعه قرادادها -بورس کاال و معامالت آتی برزیل 

)BM&F(

محل: سائوپولوي برزیلسال تأسیس: 1985

ابزارهاي معامله شده:
)1(در بورس BM&F: قرادادهای آتي  و اختیار معامله مالي )شاخص سهام، نرخ بهره، ارز(؛ قرادادهای آتي  و 
اختیار معامله کاال ازجمله قراردادهاي خرد؛ ثبت قراردادهای سواپ و اختیار معامله فرابورس؛ اوراق قرضه ی 

دولتي؛ ثبت و مزایده حق انتشار کربن
)2( در بخش بورس کاالي BM&F : معامالت نقدي کاالي فیزیکي؛ ثبت پیمان های آتی؛ و بازار فرعي براي 

ابزارهاي تأمین مالي روستایي/ اوراق بهادار بخش کشاورزي

کاالهاي معامله شده:
11- الکل خالص، قهوه ی عربي، قهوه ی 

روبوستا کونیلون، ذرت، کتان، شکر، اتانول، 
چارپایان پرواري، طال، دام زنده، دانه ی سویا 
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محل: سائوپولوي برزیلسال تأسیس: 1985

مالکیت: سازمان غیرانتفاعي متعلق به اعضا )قرار است در اواخر سال 2007، این شرکت در بورس سهام 
پذیرفته شود(

سیستم معامالتي: تاالر معامالت مزایده و 
سیستمهاي معامالت الکترونیک شامل سیستم 

معامالت جهاني )GTS( براي همه بازارهاي 
مشتقات و معاالت اینترنتي )WTr(، سکوي 

سفارشي براي معامله قرادادهاي خرد

اتاق پایاپاي: سه اتاق پایاپاي داخلي ازجمله اتاق پایاپاي تخصصي مشتقات 
 Comissao de Valores( ناظر بازار:   سي وي ام

Mobiliarios( و بانک مرکزي برزیل 

حجم کل قراردادهاي آتي  و اختیارات در سال 2006: 283/6 میلیون 
حجم معامالت قراردادهای آتي  کاال در سال 

2006: 1/5 میلیون 

رتبه میان بورس های معامالت آتی جهان )بر مبنای حجم کل معامالت مشتقات( در سال  2006 از نظر 
موسسه صنعت قراردادهای آتی78: 9 

رتبه بندي جهاني این بورس از نظر آنکتاد در 
سال 2006: 22) رتبه میان بورس هاي کاالیی 

-  با در نظر گرفتن فقط حجم معامالت 
مشتقات کاالیی(

 بــورس كاال و معامــالت آتي  برزيل بزرگ ترين و مهمترين بــورس كاالي آمريكاي 
التين اســت. 29 بورس بسيار كوچك تر نيز در برزيل فعاليت دارند كه در سرتاسر كشور 
پراكنده انــد2. اين بور س ها در زمينه  ی معامالت كاال براي تحويل فوري يا تحويل در آينده 
فعاليت دارند، ولي شــبكه الكترونيكي اي كه بيشتر بورس هاي كشور را با يكديگر مرتبط 

مي كند، معامله ی قراردادهاي آتي را نيز امكان پذير مي كند. 
بورس كاال و معامالت آتي برزيل در جوالي ســال 1985 تأسيس گرديد و معامالت 
خود را از ژانويه سال بعد آغاز كرد. در ماه مي سال 1991، اين بورس براي ادغام با بورس 
كاالي ســائوپولو3 كه در سال 1917 تأسيس شده بود موافقت نامه اي عملياتي را امضا كرد. 
بورس كاالي سائوپولو نخستين موسســه ی برزيلي ای بود كه معامالت پيمان های آتی را 
ارائه كرد. با گذشــت زمان، اين بورس سنتي غني را در معامله كاالهاي كشاورزي، به ويژه 
قهــوه و گاو زنده بنيان نهاد. در 30 ژوئن ســال 1997، موافقت نامه ی عملياتي ديگري با 
بورس برزيلي معامالت آتي ريودوژانيرو كه در ســال 1983 تأســيس شــده بود به امضا 
رســيد. هدف از اين موافقت نامه تقويت بازار كاالي داخلي و تحكيم جايگاه بورس كاال 
و معامالت آتي برزيل به عنوان مركز اصلي معامله ی مشــتقات در بازار مشــترك جنوب4 
بود كه با ورود برزيل به دوران دردناك تعديل ســاختاري براي اعاده ی ثبات اقتصاد كالن 
اهميت بيشــتري مي يافــت. اين بورس فعاليت هاي خود را بــه ارزهاي خارجي و اوراق 

1- Futures Industry Association (FIA)
2- فهرست این بورس ها،همراه با شبکه های معامالت الکترونیکی آن ها در پایگاه اینترنتی بانک برزیل ارائه شده است:

: http://www.agronegocios-e.com.br/leilao/informacoes.lel
از این میان، چند بورس فعال نیستند و سه چهارم آن ها دارای پایگاه اینترنتی نیستند.

3- São Paulo Commodities Exchange (BMSP)
4- Mercosur
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قرضه با درآمد ثابت نيز گســترش داد. با اين ابتكارات، بورس كاال و معامالت آتي برزيل 
ظرفيت خود براي تبديل شدن به اتاق پاياپاي اصلي آمريكاي التين را افزايش داد و به ارائه 
مجموعه ی يكپارچه اي از خدمات پاياپاي ارز خارجي، اوراق قرضه و مشتقات پرداخت. 
معامالت در اين بورس در تــاالر معامالت و معاونت الكترونيك صورت مي گيرد. در 
ســال 2000 معامــالت الكترونيكي نيز در اين بورس از طريق سيســتم معامالت جهاني1 
)GTS( آغاز شد و بنابراين در حال حاضر، معامالت به هر دو شيوه ی معامله در تاالر بورس 
و معامالت الكترونيكي انجام مي شــوند. با وجود اين، در ســال هاي اخير، حجم معامالت 
به ســوي تاالرهای الكترونيكي بورس گرايش يافته است )به نمودار 8 نگاه كنيد(. در سال 

2006، براي نخستين بار اكثر قراردادهاي اين بورس به صورت الكترونيكي معامله شد.

بازارهاي بورس كاال و معامالت آتي برزيل داراي اتاق پاياپاي مشتقات داخلي هستند 
كه ســاختاري جدا از اتاق هاي پاياپاي اوراق قرضــه و ارز خارجي دارد. اين بورس يك 
سازمان خصوصي و غيرانتفاعي است كه مالكيت آن به اعضا تعلق دارد و براساس قوانين 
كشوري و مقررات كميسيون اوراق بهادار2 و بانك مركزي برزيل3 اداره مي شود. عضويت 
در اين بورس به چند دســته تقسيم مي شود كه براســاس كاركردها و شيوه هاي دسترسي 
به سيســتم هاي بورس با يكديگر تفاوت دارند. همچنين برخي اعضاي غيرسهامدار نيز در 
اين بورس عضويت دارند. ازجمله مي توان به دو نوع عضويت براي شركت كنندگاني كه 
تنها در بازارهاي كشاورزي فعاليت دارند )اعضاي اتاق كارگزاران محصوالت كشاورزي و 

1- Global Trading System (GTS)
2- Commissão de Valores Mobiliários (CVM)
3- Banco Central do Brasil (BCB)

نمودار.8:.حرکت.به.سمت.معامالت.الكترونیكی.در.بورس.کاال.و.
معامالت.آتی.برزیل:.2001-2007
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اعضاي محلي كاالهاي كشاورزي( اشاره كرد.
براســاس ساختار اشتراكي اين بورس، مجمع عمومي اعضا كه هر سال دو بار تشكيل 
جلســه مي دهد عالي ترين مرجع تصميم گيري در اين بورس اســت. اختيارات اين مجمع 
شامل انتخاب هيئت حكام و مدير اجرايي ارشد، تأييد بودجه و اتخاذ ساير تصميمات مهم 
اســت. مديريت اين بورس بر عهده ی هيئت مديران اجرايي اســت كه در اجراي وظايف 
خــود از حمايت هيئت و كميته هاي مشــورتي ازجمله كميته هــاي تخصصي بازار كه از 
دست اندركاران صنايع كاالهاي مورد معامله ازجمله قهوه و دام تشكيل شده اند برخوردار 
اســت. به دليل الزام به مشاركت در گســترش و تحكيم جايگاه خود در ميان بورس هاي 
بين المللي، مجمع عمومي بورس كاال و معامالت آتي برزيل در دسامبر سال 2006 به هيئت 
حكام اجازه داد تا امكان تبديل اين بورس به شــركت سهامی عام 1 را بررسي كنند. انتظار 

مي رود اين كار در اواخر سال 2007 محقق شود. 
از زمان تأســيس بورس كاال و معامالت آتي برزيل در سال 1986، كميته هاي مشورتي 
محصوالت، بخشي تفكيك  ناپذير از ساختار حكمراني اين بورس بوده اند. ازجمله مي توان 
به كميته هاي مشورتي قهوه و دام زنده اشاره كرد. اين كميته ها رابطه اي مستمر ميان بورس 
و دست اندركاران بازار را ميسر ساخته اند كه هدف اصلي آن، ارتقاي رشد بازار است. بهبود 
قراردادها، تأثير ماليات بر بازارهاي فيزيكي و مشتقات و تأثير  سياست هاي دولتي، برخي 

از موضوعاتي هستند كه در اين كميته ها به بحث گذارده مي شوند. 
در برزيل، معامالت بورس از اوايل ســده بيستم كه براي نخستين بار در بورس كاالي 
ســائوپولو آغاز شد همواره قانوني بوده اســت. با وجود اين، نوسان ميزان دخالت دولت 
در بخش كشــاورزي دامنه فعاليت بورس در طول زمان را با تغييراتي همراه كرده اســت. 
همچون ســاير كشــورهاي آمريكاي التين، تالش اين بورس بــراي يافتن جايگاهي در 
بازارهاي كاال كه اغلب تحت فشار دخالت هاي دولت بوده اند، به ايجاد كاربردهاي جديد 
متعدد براي مكانيزم هاي بورس منجر شــده اســت. برنامه هاي دولت برزيل )كه از طريق 
وزارت كشــاورزي و وزارت توسعه ی كشــاورزي اعمال مي شد( خدمات بسياري را در 
اختيار كشــاورزان خرده پا قرار داده اســت. درنتيجه، بورس معامالت آتي كاالهاي برزيل 
راه هــاي ديگري را براي ارائه خدمات به بخش تجاري و كشــاورزان خرده پا ايجاد كرده 
است كه ازجمله مي توان به مكانيزم هاي اجراي سياست هاي كشاورزي دولت اشاره كرد.

ابزار اصلي اين كار، بورس كاالي برزيل2 بود كه در آگوســت سال 2002 فعاليت خود 

1- Demutualization
2- Brazilian Commodity Exchange
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را آغاز كرد. اين ســازمان بورس هاي كاالي ايالت هاي سائوپولو، گوياس، ماتو گروسو دو 
ســول، ميناس گرياس، پارانا و ريو گراند دو سول و شهر اوبرالنديا را با يكديگر متحد و 
ايــن بورس ها را به مراكز عملياتي منطقه اي تبديل كرد. بورس كاال و معامالت آتي برزيل 
خدمات پاياپاي و تسويه را به اين بورس جديد ارائه مي دهد. حاصل اين كار، ايجاد بازار 
داخلــي يكپارچه براي كاالهاي كشــاورزي، همراه با راهكارهاي مدرن كشــف قيمت و 
ساختار سازمان يافته بازاريابي بود. بورس كاالي برزيل در اكتبر سال 2002 معامالت خود 
را آغاز كرد. در ســال 2004، مركز عمليات منطقه اي ديگري در ايالت سيرا تأسيس شد و 
دفتر ميداني مرتبط با مركز عمليات پارانا در فلوريانوپوليس )ايالت سانتا كاترينا( افتتاح شد.
در ســپتامبر ســال 2005، بورس معامالت آتي كاالهاي برزيل واحــد كربن خود را 
راه اندازي كرد. هدف اصلي اين ابتكار، توسعه بازار كربن برزيل بود كه مشوق هايي را براي 
كاهش انتشــار گازهاي گلخانه اي ايجاد مي كرد. اين بخش از طريق سيستم الكترونيكي اي 
عمل مي كند كه براي ثبت برخط پروژه هايي كه براســاس اصول پروتكل كيوتو از پتانسيل 

توليد اعتبارات كربن برخوردارند طراحي شده است. 
به طور خالصه، دســتاورد اصلي بورس كاال و معامالت آتي برزيل در شــرايط محلي، 
تأمين ابزارها و خدماتي است كه از تجاري سازي اقتصاد كشاورزي برزيل حمايت كرده اند. 

اين هدف با اقدامات زير تحقق يافته است:
· ميسر ساختن ورود جريان موثر سرمايه به اين بخش، با تأمين بازارهاي جانبي براي ابزارهاي 
تأمين مالي. بورس معامالت آتي و كاالي برزيل با هماهنگي بانك مركزي برزيل فعاليت كرده كه 

نهاد اصلي ارائه وام هاي روستايي )در خارج از برنامه يارانه دولتي( در كشور است؛
· پوشش ريسك قيمت از طريق بازار قراردادهای آتي ؛ 

· افزايش كارايي، شفافيت و ماندگاري سياست هاي دولت با تأمين راهكارهاي مبادله 
براي دخالت هاي دولت در حوزه هاي خريد و تأمين مالي؛

· يكپارچه  سازي بازار فيزيكي محلي از طريق شعبه هاي بورس كاالي برزيل؛
· تسهيل توسعه بازار صادرات از طريق فعاليت هاي مختلف در تحكيم پيوندها با چين؛
مشاركت مستقيم در بازارهاي كشاورزي بورس كاال و معامالت آتي برزيل در شهرها و 
بخش تجارت كاالهاي كشاورزي متمركز بوده است. تا همين اواخر، بازار معامالت اختيار 
كاالهاي كشاورزي بورس كاال و معامالت آتي برزيل كوچك بود. اين بورس اين چالش ها 
را دريافتــه و به دنبال راه هايي براي حل آن هاســت. بــورس كاال و معامالت آتي برزيل 
در زمينه  ی يافتن فرصت هاي مرتبط با تســهيل تجارت بين المللي ازجمله يكپارچه سازي 
منطقه اي بازارهاي كاالي آمريكاي التين و تحكيم پيوندهاي صادرات كاالهاي كشاورزي 
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ميان برزيل و چين نيز فعال بوده اســت. ابتكارات اصلي كه اخيراًً دراين ارتباط اجرا شده 
و در بخــش )4 -6( درباره ی آن بحث كرده ايم شــامل برنامه توزيع معامالت قراردادهای 
مشتقات1 براي گسترش مشاركت در بخش كاالهاي كشاورزي، ادغام )منطقه اي( با بورس 
قراردادهای آتي  روســاريو )ROFEX( آرژانتين2 و رويه تسهيل صادرات دانه هاي سويا به 

چين هستند.

قهوه
قرارداد قهوه ی عربي از سال 1978در برزيل معامله شده است. اين محصول ابتدا در بورس 

كاالي سائوپولو و سپس از سال 1991در بورس كاال و معامالت آتي برزيل معامله مي شد.

قيمت قرارداد قهوه، برحســب دالر آمريكا براي كيســه هاي قهوه به وزن خالص 60 
كيلوگرم و 100 كيســه قهوه ی عربي )يا 6 تن( با تســويه براساس تحويل فيزيكي اعالم 
مي شــود. بورس معامالت آتي كاالهاي برزيل داراي بخشي براي تحليل و صدور گواهي 
طبقه بندي قهوه است. همه ی فعاالني كه به تسويه معامالت خود از طريق تحويل فيزيكي 
عالقــه دارند بايد محموله هاي قهوه را به انبارهاي مورد تأييد بورس كاال و معامالت آتي 

برزيل بسپارند.
در آگوست سال 2002، با راه اندازی سيستم طبقه بندي و تحويل فيزيكي قهوه، انبارهاي 
مورد تأييد و اتاق هاي كارگزاری با بورس كاال و معامالت آتي برزيل مرتبط گرديده و در 

1- Derivatives Distribution Agent (ADD)
2- Rosario Futures Exchange (ROFEX) of Argentina

نمودار9:.حجم.معامالت.قرارداد.قهوه.عربی.در.
.1999-2007.BM&F.بورس
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عين حال امنيت و سرعت ارائه خدمات افزايش يافت. همه انبارهاي مورد تأييد بورس به 
اين سيســتم دسترسي دارند كه به آن ها اجازه مي دهد درخواست هاي طبقه بندي و داوري 
را ثبــت كنند و به همين ترتيب نام صاحبان كاال، تعداد كيســه ها و شــماره محموله ها را 
ثبت كنند و به صورت خودكار شماره گواهي را توليد كنند. به محض درخواست سيستم، 
بورس معامالت آتي و كاالي برزيل مهرهاي داراي باركد انبار را ارسال مي كند كه بايد به 

قوطي هاي محتوي نمونه هاي قهوه چسبانده شود.
استانداردهاي طبقه بندي بورس كاال و معامالت آتي برزيل براساس طبقه بندي رسمي 
قهوه برزيل و بر مبناي قوانين مربوطه هستند و معيارهاي زير را براي محموله ذكر مي كنند: 
دانه هاي ســبز قهوه كه در برزيل توليد شــده اند، گونه ی قهوه ی عربی، نوع 6 يا بهتر. 
اين قانون چارچوب رســمي را براي طبقه بندي قهوه ايجاد مي كند كه از نوع 2 )با چهار 
عيــب( تا نوع 8 )بــا 360 عيب( را دربر مي گيرد. قهوه اي كه به خوبي خشــك نشــده 
باشــد، با باران آســيب ديده باشد، از رطوبت آسيب ديده باشــد )حداكثر رطوبت مجاز 
12/5 درصد(، گل يا آفات به آن آســيب زده باشــد، يا داراي طعمي باشد كه براي قهوه 
عربي معمول نيســت قابل تحويل نيست. پس از تحليل نمونه هاي قهوه، نتايج طبقه بندي 
در سيســتم الكترونيك بورس كاال و معامالت آتي برزيل ثبت مي شــوند. محموله هايي 
كه داراي گواهي كيفيت مناســب براي تسويه ی قرارداد هستند به صورت ادواري توسط 
ناظران بورس كاال و معامالت آتي برزيل بازرسي مي شوند كه وضعيت كيسه ها و شرايط 
انبــار مجاز را تأييد مي كند. نمونه هــا در پرونده هاي بورس معامالت آتي و كاالي برزيل 
نگهداري مي شوند تا بر حسب درخواســت، از طريق اتاق كارگزاری، خريداران بتوانند 
براي تأييد كيفيت قهوه اي كه خريداري مي كنند آن ها را امتحان كنند. اين نمونه ها تا زماني 

كه محموله مربوطه در انبار قراردارد در پرونده بورس باقي مي مانند. 
بازار معامالت اختيار قهوه ی عربي بازار كوچكي اســت ولي ممكن است ظرف مدت 
كوتاهي، با دريافت مجوز موسسات مالي براي تأمين مالي مشاركت توليد كنندگان روستايي 
در بازارها، ازجمله از طريق پرداخت حق معامله رونق بگيرد. بورس كاال و معامالت آتي 

برزيل كاركنان بانك مركزي برزيل را براي تسهيل اين مبادالت آموزش مي دهد.

دام زنده 
قرارداد آتي دام زنده از سال 1980 در برزيل معامله مي شود. اين قرارداد ابتدا در بورس 
كاالي ســائوپولو و سپس از سال 1991 در بورس كاال و معامالت آتي برزيل معامله شد. 
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در سال 1994، اين قرارداد از نظر شكل تسويه تغييراتي كرد. اين قرارداد كه تا سال 1994 
براســاس تحويل فيزيكي معامله مي شــد، از آن زمان به صورت نقدي و بر مبناي شاخص 
قيمت نقدي دام زنده كه مشــتركاً توسط كالج كشــاورزي لوئي دو كويرو  بورس كاال و 
معامالت آتي برزيل )ESALQ/BM&F( محاسبه می گردد، معامله می شود1. اكنون تسويه 
با تحول فيزيكي تنها در موارد خاصي مجاز اســت كه خريدار و فروشــنده هر دو به اين 

مسئله عالقمند باشند.

شــاخص قيمت نقدي دام زنده ESALQ/BM&F به گونه اي طراحي شــده بود كه 
شــاخص قيمت نقدي در ايالت سائوپولو باشد. اين شــاخص به صورت روزانه محاسبه 
مي شــود و بر مبناي ميانگين  وزنی قيمت هاي دام زنــده در چهار منطقه اي كه بزرگ ترين 
توليدكننده در اين ايالت هســتند، يعني پرزيدنت پرودنت، آراكاتوبا، بورو/ماريليا، و سائو 
خــوزه دو ريو پرتو/ باره توس مبتني اســت. اين شــاخص، قيمت هــاي مذاكره اي ميان 
توليدكنندگان و كشتارگاه ها و همچنين عواملي همچون چارچوب زماني كشتارگاه )يعني 
دوره ی زمانــي از فروش حيوانات تا ذبح آن ها( را در نظر مي گيرد و بدين ترتيب، افزودن 
اين دوره ی زماني به دوره ی جاري پرداخت را ميســر مي ســازد. اين مسئله براي محاسبه 

قيمت نقدي با توجه به نرخ باالي بهره در برزيل اهميت دارد.

1- این شــاخص توسط مرکز مطالعات پیشرفته اقتصاد کاربردی در دانشــگاه کشاورزی لویی دو کوئیرو، دانشگاه 
سائوپاولو محاسبه شده است.

نمودار.10:.حجم.معامالت.قرارداد.گاو.زنده.
1999-2007.BM&F.در.بورس
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در سال 2000، قرارداد گاو زنده دستخوش تغيير ديگري نيز شد كه واحد پول آن را از 
دالر آمريكا به ازاي هر آروبا )15 كيلوگرم الشــه( به ريال برزيل )BRL( به ازاي هر اروبا 

تغيير داد. حجم قراداد نيز 330 آروباي خالص )تقريباً 5 تن خالص الشه( است.

دستاوردهای اصلی بورس کاال و معامالت آتی برزیل در داخل کشور
· تقويت تجاري سازي اقتصاد كشاورزي برزيل

عوامل موفقيت:
· رويكردي گسترده به توسعه بازار، استفاده از قراردادهاي آتي و ابزارهاي نقدي و تأمين مالي

· توسعه ی كاربردهاي مبتكرانه براي مكانيزم هاي بورس
· رابطه ی كاري نزديك با بانك مركزي برزيل

· تاكيد بر آموزش
چالش ها

· گسترش حضور جغرافيايي از طريق برزيل
· گسترش آميزه فعاالن در بازار

· توسعه ی نقد شوندگي در بازار قراردادهای اختيار معامله
فرصت های پيشرو

· راهبردهاي يكپارچگي منطقه اي در بازارهاي كاالي آمريكاي التين 
· تحكيم و تعميق پيوندهاي صادراتي با چين

3-6 چارچوب نظارتی: کميسيون اوراق بهادار
بورس كاال و معامالت آتي برزيل تحت نظارت دو مرجع بيروني است. بانك مركزي 
برزيل ريســك سيســتمي و پاياپاي را كنترل مي كند. كميسيون اوراق بهادار، محصوالت 
و ســرمايه گذاران را كنترل مي كند. اين كميســيون يك دستگاه دولتي مستقل است كه با 
وزارت دارايــي ارتباط دارد و از اختيارات اداري مســتقلي برخوردار اســت. چارچوب 
كميسيون اوراق بهادار و تنظيم بازار براساس قانون 6/385 مورخ دسامبر سال 1976 ايجاد 

شده است. برخي از كاركردهاي كميسيون اوراق بهادار عبارتند از:
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·اطمينان از كاركرد مناسب بورس و بازارهاي فرابورس 
· حمايــت از همه ی دارندگان اوراق بهادار در برابر كالهبرداري و اقدامات غيرقانوني 

مديران شركت ها، سهامداران عمده، يا مديران صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك
· پرهيز يا پيشگيري از هر نوع تقلب يا سوء استفاده  ای كه ممكن است به شكل  گيري 

قيمت هاي مصنوعي در بازار منجر شود 
· اطمينان از دسترســي عموم به همه اطالعات مورد نياز درباره ی اوراق بهادار معامله 

شده و شركت هاي صادركننده ی آن ها 
· اطمينان از اينكه همه فعاالن بازار عملكردهاي معامالتي منصفانه اي را به كار مي بندند 

· تشويق تشكيل پس انداز و سرمايه گذاري آن در اوراق بهادار
· ترويج گســترش و كارايي بازار اوراق بهادار و افزايش سرمايه1 شركت هاي عمومي 

برزيل )سايت كميسيون اوراق بهادار برزيل، 26 جوالي 2007(.
در اين ســاختار، بــورس كاال و معامالت آتي برزيل محدوده ی فعاليت گســترده اي 
دارد. امكان مشــاركت در اين بازار برای فعاالن كشــورهاي ديگر فراهم است. نظارت بر 
كاركردهاي بازار عمدتاًً در اتاق پاياپاي اين بورس متمركز اســت. اين بورس براي معرفي 
قراردادهــاي جديد آزادي عمل كامــل دارد و در زمينه ی ابزارهاي معامالتي رايج از قبيل 
معامالت اختيار يا شاخص با محدوديت يا منع عمده اي روبرو نيست. يكي از موانعي كه 
اخيراً در برابر مشــاركت روستائيان ايجاد شده است ) منع تأمين مالي بانكي براي حمايت 
از فعاليت در بازار قراردادهای آتي ( در ســپتامبر سال 2006 لغو شد. انتظار مي رود به دنبال 
همكاري ميان بانك مركزي برزيل و بورس معامالت آتي كاالي برزيل، بانك ها در آينده ای 
نزديك تأمين اعتبارات براي وثيقه معامالت اختيار، عوارض بورس و الزامات وجه تضمين  

بورس را آغاز كنند. 
بورس كاال و معامالت آتي برزيل راهكارهای مناســبی برای پايش و كنترل بازارهاي 
خود و همچنينجلب اطمينان شــركت كنندگان نسبت به ضمانت حسن انجام معامالت از 
طرف بورس، بكار بسته است. در جوالي سال 2002، نهاد ناظر بازار  اياالت متحده آمريكا 
)كميســيون معامالت قراردادهای آتــی كاال – CFTC -( قوانين و مقررات بورس كاال و 
معامالت آتي برزيل و همچنين سيستم ها و راهكارهاي آن را با سيستم ها و قوانين صنايع 
واســطه ی مالي اياالت متحده آمريكا يا قوانيني كه بــراي بازارهاي محلي اياالت متحده 

آمريكا اعمال مي شوند، قابل قياس دانسته است.

1- Capitalization
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اين بورس به عنوان نهادي خود انتظام:
· قوانيــن ومقررات مورد نياز بــراي حمايت از معامالت منصفانــه و اصول بازار و 
همچنين اســتانداردهاي اخالقي براي افرادي كه مستقيم يا غيرمستقيم در بورس فعاليت 

دارند را ايجاد مي كند؛
· مبادالت اعضاي خود را پايش و نظارت مي كند؛

· مسايل عملياتي را حل مي كند؛
· ناقضان قوانين كنترلي و عملياتي را مجازات مي كند؛

· براساس برنامه ها و اهداف خود، اعتبار عملياتي در اختيار اعضا قرارمي دهد؛
· از منافع خود و منافع مرتبط بااعضا در برابر مقامات و مراجع حمايت مي كند؛ 

· با اســتفاده از برنامه هاي تحصيلي، آموزشي و انتشارات، بازار )و استفاده ی مسئوالنه 
از آن( را ترويج مي كند.

4-6 تأثيرات
1-4-6 کشف قيمت

انتشــار.قیمت: به منظور انتشــار قيمت هاي مذاكره اي در تاالر معامالتي و تاالرهاي 
الكترونيكي، بورس كاال و معامالت آتي برزيل ســاختار انتشــار اطالعاتي را ايجاد كرده 
كه شامل فروشــندگان، دسترســي اينترنتي و برنامه هاي تلويزيوني اســت. فروشندگان 
)شركت هاي خبري و اطالعاتي( سيگنال هاي تاالر معامالتي بورس را خريداري مي كنند و 
در آن واحد به مشتركان خود ارائه مي دهند. قيمت ها با 15 دقيقه تاخير و پيشينه ی قيمت ها 
به صورت مجاني در پايگاه اينترنتي بورس در دســترس هستند. اين بورس اطالعات را از 
طريق بولتن هاي خبري روزانــه در اختيار مطبوعات قرار مي دهد. بورس كاال و معامالت 
آتي برزيل همچنين از ايستگاه هاي تلويزيوني و امكانات زيربنايي الزم براي پخش بولتن ها 
و برنامه از داخل تأسيسات خود نيز برخوردار است. اين بورس در حال  حاضر داراي شش 
كانال تلويزيوني، ازجمله شبكه هاي اختصاصي كشاورزي روستايي و كانال هاي مخصوص 
صنعت از قبيل صنعت دام اســت كه در مجموع روزانه 10 ساعت برنامه درباره ی بورس 
پخش مي كند. همبســتگي ميان بازارهاي نقدي و آتي )به كادر 7 نگاه كنيد( نشان مي دهد 
كه بورس، تابلوی محلي موثري براي كشف قيمت ارائه مي دهد كه با بازار فيزيكي ارتباط 

قدرتمندي دارد.
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اســتفاده.از.اطالعات.بازار: در ادبيات موجود در اين زمينه، شواهد ديگري نيز وجود 
دارد كه صنعت در مذاكرات خود با توليدكنندگان جهت تعيين قيمت تحويل در آينده، از 
قيمت هاي مرجع بورس كاال و معامالت آتي برزيل اســتفاده مي كند )گلوبورورال 2007 
الف( و كشاورزان از قيمت قراردادهای آتي  براي اتخاذ تصميمات توليدي و بازاريابي بهتر 
اســتفاده مي كنند )گلوبو رورال، 2007 ج(. ازجمله مي توان به تصميم براي تنوع بخشيدن 
به محصوالت بر مبناي مقايسه ی قيمت هاي نسبي پيش بيني شده اشاره كرد )گلوبو رورال 
2006 الف و ب(. فقدان اطالعات بيشــتر درباره ی استفاده توليدكنندگان از داده هاي اين 

بورس ارزيابي تأثيرات آن بر روي كشاورزان در اين حوزه را ناممكن مي سازد.

2-4-6 مدیریت ریسك  قيمت 
نخســت اينكه بايد به اين نكته توجه كرد كه در مورد قراردادهاي قهوه ی عربي و گاو 
زنده كــه در بورس كاال و معامالت آتي برزيل معامله مي شــوند، پيش نيازهاي اصلي در 

کادر.7:.همبستگی.قیمت.های.نقدی.و.آتی.قراردادهای.قهوه.عربی.و.گاو.
1999-2007.BM&F.زنده.در.بورس
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محيط معامالتي كه مديريت اثربخش ريسك قيمت را ميسر مي سازند به ترتيب زير است:
· بازارهاي نقد شونده وجود دارند - نسبتی از توليد كه در سال 2006 در بورس كاال 
و معامالت آتي برزيل از اقدامات پوشش ريسك استفاده كرده اند براي قهوه ی عربي 1/70 

و براي گاوزنده 0/77 بود.
· معامله در شرايط معامالتي كنترل شده و قانونمند براساس قوانين و آيين نامه هاي اين 

بورس و با نظارت كميسيون اوراق بهادار و بانك مركزي برزيل انجام می شود.
· اطالعات بازار به صورت شفاف منتشر می شود تا از نابرابري هايي كه ممكن است به 

نفع برخي گروه هاي همسود و به زيان ديگران باشد پرهيز شود.
· اتــاق پاياپاي بــورس به عنوان طرف اصلــي معامله عمل مي كند تــا عملكرد همه 

قراردادهايي كه از طريق بورس منعقد شده اند تضمين شود.
يك بازار معامالت آتي درصورتي كارآمد اســت كه بين قيمت بازار آتي  و قيمت بازار 
نقدي در زمان سررسيد1 قرارداد همگرايي وجود داشته باشد. براساس اين معيار، همان طور 
كه در كادر 7 مي بينيــم، قراردادهاي قهوه ی عربي و گاو زنده بورس معامالت آتي كاالي 

برزيل قراردادهايي كارآمد هستند.
داده هــاي بورس كاال و معامالت آتي برزيل ترســيم تصويري دقيق از تركيب بازار را 
ميسر مي سازد. كادر 8، توزيع موقعيت های معامالتی باز برحسب نوع فعاالن در تاريخ هاي 
معامالتــي اول مارس 2000 و 31 جوالي 2007 را نشــان مي دهد. اگرچه اين اطالعات 
نمي تواند فعاالن اين بازار را دقيقا براساس مواضع پوشش ريسك و سوداگرانه تقسيم بندي 

كند، تعادل خوبي را ميان اين دو نشان مي دهد. 

کادر.8:.تغییــر.ترکیب.بازار.در.قهوه.ی.عربي.بورس.کاال.و.معامالت.آتي.برزیل.و.
بازارهاي.گاو.زنده،.2007.̶ 2001

)1(وضعیتفعاالن.قراردادهايقهوه.ی.عربي.در.بورس.کاال.و.معامالت.آتي.برزیل
قهوه ی عربي

اول مارس 2001
موقعیت فروشموقعیت خرید
8/5۴%شرکت هاي مالي8/97%شرکت هاي مالي

1۴/63%نهادهاي سرمایه گذار3/07%نهادهاي سرمایه گذار
1/57%سرمایه گذاران غیرمقیم6/۴3%سرمایه گذاران غیرمقیم

1- Maturity
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قهوه ی عربي
اول مارس 2001

موقعیت فروشموقعیت خرید
62/99%شرکت هاي غیرمالي7۴/60%شرکت هاي غیرمالي

12/26%اشخاص حقیقی6/93%اشخاص حقیقی
10733موقعیت های معامالتی باز10733موقعیت های معامالتی باز 91

31 جوالي 2007
موقعیت فروشموقعیت خرید

10/39%شرکت هاي مالي۴/98%شرکت هاي مالي
9/80%نهادهاي سرمایه گذار2/67%نهادهاي سرمایه گذار

39/2۴%سرمایه گذاران غیر مقیم3۴/16%سرمایه گذاران غیر مقیم
32/۴2%شرکت هاي غیر  مالي۴9/65%شرکت هاي غیر  مالي

8/15%اشخاص حقیقی8/55%اشخاص حقیقی

منبع: بورس کاال و معامالت آتي برزیل

)2(وضعیت.فعاالن.قراردادهاي.گاو.زنده.در.بورس.کاال.و.معامالت.آتي.برزیل
گاو زنده

اول مارس 2001
موقعیت فروشموقعیت خرید

10/65%شرکت هاي مالي20/03%شرکت هاي مالي
6/16%نهادهاي سرمایه گذار5/83%نهادهاي سرمایه گذار
16/21%شرکت هاي غیرمالي18/35%شرکت هاي غیر مالي

66/98%اشخاص حقیقی55/79%اشخاص حقیقی
1۴93موقعیت های معامالتی باز1۴93موقعیت های معامالتی باز 92

31 جوالي 2007
موقعیت فروشموقعیت خرید

10/39%شرکت هاي مالي۴/93%شرکت هاي مالي
3/۴۴%نهادهاي سرمایه گذار22/39%نهادهاي سرمایه گذار

2۴/93%سرمایه گذاران غیر مقیم2/88%سرمایه گذاران غیرمقیم
1۴/79%شرکت هاي غیرمالي30/۴0%شرکت هاي غیر مالي

8/15%اشخاص حقیقی39/۴0%اشخاص حقیقی
50160موقعیت های معامالتی باز50160موقعیت های معامالتی باز

منبع: بورس کاال و معامالت آتي برزیل

1- Open Interest
2- Open Interest
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در بازار قهوه ی عربي سال 2007، فعاالن تجاري زنجيره ی عرضه )شركت هاي غيرمالي( 
ازجمله تعاوني ها، صنايع تأمين نهاده ها و شــركت هاي تجاري،50 درصد موقعيت خريد 
باز و 32 درصد موقعيت هاي فروش باز را در اختيار داشــتند. اين ميزان در مقايسه با سال 
2001 كاهش نشان مي دهد. در آن سال، اين آمارها به ترتيب 75 درصد و 63 درصد بود. با 
وجود اين، در اين دوره موقعيت های معامالتی باز بيش از چهار برابر شده اند. بدين ترتيب 
از نظر مقدار مطلــق، موقعيت های تجاري در بلند مدت 171 درصد و در كوتاه مدت 110 

درصد افزايش يافته اند. 
در بازار گاو زنده ســال 2007، فعاالن تجاري زنجيره ی عرضه كاال نمايانگر 30 درصد 
موقعيت هاي خريد باز و 48 درصد موقعيت هاي فروش باز بودند. اين ميزان در مقايسه با 
سال 2001 كه اين ارقام به ترتيب 18 و 16 درصد بود افزايش يافته است. در همين دوره، 
موقعيت های معامالتی باز از 1500 به 50000 قرارداد افزايش يافته كه از نظر مقادير مطلق 

براي مواضع خريد و فروش به ترتيب 57 و 98 برابر شده است.
همچنيــن برخي از ســرمايه گذاران غيرمقيم، به ويژه ســرمايه گذاراني كه وارد كننده و 
مصرف كننده كاالهاي برزيلي هســتند نيز ممكن اســت به جاي سوداگر، به عنوان پوشش 
دهنده ی ريســك در اين بازار فعاليت كنند. موسسات مالي اغلب به عنوان پوشش دهنده ی 
ريسك نيز عمل مي كنند. آن ها ممكن است وثيقه هاي روستايي را تأمين مالي كنند كه آن ها 

را در برابر نوسانات قيمت كاالي مبنا آسيب پذير مي كند. 
كشاورزان ادعا می كنند كه استفاده از قراردادهاي آتي و اختيار بورس كاال و معامالت آتي 
برزيل به آن ها كمك كرده است تا زيان هاي شديد ناشي از سقوط قيمت ها را كاهش دهند 
)پورتال اكزم 2007(. در اين مصاحبه ها، به اين نكته نيز اشــاره شد كه خريداران صنعت و 
واسطه ها توانسته اند در قراردادهاي فيزيكي به كشاورزان قيمت هاي تضمين شده ارائه دهند. 
اين مسئله توسط بورس كاال ميسر گشته كه قيمت هاي مرجع و راهكار پوشش ريسكي را 
فراهم ساخته اســت. در اين ادبيات همچنين مستند شده است كه چگونه قراردادهاي آتي 
به كشاورزان و ساير فعاالن بخش كاال امكان مي دهد تا در زمينه ی برنامه ريزي و پيش بيني 
فعاليت هــاي خود بهتر عمل كنند )گلوبو رورال 2007 ب(. با وجود اين، در زمينه ی ميزان 
مشاركت كشاورزان به عنوان پوشش دهنده ی ريسك در بازار اطالعاتي در دسترس نيست. 
يكي ديگر از خدمات پوشش ريسك بورس كاال و معامالت آتي برزيل، ثبت معامالت 
فرابورس يا اكســپيت1 بازار قهوه است. معامله اكسپيت معامله اي بين يك كشاورز و يك 

1- Expit
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صنعت يا شركت تجاري اســت كه در آن، كشاورز محصول را تحويل مي دهد و از بازار 
قراردادهای آتي  براي تعيين قيمت اســتفاده مي شــود. داده هاي بورس نشان مي دهد كه تا 
كنون 2151 قرارداد به اين شــيوه اجرا شده اند كه ارزشــي بالغ بر 59 ميليون ريال برزيل 

)حدودا 29 ميليون دالر آمريكا براساس قيمت هاي آگوست سال 2007( دارند.
برنامه توزيع مشــتقات كه قرار است ســال 2007 اجرا گردد )كه در بخش 6-4-6 در 
باره  ی آن بحث گرديد( ممكن اســت تأثير چشــمگيري جهت افزايش مشاركت جوامع 
توليدكنندگان محصوالت كشــاورزي از سرتاســر برزيل به بازارها داشته باشد. دو ابزار 
مبتكرانه ديگر بورس كاال و معامالت آتي برزيل )كه درباره ی هر دو در بخش بعد بيشــتر 
ســخن مي گوييم( مي توانند زمينه را براي گسترش مشاركت توليدكنندگان كوچك فراهم 

نمايند. اين دو ابزار عبارتنداز:
·.صندوق.معامالت.بازار.کشــاورزي1 ، كه سطح وجه تضمين هاي مورد نياز براي 
فعاالن بخش كشــاورزي را كاهش مي دهد. در عوض، صندوق ضمانتي ای تأسيس شده 
اســت كه از بازار در برابر نكول حمايت كند. اين صندوق در حال حاضر به دنبال جذب 
معامله گران كاال و آربيراژ گران بزرگ تر است تا الزامات وجه تضمين برزيل را با الزامات 
بورس هــاي خارجي هماهنــگ كند. با وجود اين، از همين منطــق مي توان براي كاهش 
الزامات وجه تضمين براي شــركت كنندگان كوچك تر بخش كاال اســتفاده كرد. ازجمله 
مي توان دقيقًا همين ســاختار را نســخه برداري كرد. از ســوي ديگر، دولت يا يك بانك 
عمومي مي تواند صندوق ضمانتي را كه براي مديريت ريســك مناســب در برابر امكان 

نكول موردنياز است تأمين كند )براي اطالعات بيشتر به كادر 9 نگاه كنيد(؛
·.سامانه.معامالت.الكترونیكی،.كه يك سيستم اختصاصی برای معامله قراردادهايی 
با اندازه كوچكتر نســبت به قرارداد اصلی )مينی قرارداد(، ميباشــد. در اين سيستم برای 
حفظ نقدشــوندگی معامالت و همچنين حفظ ارتباط قيمــت با بازار اصلی از تخصص 
آربيتراژگران مجرب اســتفاده می شود. سيســتم مذكور از زمان راه اندازي در سال 2005 
شــاهد رشد سريعي بوده است. اگرچه اين سيســتم در حال حاضر براي سرمايه گذاران 
كوچك مورداســتفاده قرار مي گيرد، مي توان آن را براي توليدكنندگان كوچك محصوالت 
كشــاورزي نيز به كار برد ودر نتيجه می توان ابزار مديريت ريســك بهتری در اختيار آنها 
قرار داد كه بر خالف قراردادهای اصلی تناســب بيشــتری با ميزان توليد اين دســته از 

توليدكنندگان دارد.

1- Agricultural Market Trading Fund (FOMA)
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3-4-6 مكانی برای سرمایه گذاری
نخست بايد به اين نكته توجه كرد كه براي قراردادهاي قهوه ی عربي و گاو زنده، پيش 
نيازهــاي اصلي اي در محيط معامالتي وجود دارد كه بورس كاال و معامالت آتي برزيل را 
بــه مكاني جذاب و امن براي ســرمايه گذاري تبديل مي كند. ازجمله مي توان به موارد زير 

اشاره كرد:
· بازارها نقد شونده هستند؛

· معامله در محيطي كنترل شــده و قانونمند انجام مي شود كه تحت پوشش قوانين و 
آيين نامه هاي بورس كاال و معامالت آتي برزيل و نظارت كميســيون اوراق بهادار و بانك 

مركزي برزيل قرار دارد؛
· اطالعات بازار به صورت شفاف منتشر مي شود تا از نابرابري هايي كه ممكن است به 

نفع برخي گروه ها باشد پرهيز شود؛
· اتاق پاياپاي بورس به عنوان طرف اصلي معامالت عمل مي كند تا عملكرد قراردادهايی 

كه از طريق بورس منعقد شده اند تضمين شود.
تركيب موقعيت های معامالتی باز در سال 2007 نمايانگر حضور قدرتمند و روزافزون 
ســرمايه گذاران در هر دو بازار قهوه ی عربي و گاو زنده بورس كاال و معامالت آتي برزيل 
اســت )به كادر 8 نگاه كنيد(. به نظر مي رسد فعاالن نهادي، خرده فروشي )افراد( و فعاالن 

غيرمقيم در اين بازار حضور قدرتمندي دارند. در اينجا بر دو نكته تأكيد مي شود:
 نخست اينكه حضور سرمايه گذاران در بازار گاو زنده بسيار بيشتر از بازار قهوه عربي 
اســت؛ چون قرارداد گاو زنده ی اين بورس داراي تسويه نقدي است و خطر درخواست 
تحويــل از طرف هاي معامله وجود ندارد. دوم اينكه برخالف برخي از بورس هاي كاال از 
قبيل بورس هاي چين و هند، هيچ گونه محدوديت در خصوص نوع سرمايه گذاراني كه در 
اين بورس به فعاليت می پردازند وجود ندارد به اســتثنای اينكه تمامی سرمايه گذاران بايد 

الزامات هميشگی حداقل نقدينگي را رعايت نمايند.
در بازار قهوه ی عربي، از سال 2001 تا 2007 حجم موقعيت های معامالتی باز از 10733 
قرارداد به 43744 قرارداد افزايش يافت. در سال 2001، بزرگ ترين شركت كنندگان بازار 
افراد و شركت هاي غيرمالي )تعاوني ها، صنايع توليد نهاده ها و شركت هاي تجاري( بودند. 
درســال 2007، مشاركت سرمايه گذاران غيرمقيم، شــركت هاي مالي )بانك ها( و نهادهاي 
ســرمايه گذار )صندوق ها( در كانون توجه قرار داشــت، درحالي كه مشاركت شركت هاي 

غيرمالي همچنان چشمگير بود.
يكي از ويژگي هاي مهم بازار قهوه ی عربي برزيل، نقش اساســي ســرمايه گذاران نهادی 
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در ســازماندهی "معامالت با قيمت ثابت"1 از طريق تركيب قبض محصوالت روستايي2 )به 
بخش 5-4-6 نگاه كنيد( با بازار قراردادهای آتي ، می باشــد. مثاًل اجازه بدهيد فرض كنيم كه 
سرمايه گذاري قبض توليد كننده اي را در ماه مارس، با سررسيد ماه دسامبر، خريداری می كند. از 
طريق اين راهكار، سرمايه گذار منابع مالي را در ماه مارس به توليدكننده قرض مي دهد تا منابع 
مالي محصول را تا زمان برداشت تأمين كند. توليد كننده به عنوان وثيقه اي براي وام، تعهد تحويل 
تعداد مشخصي كيسه ی محصول را به سرمايه گذار در ماه دسامبر مي پذيرد. وقتي اين منابع مالي 
از طريق قبض محصول روستايي در اختيار توليد كننده قرار مي گيرند، سرمايه گذار مي تواند با 
انعقاد قراردادهاي آتي قهوه براي ماه دســامبر، قيمت فروش قهوه را تثبيت كند. بدين ترتيب، 
سرمايه گذار مي تواند سطح سود را با تركيب قيمت هاي خريد با قيمت هاي فروش تعيين كند 
تا نرخ بازگشتي را كه باالتر از نرخ بهره ی پايه برزيل است تضمين كند. براساس قوانين برزيل، 
تحويل فيزيكي كاال توسط صندوق هاي ســرمايه گذاري ممنوع است. بنابراين، صندوق هاي 
سرمايه گذاري اين قرادادها را با شركت هاي برشته سازي قهوه و/ يا شركت هاي صادراتي معامله 
مي كنند كه تحويل گيرنده ی قهوه هستند. از طريق اين مبادله، نهادهاي سرمايه گذار مي توانند 
به قراردادهاي آتي قوه ی عربي به عنوان بخشــي از راهبرد متنوع سازي سبد محصوالت خود 
دسترسي داشته باشند. در حال حاضر، بازارهاي قهوه ی عربي و گاو زنده از حجم معامالت كافي 
برخوردارند كه به نهادهاي سرمايه گذار اجازه مي دهد اين انواع معامالت را بدون رويارويي با 

محدوديت هاي نقدشوندگي اجرا كنند. 

1- Fixed-rate Transactions
2- Rural Product Notes (CPR)

نمودار.11:.قهوه.عربی.بورس.کاال.و.معامالت.آتی.برزیل:
همبستگی.با.معیار.بین.المللی.هیأت.تجاری.شیكاگو،.دوره

2002-2007



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 108

قهوه ی عربي بورس كاال و معامالت آتي برزيل به عنوان بازار بازي كه كااليي بين المللي 
را معامله مي كند، به دقت تحوالت بورس بين المللي مرجع، يعني هيئت تجاری نيويورك را 
دنبال مي كند )به نمودار 11 نگاه كنيد(. )بورس معيار براي قهوه روبوستا بورس بين المللي 
قراردادهای آتي  مالي لندن بود كه اكنون بخشــي از NYSE-Euronext اســت(. درنتيجه، 
تعيين قيمت متناسب با تحوالت بازار بين المللي است. نوسان قيمت )كه جذاب ترين نكته 

براي جلب سوداگري است( نيز معموالً از بازار بين المللي تبعيت مي كند.
در بازار گاو زنده، افزايش نقدشــوندگي در سال 2006 به جذب فعاالن جديد، به ويژه 
ســرمايه گذاران نهادي منجر شد. بدين ترتيب وضعيت فعاالنی كه قراردادهاي گاو زنده را 
معامله مي كردند ظرف چند سال به ميزان چشمگيري تغيير كرد. اين جهش در موقعيت های 
معامالتی باز از ســال 2001 تا 2007 بسيار چشــمگير بود و از 1493 قرارداد به 50160 
قرارداد افزايش يافت. در سال 2001، بزرگ ترين شركت كنندگان اشخاص حقيقی بودند و 
پس از آن، نهادهاي مالي و شركت هاي غيرمالي قرار داشتند. ولي در سال 2007، مشاركت 
اشخاص حقيقی در مقايسه با شركت هاي غيرمالي، سرمايه گذاران حقوقی و سرمايه گذاران 

غيرمقيم به ميزان چشمگيري كاهش يافت.
معلوم نيست چه ميزان از سوداگري هاي سرمايه گذاران كوچك و كشاورزان در بازارهاي 
برزيل قابل اجرا نيســت. با وجود اين، اقدامات نظارتی براي كنترل ســطح سوداگري در 
بازارها، محدود ســاختن امكان نكول و ترويج سرمايه گذاري هاي مسئوالنه، انجام گرفته 

است )به پيوست 2 نگاه كنيد(.
بــورس كاال و معامــالت آتــي برزيل براي افزايــش جذابيت بازارهــاي خود براي 
سرمايه گذاران، ابتكارات متعددي را به اجرا درآورده است. يكي از اين ابتكارات، صندوق 
معامالت بازار كشاورزي است )كادر 9( كه براي افزايش نقد شوندگي بازارهاي اين بورس 

بدون تضعيف ثبات مالي يا يكپارچگي بازار طراحي شده است.

کادر9:.صندوق.معامالت.بازار.کشاورزي.بورس.معامالت.آتي.کاالي.برزیل
درسپتامبر سال 2006، بورس كاال و معامالت آتي برزيل صندوق معامالت 
بازار كشــاورزي يا FOMA را تأسيس كرد. هدف ازاين صندوق، كاهش 
هزينه هاي معامله و افزايش جذابيت قراردادهاي مشــتقات كشاورزي كه 
در برزيل معامله مي شــوند و در عين حال حفظ سالمت ساختار حمايتي 

اتاق پاياپاي مشتقات اين بورس بود. 
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اين تصميم بورس واكنشي به تقاضاي بازار بود و پس از مطالعه اي اتخاذ 
شد كه توسط بورس انجام گرفت و الزامات وجه تضمين گذاري خود را با 
الزامات بورس هاي بين المللي، به ويژه بورس هايي مقايسه كرد كه محصوالتي 
شــبيه به اين بورس را معامله مي كنند. كاهش هزينه هاي وجه تضمين بين 
30 تا 50 درصد بوده اســت و براي افزايش نقد شــوندگي براي بازارهاي 
كشاورزي و پرهيز از انتقال مبادالت به بازارهاي خارجي طراحي شده بود. 
FOMA از منابع بورس كاال و معامالت آتي برزيل تشكيل شده و داراي 50 

ميليون ريال برزيل )حدود 26 ميليون دالر( وجه تضمين است. براي اهداف 
حسابداري، FOMA در ترازنامه ی اين بورس تحت سرفصل” تعهد بلندمدت” 
آمده است. تنها هدف FOMA بيمه كردن بورس كاال و معامالت آتي برزيل 
در برابر نكول اعضا در ارتباط با قراردادهاي مشــتقات كشاورزي است كه 
از طريق اتاق پاياپاي مشــتقات تسويه مي شوند. با ايجاد FOMA، برخي از 
ريسك هاي ناشي از معامالت قراردادهاي كشاورزي به منابع FOMA منتقل 
شده و بنابراين ديگر نيازي به پوشش آن ها از طريق وثايق فعاالن بازار نيست.

راهكار دوم، تاالرهــای معامالتي پايگاه اينترنتي بــورس كاال و معامالت آتي برزيل 
)WTr( اســت كه يك تاالر اينترنتي است كه در ســال 2005 براي معامله ی قراردادهاي 
كوچك )قراردادهايي كه يك دهم قراردادهاي كامل هستند( آغاز به كار كرد و به ويژه براي 
سرمايه گذاران كوچك طراحي شده اند. هدف از اين راهكار ايجاد نقدشوندگي در معامالت 
كوچك قراردادهای آتي  ايبووسپا1، دالر آمريكا، گاو زنده، و قهوه است. در سال 2005، تنها 
بيش از يك ميليون قرارداد معامله شــد. اين ميزان به  سرعت رشد كرد و در سال 2006 به 

8/8 ميليون قرارداد و تنها در فصل نخست سال 2007 به 5 ميليون قرارداد رسيد.
در هنگام اســتفاده از WTr، سفارشات مســتقيمًاً توسط مصرف كننده و از طريق وب 
سايت يكي از اعضاي بورس كاال و معامالت آتي برزيل ثبت مي شوند. يكي از نوآوري هاي 
سيستم جديد، مكانيزم وثيقه ی پيش وجه تضمين است كه شامل سپردن وجوه براي اطمينان 
از پوشــش مناسب ريسك ناشي از معامالت شركت كننده به محض ايجاد موقعيت است. 
يك نوآوري ديگر، موقعيت معامله ی آربيتراژ2 اســت. نقش آربيتراژگر تأمين نقد شوندگي 
بــراي قراردادهاي كوچك و اطمينان از هم خوانــي قيمت ها با بازار اصلي ازطريق حذف 

1- Ibovespa
2- Arbitrageur
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تفاوت هاي قيمتي اســت كه مشاهده مي شود. اين آربيتراژ گران توسط كارگزاری ها1 مامور 
مي شــوند و براي اينكه واجد صالحيت شناخته شوند بايد چندين شرط را محقق كنند. با 
وجود اين، آن ها پس از تأييد صالحيت از امتيازاتي همچون كاهش هزينه ی معامالت خود 

برخوردار مي شوند.
اين دو راهكار به طور بالقوه نمونه هاي آزمايشي هستند كه مي توانند به عنوان مدل هايي 
براي افزايش مشاركت كشاروزان خرده پا در بازارهاي معامالت آتي به كار روند. درحالي كه 
قرادادهاي كوچك2 بيشــتر براي ســرمايه گذاران كوچك طراحي شــده اند، اين تابلوی 
اختصاصي مي تواند به طور بالقوه ابزار پوشــش ريســك مناســبي را براي توليدكنندگان 
كوچك كاالها فراهم كند كه ممكن اســت قراردادهاي كامل قهوه و گاو زنده براي آن ها 
بيش از حد بزرگ باشــد. همچنين، اگرچه FOMA براي ســرمايه گذاران و معامله گران 
بين المللي آربيتراژ طراحي شده است، مي توان از آن به عنوان راهي براي كاهش هزينه هاي 
جانبي توليدكنندگان كوچك نيز اســتفاده كرد. به جــاي صندوقي كه توليدكنندگان كاال 
ســرمايه ی آن را تأمين كنند، شايد دولت يا بانك هاي عمومي منابع جايگزين براي تأمين 

سرمايه ی اين صندوق باشند.

4-4-6 تسهيل معامالت فيزیكی کاال
بورس كاال و معامالت آتي برزيل گام نوآورانه ی عمده اي را در راستاي يكپارچه سازي 
بازارهاي فيزيكي و تأمين طيفي از خدمات از طريق شــعبه خود در بورس كاالي برزيل 
برداشته است. اين بورس كه در سال 2002 تأسيس شد، يك بورس اختصاصي معامله ی 
كاالهاي كشــاورزي است كه پيوندي را ميان كشاورزي، تجارت، صنعت، و دولت ايجاد 
مي كنــد. اهداف اين بورس، روزآمد كردن و تجاري ســازي بخش كشــاورزي و تأمين  

راهكاري قابل اتكا و شفاف براي اعمال سياست هاي دولت در بخش كشاورزي است.
اين بورس، بورس هاي اياالت ســائوپولو، گوياس، ماتو گروســو دو ســول، ميناس 
گرياس، پارانا ريو گراند دو سول و اوبرالنديا را كه قباًل جدا از يكديگر بودند بايكديگر 
متحد كرده اســت. در ســال 2004، بورس ديگري از ســيرا به اين سيستم پيوست. در 
ســاختار جديد، اين بورس ها به مراكز عملياتي منطقه اي تبديل شده اند كه اعضاي آن از 
طريق تابلوی الكترونيكي كه از طريق اينترنت قابل دسترسي است معامله مي كنند. بورس 
كاال و معامــالت آتــي برزيل كاركردهاي پاياپای و تســويه را ارائه مي دهد. خدماتي كه 

1- Brokerage House
2- Mini-contract
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بورس كاالي برزيل ارائه مي دهد شامل معامله ی كاالهاي فيزيكي، پيمان های آتی، قبوض 
محصوالت كشــاورزي، اعتبارهاي اسنادي معامالت كاالهاي كشاورزي، حراج موجودي 
انبارهاي دولتي و يك بازار فرعي برای اوراق بهادار، مناقصات عمومي و خريدهاي بخش 

خصوصي است.
نتيجه ی اين كار، بازار داخلي يكپارچه كاالهاي كشــاورزي بوده اســت. راهكارهاي 
مدرن كشــف قيمت، قيمت هاي مرجع شــفاف و بي طرفانه اي را ايجاد مي كند و ساختار 
بازاريابي ســازمان يافته، ذينفعان مختلف را بر مبناي بازاری قابل دسترس و باز، گردهم 
مي آورد. ارتقاي زيرساخت هاي بخشي از طريق بهبود امكانات انبارش و پشتيباني محقق 
شــده است. در نهايت، ثبت معامالت و چارچوب قانونمند بورس، كه شامل راهكارهاي 
داوري و ضمانت پرداخت است )يا سيستم پرداخت در ازاي تحويل(، اعتماد طرفين براي 
ورود به معامله را افزايش مي دهند و نقد شوندگي و موقعيت های تجاري جديدي را فراهم 
مي آورند. در ســال 2004، بورس به منظور حمايت از برنامه ی "حذف گرسنگی" دولت 
برزيل، يك برنامه ی كاهش گرســنگي كه با همــكاري آژانس عمومي توزيع محصوالت 

كشاورزي1 انجام شد، در مزايده خريد محصوالت كشاورزي شركت كرد.

5-4-6 تسهيل تأمين مالی بخش کشاورزی
دراوايل دهه ی 1980، هنگامي كه بدترين بحران بدهي ها ضربه ی خود را بر آمريكاي 
التين فرود آورد، نياز به كاهش كسري بودجه ی بخش عمومي، به كاهش منابع بودجه اي 
دولت فدرال برزيل براي بخش كشــاورزي منجر شد. دولت مجبور شد براي تأمين منابع 
مالي بخش كشاورزي و به ويژه تأمين سرمايه ی كاري براي كشاورزان راهكارهاي ديگري 
بيابد. شكل هاي جديد تأمين مالي ايجاد شد. يكي از معامالتي كه در آن زمان از محبوبيت 
زيادي برخوردار شد معامله ی ســوياي سبز بود كه از طريق آن، توليدكنندگان بخشي از 
توليد خود را حتي قبل از كاشــت محصول مي فروختند. ايــن معامالت، پيمان های آتی 
ميان توليد كنندگان و شركت هاي معامله گر، صنايع توليد كنندگان نهاده ها يا صنايع آسياب 
بودند. دراين نوع معامله، توليدكننده منابع يا نهاده ها را در زمان كاشت دريافت مي كند تا 
بتواند فرايند توليد را آغاز كند. سپس، در زمان برداشت، توليدكننده بهاي وام دريافتي را 

به صورت نقدي يا تحويل فيزيكي كاال مي پردازد.

1- The Public Agricultural Distribution Agency (CONAB)
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محبوبيت اين قراردادها با امكان كسب منابع مالي براي فعاليت هاي توليدي در طول دوره ی 
كمبود اعتبارات دولتي مرتبط بود. اين پيمان های آتی به توليدكنندگان اجازه مي دهد فعاليت هاي 
خود را برنامه ريزي كنند و به شركت هاي معامله گر و صنايع فراوري نيز امكان مي دهد خريدهاي 
خود را از پيش انجام دهند. امروزه بخش اعظم اعتبارات روستايي در برزيل ) تقريباً 75 درصد 
منابع 13/4 ميليارد دالري در سال هاي 2004 و 2005( از طريق برنامه هاي دولتي ارائه مي شود 
)به نمودار 12 نگاه كنيد( )وزارت كشاورزي آمريكا، 2005(. 45 درصد از كل اين اعتبارات از 
طريق برنامه هاي توليد و بازاريابي تحويل مي شود كه معموالً از محل منابع مالي ذخيره شده 
و تســهيالت پس انداز در صندوق هاي يارانه اي تأمين مي شود. 30 درصد از اين اعتبارات، از 
طريق برنامه هاي اعتبارات سرمايه گذاري دولت از جمله بانك ملي توسعه اقتصادي و اجتماعي 
1 توزيع مي شود كه وام هاي بلندمدت را براي حمايت از توليد كشاورزي و درآمد مزارع با نرخ 

بهره ی يارانه اي توزيع مي كند. 25 درصد باقيمانده ناشي از ارائه ی وام با نرخ هاي بازار است كه 
بخش عمده ی آن توسط تسهيالت بانكي استاندارد تأمين مي شود. با وجود اين، ابزارهاي ويژه 
از قبيل قبض محصوالت روستايي، سهم كوچك ولي مهمي از اين وام ها را به خوداختصاص 
مي دهند )به كادر 10 نگاه كنيد(.اين ابزارهاي مبتني  بر بازار كه از طريق بانك مركزي برزيل )كه 
اصلي ترين بانك عمومي برزيل است( صادر مي شود و در يك بازار جانبي در شعبه بورس كاال 
و معامالت آتي برزيل )بورس كاالي برزيل( ثبت و معامله مي شود، 5 درصد از كل اعتبارات 

1- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

نمودار.12:.منابع.تامین.مالی.بخش.روستایی.در.برزیل،.سال.های.
2003/4.و.2004/5



113 برزيل

روستايي در سال هاي 2005-2004 را به خود اختصاص داده و ارزشي بالغ  بر 678 ميليون دالر 
آمريكا داشته است كه از 3/7 درصد در سال 2004 -2003 بيشتراست.

دو البميدا و زيلبرشتاين )2007( با بررسي نرخ هاي بهره ی واقعي در آوريل سال 2007 به اين 
نكته اشاره كردند كه قبوض محصوالت روستايي هر سال بين 12/8 تا 28/3 درصد بوده است 
)دليل اين دامنه بزرگ، تنوع قبوض محصوالت روستايي موجود است )به كادر 10 نگاه كنيد((. 
اين نرخ با نرخ هاي برنامه هاي اعتبارات روســتايي مختلف كه اعتبارات را با نرخ ساليانه 8/75 
درصد ارائه مي دهد، و نرخ بازار آزاد كه ساليانه بين15/6 تا 20/7 درصد است قابل مقايسه است. 
بنابراين، قبض محصوالت روستايي )اگرچه يك ارواق بهره معاف ازماليات است( تقريباً معادل 
با يك ابزار اعتباري غيريارانه اي است. وزارت كشاورزي آمريكا )2005( به اين نكته نيز اشاره 
كرده است كه استفاده از قبوض محصوالت روستايي، با تسهيل دسترسي به منابع مالي مورد نياز 
براي صادرات، به عنوان ابزاري براي تشويق صادرات نيز عمل مي كند. در اين مدل، پيش پرداختي 
معادل با 50 درصد از كل ارزش صادراتي محموله به عنوان پيش پرداخت نقدي از بانك مركزي 

برزيل انجام مي گيرد و قبض محصوالت كشاورزي به عنوان وثيقه ی آن منظور مي شود.

جدول.3:.سطح.معامالت.اوراق.بهادار.بخش.کشاورزي،.از.زمان.راه.اندازي.تا.دسامبر.2004

مبلغ )میلیون دالر(تعداد معامالت
1599705گواهي اوراق قرضه اعتباري معامالت محصوالت کشاورزي

350339اعتبار اسنادي معامالت محصوالت کشاورزي
19252027گواهي وجه تضمین کشاورزي و ضمانت کشاورزي

38773071کل

گواهي وجه تضمين كشاورزي1 و ضمانت كشاورزي2، ساير اوراق بهادار روستايي هستند 
كــه در بورس كاال و معامالت آتي برزيل يا بورس كاالي برزيل معامله مي شــوند و به ثبت 

مي رسند. اين ابزارها، ابزارهاي تأمين مالي براي بازاريابي محصوالت كشاورزي هستند. 
همچنين براي تضمين و تأمين مجدد تجارت كشاورزي از سه نوع وثيقه استفاده مي شود: 

گواهي اوراق قرضه ی اعتباري معامالت محصوالت كشاورزي3، اعتبار اسنادي معامالت 

1- Agricultural Deposit Certificate
2- Agricultural Warrant
3- Agrobusiness Credit Bond Certificate
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محصوالت كشــاورزي1 و گواهي دريافتني هاي محصوالت كشــاورزي2. جدول شماره 3 
تعداد كل مبادالت با اوراق بهادار جديد، از زمان راه اندازی آن ها در دسامبر سال 2004 را 
نشان مي دهد. اين اوراق با اسنادي كه بيانگر وام هاي قبلي هستند، يعني دريافتني هاي صادره 
توسط توليدكنندگان روستايي تضمين مي شوند كه نمايانگر وعده پرداخت در آينده است. 
قبض هاي اعتباري روستايي3، قبض هاي محصوالت روستايي، قبض های طلب روستايي4 ، 
قبض های پذيرش روستايی و قراردادهاي عرضه و صادرات )مادامي كه توسط توليدكنندگان 
يا تعاوني هاي روستايي صادر شده باشند( برخي از نمونه هاي اين اسناد هستند. تفاوت ميان 
گواهي اوراق قرضه ی اعتباري معامالت محصوالت كشــاورزي، اعتبار اســنادي معامالت 
محصوالت كشــاورزي و گواهي دريافتني هاي محصوالت كشــاورزي در صادر كننده ی 
آن هاســت: به ترتيب شــركت هاي فعال در امر تجارت محصوالت كشاورزي )تعاوني ها، 
عرضه كنندگان نهاده ها و خريداران( بانك ها و شــركت هاي تضميني تخصصي. همه ی اين 
اوراق بهادار از ماليات معامالت مالي معاف هستند. از ژوئن سال 2006، افراد از كل ماليات 

بر درآمد مرتبط با اين اوراق، ازجمله قبض هاي محصوالت روستايي، معاف شده اند. 

کادر.10:.بورس.کاال.و.معامالت.آتي.برزیل.و.قبض.محصوالت.روستایي.
به.عنوان.ابزار.تأمین.مالي.روستایي.

" در اواخر دهه ی 1970، ويژگي بخش كشاورزي برزيل وفور اعتبارات يارانه اي 
و تضامين حداقل قيمت بود. ولي از طريق آزادسازي تدريجي در دهه ی 1990، 
وضعيت بخش كشاورزي با تضمين بدهي هاي معوقه ی روستايي، تغيير موقعيت 
دولت كه به صورت محلي تر و شفاف تر عمل كرد و خصوصي سازي تأمين 
مالي و بازاريابي بخش كشاورزي بهبود يافت. با وجود اين پيشرفت ها، براي 
نظارت بر وام هاي بخش كشاورزي راهكارهاي رسمي و مطمئني وجود نداشت 
و تضميني براي وام هاي كشــاورزي نبود. در واكنش به اين شرايط، در سال 
1994 و براساس قانون شماره 8929 قبض محصوالت كشاورزي ايجاد شد.

قبض محصوالت كشــاورزي اوراق قرضه اي اســت كــه توليدكنندگان، 
انجمن ها و تعاوني هاي روســتايي صادر مي كنند تا منابع مالي مورد نياز را 

1- Agribusiness Letters of Credit
2- Agribusiness Recievables Certificate
3- Rural Credit Notes
4- Rural Promissory Notes
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براي توليد به دست آورند. سه نوع قبض محصوالت كشاورزي وجود دارد:
1-.قبص.فیزیكي.محصوالت.کشاورزي: وقتي كه اوراق قرضه صادر شد، 
توليدكننــده وجه نقد يا نهاده هــا را دريافت مي كند و بايد مقدار محصول 

توافق شده را در تاريخ و مكان توافق شده تحويل دهد.
2-.قبض.محصول.کشاورزي.مالي: توليد كننده وجه نقد يا نهادها را پس 
از صدور اوراق قرضه دريافت مي كند، ولي بدهي خود را به جاي محصول، 

با وجه نقد تسويه مي كند.
3-.قبض.محصول.کشاورزي.با.شاخص.قرارداد.آتي:.توليدكننده پس از صدور 
اوراق قرضه وجه نقد يا نهاده ها را دريافت مي كند، ولي تسويه بر مبناي ميزان توليد 
مندرج در اوراق قرضه ضرب در قيمت مرجع مورد توافق در هنگام تسويه است. 
منفعت اصلي قبض محصوالت كشــاورزي اين است كه با كاهش ريسك، 
تأمين كنندگان مالي جديدي را وارد بازارهاي مالي كشــاورزي مي كند. قبض 
محصوالت كشاورزي، از طريق راهكار حل و فصل دعاوي بدون مراجعه به 
مراجع قضايي، پرداخت در صورت عدم اجراي تعهدات يا نقض پيمان توسط 
صادر كننده ی اوراق قرضه را تضمين مي كند. اين مسئله ريسك خطرات اخالقي 
را كاهش مي دهد و در صورت نياز، سرعت بازيافت وام را افزايش مي دهد. 

سير تكاملي قبض محصوالت كشاورزي نيز يكي از كليدهاي موفققيت اين بازار 
است. در ابتدا، قبض محصوالت كشاورزي فيزيكي تعداد سرمايه گذاران معدودي 
را جذب مي كرد؛ چون بسياري از تأمين كنندگان مالي نمي خواستند ريسك دريافت 
كاالهاي فيزيكي را بپذيرند. در واكنش به اين مشكل، قبض محصوالت كشاورزي 
مالي ايجاد شد كه تعداد بيشتري از سرمايه گذاران را جذب كرد؛ چون تسويه ی 
آن به صورت نقدي انجام مي گرفت. اصالح بيشتر قراردادهاي قبض محصوالت 
كشاورزي به ايجاد قبض شاخص محصوالت كشاورزي منجر شد كه عالوه بر 
تسويه نقدي، ريسك قيمت را نيز از فروشنده اين اوراق به خريدار منتقل مي كند. 
عالوه بر اين، قبوض محصوالت كشاورزي در شرايطي معامله مي شوند كه رويت 
پذيري، شفافيت و امنيت عمليات را تضمين مي كند. بورس كاال و معامالت آتي 
برزيل، همراه با هفت بورس ديگر، به منظور ايجاد محيط ثبت و پاياپای الكترونيكي 
معامالت قراردادهاي كشاورزي از جمله عمليات قبض محصوالت كشاورزي، 
بورس كاالي برزيل را تأسيس كردند. اين سيستم دسترسي الكترونيكي به اطالعات 
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و فرصت هاي تجاري را براي حدود 40 معامله گر در سرتاسر برزيل فراهم مي آورد. 
معامله گران مي توانند به پيشنهاد و خريد قرارداد، ثبت عمليات و تضمين اوراق 
قرضه بپردازند. سيستم بورس كاالي برزيل حتي به سرمايه گذاران بالقوه اجازه 
مي دهد تا اوراق قرضه اي كه به عنوان ضمانت عمليات آن هاست را مشاهده كنند.

منبع: بانك جهاني )2004(

بورس كاال و معامالت آتي برزيل و شــعبه ی آن، يعني بورس كاالي برزيل، نقش مهمي 
به عنوان واســطه ی ميان بازار فيزيكي، بازار اوراق بهادار تجارت محصوالت كشاورزي و بازار 
قراردادهاي آتي ايفا مي كنند. نقد شــوندگي اين اوراق بهادار جديد محصوالت كشاورزي، به 
نهادهاي سرمايه گذار امكان مي دهد تا در بازار فيزيكي محصوالت كشاورزي مشاركت داشته 
باشند، محصوالت را با هزينه كمتري حمل كنند و بدين ترتيب، با تثبيت قيمت هاي قراردادهاي 
آتــي در بورس كاال و معامالت آتي برزيل، معامله ی ايــن اوراق را به معامالتي با نرخ ثابت 
تبديــل كنند. بدين ترتيب، بورس كاال و معامــالت آتي برزيل پلي را براي تأمين مالي بخش 
كشاورزي برزيل ايجاد كرده و به نوسازي سيستم كشاورزي برزيل، به ويژه تأمين منابع مالي و 
تجاري سازي اين بخش كمك كرده است. عالوه بر اين، اين بورس سيستم كنترل اوراق بهادار 
تجارت محصوالت كشاورزي مخصوص خود را ايجاد كرده كه به نهادها اجازه مي دهد اوراق 
بهادار خود را در بازار جانبي به صورت الكترونيكي ثبت و معامله كنند. اتاق پاياپای ابزار مشتقه 
بورس كاال و معامالت آتي برزيل ممكن اســت براي تحقق الزامات وجه تضمين گذاري در 
بازارهاي مشتقه، براساس معيارهاي از پيش تعريف شده، قبوض محصوالت كشاورزي اي را 
كه در سيستم كنترل اوراق بهادار تجارت محصوالت كشاورزي1 به ثبت رسيده است، بپذيرد. 

قبوض محصوالت كشاورزي را كه در سيستم كنترل اوراق بهادار تجارت محصوالت 
كشــاورزي به ثبت مي رسند، مي توان در بازارهاي جانبي با اينترنت و از طريق سيستمي 

كه بورس كاالي برزيل فراهم ساخته است نيز معامله كرد. 
تأمين مالي بخش كشاورزي همچنان به رشد شتابان خود ادامه مي دهد. براساس قانون 
بانك ها موظف شــد ه اند كه بخشــي از وجه تضمين هاي مورد نياز اعتبارات روستايي را 
تأمين كنند و بدين ترتيب خود را در معرض ريسك هاي مرتبط با كشاورزي قرار داده اند. 
با وجود اين، از سپتامبر سال 2006، بخشنامه 3403 بانك مركزي برزيل به نهادهاي مالي 
اجازه داده است تا منابع مالي مورد نياز براي مديريت ريسك قيمت توسط توليدكنندگان 

1- Registration System for Agribusiness Securities Custody 
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و تعاوني ها را تأمين كنند. بنابراين، اكنون موسســات مالي مي توانند اعتبارات روستايی را 
در اختيار توليدكنندگان و تعاوني هاي اعتباري قرار دهند تا در زمينه هاي زير به كار رود:

· تأمين مالي وجه تضمين  اوليه، وجه تضمين اضافي و تغييرات روزانه وجه تضمين در 
بخش معامالت قراردادهاي آتي در بورس هاي كاال و آتي مّلي؛

· تأمين مالي پرداخت حق العمل قراردادهاي اختيار معامله محصوالت كشــاورزي در 
بورس هاي مّلي كاال و معامالت آتي؛

· تأمين مالي پرداخت حق الزحمه بورس هاي مّلي كاال و معامالت آتي.
حداكثر وام قابل پرداخت به هر ذينفع 100000 ريال برزيل )حدود 53000 دالر( و با نرخ 
بهره ی ساليانه 6/75 درصد است. تعاوني ها اجازه دارند به ازاي هر يك از اعضاي فعال خود 
تــا 40000 ريال )حدود 22000 دالر( وام بگيرند. انتظار مي رود بانك مركزي برزيل به دليل 
سهم زياد ريسك محصوالت كشاورزي در سبد فعاليت هاي خود، در اين زمينه پيش گام باشد. 
عالوه بر اين، كاركنان اين بانك توسط بورس كاال و معامالت آتي برزيل آموزش مي بينند تا در 

آينده براي توليدكنندگان كاالهاي كشاورزي قراردادهاي اختيار معامله تنظيم كنند.

6-4-6 توسعه ی بازار
آموزش.و.ظرفیت.ســازي: بــورس كاال و معامالت آتي برزيل از طريق موسســه ی 
آموزش، بخش فني و مشاوران خارجي خود اقداماتي را براي آموزش فعاالن بازار درباره ی  
قراردادهای آتي  كاالها آغاز كرده اســت. ازجمله مي توان به برگزاري دوره هاي كوتاه مدت 
با تاكيد ويژه بر بازارهاي كشــاورزي، دوره هاي بلند مدتي كه همه محصوالت مورد معامله 
در بــورس كاال و معامالت آتي برزيل را دربر مي گيرد، دوره هاي عالي مديريت، دوره هاي 
آموزش الكترونيكي، آموزش هاي درون شــركتي و انتشار نشرياتي همچون دو هفته نامه ی 

تحليل بازار كشاورزي در زمينه ی كاالهاي كشاورزي اين بورس اشاره كرد.
در شــش سال گذشــته، بورس كاال و معامالت آتي برزيل سمينارهايي را با مشاركت 
وزارت كشاورزي، دام زنده و غله، درباره ی موضوعاتي همچون چشم انداز آينده محصوالت 
كشاورزی برگزار كرده و در آن مسائلی كه امكان دارد در سال هاي آينده بر تجارت كاالهاي 
كشاورزي تأثير گذار باشد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. در اين بحث ها هشت 
محصول شــكر، الكل، كتان، برنج، ذرت، گاو، ســويا و گندم در كانون توجه قرار دارند. به 
منظور براي افزايش آگاهي توليدكنندگان روستايي برزيل، بورس كاال و معامالت آتي برزيل 

و بانك مركزي برزيل مشاركتي عملياتي را به منظور اجراي فعاليت هاي زير آغاز كرده اند:
· افزايش آگاهي مديران شــعب بانك در زمينه ی مشتقه هاي بورس كاال و معامالت 
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آتي برزيل و معامالت مرتبط با آن؛ 
· به حداقل رساندن هزينه هاي اعتباري كه بر توليدكنندگان تحميل مي شود، از طريق 

پوشش ريسك در بازارهاي اختيار معامله؛ 
· ترويج فرهنگ پوشش ريسك در ميان مديران شعب بانك؛

· گسترش فرهنگ پوشــش ريسك در سطح مّلي از طريق آموزش مديران شعب در 
زمينه ی ابتكاراتي كه بامشاركت بانك مركزي انجام شده است. 

انتظار مي رود اين آموزش ها به 40 مدير در 10 رده ارائه شوند. اين دوره كه در بورس 
كاال و معامالت برزيل برگزار مي شود 40 ساعت است.

تسهیل.معامالت.بین.المللي: بورس كاال و معامالت آتي داراي پوياترين مبادالت در 
حمايت از بين المللي ســازي بازارهاي كاالي خــود، گنجاندن ابتكارات خود در زمينه ی 

ترويج صادرات، يكپارچگي منطقه اي و تجارت جنوب -جنوب است.
ترويج صادرات: در آگوســت سال 2003، بورس كاال و معامالت آتي برزيل نخستين مركز 
اطالعات صادرات1 خود را در ايالت سائوپولو افتتاح كرد. در سال 2004 دفاتر ديگري در اياالت 
ريو دوژانيرو، ميناس گرياس و ريو گراند دو سول و بعدها در اياالت ماتو گروسو و ماتو گروسو 
دو سول تأسيس شدند. اين مركز يك سيستم ارائه ی مشاوره براي شركت هاي كوچك صادركننده 
اســت و اطالعاتي درباره ی ابزارهاي موجود براي صادركنندگان و همچنين مشورت هاي فني را 
در اختيــار آنان قرار مي دهد. كارآفرينان در دفاتر اين مراكز از مشــاوره تلفني، اينترنتي يا فردي 
اســتفاده مي كنند. اين خدمات توسط بورس و دولت های ايالتي به صورت مجاني ارائه مي شوند. 
هدف از اين كار، توسعه ی بخش تجارت خارجي، از طريق افزايش تعداد صادركنندگان و تنوع 
محصوالت صادراتي است. اين سرويس همچنين دسترسي آسان به شركت هاي تجارت خارجي 
و اتاق هــاي كارگزاری مخصوص اعضاي بورس كاال و معامالت آتي را، براي دريافت اطالعات 
درباره ی پوشش ريسك ارز يا ساير محصوالت فراهم مي كند. مركز سائوپولو در طول نخستين سال 
راه اندازي خود به 120 شركت كمك كرد. دفتر ريو در سه ماه نخست فعاليت خود به 50 شركت 
كمك كرد و در مركز ميناس گرياس، 150 شركت در نخستين ماه فعاليت اين مركز از خدمات آن 
استفاده كردند. در اكتبر سال 2004 موافقت نامه ی ديگري به امضا رسيد كه براساس آن، استعالم هاي 
مربوط به تأمين مالي معامالت و ســايرخدمات بانكي از اين مراكز به بانك مركزي برزيل ارسال 
مي شود تا طيف مشاوره ها و تخصص هاي فني اي كه به صادركنندگان ارائه مي شود گسترش يابد.

يكپارچگي منطقه اي: از سال 2004، بورس كاال و معامالت آتي برزيل فرايند يكپارچه سازي 

1- Cal center
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منطقه اي بازارهاي سويا و گندم منطقه ی آمريكاي التين را آغاز كرد. توليد سوياي برزيل و آرژانتين 
به همراه يكديگر از اياالت متحده آمريكا بيشتر است. با وجود اين، قيمت مرجع جهاني در بورس 
معيار بين المللي1 يعنی هيأت تجاری شيكاگو كشف مي شود. بورس كاال و معامالت آتي برزيل و 
بورس معامالت آتي روساريو2 آرژانتين )روفكس( در سال 2004 موافقت كردند تا براي ايجاد بازار 
الكترونيكي معامالت آتي دانه ی سويا كه توسط هر دو سازمان اداره شود تالش كنند. هدف از اين 
كار ايجاد بازاري بود كه به ارائه ی پوشش ريسك مناسب به توليدكنندگان آمريكاي التين بپردازد، 
ريسك مبنای اين كشــورها را به حداقل ممكن برساند و قدرت قيمت گذاری را در بزرگ ترين 
بازارهاي توليدكننده ايجاد كند. در سال 2007، تست هاي يكپارچگي ميان سيستم معامالت جهاني3 
بورس كاال و معامالت آتي برزيل و سيســتم معامالتي الكترونيكي روفكس 4، از طريق پروتكل 
مبادله ی اطالعات مالي )فيكس(5 كه يك زبان استاندارد معامالت بين المللي است آغاز شد. اين 
يكي از مراحل اصلي در فرايند يكپارچه سازي است و انتظار مي رود تحوالت ديگري نيز رخ دهد.
تجارت جنوب- جنوب: بورس كاال و معامالت آتي برزيل در زمينه ی توسعه تجارت 
كاالي جنوب -جنوب ميان برزيل و چين به خصوص در زمينه دانه ســويا پيشتاز است 

)كادر 11 را ببينيد(.
توســعه صنعت: ابتكارات بورس كاال و معامالت آتی برزيل از ســه جنبه به توسعه 
صنعت كمك نموده است: افزايش دسترسي به بازارها از طريق برنامه ی "نمايندگان توزيع 
و تبليغ گســترده معامالت مشتقات"، ســازماندهی كارگزاری ها و توسعه ی محصوالت 

جديد از طريق ابزار مالی كربن اشاره كرد.
افزايش دسترســي به بازارها: به منظور گسترش مرزهاي بازار منطقه اي و ترويج استفاده از 
ابزارهای مشتقه بخش كشــاورزي، بورس كاال و معامالت آتي برزيل در سال 2006 برنامه ی 
"نمايندگان توزيع و تبليغ گســترده معامالت مشتقات" را در دستور كار خود قرار داد كه قرار 
بود به شــرط تأييد نهادهاي ناظر، درسال 2007 آغاز به كار كند. هدف اين برنامه كه بر بخش 
كشاورزي متمركز بود، افزايش دسترسي به بازارها در محدوده ی جغرافيايي وسيع برزيل است 
و در آن، گستره اين بازارها، به حوزه ها و انواع جديد فعاالن گسترش داده می شود. نمايندگان 
واجد صالحيت و داراي مجوز در واقع همان نقشي را ايفا مي كنند كه كارگزاران در آمريكا ايفا 
مي كنند، به عنوان بازوي عملياتي يك اتاق كارگزاری عمل مي كنند و خدمات فروش، پشتيباني 

1- CBOT
2- Rosario Futures Exchange (ROFEX)
3- Global Trafing System
4- e-Rofex
5- Financial Information Exchange (FIX)
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و مشورتي را به فعاالن جديد بازار ارائه مي دهند. بورس كاال و معامالت آتي برزيل از طريق 
آموزش و برنامه ی انگيزشي از برنامه ی نمايندگان توزيع قراردادهای مشتقه حمايت مي كند.

کادر.11:.بورس.کاال.و.معامالت.آتي.برزیل.و.پیوندهاي.صادراتي.با.چین.
در سال 05-2004، واردكنندگان چيني سويا با قيمت هاي باالي سويا در هنگام 
مراجعه به بازار و قيمت هاي پايين در هنگام عرضه ی سوياي چيني به بازار روبرو 
بودند. بسياري بر اين باور بودند كه شركت هاي تجاري اياالت متحده آمريكا بر 
قيمت گذاري سويا در بورس مرجع بين المللي و واردات سوياي اياالت متحده 
آمريكا به چين مسلط بودند و اين به زيان صنعت چين بود. اگرچه واردكنندگان 
چيني عالوه  بر آمريكا از كشــورهاي آمريكاي التين نيز سويا وارد مي كردند، 
معامالت همواره از مسير شركت هاي تجاري آمريكايي در بورس مرجع بين المللي 
انجام مي شــد. بنابراين، در واكنش به افزايش تنش در روابط با شــركت هاي 
تجاري آمريكا، اين صنعت تصميم راهبردي ايجاد پيوندهاي تجاري مستقيم با 
توليدكنندگان برزيلي و آرژانتيني سويا را اتخاذ كرد. ولي در برابر تجارت مستقيم 
گسترده ی بين واردكنندگان چيني و كشاورزان آمريكاي جنوبي موانع عمده اي 
قرار داشت. ازجمله مي توان به فقدان اعتماد در تضامين مشترك و دشواري هاي 

اقدامات تداركاتي براي شيوه هاي پرداخت و حمل و نقل اشاره كرد. 
همزمان، توليدكنندگان برزيلي سويا از ظهور چين به عنوان بزرگ ترين بازار براي 
سوياي خود آگاه بودند. بورس كاال و معامالت آتي برزيل به نيابت از صنعت، در 
سال 2004 به منظور تسهيل پيوندهاي ميان توليدكنندگان برزيلي و واردكنندگان 
چيني دفتري را در شــانگهاي تأســيس كرد. تعــدادي از دولت هاي ايالتي نيز 
نمايندگاني را در اين دفتر كه محل سازماندهي هيئت ها و رخدادهاي صادراتي بود 
مستقر كردند. هيئتي از فراوران چيني روغن سويا در بهار سال 2005 از آمريكاي 
جنوبي بازديد كردند. بورس كاال و معامالت آتي و بورس داليان چين پيوندهايي 
را ايجاد كردند و همكاري فعال در طراحي راه حلي براي خريد مستقيم صنعت 
چين از برزيل را آغاز كردند. به منظور ارتقاي معامله ســويا با آمريكاي جنوبي، 
بورس كاال و معامالت آتي برزيل با همراهي بورس داليان چين و بورس روفكس 
آرژانتين، در آوريل ســال 2006 بازديدي را در شهرهاي چيني پكن، زيانگهاي، 
داليان و شــنزن ســازماندهي كردند. به دنبال آن، محفل معامالت سوياي چين 



121 برزيل

-امريكاي جنوبي و سمينار بين المللي مديريت ريسك صنعت سويا برگزار شد 
كه بيش از 50 تاجر چيني و دالالن و متخصصان سوياي بورس كاال و معامالت 
آتي برزيل در آن شركت داشتند. در جوالي سال 2006، سميناري به نام "سرمايه 
گذاري در چين – راهكارهاي موجود براي شركت هاي برزيلي" برگزار شد كه 
درباره جنبه هاي حقوقي روابط تجاري ميان برزيل و چين، به ويژه تدابير امنيتي 
و حمايت هاي قانوني موجود، فرصت ها و چالش هاي سرمايه گذاري، آربيتراژ، 

حمايت از حقوق توليدات فكري، ادغام ها و تملك ها در چين بحث مي كرد.
به دنبال اين رخدادها، راه حلي ارائه شد كه هنوز نهايي نشده است. واردكنندگان 
چيني سويا از طريق قرارداد آتي سوياي بورس كاال و معامالت آتي برزيل ريسك 
خود را پوشش مي دهند و كاال را به صورت تحويل در عرشه كشتی )FOB( در 
كريدور صادراتي اصلي در پاراناگوا تحويل مي گيرند. ارزش تسويه1 اين معامالت 
برابر با ارزش تســويه قرارداد آتي بعالوه ی هزينه ها و بهاي خدمات مرتبط با 
انتقال ســويا از انبار مورد تأييد بورس به كشتي اي كه خريدار تعيين مي كند و 
هزينه اي مالي اي است كه بانك تعيين مي نمايد. بورس كاال و معامالت آتي برزيل 
تضمين مي كند كه كيفيت محصولي كه بر روي كشتي تحويل مي شود با رتبه بندي 
اســتاندارد صادرات سوياي برزيل مطابقت دارد. عالوه بر اين، مشتري ريسك 
ارز برزيل را تقبل نمي كند، چون همه وجه تضمين ها براساس دالر آمريكا و در 
حساب هايي در نيويورك هستند. اين فرايند در نموادار زير نشان داده شده است:

منبع: هفته نامه ی تجاري چين )2005(؛ بورس كاال و معامالت آتي برزيل

ســازماندهي و ارتقاي بازار: برنامه تقويت بخــش كارگزاری بورس كاال و معامالت 
برزيل، ابتكاري اســت كه براي ارتقاي اين صنعت به عمل آمده است. اين برنامه در سال 
2005 با ايجاد الزامات جديد براي اتاق هاي كارگزاری عضو در ارتباط با سرمايه، ساختار 

1- Settlement Value
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سازماني و صالحيت هاي حرفه اي آغاز شــد. مرحله نخست اين برنامه اجباري در سال 
2006 آغاز شــد و براســاس آن، همه اتاق هاي كارگزاری عضو بورس كاال و معامالت 
آتي برزيل مجموعه اي از الزامــات مرتبط با صالحيت را رعايت نمودند. مرحله دوم كه 
داوطلبانه بود و در ســال 2007 آغاز شد، شامل ارائه ی پروانه كيفيت به موسسات واجد 
صالحيت بود كه با معيارهاي بازار آن ها، ازجمله بازار كشاورزي هم خواني داشت. هدف 
از اين كار، توسعه ی صنعت كارگزاری قدرتمندي بود كه بتواند به افزايش حجم تجارت 

كمك كرده و برنامه های راهبردي و خدمات با كيفيت به مشتريان را ارائه دهد. 
ارائه ی محصوالت و خدمات جديد: در ســپتامبر سال 2005، بورس كاال و معامالت آتي 
برزيل با همراهي وزارت توسعه، صنعت و تجارت خارجي، بازار كربن برزيل را راه اندازي كرد. 
هدف اصلي اين ابتكار، توسعه ی يك سيستم معامالتي كارآمد براي معامله گواهي هاي زيست 
محيطي براساس اصول پروتكل كيوتو بود. در اين فرآيند دو مرحله ای، نخست، سامانه كربن 
بورس كاال و معامالت برزيل ايجاد شد. در اين سامانه پروژه هايي كه به تشخيص آژانس هاي 
صدور گواهي مورد تأييد سازمان ملل متحدد، طبق معيارهاي مكانيسم توسعه ی پاك پروتكل 
كيوتو1، واجد شــرايط می باشند، ثبت گرديده و بر اين اساس سامانه برای آن ها اعتبار كربن يا 
مجوز توليد كربن صادر می نمايد. در اين سامانه همچنين امكان ثبت پروپزال های مربوط كاهش 
انتشار كربن، جهت درياف مجوز توليد كربن مربوطه نيز وجود دارد. هدف از اين كار، تأمين 
ابزارهاي تشــويقي براي جذب سرمايه گذاري در مجوز توليد كربن مرتبط با اين پروژه ها و يا 
معامله مجوزهای مذكور است. عالوه بر اين در سامانه مذكور امكان ثبت تمايل نيز وجود دارد 
و در آن سرمايه گذاران خارجي كه تمايل به خريد مجوز كربن دارند مي توانند عالقه مندی خود 
را با تشريح ويژگي هاي فعاليت هاي پروژه  مبنای مورد نظر خود به ثبت برسانند. دومين مرحله، 
راه اندازي تابلوی مبتني بر وب سايت براي مزايده مجوزهای كربن است كه قرار است دراواخر 
سال 2007 انجام شود. اين مســئله معامله ی مجوزهای كربن كه بواسطه پروژه هاي مطابق با 
مكانيسم توسعه پاك توليد می گردند را ميسر مي سازد. همچنين براي معامله ی مجوزهای كربني 

كه هنوز در فرايند توليد و تأييد هستند نيز يك بازار معامالت پيمان های آتی  ايجاد مي شود. 
همزمان، همان طور كه در بخش فوق و در هنگام بحث درباره ی تسهيل بازار فيزيكي 
گفتيــم، بورس كاالي برزيل كه شــعبه اي از بورس كاال و معامالت آتي برزيل اســت با 
اســتفاده از مكانيســم های بورس، خدماتی جهت ثبت و معامله ابزارهاي متعددی نظير 

ارواق بهادار روستايي و برنامه های خريد دولت، ارائه می نمايد.

1- Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism (CDM)
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فصل 7- چين
1-7 توسعه ی تاریخی بازارهای کشاورزی و بازارهای ویژه ی کاالهای

 تحت بررسی
1-1-7 وضعيت کشور

تولید ناخالص داخلي سال 2006 )میلیارد 
میانگین رشد تولید ناخالص داخلي 2630دالر آمریکا، به قیمت هاي جاری(:

12/7%طی 1990-2006:

سرانه ی تولید ناخالص داخلي سال 2006 
رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلي 2002)دالر آمریکا، به قیمت هاي جاری( :

۴90%طی 1990-2006:

15%رشد جمعیت طی 2006-131۴:1990جمعیت در سال 2006 )میلیون نفر(: 
شاخص قیمت مصرف کننده در سال 
شاخص قیمت مصرف کننده در سال 199050 )سال 2000 به عنوان 100(:

2005107 )سال 2000 به عنوان100(:

تراز حساب جاري در سال 1190 )میلیارد 
تراز حساب جاري در سال 2006 12دالر آمریکا(:

238/5)میلیارد دالر آمریکا(:

کشاورزي- سهم از تولید ناخالص داخلي 
سهم کشاورزي از درآمدهاي 13%سال 2006:

۴%صادراتی در سال 2005:

سهم 20% فقیرترین افراد از درآمد ۴0%کشاورزي- سهم از اشتغال در سال 2003:
۴/7%ملي:

مساحت )میلیون کیلومتر مربع( 
امید به زندگي در بدو تولد در سال 9/6سال2005:

:200572

91%نرخ باسوادي بزرگساالن در سال 2006:

2-1-7 تحوالت تاریخی
انقالب فرهنگي چين كشــاوزي اين كشــور و دهقانان را كه بخــش قابل توجهي از 
جمعيت اين كشــور را تشــكيل مي دادند به ورطه ی هرج و مرج كشانده و به مرز بحران 
رســاند. تقريباً يك ســوم جامعه 800 ميليون نفري دهقانان چين به ورطه ی فقر افتادند و 
كشور به واردات چشــمگير مواد خوراكي متكي شد )رون شنگ 2006(. به عنوان بخشي 
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از اصالحات گسترده تر دنگ شيا ئوپنگ در سال 1978 كه نوسازي چهارگانه1 نام گرفت، 
دوره اصالحات كشــاورزي همراه با تجديد ســاختار بنيادين صنعت، علوم و فناوري و 
دفاع مّلي آغاز شــد. اين فرايند كه نمايانگر گسســت از افراطي  گرايي اي بود كه ويژگي 
بارز انقالب فرهنگي و سال هاي آخر زمامداري مائو تسه دونگ محسوب مي شد، به عنوان 

تالش براي استقرار" اقتصاد بازار سوسياليستي" يا "سوسياليسم چيني" معروف شد. 
تا دوره اصالحات، همه زمين ها و نيروي كار مناطق روستايي چين در اختيار كمون هاي 
خلــق بود. مالكيت خصوصي زميــن و روابط پيماني خصوصــي غيرقانوني بود. اهداف 
سياست هاي كشــاورزي برابري روستايي و تأمين غذاي ارزان، سرمايه و نيروي كار براي 
حمايت از توسعه صنعتي سريع بود. در عين حال، بازاريابي محصوالت و تجارت به شدت 
كنترل مي شدند و قيمت هاي خريد معموالًً پايينتر از قيمت هاي بين المللي نگه داشته مي شد 

)فن و كوهن ،1999(.

کادر.12:.وظایف.ده.گانه.چین.براي.مناطق.روستایي،.2000
1-تعديل راهبردي

2-اطمينان از كميت محصوالت غله )بهبود برداشت محصول(
3-انتقال تدريجي نيروي كار روستايي به ساير بخش ها

4-اصالح سيستم ماليات و عوارض روستايي
5-افزايش سرمايه گذاري در زيرساخت هاي روستايي

6-بهبود تحصيالت در روستاها )علوم و فناوري كشاورزي(
7-اصالح تعاوني هاي اعتباري )تأمين مالي روستايي(

8-استمرار برنامه ريزي شده ی كاهش فقر
9-باز كردن درها بر روي تجارت جهاني

10-افزايش پيشرفت اجتماعي
منبع: سولوت 2006

اصالحات كشــاورزي در دو مرحله اجرا شــد )دو برا، هوانــگ و روزل،2004؛ فن 
براون،گوالتــي و فن 2005 الف(. نخســتين اصالحات كه از ســال 1978 تا 1984 ادامه 

1- Four Modernizations
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داشــت، شــاهد خارج نمودن مزارع از حالت جمعي و تمركــز  زدايي تصميم گيري هاي 
كشــاورزي بود. در اين دوره سيستم مســئوليت خانوار )HRS( آغاز شد كه براساس آن، 
هرخانواده مي توانســت زميني را به مدت سي سال اجاره كند و مازاد محصول خود را در 
بازار آزاد بفروشد. اين مسئله به كشاورزان انگيزه داد تا توليد را افزايش دهند و آن ها را از 
اختيار تصميم گيري مورد نياز براي اين كار برخوردار كرد؛ افزايش بهره وري كشاورزي در 
طول اين دوره از صفر به 6 درصد در سال رسيد. ويژگي اصالحات بعدي سال هاي 1985 
تا 1995، آزادسازي تدريجي قيمت ها و بازاريابي و توسعه نهادهاي بازار )ازجمله تاسيس 
نخستين بورس كاال در ســال 1990( بود. با تالش چين براي پيوستن به سازمان تجارت 
جهاني در اواخر دهه ی1990، كه انگيزه ی آن نياز اقتصادي پيوستن به بازارهاي جهاني بود، 

دور ديگري از سياست ها براي تعديل رژيم حمايتي كشاورزي چين آغاز شد1.
از نظر ســولوت )2006( سياست هاي بخش كشــاورزي چين از اواخر دهه 1990 به 
بعد ســه هدف اصلی را دنبــال مي كرده؛ موضوعی كه تحت عنوان "معمای ســه وجهی 
سياست كشاورزي چين"2 شــناخته می شود: افزايش سطح درآمد كشاورزان، حفظ امنيت 
مواد غذايي و خودكفايي در غالت و آزاد ســازي تجاري و پيوســتن به بازارهاي جهاني. 
آميزه ی سياست هايي كه به طور هم زمان براي دستيابي به اين اهداف به كار رفته اند آميزه اي 
عجيب از آزادسازي و حمايت و ترويج ابزارهاي مبتني  بر بازار و دخالت دولت است كه 
ماهيت آن در وظايف ده گانه مناطق روستايي كه رهبري مركزي چين در سال 2000 صادر 

كرد منعكس شده است )كادر 12(. 
ولي يكي از اين وظايف )جذب سهم زيادي از نيروي كار مزارع از طريق رشد شديد 
صنايع روستايي( در كمك به چين براي تركيب افزايش شديد توليدات كشاورزي با كاهش 
شــديد فقر و بهبود چشــمگير ميزان و كيفيت مواد خوراكي موجود نقش مهمي ايفا كرده 
اســت )سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، 2005:1(. بخش روستايي غيركشاورزي 
در چين از ســهم تقريباً صفر درصد از توليد ناخالص داخلي در دهه ی 1950 به بيش از 
يك ســوم توليد ناخالص داخلي در حال حاضر رســيده است )فن براون، گوالتي، و فن، 

205 الف(.

1- سیســتم مسئولیت غله استاندار، مســئولیت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای غالت در استان را به استانداران 
مي داد. سیستم “چهار تفکیک و یک تکمیل” )four separations and one perfection( به دنبال هم راستا سازی 

مجدد و اثربخش تر اقامات کشاورزی بخش های خصوصی و عمومی بود.
2- China`s agricultural policy trilemma
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با وجود اين، چنين موفقيت هايي مشكالت خاص خود را نيز داشته است. رشد صنعتي 
چندين سال از رشد كشاورزي پيشي گرفته است و اين بدان معناست كه به رغم پيشرفت 
چشمگير در كاهش فقر روستايي، نابرابري درآمدي ميان روستاها و شهرها افزايش مستمر 
ولي به طور بالقوه ناپايداري را تجربه كرده است. درآمد متوسط روستايي كه در سال 1986 
برابر با 51 درصد ميانگين درآمد شــهري بوده اســت، تا سال 2005 به 31 درصد كاهش 
يافته اســت )به نمودار 13 نگاه كنيد(. درنتيجه، كشاورزي دوباره به اولويت اصلي دولت 
تبديل شــده است. سند شماره 1 )حوزه سياســتي اصلي كميته مركزي حزب كمونيست 
چين( از سال 2004 درباره ی موضوع كشاورزي و رفاه دهقانان بوده است. اين مسئله سبب 

بازگشت اقداماتی گرديد كه آخرين بار بين سال هاي 1982 تا 1986 اجرا مي شد. 
شركت هاي تجاري دولتي هنوز كنترل مقادير چشمگيري از تجارت داخلي و واردات 
و صادرات كاال از چين را در دســت دارند. ولي توليد همچنان در دســتان توليدكنندگان 
خرده پاست. اين ميراث ساختار كموني قبل از اصالحات و سيستم مسئوليت خانوار است 
كــه مالكيت دايمي يا فروش زمين را مجاز نمي شــمرد. با وجــود اين، دولت براي ادغام 
توليدكنندگان كوچك در شركت هاي بزرگ تر، ازجمله از طريق تشكيل شركت هاي تعاوني 
و تشويق رشد شركت هاي زراعي تجاري انگيزه جديدي دارد. شركت هاي تعاوني در چين 
وجود دارند ولي توسعه ی چنداني نيافته اند. عالوه بر اين، وضعيت در مناطق مختلف بسيار 
متفاوت اســت. انتظار مي رود با تصويب قانون جديــدي در زمينه ی تعاوني هاي حرفه اي 
كشــاورزان كه در اكتبر ســال 2006 به تصويب كنگره مّلي خلق رسيد و در جوالي سال 
2007 به اجرا درآمد، توســعه ی شــركت هاي تعاوني تشويق شود. اين قانون، با نگاهي به 

نمودار13:.نابرابری.مناطق.شهری.و.روستایی.چین،.دوره.1986-2005
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افزايش مشاركت بازار و افزايش قابليت رقابت كلي، جايگاه حقوقي و رويه اي حكمراني 
تعاوني ها ونقش آن ها در ترويج مديريت و تجاري ســازي واحدهاي كشاورزي كوچك را 
تقويت مي كند. نكته مهم اين است كه اين قانون دولت را مكلف مي كند تا از طريق اقداماتي 
همچون حمايت مالي، پاداش هاي مالياتي، حمايت هاي فناوري و انســاني و رهنمودهاي 
سياســت هاي صنعتي، توسعه تعاوني هاي حرفه اي زراعي را ترويج كند. عالوه بر اين، اين 
قانون موسســات پژوهشي، آژانس هاي گسترش كشــاورزي و سازمان هاي ديگري را كه 
جزئي از زنجيره هاي عرضه كاال هســتند، تشويق مي كند تا در زمينه ی سياست ها، فناوري، 

اطالعات و بازاريابي به تعاوني ها كمك كنند.

3-1-7 چكيده ی چالش های عمده بخش کشاورزی در طول زمان
· گذار به سيستم كشاورزي مبتني بر بازار

· ايجاد نهادهاي بازار براي تسهيل و تنظيم تجارت و تضمين پيوند با ساير بخش هاي اقتصاد
· توسعه ی صنايع پايين دستي داراي ارزش افزوده )صنايع روستايي غيركشاورزي(

· تالش براي حل نابرابري هاي روزافزون ميان شهر و مناطق روستايي
· تحكيم و تجاري سازي بخش واحدهاي كوچك كشاورزي

4-1-7 کاالهای ویژه مورد مطالعه: دانه های سویا و ذرت 
سویا

ویژگی ها و فرایند صنعتی 
ســويا، گليســين ماكس1، به خانواد ه ی لگومينوزا2 تعلق دارد كــه از گونه هاي فرعي 
پاپيليونويد3 اســت. ســويا در گروه دانه هاي روغني طبقه بندي مي شود. اين گياه گياهي 
يك ساله است و از ارتفاع 20 تا 180 سانتيمتر رشد مي كند و داراي گل و غوزه سفيد يا 
بنفش رنگ اســت. غوزه اين گياه كه معموالً حاوي دو يا سه بذر است، در امتداد محور 
برگ ها تشكيل مي شود )صندوق جهاني طبيعت-WWF(. بهترين شرايط براي كشت اين 
گياه در مناطقي فراهم اســت كه تابستان هاي گرم دارند، چون اين گياه نيازمند دماي بيش 
از 20 درجه ســانتيگراد است. دانه ی ســويا براي توليد روغن سويا و تهيه خوراك سويا 

چرخ مي شود. 

1- Glycine max
2- Leguminosae
3- Papilionoideae
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ساختار صنعت و زنجيره ی عرضه 
در چين، ســويايي كه در داخل كشــور توليد مي شود بيشتر مصرف مستقيم خوراكي 
دارد. سوياي وارداتي كه معموالً داراي روغن بيشتري است براي روغن كشي و تهيه شيره 
ســويا به كار مي رود. توليد سوياي چيني عمدتًاً در شــمال شرق كشور متمركز است كه 
مي توان آن را به صورت چرخشــي با ذرت كاشت. توليد ساليانه در سال 2005 تقريبًا 27 
ميليون تن بود و با وجود اين، ظرفيت روغن كشي نزديك به 70 ميليون تن است. تفاوت 
ميان اين دو عدد نمايانگر حجم زياد سوياي وارداتي چين است. ظرفيت روغن كشي به 
تدريج به سوي مناطق بندري حركت مي كند كه نمايانگر نسبت روزافزون سوياي وارداتي 

به كل سوياي خرد شده است.

نمودار14:.وضعیت.عرضه.و.تقاضای.سویا.در.چین،.
دوره.1996-2007
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توسعه ی صنعت
چين در زمينه ی كشــت سويا سابقه اي ديرينه )شايد 6000 ساله( دارد. تا سده هفدهم، 
سويا در سرتاسر چين كشت مي شــد و تا اوايل سده ی بيستم، سويا يكي از سه محصول 
صادراتي اصلي كشــور بــه بازارهاي جهاني بــود )WWF، 2002(. در حال حاضر، چين 
چهارمين توليدكننده ی بزرگ سويا در جهان و دومين مصرف كننده ی بزرگ اين محصول 
است. سويا كه سرشار از پروتئين است، بخش مهمي از رژيم غذايي مردم چين را تشكيل 
مي دهد و براي توليد شــيره ی ســويا )توفو( نيز به كار مي رود. ســويا به نحو روز افزوني 
به عنوان خــوراك دام نيز به كار مي رود و درنتيجه، به موازات افزايش رشــد اقتصادي در 
دهه ی گذشته تقاضا براي اين محصول نيز افزايش يافته است. محصوالتي كه از سويا گرفته 
مي شوند شامل خوراك سويا و روغن سوياست. تا همين اواخر، روغن سويا محبوب ترين 
روغن گياهي اي بود كه براي آشــپزي و ساير مصارف به كار مي رفت. با وجود اين، اكنون 
و به دنبال گسترش سريع توليد روغن نارگيل در مالزي و اندونزي، اين محصول از روغن 

سويا پيشي گرفته است. 
بازار سوياي چين در اوايل فرايند اصالحات چين آزاد شد و بنابراين بازار بازي است 
كه به شــدت از تحوالت بازار بين المللي تأثير مي پذيرد. چين كه تا اواســط دهه ی 1990 
صادركننده ســويا بود، به واردكننده ی سويا تبديل شده و حجم معامالت سوياي آن اغلب 

چشمگير است. 
از دهه 1990، سويا يكي از محصوالت بيوتك )محصوالتي كه مورد اصالح ژنتيكي قرار 
گرفته اند( بوده اســت. مونسانتو در سال 1995 گونه ی "رانداپ ردي"1 را روانه ی بازار كرد. 
در حال حاضر، ســويايي كه اصالح ژنتيكي شده بخش عمده ی توليد سوياي اياالت متحده 
آمريكا را تشكيل مي دهد كه بخش چشمگيري از آن به چين وارد مي شود. در مقابل، براساس 

سياست هاي دولت چين، توليد سوياي چين منحصراً به سوياي معمولي اختصاص دارد.

کاربردها و استفاده کنندگان 
با گســترش طبقه ی متوسط چين و ثروتمندتر شدن آن كه به تغيير ذائقه ی آن ها منجر 
شده است، تقاضا براي سويا نيز به موازات رشد تقاضا براي گوشت و مرغ افزايش يافته 
است. روغن سويا به عنوان روغن گياهي براي آشپزي و موارد مشابه به كار مي رود. دانه ی 

سويا براي توليد شير و شيره ی سويا نيز به كار مي رود. 

1- Roundup Ready
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ذرت
ویژگی ها و فرایند صنعتی

ذرت )ذي مايز1( در زمره ی غالت محسوب و در سرتاسر جهان كشت مي شود. ذرت سفيد 
معموالًمصارف خوراكي دارد ولي ذرت زرد معموالً به عنوان خوراك دام به كار مي رود. 

ساختار صنعت و زنجيره ی عرضه
ذرت يكي از مهمترين غالتي اســت كه در چين توليد مي شــود و توليد ساليانه ی آن 
بيش از يك ســوم توليد غله اين كشور را تشــكيل مي دهد و صدها ميليون كشاورز براي 
گذران زندگي به اين محصول وابسته هستند. با توليد ساليانه 120 ميليون تن، چين دومين 
توليدكننده ی بزرگ و دومين مصرف كننده ی ذرت جهان اســت و بين 17 تا 18 درصد از 

توليد و مصرف جهاني را به خود اختصاص داده است. 
ســيزده استان كه عمدتاًً در شمال شــرق چين متمركز هستند، 80 درصد توليد غالت 
چين را در دســت دارند. چين كه از اواســط دهه 1990 صادر كننــده ی مطلق ذرت بود، 
صادرات خود را از بندر اصلي خود در شهر داليان در شمال شرقي اين كشور انجام مي داد 
و ژاپن، مالزي و جمهوري كره بازارهاي اصلي صادرات آن بودند. با وجود اين، اگر چين 
مي خواســت به واردكننده ی مطلق ذرت تبديل شود، تأسيسات وارداتي اصلي احتماالً در 

جنوب و شرق كشور و در اطراف مراكز جمعيتي عمده در ساحل تشكيل مي شدند. 
زنجيره ی عرضه ذرت زنجيره اي طوالني اســت و دســت اندركاران زيادي دارد. اين 
مسئله عمدتاًً ناشــي از كاربردهاي متعدد اين محصول است، ولي تا حدي ناشي از تعداد 
زياد واســطه ها نيز می باشد كه در گرداوري محصول از كشاورزان خرده پا و توزيع آن در 

1- Zea Mays
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ميان فراوران و خريداران فعاليت دارند1.
توليدكنندگان ماكيان و گوشت )خريداران ذرت براي مصارف خوراك دام و مرغداري ها(، 
به مزارع صنعتي )20 تا 30 درصد توليد گوشــت خوك و 60 تا70 درصد توليد گوشــت 
ماكيان(، مزارع بزرگ )20 درصد توليد خوك( و مزارع كوچك خانوادگي تقسيم مي شوند. 
توليدكنندگان نشاسته و الكل اتانول از كاربران صنعتي ذرت هستند كه محصوالت مورد نياز 
خود را عمدتاًً از داخل تأمين مي كنند، ولي باتوجه به افزايش اخير قيمت ها، براي نخستين بار 
در ده سال گذشته واردات ذرت از اياالت متحده آمريكا و ساير بازارها را نيز آغاز كرده اند.

توسعه ی صنعت
از آنجا كه ذرت كااليي راهبردي است، بازار ذرت چين تا مدت ها پس از آغاز اصالحات 
كشاورزي عمده اين كشور همچنان تا حد زيادي تحت كنترل دولت بود. با وجود اين، در ده  
سال گذشته بازار دستخوش تحوالت چشمگيري شده است و توليد به سختي توانسته است 

هم پاي رشد قدرتمند تقاضاي داخلي حركت كند )به نمودار 15 نگاه كنيد(.

 كنترل قيمت هاي ذرت ابتدا در سال 1997 كاهش يافت. با وجود اين، حداقل قيمت هاي 
حمايتي و ساير شكل هاي حمايت و پشتيباني همچنان ادامه داشت. حتي امروزه، تجارت ذرت 

129- این پاراگراف عمدتاً بر گرفته از کار Gain 2007 می باشد.

نمودار15:.وضعیت.عرضه.و.تقاضای.ذرت.در.چین،.
دوره.1996-2007
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محدود به شركت هاي معامالتي دولتي است. اين مسئله با هدف راهبردي چين كه خودكفايي 
بلندمدت در دانه هاي خوراكي )برنج، گندم، و ذرت( است هم خواني دارد. با وجود اين، برخي 
عوامل، سياست گذاران چيني را بر آن داشته است تا خواستار آزادسازي بازار ذرت شوند:
 نخســت اينكه ذرت عمدتاًً به جاي مصرف مستقيم انســاني براي تغذيه ی دام به كار 
مي رود. دوم اينكه پيوســتن چين به ســازمان تجارت جهاني در سال 2002، در ارتباط با 
آزادســازي بازار ذرت داخلي و حذف رژيم سخاوتمندانه ی يارانه صادراتي كه در نهايت 
در ســال 2004 متوقف گرديد تعهدات جديدي را براي اين كشور ايجاد كرد. سوم اينكه 
چين به سرعت تقاضاي داخلي خود را افزايش مي داد و احتمال اينكه اين كشور بسيار زود 
به واردكننده مطلق ذرت تبديل شــود )شبكه اقتصادي چين، 2006( دولت را وادار كرد تا 
آزادسازي را به عنوان راهي براي افزايش كارايي و كاهش هزينه  برنامه متمركز سهميه  بندي، 

قيمت گذاري و حمايت براي اين بخش محسوب كند. 

کاربران و کاربردها 
رشــد اقتصادي ســريع به افزايش ســريع تقاضاي چين براي ذرت منجر شد )كه از 
نهاده هاي مهم براي خوراك دام، شــكر و محصوالت شكر، نوشيدني و الكل است(. رشد 
تقاضاي ذرت به عنوان يكي از اجزاي خوراك دام با رشــد تقاضاي گوشــت قرمز و مرغ 
همراه بود كه از پيامدهاي گســترش و ثروتمند تر شدن طبقه ی متوسط چين و تغيير سريع 

ذائقه ی آن هاست.

نمودار16:.معامالت.ذرت.در.چین،.دوره.1990-2005
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در حال حاضر نشاسه ذرت 85 درصد از نشاسته چين را تشكيل مي دهد، ولي جايگزين هايي 
همچون نشاسته كاساوا و سيب زميني شيرين و همچنين برنج و گندم نيز ممكن است به كار رود. 
همين مسئله درباره ی اتانول نيز صادق است، و هر دو بخش ظرف پنج سال گذشته رشد ساالنه 
15درصدي را تجربه كرده اند )گين، 2007(. به منظور تشويق استفاده از محصوالتي بجز ذرت 
در سال هاي اخير، دولت چين از سال 2006 تعرفه واردات چيپس كاساوا از كشورهاي عضو 
اتحاديه ی كشورهاي آسياي جنوب شرقي )آ سه ان( را حذف كرد و در نخستين سال پس از 
اين تغيير، واردات از اين كشورها 45 درصد افزايش يافت.صنعت اتانول تا كنون 80 درصد 
توليد سوخت زيستي چين را تشكيل داده است )سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، 
2007(. با وجود اين، در تغيير اخير سياست هاي دولت كه با انگيزه ی تأمين امنيت غذايي 
انجام شد، دولت چين نشان داده است كه ذرت ديگر در كانون توجه توليد سوخت زيستي 
قرار ندارد. در عوض، دولت قصد دارد به تدريج به ســمت منابع ديگر از جمله كاســاوا، 

سيب زميني شيرين، ذرت شيرين و سلولز حركت كند )شينهوا، 2007(.

خالصه: ویژگی های برجسته ی بازار فيزیكی
· محصوالتي كه براي امنيت غذايي چين حياتي هســتند و تقاضا براي آن ها به سرعت 

رشد مي كند؛ 
· عمدتاًً توليدات توليدكنندگان خرده پا؛

· نياز چشمگير براي توسعه ی زيرساخت ها و بهبود عملكردهاي توليدي؛
 )GMO(سويا: بازارهاي مختلف بين سوياي وارداتي كه به لحاظ ژنتيك اصالح شده اند ·

و توليد محلي كه بدون دستكاري ژنتيك است تقسيم شده اند.

2-7 ظهور بورس و توسعه ی قراردادها: بورس کاالی داليان
مكان: دالیان چین سال تاسیس: 1993

ابزارهاي مورد معامله: فقط قراردادهاي معامالت آتي کاال 
کاالهاي مورد معامله: 6- ذرت، سویا )X2(، روغن سویا، خوراک سویا، LLDPE )پلي 

اتیلن سبک خطي(

مالکیت : بورس غیرانتفاعي، متعلق به اعضا
سیستم معامالتي: سیستم معامالت الکترونیک، سفارشي شده توسط فروشنده نرم 

افزار مستقل با امکان ارائه ی معامله ی الکترونیکي در تاالر معامالتي بورس و معامالت 
از راه دور با اینترنت و تبادل داده ها 

ناظر: کمیسیون ناظر بازار اوراق بهادار چین )CSRC(اتاق پایاپاي: دپارتمان هاي پایاپای و تسویه ی داخلي 

حجم کل معامالت آتي و اختیار در سال 2006: 120/۴ 
میلیون 

حجم معامالت آتي و اختیار کاال در سال 2006:  120/۴ میلیون

رتبه کسب شده طبق رتبه بندي جهاني FIA در سال 
2006 ) همه بورس هاي معامالت آتي بر مبناي حجم 

کل مشتقه ها ( : 17

رتبه کسب شده طبق رتبه بندي جهاني آنکتاد در سال 2006 )بورس هاي کاالیی 
براساس حجم مشتقه هاي کاال(:3

 http://www.dce.com.cn :سایت
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چين در ابتداي سده ی بيستم داراي ده ها بورس كاال بود. اين بورس ها عمدتاًً در طول 
دهه ی 1930 از صحنه محو شــدند. پس از انتظاري طوالني، نخســتين بورس كاال )بازار 
عمده ی فروشــي غالت زنگ ژائوي چين( در اكتبر ســال 1990 دوباره راه  اندازي شــد 
و به دنبال آن بورس هاي متعدد ديگري نيز تأســيس شــدند. اين مسئله در طول دوره ی 
اصالحات كشــاورزي چين رخ داد )دوره اي كه ويژگي آن، آزادسازي قيمت ها و بازار، و 
توســعه نهادهاي بازار بود(. اين بورس هاي، مراكز معامالت نقدي و معامالت پيمان های 
آتی بودند. نخســتين بازار قراردادهاي آتي كاال نيز اولين بار در ماه مي سال1993 در رنگ 

ژائو تاسيس شد.
ابتدا دولت مركزي در برابر توسعه ی بورس سياست اقتصاد آزاد را در پيش گرفت )در 
بخش مربوط به كنترل و تنظيم بازار در اين باره بيشــتر سخن مي گوييم(. با سرعت گرفتن 
تبديــل چين از اقتصادي با برنامه ريزي متمركز به اقتصاد بازار محور، بيش از چهل بورس 
تا اواخر سال 1993 تأسيس شد. اين موسسات اغلب از حمايت دولت برخوردار بودند و 
عالوه بــر اين، دولت فعاليت هاي آنان را تنظيم مي كرد. كاالهاي اصلي كه در اين بورس ها 
معامله مي شدند شامل كاالهاي اساسي كشــاورزي ازجمله گندم، ذرت و سويا بود كه از 
مدت ها قبل به دليل اهميتي كه در توسعه ی اقتصادي و حفظ ثبات سياسي داشتند كاالهاي 

استراتژيك محسوب مي شدند.
از سال 1994 تا 1997، دست كم ده رسوايی عمده در بورس هاي داخلي چين رخ داد. 
اين رسوايي ها، همراه با زيان حدوداً يك ميليارد دالري معامله گران چيني كه در بازارهاي 
خارجی معامالت آتي شركت داشــتند )زوشين و گورهام، 2002(، نهاد ناظر بازار دولتي 
)كميســيون ناظر بازار اوراق بهادار چين 1( را وادار به دخالت كرد. اقدامات اين كميسيون 
در چارچــوب دو اقدام اصالحي در بازار قرار مي گيرند، ولي در دوره اي طوالني، يعني از 
ســال 1994 تا 2000 رخ داد. دوره نخستين اصالح شاهد كاهش تعداد بورس ها به پانزده 
بورس بود و در دوره دوم، تنها به ســه بــورس كاهش يافت: بورس كاالي داليان، بورس 
كاالي زنگ ژائو 2 و بورس قراردادهاي آتي شــانگ هاي3. اين سه بورس كاال هنوز هم در 

چين به فعاليت خود ادامه مي دهند.

1- China Security Regulatory Commission (CSRC)
2-  Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE)
3- Shanghai Futures Exchange (SHFE)
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وضعيت رشــد صنعت تا حد زيادي از تغييرات مربوط به ساختار نظارتی بازار پيروي 
مي كند )به نمودار 17 نگاه كنيد(. پس از افزايش در مراحل نخســت، با تجديد ســاختار 
شــديدی كه از ميانه تا اواخر دهه 1990 روی داد، ارزش كل موقعيت های اتخاذ شده در 
بازار1 به عنوان شاخصی از ارزش كلی بازار، به شدت سقوط كرد. ولي از سال 2000، بازار 
هر سال رشد خوبي را نشان داده است كه سه بورس چين را در زمره ی بورس هاي كاالي 
برتر جهان قرار داده است. اين مسئله نمايانگر محيطي امن تر براي مشاركت سرمايه گذاران 
در بازارها و تحميل يك رژيم نظارتی قدرتمند است )كه در بخش 3-7 درباره ی چارچوب 

نظارتی بيشتر به آن مي پردازيم(.
بورس كاالي داليان در فوريه ســال 1993 به عنوان يك نهاد غيرانتفاعي و خود انتظام 
كه مالكيت آن به اعضا تعلق داشــت تشــكيل شد. معامله در بورس كاالي داليان چين نيز 
همچون ســاير بورس هاي كاالي چين، تركيبي از معامــالت الكترونيكي مبتني  بر صفحه 
نمايشگر بورس و تاالر معامالتي است. هدف از اين كار ايجاد فضاي تاالر معامالتي و در 
عين حال منتفع شــدن از كارايي معامالت الكترونيكي است. معامالت الكترونيكي بورس 
كاالي داليان چين همچنين به اعضايي كه با تأسيســات بورس فاصله دارند اجازه مي دهد 
تا با استفاده از اينترنت يا ارتباط داده اي مستقيماً در بازار شركت كنند. بورس كاالي داليان 
كه با محدوديت هاي نظارتی روبروســت، تنها معامله ی ابزارهاي آتي را ارائه مي دهد. قبل 
از نخستين اصالح در سال 1994، بورس كاالي داليان محصوالتي همچون دانه هاي سويا، 
ذرت، خوراك ســويا، دانه ی نخود فرنگي، دانه ی آدزوكي قرمز و برنج را با ســهم بازاري 
كه رتبه پنجم چين را براي آن كســب كرد معامله مي كرد. پس از دومين اصالح، به عنوان 
يكي از سه بورسي كه اجازه يافتند معامالت خود را ارائه دهند، بورس كاالي داليان اجازه 

1- Notional Value

نمودار17:.ارزش.کل.موقعیت.های.اتخاذ.شده.در.بازار
معامالت.آتی.بورس.های.چین،.دوره.1993-2006.
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يافت به معامله ی دانه ی سويا، خوراك سويا و آبجو بپردازد. در سال 2002، بورس كاالي 
داليان چين نخستين قرارداد آتي دانه هاي سوياي خود را بر مبناي دانه هاي سوياي اصالح 
ژنتيك نشــده روانه ی بازار كرد. اين قرارداد بزرگ ترين قرارداد معامالت آتي محصوالت 
كشاورزي در چين و بزرگ ترين معامله ی قراردادهای آتي  اين سويا در جهان بود. در سال 
2004، بورس كاالي داليان چين قرارداد معامالت آتي ذرت خود را در ســپتامبر و قرارداد 
شماره 2 دانه هاي سويا )يعني سوياي اصالح ژنتيك شده( را در دسامبر به بازار فرستاد. در 
ژانويه سال 2006، بورس كاالي داليان چين معامله قراردادهاي آتي روغن سويا و اخيراً در 
جوالي سال 2007، معامالت پروپيلن سبك خطي را )كه به عنوان ماده خام پالستيك به كار 
مي رود( آغاز كرد. خوك زنده، اتانول و روغن نارگيل ساير قراردادهاي بالقوه اي هستند كه 
در حال حاضر در بورس در دست ارزيابي هستند )لي، 2007(. معامالت اختيار و قرارداد 
شــاخص وضعيت جوی1 نيز در حال آماده سازي هستند و در صورت صدور مجوز نهاد 
ناظــر بازار براي اين ابزارها به بازار روانه مي شــوند. حجم معامالت بورس كاالي داليان 
از ســال 2000 بيشــترين حجم معامالت در چين بوده است، اگرچه بورس معامالت آتي 
شــانگهاي كه عمدتاً بر فلزات متمركز است، از نظر گردش ارزش موقعيت های معامالتی 

اتخاذ شده بزرگ ترين بورس است.
نسبت بزرگي از نقدشــوندگي در بازارها توسط شــركت هايي كه در مالكيت دولت 
هستند2 تأمين مي شود. اين شركت ها اجازه دارند در بازارهاي داخلي و خارجي معامالت 
قراردادهاي آتي به پوشش ريسك بپردازند. بورس كاالي داليان چين با شركت هاي دولتي 
براي اســتفاده از تجربيات اين شركت ها در طراحي و توسعه ی بازارهاي معامالت آتي كه 

براي شرايط چين مناسب باشند همكاري نزديكي داشته است3.
از ســال 2004، بورس كاالي داليان چين از حاميــان قدرتمند معامالت آتي به عنوان 
ابزاري براي كمك به تجاري ســازي كشــاورزان خرده پا از جنبه هاي مختلف بوده است. 
مهمترين اقدام اين بود كه در 1000 دهكده اي كه تحت پوشــش اين بورس بود، 10000 
برنامه ی آموزش و ظرفيت ســازي براي كشاورزان برگزار شد و كشاورزان را در زمينه ی 
تكنيك هــاي مدرن بازاريابي، ازجمله اطالعات معامــالت آتي براي راهنمايي در زمينه ی 
الگوهاي برداشــت محصول آمــوزش داد. همين برنامه پيوندهايي را ميان كشــاورزان و 

1- weather index contract
2- State-owned enterprises (SOEs)

3- همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که شــرکت ســوخت هوانوردی چین که از شرکت های دولتی برجسته و 
واردکننده ی اصلی ســوخت هواپیما در چین است و انحصارعرضه ی سوخت هواپیما را تقریباً در همه ی فرودگاه های 

چین در دست دارد، از معامله ی مشتقه های سوخت در سنگاپور550 میلیون دالر آمریکا ضرر کرد.
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شركت هاي بزررگ معامالتي ايجاد كرد تا پوشش ريسك كشاورزان از طريق فعاليت هاي 
اين شركت ها در بازار معامالت آتي را ميسر سازد. 

سویا
قرارداد آتي ســويا نخســتين بار در ســال 1993 در بورس كاالي داليان چين به ثبت 
رسيد. تا سال 2001، اين بورس حجم های بسيار بزرگي از قرارداد سويا را معامله مي كرد 
)بيش از 45 ميليون قرارداد در هر سال(. در مارس سال 2002، دولت قانون مديريت مّلي 
ارگانيسم هايي را كه اصالح ژنتيك شده اند صادر كرد. براساس اين قانون، تحويل دانه هاي 
سوياي وارداتي اصالح ژنتيكي شده در قراردادهاي سوياي بورس داليان چين ممنوع شد. 
در واكنش به اين كار، بورس كاالي داليان مشــخصات قرارداد سوياي خود را تغيير داد و 
قرارداد شماره 1 ســوياي زرد )بدون اصالح ژنتيكي( را در مارس سال 2002 روانه بازار 

كرد. بر اساس اين قرارداد، تنها سوياي توليد داخل تحويل مي شد. 

با وجود اين، صنعت روغن خوراكي چين دو ســوم از ســوياي مورد نياز خود را از 
سوياي وارداتي تأمين مي كند و بنابراين، بايد به عنوان راهي براي پوشش ريسك به بورس 

نمودار18:.معیارهای.عملكرد.قراردادهای.سویا.و.ذرت.چین،.
2000-2006
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معيار بين المللي اتكا كند. از اين نظر، واردكنندگان ســوياي چين از ســلطه ی معامله گران 
آمريكايي در بازارهاي سوياي بورس معيار بين المللي نگران بودند. اين مسئله سبب مي شد 
تا هنگام ورود خريداران چيني به بازار قيمت ها همواره باال باشد، ولي در هنگام عرضه ی 
ســوياي چين به بازار، قيمت ها پايين باشــد. در اواخر سال 2003، واردكنندگان چيني در 
مواجهه با رشد سريع واردات سوياي چين به سوي بورس معيار بين المللي حركت كردند 
و اميدوار بودند قراردادهاي آتي سوياي ارزان را بخرند تا از بار افزايش قيمت پرهيز كنند. 
با وجود اين، قيمت معامالت آتي بورس معيار بين المللي براي سويا از آگوست سال 2003 
تا آوريل سال 2004 )ظاهرا به دليل پيش بيني كاهش محصول سوياي آمريكا در سال 2004 
و افزايــش فعاليت صندوق هاي اياالت متحده آمريكا( دو برابر شــد. به دنبال اين افزايش 
شــديد، كاهش شديد قيمت هاي نقدي و آتي آغاز شد كه ناشي از برداشت زياد محصول 
ســويا در آمريكاي جنوبي و افزايش كاشت سويا در اياالت متحده آمريكا بود. تا ميانه ی 
مــاه ژوئن، قيمت ها حدود 30 درصد كاهش يافته بود. هم زمان، تعديل اقتصاد كالن چين 
سبب سخت گيري در ارائه وام هاي بانكي شد. خريداران سويا توان پرداخت بهاي سويايي 
را كه با قيمت هاي باال در بورس معيار بين المللي خريداري كرده بودند نداشتند. گروهي از 
واردكنندگان سوياي چين مجبور به نكول در قراردادهاي خود شدند و اين مسئله زيان هاي 

جدي را در پي داشت.
در چنين شــرايطي بود كه بورس كاالي داليان قرارداد شماره 2 سوياي زرد را روانه ی 
بازار كرد كه تالشي براي تأمين بازاري قابل دسترس تر و قابل مديريت تر براي معامله گران 
چيني بود تا بتوانند از زيان هايي كه در بورس معيار بين المللي متحمل مي شدند پرهيز كنند. 
در اين قرارداد ميزان روغن به عنوان مشخصات كيفي تعيين شد. هر دو نوع سوياي داخلي 
و وارداتــي با اين قرارداد قابل تحويل بودند كــه نمايانگر عرضه ی فيزيكي تئوريك 200 
ميليون تن بود. در مقابل، قرارداد ســوياي بورس معيار بين المللي تنها در بازار فيزيكي اي 
به جحم تقريبي 60 ميليون تن معامله مي شد. با وجود اين، از اوايل تا ميانه ی سال 2005، 
معامله ی ســوياي شــماره 2 كم رونق باقي ماند. همزمان، قرارداد شماره 1 سوياي بورس 
كاالي داليان در ســال هاي 2004 و 2005 از نظر حجم به بزرگ ترين قرارداد كشــاورزي 
تبديل شــد و حجم معامالت آن بيــش از دوبرابر حجم معامالت ســوياي بورس معيار 
بين المللي بود1. مشــخص شد كه مشكل قرارداد شماره 2 سويا، تعريف مبهم رتبه ی قابل 
تحويل بود. بنابراين، در اكتبر ســال 2005، قرارداد جديد ســوياي شــماره 2 روانه بازار 

1- با وجود این، قرارداد 5000 بوشل )که تقربا 136 تن است( بسیار بزرگ تر از قرارداد ده تنی بورس کاالی دالیان چین است.
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شــد. ويژگي هاي رتبه بندي اين محصول با محصوالتي كه توسط صنعت خردسازي سويا 
مصرف مي شــود كه به نحو روزافزوني از سوياي وارداتي ای استفاده مي كند كه قيمت آن 
در بازارهاي بين المللي نوســان بيشتري دارد شباهت بيشــتري دارد. بنابراين، تقسيم بندي 
تعريف شــده اي كه بين قرارداد سوياي شماره 1 كه ســوياي داخلي را به عنوان استاندارد 
خود محسوب مي كند و قرارداد سوياي شماره 2 كه سوياي وارداتي را به عنوان مرجع قرار 
مي دهد محترم شــمرده مي شد. كاربران صنعتي سويا توانستند به راهكارهاي كشف قيمت 
و پوشش ريســك جداگانه اي براي معامالت سوياي داخلي غير GMO خود و معامالت 

سوياي وارداتي GMO دسترسي پيدا كنند.
با وجود اين، از اواخر سال 2004 كاهش حجم معامالت سويا در بورس كاالي داليان 
آغاز شده بود. از يك سو، صنعت چين با كاهش توليد داخلي، افزايش واردات و افزايش 
سهم شــركت هاي خارجي در بازار، دوران تجديد ساختار را آغاز كرد. از سوي ديگر، به 
دنبال تغييرات قيمتي در بورس معيار بين الملل، قيمت هاي ســويا درآوريل سال 2004 به 
باالترين سطح خود در طول تاريخ رسيد )بيش از 4100RMB در هرتن(. سپس اين قيمت 
به RMB 2500 در هر تن ســقوط كرد و در نتيجه بســياري از فعاالن بازار پول خود را از 
دست دادند. برخي از افرادي كه به دنبال سوداگري بودند بازار را كال ترك كردند و برخي 
نيز به ســمت قرارداد ذرت جديد بورس كاالي داليان رفتند. حجم معامالت از تقريباً 60 
ميليون معامله در ســال 2004 به 40 ميليون در ســال 2005 كاهش يافت و در سال 2006 
به 10 ميليون رســيد. با وجود اين، سال 2007 با ثبات ســاختارهاي صنعت شاهد بهبود 
چشمگير عملكرد قراداد شماره 1 سويا بود. ولي قرارداد شماره 2 هنوز از نظر رشد حجم 
معامالت به اندازه ســاير قراردادهاي بورس كاالي داليان موفق نبوده است. شايد دليل اين 

مسئله قوانيني باشد كه معامالت نقدي سوياي GMO را محدود مي كند. 

ذرت
بورس كاالي داليان قرارداد ذرت خود را در ســپتامبر ســال 2004 روانه ی بازار كرد. 
ازســال 1998 كه دخالت دولت سبب گرديد تا بسياري از قراردادهاي آتي كاال در كشور 
از بورس حذف شــوند، اين نخستين قرارداد آتي كاالهاي خوراكي اساسي بود كه مقامات 

چيني مجوز آن را صادر كردند.
قرارداد ذرت بورس كاالي داليان، بعد از اينكه روانه ی بازار شــد رشد حجم معامالت 
شــگفت انگيزي را تجربه كرد )به نمودار 18 نگاه كنيد(. تا پايان سال 2004، يعني تنها سه 
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ماه و نيم بعد از آغاز اين قرارداد، بيش از 5 ميليون قرارداد معامله شــد. اين ميزان در سال 
2005 به 20 ميليون و در سال 2006 به تقريباً 70 ميلوين افزايش يافت و حجم معامالت 

روزانه آن به 1/5 ميليون قرارداد و 1/6 ميليون موقعيت معامالتی باز رسيد.
بورس كاالي داليان دليل اين رشد سريع را آميزه اي از چهار عامل مي داند:

· براي ابزار كشــف قيمت و مديريت ريسك، از سوي بخشي بزرگ و متنوع تقاضاي 
زيادي وجود داشت؛

· در دهه 1990، قرارداد ذرت روانه ی بازار شده بود كه قبل از اينكه در دوران اصالح 
بازار حذف شود موفقيت خوبي كسب كرده بود؛

· يك سال قبل از آغاز اين قرارداد، بورس كاالي داليان فرايند گسترده آموزش كاربران 
تجاري و كارگزاران در حوزه ی توليدات اصلي را ارائه داده بود؛

· به دليل دوران تجديد ســاختار در بازار ســويا، نقدينگي به سرعت از سويا به ذرت 
انتقال يافت.

در مفهوم وســيع تر، آغاز قراردادهاي آتي ذرت بــورس كاالي داليان در راهبرد چين 
براي حركت به ســوي بازار آزاد ذرت نقش مهمي ايفا كرد؛ چون اين كشور براي پيوستن 
به ســازمان تجارت جهاني متعهد گرديده بود نظام حمايتي كشور درباره ذرت را اصالح 
كند. قرارداد بورس كاالي داليان كمي بعد از حذف حمايت دولت از ذرت و همچنين بعد 
از لغو يارانه هاي صادرات در اوايل ســال 2004 روانه ی بازار شد. با وجود اين، برخالف 
بازار سويا، واردات و صادرات ذرت هنوز در كنترل دولت است. انتظار مي رود آزادسازي 
در اين بخش به ســرعت آغاز شــود، چون پيش بيني مي شود كه چين كه هم اكنون از نظر 
توليد ذرت خودكفاست، ظرف چندسال آينده به وارد كننده اين محصول تبديل شود. بدين 
ترتيب، معرفي قرارداد آتي ذرت گامي مهم به سوي آزادسازي بازار است )رويترز ،2004(.
در جغرافياي توليدات كشــاورزي داخلي چين، ذرت در همان مناطق شــمال شرقي 
كشــور كه محل كشت سوياست كاشت مي شود. گسترش قيمت گذاري بازار براي هر دو 
كاال، بازار معامالت آتي )به جاي دولت( را قادر ســاخته  اســت تا به عنوان منبع راهنمايي 
كشــاورزان در الگوهاي كاشــت و فروش عمل كند. انتظار مي رود اين مسئله هزينه ها و 
ريســك هايي را كه سيستم قيمت گذاري ســابق براي دولت ايجاد كرده بود كاهش دهد 
)رويترز 2004(. درنتيجه، مقدار زيادي از تالش هاي آموزشــي بورس كاالي داليان براي 
كشاورزان خرده پا )به ويژه برنامه ی 1000 دهكده، 10000 كشاورز( بر كمك به كشاورزان 
براي استفاده از اطالعات بازار معامالت آتي براي برداشت و فروش اثربخش متمركز است. 
بورس كاالي داليان تا كنون بيش از 30000 كشــاورز را آموزش داده و با شركت هايي كه 
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در مالكيت دولت هســتند نيز براي اطمينان از اينكه كشاورزان مي توانند از سيستم جديد 
)ابزاري مهم براي ايجاد چارچوب ورود به بازار( براي افزايش درآمد خود اســتفاده كنند 

همكاري كرده است.

دستاورد اصلی بوس کاالی داليان در شرایط محلی
· ايجاد سطوح باالي نقدشوندگي براي بازارهاي كاالهاي اساسي كشاورزي

عوامل.موفقیت:

· توسعه ی سريع حجم قراردادهاي جديد 
· بهره گيري از تخصص انباشته منافع تجاري و نهادي

· ايجاد محيطي امن براي مشاركت سرمايه گذاران كوچك
چالش.ها:

· تضمين سود كشاورزان خرده پا از كشف قيمت و مديريت ريسك 
· مديريت در چارچوب مجموعه ی منســجمي ازمحدوديت هاي سياسي و نظارتی و 

نهاد ناظری كه ذهنيتي محافظه كارانه دارد

فرصت.هاي.آینده.

· توسعه فعاليت هاي تأمين مالي كه باخدمات بورس مرتبط هستند؛ 
· ايجاد مشاركت نهادها و سرمايه گذاران خارجي براساس مجوز نهاد ناظر بازار؛ 

· توسعه معامالت اختيار معامله و شاخص.
3-7 چارچوب نظارتی

کميسيون ناظر بازار اوراق بهادار چين1 
مرحله ی  نخست توســعه ی بورس هاي كاالي چين )از سال 1990 تا ميانه ی آن دهه( در 
شــرايطي رخ داد كه ويژگي آن "هرج و مرج ناشــی از عدم نظارت" بود )زوژن و گورهام، 
2002(. كميسيون ناظر بازار اوراق بهادار چين در اكتبر سال 1992، يعني دو سال بعد از تاسيس 
نخســتين بورس كاالي چين تاسيس شــد و وظيفه اوليه آن تنها نظارت بر بازار اوراق بهادار 
بود. نخستين قراردادهاي آتي كاال در ماه مي سال 1993 و در شرايطي كه هيچ گونه چارچوب 

1- China Securities Regulatory Commission (CSRC)
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نظارتی متمركز و يك دستي وجود نداشت روانه ی بازار شدند )به كادر 13 نگاه كنيد(.
در نوامبر سال 1993 بود كه كميسيون ناظر بازار اوراق بهادار چين، پس از دخالت يك 
شوراي دولتي از طريق اعالم ممانعت جدي از توسعه ی كوركورانه بازار قراردادهای آتي، 
مســئوليت نظارت بر بازارهاي قراردادهای آتي كاال را برعهده گرفت. "ولي اين كميسيون 
در دوره ی نخست حضور خود، كنترل مستقيم ناچيزي را بر بورس هاي جديد كاال اعمال 

مي كرد" )پك، 2004:14(.

کادر.13:.بازارهاي.معامالت.آتي.در.خأل.نظارتي.–.تجربه.نخست.چین.
چين در ميانه ی اصالحــات اقتصادي بود و بورس ها نماد اين اصالحات 
بودند. هر جامعه اي مي خواست بازار معامالت آتي خود را داشته باشد. از 
آنجا كه هيچ قانون يا مقررات هم پوشاني براي اين بازارها وجود نداشت، 
اين بور س ها به دنبال كســب تأييد از هر مقامي بودند كه براي اهدافشان 
مناسب بود. درحالي كه برخي از تأييديه ها توسط دولت مّلي صادر شده بود، 
برخي ديگر از ســوي دولت های استاني يا حتي شهري ارائه مي شدند. در 
بسياري از موارد، دستگاه دولتی استاني كه بورس را تأييد مي كرد سرمايه ی 
ابتدايي بورس را هم تأمين مي نمود و بنابراين، گويي در واقع خود را تأييد 
كرده بود. در اين فضاي هرج و مرج ناشی از عدم نظارت بر بازار، صنعت 
معامالت آتي به سرعت رشد كرد و تا سال 1993، بيش از 40 بورس، 300 

شركت كارگزاري و 40 شركت عضو بورس تاسيس شده بود.
بسياري از شهرها داراي چند بورس بودند. شانگهاي هفت بورس داشت؛ 
تيانجين و چنگدو هر دو داراي سه بورس بودند. بسياري از بورس ها يك 
نوع كاال را معامله مي كردند. هفت بورس به معامله شــكر اشتغال داشتند، 
پانزده بورس محصوالت فلزي را معامله مي كردند، نه بورس مس و آلومينيوم 
و هشــت بورس گازوئيل را ارائه مي دادند... . دستگاه هاي دولتی از منابع 
مالي عمومي براي حمايت تعداد بسيار زيادي از بورس ها استفاده مي كردند 
كه معموالً در يك شهر، بر سر يك نوع محصول با يكديگر رقابت داشتند. 

اين به معناي ناكارايي شديد بود.
نگراني ديگر دولت چين اين واقعيت بود كه اكثر شركت هاي كارگزاري هم 
براي مشــتريان وهم براي خود معامله مي كردند )هيچ قانوني آنان را ملزم 
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نمي كرد كه صندوق هاي مشتريان و كارگزاري را از يكديگر جدا كنند(. عدم 
نقدينگي كافي شركت ها نيز اين مشكالت را پيچيده تر مي كرد. در اين مرحله 
نخست، هيچ الزامي درباره ی سرمايه  و نقدينگي شركت هاي كارگزاری وضع 
نشده بود و شركت ها با افزايش مشتريان خود، سرمايه ی خود را نيز افزايش 
نمي دادند. بدين ترتيب شــركت هايي كه مشتريان بسيار زيادي داشتند براي 
رويارويي با نوسانات شديد و ناگهاني بازار آمادگي نداشتند... . عالوه بر اين، 
شركت هاي كارگزاری رسوايي هاي زيادي به بار آورده بودند. مثاًل در سال 
1994 نيويورك تايمز واقعه اي را گزارش داد كه در آن بورس معامالت آتي 
زينگودا براي جذب سرمايه قول سود ماهيانه ی 30 درصد را داده بود و بعد 

ناگهان درهاي خود را بسته بود و بدين اعتراض مردم را برانگيخت. 
مبارزات بزرگ ميان خريداران و فروشــندگان غيرمعمول نبود و هر طرف 
ســعي مي كرد با تداوم فروش يا خريــد قراردادها بازار را در جهت خود 
هدايت كند.... . تالش معامله گران بزرگ براي تأثير گذاري بر بازار به چندين 
رســوايي در بورس هاي مختلف منجر شد.... . در نهايت تقريبًا سه چهارم 
كارگزاران در بورس هاي خارج از كشور فعاليت مي كردند. در يك مطالعه 
معلوم شــد 90 درصد مشترياني كه در بورس هاي خارجي فعاليت داشتند 
پول خود را از دست مي دادند. براساس برآوردها مبلغ كل زيان معامله گران 

چيني در بورس هاي خارجي بيش از يك ميليارد دالر بود.
منبع: ژوجين و گورهام )2002:1(

اين وضعيت به ســرعت با دو اقدام اصالحي در بازار تغيير كرد. در نخســتين برنامه ی 
اصالحي، كه تا ســال 1998 به طول انجاميد، كميسيون ناظر بازار اوراق بهادار چين تعداد 
بورس ها را به شــدت كاهش داد، بورس ها را به جاي دســتگاه هاي استاني دولتی، تحت 
كنترل اعضا و كميسيون درآورد، قوانين و رويه هاي سخت گيرانه تري براي معامالت وضع 
كرد، قراردادهاي مورد معامله را يكپارچه و عقالني كرد )از جمله تعليق معامله قراردادهاي 
مالي آتي( و الزامات صدور مجوزي را وضع كرد كه تعداد واسطه ها را كاهش و فعاليت هاي 
آن ها را افزايش داد. در طول دوره ی اصالح دوم كه از سال1998 تا 2000 به طول انجاميد، 
تعداد بورس ها بارها كاهش يافت، كارگزاران بيشــتر كنترل شــدند )ازجمله از طريق منع 
انجام معامالت برای خود(، وجه تضمين ها تعديل و استاندارد شد و معامالت قراردادهاي 
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آتي در خارج از كشور به شدت محدود شد )ژوجين و گورهام 2002(.
كميســيون ناظر بازار اوراق بهادار چين ابتدا به عنوان بازوي اجرايي كميسيون اوراق بهادار 
شوراي دولت )مرجع دولتي مسئول نظارت متمركز بازار( سازماندهي شد. ولي در آوريل سال 
1998، اين دو ســازمان رسماً در يكديگر ادغام شدند و موسسه اي در حد وزارتخانه را ايجاد 

كردند كه تحت نظر شوراي كشور، مرجع اداري اصلي چين فعاليت مي كرد.
امروزه نظارت بر بازار معامالت آتي در چين شامل سه اليه است:

· كميسيون ناظر بازار اوراق بهادار چين، كه نهاد ناظر خارجي دولتي است و مسئوليت 
كلي نظارت بر بازار را برعهده دار؛

· انجمن معامالت آتي چين1 كه يك مرجع خود انتظام صنعتي است كه كارگزاران بايد 
به آن ملحق شوند؛

· بورس هاي معامالت آتي كه بر معامالت، پاياپای و تسويه معامالت نظارت مي كنند.
بازار معامالت آتي براســاس قانون موقت مديريت معامالت آتي كنترل مي شــود كه 
در ســال 1999، همراه با چهار قانون ديگر به تصويب شوراي كشور رسيد. اين مقررات 

عبارتند از:
 )1( مقررات مديريت بورس هاي آتــي، )2( مقررات مديريت كارگزاران قراردادهای  
آتي، )3( مقررات مديريت مديران ارشــد، و )4(مقــررات مديريت حرفه اي. جديدترين 
تغييري كه در چارچوب نظارتی ايجاد شــده، يعني مقررات اداري معامالت آتي، به عنوان 
فرمان شــماره 498 شوراي كشور در فوريه ی ســال 2007 صادر شد و در آوريل 2007 
اجرايي گرديد. اين تغيير معافيت چارچوب نظارتی را به قراردادهای آتي  مالي نيز توسعه 
داد كه اكنون در چين در بورس قراردادهای آتي  مالي چين 2 ارائه مي شــود كه در سپتامبر 

سال 2006 افتتاح گرديد و در شانگهاي مستقر است.
برخي از كاركردهاي بورس قراردادهای آتي  مالي چين به ترتيب زير است:

· ايجاد سيستم نظارتي متمركز براي بازارهاي اوراق بهادار و معامالت آتي و به دست 
گرفتن رهبري مستقيم مراجع نظارتي بازارهاي اوراق بهادار و معامالت آتي؛

· تقويت نظارت بر معامالت اوراق بهادار و قراردادهای آتي  ، بازارهاي بورس ســهام 
و قراردادهای آتي ، شــركت هاي ثبت شده در بورس، شركت هاي مديريت منابع مالي كه 
در زمينه ی اوراق بهادار ســرمايه گذاري مي كنند، شركت هاي مشاور سرمايه گذاري اوراق 
بهادار و قراردادهای آتي ، و ســاير واســطه های مالی كه در بازار اوراق بهادار و معامالت 

1- China Futures Association (CFA
2- China Financial Futures Exchange (CFFE)
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آتي فعاليت دارند؛ 
· افزايش استاندارد افشاي اطالعات؛

· افزايش توانايي پيشگيري و كنترل بحران هاي مالي؛
 سازماندهي تهيه پيش نويس قوانين و مقررات براي بازارهاي اوراق بهادار. مطالعه و 
تدوين اصول، سياست ها و قوانين مرتبط با بازارهاي اوراق بهادار. فرمول بندي برنامه هاي 
توسعه و برنامه ي ساليانه ی مرتبط با اوراق بهادار در مناطق مختلف و دپارتمان هاي مربوطه، 

هدايت، برنامه ريزي و هماهنگي عمليات آزمايشي بازارهاي معامالت آتي؛
· اعمال نظارت متمركز بر كســب و كار اوراق بهادار )پايگاه اينترنتي كميسيون ناظر 

بازار اوراق بهادار چين، 26 جوالي سال 2007(.
به موجب قانون، بورس ها موظفند پنج راهكار مديريت ريسك را ايجاد كنند: 

سيســتم وجه تضمين كه كاماًل رعايت مي شــود؛ سيســتم محدوديت قيمت؛ سيستم 
محدوديت موضع معامالتی؛ سيســتم گزارش موقعيت  هــای معامالتی معامله گران بزرگ 
بازار1 و سيستم ذخيره ی احتياطي ريسك2. در موارد نوسانات يا الگوهاي معامالتي نامنظم، 
بورس مي تواند سطح وجه تضمين ها را افزايش دهد، محدوده ی قيمت را تنظيم كند، براي 
اعضا يا مشــتريان ســقف مواضع معامالتی باز را تعيين كند و معامالت را به طور موقت 
متوقف كند. بورس ها همچنين بايد براي اصالح اساسنامه يا مقررات معامالتي خود، ثبت 
يا توقف قراردادهاي جديد و ادغام و ســاير تغييرات ساختاري تأييد كميسيون ناظر بازار 
اوراق بهادار چين را كســب نمايند. عالوه بر اين، بورس ها موظفند به موقع اطالعاتي از 
قبيل حجم دقيق معامالت، قيمت هاي معامالتــي، حجم موقعيت های معامالتی، باالترين 
و پايين تريــن قيمت ها و قيمت هاي ابتدا و انتهــاي روز كاري را اعالم نمايند. كارگزاران 
براســاس قانون موظفند حداقل سرمايه ی ثبت شده 30 ميليون يوان چين را داشته باشند، 
از مديريت واجد صالحيت با شــخصيت مناسب برخوردار باشــند و كنترل هاي داخلي 
مديريت ريسك موثري را داشته باشند. كارگزاران بايد صندوق هاي سرمايه ی مشتريان را 

از سرمايه ی خود جدا كنند )شوراي كشور، 2007(.
كميسيون ناظر بازار اوراق بهادار چين، از دوره ی اصالحات سه محدوديت مهم را براي 

بازارهاي آتي كاال وضع نموده است:
·.شرکت.کنندگان.مجاز: موسسات مالي مجاز به معامله نيستند و شركت هاي دولتي 
تنها مي توانند به عنوان پوشــش دهنده ی ريسك در بازار مشــاركت داشته باشند. بنابراين، 

1- Large open positions
2- Risk reserve system
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مشاركت سوداگرانه به ســرمايه گذاران خرد ه پا و شركت هاي كوچك محدود شده است. 
همچنين سياست هاي كنترلي، مشــاركت خارجي ها در بازار چين و مشاركت چيني ها در 

بازارهاي خارجي را نيز تا حد زيادي ممنوع كرده است.
·.قراردادها.و.ابزارها: كميسيون تنظيم بازار اوراق بهادار به دقت قراردادهاي جديدي 
را كه هر بورس مي تواند ارائه دهد كنترل مي كند. در دوره ی هشت ساله اي كه از اقدامات 
اصالحي مي گذرد، به هر بورس تنهــا اجازه ی ارائه ی قراردادهاي جديد معدودي را داده 

است. قراردادهاي اختيار معامله، معامله شاخص و قراردادهای آتي  مالي ممنوع شده اند.
·.محدودیت.هاي.کارگزاري: كارگزاران تنها مي توانند به نيابت از مشــتريان خود در 
بازارهاي آتي معامله كنند و مجاز به معامله براي خود نيســتند. به گفته پنگ، يونگ و سو 
)2006(، اين مسئله داراي دو پيامد است: نخست اينكه بسياري از واسطه ها تنها به خدمات 
كم ســود كارگزاري متكي هســتند و براي بقا مبارزه مي كنند و دوم اينكه به دليل فقدان 

خدمات متمايز يا ارزش افزوده، جنگ هاي قيمت نوع رايجي از رقابت بوده اند. 
با وجود اين، از ســال 2006، محدوديت هــاي نظارتی با تغيير گرايش دولت درباره ی  
بورس هاي كاال از گرايش "محافظه كارانه به گرايش مثبت" كاهش يافته اند )لي، 2007:6(. 
بازارهاي معامالت آتي كاال اكنون نهاد جديدي براي خدمت به كشاورزي، مناطق روستايي 
و كشــاورزان و ارائه اطالعات بازار به منظور راهنمايي توليد، تثبيت بازار و انتقال ريسك 
محســوب مي شــود )لي ، 2007:6(. اين ذهنيت جديد در تعدادي از بيانيه ها و اقدامات 
سياســي دولت ازجمله "بيانيه هاي نه گانه توسعه ی بازار ســرمايه" )2004( و سند شماره 
1 مارس ســال 2007 به نام "برخي گرايشات به سوي توسعه ی فعاالنه كشاورزي مدرن و 

تقويت سوسيال دمكراسي قدرتمند در ايجاد منطقه ی كشاورزي جديد" نمايان است.
مهمتر اينكه در آوريل ســال 2007 چارچوب نظارتی جديدي ايجاد گرديد كه محدوده ی 
نظارت را به قراردادهای آتي  مالي گسترش مي داد كه براي نخستين بار از دهه 1990 مجاز شمرده 
شــده بود. چارچوب جديد ديگر نهادهاي مالي را از معامله ی قراردادهاي آتي يا فعاليت هاي 
مرتبط با آن منع نمي كند، به واســطه ها اجازه مي دهد عالوه بر كارگزاري طيف گسترده تري از 
خدمات را ارائه دهند و مبنايي را براي معرفي محصوالت جديد ازجمله معامله ی شــاخص و 
قراردادهای اختيار معامله ايجاد مي كند )چاينا ديلي، 2007(. مجوزهاي مورد نياز براي ارائه ی 
معامالت اختيار و شاخص در آينده ی نزديك صادر مي شوند. اين مسئله امكان هاي چشمگيري 
را براي بورس ها ايجاد مي كند تا محدوده ی ابزارها و خدماتي را كه ارائه مي دهند گســترش 
دهند. مثاًل قرارداد شاخص وضعيت آب و هوايی كه در بورس كاالي داليان طراحي شده است 

به توليدكنندگان اجازه مي دهد عالوه بر ريسك قيمت، ريسك توليد را نيز پوشش دهند.
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4-7 تأثيرات
1-4-7 کشف قيمت 

انتشار.قیمت: بورس كاالي داليان اطالعات بازار قراردادهای آتي  و بازارهاي نقدي را 
به صورت مجاني به توليدكنندگان، سازمان هاي دهكده و شركت هايي كه در مناطق توليدي 
اصلي در زنجيره ی عرضه ی كاال فعاليت دارند ارائه مي دهد. بورس همچنين اطالعات بازار 
در زمينه ی ســويا و ذرت را از تعدادي از بنگاه هاي خدمات اطالعاتي خصوصي و دولتي 
ازجمله مركز مّلي اطالعات غالت و روغن1 و مركز پايش قيمت كميســيون مّلي توسعه و 
اصالحات دولت دريافت و منتشر مي كند. بدين منظور از رسانه هاي مختلف ازجمله راديو، 
تلويزيون، مطبوعات، پايگاه هاي اينترنتي و هفته نامه اطالعات كه توسط بورس كاالي داليان 

منتشر مي شود استفاده مي شود. 
بورس كاالي داليان همچنين با دو شــريك اطالعاتي نيز براي ارائه ی مشاوره ی مجاني 
تلفني 24 ســاعته به كشــاورزان همكاري مي كند: شبكه سوياي چين و شبكه ذرت چين. 
تحليل گران اين دو ســازمان هرروز صبح براي تحليل وضعيت بازار و دستيابي به اجماع 
درباره ی اطالعات مهمي كه ممكن اســت فعاالن بازار در طول روز درخواســت كنند با 
يكديگر مالقات مي كنند. از ماه مي سال 2007، بيش از 100000 مشاوره رايگان تلفني به 
كشــاورزان ارائه شده است. ســرويس پيام كوتاه مجراي مهم ديگري براي ارائه اطالعات 
اســت؛ داده هاي اين مبادالت نشان مي دهد كه از ماه مي سال 2007، 2000 عضو خدمات 
شبكه ی سويا و شبكه ذرت را دريافت كرده اند. طی سال 2006، 410000 پيام كوتاه ارسال 

گرديد كه حاوي اطالعات جديد بازار بود.
اســتفاده از اطالعات بازار: بورس داليان چين بر كمك به كشــاورزان براي استفاده از 
قيمت هاي قراردادهای آتي  بورس براي راهنمايي خريد و الگوهاي برداشــت محصول به 
جاي اســتفاده از قيمت هاي نقدي كه رويكرد سنتي اســت تأكيد زيادي كرده است. اين 
بورس با انجام پژوه  هاي موردی نشان داده است كه اين شيوه درآمد كشاورزان را به ميزان 
چشمگيري افزايش داده است )بخش چشمگيري از فعاليت هاي بورس در زمينه ی آگاهي 
بخشي و فعاليت هاي آموزشي بورس داليان تحت برنامه" 1000 روستا، 10000 كشاورز " 

انجام شده كه در كادر 14 به تفصيل بررسي شده است(.
تغيير الگوهاي برداشت:.از سال 2005، قيمت هاي سويا در مقايسه باذرت كاهش يافته 
است. كشاورزان استان هيلونگ جيانگ )منطقه ی اصلي توليد سويا و ذرت در چين ( سطح 

1- National Grain and Oils Information Centre
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زير كشت ذرت را افزايش داده اند. براساس آمارهايي كه اين استان ارئه داده است، در سال 
2006 زمين هاي زير كشــت ذرت در مقايسه با سال 2005 تقريباً 340 هزار هكتار افزايش 
يافته اند. بورس بر اين باور است كه اين مسئله درآمد كشاورزان را تقريباً يك ميليارد يوان 
افزايش داده است )130 ميليون دالر بر اساس نرخ تسعير جوالي سال 2007(. شهر هايلون 
در اســتان هيلونگ جيان از مراكز اصلي كاشت سوياست. در طول فصل كاشت بهاره در 
سال 2006، كشــاورزان محلي كه با كاهش قيمت هاي سويا روبرو بودند نمي دانستند چه 
محصولي را بكارند. آن ها با اســتفاده از اطالعــات قيمت بورس كاالي داليان دريافتند كه 
كشــت ذرت عوايد آنان را افزايش مي دهد و براســاس توليد 1750 كيلوگرم سويا در هر 
هكتار و با قيمت جاري 2/4 يوان براي هر كيســه، درآمــد آن ها از هر هكتار 4200 يوان 
خواهد بود. ولي با توليد 9000 كيلوگرم ذرت در هر هكتار و قيمت جاري 0/9 يوان به ازاي 
هر كيلوگرم، درآمد آن ها از هر هكتار 8100 يوان خواهد بود. درصورتي كه هزينه ی كاشت 
هر هكتار ذرت حدود 700 يوان بيشتر از سوياست، حركت از كاشت سويا به كاشت ذرت 
درآمد آنان از هر هكتار را 3200 يوان افزايش مي دهد. عالوه بر اين، براي پرهيز از زيان هاي 
احتمالي ناشي از كاهش قيمت ها تا زمان برداشت، كشاورزان سفارش هايي را براي فروش 
ذرت به شركت هاي محلي امضا كردند و بدين ترتيب سود خود را تضمين نمودند. آنگاه 

شركت ها اين سفارشات را در بازار معامالت آتي به فروش رساندند.
تغییر.الگوهاي.فروش: در ابتداي سال 2005، قيمت نقدي سويا در منطقه وانگ كويي 
در اســتان هيلونگ جيانگ بين 2/34 تا 2/4 يوان/كيلوگرم بود، ولي قيمت معامله آتي در 
آن زمان در حال افزايش بود. دولت محلي بالفاصله اين اطالعات را از طريق تلويزيون و 
ساير رسانه ها منتشر كرد. تا اوايل مارس، كه قيمت معامالت آتي سويا به 3 تا 3/14 يوان 
در هر كيلو گرم رسيد، بخشداري به كشاورزان توصيه كرد تا محصوالت خود را بفروشند 
و بنابراين كشاورزان درآمد بيشتري كسب كردند. سال 2005 شاهد سقوط قيمت سويا از 
اوج تاريخي بود و برخي كشاورزان يهلونگ جيانگ روند رو به افت قيمت ها را ديدند و 
خبردار شدند كه حجم كل توليد بين المللي 20 درصد افزايش مي يابد. آن ها فورا موجودي 
خود را فروختند و بدين ترتيب از زيان احتمالي جلوگيري كردند. در نوامبر همان ســال، 
ســازمان هاي مرتبط در بخش وانگ كويي با اشــاره به اطالعات قيمت معامالت آتي، به 
كشاورزان توصيه كردند تا سوياي خود را بفروشند. درنتيجه كشاورزان سوياي خود را 0/4 
يوان بيشــتر از مناطق اطراف فروختند. بنابراين بورس بر اين باور است كه آن ها از حدود 

43000 هكتار سويا 12 ميليون يوان درآمد اضافه كسب كردند.
کاهش.نابرابري.هاي.اطالعاتي: در ســال 2003، قيمت هاي معامالت آتي ســويا به 
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باالترين ســطح ظرف هفت ســال گذشته رســيد. با توجه به اينكه اكثر كشاورزان استان 
هيلونــگ جيانگ فاقد اطالعات بازار بودند و هنوز محصوالت خود با به قيمت هاي پايين 
مي فروختند، بورس كاالي داليان پيشنهاد كرد كه كميسيون حزب و دولت هيلونگ جيونگ 
براي انتشــار قيمت معامالت آتي در ميان كشاورزان تالش كنند. رسانه هاي مختلف براي 
انتشــار اطالعات قيمت قراردادهای آتي  سويا و راهنمايي كشاورزان سويا براي استفاده از 
قيمت هاي آتي در فروش محصوالت خود به كار گرفته شــد. بورس بر اين باور است كه 
اين مسئله به كشاورزان سويا در استان هيلونگ جيانگ امكان داده است تا از افزايش قيمت 
سويا مطلع شوند و در طول سال، يك ميليارد يوآن درآمد اضافي نصيب آنان كرده است.

کارایي.تشكیل.قیمت: فعاليت بورس از اين لحاظ تأثيرات زيادي بر جاي نهاده است. 
نخست اينكه همبستگي نسبتا قدرتمند ميان بازارهاي نقدي و آتي )به نمودار 20 نگاه كنيد( 
نشان دهنده ی توازی كارآمد اين دو بازار است. دوم اينكه يك راهكار كشف قيمت محلي 
براي صنايع محلي سودمند است و اين مسئله به ويژه در صنعت سويا كه توليد داخلي تنها 
به سوياي بدون اصالح ژنتيك محدود است اهميت زيادي دارد. بورس كاالي داليان موفق 
شده است نقد شونده ترين قرارداد سوياي غيراصالح ژنتيكي شده ی جهان را ايجاد كند كه 

مي تواند قيمت مرجع معامالت اين نوع سويا باشد.

2-4-7 مدیریت ریسك قيمت 
نخست، بايد به اين نكته توجه كرد كه در مورد قراردادهاي سويا و ذرت كه در بورس 
كاالي داليان معامله مي شــوند، اساســي ترين پيش نيازها در محيط معامالتي كه مديريت 

ريسك اثربخش را ميسر مي سازند موارد زير هستند:
· وجود بازارهاي نقد شــونده -حجم معامالت هر يك از اين دو محصول تقريباً پنج 

برابر حجم توليد در سال 2006 بود )به نمودار 19 نگاه كنيد(؛
· معامله در محيط معامالتي كنترل شــده و قانونمند و براساس قوانين و آيين نامه هاي 
بورس كاالي داليان و نظارت كميســيون تنظيم بازار اوراق بهادار انجام مي شود )به بخش 

3-7 نگاه كنيد(؛
· اطالعات بازار به صورت شفاف منتشر مي شود تا از نابرابري هايي كه ممكن است به 

نفع برخي گروه ها باشد پرهيز شود؛
· اتــاق پاياپاي بورس، براي تضمين عملكرد همــه قراردادهايي كه در بورس منعقد 

مي شود به عنوان طرف معامله مركزي عمل مي كند.
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پژوهش درباره ی يكپارچه سازي بازارهاي معامالت نقدي و آتي كاالي چين پيام هاي 
متناقضي را ارســال مي كند. براســاس داده هايي كه بورس كاالي داليان ارائه داده است، 
در زمينه ی سويا همبســتگي زيادي بين بازارهاي نقدي و آتي وجود دارد و اين نشانه ی 
رابطه ی خوب ميان اين دو بازار است. ولي به نظر مي رسد واگرايي ميان بازارهاي نقدي 
و آتي ذرت بيشــتر باشــد )به نمودار 20 نگاه كنيد(. در مقابل، لي )2007( دريافت كه با 
وجود اينكه ضريب همبستگي ميان بازارهاي نقدي و آتي ذرت 87 درصد است، در مورد 
سويا اين ميزان به ميزان چشمگيري پايين تر و حدود 62 درصد است. پژوهش هاي هانگ 
)2006( همبســتگي قدرتمندي را ميان قيمت هاي نقدي و آتي سويا نشان داد و دريافت 
كــه قيمت قراردادهای آتي  معموالً راهنماي قيمت هاي نقدي اســت. ولي پژوهش پنگ، 
يونگ و ســو )2006:4( نشان مي داد كه آزمون هاي عليت نشان مي دهند كه بين تغييرات 
قيمت هاي آتي و نقدي سويا ارتباطي وجود ندارد. آن ها همچنين به اين نكته اشاره كردند 
كه تفاوت در نتايج تجربي ممكن اســت ناشي از تفاوت در دوره هاي نمونه گيري باشد و 
نمونه هاي آن ها جديدترين تحوالت را منعكس مي كند. با وجود اين، اين نكته نيز مطرح 
شد كه تحليل پنگ، يونگ و سو بر قرارداد شماره 2 سوياي اصالح شده كه نقد شوندگي 
كمتري دارد و عمدتًاً توســط واردكنندگان و خردكنندگاني استفاده مي شود كه از سوياي 
وارداتي اســتفاده مي كنند متمركز بوده اســت و قرارداد شــماره يك را كه نقد شوندگي 

بيشتري دارد و توسط توليدكنندگان داخلي سويا به كار مي رود در نظر نگرفته است. 

نمودار19:.حجم.معامالت.ذرت.در.بورس.کاالی.دالیان،.
دوره:.2005-2006
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همبستگي ميان توســعه ی قيمت ها در بورس كاالي داليان و بورس مرجع بين المللي 
)بورس بين المللي كه قيمت هاي مرجع جهاني را توليد مي كند( نيز در مورد سويا و ذرت 
متفاوت است )به نمودار 21 نگاه كنيد(. سويا و ذرت هر دو كاالهايي هستند كه در سطح 
جهان معامله مي شــوند و براي آن ها قيمت بازار جهاني وجود دارد. با وجود اين، ارتباط 
ميان قيمت هاي سوياي بورس كاالي داليان با بورس مرجع بين المللي از ارتباط قيمت هاي 

ذرت اين بورس با بورس مرجع بيشتر است.
اين واقعيت كه چين در زمينه ی توليد ذرت خودكفاســت و هنوز به واردكننده تبديل 
نشده است اين مسئله را تا حد زيادي توضيح مي دهد. بنابراين قيمت بورس كاالي داليان، 
بيش از وضعيت جهاني نمايانگر بنيان هاي عرضه و تقاضاي چين اســت، ولي قيمت هاي 

نمودار20:.قراردادهای.سویا.و.ذرت.بورس.کاالی.دالیان،.
همبستگی.قیمت.های.نقدی.و.آتی،.دوره:.2004-2007
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ذرت در هر دو بورس معموالً در جهت مشــابهي حركت مي كنند. بنابراين در مورد ذرت، 
پوشــش ريسك در يك بورس بين المللي مي تواند مبناي ريسك گسترده تري را ايجاد كند 

كه با پوشش ريسك بر مبناي يك سكوي محلي مي توان از آن پرهيز كرد.
از نظر مشــاركت پوشش دهندگان ريسك در بازارهاي بورس كاالي داليان، اين بورس 
گفته اســت كه اكثر واردكنندگان و صادركنندگان دولتي عمده اي كه در بازار سويا و ذرت 
فعاليت دارند از اين بازار براي اهداف پوشش ريسك استفاده مي كنند. )شركت هاي دولتي 
براســاس قانون اجازه فعاليت هاي ســوداگرانه در بازار را ندارند(. اين مسئله در جلسه اي 
با نمايندگان تجاري شــركت هاي دولتي كه در بخش هــاي مختلف كاال فعاليت دارند نيز 
تأييد شــد. بورس و نمايندگان شــركت هاي دولتي هر دو اعالم كردند كه استفاده از بازار 
معامالت آتي در بهبود برنامه ريزي نقش داشــته و بــه واردات منظم كاال كمك مي كند و 
در عين حال، خطرات ريســك قيمت مرتبط با معامالت بين المللي را نيز مديريت مي كند. 
همزمان، فعاليت هاي آربيتراژ نيز موازنه ميان قيمت گذاري در بازارهاي داخلي و بين المللي 
را افزايش مي دهد. بورس كاالي داليان برخي از شركت هاي دولتي اصلي را كه در بازارها 

به فعاليت هاي پوشش ريسك مي پردازند شناسايي كرده است:

،)DCE(.نمودار21:.ذرت.و.سویای.بورس.کاالی.دالیان
همبستگی.با.هیأت.تجاری.شیكاگو.)CBOT(.به.عنوان.معیار.بین.المللی
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.شــرکت.مّلي.واردات.و.صادرات.غالت،.روغن،.و.مواد.خوراکي1: اين شركت 
كه در ســال 1952 تاسيس شد و يكي از بزرگ ترين شركت هاي واردات و صادرات چين 
است، هر سال 3 ميليون تن سويا را روغن كشي مي كند كه عمدتاً سوياي وارداتي است. به 
دليل حمل از فواصل طوالني، بين خريد و فراوري يك فاصله زماني وجود دارد. به منظور 
پرهيز از خطر كاهش قيمت ها در طول دوره ی حمل، همه ســوياي وارداتي كه توسط اين 

شركت خريداري مي شود نزد بورس كاالي داليان پوشش ريسك مي شود. 
·.گروه.علوم.و.فناوري.غالت.و.دانه.هاي.روغني.چین2:.اين شــركت كه سال هاست 
در بازارهاي آتي و نقدي فعاليت دارد، مدل مستحكمي را براي مديريت ريسك ايجاد كرده 
است و اكنون پوشش ريسك، بخش اصلي مديريت اين گروه را تشكيل مي دهد. اين گروه 
از خدمات تيم ويژه اي برخوردار اســت كه برنامه هاي پوشش ريسك ماهيانه را براساس 
حجــم كل معامالتش تدوين مي كنــد. اين برنامه ها به عنــوان راهنمايي براي فعاليت هاي 
پوشش ريسك شركت هاي وابسته عمل مي كنند. در حال حاضر، اين گروه هر سال حدود 
6 تا 7 ميليون تن ذرت و سويا را معامله مي كند كه از اين ميان، حدود 50 درصد از طريق 

بازار معامالت آتي پوشش ريسك مي شود.
·.گروه.غالت.جیلین3: گروه غالت جيلين يك شــركت معامله ی غالت اســت. در 
سال هاي اخير، اين شركت همواره عمليات پوشش ريسك خود را از طريق بازارهاي آتي 
انجام داده است. مثاًل در سال 2006، اين گروه بيش از يك ميليون تن ذرت خريداري كرد 
كه 70 درصد آن از طريق بازارهاي آتي پوشش ريسك شده بود. اين عمليات بيش از 18 

ميليون يوان سود براي اين شركت داشت.
نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين اســت كــه بازار معامالت آتي به نحو روزافزوني 
براي جامعه ی توليدكنندگان، به ويژه كشاورزان خرده پا اهميت مي يابد. به دليل چرخه هاي 
طوالني توليد و تغييرات قيمت در بازار، توليدكنندگان چيني با ريسك قيمت قابل توجهي 
روبرو هستند. در سال هاي اخير، بورس كاالي داليان )تحت پوشش برنامه ی 1000 روستا، 
10000 كشاورز خود( به طور فعال كشاورزان و خريداران/شركت هاي فراوري كننده شمال 
شرقي چين را به مشاركت در پروژه آزمايشي شركت + مزرعه، آتي+ سفارش تشويق كرده 
است تا مديريت ريسك قيمت را بهبود بخشند. در اين مدل، شركت ها پيمان های بلندمدت 
آتی را به كشاورزان پيشنهاد مي كنند. قيمت ها قبل از فصل كاشت تعيين مي شوند و سپس 

1- China National Cereals, Oils andFoodstuffs Import and Export Corporation (COFCO)
2- China Grains and Oils Group Science and Technology Corporation (CGOGST)
3- Jilin Grain Group



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 154

شركت ها ريسك قيمت خود را از طريق بازار معامالت آتي پوشش مي دهند بورس كاالي 
داليان بر اين باور اســت كه همان طور كه مطالعه موردی زير نشان مي دهد، اين پروژه در 
كمك به تضمين بهبود درآمد كشاورزان از طريق خريد توسط خريداران موفق بوده است.
قبل از آغاز فصل كاشــت در بهار سال2006، 150 كشاورز عمده ی غالت از روستاي 
الزيگو در استان جيلين از طريق تعاوني غالت خود، محصول 300 هكتار ذرتي را كه بايد 
در پاييز برداشت مي شد به فروش رساندند. خريدار، انبارگاه پينگ دونگ در شهر سايپينگ 
بــود و قيمت مورد توافق، قيمت مرجع قراردادهــاي آتي به قرار 1200 يوان براي هر تن 
بود. آنگاه شركت انبار پينگ دونگ ريسك خود را در بازار معامالت آتي پوشش داد. بدين 
ترتيب هر دو طرف توانســتند درآمد خود را تثبيت كنند: كشاورزان سود محصوالت خود 
را تضمين كردند و انبار نيز منبع قابل اتكايي از غالت را يافت و در عين حال از ريسك از 
بين رفتن حاشيه ی سود خود به دليل نوسان قيمت ها پرهيز كرد. درنتيجه، قيمت هاي ذرت 
به بيش از 1500 يوان در هر تن رسيد و انبار پينگ دونگ سفارشات ذرت خود را در بازار 
معامالت آتي فروخت. بدين ترتيب و براساس موافقت نامه شراكت در سود با كشاورزان، 
انبار 270000 يوان از سود اضافي خود در بازار معامالت آتي را به 150 كشاورز انتقال داد. 
مطالعه گروه China Economic Net 2007 نيز مدل مشابهي از پوشش ريسك را در بازار 

غله ی بورس كاالي ژنگدو1 مستند كرده است.
اگرچه بسياري از شركت هاي خريدار، دولتي هستند و بنابراين ملزم به كمك در توسعه 
مّلي هســتند، معلوم نيســت كه آيا انگيزه ی كافي براي ايجاد مدلي مشابه در سيستمي كه 
شركت هاي خصوصي بر آن مسلط هستند وجود دارد يا خير؟ از يك سو، مزيت توسعه ی 
منبع با ثبات عرضه )به ويژه منبعي كه توليد آن همواره از كيفيت بااليي برخوردار باشــد( 
مي تواند انگيزه ايجاد كند. از ســوي ديگر، معلوم نيســت كه اين مدل شراكت در سود، با 
الزامات بيشــينه سازي سود بازار آزاد هم خواني داشته باشد. يكي از عوامل تعيين كننده ی 

اصلي مي تواند ميزان رقابت ميان خريداران براي خريد از منابع محدود عرضه باشد.
در زمينه ی  مشاركت مســتقيم ولي محدود كشاورزان در بازار معامالت آتي شواهدي 
وجود دارد. لي )2007( به اين نكته اشاره كرد كه به عنوان مكملي براي برنامه 1000 روستا 
10000 كشــاورز، كشاورزان توانمند تر توانسته اند مســتقيماً در بازار مشاركت كنند. البته 
بورس كاالي داليان نمي تواند ميزان اين مشــاركت را تأييد كند. معرفي قراردادهاي اختيار 
معامله ممكن است مشاركت كشاورزان خرده پا را افزايش دهد. ولي در حال حاضر، به نظر 

1- Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE)
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مي رسد تأكيد كلي بر تأثيرات مديريت ريسك قيمت براي توليدكنندگان كوچك چيني از 
طريق مكانيزم غيرمستقيم است كه از طريق آن خريدار قيمت تحويل در آينده را در اختيار 

توليدكننده قرار مي دهد و منافع آن را با آن ها تقسيم مي كند. 

3-4-7 مكانی برای سرمایه گذاری
نخســت، بايد به ايــن نكته توجه داشــت كه براي هــر دو قرارداد ســويا و ذرت، 
پيش نيازهاي اصلي در شــرايط معامالتي كه بورس كاالي داليان را به مكاني جذاب و امن 

براي سرمايه گذاري تبديل مي كند به قرار زير است:
· بازارهاي نقد شونده؛

· معامالت در محيط معامالتي كنترل شده و قانونمند و براساس قوانين و آيين نامه هاي 
بورس كاالي داليان و با نظارت كميسيون ناظر بازار اوراق بهادار چين انجام مي شوند؛

· اطالعات بازار به گونه اي شفاف منتشر مي شود تا از نابرابري اطالعاتي به نفع برخي 
گرو ه ها پرهيز شود؛

· اتاق پاياپاي بورس به عنوان طرف معامله اصلي محســوب مي شود تا عملكرد همه 
قراردادهايي كه از طريق بورس منعقد شده اند تضمين شود؛

داده هاي تركيب فعاالن بازار كه توســط بورس كاالي داليان فراهم مي شــوند نشــان 
دهنده ی تغيير شــرايط كل بازار در ســال 2006 است )به جدول 4 نگاه كنيد(. اين داده ها 
نشــان مي دهد كه حجم و معامالت باز به  گونه اي متوازن ميان سرمايه گذاران خرد حقيقی 

و شركت هاي سرمايه گذاري تجاري حقوقی توزيع شده اند. 

جدول.4:.ترکیب.فعاالن.بازار.بورس.کاالی.دالیان.چین.در.سال.2006
نهادهاافراد

5%95%تعداد شرکت کنندگان
35%65%حجم معامالت

۴0%60%موقعیت های معامالتی باز

منبع: بورس کاالی داليان چين

تعداد زياد شــركت كنندگان فــردي در بازار )95 درصد( نشــان مي دهد كه چگونه 
مشاركت سوداگرانه در بازار چين تا حد زيادي ناشي از سرمايه گذاران كوچك است. اين 
مســئله مشاهدات پنگ، يونگ و ســو )206( را نيز تأييد مي كند. تا زمان تغيير چارچوب 
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نظارتی در اوايل سال 2007، موسسات مالي و شركت كنندگان خارجي، اجازه ی مشاركت 
را نداشــتند و اتاق هاي پاياپاي كارگزاري ها نيز از انجام معامله به نفع خود منع مي شدند.1 
به گفته پرسنل بورس، مشاركت سرمايه گذاران كوچك ناشي از فقدان مكان هاي جايگزين 
براي ســرمايه گذاري است )پس اندازهاي بانكي نرخ ســود واقعي بسيار ناچيزي دارند(. 
اگرچه بســياري از سرمايه گذاران خرد از بازارهاي آتي كاال اطالع چنداني ندارند، پرسنل 
بورس مي گويند كه بعد از گشــايش يك حســاب معامالتي، آن ها توســط كارگزاران در 

زمينه ی ريسك آموزش مي بينند.
به هر حال نتيجه گيري پنگ، يونگ و سو )2006:8( كه وجود سوداگران خرده پا تاحدي 
"نقد شوندگي نسبتا پايين در بسياري از معامالت آتي كاال كه در بورس ها معامله مي شوند 
را توضيح مي دهد" صحيح به نظر نمي رسد. داده هاي حجم معامالت بورس نشان مي دهد 
كه قراردادهاي بورس كاالي داليان براي ذرت و ســويا )به ويژه قرارداد شماره 1سويا( نقد 
شــوندگي بااليي دارند. همچنين پوشش دهندگان ريسك از تمركز بيشتري برخوردارند و 

سهم زيادي از معامالت پوشش ريسك از شركت هاي بزرگ دولتي نشات مي گيرد.
در ارتباط با تحول و نوسان قيمت ها، همان طور كه قباًل نيز گفتيم، ذرت و سويا هر دو 
كاالهايي هستند كه در بازارهاي جهاني معامله مي شوند و داراي قيمت جهاني بازار هستند. 
قيمت  هاي چين با قيمت هاي جهاني سويا ارتباط نزديكي دارند، چون چين يك واردكننده 
اســت، ولي بين قيمت هاي ذرت در چين و بازارهاي جهاني ارتباط ضعيف تري به چشم 
مي خورد، چون اين كشور در حال حاضر از نظر توليد ذرت خودكفاست. بنابراين، قيمت 
ذرت بورس كاالي داليان بيش از اينكه نمايانگر بنيان هاي عرضه و تقاضاي جهاني باشــد، 
نمايانگر عوامل بنيادين داخلي است. با وجود اين، هر دو بازار معموالً جهت گيري مشابهي 
دارند. افزايش چشــمگير قيمت ذرت از اواخر ســال 2005 )كه تا حدي ناشي از افزايش 
تقاضا براي ســوخت زيستي اســت( در هر دو بازار بورس كاالي داليان و بورس مرجع 
بين المللي رخ داده است. بنابراين، نمي توان گفت افراط گري هاي سوداگرانه باعث افزايش 

قيمت در بازار ذرت )يا در بازار سويا( در چين هستند. 
معلوم نيست كه سرمايه گذاري هاي كوچك در معامالت ذرت يا سويا چه سهمي از سبد 
فعاليت هاي سرمايه گذاران خرده پا را تشكيل مي دهد، يا فعاليت هاي سرمايه گذاران و كشاورزان 
در اين زمينه تا چه حد ســوداگري هايي اســت كه از ظرفيت آن ها خارج است. با وجود اين، 
اقدامات نظارتی انجام شده اند )به پيوست 2 نگاه كنيد( كه سطح سوداگري در بازارها را كنترل 

1- مشارکت خارجی هنوز هم ممنوع است.
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مي كنند، امكان نكول را محدود مي كنند و سرمايه گذاري مسئوالنه را تشويق مي كنند. 
پرســنل بورس و فعاالن بازار موافقت كرده اند كه بين بــورس كاالي داليان و بورس 
مرجع بين المللي ذرت و ســويا آربيتراژ صــورت بگيرد تا قيمت هاي داخلي با قيمت هاي 
بين المللــي هم خواني پيدا كنند. به دليل رابطــه معموالً نزديك ميان بورس كاالي داليان و 
حركت هاي قيمت بورس مرجع بين المللي اين مسئله چندان عجيب نيست. اگرچه درهاي 
بازارهاي چين بر روي مشاركت خارجي بسته شده است و مشاركت چيني ها در بازارهاي 
بين المللي محدود شده اســت، دو كانال براي آربيتراژ وجود دارد: )1( شركت هاي دولتي 
چين اجازه پوشش ريسك در بازارهاي بين المللي ازجمله بورس مرجع بين المللي را دارند؛ 
)2( بســياري از خرد كنندگان ســويا در چين، در واقع حاصل طرح های سرمايه گذاری 
مشترك ميان شركت های چيني و خارجي هستند بطوريكه شريك خارجي در بورس معيار 

بين المللي و شريك چيني در بورس كاالي داليان فعاليت مي كند.

4-4-7 تسهيل معامالت کاالی فيزیكی
بهبود.قیمت.گذاري.نقدي: بورس كاالي داليان در سال 1993 تاسيس شد و بازارهاي 
آن در امتداد سيســتم قيمت گذاري بازار در چين توسعه يافتند. سيستم قيمت گذاري نقدي 
در چين از طريق نظر سنجي از آژانس هاي دولتي در هر يك از استان هاي چين ايجاد شد. 
بورس خود مســئوليت مســتقيم ارائه قيمت هاي نقدي را ندارد. ولي بورس كاالي داليان 
استدالل مي كند كه معرفي بازارهاي معامالت آتي مكانيزيم هاي قدرتمندي را براي كشف 
قيمت ايجاد كرده اســت كه كارايي سيستم توزيع را افزايش داده و بازار مّلي را يكپارچه 

كرده است.
با اســتفاده از اطالعات بازار معامالت آتي، فاصله ی زماني در گردش اطالعات ميان و 
درون مناطق به ميزان چشــمگيري كاهش يافته و اختالف ميان قيمت هاي نقدي در ميان 
و داخل مناطق كمتر شــده است. چند ســال قبل، انتقال اطالعات نوسانات قيمت از بازار 
بين المللي ســويا و بازارهاي منطقه اي به خرده فروشــان پانزده روز طول مي كشيد و يك 
هفته ديگر نيز براي رســيدن اطالعات از خرده فروشان به كشاورزان الزم بود. ولي اكنون، 
خرده فروشــان و كشاورزان مي توانند اطالعات قيمت ســويا را در بازارهاي بين المللي و 

داخلي در همان روز از طريق بازارهاي معامالت آتي دريافت كنند.
از ســال 1997 تا 2002، تفاوت هاي منطقه اي قيمت ســويا در استان هيلونگ جيانگ 
نسبتا زياد بود. مثاًل تفاوت قيمت هاي سويا بين هاربين و جياموزي تقريباً 60 يوان در هر 
تن بود. با وجود اين، از ســال 2003، تفاوت هاي قيمت در مناطق مختلف عمدتاً نمايانگر 
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هزينه هاي حمل و گاهي تقريباً صفر اســت. قبل از ســال 2002، حمل سويا از هاربين به 
داليان براي فروش، بعد از كسر هزينه ي حمل به طور ميانگين تقريباً 80 يوان در هر تن سود 
داشــت. اكنون اين ميزان به 10 يوان در هر تن رســيده است. در مورد ذرت، قبل از ايجاد 
بازار معامالت آتي، تفاوت هاي قيمت منطقه اي بين اســتان هاي جيلين و هيلونگ جيانگ 

دست كم 60 يوان در هر تن بود كه اكنون تقريباً به صفر رسيده است.
تقویت.مبادالت.بازار.نقدي: داده هاي بورس نشان مي دهد كه حجم چشمگيري از معامالت 
سويا و ذرت در انبارهاي بورس كاالي داليان ثبت شده است )درسال 2006، 60000 تن سويا 
كه تقريباً 4/0% توليد چين اســت و 20000 تن ذرت كه يك صدم درصد توليد چين است به 
بورس تحويل شد(. اين نشان مي دهد كه بازار، سيستم تحويل را به عنوان يك مجراي كارآمد 
تحويل يا خريد )البته به عنوان آخرين راه چاره( پذيرفته اســت  و اين كاركردي است كه بازار 
معامالت آتي بايد داشته باشد. از آنجا كه اين تحويل ها تضمين مي شوند، بنابراين بورس ريسك 

طرف معامله در مبادالت بازار نقدي را كاهش مي دهد.
بهبود.زیرساخت.ها: بورس كاالي داليان با ايجاد مجموعه ی جامعي از الزامات كه همه 
انبارهايــي كه مي خواهد به عنوان انبار تحويل مورد تأييد بورس كاالي داليان باشــند ملزم 
به رعايت آن ها هســتند زيرساخت هاي انبارش را بهبود بخشيده است. ازجمله مي توان به 

الزامات زير اشاره كرد:
· دريافت مجوز از مراجع اداري صنعتي و تجاري ذيربط؛

· برخورداري از حداقل دارايي هاي ثابت و ثبت شده براي اطمينان از توان مالي؛ 
· كنترل صالحيت هاي فردي مدير انبار ازجمله سه سال بدون هيچ جرم جدي و دست 

كم 5 سال تجربه مديريت انبار براي مديريت ارشد؛
· رعايت قوانين و رويه هاي تحويل بورس؛

· برخــورداري از حداقل ظرفيت مورد نياز همراه با شــرايط مناســب براي انبارش 
كاالهايي كه در بورس معامله مي شوند؛ 

· مجموعه كاملي از تجهيزات مدرن كه توسط بورس تعريف مي شوند؛ 
· سيستم انبار داري و مديريت موجودي مناسب؛

· انبارش مناسب سوابق و مقررات انبارداري مناسب؛
· ارتباطات خوب با سيستم هاي حمل و نقل؛

· سيستم جامع و سخت گيرانه رده بندي كاالهاي تحويلي؛
فعاالن صنعت تأييد مي كنند كه انبارهاي بورس كاالي داليان در مقايسه با ساير انبارها 
از كيفيــت برتري برخوردارنــد. با وجود اين، در زمينه ی اينكه آيا اين مســئله به كاهش 
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ملموس ضايعات منجر شده است يا خير اطالعي در دست نيست. 
ارتقاي.کیفیت: مشــخصات قراردادهاي بورس كاالي داليان دقيقا همان مشــخصات 
پذيرفته شده در بازار فيزيكي است. استاندارد قرارداد شماره 1 سويا، سوياي درجه 3 زرد 
است. جايگزين آن درجه هاي 1، 2 و 4 هستند. هر يك از اين ها را مي توان با قرارداد شماره 
1 تحويل داد، ولي سيســتم صرف و كســر نيز وجود دارد. بنابراين سوياي درجه 1 زرد 
صرف 30 يوان در هر تن، ســوياي زرد درجه 2 به ميزان 10 يوان در تن صرف و سوياي 

درجه 4 به ميزان 30 يوان در تن كسر دارد.
بورس كاالي داليان در دفاع از اين ادعاي پرســنل بورس كه اين سيستم صرف و كسر 
قيمــت، با ارائه صرف قيمت براي ســوياي با كيفيت تر به ارتقاي كيفيت انجاميده اســت 
مي گويد كه در سال 2003، سوياي استاندارد درجه 3 حدود 56 درصد از كل سوياي انبار 
شده در تأسيسات اين بورس را تشكيل مي داد. در سال 2004، سوياي درجه 2 بيش از 50 
درصد سوياي انبار شده را به خود اختصاص داد كه بيش از تقاضا براي سوياي استاندارد 
بود. به گفته بورس كاالي داليان، اين مسئله نشان مي دهد كه سيستم صرف و كسر قيمت، 
سوياي درجه 2 را به اقتصادي ترين كاال براي تحويل تبديل كرده است. ولي اين داده ها به 
تنهايي نشــان نمي دهد كه آيا اين مسئله بر كيفيت كلي اجناس مورد معامله در بازار تأثير 
گذاشته است يا خير و يا اينكه توليدكنندگاني كه كاالي خود را در بورس تحويل مي دهند 
توليدكنندگاني هستند كه كاالي با كيفيت تري توليد مي كنند يا خير؟ همان طور كه قباًل نيز 
گفتيم، بورس كاالي داليان در ايجاد قراردادهايي كه نمايانگر قوانيني هستند كه دولت ملي 
چين در مارس ســال 2002 براي دانه ي اصالح ژنتيكي شده وضع كرد نقش داشته است. 
اين بورس توليدكننده ی اســتانداردهاي مورد نياز براي جدا كردن اين دو بازار ]ســويای 
اصالح شــده و اصالح نشده[ نبوده است بلكه تنها از اين استانداردها استفاده كرده است، 
مي توان گفت كه در افزايش اعتماد خريداران به سيســتم كنترل كيفي و تأييد داخلي نقش 
مهمي ايفا كرده است. درنتيجه، خريداراني كه سوياي شماره 1 را در بورس داليان تحويل 

مي گيرند مي توانند مطمئن باشند كه سوياي غيراصالح شده را تحويل گرفته اند.

5-4-7 تسهيل تأمين مالی بخش کشاورزی
تــا همين اواخر، قوانيــن چين دخالت بانك ها در بازار معامــالت آتي را، بجز براي 
بانك هاي پاياپای كننده كه براي ارائه خدمات وجه تضمين اصلي و مديريت حساب هاي 
مشــتري به كار مي روند مجاز نمي شمرد. افراد يا شــركت ها حق نداشتند براي استفاده از 
بازار معامالت آتي از هيچ گونه منابع مالي بانكي اســتفاده كنند و بانك ها مجاز نبودند به 
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حساب خود يا به نيابت از مشتريانشان معامله اي انجام دهند. تغيير در چارچوب نظارتی 
در اوايل ســال 2007 به معناي اين بود كه بانك هاي چيني ديگر با ممنوعيت حمايت از 
مشــتريان در عمليات پوشش ريسك روبرو نيستند )با وجود اين، بانك ها هنوز هم اجازه 
ندارند مستقيمًا در اين بازارها معامله كنند(. در حاليكه تغيير و تحوالتي كه در اين حوزه 
رخ داده اســت بسيار جديد می باشــند، بورس كاالي داليان توضيح داده كه چگونه بانك 
توسعه كشــاورزي چين1 ايجاد يك مدل پرداخت وام هاي كشاورزي را آغاز كرده است 
كه از مكانيزم تحويل فيزيكي و سكوي پوشش ريسك براي كاهش ريسك پرداخت وام 
به بخش كشاورزي استفاده مي كند. بانك توسعه كشاورزي چين در مناطق عمده ی توليد 
غالت، استفاده از مدل "كشاورز + شركت + بانك توسعه كشاورزي چين + بازار معامالت 
آتي" را آغاز كرده اســت. اين شــيوه راه حل برد -برد براي تمام طرفين درگير است كه 
ناشــي از بهبود جريان تأمين اعتبار براي عناصر زنجيره عرضه ی كاالست. شركت ها براي 
خريد قراردادهای آتي غالت از بانك توســعه كشــاورزي چين وام دريافت مي كنند و از 
اين وام ها برای خريدهای غالت خود در آينده كه از طريق بورس كاالی داليان ريسك آن 
مورد پوشش قرار داده خواهد شد، استفاده می نمايند. بورس كاالي داليان از طريق سيستم 
تحويل، محصول را تضمين مي كند و شركت كارگزاري معامالت آتي در انتقال رسيدهاي 
انبار و نقدينگي براي ميسر ساختن مبادله كاالها در زمان سررسيد قرارداد، نقش واسطه را 
ايفا مي كند. در همان حال، بانك در طول دوران حيات اين چرخه خدمات نظارتي را ارائه 
مي دهد. در هر مرحله، بانك توسعه كشاورزي چين موافقت نامه هاي نظارتی جداگانه ای با 
هر شركت امضا مي كند كه براساس آن، هر عملياتي نيازمند تأييد كتبي بانك است. بدين 
ترتيب شركت مجاز نيســت به صورت يك جانبه هيچ گونه اقدامي انجام دهد. بنابراين، 
نه تنها اجراي عمليات پوشــش ريسك ميسر مي شود، بلكه از فعاليت هاي سوداگرانه نيز 
جلوگيري مي شــود. اين چرخه ی تأمين مالي به تســهيل مبــادالت كاالي فيزيكي كمك 
مي كند و در عين حال، شــركت نيز مي تواند سود خود را با پوشش ريسك كاهش قيمت 
تثبيت كند. بدين ترتيب اين شيوه ريسك اعتبار بانك را كه ناشي از عدم توانايي شركت 
در بازپرداخت وام خود به دليل زيان هاي ناشــي از سقوط قيمت هاست كاهش مي دهد. 
اين مدل هنوز در مراحل نخســت است و بنابراين نيازمند تأييد است. با وجود اين، اين 
پتانسيل ايجاد شــده و بورس انتظار دارد كه مدل هاي تأمين مالي كاال كه از مكانيزم هاي 

بورس كاالي داليان استفاده مي كنند به سرعت گسترش يابند.

1- Agricultural Development Bank of China (ADBC)
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6-4-7 توسعه بازار
آموزش.و.ظرفیت.سازي: بورس كاالي داليان برنامه هاي منظم آموزش و سمينارهاي 
آگاهي بخشــي را برگزار مي نمايد. از سال 2004، كانون تمركز اين برنامه ها يك برنامه ی 

عمده به نام ابتكار " 1000 روستا 10000 كشاورز" بود )به كادر 14 نگاه كنيد(.
از يك سو، اين مســئله نمايانگر اين است كه بورس در هدايت فعاليت هاي آموزشي 
گسترده براي كشاورزان چيني ســازماني پوياست. از سوي ديگر، اين مسئله نشان دهنده 
محدوديت هاي بورس نيز هســت. درحالي كه آموزش40000 كشاورز تا اوايل سال 2007 
دستاوردي چشمگير براي سازماني نسبتا كوچك است كه در غير اين صورت بر معامالت 
كاال متمركز مي بود، اين تعداد در مقايســه با كل تعداد كشــاورزان سويا و ذرت در چين 
بســيار پايين اســت. با وجود اين، بورس در زمينه ی ســاير ذينفعــان دولتی و نهادي كه 
هدف توســعه ی روستايي و كشاورزان را دنبال مي كنند )مدلي بالقوه براي افزايش گستره 
چنين برنامه هايي( نيز فعال بوده اســت. بنابراين به نظر مي رســد در تقسيم بندي ايده آل 
نيروي كار، بورس به عنوان توســعه دهنده ی دور ه هاي آموزشي و سمينارهاي مناسب در 
زمينه ی بازارهاي كاال و آموزش دهنده در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد بهتر باشد 
سازمان هايي كه از منابع يا جايگاه مناسب تري برخوردارند اين خدمات را در مقياس مورد 

نياز ارائه دهند. 
دسترســي.به.بازار،.ظرفیت.ســازي.و.فناوري.هاي.اطالعات.و.ارتباطات: اگرچه 
نمي توان گفت كه بورس كاالي داليان به تقويت استفاده از تلفن همراه يا اينترنت در چين 
كمك چنداني كرده اســت، مسلما اين نهادها از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات موجود 
براي غلبه بر موانع فاصله و كمبود امكانات زيربنايي، دسترســي مســتقيم به كشاورزان و 
مرتبط ســاختن كشاورزان با بازارها استفاده كرده اند. همان طور كه در فوق گفتيم، استفاده 
از پيام كوتاه براي انتشــار اطالعات بازار يكي از اين جنبه هاســت. جنبه ديگر، استفاده از 

اينترنت و مراكز مخابراتي براي طرح پرسش هاي فني كشاورزان با متخصصان است.
توســعه.ی.محصوالت.و.خدمات.جدید: بورس كاالي داليان به دليل محدوديت هاي 
نظارتی نمي تواند بسياري از محصوالت و خدمات را ارائه دهد. تمركز توسعه محصوالت 
در حال حاضر بر قراردادهاي آتي كاالهاي جديد است؛ براي نخستين بار در جوالي سال 
2007 قرارداد آتي يك كاالي صنعتي توســط بورس روانه بازار شد. با وجود اين، بورس 
كاالي داليان امكان معرفي شــاخص وضعيت آب و هوايی و شــاخص ساير مشتقه ها و 

همچنين قراردادهاي اختيار معامله در صورت تأييد اين نوع ابزارها را بررسي مي كند. 
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کادر.14:.برنامه.ی.آموزشي.1000.روستا،.10000.کشاورز.بورس.کاالي.
دالیان

ابتكار 1000 روســتا، 10000 كشــاورز برنامــه اي نظام مند براي آموزش 
كشاورزان است. با همكاري سازمان هاي ذيربط، دولت محلي، مجموعه اي 
از ســمينارهاي آموزش ادواري را برگزار كرده است. در طول سال 2005 
تا 2006، بيش از 300 ســمينار آموزشــي برگزارشد كه 30000 نفر از 44 
شــهر و بخش از سه استان و يك بخش در شمال شرقي چين را آموزش 
داد. تا ميانه ســال 2007، بيــش از 40000 نفر آموزش دريافت كردند كه 
اكثراً از ميان كشــاورزان عمده، كارگزاران روستايي، مردم عادي دهكده و 

شركت هاي فعال در زمينه معامالت نقدي بازار بودند. 
اين ابتكار از يك برنامه ی سه مرحله اي پيروي كرده است:

· مرحله نخست كه از سال 2004 آغاز شد و شامل برنامه ی آموزش گسترده 
كشاورزان و ساير فعاالن بازار در زمينه ی نحوه ی استفاده از اطالعات بازار 

معامالت آتي بود.
· در طول ســال 2006، بورس كاالي داليان "برنامه خدمت به خانوارهاي 
روســتايي" را آغاز كرد كه تمريني عمده در تأمين اطالعات بود. در اين 
برنامه، اطالعات بازارهاي ذرت و سويا در اختيار كشاورزان شمال شرقي 
چين قرار گرفت.كشاورزان تشويق مي شدند تا از اين اطالعات براي ايجاد 
انتظارات بيشتر درباره ی توسعه ی قيمت هاي آتي اين دو محصول و درنتيجه 

براي بهبود برنامه ريزي و تصميمات برداشت و فروش استفاده كنند. 
· مرحله نهايي در آوريل ســال 2007 آغاز شد. برنامه تقويت بازار هدف 
كمك به شــركت ها براي درك و اســتفاده از بازار معامالت آتي به منظور 
مديريت ريســك و تثبيت درآمد را دنبال مي كند و نكته مهم اين است كه 
شركت ها درباره ی نحوه ی گنجاندن كاركرد پوشش ريسك در قراردادهاي 
فيزيكي كشــاورزان و بدين ترتيب، انتقال بخشي از سود مديريت ريسك 

در طول زنجيره ی عرضه آموزش مي بينند. 
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فصل 8- هند
1-8 توسعه ی تاریخی بازارهای کشاورزی و بازارهای کاالهای خاص مورد نظر 

1-1-8 وضعيت کشور

تولید ناخالص داخلي در سال 2006 )میلیارد 
میانگین رشد تولید ناخالص داخلي 887دالر آمریکا، به قیمت هاي جاری(:

6/7%دوره 1990-2006:

سرانه ی تولید ناخالص داخلي در سال 2006 
رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلي 797)دالر آمریکا به قیمت هاي جاری(:

111%در دوره 1990-2006:

رشد جمعیت در دوره 2006-1113جمعیت در سال 2006 )میلیون نفر(:
:1990%33

شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1990 
شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۴2)سال 2000 به عنوان 100(:

2005129 )سال 2000 به عنوان100(: 

تراز حساب جاري در سال 1990 )میلیارد دالر 
تراز حساب جاري در سال 7/9-آمریکا(:

19/3-2006)میلیارد دالر آمریکا(:

کشاورزي - سهم از تولید ناخالص داخلي در 
سهم کشاورزي از درآمدهاي 19%سال 2006 :

10%صادراتی در سال 2005:

سهم 20% فقیرترین افراد از درآمد 56%کشاورزي - سهم از اشتغال در سال 2003:
8/9%ملي:

مساحت در سال 2005 )میلیون کیلومتر 
امید به زندگي در بدو تولد در سال 3/3مربع(:

  :20056۴

61%نرخ باسوادي بزرگساالن در سال 2006:

2-1-8 توسعه ی تاریخی
با آغاز برنامه ی "ميعاد با سرنوشت" هند در سال 1947، ظهور اين ملت جديد با ميراثي 
از اهمال در زمينه ی كشاورزي، قحطي و گرسنگي و به ويژه قحطي ويرانگر بنگال در سال 
1943 آغاز شد كه حدود پنج ميليون نفر در آن جان باختند. بنابراين دولت هند، خودكفايي 
در زمينه ی اقالم خوراكي را به عنوان هدف راهبردي اصلي خود براي توسعه ی كشاورزي 
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و توسعه مّلي برگزيد1. عالوه بر اين، وابستگي شديد كشور به كشاورزي براي ايجاد اشتغال 
و درآمد، قرار گرفتن كشاورزي در صدر اولويت هاي سياست  گذاران را تضمين مي كرد و 

انگيزه ی كاهش فقر، به مبناي تصميم گيري هاي كشاورزي تبديل شد.
نخســتين دوره  پس از استقالل شاهد تمركز بر اصالحات ارضي و توسعه سيستم هاي 
آبياري بود. اين دوره همچنين شــاهد ايجاد بنيان هاي اقتصاد كشاورزي بسيار كنترل شده 
هند نيز بود. در ســطح مّلي، قانون كاالهاي اساســي سال 1955، سيستم دريافت مجوز و 
كنترل قيمت ها و انبار سازي و سفارشات خريد و فروش كاالهاي راهبردي را الزامي كرد. 
در سطح ايالتي، قوانين تنظيم بازار محصوالت كشاورزي براي كنترل بازارهاي محلي ارائه 
شد. اين قوانين اغلب به تشخيص دولت، از حمايت ابزارهاي ديگر نيز برخوردار مي شدند 

)سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، 2007(.

انقالب سبز در طول دهه ی 1960 و 1970 شاهد جهش هاي شديد هند در توليد و سطح 
درآمد كشــاورزان بود )فن براون، گولتاي و فن، الف 2005( كه تا امروز مايه ی مباهات و 
غرور در كشــور است. اين مسئله با معرفي گونه هاي پرمحصول كاالهاي اساسي از طريق 
پژوهش هاي كشــاورزي و پيشرفت در زمينه ی توســعه و انگيزه هاي افزايش دسترسي به 
نهاده ها، آبياري، اعتبار و ساير امكانات زير بنايي كه از حمايت دولت برخوردار بود ميسر 

گرديد )مهاديوان، 2003(. 
با وجود اين، اگرچه در طول تاريخ پس از استقالل هند برداشت محصوالت كشاورزي 

1- آمارتیا سن اقتصاددان هندي برنده جایزه نوبل اقتصاد بعدها استدالل کرد که دلیل این قحطي بیش از اینکه کمبود مواد 
خوراکي باشد شایعه کمبود بود که ذخیره سازي وسیع را سبب شد. به دنبال آن، افزایش قیمت مواد خوراکي بسیاري از فقرا 

را از بازار مواد خوراکي بیرون راند.

نمودار22:.حجم.تولید.غالت.در.سال.1999:.هند،.چین.و.متوسط.جهانی
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همواره افزايش داشته اســت، اغلب به شدت پايين تر از سطوح ميانگين جهاني است )به 
نمودار 22 نگاه كنيد(. برخي تحليلگران بر اين باورند كه موفقيت هاي سابق انقالب سبز به 
تدريج به ركود گراييده است )مثاًل فن براون و همكاران، ب 2005( و تالش براي انقالب 
سبز دوم در آمال و آرزوهايي كه سياستمداران، متخصصان كشاورزي، اقتصاد دانان و بخش 
خصوصي بيان مي كردند جايگاه ويژه اي داشــت )مثاًل به نظر سنجي اقتصادي 2006/07 

دولت هند كه در سال 2007 منتشر شد نگاه كنيد(. 

از ســال 1991، دولت هند برنامه آزادسازي اقتصادي گســترده اي را به رهبري وزير 
دارايي وقت و نخســت وزير كنوني، مانموهان سينگ آغاز كرد. عضويت هند در سازمان 
تجارت جهاني از نخســتين روز تاسيسش در سال 1995 اهميت اين برنامه را بيشتر كرد. 
اين برنامه با اصالحات خارجي در نرخ تبديل ارز، سياست هاي معامالتي و سرمايه گذاري 
خارجي و اصالحات داخلي در سياست هاي صنعتي، كنترل هاي قيمت و توزيع و تجديد 
ســاختار بخش هاي مالي و عمومي همراه بود )مهاديوان 2003(. در زمينه ی كشــاورزي، 
تعرفه هــا از 113 درصد در ســال1990/91 به 26 درصــد در 1997/98 كاهش يافت. با 
وجود اين، كاهش موانع سرمايه گذاري خارجي مستقيم و حذف كنترل هاي بوروكراتيك با 
سرعت كمتري به پيش مي رفت. درحالي كه رشد كشاورزي در ميانه ی دهه ی 1990 به بيش 
از ساالنه 4 درصد رسيد، در ابتداي هزاره جديد دوباره به كمتر از دو درصد كاهش يافت.

نمودار23:.مقادیر.مازاد.بازار.واقعی.و.پیش.بینی.شده.هند،
.2012-2001جهانی
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هند به هدف خودكفايي در زمينه ی محصوالت خوراكي دست يافته و در زمينه كاالهاي 
راهبردي مازاد توليد خود را به صورت مســتمر به بازارها روانه كرده است )به نمودار 23 
نگاه كنيد(. با وجود اين، هزينه هاي اين دستاورد به نحو روزافزوني آشكار مي شود: اغلب 
مقادير عظيمي از دانه هاي خوراكي توليد مي شــود )فن براون، گوالتي و فن، الف 2005(؛ 
سطح يارانه ها افزايش يافته و از كاهش هزينه ی سرمايه گذاري عمومي در زيرساخت هاي 
كشاورزي تأثير پذيرفته است )جيها 2007(. از سوي ديگر، توليد به سوي كاالهاي اساسي 
نســبتا كم ارزش هدايت شــده و از كاالهاي پر ارزش موردنياز طبقه ی متوســط هند و 
بازارهاي صادرات جهاني كه به نحو روزافزوني مشكل پسندتر مي شوند فاصله گرفته است 

)فن براون و همكاران، الف 2005 و ب 2005(. 
با وجود رشد سريع اقتصاد كه افزايش درآمدها و ذخاير ارزي را به همراه داشته است، 
در هند هنوز ميليون ها نفر زير خط فقر زندگي مي كنند. رشد بخش كشاورزي هند به ميزان 
چشــمگيري عقب تر از رشد كلي توليد ناخالص داخلي است )به نمودار 24 نگاه كنيد( و 
دولت هند به نحو سيستماتيك برخي از چالش هاي سهمگيني را كه نيازمند راه حلي سريع 

است شناسايي كرده است )به كادر 15 نگاه كنيد(.

کادر.15:.چالش.هاي.بخش.کشاورزي.هند
· كاهش ميزان رشد توليد و بهره وري

· كاهش سرمايه گذاري هاي عمومي و بدتر شدن كيفيت خدمات عمومي

نمودار24:.نرخ.رشد.اقتصادی.کشاورزی.و.GDF.هند،.دوره:.1985-2007
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· افزايش كمبود آب
· استفاده نامتعادل از كود شيميايي

· از بين رفتن شديد و گسترده ی مرغوبيت زمين هاي كشاورزي
· دسترسي كم به نهاده ها، آبياري و آفت كش

· كمبود بذر و نرخ هاي جايگزيني
· عدم دسترسي مناسب به ماشين آالت و تجهيزات

· خدمات اطالعاتي قديمي
· كمبود تأسيسات انبارسازي و زيرساخت هاي مربوطه 

· تعمير و نگهداري نامناسب جاده هاي روستايي و كانال ها
· عدم كارايي فرايندهاي حمايتي بازار

· كاهش نسبت اعتبارات پرداختی روستايی به حجم سپرده های بانكی
منبع: برنامه پنج ساله دهم دولت هند، 2002-2007

با وجود اين، بنيان هاي مناســب و فرصت هاي چشمگيري نيز هست. ازجمله مي توان به 
تنوع بالقوه محصوالت كشــاورزي باارزش تر )فن بارون و همكاران ب 2005( و حوزه هاي 
ارزشمندتر زنجيره ی تأمين )سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، 2007(، بخش خصوصي 
پويا و مبتكري كه با ابتكار در زمينه ی فناوري به دنبال توســعه و خدمت رساني به بازارهايي 
اســت كه در كف هرم قرار دارند )پراهاالد، 2004(، نهادهاي روســتايي توسعه يافته ی هند 
ازجمله تعاوني هاي كشاورزان، موسسات مالي خرد و بانك هاي اعتبار روستايي كه در زمينه ی 
اطالع رساني، تأمين اعتبار و خدمات گسترشي فعاليت دارند )فن براون، گوالتي و فن، الف 
2005( اشاره كرد. در چنين فضايي، برنامه راديكال دولت هند براي بورس مّلي كاالهاي هند 

ايجاد شده كه نيم نگاهي به تسهيل توسعه اكوسيستم كشاورزي دارد.
بخش كشاورزي هند به ميزان زيادي از توليدكنندگان خرد تشكيل شده است كه حدود 
78 درصد از كل اين بخش را تشــكيل مي دهند )برنامه پنج ساله دهم دولت هند، 2007-
2002(. ميانگين وســعت زمين هاي كشاورزان هندي در دهه ی 1990، برابر با 1/6 هكتار 
بود كه نسبت به 2/3 هكتار در سال 1970 كاهش چشمگيري پيدا كرده است. فرصت هاي 
محدود خارج از بخش كشــاورزي و سيســتم وراثت، دو عاملي هستند كه اين ساختار را 
تقويت مي كند )ســازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، 2007(، و محدوديت هاي رشد 



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 168

تجارت داخلي محصوالت كشاورزي و محدوديت ورود شركت هاي خارجي نيز از عوامل 
ديگري هستند كه به اين مسئله كمك مي كنند )فن براون و همكاران، ب 2005(.

كشاورزان خرده پاي هند به شــدت به واسطه هايي كه "آرتيا" ناميده مي شوند وابسته اند 
و اغلب تحت ســلطه ی آن ها قرار دارند )برنامه پنج ساله ی دهم دولت هند، 2002-2007(. 
ســاختار بازارهاي عمده فروشي كشــاورزان كه مانع از رقابت در ميان خريداران مي شود، 
نابرابري هاي اطالعاتي شــديد به نفع آرتياها، فقدان آموزش در ميان كشــاورزان و نقايص 
زيرســاختي كه به عنوان مانعي بزرگ در برابر دسترســي مستقيم كشــاورزان به بازارها و 
تأسيسات انبار سازي عمل مي كنند برخي از اين داليل هستند. هزينه هاي اين سيستم سنگين 
اســت: به موجب برآوردها، اين هزينه از 10 تا 15 درصد ارزش محصوالت كشــاورزان را 
تشــكيل مي دهد )دولت هند، ب 2007( و بين قيمــت محصوالت درمزرعه و قيمت براي 
مصرف كنندگان فاصله ی زيادي وجود دارد )دولت هند، برنامه پنج ساله دهم، 2005-2007(.
با وجوداين، چنين شــرايطي طي ساليان دراز ايجاد شــده و رابطه كشاورز - آرتيا را 
نبايد تنها ناشــي از استثمار دانست. اين سيستم را مي توان به عنوان شكلي از عرضه ی كليه 
خدمات مورد نياز در يك مركز دانست كه در آن، "حق العمل كار پيوندهاي ضروري براي 
كشت و زرع و خريد... و خدماتي همچون ارائه اعتبارات، بيمه، قيمت هاي ثابت، حمل و 
نقل و انبار ســازي" را فراهم مي كند ) دولت هند، ب 113: 2007(. از آنجا كه آرتياها در 
جامعه ی روســتايي ريشه دارند، اغلب مي توانند انعطاف پذيري و سرعت واكنشي را ارائه 
دهند كه ســاير موسسات براي دستيابي به آن تالش مي  كنند. از سوي ديگر، هند از ميزان 
باالي خودكشــي در ميان كشاورزان مقروضي كه توان بازپرداخت وام هاي خود را ندارند 
رنج مي برد1. تراژدي خودكشــي كشاورزان بســيار حساس است و كشاورزي را در صدر 

اولويت هاي سياست هاي مّلي و ايالتي قرار مي دهد.
يكي ديگر از ويژگي هاي كشــاورزي هند، چند پارگي شديد بازارهاي فيزيكي است. 
حدود 7500 بازار عمده فروشي در هند وجود دارد كه به كميته هاي بازاريابي محصوالت 
كشاورزي معروفند. بسياري از اين بازارها به تأسيسات اساسي از قبيل سكوهاي فروش و 

1- آمار دقیق میزان خودکشــی کشاورزان در دسترس نیست. ولي هاردیکر )2006( می گوید که در منطقه ویداربها 
در ایالت مهاراشترا در شمال شرقي کشور، یک کمیته دولتی دریافت که 2/8 میلیون نفر از 3/2 میلیون کشاورز پنبه 
این منطقه ورشکسته اند و80 درصد وام های جدیدیی که دریافت می شود برای بازپرداخت وام های قبلی است. در این 
منطقه، حکومت ایالتی از ســال 2001 تا 2006، 1920 خودکشــی کشاورزان را ثبت کرده است، درحالي که یکی از 
سازمان های کشاورزی تنها در دوازده ماهه 2005تا 2006، بالغ بر 782 خودکشی و در پنج ماهه نخست سال 2007 

نیز ۴01 خودکشی را ثبت کرده است.



169 هند

مزايده، برق، آب آشــاميدني،جاده هاي ارتباطي، تأسيسات معامله گران، تسهيالت مديريت 
بعد از برداشــت محصول و مواردي از اين دست مجهز نيستند")دولت هند، برنامه ی پنج 
ســاله دهم، 2007- 2005، ص 550(. آزادسازي ساختارهاي بازاريابي به منظور يكپارچه 

 سازي بازار مّلي از سال 2002 در زمره ی اولويت هاي مّلي بوده است )سينها، 2002(.

3-1-8 چكيده چالش های اصلی کشاورزی در سال های گذشته 
· گذار به اقتصاد مبتني بر بازار و ايجاد نهادهاي بازار براي تسهيل و تنظيم معامالت؛

· ايجاد امنيت غذايي براي جمعيتي كه به ســرعت در حال رشــد است و كاهش فقر 
روستايي؛

· يكپارچه  سازي بازارهاي فيزيكي چندپاره و ناكارآمد؛
· متنوع ســازي مبناي كشاورزي با حركت به ســوي محصوالت پر ارزشي كه قابليت 

رقابت در بازارهاي جهاني را دارند؛
· ايجاد زيرساخت هاي فيزيكي و نهادي؛

· تقويت و تجاري سازي بخش توليدكنندگان خرد.
4-1-8 کاالهای خاص مورد مطالعه: هل و روغن نعنا   

دو كااليي كه در اين مطالعه بررســي شــده اند هر دو منحصرا و براي نخستين بار در 
هند به عنوان قراردادهاي آتي معامله مي شــوند. هل يك نوع ادويه اســت كه هند بعد از 
گواتماال دومين توليدكننده و صادركننده ی بزرگ آن اســت. روغن نعنا )عصاره گياه نعنا( 
داراي كاربردهاي صنعتي و پزشــكي مختلفي است. هند با فاصله ی زياد از ساير كشورها، 
بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده ی روغن نعنا است. دولت در بازار هيچ يك از اين دو 

كاال دخالت نمي كند. 

الف( هل

 ویژگي ها و فرایند صنعتي
هل يكي از جذاب ترين ادويه هاســت و داراي عطر گياهي و طعم منحصر به فردي است. 
اين گياه كاربردهاي متعددي دارد و رايحه ی خوشي را به خوراكي هاي شيرين و تند مي افزايد.

بهترين شرايط كشت هل، جنگل هاي گرمسيري و درارتفاعات 600 تا 1500 متر است 
كه داراي بارش ســاليانه ی بيش از 150 ســانتيمتر و دمايي بين 10 تا 35 درجه سانتيگراد 
اســت. هند در كراال )70% توليد( و همچنين در كارناتاكا )20%(، و تاميل نادو )10%(، در 
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مناطق مرتفع قات و در باريكه اي به وسعت 1000 كيلومتر در جنوب كشور، گونه ماالبار 
را كشت مي دهد. بخش ايدوكي در كراال مركز اصلي كشت و معامله ی اين محصول است. 
دو گونه ی تجاري عمده اين محصول، گونه هاي ماالبار و گواتمااليي هستند. گونه ماالبار 

كه به صورت هل سبز معامله مي شود با كيفيت ترين هل در جهان است.

ادويه از دانه هاي اين گياه گرفته مي شــود كه شاخه هايي پره مانند دارد كه به ارتفاع 2 
تا 3 متر رشــد مي كند. در قسمت پايين هر گياه، غالف هاي دندانه دندانه اي قراردارند كه 
حاوي دانه هاي هل اســت. هر غالف حاوي چهار تا شش دانه كوچك و تيره ی هل است 
كه منبع عطر و طعم هل هستند. فصل برداشت از ماه آگوست تا ژانويه طول مي كشد، ولي 
گاهي تا مارس نيز ادامه دارد. كشاورزان غالف هاي نرسيده سبز را قبل از رسيدن مي كنند 
تا مانع از از بين  رفتن رنگ و شكافته شدن آن شوند. ابتدا غالف ها را تميز مي كنند و سپس 
در اتاق هاي هواي گرم، توســط دمش هوا يا با كمك ماشين هاي پيشرفته اي كه در مناطق 
كاشــت هل در دسترس هستند خشــك مي كنند. بعد از خشك كردن، اين محصول را به 
صورت فله و به قيمت متوسطي كه بر مبناي كيفيت كل محموله تعيين مي شود مي فروشند. 
گزينه ی ديگر تقســيم محموله ی فله براســاس كيفيت هاي مختلف بر مبناي طول غالف 
است: 7 ميليمتر، 6 ميليمتر و بقيه محموله. بدين ترتيب مي توان براي محصول درجه يك 

بهاي بيشتري دريافت كرد و قيمت ميانگين كل محصول را بهبود بخشيد.
به طور ســنتي، كشــاورزان محصول خود را به هفت مركز حراج منطقه مي برند يا آن را از 
طريق معامله گران محلي مي فروشند )به تصوير 5 نگاه كنيد(. شركت فراوري و عرضه هل كارال1 
بزرگ ترين مركز حراج اســت و هر هفته دو بار حــراج برگزار مي كند. در هنگام حراج، قبل از 
آغاز حراج و در طول آن، نمونه هايي از محصول هر كشاورز در ميان خريداران توزيع مي شود. 

1- The Kerala Cardamom Processing and Marketing Company
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ساختار صنعت و زنجيره ی عرضه
هل در مراكز حراج عرضه مي شــود. هيئت ادويه1 به معامله گران مجوز فعاليت مي دهد 
و آن هــا براي حراج در بازارهاي مختلف شــركت مي كنند. كشــاورزان محصول خود را 
بــه مراكز حراج مي آورند و اين محصول در اين مراكز تميز، درجه بندي و در كيســه هاي 
پلي اتيلن بسته بندي و در انبارهاي اين مراكز نگهداري مي شوند. بعد از حراج، معامله گراني 
كه محصول را خريداري كرده اند آن را به مراكز معامله در كوچي منتقل مي كنند و از آنجا 

به بازارهاي داخل كشور منتقل يا به خارج صادر مي كنند.

توسعه ی صنعت
توليد و برداشت هند در سال هاي اخير به طور منظم افزايش يافته است. توليد در سال 
2005/06 برابر با 12500 تن بود. در پنج ســال گذشته، هند بيشتر هل توليدي خود را به 

مصرف داخلي رسانده است و تنها حدود 5 درصد از كل توليد خود را صادر مي كند.

1- Spices Board

تصویر5:.زنجیره.عرضه.قبل.از.آغاز.به.کار.بورس.
کاالی.هند.و.میزان.حاشیه.مربوطه:.هل
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جدول.5:.آمار.تولید.هند:.هل.،.2000-2006
هل- مساحت زیر کشت، توليد و جزئيات صادرات هند

صادرات محصول )كیلوگرم/هكتار(تولید )تن(مساحت )هكتار(سال

2000-017232010۴8019515۴5
2001-0272663113652101031
2002-037312511920218682
2003-0۴7327311580210690
200۴-057372511۴15650
2005-0673795125۴0875

منبع:.هیأت.ادویه.هند

كل توليد هل جهان در سال 2006 كمي بيش از 30000 تن بود. بزرگ ترين توليدكننده 
هل جهان گواتماالســت كه توليد آن در سال 2006 بين 18000 تا 20000 تن بوده است 
)به نمودار 25 نگاه كنيد(.هل در كامبوج، مكزيك، نپال، گينه نوي پاپوا، سريالنكا، تايلند و 

جمهوري متحد تانزانيا و ويتنام نيز در مقياس كوچك كشت مي شود. 

کاربران و کاربردها
هند صادركننده ی ســنتي هل به كشورهاي خاورميانه بوده است كه از آن براي تهيه ی 
قهوه )يك نوشــيدني قوي كه مخلوطي از قهوه و هل است( اســتفاده مي كنند. صادرات 
محصوالت داراي ارزش افزوده هل از قبيل روغن هل و رزين هاي روغني به كشــورهايي 
از قبيل آلمان، هلند و بريتانيا نيز افزايش يافته است. براساس تخمين ها، ميزان صادرات هل 
هند در سال 2005/06 حدود 875 تن )35درصد باالتر از سال قبل( بوده است. كشورهاي 
عربي واردكنندگان عمده ی هل هستند و تقريباً 60 درصد از كل واردات هل جهان را انجام 

مي دهند. ژاپن و عربستان سعودي واردكنندگان عمده ی هل هندوستان هستند.

نمودار.25:.تولید.هل.هند.و.گواتماال،.دوره:.1970-2005
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قيمت هاي نقدي هل داراي تغييرات چشــمگيري است و از عواملي همچون عرضه و 
تقاضاي داخلي و بين المللي تأثير مي پذيرد. با وجود اينكه تقاضا روند افزايشــي مثبتي را 
نشان مي دهد، عرضه دستخوش نوسانات زيادي است. معموالً ماه رمضان دوره اوج تقاضا 
براي اين محصول است. محصول هل گواتماال و هند معموالً در طول اين ماه به بازار عرضه 
مي شــود. اين محصول در برابر آفات، بيماري ها و نوســانات باران هاي فصلي آسيب پذير 
است. اين عوامل بر قيمت ها نيز به شدت تأثير مي گذارند. از ديدگاه توليدكنندگان، عواملي 
همچون تازگي، رنگ، عطر، اندازه ی دانه هاي هل، شرايط جوي مناطق كشت، ميزان توليد 
ساليانه ی هل در هند و ساير توليدكنندگان عمده، موجودي پايان سال انبارها و تقاضا براي 

صادرات نيز بر قيمت تأثير مي گذارند. 

)ب( روغن نعنا   
ویژگي ها و فرایند صنعت

كمربند نعناي هند در منطقه ی بردبسكت، نواري از دشت ها و دامنه هايي به طول تقريبي 
150 كيلومتر و عــرض 250 كيلومتر، در جنوب هيماليا قــرار دارد و ايالت هاي پنجاب، 

هيماچال پرادش، هاريانا، دوتارپرادش و بيهار را دربر مي گيرد.
نعنا محصولي بهاره اســت و كاشت آن در فوريه و مارس انجام مي شود. اين محصول 
در ماه هاي مي و ژوئن در ابتداي زمان گل دادن كه مي گويند گياه در اين موقع بيشــترين 
ميزان روغن را دارد برداشــت مي شود. بعد از برداشت، نعنا را در آفتاب خشك مي كنند و 

برگهايش را با بخار تقطير مي نمايند. فرايند تقطير منجر به توليد عصاره نعنا مي شود.
روغن نعنا به عنوان يكي از نهاده هاي ســاخت كريســتال نعنا نيز به كار مي رود كه ماده 

خامي است كه در تهيه محصوالت مصرفي مختلف كاربرد دارد.
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ساختار صنعت و زنجيره ی عرضه
در هند معموالً كشاورزان كوچك به كشت نعنا مي پردازند. اين كشاورزان معموالً عالوه بر 
نعنا، در ماه هاي دسامبر و اكتبر به كشت برنج، لوبيا چشم بلبلي، ذرت يا سويا و از اكتبر تا نوامبر 
به كشت سيب زميني، خردل، گندم يا نخود مي پردازند كه بين فوريه تا آوريل برداشت مي شود. 
شــرايط جوي در مراكز توليد در طول دوره ی برداشــت، ميزان آلودگي به آفات و بيماري ها، 
حجم منطقه ی زير كشت، همراه با سطوح تقاضاي بين المللي و قيمت هاي صادراتي از عوامل 
اصلي موثر بر قيمت ها هستند.قبل از معرفي قرارداد نعناي بورس كاالي هند، حدود 80 درصد 
كشاورزان روغن نعناي خود را به نمايندگانی كه تمامی محصول دهكده را تجميع می كردند، 
ارائه مي دادند كه بدون مراجعه به معيارهاي بيروني درباره قيمت تصميم گيري مي كردند. بنابراين 
بازارها در خال عمل مي كردند و اين تجميع كننگان روستاها در زنجيره ی عرضه سودي تقريباً 7 
درصدي را به خود اختصاص مي دادند. در مرحله بعد كميسيون داران محصوالت را از تجميع 
كنندگان روستاها خريداری كرده و آن ها نيز محصوالت را به كارگزاران و تاجران می فروختند. 
اين فعاالن نيز در نهايت محصول را به توليدكنندگان كريســتال روغن نعنا تحويل مي دادند. 
عمده فروشان يا صادركنندگان كريستال نعنا را از توليدكنندگان با سود چهار درصد مي خريدند تا 
در بازارهاي مختلف محلي و بين المللي، براي استفاده در محصوالت مصرفي به فروش برسانند. 
به طور خالصه، درنتيجه اين زنجيره  ی عرضه ی بلند، مبلغ زيادي به بهاي اين محصول افزوده 
مي شد )تقريباً حدود 125روپيه در هر كيلو كه برابر با 3/10 دالر يا 11 تا 12 درصد است )به 

نمودار 6 نگاه كنيد((.

تصویر6:.زنجیره.عرضه.روغن.نعنا.قبل.از.تاسیس.
بورس.کاالی.هند.و.حاشیه.های.مربوطه
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توسعه صنعت 
ظرف چند دهه ی گذشــته، جمعيت روزافزون هنــد، براي تأمين تقاضاي محصوالت 
خوراكي عاري از آفات و بيماري ها فشــار بيشــتري را بر زمين هاي كشاورزي وارد كرده 
اســت. در اين شرايط نعنا به محصول مهمي تبديل شده است. عالوه بر تأمين مازاد ساليانه 
براي كشاورزان، كاشت چرخشي نعنا با ساير محصوالت خوراكي راه مناسبي براي كمك 
به كنترل آفات و بيماريها بود. تقاضاي جهاني براي نعنا و محصوالت مشــتقه اش نيز آغاز 
شده و رو به افزايش است و شرايط جوي و جغرافيايي بخش هايي از هند براي توليد اين 

محصول بسيار مناسب هستند. 

تا حدود بيست سال قبل، بخش عمده نعناي آرونسيس جهان از برزيل و چين مي آمد. 
كشت نعنا در هند در دهه ی 1980 آغاز شد. ولي ناآگاهي كشاورزان مانع از گسترش اين 
محصول شد. موسسه ی مركزي گياهان دارويي و معطر 1 با برگزاري سمينارهاي آموزشي 
براي كشاورزاني كه در كمربند نعنا قرار دادشتند بر اين كمبود آگاهي غلبه كرد. دانشمندان 
اين سازمان همچنين از رسانه ها ازجمله حضور در برنامه هاي راديو و تلويزيون براي بحث 
درباره ی جنبه هايي از سيستم توليد نعنا استفاده كردند. درنتيجه، اعتماد و رغبت كشاورزان 
به كشت نعنا به ميزان چشمگيري افزايش يافته است. به دنبال آن، حجم توليد نعنا در هند 
ابتدا از برزيل و بعد از چين پيشي گرفت. امروزه هند حدود 80 درصد نعنا جهان را توليد 

مي كند )به نمودار 26 نگاه كنيد(.

1- The Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (CIMAP)

نمودار.26:.تولید.روغن.نعنای.طبیعی.و.جوهر.نعنای.خشک.
هند.و.چین،.دوره:.1993-2006.
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يكي از ويژگي هاي برجسته بازار نعنا در هند، گرايش دست اندركاران توليد نعنا به سوداگري 
بوده است. بورس كاالي هند گزارش مي دهد كه قبل از معرفي قراردادهای آتي  اين بورس برای 
نعنا، فعاالن محلي ده ها ســال در بازارهاي نقدي و پيمان های آتی غيررسمي فعاليت داشته اند. 
معامله گران خرده پا در برابر دستكاري بازار توسط معامله گران بزرگ آسيب پذير بودند و زيان ها 
معموالً به كشاورزان منتقل مي شد. همچنين ريسك نكول نيز وجود داشت، چون معامالت به 
صورت شــفاهي و بدون وجه تضمين انجام مي شد. در برخي موارد، در صورتي كه خريدار در 
سررسيد معامله وجه نقد براي خريد نداشت، معامله گران تحويل فيزيكي در برابر قول پرداخت 
شفاهي را مي پذيرفتند. ولي بيشتر قراردادها به صورت نقدي تسويه مي شدند. در چنين شرايطي، 

معامله گران اغلب شرايط بازار را به نفع خود دستكاري مي كردند. 

کاربران و کاربردها
روغــن نعنا در صنايع غذايي، طعم دهنده ها، دارويي و آرايشــي مصرف زيادي دارد. 
در سرتاســر جهان، ساالنه تقريباً 10000 تن نعناي طبيعي و 2000 تن نعناي مصنوعي در 
صنايع دارويي- آرايشي و توليد سيگار مصرف مي شود. طيف كاربردهاي خاص گسترده 
و متنوع است و نعنا در توليد شــيريني، روغن هاي دارويي، خمير دندان، مرهم، لوسيون، 

شامپو و آدامس به كار مي رود.
اياالت متحده آمريكا مصرف كننده ی عمده نعناســت و حدود 50 درصد كل صادرات 
هند را به خود اختصاص مي دهد. چين، فرانســه، ساير كشــورهاي اتحاديه اروپا، ژاپن، 

پاراگوئه و سنگاپور ساير مقصدهاي مهم صادرات نعناي هند هستند.

خالصه: ویژگی های اصلی بازار فيزیكی
· كاالهاي ارزشمند با طيفي از فرصت هاي بازاريابي ارزش افزوده؛ 

· فرصت هاي صادراتي چشمگير براي طيف وسيعي از بازارهاي پرسود؛
· عمدتاً توسط كشاورزان كوچك توليد مي شود؛ 

· نياز چشمگير به توسعه زيرساخت ها و عملكردهاي توليدي بهتر؛
· حضور واسطه ها كه سهم چشمگيري از ارزش كاالي نهايي را به خود اختصاص مي دهند؛
· هل: تغيير قيمت يكي از مسايل اصلي است چون اغلب محصول اصلي كشاورزان و 

سطح تغيير قيمت ها مي تواند زياد باشد؛ 
· نعنا: محصولي كه به دليل پتانسيل باال براي كشت چرخشي با محصوالت ديگر براي 

كمك درآمد كشاورزان خرده پا به كارمي رود. 
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2-8  ظهور بورس و توسعه ی قرارداد
بورس کاالی هند

محل: مومباي، هندسال تاسیس: 2003

ابزارهاي مورد معامله: فقط قراردادهاي آتي کاال )یک 
شاخص کاالیی ارائه شده ولي هنوز قابل معامله نیست؛ 

بورس ملي نقدي در صورت تأیید مراجع نظارتی به زودي 
افتتاح مي شود (

کاالهاي مورد معامله: 70 قرارداد براي 56 کاالي مختلف فهرست شده اند. ازجمله 
مي توان 2 قرارداد فلزات گرانبها، 7 قرارداد فلزات پایه، 5 قرارداد انرژي، 3 قرارداد مواد 
پتروشیمي، 18 قرارداد دانه هاي روغني، 5 قرارداد ادویه، 2 قرارداد الیاف، سه قرارداد 
غالت، یک قرارداد حبوبات، ۴ قرارداد محصوالت کشتزاري و 6 قرارداد محصوالت 

کشاورزي متفرقه اشاره کرد
مالکیت: بورس کاالي هند شرکتي خصوصي است که از 
زمان تاسیس سرمایه ی آن توسط بخش خصوصي تأمین 
شده است. گروه فناوري هاي مالي که از توسعه دهندگان 
فناوري برجسته هند است صاحب اصلي بورس محسوب 
مي شود و اکثر سهام آن را در اختیار دارد. انتظار مي رود 
این بورس در آینده نزدیک سهام خود را براي عرضه به 

عموم ارائه کند.

سیستم معامالتي: سیستم معامالت الکترونیکي، که توسط شرکت فناوري هاي مالي 
به صورت سفارشي براي این بورس نوشته شده است. 

ناظر بازار: کمیسیون بازار قراردادهای آتي هنداتاق پایاپاي: دپارتمان هاي داخلي اتاق پایاپاي و تسویه 
حجم کل معامالت آتي و اختیار  درسال 2006: ۴5/6 

حجم معامالت آتي و اختیار  در سال 2006: ۴5/6 میلیون میلیون 

رتبه کسب شده بر اساس رتبه بندي جهاني FIA در سال 
2006 ) با در نظر گرفتن همه مبادالت قراردادهاي آتي 

براساس حجم معامالت مشتقه ها ( : 31 

رتبه کسب شده بر اساس رتبه بندي جهاني آنکتاد در سال 2006 )بورس هاي کاال - 
فقط حجم مشتقه هاي کاال ( : 10 

http://www.mcxindia.com :وب سایت

هند يكي از نخســتين كشــورهاي جهان بود كه بورس هــاي كاال را راه اندازي كرد و 
نخستين بورس اين كشور، انجمن معامالت كتان بمبئي1 بود كه در دهه 1880 تاسيس شد. 
نخستين بازار سازمان يافته معامالت آتي اين كشور براي انواع مختلف كتان در سال 1921 

راه اندازي شد و به دنبال آن، معامالت رونق گرفت. 
تا زمان استقالل هند، طيف گسترده اي از نهادها و كاالها در مراكز معامالتي عمده ايجاد شده 
بود. در دهه هاي بعد از استقالل، با حركت هند به سوي اقتصاد برنامه ريزي شده، محدوديت هاي 
شــديد و ممنوعيت كامل معامالت ايجاد شــد. با وجود اين، در نيمه دوم اين قرن، با تكامل 
كشــاورزي هند و عبور آن از مرز خودكفايي و باز شــدن درهاي آن بر روي بازارهاي رقابتي 
جهاني، دولت هند متوجه شــد كه اقدامات مداخله جويانه قبلي براي تحميل كنترل هزينه ی 
زيادي دارد و توان رقابت هند را محدود مي كند. توسعه مكانيزم هاي مبتني بر بازار در بخش كاال، 

ازجمله بازارهاي معامالت آتی، راه مناسبي محسوب مي شد )سيگر، 2004(.
بورس ها ابتدا در نيمه دوم ســده بيســتم به بازار هند باز گشــتند كه محدود به تعداد 

1- Bombay Cotton-trading Community
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معدودي از بورس هاي محلي بود كه هر يك، فعاليت هاي خود را بر يك نوع كاال متمركز 
مي كردنــد. اين بور س ها توســط جوامع محلي يا منطقه اي معامله گران اداره مي شــدند و 
استفاده از آن ها نيز منحصر به همين جوامع بود. حجم معامالت اين بورس ها محدود بود و 
مشاركت در بازار تا حد زيادي محدود به اتاق هاي معامله ی برجسته بود. با استمرار عقب 
ماندگي رشد كشاورزي در مقايسه با رشد توليد ناخالص داخلي و با چند پارگي بازارهاي 
نقدي و نقايص زيرســاختي، دولت هند دريافت كه ارتقاء و تســريع رشــد در سرتاسر 

اكوسيستم گسترده و متنوع هند نيازمند رويكردي بلند پروازانه تراست. 
بعد از بررســي هاي مفصل و با حمايت جامعه ی بين المللي ازجمله آنكتاد، دولت هند 
انقالبي در ســاختار بورس هاي كاالي كشــور ايجاد كرد و موانع عمده حقوقي، نظارتی و 
سياســتي كه مانع از توسعه بازارهاي معامالت آتي كاال مي شدند حذف گرديدند. ازجمله 
مي توان به حــذف محدوديت هاي قراردادهاي بازرگاني بلندمدت بين طرفين معامالتي و 
ممنوعيت معامالت آتي بسياري از كاالها اشاره كرد. دولت هند معيارهايي را براي تاسيس 
نســل جديد بورس هاي مّلي معامالت آتي كاال ايجاد كرد. تنها شركت هايي به مناقصات 

دعوت مي شدند كه سه اصل عمده ی زير را رعايت كنند:
· بورس ها ملزم هســتند تا معامالت خود را در سرتاســر كشور ارائه دهند )برخالف 

بورس هاي منطقه اي(؛
· بورس ها بايد تحت مديريتي حرفه اي عمل كنند، از همان به صورت شركت سهامی 

عمل نموده و بنابراين گروه های خاصی ذينفع در منافع شركت نباشند؛
· به منظور گســترش دسترســي به بازار، به ويژه براي جوامع روستايي، بورس ها بايد 

معامالت را منحصراً از طريق سيستم هاي معامالتي الكترونيكي انجام دهند. 
در مقابل، دولت هند به اين موسســات مجوز دايمــي معامله كليه ی كاالهاي مجاز را 

مي دهد. درنتيجه، سه بورس جديد در سال هاي 2002 و 2003 تاسيس گرديد:
 بورس چند كااليی هند واقع در مومباي )به اختصار همان بورس كاالی هند(؛ بورس 

ملي كاال و مشتقات1 در مومباي؛ و بورس مّلي چند كااليی 2 در احمد آباد3.
اين موسســات از نظر حجم معامالت رشد سريعي داشته اند و ظرف سه تا چهار سال 
از آغاز فعاليت شان توانسته اند در زمره ی بورس هاي كاالي برجسته ی جهان جاي بگيرند. 

1- the National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX).
2- National Multi-Commodity Exchange (NMCE).

3- بــورس چهارمــی نیز )هیئت ملّی تجارت که در ایــن دوره در ایالت مادیاپرادش قــرار دارد و بزرگ ترین بورس 
منطقه ای موجود است( به شرکت سهامی تبدیل نگردیده و بنابراین نتوانست این جایگاه را کسب کند.
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بازارهاي نقد شــونده براي طيف گسترده اي از كاالها ايجاد شده است و اين موسسات در 
زمينه ی ايجاد معامالت داراي تكنولوژي پيشــرفته، كم هزينه و مبتني بر وب كه دسترســي 
آسان به جوامع دور افتاده ی سرتاسر هند را فراهم مي كند پيشينه خوبي بر جاي گذاشته اند. 
همچنين بايد به خاطر داشــت كه ماهيت فرايند اصالحــات دو ويژگي مرتبط را در 
بازارهاي معامالت آتي كاالي هند ايجاد كرده اســت كه آن ها را از ساير ساختارهاي بازار 
در جهان متمايز مي ســازد. نخســت اينكه دولت هند آشــكارا همه ی بورس ها را تشويق 
مي كند تا طيف گســترده اي از قراردادها را، از محصوالت كشــاورزي گرفته تا بخش هاي 
فلزات و انرژي، به بــازار ارائه كنند كه ازجمله ی آن مي توان به بازارهاي آتي محصوالت 
بومي كه در هيچ كشور ديگري توليد نمي شوند، مثل هل و روغن نعنا اشاره كرد. همچنين 
كاالهاي پر طرفدار در بازارهاي جهاني، ازجمله ســويا، گندم، طال و نفت خام نيز در اين 
بورس ها معامله مي شوند. بورس هاي هند سكويي محلي را براي معامله ی اين كاالها ايجاد 
مي كنند و به فعاالن بازار امكان مي دهند تا از ريســك هاي ارز پرهيز كرده و ريسك مبنا را 
به حداقل ممكن برسانند. درنتيجه، سه بورس كاالي مّلي به ارائه معامالت كاالهاي متعدد 
و بخش هاي مختلف كاالها مي پردازند؛ تنــوع قراردادهای آتی برای كاالهای مختلف كه 

ويژگی اصلی اين بورس ها است از هر بورس ديگری در ديگر نقاط جهان بيشتر است.
بايد به خاطر داشــت كه گستره بازار معموالً نمي تواند عمق آن را جبران كند. درحالي كه 
بسياري از قراردادهاي ارائه شده در اين بورس ها نقد شونده هستند، معامالت بورس كاالي هند 
و بورس مّلي كاالي احمدآباد در مقايسه با ساير بورس هاي كاالي جهان از درجه نقدشوندگی 
باالتری برخوردار است )كه در اينجا به قراردادهايي كه بيش از نيم ميليون در سال معامله مي شوند 
اطالق مي شود( و بورس ملي كاالي احمد آباد با فاصله نه چندان زيادي از آن ها حركت مي كند. 
اين وضعيت با سيســتم هاي فناوري كه گنجاندن قراردادهاي جديد در سيستم هاي معامله و 
پاياپای بورس با هزينه هاي ناچيز را ميسر مي سازد تا ميزان زيادي تسهيل شده است. در عين 
حال، وفور نيروي كار تحصيل كرده و هزينه ی پايين آن در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته به 
بورس ها اجازه داده است تا براي حمايت از افزايش تعداد قراردادهاي خود پرسنل توانمندي 
را در زمينه ي مديريت محصوالت، تجارت و پژوهش استخدام نمايند. با وجود اين، اين سبد 
بزرگ محصوالت، چالش هاي چشمگيري را براي اطمينان از همراستايي موثر ابعاد نظارتی و 
فيزيكی معامالت آتي ايجاد می كند كه از آن جمله می توان به موارد زير اشاره نموده: محل هاي 
بهينه ی تحويل؛ مشــخصات كيفي مناسب؛ صدور سريع و دقيق گواهي در نقاط تحويل كاال؛ 

توانايي، كيفيت و اعتماد پذيري تأسيسات انبار و نظارت كنترلي مناسب. 
دومين ويژگي منحصر به فرد ساختار بازار هند اين است كه رقابت در ميان اين سه بورس به 
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خوبي تقويت شده است. حتی قراردادهايی كه از بيشترين حجم معامالتی و از اين رو نقدشوندگی 
در يك بورس خاص دارا هســتند نيز همواره از طرف رقبا مورد چالش قرار می گيرند. رقابت 
بسيار شديد و در برخي موارد تنگاتنگ است. اين ساختار رويكرد بسيار پويايي را ايجاد كرده 
است كه در آن، فرايند توسعه ی قرارداد تسريع مي شود و مزيت هاي خدمات بورس به سرعت 
در اختيار فعاالن متعدد زنجيره ی عرضه ی كاالي هند قرار مي گيرد )كه شايد يكي از انگيزه هاي 
اصلي رشد سريعي است كه بورس ها تجربه كرده اند(. در مواردي كه بتوان بيش از يك قرارداد 
را براي هر كاال ايجاد كرد، رويكرد تجربه و خطا تشويق مي شود و بازار مي تواند درباره ی اينكه 
كدام مشخصات فني را ترجيح مي دهد تصميمي دموكراتيك بگيرد. عالوه بر اين، فرصت هاي 
آربيتراژ ميان قراردادهاي بورس هاي مختلف فراوان اســت و درصورتي كه موانع مرتبط با نقد 
شونده ترين قرارداد يك كاالي خاص افزايش يابد، مي توان از شيوه ی معامله ی جايگزيني استفاده 
كرد. با وجود اين، رقابت شديد بورس ها ممكن است گاهي سبب شود كه توسعه ی بورس در 
مقايسه با توسعه ی كل بازار در اولويت باالتري قرار بگيرد، درحالي كه بسياري از دست اندركاران 
بازار با مزيت هاي معامالت آتي ناآشنا هستند و همچنين ممكن است در تالش براي افزايش 
حجم معامالت نسبت به رقبا افراط شود. مثاًل بورس ها براي اينكه بتوانند خود را به عنوان اولين 
مبدع يك قرارداد معرفی نموده و از امتيازات آن استفاده كنند، گاهي قراردادهاي جديد را بدون 
مشورت هاي گسترده و آموزرش هايي كه براي افزايش نقد شوندگي ضروري است روانه ی بازار 
مي كنند. با وجود اين، برخالف ساير بازارها )ازجمله بازار اوراق بهادار هند(، صنعت معامالت 
آتي كاالي هند تا كنون در بيش از سه سال فعاليت خود رسوايي جدي اي را تجربه نكرده است.

نمودار.27:.گستره.و.عمق.پرتفوی.بورس.های.مورد.مطالعه.
و.معیار.مالک.بین.المللی.مربوطه
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دولت هند در زمينه ی بازارهاي معامالت آتي كاال بلند پرواز بوده و هنوز هم هست )به 
كادر 16 نگاه كنيد(. با وجود اينكه بورس ها تنها چند ســالي است كه فعاليت خود را آغاز 
كرده اند و به رغم مشــاركت بسيار محدود كشاورزان در بازارهاي ساير كشورهاي درحال 
توســعه، بارها از مشاركت كم كشــاورزان در بازارهاي معامالت آتي انتقاد گرديده است. 
در هر حال بايد توجه نمود كه محدوديت هاي نظارتی موجود، مانع از افزايش مشــاركت 
كشاورزان مي شود. استفاده از ابزارهايي از قبيل قراردادهای اختيار معامله، معامله ی شاخص 
و معاملــه كاالهاي غيرملموس1 )از قبيل قراردادهای مشــتقه  وضعيت جوی، حمل و نقل 
و زيســت محيطي( ممنوع اســت. قراردادهاي اختيار معامله به عنوان ابزاری براي پوشش 
ريسك كشــاورزان كاربرد زيادي دارد. موسسات مالي ازجمله بانك ها، مجاز به مشاركت 

در بازارها نيستند و سرمايه گذاران خارجي نيز با چنين ممنوعيتي روبرو هستند. 
اگرچــه در زمينه ی زيرســاخت هاي صــدور و معامله قبض انبارهــاي الكترونيكي 
ســرمايه گذاري هاي چشــمگيري انجام شده اســت، هنوز هم به دليل تأخير در تصويب 
قوانين مورد نياز، اين رسيدها قابل معامله نيستند. وجود چنين مشكالتی سرمايه گذاري در 
توســعه ی زيرساخت هاي انبارداري، هدايت جريان اعتبارات به سمت بخش كشاورزي و 
توســعه قراردادهاي كه را كه به طور همزمان تأمين مالي، پوشش ريسك و مبادالت نقدي 

كاال تسهيل می نمايد محدود ساخته است. 

کادر.16:.برنامه.هاي.بلند.پروازانه.ی.دولت.هند.براي.بورس.هاي.کاالي.
مّلي،.به.عنوان.راهكاري.براي.کشاورزان.خرده.پاي.هند

كار گروه دولت هند در زمينه ی مديريت ريسك كشاورزي براي برنامه ی 
پنج ساله يازدهم:

"اگر چه سيستم آرتيا )سيستم واسطه ی هند( ساليان دراز رواج داشته، هزينه ی 
اين سيستم براي كشاورزان زياد بوده است چون كشاورز بين 10 تا 15 درصد 
از ارزش محصول خود را به واسطه و يا نماينده مربوطه در اين سيستم پرداخت 
می كند. با وجود اين، ارائه برخي خدمات از قبيل اعتبار، بيمه، قيمت هاي ثابت، 
حمل و نقل، انبارش و خريد مجدد اين سيستم را در روستاها جاري نگه داشته 
است. مسئله اين است كه آيا مي توانيم همين تسهيالت را با كارايي بيشتري 
ارائــه دهيم و بدين ترتيب، هزينه هاي معامله را به اندازه اي كاهش دهيم كه 

1- Intangibles
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كشاورز، در چارچوب ترتيبات نهادي مشخص، بتواند همراه با كسب سود 
بيشتر قيمت بهتري را دريافت كند يا خير؟ پاسخ به اين پرسش در استفاده از 

سكوهاي بورس كاال براي تحقق اين مزيت ها نهفته است. 
... با وجود اين، به دليل تســلط كشاورزان كوچك و حاشيه نشين، فقدان 
آگاهي و ســاير محدوديت ها، تا كنون مشــاركت كشاورزان هند در بازار 
معامالت آتي كاال بســيار اندك بوده است. ايجاد شرايطي براي دسترسي 
به كشاورزان روســتايي چالشي براي برنامه ريزان سياست هاي كشاورزي 

است" )دولت هند، 113: ب 2007(.
كار گروه دولت هند در زمينه زيرساخت هاي بازاريابي كشاورزي و سياست هاي 

مورد نياز براي معامالت داخلي و خارجي براي برنامه ی پنج ساله يازدهم:
"افزايش حجم معامالت بازارهاي آتي در حال حاضر براي كشاورزان اهميت 
چنداني ندارد. بدون شك كاركرد كشف قيمت در حال نشان دادن تأثيرات 
خود از طريق معامالت تحويل در آينده است. با وجود اين، يكی از موضوعات 
مورد انتظار ديگر در اين خصوص، يعني كاهش ريسك قيمت براي كشاورزان 

از طريق معامالت قراردادهاي آتي با واقعيت فاصله زيادي دارد.
يكپارچه ســازي بازارهــاي معامالت آتي بــا بازارهاي نقــدي و ايجاد 
زيرساخت هايي از قبيل تســهيالت انبارش، درجه بندي، جابجايي كاالها، 
راهكارهاي حمل و نقل كارآمد، و مواردي از اين دست، همراه با راهكارهاي 
نظارتی از قبيل ارتقاي درجه بندي و استانداردســازي، سيستم قبض انبار، 
امكان مشاركت كشــاورزان در معامالت پيمان های آتی در درب مزرعه، 
آشنا سازي با قراردادهاي آتي از طريق افزايش آگاهي، وضع قانون تحويل 
فيزيكــی حداقل 25 درصد ارزش قــراردادي هر معامله و تنظيم و كنترل 
موثر مي تواند دستيابي به هدف كاهش ريسك كشاورزان را تضمين كند. 
گسترش معامالت آتي ]بهتر است[ به صورت بازارهاي نقدي مّلي باشد تا 
از طريق آن، بدون هيچ گونه مانعي بازارهاي ملي ايجاد گردند. بورس هاي 
كاال از قرار معلوم براي ايجاد اين بورس هاي نقدي ايجاد شده اند. به منظور 
اطمينان از اينكه كشاورزان در مركز اين ابتكار قرار دارند، تدابير زير درباره 
انتخاب بازارهاي بورس نقدي اتخاذ شــده است. اين اقدامات ]كه در اين 
گزارش به آن اشاره ای نمی گردد[ براي پيشگيري از تبديل بازارهاي نقدي 
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به قطب معامالت ســوداگرانه ضروري هســتند )كار گروه دولت هند در 
زمينه زيرساخت هاي بازاريابي محصوالت كشاورزي و سياست هاي مورد 

نياز براي معامالت داخلي و خارجي، 136: 2007(.

عالوه بر اين، يكي از مهمترين محدوديت هاي بورس ها، بازار فيزيكي چند پاره است. 
آقای سي كي جي ناير، مدير سابق دپارتمان امور مصرف كنندگان دولت هند )وزارتخانه اي 
كه مســئوليت نظارت بر بازار معامالت آتــي كاال را برعهده دارد( مي گويد: مانع اصلي بر 
سر راه توسعه ی بازارهاي معامالت آتي كاال در هند، چند پارگي بازارهاي فيزيكي/ نقدي 
اســت" )نير، 3: 2004(. به رغم اقداماتي كه دولت براي آزادســازي اين بخش انجام داده 
است و به رغم بيانيه هاي متعدد دولت كه در اين زمينه، هنوز موانعي وجود دارد كه مانع از 
توسعه و يكپارچگي بازار فيزيكي مي شوند. ازجمله مي توان به "موانع حركت آزاد كاالها به 
شكل محدوديت هاي فيزيكي )با توجه به قانون كاالهاي اساسي، قانون كميته های بازاريابی 
محصوالت كشاورزی1 و محدوديت هاي صدور مجوز( و موانع مالي )تفاوت هاي مالياتي، 
عوارض و ...( اشــاره كرد ... بهبود شرايط بازار نقدي وظيفه ای بسيار دشوار است، چون 
فهرست بلند بااليي از مشــكالتي را دربر مي گيرد كه در حيطه ی وظايف وزارت خانه ها، 

دواير و سازمان هاي مختلف و دولت هاي ايالتي هستند" )نير، 3: 2004(.
راه اندازي بورس هاي الكترونيكي نقدي مّلي پيشنهادي، توسط بورس هاي مّلي معامالت 
آتي كاال نمونه ی مناسبي است. در سخنراني بودجه وزير دارايي هند براي سال مالي 2003 
-2002 كه به عنوان ســرآغاز راه اندازي سه بورس مّلي كاال محسوب مي شود، وزير دارايي 
اعالم كرد: "اكنون مي توانيم به بازار يكپارچه ی مناطق روستايي براي محصوالت كشاورزي 
بي انديشــيم". پنج ســال بعد، محدوديت هاي نظارتی هنوز مانع از راه اندازي بورس هاي 
نقدي توســط بورس كاالي هند و بورس ملي كاالي احمد آباد بود. با وجود اين، اين به 
معنای بی توجهی دولت به اين ابتكار نيســت. يكي از پيشنهادات اصلي كه در گزارش كار 
گروه زيرســاخت هاي بازاريابي كشــاورزي براي برنامه پنج ساله يازدهم دولت هند ارائه 
شــده است )دولت هند ، 10: ج 2007( اين بود كه: "براي رسيدن به مزيت هاي بازارهاي 
معامالت آتي كاال به كشاورزان، بايد بازارهاي نقدي الكترونيك مّلي ترويج شوند". بنابراين 

بورس هاي مّلي نقدي الكترونيك گامي مهم در توسعه ی كشاورزي هند هستند. 
با وجود رشــد ســريع حجم معامالت و گســترش بازار، تأثير معامالت قراردادهاي 

1- Agricultural Products Marketing Committee(APMC).
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آتي كاال در هند هنوز بحث برانگيز اســت. از يك ســو، دسترســي به بازار كاال، انتشار 
اطالعات، كاهش واســطه ها در زنجيره ی عرضه، زيرساخت هاي بخش، مديريت ريسك 
قيمت و امكان هاي تأمين مالي بدون شــك بهبود يافته اســت. از سوي ديگر، دولت هند 
استدالل هايي را بررســي مي كند كه براساس آن، بورس ها عاملي در افزايش تورم قيمت 
كاالهاي اساســي از قبيل گندم، برنج و چندين حبوبات بوده است. معامله ی قراردادهاي 
آتي اين كاالها در اوايل ســال 2007 به تعليق درآمد. اين اقدام بحث شديدي را دركشور 
درباره اينكه آيا بورس ها واقعا دليل افزايش قيمت كاالها هســتند؟ يا اينكه افزايش اخير 
قيمت ها نمايانگر روندهاي ديگري از قبيل تغيير بنيان هاي عرضه/تقاضا يا تغيير ساختاري 

در قيمت گذاري كاالها بعد از آغاز به كار بورس هاي جديد بوده اند؟ ايجاد كرده است. 

هل
بورس ملي كاالي احمد آباد نخستين بار معامالت آتي هل را در فوريه ی سال 2004 آغاز 
كرد. مشخصات دارايی پايه اين قرارداد، هل آلپي سبزAGB( 1( با غالف 6 ميليمتری و وزن 
415 گرم است )به كادر 17 نگاه كنيد(. انبار تحويلي كه اين بورس براي هل تعيين كرده بود 
بر مبناي تحويل در كوچي در كراال است. به گفته ی فعاالن بازار فيزيكي هل در مناطق عمده 
كشت اين محصول، تأسيسات انبارش موجود در كوچي در مكان مناسبي واقع نشده اند. اين 
انبار حدودا 150 كيلومتر با مناطق كشت فاصله دارد و هزينه هاي حمل نسبتا سنگين هستند. 
عالوه بر اين، برخي از دست اندركاران بازار ادعا مي كنند كه محصولي كه از بورس مّلي كاالي 
احمد آباد دريافت كرده اند از لحاظ كيفي نيز مشكالتي داشته است. يكي از داليل اين مشكل 

ممكن است رطوبت هواي كوچي باشد كه براي انبارسازي بلندمدت مناسب نيست.
بــورس كاالي هند قرارداد قراردادهای آتي  هل خود را در فوريه ســال 2006 روانه ی 
بازار كرد. مشخصات دارايی پايه اين قرارداد، هل سبز دانه بلندAGEB( 2( با طول غالف 7 
ميليمتر و بيشتر )هل درجه يك( است. قرارداد آتي بورس كاالي هند يك قرارداد با تحويل 

اجباري است و وزن هر بسته ی قابل تحويل 100 كيلوگرم است.

کادر.17:.درجه.هاي.صادراتي.استاندارد.هل
درجه هاي مختلف هل براساس بزرگي غالف و وزن 

1- Alleppey Green Bold
2- Alleppey Green Extra Bold
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هل سبز دانه بلند آلپي )AGEB(: ابعاد 7 ميليمتر و بيشتر، وزن 435 گرم، 
درجه ی استاندارد بورس كاالي هند

هل دانه سبز آلپي )AGB(: ابعاد 6 ميليمتر و بيشتر، وزن 415 گرم، درجه ی 
استاندارد بورس مّلي كاالي احمد آباد )اين درجه با كسر قيمت مورد قبول است(

هل آلپي سبز برتر )AGS(: ابعاد 5 ميليمتر و بيشتر، 385 گرم 
هل آلپي سبز همراه با حمل AGS(1-1(: ابعاد 4 ميليمتر و بيشتر، 350 گرم

منبع: بورس كاالي هند

قرارداد هل از زمان ارائه در بورس، يكي از كاالهاي كشــاورزي پرطرفدار در سكوي 
معامالت بورس كاالي هند بوده اســت. ميانگيــن گردش روزانه ی اين محصول در فصل 
برداشــت )آگوست تا ژانويه ( به 884 تن رســيده است و بيشترين گردش 2642 تن بود 
كه در سپتامبر ســال 2006 به دست آمد. كل حجم تحويل اين محصول تا كنون 120 تن 
بوده است. عملكرد اين قرارداد را می توان با توجه به سطوح باالي موقعيت های معامالتی 
آن مورد بررســی قرار داد )به نمودار 28 نگاه كنيد(. عالوه بر اين، هل بورس كاالي هند، 
به عنوان نقد شونده ترين ابزار مديريت ريسك هل در بازار، به سرعت از قرارداد هل بورس 
مّلي كاالي احمد آباد پيشي گرفته است )نمودار 29(. در سال مالي 2007 -2006، بورس 

كاالي هند 91 درصد از سهم معامالت قراردادهاي آتي هل را در دست داشت.

نمودار.28:.عملكرد.قرارداد.هل.بورس.کاالی.هند،.2006-2007
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اين مســئله كاركرد ساختار بورس های كاال را نشــان مي دهد كه رقابت ميان اين سه 
بورس را امكان پذير ســاخته است. مشــخصات قرارداد بورس كاالي هند از نظر انتخاب 
محل تحويل و مشــخصات كيفي محصول، با قرارداد بورس مّلي كاالي احمد آباد تفاوت 
داشت. در نهايت، بعد از اينكه قرارداد بورس كاالي هند )كه دو سال بعد از قرارداد بورس 
مّلي كاالي احمد آباد روانه بازار شد( به نخستين قراردادي تبديل شد كه براي محصول هل 

نقد شوندگي بسيار بااليي داشت، بازار انتخاب دموكراتيكي را انجام داد.
براســاس نظرسنجي از 30 فعال بازار در پنج منطقه ی كشت در مراكز عمده ی توليد و 
ساير فعاالن در قطب معامله ی منطقه اي )ازجمله كشاورزان، معامله گران، فراوران، دالالن و 

صادركنندگان( نتايج زير به دست آمد:
· در طول نخســتين ســال قرارداد آتي هل بورس كاالي هند، مشاركت كشاورزان و 

معامله گران به نحو مستمري افزايش يافت؛ 
· تقريباً 5 تا 10 درصد كشــت كاران در بازار معامالت آتي هل مشــاركت داشــتند. 
مشــاركت كشت كاران بزرگ تر در مقايسه با كشــاورزان كوچك بيشتر است. كشت كاران 
بزرگ مستقيماً در بازار معامله مي كنند. كشت كاران كوچك تشكيل گروه هايي براي معامله 

را آغاز كرده اند؛
· صادركنندگان يكي از مهمترين عناصر زنجيره ی ارزش هل هستند و در بازار معاالت 

آتي هل فعاالنه مشاركت دارند؛
· از زمان معرفي قرارداد هل بورس كاالي هند، روند كاهش مســتمر قيمت ها تثبيت 

شده و اكنون قيمت ها روندي افزايشي يافته اند؛
· تعامل با كشــت كاران نشان مي دهد كه آن ها نيازمند صرف پول مستمر براي آبياري، 

نمودار.29:.حجم.معامالت.آتی.هل.بورس.ملی.کاالی.هند.و.بورس.کاالی.هند.
2004-2007
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كود و آفت كش براي بهبود محصول هل هستند. اين تنها درصورتي ميسر است كه در ازاي 
محصول خود بهاي بيشــتري دريافت كنند. باتوجه به اينكه در حال حاضر قيمت ها رو به 
افزايش است، آن ها احساس مي كنند كه اگر اين قيمت هاي افزايش يافته در آينده نيز حفظ 

شود، مي توانند به منظور تحقق بهبود محصول سرمايه گذاري كنند.
در حركتي كه اخيراً انجام شــد، بورس كاالي هند تصميم گرفت كه از ســپتامبر سال 
2007، قــرارداد تحويل دانه اي هل 6 تا 7 ميليمتري را بپذيرد. تحويل اين درجه هل با 15 
درصد تخفيف نســبت به هل درجه يك كه ابعاد غالف آن هفت ميليمتر و بيشــتر است 
پذيرفته مي شــود. درحالي كه هل داراي ابعاد غالف 7 ميليمتــر و باالتر حدود 30 درصد 
توليدی هل قابل تحويل هند را تشكيل مي دهد، هل 6 تا 7 ميليمتري 40 تا 45 درصد ديگر 

به توليد اين محصول در هند مي افزايد.

روغن نعنا   
بورس كاالي هند در آوريل ســال 2005 قرارداد معامالت آتــي روغن نعنا را به بازار 
روانه كرد. بورس مّلي كاال و مشتقات )NCDEX( نيز در آگوست همان سال اقدام مشابهي 
را انجام داد. اين دو قرارداد داراي مشــخصاتي هستند كه از نظر فني تفاوت دارند. بورس 
كاالي هنــد مي گويد: روش packed column كه براي تســت ميزان روغن موجود در نعنا 
به كار مي برد در ميان كشاورزان و معامله گران داخلي مقبوليت گسترده اي دارد و قبل از آغاز 
معامالت قراردادهاي آتي روال اســتاندارد بازار بوده است. شيوهايي كه بورس مّلي كاال و 
مشتقه براي سنجش ميزان روغن به كار مي برد براي معامالت صادراتي مناسب است. دليل 
اينكه بورس كاالي هند روش packed column را انتخاب كرد اين بود كه اين شيوه در بازار 
داخلي به شدت رايج بود و فعاالن محلي با آن راحت بودند. حجم معامالت بورس كاالي 
هند به ميزان چشــمگيري بيش از حجم معامالت بورس مّلي كاال و مشتقه است و بورس 
كاالي هند معتقد اســت كه شــيوه capillary column كه بورس مّلي كاال و مشتقات برای 
تست ميزان روغن موجود در نعنا به كار می گيرد با عرف بازار همخوانی ندارد. همچنين بايد 
به اين نكته نيز توجه كرد كه سومين بورس مّلي كاالي هند، يعني بورس مّلي كاالي احمد 

آباد، كريستال نعنا معامله مي كند كه محصوالت نهايي مشتق از فراوري روغن نعنا است.
حتي بعد از معرفي بازارهاي معامالت آتي، معامالت غير رســمي همچنان مسلط است 
)تاميز، الف 2007(. شركت در اين بازارها معامله گران را همچون معامالت قراردادهای آتي ي 
كه در بورس معامله مي شوند ملزم به وجه تضمين گذاري نمي كند. اگرچه فعاالن بازار با استفاده 
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از اين بازارها ريسك طرف معامله بزرگي را تحمل مي كنند، عدم الزام به وجه تضمين گذاري 
آن ها را جذاب مي كند. بنابراين، معامالت غيررسمي هنوز هم حجم چشمگيري از معامالت را 
به خود جذب مي كنند. از زمان آغاز معامالت آتي در بورس كاالي هند، معامله گراني كه اين 
بازارهاي غيررسمي را اداره مي كنند از قيمت هاي بورس كاالي هند تقليد و در برخي موارد، 
اين قيمت ها را به قيمت معيار خود تبديل كرده اند. آن ها همچنين از طريق دو قرارداد متفاوت 
كه به "خولي" و "باند" معروف هستند قراردادهای اختيار معامله فروشنده و خريدار را نيز ارائه 
داده اند. بــورس كاالي هند براي آموزش مردم درباره ی مزيت هاي معامله از طريق بازارهاي 
سازمان يافته به جاي بازارهاي غيررسمي يا غيرقانوني، برنامه هاي آموزشي برگزار كرده است.

براساس نظر سنجي از 45 كشاورز بر مبناي دو منطقه از مناطق چهارگانه ی كشت نعنا 
و منتخبي از ساير فعاالن بازار كه با آن ها مصاحبه شده است، نتايج زير به دست آمد:

· از زمان آغاز معامالت آتي، قيمت ها از حدود 330 روپيه به ازاي هر كيلوگرم به 540 
روپيه به ازاي هر كيلوگرم افزايش يافته است؛

· با كاهش تعداد واسطه ها، كشاورزان به تدريج سهم بيشتري از ارزش محصول را به 
خود اختصاص مي دهند؛

· از زمان تشــكيل بورس كاالي هند، فعاالن بازار بر اين باورند نوسانات بازار بيشتر 
شــده است. ولي 80 درصد از پاسخ دهندگان گفتند كه به دليل فعاليت بورس كاالي هند 

قيمت هاي باالتري را دريافت مي كنند؛
· بيشــترين تأثير در سطح مّلي بوده اســت، هند به بزرگ ترين توليدكننده ی يكي از 
نهاده هاي مهم چندين صنعت بزرگ تبديل شــده است. اين مسئله عالقه دولت و مردم به 

نمودار.30:.حجم.معامالت.روغن.نعنا.در.بورس.کاالی.هند.و.
بورس.ملی.کاال.و.مشتقات.هند،.دوره.2005-2007
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محصوالت نعنا را افزايش داده است؛
· يكي از كشــاورزان نعنا كه در اين نظر ســنجي با وي مصاحبه شد مي گويد: "در دو 
سال گذشته سطح زيركشت نعنا را افزايش داده ايم، چون قيمت هاي بهتري بابت روغن نعنا 
دريافت مي كنيم. از طريق پايانه ی  بورس كاالي هند، به راحتي مي توانيم اطالعات بازار را 
به زبان محلي خود از اينترنت دريافت كنيم و بر اين مبنا درباره ی خريد يا فروش تصميم 

بگيريم. اين محصول براي ما به يك معدن طالي نقد شونده تبديل شده است"؛
· حداكثر ســود نصيب افرادي كــه در دو انتهاي زنجيره ی عرضه قــرار دارند، يعني 
كشاورزان و صادركنندگان مي شــود. يكي از صادركنندگاني كه در اين نظر سنجي با وي 
مصاحبه شــد مي گويد: "بورس كاالي هند انحصار حق العمل كاران1 در بازار را شكســته 
است. بورس كاالي هند با تأمين قيمت هاي بهتر براي كشاورزان و همچنين به دليل تشويق 
آن ها به توليد بيشــتر، موفقيت بزرگي را در زمينه ی توليد روغن نعنا رقم زده است. اكنون 
هند بزرگ ترين صادركننده ی كريستال نعنا در جهان است. اين تنها كااليي است كه در آن، 

كشاورزان و صادركنندگان هر دو از طريق بورس كاالي هند سود مي برند"؛
· اكثر دســت اندركاران نظام اقتصادی بر اين باورند كه بازار قراردادهای آتي  روغن نعنا، 
بازار بسيار سوداگرانه ای است. بسياري از معامله گران و حق العمل كاران در اين بازار پول خود 
را از دســت داده اند )و ممكن است اين زيان ها عالوه بر بازارهاي غيررسمي يا غيرقانوني كه 

تحت كنترل نيستند، در بازارهاي كنترل شده ی معامالت قراردادهای  نيز ايجاد شده باشد(.

1- Commission Agents

نمودار.31:.روغن.نعنای.بورس.کاالی.هند:.سنجه.عملكرد،.)2005-2007(
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دستاوردهای اصلي بورس کاالی هند در شرایط محلی
· تسريع توسعه ی اكوسيستم گسترده تر كاال

عوامل.موفقیت.

· ايجاد بازارهاي نقد شونده براي كاالهاي داخلي؛
· مديريت سبد بزرگي از قراردادهاي كااليی؛

· استفاده اثربخش فناوري هايي كه به تغيير الگو مي انجامند؛ 
 تأثيرگذاري شديد بر فرهنگ معامالتي در هند؛

· تأكيد بر آموزش.
چالش.ها:

· افزايش مشاركت پوشش دهندگان ريسك )كشاورزان تجاري و كشاورزان كوچك(؛
· افزايش قدرت و انسجام مكانيزم تحويل؛

· مديريت در چارچوب محدوديت هاي سفت و سخت سياسي و نظارتی و با توجه به 
عدم قطعيت هايي كه ناشي از سيستم هاي تنظيمي است. 

فرصت.هاي.آینده:
· راه اندازي بورس نقدي الكترونيك مّلي براي يكپارچه سازي بازارهاي مّلي نقدي كاال؛

· توســعه ی قراردادهای اختيار معامله، شاخص و ساير كاالهاي غيرملموس )از قبيل 
وضعيت جوی، حمل و نقل( بعد از لغو ممنوعيت ها؛ 

· مشاركت سرمايه گذاران حقوقی و خارجي بعد از رفع ممنوعيت ها؛ 
· يكپارچه ســازي كامل تر بازارهاي كاال با تأمين مالي، با تبديل قبض انبار به ابزارهاي 

قابل معامله.

3-8 چارچوب نظارتی: کميسيون بازار قراردادهای آتی1
كميســيون بازار قراردادهای آتي نهاد ناظر بازار قراردادهای آتی هند است. اين مرجع 
تحــت نظارت وزارت امــور مصرف كنندگان و توزيع عمومي فعاليت مي كند و در ســال 
1953براســاس قانون تنظيم پيمان های آتي مصوب ســال 1952 تأسيس شد. كاركردهاي 

كميسيون بازار قراردادهای آتي عبارتند از:

1- Forward Markets Commission (FMC)
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الف( ارائه مشــاوره به دولت مركزي در زمينه ی تأييد يا عدم تأييد انجمن هاي مرتبط 
با قراردادهاي آتي يا ســاير جنبه هاي مرتبط با اعمال قانون تنظيم پيمان های آتي مصوب 

سال 1952؛
ب( تداوم نظارت بر بازار قراردادهای آتي و ســاير فعاليت هايی كه به موجب قانون به 

وی تفويض شده است؛ 
ج( گرد آوري و در مواردي كه كميســيون ضروري بداند، انتشار اطالعات مربوط به 
معامالت كاالهايي كه مشــمول مفاد اين قانون هستند، ازجمله اطالعات مرتبط با عرضه، 
تقاضــا، قيمت ها و ارائــه ی گزارش هاي ادواري به دولت مركزي دربــاره ی كاركرد بازار 

معامالت قراردادهای آتي در ارتباط با چنين كاالهايي؛
د( ارائه پيشنهادات كلي با نگاهي به بهبود سازمان و كاركرد بازارهاي معامالت آتي؛

ه( پذيرش مســئوليت بازرسي حساب ها و ساير اسناد انجمن هاي شناخته شده يا ثبت 
شده يا هر يك از اعضاي اين انجمن ها هرگاه كه ضروري باشد )وب سايت كميسيون بازار 

قراردادهای آتي، 10 آگوست سال 2007(.
در سال هاي اخير، كميسيون بازار قراردادهای آتي در توسعه ی بازار و افزايش ظرفيت 
ازجمله جلب توجه سياســت گذاران و ساير دســت اندركاران بازار به بازارهاي معامالت 
آتي كاال نقش مهمي ايفا كرده اســت. يكي از جلوه هاي اين مســئله، همكاري كميسيون 
بازار قراردادهای آتي با بورس هاي مّلي و منطقه اي در زمينه ی ايجاد آگاهي و ســمينارهاي 
ظرفيت سازي است. به عنوان مثال در سال 2005، اين كميسيون 24 سمينار برگزار كرد كه 
در هر يك بين 150 تا 200 نفر از كشــاورزان، اعضای تعاوني ها، سازمان هاي غيردولتي، 
معامله گران، صنايع، بانك ها، واردكنندگان و صادركنندگان و سرمايه گذاران شركت كردند.
بورس هاي كاال همچنين از اختيارات خود انتظامی چشمگيري برخوردارند )به ضميمه 
2 نگاه كنيد(. مكانيزم هاي نظارتی در سطح بورس از معيارهاي بين المللي ازجمله سيستم 
وجه تضمين، محدوديت تعداد معامالت براي ســوداگران و محدوديت نوســان روزانه ی 
قيمت پيروي مي كنند. استفاده از فناوري مدرن معامالت الكترونيكي امكان نظارت و پايش 
بازارها را ارتقاء بخشــيده است كه از اين جمله می توان به تجزيه و تحليل فوری ريسك 

موقعيت های معامالتی اعضا اشاره نمود.
با توجه به ساختار بازار كه توسط آن، بورس هاي مّلي و منطقه اي متعدد، با فهرست كردن 
قراردادهاي محصوالت مشابه مستقيماً با يكديگر رقابت مي كنند، اين الزام )كه در هند بيش از 
ساير بازارهاي مورد بررسي ضروري است( وجود دارد كه بورس ها با نهاد ناظر بيرونی بازار 
كاماًل هماهنگ باشــند. از اين منظر، گزارش مواضع معامالتي بزرگ در هر بورس و فرايند 
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تأييد راه اندازي قراردادهاي جديد، مكانيزم هاي نظارتی مهمي در هند هستند. 
توسعه ی بازار در هند از منع تقريباً همه اَشكال معامالت قراردادهای آتي در دهه 1970 
به سوي تاسيس بورس هاي مّلي كاال در سال های 2002 و 2003، حركت نموده و به سرعت 
در حال رشد هســتند. درحالي كه اين حركت ناشي از عزم دولت براي استقرار راهكاري 
جهت معامله ی قراردادهاي آتي است )سايت كميسيون بازار قراردادهای آتي، 10 آگوست 
2007(، ميراث دوره ی قبل در محدوديت هاي چشــمگيري كه هنوز برجاي مانده اســت 

مشخص است. ازجمله مي توان به محدوديت هاي زير اشاره كرد:
· معامله ی قراردادهاي اختيار معامله و كاالهاي غيرملموس1ممنوع است؛

· فعاالن بالقوه ی مهم بازار، يعني بانك ها و صندوق هاي ســرمايه گذاري مشترك، حق 
مشاركت در بازارها را ندارند؛

· درهاي بازارهاي فيزيكي بر روي مشــاركت ســرمايه گذاران خارجي بســته است 
)مشاركت محدود هندي ها در بازارهاي خارج از كشور مجاز است(؛

· بازارهــاي فيزيكي كاالهايي كه قراردادهاي آتي آن ها معامله مي شــوند هنوز گاهي با 
محدوديت حركت روبرو هستند كه نمايانگر چندپارگي تاريخي بازارهاي عمده ی هند است.
چندين سال، نشانه هايي وجود داشــت كه بسياري از اين محدوديت ها )در بازارهاي 
معامالت فيزيكي و آتي كاال( اصالح يا آزاد خواهند شــد. با وجود اين، پيشــرفت در اين 
زمينه كند بوده است و قوانين مورد نياز به داليل مختلف متوقف شدند يا به تأخير افتادند.
ســاختار نظارتی بازارهاي سرمايه ی هند چندپاره هستند. مســئوليت بازار معامالت 
قراردادهای آتي بين كميســيون قراردادهای آتي كه نظــارت بر بازار قراردادهای آتي كاال 
را برعهــده دارد و هيئت بورس و اوراق بهادار هنــد2 كه نظارت بر قراردادهای آتی مالی 
و بازارهاي مالي اوراق بهادار را برعهده دارد تقســيم شــده است )رزرو بانك هند ]بانك 
مركزی هند[ كه صنعت بانكداري را كنترل مي كند، ســازمان نظارتی و توســعه ی بيمه كه 
صنعت بيمه را كنترل می كند و سازمان تنظيم و توسعه صندوق بازنشستگي جديد براساس 

شرايط قانون مصوب سال 2005 از ديگر نهادهای نظارتی بازار هستند(.
اگر چه هيئت بورس و اوراق بهادار هند سازماني مستقل است، كميسيون معامالت آتي 
در حال حاضر تحت نظارت يكي از وزارتخانه هاي دولت مركزي است. اين مسئله فضايي 

را براي مشاركت سياسي در اتخاذ تصميم گيري هاي كنترلي فراهم كرده است.

1- به عبارت دیگر، قراردادهای مرتبط با پدیده هایی که به صورت غیرفیزیکی تحویل می شوند ازجمله شاخص ها، مشتقه های 
شرایط جوی و حمل و نقل.

2- the Securities and Exchange Board of India.
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در هند درباره ی اصالح ساختار نظارتی در دو حوزه بحث هايي مطرح است:
 نخســتين حوزه، تقويت اســتقالل كميســيون بازار قراردادهای آتي به منظور بركنار 
نگه داشــتن آن از دخالت هاي سياســي اســت و حوزه دوم، امكان گنجاندن ناظران بازار 
قراردادهای آتی مالي و كاال در يك سازمان واحد است. كميته اي كه توسط دولت منصوب 
شده )گروه مطالعاتی بين وزارتخانه اي همگرايي بازارهاي اوراق بهادار و مشتقه هاي كاال1 
به رياســت آقاي حبيب اهلل( گزارش مســاعدي را در زمينه هر دوي اين امكان ها و نياز 
عمومي تر افزايش انسجام نظارتی در بازارهاي كاالي هند ارائه داد )به كادر 18 نگاه كنيد(.
ولي يكي از نگراني هاي عمده اين اســت كه نظارت بر بازار كاال ممكن است در رژيمي 

همگراتر اولويت خود را از دست بدهد. نگراني هاي عمده در اين زمينه به ترتيب زير است:
· از دست رفتن بالقوه تخصص در زمينه تأثير بازارهاي معامالت آتي كاال در بازارهاي 

فيزيكي، كه حدودا 60 ميليون هندي از محل آن امرار معاش مي كنند؛
· اين امكان كه تنظيم كننده خدمات مالي ممكن اســت بخش كاال را فراموش كند و 

تخصيص منابع به حوزه هاي ديگر را در اولويت قرار دهد؛
· و اين احتمال كه توسعه رژيم همگرا ممكن است خود ناشي از دغدغه درباره ساير 

بخش ها باشد.
در نهايت، دولت هند به لحاظ تاريخي همواره به دخالت مستقيم در كاركرد بازارهاي 
كاالي كشــور گرايش داشته اســت. غلبه بر اين گرايش در يكي از گزارشات برجسته ی 
ســال 2004 به عنوان يكي از چالش هاي عمده ی توســعه ی بورس هاي كاالي هند مطرح 
شــده است )ســيگر، 11: 2004(. در همان گزارش، يكي از روساي سابق كميسيون بازار 

قراردادهای آتي براي روشن كردن اين موضوع مي گويد:
"در دهــه ی 1980 كه رييس كميســيون بازار قراردادهای آتي بودم، يك ســال ميزان 
بارندگــي كم بود و در آگوســت، قيمت های بازارهای آتی براي شــكر گور2 در ماه های 
پيــش رو افزايش يافت. وزير منابع عمرانــی مرا به دهلی فراخواند تا به من اطالع دهد كه 
نگران اين اســت كه با توجه به نزديكی زمان جشنواره های گانش چاتوری، ناوراتری، و 
ديوالی، افزايش قيمت شكر گور مشكالتی را ايجاد كند. من به عنوان رييس كميسيون، بايد 

برای پايين آوردن قيمت شكر گور كاری می كردم" )سيگر، 2004:11(.
گــزارش در نهايت چنين نتيجه گيري مي كند كه: "دولــت هند بايد براي ايجاد بخش 
كشــاوري مبتني بر بازاري كه قابليت رقابت در بازارهاي بين المللي را داشته باشد تالش 

1- Inter-Ministerial Task Force on Convergence of Securities and Commodity Derivative Markets.
2- Gur (Jaggery)
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كند. اين بدان معناست كه برخالف گذشته، وقتي مصيبتي بر بخش كشاورزي نازل مي شود، 
سياست گذاران بايد به خاطر داشته باشند كه نوسان قيمت ها معموالً ريشه در واقعيات دارد 
و ناشي از شرايط عرضه و تقاضاست. بايد در برابر تمايل تاريخي به منع معامالت آتي كاال 

به عنوان راه حلي مقبول، مقاومت كرد" )سيگر 2004:11(. 

کادر.18:.پیشنهادات.گزارش.حبیب.اهلل.درباره.ی.همگرایي.بازار
4-4 نقش نهادهای نظارتی در توســعه ی بــازار اهميت زيادي دارد. نهاد 
ناظر بايد از نظر تخصــص، منابع، قدرت و انعطاف پذيري عملياتي براي 
رويارويي با چالش ها توانمند باشــد. ساختار كميسيون بازار قراردادهای 
آتي كه در ســال 1953 به عنوان مرجعي مشــورتي تشكيل گرديد،  براي 
چالش هاي بازارهاي نوظهور كاماًل مناســب نيست. ساختار اين كميسيون 
بايد كاماًل اصالح شود تا اين مرجع نيز همچون بسياري از مراجع نظارتی 
ديگري كه اخيراً ايجاد شــده اند، از اســتقالل و منابع مورد نياز برخوردار 
باشــد. بعد از بررسي رويكردهاي مختلف به همگرايي، چينش بخش هاي 
مختلف و بحث بر ســر تعيين اولويت هاي فوق، گروه مطالعاتی به اتفاق 

آرا پيشنهادات زير را ارائه مي كند:
در ميان مــدت، اداره امور مصرف كننــدگان بايد تصميمات اداري اي را   -1
اتخاذ كند كه به تقويت و افزايش قدرت كميســيون بازار قراردادهای آتي 
منجر شــود. بالفاصله، كميسيون بازار قراردادهای آتي بايد از طريق احكام 
اجرايي به سازماني مســتقل و خودمختار تبديل شود. اين استقالل بايد در 

حوزه  هايي همچون مسايل پرسنلي و مالي نيز باشد.
برخي از سياست هاي مرتبط با بازارهاي نقدي كه نيروهاي عرضه و تقاضا را   -2
منحرف مي كنند، مانع از توسعه ی بازارهاي مشتقه هاي كاال مي شود. اين سياست ها 
شامل حداقل قيمت حمايتي، برنامه ی خريد انحصاري، قانون كميته هاي بازاريابي 
محصوالت كشاورزي، قانون بازارسياه، ماليات فروش تشخيصي، ماليات هاي حق تمبر 
و مجوز ورودی هستند كه دولت هاي ايالتي مختلف تحميل مي كنند. اين سياست ها 

كه به انحراف و چندپارگي بازار منجر مي شوند، بايد به سرعت اصالح شوند.
ابتدا محدوديت هاي مشاركت موسسات بانكي در بازارهاي كاال، دست   -3
كم براي اهداف پوشش ريسك، بايد با اصالح بخش 6 قانون تنظيم عمليات 



195 هند

بانكداري1 اصالح شود. 
اجراي نظام جامع انبارداری در سطح كشور براي هموار كردن امكان معامله قبوض   -4
انبار صادره از سوي انبارهاي تحت كنترل بايد تسريع شود. بايد چارچوب حقوقي و 

نظارتی ايجاد شود كه از طريق آن، معامله پذيري و ردگيري قبوض انبار ميسر شود.
چارچــوب قانوني جديد بايد محدوده بازار قراردادهای آتي را به گونه اي   -5
گسترش دهد كه كاالهاي غيرملموس مرتبط با بخش كاال از قبيل شاخص هاي 
كاال، قراردادهاي مبنا و اسپرد2 ، وضعيت جوی، الكتريسيته و حمل و نقل را در بر 
بگيرد. محدوديت مشاركت صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و سرمايه گذاران 
نهادي خارجي بايد با تغيير مقررات هيئت بورس و اوراق بهادار هند حذف شود.
وزير امور مصرف كنندگان بايد به عضويت كميته عالي بازارهاي سرمايه3 درآيد.  -6
به موازات اين، تغييرات قانوني بايد صورت پذيرد كه از طريق آن، نظارت   -7
بر بازارهاي معامالت آتي كاال و بازارهاي مالي در دستگاه واحدي تجميع گردد. 
اين مسئله ممكن است نيازمند اصالح، تغيير يا لغو قانون )تنظيم( پيمان های  
آتي مصوب سال 1952 باشد. در اين سازمان واحد، بايد يكي از اعضاي تمام 
وقت هيئت مديره بر بازارهاي معامالت آتي نظارت داشته باشد. بدين ترتيب 

از تمركز كافي بر بازارهاي كاال در سازمان يكپارچه اطمينان حاصل مي شود.
مسايل مرتبط با همگرايي با شركت هاي كارگزاری و بورس ها كه صرفه های   -8
به مقياس در اين حوزه ها تحت تأثير قرار می دهد، بايد به محض آغاز به كار اين 

سازمان يكپارچه، به اين سازمان محول شوند.
اين تغييرات، در مرحله ی اجرا دقت و تجزيه و تحليل بااليی را طلب مي كند   -9
و بنابراين، بايد براي نظارت بر بازارهاي معامالت آتي و بازارهاي مالي تحت 
نظارت اين سازمان واحد، به ويژه جنبه هاي اداري آن، يك كار گروه تشكيل شود.

منبع: حبيب اهلل )30: 2003(.

با وجود اين، در اوايل ســال 2007، به دنبــال افزايش قيمت برخي كاالهاي مهم و در 
شــرايط افزايش فشــارهاي تورمي، دولت معامله ی چهار قرارداد آتی، يعني قرارداد گندم، 
قــرارداد برنج و دو قرارداد حبوبات را ممنوع كرد. قرار اســت كميته تحقيق و تفحص از 

1- Banking Regulation Act.
2- Spreads
3- the High-level Committee on Capital Markets.
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كاركرد بازارهاي معامالت آتي كاال در اين زمينه در اواخر سال 2007 گزارشي را منتشر كند. 
با وجــود دخالت هاي اخير دولت و با پيشــرفت هند در مرحلــه ی برنامه ريزي براي 
آماده سازي يازدهمين برنامه پنج ســاله )2012-2007(، سياست گذاران ارشد براين باورند 
كــه بازارهاي معامالت آتي مي توانند نقش مهمي ايفا كننــد. بدين ترتيب، كار گروه دولت 
هند درباره ی مديريت ريسك كشــاورزي براي يازدهمين برنامه پنج ساله )2007-2012(، 
همان طور كه قباًل نيز ذكر گرديد بورس هاي كاال را "راهي براي ارائه كارآمد خدمات اعتباري، 
بيمه، قيمت هاي ثابت، حمل و نقل، انبارش و خريد مجدد... در شــرايطي نهادي و قانونمند 
مي داند ")دولت هند، 113: 2007(. كار گروه دولت هند درباره ی زيرساخت ها و سياست هاي 
بازاريابي كشاورزي مورد نياز براي معامالت داخلي و خارجي براي برنامه ی پنج ساله يازدهم 
)2012-2007( بر اين باور است كه بورس هاي معامالت آتي كاال در زمينه ی كشف قيمت، 
تحويل و كاهش ريسك كشاورزان نقش مهمي ايفا مي كند و بر توسعه بورس هاي نقدي مّلي 

الكترونيك به عنوان راهكاري براي گسترش بيشتر اين مزيت ها تأكيد مي كند. 

4-8 تأثيرات 
1-4-8 کشف قيمت 

انتشار.قیمت: در هند، در ابتدا برای انتشار قيمت بر نمايشگرهاي الكترونيكي قيمت تأكيد 
می شــد كه توسط بورس كاالي هند و ساير بورس ها در بازارهاي كشاورزان )مانديس( و در 
نقاط پر بيننده ی اطراف كشور ارائه مي شــوند. در حال حاضر، 290 مانديس در ماهاراشترا، 
150 مركز در آندراپرادش و 64 مركز در ماديا پرادش، به صورت الكترونيكي قيمت هاي بورس 
كاالي هند را ارايه مي دهند. مانديس ايالت هاريانا نيز به زودي به اين شبكه متصل مي شود. 
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ســاير كانال هايي كه بدين منظور به كار مي روند عبارتند از: تلويزيون، روزنامه، راديو، 
اينترنــت، پايانه هاي معامالتي و تلفن هاي همراه. در ظرف 12 ماه منتهي به ماه مي ســال 

2007، تقريباً 300000 پيامك قيمت كاالها به تلفن هاي همراه كاربران بازار ارسال شد.
قيمت هاي بورس كاالي هند در حدود 25 روزنامه ی منطقه اي و ملي نيز منتشر مي شوند 
كه هر يك تقريبا به دســت يك چهارم كشاورزان هند مي رسد. زبان در هند عامل مهمي 
محســوب مي شود و زبان هاي متعددي در اين كشور به كار مي روند: هندو، اردو، انگليسي 
و طيفــي از زبان هاي منطقه اي. بنابراين، بــورس كاالي هند اطالعات بازار را به زبان هاي 

مختلفي ارائه مي دهد تا دسترسي كشاورزان به اين اطالعات افزايش يابد. 
در نظرســنجي هايي كه در بازار محصوالت نعنا و هل انجام گرفت، اكثر توليدكنندگان 
پذيرفتند كه از زمان ارائه ی ايــن قراردادها به بازار، اطالعات آن ها درباره ی بازار افزايش 
يافته اســت، ولي يكي از پاسخ دهندگان نظرســنحي بازار هل بر اين باور بود كه بايد در 

مناطق توليدي تابلوهاي نمايشگر الكترونيكي بيشتري نصب كرد.
عالوه بــر اين، بــورس كاالي هند در زمينه  ی غلبه بر موانع زيرســاختي و جغرافيايي 
توزيع اطالعات بازار از طريق همكاري مشترك با پست هند )سرويس پست مّلي كشور( 
ابتكاراتي را به عمل آورده است )به كادر 19 نگاه كنيد(. تاكنون، شصت دهكده اطالعات 

قيمت هاي پايان روز را از اين طريق دريافت مي كنند.

کادر.19:.شــراکت..کاری.در.زمینه.توزیع.اطالعات.براي.پل.بستن.بر.
مایل.آخر.-.بورس.کاالي.هند.و.خدمات.پست.هند

درژوئن ســال 2006، بورس كاالي هند پيمانی راهبردي با شركت پست هند 
منعقد كرد. بورس كاالي هند به دنبال ايجاد شــراكت براي گســترش دامنه ی 
فعاليت هاي خود در 630000 روستاي هند بود و پست هند نيز به دنبال يافتن 
شــيوه هاي جديد براي حفظ شبكه گسترده ملي خود بود كه بيش از 155000 
شعبه داشت. بدين ترتيب، به نظر مي رسد اين موضوع، اتحاد مناسبي ميان دو 
تأمين كننده ی خدمات بسيار متفاوت است كه يكديگر را تكميل مي كنند و براي 
يك بورس كاال، ابتكاري بسيار موثر براي متصل كردن توليدكنندگان دور دست 
يا حاشيه نشين به بازاراست. حاصل اين مشاركت، گرامين سوودا كندرا: مركز 
تســهيل دهكده )GSK( بود. اين مراكز احتماالً در دفاتر پست سرتاسر كشور 
مستقر هستند. اين ابتكار، فناوري و زيرساخت هاي فيزيكي موجود را به گونه اي 
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منحصر به فرد با يكديگر تركيب مي كند. يك رايانه شــخصي )كه به تجهيزات 
جانبي و ارتباط اينترنتي مجهزاست( در دفتر پست شهركوچكي نصب مي شود. 
اين دفتر به عنوان قطب اطالعات دهكده در مناطق مجاور عمل مي كند كه از طريق 
حركت هاي روزانه ی پستي به اين قطب متصل هستند. با تأمين اطالعات توسط 
اين قطب، روساي پست خانه در دهكده ها به طور روزانه جديدترين اطالعات 
قيمت را روي تخته ســياه هايي كه به راحتي در دسترس كشاورزان قرار دارند 
مي نويسند. براي بخش جالگائون، 16 دفتر پست دهكده به اين ترتيب به شبكه 

متصل هستند و به حدود 20 هزار خانوار خدمات ارائه مي دهند. 
شــبكه GSK در دو مرحله به ارائه اطالعات مي پردازد. ابتدا كشــاورزان 
مي توانند از طريق ارائه ی قيمت هاي نقدي و آتي از اين مركز استفاده كنند و 
اين مسئله آن ها را تشويق مي كند تا تصميمات برداشت و فروش محصوالت 
را بــه جاي قيمت هاي نقدي، بر قيمت هاي بازارهاي آتي مبتني كنند. اين 
مركز همچنين با ارتباط اينترنتي، كشاورزان را براي دريافت مشاوره و پاسخ 
پرسش هايشــان به مراكز فني مرتبط مي كند. دوم اينكه در آينده، اين مركز 
به عنوان فروشگاهي براي ارائه كليه ی خدمات به كشاورزان به كار مي رود. 
عالوه بر قيمت هاي برخط معامالت نقدي و آتی، اين مراكز ممكن اســت 
به ارائه ی نهاده ها، مشورت درباره ی شرايط هوا، بيمه محصوالت، پيش بيني 

عرضه و تقاضا، انبارداري و اطالعات استانداردهاي كيفي نيز بپردازند.

کاهش نابرابری های اطالعاتی
شــواهدي كه از نظرسنجي هاي روغن نعنا و هل به دســت آمده است نشان مي دهد 
كه عميق ترين تأثير معرفــي قراردادهاي آتي  كاال، تغيير زنجيره هاي عرضه با خارج كردن 
واسطه ها از بازار بوده است )به كادر 20 نگاه كنيد(. پاسخ دهندگان به نظر سنجي هل به اين 
نكته اشاره كردند كه كشت كاران قيمت هاي بهتري را از معامله گران واسطه و مراكز حراج 
دريافت مي كنند و اين، حاصل دسترسي به قيمت مرجع است. صادركنندگان، معامله گران 
و عمده فروشــان از امكان دريافت مستقيم هل فرآوري شده از بستر بورس برخوردارند و 
نيازي به عبور از مجراي مراكز حراج و يا معامله گران ســنتي ندارند1. همچنين مشــخص 

1- این تغییر زنجیره ی عرضه یکی از پیامدهای تحویل فیزیکی کاال در بورس کاالی هند است نه اطالعات بازار. این مسئله 
به دالیل ساختاری در اینجا ارائه شده و در بخش های بعد به آن می پردازیم.
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گرديد كه دسترسي به قيمت هاي مرجع معامالت آتي ابزار قدرتمندي عليه سلطه ی تعداد 
معدودي از بازيگران بر بازار است.

کشاورزان.در.یک.دفتر.واسطه،.در.حال.کنترل.قیمت.نعنا.
از.روی.یكی.از.پایانه.های.بورس.کاالی.هند

کادر20:.تحوالت.زنجیره.عرضه.در.بازارهای.کاالی.هند:.هل.و.روغن.نعنا
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پاســخ دهندگان به نظر سنجي نعنا به اين نكته اشاره كردند كه زنجيره ی نعنا با حضور 
واســطه هاي متعدد طوالني شده است. قبل از معرفي قرارداد بورس كاالي هند، حدود 80 
درصد كشــاورزان روغن نعناي خود را بــه معامله گر يا نماينده اصلی دهكده مي دادند كه 
حدود هفت درصد ســود را به خود اختصاص مي داد. معامله گــران و كارگزار، روغن را 
از اين نماينده ها مي خريدند. براســاس اين نظر ســنجي، از زمان معرفي قراردادهاي آتي، 
كشاورزان مي توانند مستقيماً محصول خود را به معامله گر يا كارگزار بفروشند. عالوه بر اين، 
كشاورزان مي توانند با مقايســه ی قيمت هايي كه كارگزاران و معامله گران پيشنهاد مي كنند 
با قيمت هايي كه بورس كاالي هند منتشــر مي كند تصميم بگيرند محصول خود را به كدام 
كارگزار يا معامله گر بفروشــند. همچنين افزايش رقابــت ميان كارگزاران و معامله گران به 

معناي اين است كه امكان دستكاري بازار كمتر است.
كشــاورزان مي گويند كه در مورد هر دو محصول، از زمان آغاز به كار قراردادهاي آتي، 
زنجيره ی عرضه دگرگون شــده اســت. اگرچه اين نظر سنجي نشان مي دهد كه اثر حذف 
نماينده دهكده در تغيير زنجيره ی عرضه ی نعنا نسبتا گسترده است، ميزان تغيير مدل خريد 
هل براي صادركنندگان چندان مشــخص نيست. عالوه بر اين، اگرچه اين نظر سنجي نشان 
مي دهد كه كشاورزان بزرگ و كوچك هر دو از اين شرايط سود مي برند، توزيع دقيق اين 

سود )يعني اينكه چه كسي بيشترين سود را مي برد( مشخص نيست.
نوسان.قیمت.نقدي: تأثير معرفي قراردادهاي آتي بر نوسان قيمت هاي نقدي ناهمگون 
بوده است )به جدول 6 نگاه كنيد(. در نظرسنجي هل، فعاالن بازار بر اين باور بودند كه از 
زمان معرفي قراردادهای آتي  بورس كاالي هند، ميزان نوســان قيمت ها كاهش يافته است. 
مديــر اجرايي مركز حراج هل در كاريال مي گويد كه: "معامله ی برخط قراردادهاي آتي به 
كاهش تغيير قيمت ها و ثبات بيشــتر قيمت هاي نقدي منجر شــده است ". با وجود اين، 
داده هاي هل و روغن نعنا نشــان مي دهد كه نوسان قيمت هاي نقدي در واقع افزايش يافته 
اســت )و در مورد نعنا، اين افزايش چشمگير بوده است(. از سوي ديگر، تغيير قيمت هاي 
نقدي ساير كاالها، ازجمله گندم و سه نوع حبوبات، كاهش يافته است. داليل اين واكنش 
ناهمگون بازار ممكن است شامل ناكافي بودن داده هاي گردآوری شده مربوط به قيمت هاي 
نقدي قبل از راه انــدازي معامالت آتي بورس ها، محدوديت ها و تنگناهاي مختلفي كه در 
بازارهاي نقدي هر كاال وجود دارد و تفاوت هاي ســاختار بازار براي هر كاال باشد. در هر 
صورت، بازارها هنوز در نخســتين مراحل توسعه ی خود هستند و هنوز براي نتيجه گيري 
نهايي زود است. مسلما در اين زمينه بايد تحقيقات بيشتري صورت بگيرد؛ چون تغيير در 
ميزان نوسان قيمت هاي نقدي مي تواند تأثير مهمي بر همه ذينفعان بخش كاال داشته باشد.
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جدول.1:6.نوسان.قیمت.هاي.نقدي.در.هند:.قبل.و.بعد.از.معرفي.بازارهاي.آتي
بعد از قراردادهاي آتيقبل از قراردادهاي آتيكاال

7/669/20هل
1/۴213/56نعنا     

۴/233/03گندم
11/198/90نخود
5/801/70لوبیا 

5/75۴/06اوراد172

استفاده.از.اطالعات.بازار: نظرسنجي نعنا حكايت از اين دارد كه كشاورزان هندي از 
قيمت هاي آتي براي بهبود تصميمات برداشت و فروش محصوالت خود استفاده مي كنند.

تغییر.الگوهاي.برداشــت: رشد شديد توليد روغن نعنا از زمان افزايش قيمت ها نشان 
مي دهد كه كشــاورزان براي تصميمات برداشــت محصوالت از قيمت هاي آتي استفاده 
مي كنند. ســطح زيركشت نعنا از 100 هزار هكتار در ســال 2004 به 250 هزار هكتار در 
سال 2006 افزايش يافته است. حجم توليد از 12000 تن در سال 2004 به 32000 تن در 
سال 2006 افزايش يافته است. اين نظرسنجي همچنين نشان مي دهدكه نعنا معموالً همراه 
با ســاير محصوالت به تناوب كشت مي شود و به دليل مقاومتش، حتي گاهي بر پشت  بام 
خانه هاي كشــاورزان نيز كشت مي شود. درنتيجه، نعنا براي بســياري ازكشاورزان منطقه 
به عنوان محصولی كاماًل نقدي محسوب مي شد. آن ها نيازهاي نقدي فوري و فصل آينده ی 
خود را از طريق محصوالتي از قبيل گندم و ســيب زميني تأمين مي كردند و براي برآورده 
ســاختن نيازهاي ضروري خود از درآمد حاصل از نعنا اســتفاده مي كردند. در مورد هل، 
از زمان راه اندازي قرارداد بورس كاالي هند تنها يك ســال گذشــته و بنابراين در انتخاب 

محصول براي كشتزارهاي جديد تغيير چشمگيري مشاهده نشده است.
تغيير الگوهاي فروش: نظر ســنجي نعنا نشان مي دهد كه اكنون كشاورزان قيمت هاي 
بورس كاالي هند را قبل از فروش محصوالت خود مي بينند. 70 تا 75 درصد كشاورزاني 
كه در نظرسنجي شركت كرده اند مي گويند كه با پيش بيني قيمت هاي بيشتر در فصل هاي پر 
تقاضا، بخشي از محصول خود را در انبار نگه مي دارند. داده هاي انجمن روغن نعنا نيز اين 
مسئله را تأييد مي كند و نشان مي دهد كه ذخيره ی اين محصول از تقريباً 3000 تا 4000 تن 

قبل از آغاز معامالت آتي به بيش از 8000 تن تا سال 2007 افزاش يافته است.

1- Urad
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كارايي اطالعات قيمت: يكي از مزيت هاي مهم مدل چند كااليي هند )كه در آن، هر يك 
از ســه بورس ملي كاال طيف گســترده اي از قراردادها را در رقابت مستقيم با ساير بورس ها 
ارائه مي كنند( اين است كه براي نخستين بار، فضايي براي ايجاد تعدادي از مشتقه هاي كاالي 
بومي كه در ساير بازارهاي جهان معامله نمي شوند نيز فراهم شده است. ازجمله مي توان به دو 
كاالي مورد مطالعه، يعني هل و روغن نعنا اشاره كرد. با گسترش بازار جهاني اين كاالها )كه 
هردو به مقادير چشمگيري توسط سازندگان و مصرف كنندگان سرتاسر جهان به كار مي روند(، 
چشم انداز توسعه ی معياري جهاني روشن تر شده است. در واقع، نظرسنجي هل نشان مي دهد 
كــه صادركنندگان هندي از قيمت هاي بورس كاالي هند به عنوان مرجعي در مذاكره بر ســر 
معامالت صادراتي استفاده مي كنند. ولي در حال حاضر، درهاي بازارهاي معامالت آتي كاالي 
هند همچنان بر روي شــركت كنندگان خارجي بسته اســت و اين مسئله مانع از تبديل اين 
بورس به يك مرجع واقعي جهاني همچون بورس مالزي در صنعت روغن نارگيل مي شــود. 
سيب زميني، كنف هندي و گوار، ادويه هاي مختلف، حبوبات، دانه هاي روغني و محصوالت 

پتروشيمي از ديگر كاالهايي هستند كه قراردادهاي آتي آن ها تنها در هند معامله مي شوند.

2-4-8 مدیریت ریسك قيمت 
نخســت اينكه بايد به اين نكته توجه داشــت كه براي قراردادهــاي هل و نعنا كه در 
بورس كاالي هند معامله مي شوند، و همچنين بيش از بيست كاالي فهرست شده ی ديگر، 
پيش نيازهاي اصلي در شرايط تجاري كه مديريت اثربخش ريسك قيمت را ميسر مي سازد 

به قرار زير است:
· بازارهاي نقد شــونده: حجم معامالت هل تقريباً 10  برابر حجم توليد در سال 2006 

بود، و حجم معامالت روغن نعنا 26 برابر توليد در همان دوره بود؛
· معامالت در محيط معامالتي نظارت شده و قانونمند و تحت قوانين و آيين نامه هاي 

بورس كاالي هند و با نظارت اين بورس انجام مي شود؛
· اطالعات بازار به صورت شفاف منتشر مي شوند تا از نابرابري هاي اطالعاتي كه ممكن 

است به نفع برخي ذينفعان باشد پرهيز شود؛
· اتاق پاياپاي بورس به عنوان طرف معامله مركزي عمل مي كند و عملكرد هر قراردادي 

را كه از طريق بورس ارائه مي شود تضمين مي كند.
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بورس كاالي مّلي هند كاالهاي بومي بسياری را معامله می كند كه در جهان، هيچ معيار 
كشــف قيمت ديگري براي آن ها وجود ندارد و اين مســئله در مورد هل و نعنا نيز صادق 
اســت. البته يكي ديگر از بورس هاي هند نيز اين كاالها را معامله مي كند. بين قيمت هاي 
بازارهاي نقدي و آتي هند، ضريب همبســتگي 98 درصد به دســت آمده كه همبســتگي 

قدرتمندي است )به نمودار 32 نگاه كنيد(. نعنا نيز در طيف مشابهي قرار دارد.
در ارتباط با بسياري از كاالهاي ديگر كه در ساير نقاط، قيمت هاي مرجع جهاني براي 
آن ها وجود دارد، بورس هاي هند نسخه ی محلي اين قراردادها را ارائه مي كنند )روغن خام 
نارگيل نمونه اي از اين قراردادهاســت كه بــورس كاالي مالزي قيمت مرجع آن را تعيين 
مي كند و بورس كاالي هند، بورس ملي كاال و مشتقات و بورس مّلي كاالي احمدآباد هر 
يك داراي يك قرارداد روغن نارگيل هســتند كه ممكن است يك بستری معامالتي محلي 
باشــد(. اين مسئله به ما كمك مي كند تا بر موانع مشــاركت هند در بورس هاي خارج از 
كشور و همچنين بر ريسك هاي اعتباری و نرخ تسعيري كه با چنين مشاركتي همراه است 
غلبه كنيم. اگرچه ممكن است شركت هاي زراعي بزرگ مستقيماً در بورس معيار خارجي 

نمودار32:.هل.و.نعنا.در.بورس.کاالی.هند:.همبستگی.قیمت.های.نقدی/آتی
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شركت داشته باشند، قراردادهاي محلي فعاالن كوچك تری را جذب می كند كه از توانايي 
دسترسي به بستر مديريت ريسك بهتري برخوردارند. عالوه بر اين، آربيتراژ گران مي توانند 

قيمت هاي محلي را با قيمت هاي بين المللي همراستا كنند.
همان طور كه قباًل گفتيم، در خصوص هند، در مقايســه با ســاير كشــورهايي كه در 
اين مطالعه بررســي شده اند، انتظار اينكه كشــاورزان خرده پا بتوانند مستقيماًً از بازارهاي 
معامالت آتي استفاده كنند بيشتر است. با وجود اين، در حال حاضر، تجربه نشان مي دهد 
كه مشــاركت كشــاورزان خرده پا محدود است. نظرســنجي هاي هل و نعنا نشان مي دهد 
كه كشــاورزان بزرگ هل و نعنــا در حال حاضر در اين بازار مشــاركت دارند. با وجود 
اين، نظرسنجي هل همچنين نشان داده اســت كه استفاده از بازارهاي آتي انگيزه اي براي 

كشاورزان ايجاد كرده است تا براي معامله، خود را در قالب گروه هايي سازماندهي كنند.
عالوه بــر اين، همان طور كه مطالعه برگ )2007( در خصوص فعاليت هاي تعاوني های 
هافد1 در خالل ســال های 2004 تا 2007 در بازارهاي گندم كه اكنون به تعليق درآمده اند 
نشــان می دهد، فعاليت هاي مدل تعاوني هاي كشاورزي به عنوان تجميع كننده محصوالت 
به نيابت از كشــاورزان خرده پا در هند عملكرد موفقي داشته است )با كادر 21 نگاه كنيد(. 
مشــاهدات نشان مي دهد كه اين مدل هنوز در كشور گســترش نيافته است و شايد يكي 
از موانع آن اين باشــد كه بسياري از كشــاورزان خرده پا كه براي شركت فردي در بازارها 
بيش از حد كوچك هســتند، ممكن است براي مشاركت جمعي نيز از سازماندهي مناسب 

برخوردار نباشند. 
پاسخ هايي كه به نظرسنجي هل داده شده است نشان مي دهد كه فعاالن بازار استفاده از 
معامالت آتي به عنوان ابزار پوشش ريسك را آغاز كرده اند. اگرچه در زمان اين نظرسنجي، 
قراردادهای آتي  هل بورس كاالي هند تنها يك سال بود كه به بازار ارائه شده بودند، 5 تا 
10 درصد از كشاورزان در بازار معامالت آتي شركت دارند و كشاورزان بزرگ تر مشاركت 
بيشتري در اين بازار دارند. با وجوداين، اين نظرسنجي به نقل از يكي از كشاورزان كوچك 
مي گويد: "من معامله آتي انجام نداده ام ولي كشــاورزاني راديده ام كه از اين معامالت سود 
برده اند و احســاس مي كنم كه در آينده نيز اين معامالت براي كشــاورزان مفيد اســت". 
يك معامله گر ديگر درباره ی امكان انتقال منافع پوشــش ريســك به كشاورزان مي گويد: 
"اگر قيمت هاي بهتري دريافت كنم، مي توانم قيمت هاي بهتري به كشاورزان بدهم. مسلمًا 
معامالت آتي به من كمك كرده است تا قيمت هاي بهتري دريافت كنم". با وجود اين، معلوم 

1- HAFED
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نيســت معامله گران تا چه حد نفع پوشش ريسك را داوطلبانه به كشاورزان منتقل كرده اند 
يا منتقل مي كنند. انگيزه ی آن ها براي انجام اين كار معلوم نيســت. اين نظرسنجي همچنين 
نشــان مي دهد كه صادركنندگان از معامالت آتي به عنوان ابزار پيشگيري از آسيب پذيري 

معامالت پوشش ريسك در برابر ريسك قيمت استفاده مي كنند. 
نظرسنجي نعنا همچنين نشان مي دهد كه از 45 كشاورز بزرگي كه با آنان مصاحبه شد 
تنها يك كشاورز در بازار معامالت آتي مشاركت فعال دارد و موانعي همچون عدم آگاهي، 
توانايي و انگيزه، مانع از فعاليت ســاير آن ها در اين بخش شده است. پژوهش خصوصي 
يكي از نويسندگان در هند اين يافته ها را تقويت مي كند و تنگناهاي ديگري را برمي شمارد 

كه معموالً مانع از مشاركت كشاورزان مي شود:
· ابعاد قراردادها معموالً بسيار بزرگ تر از حجم كل توليد كشاورزان است؛

· كيفيت باالي محصوالت كه كشاورزان براي رعايت آن ها به شدت تالش مي كنند؛
· فاصله ی زياد انبارها از مزارع كشــاورزان و ارتباطات حمل و نقل نامناســب براي 

رسيدن به آن ها؛
· محدوديت هاي نظارتی كه مانع از معامالت قراردادهای اختيار معامله و مشــاركت 

نهادهاي مالي در بازار معامالت آتي مي شود.
برخي از اين محدوديت ها ممكن اســت با اقدامات مبتكرانه كاهش يابند. مثاًل مي توان 
قراردادهاي كوچك را روانه ی  بازار كرد )براي نمونه به سايت بورس كاال و معامالت آتي 
بزريل نگاه كنيد(. مقياس گســترش يافته ی كســر و صرف قيمت را مي توان براي سطوح 
مختلف كيفيت كاالهايي كه به انبارهاي بورس تحويل مي شوند به كار برد. الزامات مربوطه 
به وجه تضمين  را مي توان با ايجاد صندوق ضمانت كاهش داد )به صندوق معامالت بازار 
كشــاورزي بورس كاال و معامالت آتي برزيل نگاه كنيــد(. در نهايت، بورس هاي نقدي 
الكترونيكي ملي پيشــنهادي نيز ممكن است مشاركت كشــاورزان در بازار معامالت آتي 
را افزايش دهد. اين بورس ها به كشــاورزان فرصت مي دهنــد تا با معامالت الكترونيكي 
كاالهايي كه بهتر مي فهمند و مي توانند ســود زيادي از آن ببرند آشــنا شوند. عالوه بر اين، 
اگر معامالت نقدي و آتي در يك سيســتم يكپارچه شوند، كشاورزان به راحتي مي توانند 
مبادالت بازاريابي و راهبردهاي پوشــش ريسك را همزمان انجام دهند. با وجوداين، مدل 
تجميع كننده محصوالت )كه در كادر 21 به تصوير كشيده شده است( شايد بهترين فرصت 
ارائه ی راه حل هاي مديريت ريسك قيمت براي كشاورزان خرده پاي هند را فراهم مي آورد. 
بورس كاالي هند اين نكته را دريافته است و تالش مي كند به سازمان هاي غيردولتي امكان 

دهد تا به عنوان تجميع كننده محصوالت كشاورزان كوچك عمل كنند. 
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متاســفانه درباره ی ميزان پوشــش ريسك توســط كاربران تجاري كاالهاي هند اطالعاتي 
در دســت نيست. پژوهش قبلي يكي از نويسندگان نشــان مي دهد كه اين يكي از چالش هاي 
عمده اي اســت كه در برابر بورس هاي كاال، به ويژه براي كاالهاي كشاورزي قرار دارد. بسياري 
از بزرگ ترين توليدكنندگان، معامله گران و كاربران كاالهاي كشــاورزي سال هاست كه اجازه ی 
مشــاركت مســتقيم در بورس هاي بين المللي را داشــته اند. مهاجرت آنان به سكوهاي محلي 
اغلب با محدوديت هاي سخت گيرانه ی تعداد معامالت و سيستم نظارتی بوروكراتيك معافيت 
پوشــش دهندگان بزرگ ريسك از اين محدوديت ها روبروســت. عالوه بر اين، در مواردي كه 
شركت ها در بازارهاي بين المللي كاال مشاركت دارند، احتمال اينكه قيمت مرجع جهاني قيمتي 
باشد كه بيش از ساير قيمت ها در مبادالت به كار مي رود زياد است. بنابراين پوشش ريسك در 
بورسي كه قيمت مرجع جهاني را كشف مي كند، بهتر از بورسي است كه بر مبناي بستر معامالتي 
محلي عمل مي كند. با وجود اين، ممكن اســت ايجــاد آگاهي و تغيير ذهنيت نهادهايي كه در 
بورس هاي بين المللي مشــاركت ندارند و ارائه كمك فني به منظور گنجاندن مديريت ريســك 
قيمت در عمليات تجاري عادي آن ها چالش افزايش مشاركت آن ها در بازار معامالت آتي باشد.

کادر.21:.مورد.پژوهي:.پوشش.ریسک.تعاوني.به.عنوان.تجمیع.کننده.
محصوالت.کشاورزان.خرده.پا.در.هند

تعاونی هافد )HAFED( نمونه ی كامل نهادهاي تعاوني كشاورزي است كه 
دولت در ايالت هاريانا تاســيس كرده است. اين نهاد عالوه بر عمل به عنوان 
توليدكننده ی گندم تحت برنامه حداقل قيمت هاي حمايتي دولت هند، به عنوان 
يك خريدار، تأمين كننده نهاده ها و ارائه دهنده ی اعتبار براي توليدكنندگان گندم 
در هريانا نيز عمل مي كند. هافد بعد از راه اندازي در جوالي سال 2004، استفاده 
از بورس مّلي كاال و مشتقه هاي هند را به عنوان يك پوشش دهنده ی استاندارد 
ريســك آغاز كرد. يعني اينكه قراردادهاي آتي كوتاه مدت خود را در بورس 

مّلي كاال و مشتقه هاي هند مي فروخت و از كشاورزان خريد نقدي مي كرد.

استفاده.هافد.از.قراردادهاي.آتي.گندم.بورس.مّلي.کاال.و.مشتقه.هاي.
هند.)خریدهای.غیر.تضمینی.تعاونی(
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مقدار پوشش ریسك شده )موقعیت 
معامالتی فروش قرارداد آتي (
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معامالتی فروش(
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2006/071070۴381۴5020860
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جدول فوق نشــان مي دهد كه هافد به موازات افزايش پيچيدگي و دقت 
عمل خود، به ســرعت اســتفاده از معامالت آتي گندم و مكانيزم تحويل 
محصوالت خود را ظرف اين سه سال افزايش داده است. در طول سال هاي 
2007-2006، هافد توانست سود خالص 108 روپيه به ازاي هر كنتال بعد 
از كســر هزينه هاي انبارداري، بهره، ماليات بر ارزش  افزوده و هزينه هاي 

حمل و نقل را براي خود تثبيت كند.
استفاده هافد از قرارداد گندم بورس مّلي كاال و مشتقات هند، نمونه اي كتابي 
از اســتفاده از خريد نقدي1 با استفاده از پوشش ريسك كوتاه مدت2 براي 
محافظت در برابر زيان ها و تضمين قيمت جذاب پس از برداشــت است. 
هافد با موفقيت از قرارداد گندم بورس مّلي كاال و مشــتقات هند استفاده 
كرده است؛ چون خريدهاي گندم آن با مشخصات كيفي و كّمي هم خواني 
دارد، داراي انبارهاي معتبري اســت كه مي توان تحويل را در آن انجام داد 
و قيمت هاي گندم به نرخي باالتر از نرخ خريد ميانگين معامله مي شــوند. 
همچنين هافد در طراحي راهبرد پوشــش ريسك خود نيز از اصول كتابي 
پيــروي مي كند: اين تعاوني گنــدم را خريداري مي كند و در قراردادي كه 
باالترين قيمت را دارد پوشش ريسك مي كند. در نهايت، هافد اميدوار بود 
با توزيع ســود خود در ميان كشاورزان، از مزيت هاي قرارداد آتي بورس 
مّلي كاال و مشــتقات هند بهره مند شود. اين منفعت تنها شامل سود نبود، 
بلكه پيشــرفت هاي آموزشي، فناوري و اجتماعي را نيز دربر مي گرفت كه 

جامعه كشاورزي هرايانا را غني تر مي سازد.
با توجه به راهبرد محتاطانه ی پوشش ريسك - هافد و هم خواني و هماهنگي 
نزديك ميان قيمت هاي معامالت آتي گندم بورس مّلي كاال و مشتقات هند 
و معامالت گندم در هند، اين گزارش پيشــنهاد نمي كند كه تعاوني هافد از 
مكانيزم پوشش ريسك جهاني ديگري، به ويژه گندم زمستانه ی قرمز بورس 
معيار بين المللي، براي مديريت تغيير قيمت محلي گندم استفاده كند. اگرچه 
قرارداد بورس معيار بين المللي ممكن اســت با گندم سفيد ارتباط خوبي 
داشته باشد ، مبناي آن امسال 70 دالر در هر تن )از كسر تا صرف قيمت( 
تفاوت داشــته اســت و اين مسئله نشان مي دهد كه سطوح مبنا تا چه حد 

1- Cash Long
2- Short hedge
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خطرناك شــده اند. برخي مناطق مديريت ريسك در كشورهاي ديگر نيز 
هســتند )اســتراليا و اوكراين( كه مي توانند در آينده به عنوان مكانيزم هاي 
پوشــش ريســك عمل كنند، ولي اين مراكز هرگز نمي توانند براي نيل به 
اهــداف تعاوني هافد به عنوان يك تجميع كننده، شــريك توليدكنندگان و 
تأمين كننده خدمات اطمينان از مرغوبيت با بورس مّلي كاال و مشتقات هند 
برابري كنند. عالوه براين، از آنجا كه اكثر بورس هاي مّلي به مشتريان داخلي 
تمايل دارند، ممكن است اجازه مشاركت خارجي در اين مراكز را ندهند. 

منبع: برگ ) 3: 2007(

3-4-8 مكانی برای سرمایه گذاری
پيــش از هر چيز، بايد به اين نكته توجه كرد كه براي هردو قرارداد هل و روغن نعنا، 
پيش نيازهاي اصلي در محيط تجاري كه بورس كاالي هند را به مكاني امن و جذاب براي 

سرمايه گذاري تبديل مي كند عبارتند از:
· بازارهاي نقد شونده؛

· معامله در محيطي نظارت شــده و قانونمند و براساس قوانين و آيين نامه هاي بورس 
كاالي هند و تحت نظارت كميسيون بازار معامالت آتي انجام مي شود؛

· اطالعات بازار به صورت شــفاف توزيع مي شود تا از نابرابري هايي كه ممكن است 
به نفع برخي گروه هاي ذينفعان باشد پرهيز شود؛

· اتاق پاياپاي بورس به عنوان طرف اصلي معامله عمل مي كند تا عملكرد قراردادهايي 
كه در بورس منعقد مي شوند تضمين شود.

نقش ســوداگري در بازارهاي كاالي هند يكي از منابع هميشــگي بحث و جدل بوده 
اســت. با وجود اين، درباره ی تركيب بازار اطالعات چنداني در دســت نيســت، چون 
بورس كاالي هند و ســاير بورس هاي كاالي اين كشــور كه كاالهاي متعددي را معامله 
مي كنند مشتريان را ملزم نمي كنند كه در هنگام بازكردن حساب هاي خود، به عنوان پوشش 
دهنده ی ريســك يا سوداگر ثبت نام كنند1. درنتيجه اين كمبود داده ها، نمي توان تعيين كرد 

بازارهاي كاالي هند واقعا تا چه حد سوداگرانه هستند. 
با بحران اخير در قيمت مواد خوراكي و در شرايط فشارهاي تورمي همه جانبه، دولت 

1- محدودیت های مواضع معامالتی برای همه دست اندرکاران بازار براساس نوع کاال متغیر است. با وجود این، درصورتي که 
مدرکی مبنی بر پوشش ریسک در فراتر از آن سطح پیدا شود می توان از برخی معافیت ها استفاده کرد.
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هند بر اين باور اســت كه معامله ی قراردادهای آتي  كاال )و به ويژه تأثير سوداگري در اين 
بازارها( دســت  كم تا حدي مسئول اين شرايط بوده است. قراردادهاي گندم، برنج و دو 
نوع حبوبات در اوايل ســال 2007 تعليق شدند و كميته ی تحقيقي تشكيل شد تا تأثيرات 
معامالت قراردادهاي آتي كاال بر قيمت ها را بررســي كند. درنتيجه، تأثير قراردادهای آتي 

كاال بر قيمت ها به مسئله اي بسيار بحث برانگيز در كشور تبديل شده است.
گروه هاي مختلف ازجمله پروفســور آبيجيت ســن، اقتصادداني كه رياســت كميته 
تحقيقات را برعهده دارد، در برابر اين موضع دولت هند اســتدالل هايي را مطرح كرده اند. 
به گفته ی آقاي ســن: " اگرچه ابتدا قيمت هاي نقــدي افزايش يافت، تأثير كلي معامالت 
آتي بر قيمت ها، تأثيري ثبات آفرين اســت". پروفســور سن همچنين مي گويد كه عوامل 
اصلی تورم مشــاهده شــده، رژيم حمايتي قيمت هاي هند براي محصوالت كشاورزي و 
سيستم توزيع عمومي است )مينت، الف يا ب 2007(. بورس كاالي هند به نوبه خود اين 
استدالل را مطرح مي كند كه افزايش قيمت ها نمايانگر تغيير عوامل بنيادين اقتصاد كااليی 
جهان است و توسعه ی قيمت ها در هند تا حد زيادي با ساير بخش هاي جهان هم خواني 
دارد. آن ها همچنين اســتدالل مي كنند كه معرفي قراردادهای آتي كاال ســاختار بازارهاي 
بســياري از كاالها را تغيير داده اند. كشاورزان اكنون در نتيجه ی افزايش شفافيت بازار كه 
آن هــا را در موضع بهتري براي مذاكره قرار مي دهد، مي توانند قيمت هاي بهتري را طلب 
كنند. عالوه بر اين، يك قرارداد تحويل فيزيكي به فعاالني كه به كاالي فيزيكي دسترســي 
دارند اين فرصت را می دهد تا با اســتفاده از اســتراتژی "آربيتراژ خريد نقدي و حمل" 
)خريد در يك بازار نقدي و فروش همزمان در بازار آتي( در صورت مشــاهده نوساناتی 
در قيمت های بازار كه با عوامل بنيادين آن همخوانی ندارد، با انجام عمليات آربيتراژ و با 

تحميل زيان به سوداگران، به تحصيل سود بپردازند.
دليل تورم در هند )خواه از طريق معامالت آتي يا به شيوه هاي ديگر( به جاي اشاره به 
استدالل هاي طرف هاي مختلف، نيازمند تحليل عميق اقتصادي است كه در گزارش كنوني 
مجال پرداختن به آن نيست. كميته ی سن قرار است گزارش خود را همراه با نتيجه گيري 

در اواخر سال 2007 منتشر كند.
نگاهي به محصوالت مورد مطالعه نشان مي دهد كه نعنا و هل، هر دو از زمان معرفي 
قراردادهــای آتي بورس كاالي هند افزايش قيمــت را تجربه كرده اند )به نمودار 33 نگاه 
كنيد(. كشت كاران هل و كشاورزان نعنا هر دو متوجه شده اند كه از زمان افزايش قيمت ها 
درآمد بيشــتري را به دست آورده اند. در مورد هل، قيمت هاي نزولي نقدي بعد از سال ها 
نزول تثبيت شــد و از زمان معرفي اين قرارداد به طور يكنواخت افزايش يافته است. ولي 
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شايان ذكر است كه قيمت هاي هل هنوز هم كمتر از اوج قيمت ها در سال 2002 است. در 
مورد روغن نعنا، قيمت ها با سرعت چشمگيري افزايش يافته اند. با وجود اين، گرايش به 
افزايش قيمت ها قبل از معرفي قرارداد بورس كاالي هند آغاز شــده بود و بنابراين انگيزه 

اين افزايش قيمت ها مشخص نيست. 

پاسخ دهندگان به نظر سنجي نعنا بر اين باورند كه بازار روغن نعنا به شدت سوداگرانه 
است و بسياري از معامله گران و حق العمل كاران در بازار متحمل زيان هايي شده اند. همچنين 
شــواهد نظرسنجي و رسانه هاي هند )ازجمله اكونوميك تايمز، ب 2007( حكايت از اين 
دارد كه برخي از معامله گران، سرمايه گذاران خرد و كشاورزان كوچك به گونه اي كه فراتر 
از توانشــان است در زمينه ی روغن نعنا سوداگري ميكنند. با وجود اين، معلوم نيست آيا 
پاسخ دهندگان به نظرسنجي و رسانه ها به زيان هايي كه در بازارهاي معامالت آتي نظارتی 
ايجاد شده است اشاره مي كنند يا به بازارهاي غيررسمي مناطق كشت نعنا اشاره دارند. در 
بورس كاالي هند و ســاير بورس هاي ملي كاال، براي كنترل سطح سوداگري در بازارها، 
محدود ساختن امكان نكول و ترويج سرمايه گذاري هاي مسئوالنه اقدامات نظارتی انجام 
مي شود. با وجود اين، ممكن است سوداگري اي كه از ديرباز در بازارهاي فيزيكي وجود 

نمودار33:.روند.قیمت.های.نقدی.در.هند.قبل.و.بعد.از.راه.اندازی.قرارداد.آتی
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داشته است اكنون وارد بازار قراردادهای آتي شده باشد.
بــا توجه بــه رواج بازارهاي غيررســمي و غيرقانوني نعنا، سياســت گذاران بايد در 
هنگام تصميم گيري محتاط باشــند. اين خطر وجود دارد كه درصورتي كه محدوديت هاي 
ســخت گيرانه تري را بر بازارهاي تحت نظارت معامــالت قراردادهای آتي تحميل كنند، 
فعاالن بازار به سوي مكان هاي سرمايه گذاري غيررسمي كه ريسك بيشتري دارند هدايت 
شــوند. همزمان، شــايد نهادهای نظارتی و بورس هاي چند كااليي بهتر بتوانند از فعاالن 
بازار محافظت كنند و مانع از رفتارهاي غيرمســئوالنه شوند. ازجمله اين اقدامات مي توان 
بــه افزايش آموزش و آگاهي فعاالن بازار، رويه ســخت گيرانه تر ثبــت معامله و افزايش 
حداقل ســرمايه مورد نياز اشاره كرد. خالصه اينكه وضعيت نسبتا پيچيده است و اين امر 
از چالش های گسترده اجتماعی - اقتصادی حكايت دارد كه فراتر از مباحث مطروحه در 

زمينه سطح بهينه نظارت بر بازار قراردادهای آتی می باشد.

4-4-8 تسهيل معامله ی فيزیكی کاال
بهبود.تعیین.قیمت.نقدی: ساختار چندپاره بازارهاي كاالي فيزيكي هند، براي بورس 
معامالت آتي در توليد قيمت هاي نقدي معتبر كه در ســطح مّلي قابل كاربرد باشند نقشي 
در نظر گرفته اســت. قباًل، تنها قيمت  برخی از كاالهاي خاص محلی در دســترس بود و 
هيچ قيمت نقدي مّلي اي محاســبه و منتشر نمي شد. اكنون، بورس كاالي هند قيمت ها را 
از مجموعه اي از بازارهای محلــی مهم در مراكز معامالتي عمده براي هر كاال گردآوري 

مي كند و براساس فرمولي تعريف شده، قيمت نقدي مّلي را محاسبه مي كند.
بــا وجود ايــن، قيمت هاي نقدي كه بورس كاالي هند توليد مي كند كامل نيســتند و 
تــا زمان راه اندازي بورس مّلي الكترونيك كاالي نقــدي كه در كادر 22 درباره آن بحث 
كرده ايم، مي تواند به عنوان راه حلي موقتي مورد اســتفاده قرار بگيرد. در اينجا درباره ی دو 
موضوع بحث شــده است. نخســت اينكه بورس كاالي هند گاهي نمي تواند قيمت ها را 
براي درجه كاالي خاصي كه در قراردادهاي آتي اش ذكر شــده ارائه دهد. بازخوردهايي 
كه از نظرسنجي هل گرفته شده است، نشان مي دهد كه اين مشكل وجود دارد. دوم اينكه 
قيمت هاي نقدي كه بورس هاي مّلي ارائه مي كنند در ســطح مفهومي باقي مانده اســت. 
كشــاورزان نمي توانند مطمئن باشــند كه كاالي خود را به قيمت منتشــر شده  بفروشند. 
عالوه بــر اين، هيچ دليلي وجــود ندارد كه اين نرخ هاي نقدي كــه به عنوان مبنايي براي 
مبادالت صنعت به كار مي روند، يا اينكه قيمت هاي نقدي بورس كاالي هند به عنوان مرجع 
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برای عمليات "آربيتراژ خريد نقدي و حمل" ميان بازارهاي نقدي آتي به كار گرفته شــود. 
با وجود اين محدوديت ها، توليدكنندگان به يكي از نويسندگان پژوهش خصوصي گفتند 
كــه قيمت نقدي اي كه بورس كاالي هند توليد مي كند به عنوان قيمت مرجع بي طرفانه اي 
كه مي توان در مذاكرات با واســطه ها به كار برد سودمنداســت. اين قيمت ها همچنين به 
فعاالن بازار امكان مي دهد براي درك اثربخشــي پوشش ريسك، مبناي بهتري را محاسبه 
كننــد )يعني تفاوت ميان قيمت نقدي و قيمت معامالت آتي(.قيمت گذاري نقدي در هند 
احتمــاالً در صورت راه اندازي بورس ملي نقدي الكترونيك )به كادر 22 نگاه كنيد( بهبود 
مي يابد. عالوه بر اين، با امكان يكپارچه ســازي معامالت نقدي و آتي بر روي يك سكو، 

امكان افزايش همراستايي ميان اين دو بازار از طريق آربيتراژ افزايش مي يابد.
تقویت.مبادالت.بازار.نقدي: در هند، بازارهاي فيزيكي كاال به شــدت چندپاره و به 
نقايص زيرساختي بسياري دچار هستند. بنابراين، كانال معتبر حملی كه بورس معامالت 
آتي ارائه می كند ممكن اســت بتواند شــركت كنندگاني را كه مي خواهند از آن به عنوان 
مجرايي براي خريد و فروش مســتمر استفاده كنند به خود جذب كند. برخی مشاهدات 
نشان می دهد كه سيستم هاي تحويل بورس هاي مّلي كاال در زمينه ی برخي كاالها عملكرد 
اشتباهي داشــته اند. با توجه به شــرايط شــكل گيري اين بورس ها، ممكن است قرباني 
انتظارات بيش از حد شــده باشــند. اين ديدگاه كه بازارهاي آتي، در مقايسه با كانال هاي 
نقــدي مجراي تحويل يا خريد بهتري را فراهم مي كنند، ممكن اســت به حجم تحويلي 
منجر شــود كه براي انبــارداران و تأييد كنندگان كيفيت بيش از حد بوده باشــد، به ويژه 
در شرايطي كه ضعف هاي زيرســاختي وجود دارد. در مقابل، عملكرد جهاني استاندارد، 
بازارهاي معامالت آتي را تنها در مواردي كه راه ديگري وجود نداشــته باشــد به عنوان 
مجرايي براي تحويل مي داند. بورس ها معموالً با وضع هزينه هاي سنگين جابجايي، تأييد 

و انبارش، سعي مي كنند تمايل به تحويل حجم باالي كاال را كاهش دهند1.

کادر.22:.یک.بورس.مّلي.نقدي.در.هند
بازارهاي نقدي كاالي هند در بيش از 7500 بازار محلي بخش هاي مختلف كه 
"ماندي" ناميده مي شوند پراكنده اند. يكپارچه سازي اين بازارها از سال 2002 
يكي از اولويت هاي مّلي بوده اســت )سينها، 2002(. در سپتامبر سال 2007، 

1- با وجود این، مکانیزم تحویل برای اطمینان از همگرایی میان قیمت های نقدی و آتي و تامین ابزاری برای منضبط 
ساختن سوداگران درصورتیکه قیمت ها را بیش از حد از قیمت مبنا دور کنند ضروری است. 
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بعد از فرايند طوالني اي براي كســب تأييد مراجع نظارتی، اين رويا ممكن 
است با راه اندازي بورس نقدي اي كه معامله ی كل كاالهاي هند از طريق يك 

بستر الكترونيكي به نام بورس نقدي مّلي را ميسر مي سازد تحقق يابد.
اين بســتر معامالت قراردادهاي اســتاندارد طيفــي از كاالها براي تحويل 
فوري در مراكز تحويل مشــخص را انجام خواهــد داد. مراكز تحويل به 
زيرســاخت هاي با كيفيت انبارش و توزيع مجهز خواهند شــد، كاالهاي 
تحويلي مشــمول رويه  هاي سخت گيرانه ی تأييد و درجه بندي خواهند بود 
و اين بستر با خدمات مديريتي جانبي همراه خواهد شد تا دسترسي آسان 

به منابع مالي بر مبناي قبض انبارهاي الكترونيكي را امكان پذير كند.
احتمال دارد اين شــيوه مزيت هاي گسترده اي داشــته باشد.كشاورزان به 
بازارها دسترســي مستقيم پيدا مي كنند و وابستگي آن ها به واسطه ها كاهش 
مي يابد. اين واســطه ها از زنجيره ی عرضه بيرون رانده مي شوند و احتماالً 
تحقق قيمت هاي مورد نظر كشــاورزان افزايش می يابد. خريد مستقيم فله 
توســط خريداران بزرگ و دولت، بــدون الزام خريد محموله هاي كوچك 
در ماندي هاي پراكنده تســهيل مي شود. انسجام ميان بازار قراردادهای آتي 
و فيزيكي از طريق شــفافيت قيمت گذاري نقدي مّلي و بستر بهتري براي 

برگزاري مناقصه يا تحويل كاال بهبود مي يابد.
بورس مّلي نقدي ابتكار مشــترك بورس كاالي هند، شركت فناوري هاي 
مالي كه شــركت مادر آن محســوب مي شود و فدراســيون مّلي بازاريابي 
تعاوني هاي كشاورزي )يكي از سازمان هاي دولتي پيشرو در خريد، توزيع 

و انبار سازي( است. 

بايد توجه نمود كه با راه اندازی بيش از چهل قرارداد در هر بورس كه به تحويل فيزيكی 
كاالها منجر می گردد1، توســعه مكانيزيم هاي مناسب تحويل براي هركاال غيرممكن است. 
برخالف بورس كاالي آفريقاي جنوبي در ژوهانســبورگ كه داراي 170 نقطه ی تحويل در 
سرتاســر مناطق عمده ی كشاورزي آفريقاي جنوبي است، بورس هاي هند معموالً براي هر 
كاال تنها داراي يك، يا به ندرت دو نقطه ی تحويل هســتند. هزينه هاي باالي حمل معموالً 
تعيين چند نقطه ی حمل را غيرممكن مي كند. بنابراين، فعاالن بازار گاهي از اينكه مكانيزم هاي 

1- بورس کاالی هند از جوالی سال 2007 به طور کلی 56 قرارداد برای کاالهای مختلف ارائه می دهد.
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حمل بورس هاي آتي براساس انتظارات آن ها عمل نمي كنند سرخورده مي شوند.

از سوي ديگر، همان طور كه در صفحات بعد خواهيم ديد، بورس هاي كاالي هند اغلب 
در زمينه ی معرفي استانداردهاي كيفي، گسترش ظرفيت انبارها و ارتقاي عملكرد مديريت 
وثايــق در زنجيره ی عرضه ی كاال در هنــگام راه اندازي يك قرارداد جديد عملكرد خوبي 
دارند. همچنين شــواهد موجود نشان مي دهد كه مكانيزم تحويل در اين سه بورس بهبود 
يافته و به تحويل بيشتر منجر شده است )براي نمونه بهHindu Business Line 2007 نگاه 
كنيد(. در ارتباط با تحويل هل و نعنا، ميزان تحويل به عنوان درصدي از حجم معامله هنوز 
نســبتا پايين است )به نمودار 34 نگاه كنيد(. با وجود اين، داده هاي تحويل كاال در بورس 
نشــان مي دهد كه در سال مالي 2007-2006، 93/5 تن )برابر با 6 درصد كل توليد هل با 
طول غالف 7 ميليمتر و بيشــتر، و حدود يك درصد كل توليد هل( از بستر بورس كاالي 

هند و توسط صادركنندگان انجام شد. 
عالوه بر اين، پاســخ هاي صادركنندگان به نظرســنجي هل نشان مي دهد كه ايجاد يك 
قطــب معتبر خريد هل صادراتي با كيفيت، پيچيدگي بازار را كاهش داده و واســطه ها را 
از زنجيره ی عرضه بيرون رانده اســت )در ارتباط با تغييرات زنجيره ی عرضه به كادر 20 
نگاه كنيد(. هل درجه يك براي خريد به راحتي از طريق سيستم تحويل بورس كاالي هند 
موجود اســت: از نظر يكی از صادركنندگان برتــر: "اكنون ديگر نبايد نگران موجود بودن 
هل درجه يك در بازار براي معامالت صادراتي باشيم. به راحتي مي توانيم اين محصول را 
در ســكوي بورس كاالي هند خريداري كنيم و بدون نياز به فراوري صادر كنيم. همچنين 
مي توانيم درحالي كه معامالت صادراتي خود را نهايي مي كنيم مراقب قيمت معامالت آتي 

نمودار34:.تحویل.نعنا.و.هل.در.بورس.کاالی.هند،.2006-2007
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نيز باشــيم". برعكس درمورد نعنا، شــايد درباره ی نقش بورس كاالي هند ابهاماتي مطرح 
باشد: كشاورزان كوچك مي خواهند تا پرسنل بورس كاالي هند در مناطق نزديك، در طول 
فصل برداشــت و روغن كشي، روغن نعنا را مســتقيماً از كشاورزان خريداري كنند. آن ها 
آماده اند تا محصول خود را به بورس كاالي هند بفروشند، ولي مشروط به اينكه پرداخت 
نقدي باشــد. اين پاسخ ها نشان دهنده ی نياز به آموزش بيشتر كشاورزان درباره ی هدف و 

كاركردهاي بورس قراردادهای آتي كاالست.
توسعه.زیرساخت.ها: ضعف زيرساخت های هند از يكی از معضالت اصلی اقتصادی 
اين كشــور اســت و قباًل نيز در اين باره بحث گرديد. يــك از اهداف اصلی بورس های 
كااليی و يكي از كاركردهاي اصلي آن ها ارتقاي زيرساخت هاي انبارش در بخش كاال بوده 
اســت )به كادر 23 نگاه كنيد(. شركت مادر بورس كاالي هند، در سال 2005 شركت مّلي 
حمل عمده كاالها1 را به عنوان راه حلي براي انبارش و حمل عمده محصوالت كشــاورزي 
تاسيس كرد. تا سال 2007، اين شركت بيش از 1200 تأسيسات انبارش را براي 30 تا 40 
كاال تاسيس كرده است. شركت مذكور جريان منابع مالي بانكي به بخش كاالرا نيز تسهيل 
مي كند و به دنبال اين اســت كه تا 75 درصد از ارزش محصوالت آن ها را ظرف دو تاسه 
روز و به نرخ بهره اي 2 تا 3 درصد پايين تر از نرخ وام هاي بانكي معمولي )كه در صفحات 
بعد درباره اش بيشــتر سخن مي گوييم( در اختيار كشــاورزان قرار دهد. ساير خدماتي كه 
اين شركت ارائه مي دهد عبارتند از درجه بندي كيفي، تداركات، گزارش اطالعات گردش 

موجودي انبار و تسهيل منابع مالي بانكي براي ساخت يا ارتقاي زيرساخت ها.
موفقيت بورس به عنوان تأمين كننده ی مستقيم و تسريع كننده ی توسعه ی زيرساخت ها 
را مي توان در پاســخ هايي ديد كه به نظرسنجي هل و نعنا   ارائه شده است. در مورد هل، 
نقطه تحويل بورس كاالي هند در واندانمدو در مركز منطقه كشــت هل اســت و بنابراين 
به راحتي براي كشــاورزان قابل دسترسي اســت. محل انبار به كشاورزان كمك مي كند تا 
هزينه هــاي حمل و نقلي را كه براي حمل كاال به انبارها متحمل مي شــوند كاهش دهند. 
براســاس بازخوردهايي كه از كشاورزان گرفته شده است، حتي اگر محصول هل از لحاظ 
كيفي رد شود، مشــكل زيادي ايجاد نمي شود چون فاصله ی چنداني با مزارع آن ها ندارد. 

انبار واندانمدو نيز از همه ی مراكز عمده ی حراج به راحتي قابل دسترسي است.
از نظر كيفيت انبارش، پاسخ دهندگان به نظرسنجي مي پذيرند كه انبارهاي بورس كاالي 
هند براي تأمين انبارش عملي براي كشاورزان، در مقايسه با انبارهاي مستقر در مراكز حراج 

1- the National Bulk Handling Corporation (NBHC)
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از تجهيزات بهتري برخوردارند. انبارهاي مســتقر در واندانمدو، برخالف برخي انبارهاي 
ديگر براي هل طراحي شــده اند. اين انبارها به گونه اي احداث شده اند كه هل را مي توان 
براي دوره اي طوالني تر بدون تغيير رنگ يا ساير نشانه هاي افت كيفيت نگهداري كرد )مثاًل 
ديوارها و كف با الياف نارگيل پوشانده شده اند، درحالي كه برخي از انبارهايي كه به بورس 
كاالي هند تعلق ندارند تنها اتاق هاي انبارش معمولي هستند و به طور اختصاصي براي انبار 

هل طراحي نشده اند(.
تاســيس انبار تحويل بورس كاالي هند به ظهور مراكز درجه بندي و فراوري جديدي 
در نواحي همجوار نيز منجر شــده اســت. يكي از پاســخ دهندگان مي گويد كه دو مركز 
فــراوري و درجه بندي را در ماندامدو در نزديكي انبارهــاي بورس كاالي هند راه اندازي 
كرده است. او نخستين مركز را بعد از راه اندازي معامالت آتي هل بورس كاالي هند، يعني 
زمانی راه اندازي كرد كه نياز به مركزي در مجاورت منطقه ی عمده ی كشــت هل احساس 
مي شد. به دنبال واكنش بسيار خوب كشــت كاران، او دومين مركز فراوري را در نزديكي 
انبار بورس كاالي هند راه اندازي كرد. پاسخ دهنده ديگري نيز مركز فراوري و درجه بندي 

خود را راه اندازي كرده است.
تــا جايي كه به روغن نعنا ارتباط دارد، كشــاورزان بزرگ ترجيح مي دهند از انبارهاي 
بورس كاالي هند استفاده كنند، چون از شيوه هاي انبارش علمي تر و بهتري بهره مي گيرند. 
در منطقه ی كشاورزي نزديك چاندوزي پنج انبار تأييد شده به ظرفيت سه هزارتن وجود 
دارند. اين انبارها از نظر امنيتي بهتر هســتند )داراي پرســنل مســتقر در انبار و تلويزيون 
مدار بســته 24 ساعته( و از تجهيزات مناســب توزين و آزمايش برخوردارند. بشكه هاي 
انبــارش روغن توزين، آزمايش و آب بندي شــده اند و براســاس بهترين عملكرد، داراي 
شماره محموله و شماره شناسايي توليدكننده هستند. كشاورزان كوچك معموالً روغن نعنا 
را در خانه انبار مي كنند، چون ميانگين محصول آن ها يك يا دو بشكه را به خود اختصاص 
مي دهد كه جاي چنداني نمي گيرد. ولي كشــاورزاني كه به اين نظرسنجي پاسخ داده اند به 

ساخت انبارهاي بيشتر در همه بخش هاي عمده توليد اين محصول تمايل دارند.
توسعه ی زيرساخت ها تنها ابتكار بورس هاي كاال نبوده است. بورس ها شرايط توسعه ی 
فعاليت هاي ســاير اپراتورهاي انبارهاي بخش عمومي و خصوصي را نيز فراهم كرده اند. 
انتظار مي رود با تصويب قانون انبار )توســعه و نظارت( سال 2005 كه در حال حاضر در 
حال بررسي در پارلمان است زيرســاخت هاي انبارش توسعه ی بيشتري پيدا كنند. انتظار 
مي رود اين قانون با ايجاد نهاد ناظر فعاليت هاي انبارداری، يعني ســازمان مركزي انبارها و 
چارچوب قانوني براي معامله ی قبوض انبار، سرمايه گذاري در اين زمينه را تشويق كند و 
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تأمين مالي براساس قبض انبار را نيز رونق ببخشد. 

کادر.23:.بورس.کاالي.هند.و.توسعه.ی.انبارها
در بخش انبارداري هند اين روزها شاهد شكوفايي ديگري است. شركت هاي 
انبارداري در هند به لطف تقاضاي شديد براي محصوالت كشاورزي مختلف 
كه ناشــي از افزايش سيســتم تحويل در بازار معامالت آتي و رونق بازار 

خرده فروشي در سراسر كشور است ظرفيت خود را افزايش مي دهند.
آنيل چوداري مدير عامل شركت مّلي جابجايي كاالي فله مي گويد: "كشاورز 
هندي، درصورتي كه بتواند محصوالت خود را خوب انبار كند، قيمت بهتري 
را بابت محصوالتش دريافت مي كند". او مي گويد با معامله بيش از 40 كاال كه 
احتماالً تعداد آنان افزايش مي يابد، بايد در زمينه ی تأسيسات انبارش، از درب 
مزرعه تا محل تحويل سرمايه گذاري بيشتري انجام شود. چوداري مي گويد 
كه شركت مّلي حمل و نقل عمده كاالها كه يكي از شعبه هاي بورس كاالي 
پيشروي هند، يعني شركت بورس كاالي هند است، ظرف 3 تا 5 سال آينده 

ظرفيت انبارش خود را 5 ميليون تن افزايش مي دهد.
منبع: اخبار كاال، "رشد ظرفيت انبارش در هند" )دوشنبه 9 جوالي سال 2007(.

بهبود.کیفیت: با معرفي قرادادهاي آتي بســياري از كاالهايي كه تا كنون در هيچ بورس 
ديگري ارائه نشــده اند، بورس كاالي هند و ســاير بورس هاي كاالي هند اغلب مشخصات 
كيفي قراردادهاي آتي را براي نخســتين بار تعريف مي كنند. در برخي شــرايط، مي توان از 
عملكردهاي ريشه دار بازار فيزيكي پيروي كرد )مثل بازار هل كه از قبل درجه بندي تعريف 
شده اي وجود داشــت(. در موارد ديگر از قبيل روغن نعنا كه بازار فيزيكي سازمان يافته اي 
وجود نداشــت، بورس كاالي هند بايد با الگوهاي مناسبي كار مي كرد. در مورد روغن نعنا، 
بورس كاالي هند با موسسه ی پژوهشي سيماپ كه پيشگام در توسعه كشت نعنا بود همكاري 
كرد تا اســتانداردهاي مناسبي را براي تحويل فيزيكي تدوين كند. بدين ترتيب، اين بورس 
معيار شفاف و قابل رويتي را ايجاد كرده است كه صنعت فيزيكي مي تواند از آن پيروي كند. 
براساس پاســخ هاي كشت كاران به نظرســنجي هل، بورس كاالي هند مشخصات و 
روش ارزيابي ســخت گيرانه اي را براي كيفيت اين كاال وضع كرده است. اين مسئله سبب 
گرديده اســت كه محصول هل با كيفيت به نام هل بورس كاالي هند معروف شــود. به 
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گفته صادركنندگان كه كيفيت براي آن ها اهميت بسياري دارد، بورس كاالي هند به منبعي 
مطمئن براي هل با كيفيت ممتاز تبديل شده است. همچنين صادركنندگان به اين نكته اشاره 
مي كنند كه قبل از ارائه ی قراردادهاي بورس كاالي هند، خريد هل ممتاز از بازار ساده نبود 
و نيازمند فرايند خسته كننده ی خريد هل فله، فراوري آن و سپس تفكيك هل صادراتي از 
بقيه محصول بود. عالوه بر اين، بعد از ارائه قرارداد آتي هل 7 ميليمتري و بيشتر در بورس 
كاالي هند، قيمت هاي مستقيم اين هل در دسترس قرار گرفت كه صادركنندگان در مذاكره 

براي صادرات، به عنوان قيمت مرجع به كار مي برند. 
با وجود اين، مشخصات كيفي براي كشت كاران معايبي دارد. درنتيجه ی فرايند اضافي 
درجه بنــدي قبل از انبار ســازي محصول، هزينه ی محصول افزايــش مي يابد. هل هفت 
ميليمتري و باالتر تنها 30 درصد از كل محصول را تشكيل مي دهد. عالوه بر اين، برخي از 
كشت كاران و معامله گران با ريسك دريافت قيمت هايي پايين تر از قبل روبرو هستند، چون 
بعــد از تفكيك هل بورس كاالي هند، براي باقيمانــده ی محصول آن ها كه هل بي كيفيت 

است قيمت هاي كمتري پرداخت مي شود.
نظرسنجي نعنا نشان مي دهد كه كشاورزان بزرگ تر معموالً از مشخصات كيفي بورس 
كاالي هنــد آگاهي دارند. كل محصولي كه آن ها مي كارند معموالً براســاس مشــخصات 
هل بورس كاالي هند اســت و در اين بورس قابل ارائه و تحويل اســت. نعناي آروانيس، 
گونه اي از نعناســت كه مورد تأييد بورس اســت. گونه ی ديگري كه اغلب كشت مي شد 
نعناي پيپه راتاســت كه در برابر تغيير شــرايط جوي مقاومت كمتري دارد، كم محصول تر 
است، هزينه هاي كاشت بيشتري دارد و تقاضا براي آن نيز كمتر است. با افزايش اطالعات 
كشــاورزان درباره ی نعناي آرونسيس و افزايش چشمگير قيمت هاي معامالت آتي نعنا از 
زمان ارائه ی قرارداد بورس كاالي هند، كشــاورزان به نحو چشــمگيري از نعناي پيپه راتا 
به سوي نعناي آرونسيس روي آورده اند. بنابراين راه اندازي قرارداد بورس كاالي هند يكي 
از عواملي است كه مسئول بهبود كيفيت و كاهش تنوع محصول در اين بخش بوده است.

قبل از ارائه ی قراردادهاي آتي، آزمايش كيفيت نعنا براســاس شيوه ی ستون متراكم يا 
شــيوه ی ستون مويرگي انجام مي شد كه در آن، روغن را در استوانه اي شيشه اي مي ريختند 
و تــكان مي دادند تا ميزان خلوص روغــن را تعيين كنند. از زمان ارائه ی قراردادهاي آتي، 
تســت روغن نعنا در دســتگاه كروماتوگرافي گاز- مايع )GLC( انجام مي شود كه شيوه 
علمي تر و موثر تري براي تعيين درصد عصاره نعناي موجود در روغن است. عالوه بر اين، 
پاسخ دهندگان به نظرسنجي گفته اند كه روغني كه با دستگاه GLC تأييد مي شود در بازار 
به قيمت بيشــتري به فروش مي رســد. از زمان ارائه ی اين قرارداد، و به دنبال آن گسترش 
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توليد نعنا، تعداد آزمايشگا ه هاي تست GLC از 5 آزمايشگاه به 40 تا 50 آزمايشگاه افزايش 
 GLC يافته است. با مطلع شدن كشاورزان از اينكه روغن نعنايي كه براساس استانداردهاي
تست شده قيمت بيشتري دارد، آن ها به تست محصوالت خود با اين شيوه تمايل بيشتري 
نشــان مي دهند. اين مسئله باعث گسترش تأسيســات آزمايش GLC شده است. عالوه بر 
اين، از آنجا كه اين آزمايشگاه ها تنها حدود 50 روپيه )1/25 دالر( بابت آزمايش هرنمونه 
دريافت مي كنند و با توجه به ســود بيشــتر فروش محصوالت درجه بندي شده در بازار، 

هزينه ی اين تست ها قابل تحمل است.

5-4-8 تسهيل تأمين مالی بخش کشاورزی
در هند، بانك هاي تجاري موظف شــده اند 40 درصد از وام هاي خود را به بخش هايي 
كه در اولويت قراردارند اختصاص دهند. ازجمله مي توان به سهم 18 درصدي كشاورزي 
)برنامه ی پنج ساله ی دهم دولت هند( اشاره كرد. با وجود اين، تا همين اواخر مكانيزم هاي 
پرداخت وام هاي كشــاورزي با ريســك همراه بوده و عملكرد وام هايي كه به كشاورزان 
پرداخت مي شــده مناسب نبوده است. درنتيجه، بانك ها تمايل دارند مكانيزم هاي موثرتر و 

مطمئن تري را براي پرداخت وام به كشاورزان و ساير شركت هاي زراعي ايجاد كنند. 
در چند سال گذشته، زيرساخت هاي مورد نياز براي ميسر ساختن تأمين مالي براساس 
موجودي بر مبناي قبض انبار، كه به طور مســتقيم يا غيرمستقيم از بورس هاي كاالي مّلي 
تأثير مي پذيرند به ســرعت افزايش يافته اســت. اين زيرساخت ها عالوه بر تأسيسات انبار، 
شامل خدمات انبارداري و سيســتم هاي صدور و انتقال قبوض غيرفيزيكي )الكترونيكي( 
نيز هســت. بانك ها، همراه با بورس هاي كاال، از هم اكنون پرداخت وام به عناصر مختلف 

زنجيره ی عرضه براساس قبض انبار را آغاز كرده اند. 
از سوي ديگر، مقياس اين وام ها بسيار چشمگير است. شركت مّلّي حمل و نقل عمده 
كاال1 در دو سال نخست عملياتش، بيش از 370 ميليون دالر منابع مالي را براساس قبوض 
انبار بيش از يك ميليون تن كاال در اختيار بيش از 100000 كشــاورز قرار داده اســت )به 
كادر 24 نگاه كنيد(. از سوي ديگر، با توجه به بزرگي بخش كشاورزي هند، فضاي بالقوه 

براي رشد بسيار بيشتر خواهد بود. 
تنگناهاي اصلي در برابر گسترش اين بخش، موانع نظارتی بوده است. نخست و مهم تر 
از همه اينكه قبوض انبار هنوز براســاس قانون به عنوان ابزارهاي قابل معامله شناسايي يا 

1- National Bulk Handling Corp Ltd (NBHC)
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تعريف نشده اند؛ دوم اينكه بانك ها نمي توانند در بازارهاي قراردادهای آتي  كاال مشاركت 
كنند و ريســك آســيب پذيري خود در زمينه ی نقد ســازي كاالها و وثايقي كه در دست 
آن هاست را پوشش دهند. نخستين تنگنا را مي توان همان طور كه گفتيم، با تصويب قانون 

سال 2005 توسعه  و نظارت بر انبارها در پارلمان هند برطرف كرد.
پاســخ هايي كه به پرسش هاي نظرسنجي هاي هل و نعنا داده شده، نشان مي دهد كه نفوذ 
وام هاي بانكي بر مبناي قبض انبار در حال حاضر پايين اســت. نظرسنجي هل نشان مي دهد 
كه بسياري از كشاورزان از تأمين مالي براساس قبض انبار آگاهي دارند. برخي از سيستمي بر 
مبناي رسيدهايي كه مراكز حراج صادر مي كنند استفاده كرده اند. با وجود اين، به نظر مي رسد 
استفاده از اين تســهيالت در حال حاضر ناچيز است. عالوه بر اين، كشت كاران گفته اند كه 
نيــاز به نقدينگي كوتاه مدت براي تأمين هزينه هاي پيش و پس از برداشــت محصول )براي 
تأسيسات آب رساني، كود و آفت كش و مواردي از اين دست( در اولويت قرار دارد. بنابراين، 
بخش هل يكي از بخش هايي است كه در آن، مدل تامين مالي براساس قبض انبار كه انبارهاي 

بورس را با يك تأمين كننده ی اعتبار مرتبط مي سازد احتماالً موفقيت آميز خواهد بود. 
نظرســنجي هل همچنين نشان مي دهد كه تعاوني هاي مالي غيربانكي از قبيل گوجيت 
فاينانس1 )يكي از بازوهاي مالي يك شركت كارگزاری بزرگ( براساس ارزش 90 درصد 
محصول كشاورزان به آن ها وام مي دهند. با وجود اين، نرخ بهره ی 14 درصدي اين موسسه 
باالتر از نرخ 11 تا 12 درصدي بهره ی بانك هاي تجاري اســت. بورس كاالي هند به اين 
نكته اشاره مي كند كه گوجيت فاينانس مي تواند اين خدمات را با پوشش بخشي از ريسك 
خود از طريق بورس هاي كاال ارائه دهد. ميزان وام هايي كه گوجيت فاينانس يا شركت هاي 

مشابه پرداخت كرده اند مشخص نيست. 
در نظرســنجي نعنا، تنها يك كشاورز بزرگ اعالم كرد كه از تأمين مالي براساس قبض 
انبار اســتفاده مي كند. سه كشــاورز ديگر از طريق سپردن وثيقه از نظام بانكي وام دريافت 
كرده اند. به گفته بورس، دسترسي كشاورزان نعنا به تأمين مالي مبتني بر قبض انبار افزايش 
يافته اســت، ولي اين نظرسنجي مي گويد كه كشــاورزان در اين زمينه هنوز اطالع كافي 
ندارند. عالوه براين، موانع بالقوه ديگر شامل حجم پايين توليد و انبارهايي است كه اغلب 
دور از مزارع هستند. فرصت تأمين مالي همچنين ممكن است براي توليدكنندگان نعنا كمتر 
نيز باشد؛ چون نعنا اغلب به عنوان محصولي تكميلي توسط كشاورزان سيب زميني و گندم 
كشــت مي شود. گندم در بازار با حداقل قيمت حمايتي دولتي فروخته مي شود، درحالي كه 

1- Geojit Finance
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بانك ها در ازاي دريافت قبض انبار ســردخانه ی محصول سيب زميني اعتبارات مالي ارائه 
مي دهند. بدين ترتيب، كشــاورز مي تواند نيازهاي نقدي فوري خود را از طريق اين كاالها 
تأمين كند. روغن نعنا را مي توان به راحتي انبار كرد، چون عمر اين كاال تا 20 سال است. 
توليدكننــدگان مي توانند اين روغن را به بازار ارائــه كنند تا نيازهاي نقدي فوري خود را 

تأمين نمايند يا تا زمان بهبود قيمت هاي بازار صبر كنند.

کادر.24:.بورس.کاالي.هند.و.گسترش.تأمین.مالي.بانكي.در.بخش.کاال
شركت ملي جابجايي عمده كاال )يكي از همكاران بورس كاالي هند( از طريق 
روابطش با 12 بانك، تأمين مالي براساس قبض انبار بيش از يك ميليون تن كاال 
به نفع كشاورزان و معامله گران را انجام مي دهد. اين ميزان بالغ  بر 50 درصد 

كل جابجايی فله ای كاالهايي است كه اين شركت انجام مي دهد.
كشاورزان و معامله گراني كه از سكوي معامالت قراردادهای آتي  بورس كاالي 
هند استفاده مي كنند كاالهاي خود را به انبارهاي اين شركت تحويل مي دهند، 
كــه گواهي هاي تأييد كيفيت و كميــت و قبض انبار را به آنان ارائه مي دهد. 
با استفاده از اين قبوض به عنوان وثيقه، كشاورزان و معامله گران مي توانند از 
بانك ها وام بگيرند. درصورت نكول، كاالها به تصرف بانك درمي آيد... شركت 
مّلــي جابجايي كاال اميدوار بود تا حجم كاالهايي را كه براي دريافت وام از 

بانك به كار مي رود، تا مارس سال 2008 به دو ميليون تن برساند.
آنيل ك.چوداري، مدير عامل و مدير اجرايي ارشد شركت مّلي جابجايي كاال 
مي گويد: "به پشــتوانه ی قبوض انبار، تا كنون 15 ميليارد روپيه )373 ميليون 
دالر( وام به پشتوانه ی وثيقه هاي شركت ملي جابجايي كاال ارائه شده است".
بانك هايي از قبيل بانك هند، بانــك HDFC، بانك SBI، بانك UTI، بانك 
كوتاك ميندرا و بانك سنديكا براساس اين قبوض به كشاورزان و معامله گران 
وام هايي را ارائه داده اند. يكي از مقامات ارشــد بانك UTI كه نمي خواست 
نامش فاش شــود گفت: "بيش از 100000 كشاورز به طور غيرمستقيم از 10 
ميليارد روپيه )250 ميليون دالر( اعتباري كه از طريق بانك ما براساس قبوض 
انبار ارائه شده بهره مند شده اند. جالب تر اينكه تا كنون كه تقريباً دو سال از اين 
اقدام مي گذرد حتي يك مورد نكول كشاورزان گزارش نشده است". گذشته 
از شــركت مّلي جابجايي كاال، بانك UTI نيز با شــركت مّلي سرويس هاي 
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مديريت وثايق همكاري دارد و بورس مّلي كاال و مشتقه هاي بورس كاال، و 
برخي ديگر از شركت هاي انبارداري بخش خصوصي نيز با آن همكاري دارند.
اين مقام بانك UTI همچنين اعالم كرد كه اين بانك توانسته است اعتبارات 
خود را با نرخ بهره ی عالي 10/5 تا 11 درصد از طريق تقريباً 80 شعبه خود 
به كشاورزان پرداخت نمايد. نرخ بهره ی بانكي رايج كه نرخ معيار محسوب 

مي شود براي اكثر بانك ها بين 12/5 تا 13/5 درصد است.
... سودي كه نصيب كشاورزان مي شود اين است كه هنگامي كه تعهد مي كنند 
مقدار مشخصي از محصول را توليد كنند و در آينده با قيمت آتي بفروشند، 
مي توانند نرخي رقابتي براي محصول خود دريافت كنند كه احتماالً باالتر از 
قيمتي اســت كه در ازاي فروش محصول در فصل برداشت دريافت مي كند. 
كشاورز همچنين از درجه بندي، بسته بندي، ضدعفوني سازي و مميزي محصول 

نيز برخوردار مي شود كه توسط شركت مّلي جابجايي كاال انجام مي شود.
بانك ها از ارائه ی وام در برابر قبض انبار رضايت دارند، چون تعهدات پرداخت 
وام آنان به اين بخش را پوشش مي دهد. بانك ها موظفند 40 درصد از وام هاي 
خود را به بخش هايي كه در اولويت هســتند اختصاص دهند، كه از اين ميان 
18 درصد به بخش كشاورزي اختصاص دارد. در سال 2008 - 2007، بانك ها 
2/25 ميليارد روپيه به بخش كشــاورزي وام داده اند كه در بودجه ی آن ها ذكر 
شده است. بين حجم كاالهاي انبار شده در انبارها و آنچه در بورس هاي كاال 
معامله مي شــود همبستگي مستقيم وجود دارد. حدود 30 تا 40 درصد كاالها 
توسط شركت مّلي جابجايي كاال جابجا مي شوند كه داراي زنجيره اي از حدود 
1200 انبار است. نيمي از اين كاالها در بستر معامالتي بورس كاالي هند معامله 
می شوند. شركت مّلي جابجايي كاال به بقيه كاالها خدمات جابجايي ارائه مي دهد. 

منبع: نعنا )ب 2007(.

6-4-8 توسعه ی  بازار
آموزش: در تالش براي افزايش آگاهي كشاورزان درباره ی مزيت هاي بورس هاي كاال، 
برنامه هاي آگاهي بخشــي به كشاورزان )كه شامل عناصري از قبيل معرفي بازارهاي آتي، 
فرايند پوشــش ريســك و مزيت هاي مرتبط با اين فعاليت ها بود( در نقاط مختلف كشور 
برگزار شده است. به طور كلي ده برنامه كه بيش از 2500 كشاورز در پنج اياالت را پوشش 
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داد توســط بورس كاالي هند و با همكاري سازمان هاي كشاورزي مختلف، دالالن جوامع 
محلي و انجمن هاي صنعتي )از قبيل انجمن كشت كاران هل( برگزار شده است كه حدودا 
6000 كشــاورز و ساير فعاالن زنجيره ی عرضه را پوشــش داده است. بورس كاالي هند 
همچنين با همكاري دانشــگاه ها و ساير نهادهاي دانشگاهي نيز برنامه هاي را براي افزايش 

توانايي منابع انساني در اين صنعت برگزار كرده است. 
نظرســنجي هاي هل و نعنا نشــان مي دهد كه آگاهي كشاورزان درباره ی بازارهاي آتي 
و اطالعات بازار از وضعيت مناســبي برخوردار است. با وجود اين هنوز هم شكاف هايي 
وجود دارد: برخي از كشــاورزان همچنان از وجود بازار معامالت آتي كاماًل بي اطالعند و 
برخي ديگر نمي دانند اين بازارها چه هســتند، چــه كاركردی دارند يا چگونه بايد در اين 
بازارها مشاركت كنند؟ اين مسئله نشان دهنده ی نياز به آموزش بيشتر و سمينارهاي عملي 

آموزشي و ظرفيت سازي است.
دسترســي.به.بازار،.ظرفیت.ســازي.و.فناوري.هاي.ارتباطات.و.اطالعات: در هند، 
بورس هاي مّلي جديد كاال در استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاري 
بــراي غلبه بر موانع فاصله و ضعف زيرســاخت ها و ارائه ی خدمــات بورس به جوامع 
روســتايي پويايي زيادي از خود نشان داده اند. نخســتين تحول فناوري هاي اطالعات و 
ارتباطات، نصب نمايشگرهاي قيمت و پايانه هاي معامالتي در بازارهاي دورافتاده به دست 
بورس هاي كاالي هند است. اين مسئله كاركرد كشف قيمت بورس را از طريق يك شبكه 

الكترونيكي يكپارچه به سرتاسر كشور گسترش داده است.
معامله اينترنتي يكي از عناصر مهم رســاندن خدمات بورس ها به دســت كشاورزاني 
بوده اســت كه اغلب در مناطق دور افتاده ســكونت دارند. با وجود اين، حتي در مواردي 
كه بســتر معامالت الكترونيكي وجود دارد، ممكن است با موانعي روبرو باشيم كه ناشي 
از ضعف امكانات مخابراتي يا شــبكه هاي برق باشد. درنتيجه، بورس هاي هند در زمينه ی 
فناوري هاي جديد براي غلبه  بر اين دشــواري ها و اطمينــان از اينكه خدمات بورس در 
دســترس دورافتاده ترين كاربران نيز قرار مي گيرد پيشتاز بوده اند. به عنوان نمونه مي توان به 
استفاده از پايانه دريچه هاي بسيار كوچك يا 1VSAT اشاره كرد. پايانه ی دريچه هاي بسيار 
كوچــك، كاربران دور افتاده را از طريق ارتباطات ماهواره اي به صورت برخط و بر مبنايي 

تعاملي و دايمي به بورس متصل مي كند) به تصوير 7 نگاه كنيد(. 

1- Very Small Aperture Terminal (VSAT).
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اين تجهيزات نسبتا ساده است، هزينه هاي نصب و پهناي باند مورد نياز براي آن معقول 
است و مي تواند با افزودن تجهيزاتي كه تأمين دايمي برق را تضمين مي كند در شرايط بسيار 

نامساعد نيز به كار خود ادامه دهد.
داده هايي كه ســاهاديوان )2007( مســتند كرده اســت نقش معامله ی الكترونيكي در 
گسترش دسترسي بازار در سرتاسر هند را نشان مي دهد. در دسامبر سال 2005، معامالت 
بورس قراردادهای آتي  نعنا از 154 شــهر در 17 ايالت ثبت گرديد. تا فوريه ی سال 2006 
)تنها دو ماه بعد( مشــاركت در 183 شــهر و بيست ايالت ثبت شده بود. نگاهي به مناطق 
كشت نشــان مي دهد كه 60 پايانه ی معامالتي در منطقه ی كشت هل در كراال و 77 پايانه 
در منطقه كشــت نعنا در اوتارپرادش قرار دارنــد. عالوه بر اين، از طريق ابتكاراتي از قبيل 
همكاري مشترك با شركت پســت هند )به كادر 19 نگاه كنيد( و راه اندازي بورس نقدي 
الكترونيكي هند )به كادر 22 نگاه كنيد(، بورس براي دسترســي به تأمين كنندگان خدمات 

معامالت آتي بستری را ايجاد مي كند.
براي بسياري از كشاورزان، دسترسي به اطالعات يا تسهيالت معامالتي از طريق بورس 
نخستين برخورد آنان با شــكل هاي جديد فناوري است. بنابراين بورس مي تواند در خط 

مقدم آشناسازي كشاورزان با كاربردهاي مدرن محاسباتي و اينترنتي باشد.
افرادي كه در نظرســنجي نعنا شركت كرده اند اين نكته را تأييد مي كنند. همزمان، اين 
نظرســنجي نشان مي دهد كه چگونه بيسوادي هنوز هم يكي از موانع چشمگير استفاده از 

فناوري و خدمات بورس است.
بايد به خاطر داشــت كه شــركت مادر بورس كاالي هند، شــركتي است كه صرفاً در 
زمينه ی توســعه ی فناوري هــاي مالي فعاليت دارد. از اين نظر، بين شــركت هاي فعال در 
زمينه ی فناوري اطالعات و ارتباطــات و بورس همگرايي زيادي وجود دارد. راه حل هاي 
سفارشي فناوري اطالعات و ارتباطات كه براي تسهيل رشد بازارهاي چندپاره كشاورزي 

تصویر7:.استفاده.از.شبكه.ماهواره.ای.برای.متصل.ساختن.کاربران.به.بورس.کاال
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هند كه به ضعف زيرســاخت روبرو هستند طراحي شــده اند، ثمره ی فعاليت هاي شركتي 
هستند كه با شرايط محلي و چالش هايي كه اين شرايط ايجاد مي كند آشنايي دارد. با وجود 
اين، بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه بورس ها در انتشــار فناوري هاي اطالعات و ارتباطات 
در ميان جمعيت هاي روســتايي تنها نيســتند. ســازمان هاي ديگري نيز از فناوري به نفع 
جمعيت هاي روستايي اســتفاده مي كنند. ازجمله مي توان به ابتكار E-Choupal در زمينه 

فناوري هاي اطالعات و ارتباطات اشاره كرد.
توسعه.محصوالت.و.خدمات.جدید: بورس كاالي هند در زمينه ی توسعه و راه اندازي 
قراردادهاي آتي براي كاالهاي متعدد فعاليت زيادي كرده اســت. همان طور كه قباًل تشريح 
كرديــم، تعداد كاالهايي كه هر يك از ســه بورس كاالي هند بــراي معامالت آتي انجام 
مي دهند از ســاير بورس هاي كاالي جهان بيشــتر است. بســياري از اين قراردادها براي 
نخســتين بار در هند ارائه مي شوند. عالوه بر اين، قراردادهايي كه براي كسب نقدينگي در 
جاهاي ديگر با مشكل روبرو هستند )از قبيل فوالد يا سيب زميني( اغلب در هند با ميزاني 
از موفقيت روبرو هســتند. اين مســئله مزيت هاي بازارهاي معامالت آتي كاال را در ميان 
بخش ها و جوامع توليدكننده مختلف توزيع مي كند. با وجود اين، توســعه ی محصوالت 
و خدمــات جديد به دليل رژيم نظارتی هند كه هنوز معامالت قراردادهای اختيار معامله، 
شاخص و معامله كاالهاي غيرملموس از قبيل مشتقه هاي وضعيت آب و هوايی، يا بورس 
نقدي الكترونيك مّلي كه بورس كاالي هند مدتهاســت براي راه اندازي آن آمادگي دارد را 

منع مي كند، با محدوديت هايي روبروست.
سایر.تأثیرات.بر.توسعه.بازار: برخي از تأثيرات ديگر نيز در نظرسنجي هاي نعنا و هل 

مستند شده اند كه در اين بخش ارائه مي گردند:
توسعه صنعت: داده هاي بورس نشــان مي دهد كه تا مارس سال 2007، بورس كاالي 
هنــد داراي بيش از 7000 پايانه و 12000 دارنده پروانه در تقريباً كليه ايالت هاي كشــور 
اســت. شركت خواهر اين بورس كه در زمينه ی مديريت وثايق فعاليت دارد، يعني شركت 
مّلي جابجايي كاال، مديريت شــبكه اي از حدود 1200 انبار براي 35 تا 40 كاال را بر عهده 
دارد )مينت، ب 2007(. در پاســخ به كمبود شديد منابع انســاني در اين صنعت، بورس 
كاالي هند دوره هاي آموزشــي دانشگاهي و فني را به صورت مستقيم يا با مشاركت ساير 
موسسات ارائه نموده اســت كه تنها در سال 2006 حدود 4700 متخصص جديد در اين 
صنعت را تربيت كرده است و قصد دارد در سال 2007، 10000 متخصص ديگر نيز تربيت 
كند )بيزينس اســتاندارد، 2007(. اين مسئله نشان مي دهد كه اين بورس مستقيماً در سطح 

مّلي و در مقياسي چشمگير، به توسعه صنعت كمك كرده است.
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تســهيل معامالت بين المللي: در پاسخ به نظر سنجي هل، صادركنندگان مي گويند هل 
ممتاز كه از بستر بورس كاالي هند به راحتي در دسترس آنان قرار دارد به آن ها اجازه داده 
است تا كسب  و كار خود را توسعه دهند و حجم كسب و كار بين المللي آن ها را افزايش 
داده است. عالوه بر اين، قيمت هاي بورس كاالي هند معموالً در هنگام مذاكرات قيمت با 
شــركاي بين المللي به عنوان قيمت مرجع به كار مي روند. نظرسنجي نعنا مستند كرده است 
كه چگونه )تا حدي تحت تأثير انگيزه ی كشــاورزان بــراي افزايش توليد به دليل افزايش 
قيمت ها( هند خود را به عنوان بزرگ ترين توليدكننده ی محصول پرارزشي مطرح كرده كه 

نهاد  مهمي براي تعدادي از صنايع عمده است.
سازماندهي كشاورزان خرده پا: نظرسنجي هل نشان داد كه دو مجموعه از كشت كاران، 
بــراي معامالت آتي خــود را در چارچوب گروه هايي ســازمان دهي كرده اند. اگرچه اين 
گروه ها غيررســمي است و نظرسنجي نمي تواند بگويدكه چنين گروه بندي هايي تا چه حد 
در كل هند رواج دارد، ولي نشــان مي دهد كه كشــاورزان به فكر بهبود سازماندهي خود 

افتاده اند تا در بازارها مشاركت موثري داشته باشند. 
اشــتغال و توليد درآمدهاي مالياتي: به موحــب برآوردهاي بورس كاالي هند، حدود 
300000 نفر در پيرامون صنعت معامالت آتي كاال فعاليت دارند. ازجمله مي توان به كاركنان 
شركت هاي مديريت انبار، افرادي كه در بخش خدمات درجه بندي و صدور گواهي فعاليت 
دارند، تأمين كنندگان خدمات تداركاتي و افرادي اشاره كرد كه مستقيماً در استخدام بورس 
و كارگزاران در سرتاســر كشور هستند. اگرچه اين تعداد دقيق نيست، ولي در بخش هاي 
فوق اشــاره كرديم كه بورس كاالي هند تنها در سال 2006 حدود 4700 متخصص جديد 
را تربيت كرده اســت. نظرســنجي هل نشــان مي دهد كه بيش از 200 نفر از زمان معرفي 
قرارداد هل به طور مستقيم شاغل شده اند )با ايجاد60 پايانه ی معامالتي و تعدادي از مراكز 
فراوري جديد كه هر يك بين 15 تا 20 نفر پرسنل دارند(. نظرسنجي نعنا نشان مي دهد كه 
صدها شغل جديد ايجاد شده كه شامل افراد مورد نياز براي اداره 77 پايانه معامالتي بعالوه 
فرصت های شغلی اســت كه درنتيجه ی گسترش توليد يك كاالي كاربر ايجاد شده است 
)به دليل عدم دسترسي به اطالعات، تعيين ميزان دقيق ميسر نيست(. همچنين اين مسئله بر 
درآمدهــاي مالياتي دولت نيز، از طريق درآمد كاالهايي كه از طريق بورس تحويل فيزيكي 

مي شوند تأثيري هر چند كوچك دارد.



227 مالزی

فصل 9- مالزی
کاالهای  ویژه ی  بازارهای  و  کشاورزی  بازارهای  تاریخی  توسعه ی   9-1

تحت بررسی

1-1-9 وضعيت کشور
تولید ناخالص داخلي )میلیارد دالر آمریکا، به قیمت هاي 

151جاری( سال 2006:
میانگین رشد تولید ناخالص داخلي طی دوره 

:1990-2006%8
سرانه ی تولید ناخالص داخلي )دالر آمریکا، به قیمت هاي 

5718جاری( سال 2006:
رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلي طی دوره 

:1990-2006%135
۴6%رشد جمعیت طی دوره 2006-26:1990جمعیت )میلیون نفر( سال 2006:

71نرخ تورم در سال 1990 )سال 2000 به عنوان 100(:
نرخ تورم در سال 2005 )سال 2000 

109به عنوان100(:

0/9-تراز حساب جاري )میلیارد دالر آمریکا( سال 1990:
تراز حساب جاري )میلیارد دالر آمریکا( سال 

:200623/8

8%کشاورزي- سهم از تولید ناخالص داخلي سال 2006:
سهم کشاورزي از درآمدهاي صادراتی سال 

:2005%10
۴/۴%سهم 20% فقیرترین افراد از درآمد ملي:12%کشاورزي- سهم از اشتغال در سال  2003:

0/3مساحت )میلیون کیلومتر مربع( سال2005:
امید به زندگي در بدو تولد )سال( سال 

:20057۴
89%نرخ باسوادي بزرگساالن 2006:

2-1-9 توسعه ی تاریخی
در هنگام اســتقالل در سال 1957، كشــاورزي مالزي با چندين الزام بسيار حساس 
روبرو شد. نخستين الزام،كاهش وابســتگي سنگين اين كشور به كائوچو و قلع از طريق 
تنــوع محصوالت بود؛ بيــش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي در آن زمان ناشــي از 
توليــد و صادرات اين دو كاال بود. دومين الزام، پرداختن به ميراث دوران اســتعمار بود 
كه ســبب گرديده بود مااليي هاي بومي يا بوميپوتراها كه در كشــاورزي معيشــتي سنتي 
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متمركز شــده بودند، از اقتصاد رسمي بيرون باشند و از فقر شديد رنج ببرند. اين شرايط 
با اقتصاد صنعتي و كشتزاري كه تحت سلطه ی چيني تبارها و گروه هاي همسود خارجي 
بود تفاوت داشــت. بنابراين بايد از طريق منشور توســعه روستايي و كشاورزي، به حل 

چالش هاي همزمان كاهش فقر و يكپارچه سازي قومي، يا مّلت سازي همت گمارد.

 نخستين اقداماتي كه از سال 1966 تا 1970 براي بهبود مشاركت اقتصادي بوميپوترا به 
عمل آمد نتوانســت اين نابرابري را كاهش دهد. تشديد مشكالت اجتماعي به مجموعه اي 
از شــورش هاي خونين در اواخر دهه ی 1960 منتهی شــد. بنابراين دولت در سال 1971 
برنامه ی اقتصادي نوين خود را آغاز كرد كه شــرايط قــرارداد اجتماعي- اقتصادي جديد 
براي دستيابي به وحدت مّلي از طريق رشد اقتصادي، به ويژه در بخش كشاورزي را ترسيم 
مي كرد. با رشد سريع اقتصادي كه به اندازه اي بود كه براي افزايش ميزان سهم مطلق همه ی 
گروه هاي قومي و همچنين افزايش ســهم نسبي بوميپوترا كافي بود، دولت مالزي به دنبال 
اين بود تا بدون ايجاد دور جديدي از ناآرامي ها بتواند نابرابري هاي قومي را كاهش دهد.

اين ديدگاه در دومين برنامه ی پنج ساله مالزي، 1975-1971 تبلور يافته است. اين برنامه 
نقش مهمي را براي روغن خرما در تحقق جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي برنامه ی دولت در 
نظر گرفته است. زمين هاي باير يا كشت نشده و نيروي كار ارزان در مالزي فراوان است. اين 
دو ويژگي به كانون توجه  برنامه هاي دولتي توسعه ی زمين و اسكان مجدد زمين داران خرده پا 
تبديل شد كه عمدتاً توســط آژانس فدرال توسعه ی زمين1 اجرا مي شد. يكي از پيامدهاي 

1- Federal Land Development Agency (FELDA)

نمودار.35:.میزان.فقر.روستایی.در.مالزی،.1970-2004
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اصلي اين رويكرد كه رشد توليد كشاورزان خرده پا را به موازات بخش كشتزارهاي تجاري 
تقويت مي كرد، اين اســت كه دوگانگي ريشــه داري در كشاورزي مالزي ايجاد شده است 
)احمد ، 2001(. يكي از جنبه هاي مهم ديگر رويكرد دولت در نخستين و دومين برنامه هاي 
مالزي، گنجاندن توســعه ی بخشــی در چارچوب بازار آزادي بود كه در آن، قيمت گذاري 
توســط بازار انجام مي شــد و "بخش خصوصي، بر خالف بخش دولتي كه سرمايه گذاري 
در زمينه ی سرمايه هاي اجتماعي و فيزيكي را برعهده داشت، نقش موتور رشد را بر عهده 
داشت" )ارشاد و شمس الدين،1997(. تا سال 1980، هنگامي كه بورس كاالي كواالالمپور 
نخســتين قرارداد معامالت آتي روغن خرماي خــود را روانه ی بازار كرد، بازار فيزيكي به 
خوبي جا افتاده بود و در چارچوب حكمراني بازار فيزيكي كه به خوبي توسط دولت اداره 

مي شد، رشد سريعي را تجربه كرده بود.

دولت نخســتين سياست كشاورزي مّلي1 خود را در سال 1984 ارائه داد كه بيشتر بر 
گســترش سريع سطح زمين هاي زيركشــت و حمايت از زيرساخت هاي مورد نياز براي 
روغن خرما و ســاير محصوالت كشــتزاري به عنوان ابزاري براي كاهش فقر و افزايش 
اشــتغال و ارز متمركز بود. در بررسي اي كه در سال 1992 انجام گرفت، تدوين سياست 
كشــاورزي ملي براي ســال هاي 2010-1992 انجام گرفت كه كانون توجه را به گونه اي 
تغيير داد كه بر بهره وري، كارايي و پايداري و ايجاد پيوندهايي با ساير بخش هاي اقتصاد كه 
از ســرعت رشد بيشتري برخوردارند تاكيد بيشتري بشود. آزادسازي معامالت كشاورزي 

1- National Agricultural Policy (NAP)

نمودار.36:.متنوع.سازی.محصوالت.مالزی.با.ورود.به.حوزه.
روغن.خرما،.1975-2010
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و مالي، همراه با تأثيرات بحران مالي آســيا، بازنگري ديگري در سال 1997 را سبب شد 
كه به ايجاد نســخه سوم سياست كشاورزي ملي براي سال هاي 2010-1998 منتهي شد. 
ولي در طول نخستين دهه ی اجراي سياست كشاورزي مّلي، با رشد بخش هاي صنعت و 
خدمات، اهميت كشاورزي براي اقتصاد مالزي كاهش يافت )هارون و همكاران، 2001(.

کادر.25:.اهداف.کشاورزي.در.نهمین.برنامه.ی.مالزي،.)2006-2010(
· افزايش توليد كشــاورزي ازجمله از طريق تالش براي يافتن منابع جديد 

رشد با مشاركت بيشتر بخش خصوصي
· گسترش فعاليت هاي فراوري محصوالت كشاورزي و متنوع سازي محصوالت

· تقويت بازاريابي و شبكه سازي جهاني
· افزايش درآمدهاي زمين داران كوچك، كشاورزان و ماهيگيران

· بهبود سيستم ارائه ی خدمات 
منبع: نهمين برنامه مالزي )2006(

در هزاره ی جديد، "عالقه به كشاورزي دوباره و با حرارت زيادی باز گشته است" )وونگ، 
2007(. در طول برنامه ی پنج ســاله ی هشــتم )2005-2001(، تاكيد بر تجاري سازي بخش 
توليدكنندگان كوچك با شيوه هايي از قبيل به كارگيري تكنيك هاي مدرن مديريت مزرعه براي 
افزايش درآمد و بهره وري اســت. برنامه ی نهم مالــزي )2010-2006( از اين بلند پروازانه تر 
است. بخش كشاورزي به گونه اي احيا مي شود كه "به موتور سوم رشد تبديل شود... و به سوي 
تجاري ســازي بيشتر و افزايش درآمد كشاورزان و ارتقاي سرمايه گذاري بخش خصوصي از 

قبيل سرمايه گذاري خارجي حركت كند" )نهمين برنامه ی مالزي، 2006-2010، 81: 2006(.

3-1-9 خالصه ی چالش های کليدي کشاورزی در طول زمان
· متنوع سازي اقتصاد كشاورزي؛

· افزايش پايدار كشت زمين و توليد محصول؛
· گسترش بازارهاي صادراتي به عنوان منبعي براي ارز؛

· كاهش فقر، ايجاد اشتغال و توليد درآمد از طريق توسعه كشاورزان كوچك و بعدها 
از طريق سازماندهي و تجاري سازي آن ها؛ 

· توســعه ی صنايع پايين دستي داراي ارزش افزوده و كاربردهايي كه با وجود افزايش 
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توليد در ساير مناطق، سهم آن ها را از بازار جهاني حفظ كند. 

4-1-9 کاالی مورد مطالعه: روغن خرمای خام
ویژگی ها و فرایند صنعت1:

نخستين كشتزار تجاري روغن خرماي مالزي )الياس گينينزيس( در سال 1917، يعني 
چهل ســال بعد از اينكه اين گونه به عنوان درختي تزئيني وارد كشــور شد تأسيس گرديد. 
اين محصول اكنون به صنعتي واقعا مّلي تبديل شــده و در هر ســيزده ايالت مالزي كشت 
مي شود. در ســال 2005، 57 درصد از منطقه ی توليد روغن خرما در 11 ايالت در مناطق 
شبه جزيره اي مالزي قرار داشت و باقيمانده ی آن در ايالت هاي سباح و سراواك )دو ايالت 

مالزي كه در جزيره ی برونئو واقع هستند( قرار دارند.
برداشــت محصول تقريباً 24 تا 30 ماه بعد از كاشــت درخت خرما آغاز مي شود. هر 
درخت خرما در هر سال و به مدت 25 سال بين 8 تا 15 خوشه خرماي تازه مي دهد. بعد 
از برداشت، خوشه هاي خرماي تازه بايد ظرف 24 ساعت به كارخانه ها برسند و در غير اين 
صورت، با خطر كاهش شــديد كيفيت روبرو مي شوند. كارخانه به صورت فيزيكي روغن 
خرما و روغن هسته ی خرما را از خوشه ی خرماي تازه استخراج مي كند. روغن خام خرما 
با تركيب هاي مختلف پااليش مي شــود تا با اســتانداردهاي صنعتي هم خواني داشته باشد 

)محصوالتي كه به دست مي آيد شامل اوله ئين )مايع( و استيرين )جامد( هستند(.

1- در این بخش از داده های صندوق جهانی طبیعت )2002( اســتفاده زیادی شده است. اطالعات تفضیلی درباره ی 
فرایند و دست اندرکاران زنجیره ی عرضه را می توان در این گزارش یافت.



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 232

ساختار صنعت و زنجيره ی عرضه1
مالكيت زمين به روشني ساختار دوگانه ی توليد روغن خرماي مالزي )تقسيم 60/40 
بين كشــتزارها و برنامه هاي توليد توسط كشاورزان خرده پا( را نشان مي دهد ) به جدول 
7 نگاه كنيد(. كشــتزارهاي بزرگ خرما از نظر بزرگي بين چند صد هكتار تا يكصد هزار 
هكتار هستند. شركت هاي بزرگ، اغلب شــركت هايي هستند كه كاركردهاي مختلف را 
به صورت عمودي با يكديگر تركيب كرده اند، يا شــركت هاي خواهري هستند كه داراي 
كارخانه، پااليشــگاه و دارايي  هاي توليدي هستند. برخي از قبيل داربي برهارد يا شركت 
IOI مجتمع هاي بزرگي هســتند كه در خارج از زنجيره ی روغــن خرما نيز فعاليت هاي 

گســترده اي دارند. بسياري از شركت هاي كشتزاري مالزي حوزه ی فعاليت هاي خود را به 
اندونزي توســعه داده اند و مسئوليت بخش عظيمي از رشدي كه در اين كشور همسايه به 

دست آمده است را برعهده دارند.
زمين داران كوچك به طوركلی در قالب سه برنامه متفاوت در توليد روغن خرماي مالزي 
فعاليــت می نمايند: برنامه هاي حمايتي زمين داران كوچك، زمين داران كوچك مســتقل و 
برنامه هاي زمين داران جمعي )موسسه ی بين المللي محيط زيست و توسعه، 2006(. فلدا،2 
بزرگ ترين برنامه  از ميان ســه برنامه ی حمايت از زمين داران كوچك اســت كه تا كنون 
توسط دولت به اجرا در آمده است. ساير مراجع عبارتند از سازمان فدرال تحكيم و احياي 
زمين هــا3 كه به احياي زمين هاي برنامه هاي ناموفق مديريت ايالتي مي پردازد و ســازمان 
توســعه صنعت توليدكنندگان كوچك كائوچو4 كه منابع مالي را در اختيار توليدكنندگان 
كوچــك كائوچو ای مي گذارد كه مي خواهند فعاليت خــود را به توليد خرما تغيير دهند. 
هر سه ســازمان با پرداخت يارانه براي نهاده ها، توسعه ی زيرساخت ها و )در مورد فلدا( 
مديريت زنجيره ی عرضه ازطريق تأمين اعتبار، نهاده ها، خدمات مشورتي، تأمين فناوري 
و فروش تضميني به كارخانه هايي كه توسط فلدا اداره مي شوند، به توليدكنندگان كوچك 

كمك مي كنند.

1- برای اطالعات بیشتر درباره ی ساختار صنعت روغن خرمای مالزی به   )WWF )2002 مراجعه نماید. در زمینه ساختار 
زمین داران کوچک به )IIED )2006 مراجعه نمایید.

2- FELDA
3- Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA).
4- Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA).
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جدول.7:.ساختار.صنعت.روغن.خرماي.خام.
درصد مناطق زیر كشت روغن خرما در مالزي

19802005

60%52%امالک خصوصي
برنامه هاي دولتي

16%30%فلدا
۴%2%سازمان فدرال تحکیم و احیاي زمین 

2%2%سازمان توسعه ی صنعت تولیدکنندگان کوچک کائوچو
8%8%برنامه هاي ایالتي 

10%7%زمین داران کوچک مستقل

MPOB :منبع

زمين داران كوچك مســتقل از نظر انتخاب خريدار از انعطاف بيشتري برخوردارند، از 
تغيير رو به باال و روبه پايين قيمت ها سود مي برند و در زمينه ی كشت متناوب محصوالت 
از آزادي عمل بيشتري برخوردارند. با وجود اين، آن ها با ريسك هاي قيمت، توليد و بازار 
روبرو هســتند. كارخانه ها اغلب به دليل مسايل كيفي يا كمبود ظرفيت از پذيرش خرماي 
تازه خودداري مي كنند. اغلب انتخاب از ميان خريداران به دليل نياز به تحويل خرماي تازه 
به  كارخانه ظرف يك روز بعد از برداشت و عدم دسترسي به امكانات حمل و نقل محدود 
مي شود. واســطه ها مي  توانند با اجراي كاركرد تجميع محصول و مسايل تداركاتي ارزش 
افزوده ايجاد كنند و بين توليدكنندگان كوچك و كارخانه در اين ميان نقشــي ايفا كنند. با 
وجود اين، توليدكنندگان كوچك اغلب قيمت هايي پايين تر از قيمت هاي بازار را دريافت 

مي كنند كه ممكن است گاهي استثماري محسوب شود.
نوع ســومي از برنامه هاي حمايــت از توليدكنندگان كوچك كــه در مالزي به عنوان 
كانســپ بارو1 معروف اســت برنامه ی توليد جمعي اســت. اين برنامه ها شراكت هايي را 
ميان كشــتزارهاي خصوصي، دولتی و جوامع محلي بومي ايجاد مي كنند تا توسعه ی زمين 
براســاس برنامه ی حقوق مرســوم بوميان را به انجام برسانند )موسسه ی بين المللي محيط 

زيست و توسعه، 2006(.
صنعت پايين دســتي شامل كارخانه ها و پااليشگاه ها، و توليدكنندگان و صادركنندگان 
روغن هاي نباتي به ويژه روغن و چربي، مواد شيميايي روغني و مارگارين است. در صنعت، 
يكپارچه سازي عمودي چشمگيري انجام شده است، به نحوي كه كشتزارهاي خصوصي و 

1- Konsep Baru
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فلدا سهم چشمگيري از فعاليت هاي پايين دستي را به خود اختصاص مي دهند. فلدا هفت 
پااليشگاه روغن، شش كارخانه دانه شكن و دو كارخانه مارگارين را اداره مي كند. با وجود 
اين، برخي شركت هاي توليدكننده ی مستقل و شعبه ها يا شركت هاي وابسته به شركت هاي 

چند مليتي نيز هستند )صندوق جهاني طبيعت، 2002(.

توسعه ی صنعت
همان طور كه قباًل گفتيم، صنعت روغن خرما در مالزي بعد از اســتقالل مالزي رشــد 
سريعي را تجربه كرده است. رشد و موفقيت روغن خرماي مالزي در رشد سريع سهم آن 
از كل زمين هاي كشــاورزي مالزي جلوه گر است كه جايگزين كائوچو شده و به محصول 
طاليي مالزي تبديل شــده است )به نمودار 36 نگاه كنيد(. مالزي از نظر مناطق زيركشت 
روغن خرما و حجم توليد و درآمدهاي صادراتي شــاهد رشــد چشــمگيري بوده است. 
درحالي كه در سال 1970، سهم روغن خرما از صادرات كشاورزي تنها 8 درصد بود، اين 
سهم تا سال 1985 به 29 درصد و تا سال 2005 به 51 درصد افزايش يافته است. در مقابل، 
سهم كائوچو در صادرات كشاورزي در سال 1970 برابر با 50 درصد بود و در سال 1985 

به 21 درصد و در سال 205 به 15 درصد كاهش يافت.
روغن خرما بنيان صنعتي را ايجاد كرد كه به ســرعت در حال رشــد اســت و مالزي 
به ســرعت به توليدكننده و صادركننده ی اصلي اين محصول تبديل شد و تا امروز نيز اين 
موقعيت را حفظ كرده است )اگرچه اندونزي به سرعت فاصله خود را با مالزي كم مي كند(. 
در سال 1995، مالزي 51 درصد از 15 ميليون تن توليد جهاني روغن خرما و 64% صادرات 
10 ميليون تني جهاني اين محصول را در اختيار داشت. تا سال 2005، اين كشور 45 درصد 
از 33 ميليون تن توليد جهاني و 51 درصد از 26 ميليون تن صادرات جهاني روغن خرما 

را در اختيار داشت.
پويايي صنعت روغن خرماي مالزي در ســهم روزافزون اين كشور از بازار روغن ها و 

مواد چرب نيز نمايان است )به نمودار 37 نگاه كنيد(.
يكــي ديگر از جنبه هاي موفقيت، ورود به بخش هايــي از زنجيره ی عرضه كه ارزش 
افزوده ی بيشــتري دارند و "تبديل شــدن از يك توليدكننده و صادركننده ی صرف روغن 
خرماي خام، به صنعتي با دامنه فعاليت هاي متنوع تر" و "ايجاد صنايع پايين دستي و حمايتي 

بيشتر" است )يحيي، 2: 1995(.
كشــتزارهاي خصوصي، ســازمان هاي ايالتي و مراجع عمومي به افزايش رشد كمك 
كرده اند )ســيمه و احمد، 2001(. در اين ميان فلدا نقش مهي ايفا كرده اســت )به جدول 
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8 نگاه كنيد(. اين ســازمان قبل از اســتقالل در سال 1956 تشكيل شد. نخستين برنامه ی 
توســعه ی زمين و برنامه هاي اســكان مجدد زمين داران كوچك از سال 1958 با كائوچو 
شــروع شد و تنها از ســال 1961 در حوزه ی روغن خرما نيز ادامه يافت. در دهه 1970 
بود كه توســعه ی سريع زمين ها و اســكان مجدد آغاز شد و گسترش كشت روغن خرما 
ابعاد شگفت انگيزي يافت. همچنين رشــد اين محصول از حمايت كاركردهاي نظارتی، 
پژوهش و توسعه و بازاريابي سه آژانس دولتي، يعني سازمان ثبت و صدور مجوز روغن 
خرما1، موسسه ی پژوهشي روغن خرماي مالزي2 و شوراي ترويج روغن خرماي مالزي3 

برخوردار شد4.

کاربران و کابردها
روغن خرماي مالزي بــه بازارهاي جهاني مختلفي كه در مناطق جغرافيايي پراكنده اي 
قرار دادند صادر مي شود )به نمودار 38 نگاه كنيد(. اين تا حدي نمايانگر عملكرد شوراي 
ترويــج روغن خرماي مالزي و صندوق ترويج روغن خرما براي بازاريابي روغن خرما در 
جهان بود. از ســوي ديگر، اين مسئله نمايانگر طيف گسترده اي از كاربردهاي بالقوه براي 
روغن خرما و محصوالت مرتبط با آن نيز هســت. از اين منظر، نقش موسسه ی پژوهشي 
روغن خرماي مالزي در توسعه ی كاربردهاي جديد و داراي ارزش افزوده براي محصوالت 

1- Palm Oil Registration and Licensing Authority (PORLA).
2- Oil Research Institute of Malaysia (PORIM).
3- Malaysian Palm Oil Promotion Council (MPOPC).

۴- ســازمان ثبت و صدور مجوز روغن خرما و موسســه پژوهشــی روغن مالزی در ســال 2000 براساس قانونی با 
یکدیگرادغام شدند و هیئت روغن خرمای تشکیل گردید که همان وظایف سازمان قبلی را برعهده داشت. 

نمودار37:.سهم.روغن.خرما.از.بازار.روغن.ها.
و.چربی.های.جهان،.1976-2005
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روغن خرما را نيز نبايد فراموش كرد. حدود 80 درصد روغن خرما در كاربردهاي مرتبط 
با مواد خوراكي به كار مي رود. كاربردهاي خوراكي شامل مواردي از قبيل روغن هاي پخت 
و پز و ســرخ كردني، مارگارين،روغن هاي ترد كننده، كره ی آب كرده، بستني و بيسكويت 
اســت. كاربردهاي غيرخوراكي روغن خرما شامل خوراك حيوانات، صابون، محصوالت 
تميز كننده، شــمع و كابردهاي مختلف با استفاده از مشتقه هاي مواد شيميايي چرب روغن 

خرماست )صندوق جهاني طبيعت، 2002(. 

كل سطح زیركشت روغن خرماي فلداسال

1083 )هکتار(1965
85257 )هکتار(1975
306887 )هکتار(1985
675392 )هکتار(1995
685520 )هکتار(2000

سوخت هاي زيستي اكنون يكي از باالترين اولويت هاي صنعت هستند. در سال 2005، 
دولت سياست مّلي ســوخت زيستي مّلي خود را منتشر كرد. اين سياست بر نقش روغن 
خرما در يك راهبرد چهار مرحله اي مبتنی بود كه شامل توسعه ی تركيب سوخت زيستي از 
5 درصد روغن خرماي فراوري شده با 95 درصد گازوئيل بود. سياست مّلي سوخت هاي 
زيستي هدف آشكار ترويج منابع بيشتر تقاضا براي روغن خرما در مالزي و ساير كشورها 

را دنبال مي كرد.
يكي ديگر از اهداف آشــكار اين سياســت ها اطمينان از قيمت هاي انگيزشــی براي 
كشاورزان بزرگ و كوچك خرما و تأسيس يك كارخانه ی سوخت زيستي خرماست. اين 
سياست شامل ايجاد كارخانه اي آزمايشي براي توليد سوخت زيستي براي فصول سرد سال 
نيز هست كه هدف تقويت جذابيت سوخت زيستي مالزي در بازارهاي صادراتي را دنبال 
مي كند. فعاالن بازار بر اين باورند كه اعالم سياســت سوخت زيستي به افزايش ساختاري 
شديد در قيمت كاالي فيزيكي و قيمت زمين هاي موجود و بالقوه براي كشت روغن خرما 
نيز منجر شــده اســت. در اين ارتباط، درباره ی تأثيرات زيســت محيطي ناشي از نابودي 
جنگل ها به دليل گسترش كشتزارهاي خرما در مالزي و اندونزي ابراز نگراني شده است. 

جدول.8:.توسعه.فلدا،.1965-2000

Simeh.and.Ahmad.)2001(.:منبع
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چكيده: ویژگی های بارز بازار فيزیكی
· بازار فيزيكي ای كه به سرعت رشد كرده است و عملكرد رواني دارد، همراه با روابط بسيار توسعه 

يافته ميان فعاالن بازار كه از حمايت مراجع اثربخش،كارآمد و نظارتی قابل قبول برخوردار است؛ 
· طيف گسترده اي از منافع تجاري در هر مرحله از زنجيره ی عرضه كه در برابر ريسك 

قيمت ها در بازار آسيب پذير هستند؛ 
· مجموعــه ی بزرگ و به لحاظ جغرافيايي پهنــاوري از بازارهاي صادراتي كه بخش 
عمده ی )اگر نگوييم همــة( روغن خرماي خود را از مالزي تأمين مي كنند گه بزرگ ترين 

توليد كننده و صادركننده ی اين محصول است؛ 
· حضور چشمگيركشاورزان خرده پا كه مي توان آن ها را به كشاورزان خرده پايي كه از 
حمايت برنامه هاي دولتي از قبيل فلدا برخوردارند و كشــاورزان خرده پاي مستقلي كه در 

برابر ريسك هاي بازار، قيمت ها و توليد آسيب پذيرتر هستند تقسيم كرد.

2-9 ظهور بورس و توسعه قراردادها: شرکت بورس مالزي
سال تأسیس: 1973)بورس مالزي(؛ 1980 )بورس كاالي 

مكان: كواالالمپور، مالزي كواالالمپور(

ابزارهاي مورد معامله: سهام، قراردادهای آتي  و اختیار معامله مالی 
)شاخص بورس، سهام، نرخ بهره(، قراردادهای آتي  و اختیار معامله کاال 
و عملیات پایاپای قراردادهای آتي  کاالی فرابورس، محصوالت اسالمي 

بازار سرمایه  

کاالهاي مورد معامله: روغن خرماي خام و 
روغن هسته خرمای خام  

مالکیت: شرکت سهامی عام  ثبت شده در تابلوي اصلي بورس مالزي 
سیستم معامالتي: معامله کاماًل الکترونیکي 
از طریق سیستمي که توسط یک فروشنده 

مستقل نرم افزار ساخته شده است.  
ناظر بازار: کمیسیون اوراق بهاداراتاق پایاپاي: اتاق پایاپاي داخلي  

نمودار38:.بازارهای.صادراتی.روغن.خرمای.خام.مالزی،.1990-2005



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 238

سال تأسیس: 1973)بورس مالزي(؛ 1980 )بورس كاالي 
مكان: كواالالمپور، مالزي كواالالمپور(

حجم معامالت آتي و اختیار کاال در سال حجم کل معامالت آتي و اختیار در سال 2006: ۴/2 میلیون 
2006:  2/2 میلیون

رتبه کسب شده بر اساس رتبه بندي جهاني FIA در سال 2006 ) همه 
بورس هاي معامالت آتي بر مبناي حجم کل مشتقات (: ۴9

رتبه کسب شده بر اساس رتبه بندي جهاني 
آنکتاد در سال 2006 )بورس هاي کاال – فقط 

حجم مشتقات کاال(:19

http://www.bursamalaysia.com پایگاه اینترنتي

بورس مالزي محصول چندين ادغام است؛ اين بورس در نهايت سهام نقدي، مشتقه هاي 
مالي و كاال را در يك موسسه گرد هم آورد )به تصوير 8 نگاه كنيد(.

بورس كاالي كواالالمپور1 در جوالي ســال 1980 تأســيس شــد و نخستين بورس 
معامالت آتي در جنوب شرقي آسيا بود. معامله در اين بورس با معامالت قراردادهای آتي  
روغن خرماي خام )FCPO( در تاالر حراج آزاد آغاز شد. به دنبال آن قراردادهاي كائوچو، 
هســته ی خرما، قلع، قهوه، RBD پالمولئين و روغن خام هســته ی خرما نيز روانه ی بازار 
شده اند. تمامی اين قراردادها به استثنای FCPO و قراردادهای آتی روغن هسته خرمای خام 

)FCPKO( از اين بورس حذف گرديده اند.
در دسامبر ســال 1995، بورس قراردادهاي اختيار و قراردادهای آتي مالي كواالالمپور2 
به منظور معامله ی قراردادهاي آتي شــاخص ســهام به صورت الكترونيكي تأسيس گرديد. 
ســال بعد، در ماه مي ســال 1996، بورس پولي مالزي3 به عنوان شــعبه اي از بورس كاالي 
كواالالمپور تأســيس گرديد تا معامله ی قرارداد آتي نرخ پيشنهادي بين بانكي كواالالمپور4 
را تســهيل كند كه يك قرارداد آتي نرخ سود سه ماهه است. در دسامبر سال 1998، بورس 
COM�( 5 يكاالي كواالالمپــور با بورس پولي مالزي ادغام شــد و بورس كاال و پولي مالز
MEX( تشــكيل گرديد. كه نــام آن حكايت از تنوع محصوالتش دارد. در ژانويه ی ســال 

1999، بين بورس ســهام كواالالمپور6 و بورس قراردادهاي اختيار و قراردادهای آتي مالي 
كواالالمپور و بورس كاال و پولي مالزي قراردادي منعقد شــد. درنتيجه، بورس قراردادهاي 
اختيار و قراردادهای آتي مالزي به شــعبه اي از گروه بورس ســهام كواالالمپور تبديل شد. 
در نهايــت، ادغام بورس قراردادهاي اختيار و قراردادهای آتي مالزي و بورس كاال و پولي 

1- Kuala Lumpur Commodity Exchange (KLCE).
2- Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange (KLOFFE).
3- Malaysian Monetary Exchange (MME).
4- Kuala Lumpur Interbank Offered Rate (KLIBOR).
5- Commodity and Monetary Exchange of Malaysia (COMMEX).

6- این بورس در سال 1973 به عنوان بورس ملّی سهام مالزی تاسیس شد.
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مالزي در سال 2001 به تشكيل بورس مشتقه هاي مالزي1 منتهي شد كه يك بورس يكپارچه 
مشتقه هاســت كه قراردادهای آتي كاال، نرخ بهره و شاخص ســهام را ارائه مي دهد. بدين 
ترتيب بورس مشتقه هاي مالزي به يكي از شعبه هاي بورس سهام مالزي تبديل شد و معامله 
قراردادهای آتي روغن خرماي خام)FCPO( به بستر الكترونيكي تاالر معامالتي بورس، بورس 
قراردادهاي اختيار و قراردادهای آتي مالي كواالالمپور منتقل گرديد. در سال 2004 بورس سهام 
كواالالمپور به شركت سهامی عام تبديل شد و به بورس مالزي تغيير نام يافت. بورس مشتقه هاي 
مالزي به مشتقات بورس مالزي2 تغيير نام يافت. به لحاظ ساختاري، بورس سهام كواالالمپور كه 
يك بورس تضامني محدود بود و در مالكيت 64 عضو بود به يك شركت هلدينگ تبديل شد 
كه بخش هاي عملياتي مختلف آن )ازجمله مشتقات بورس مالزی( صد در صد به ماليكت 

شعبه هايش در آمد. در سال 2005، بورس مالزي در تاالر اصلي خود به ثبت رسيد.
تصویر 8: فرایند تكامل بورس های آتی مالزی

 اين الگوي ادغام و يكپارچه سازي در حوزه هاي پاياپای و نظارت بر بازار نيز دنبال شد 

1- Malaysian Derivatives Exchange (MDEX).
2- Bursa Malaysia Derivatives.

تصویر8:.روند.تكامل.بورس.های.آتی.مالزی
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)در مورد نظارت بر بازار به بخش مرتبط با تنظيم نگاه كنيد(. ابتدا عمليات پاياپاي بورس 
كاالي كواالالمپور در شــركت پاياپاي قراردادهای آتي  مالزي1 انجام مي شــد كه شــركت 
مستقلي است كه 28 درصد سهام آن به بورس كاالي كواالالمپور تعلق دارد. بعد از تشكيل 
بورس پولــي مالزي و بورس قراردادهاي اختيار و قراردادهای آتي  مالي كواالالمپور، اتاق 
پاياپاي مشــتقه هاي مالزي2 تأسيس گرديد تا قراردادهای آتي  مالي را كه در هر دو بورس 
معامله مي شــوند پاياپای نمايد. هر يك از اين دو بورس 50 درصد مالكيت اين شــركت 
را در دســت داشت. در سال 1997، شركت پاياپاي قراردادهای آتي  مالزي و اتاق پاياپاي 
مشــتقه هاي مالزي ادغام شدند و يك اتاق پاياپاي يكپارچه قراردادهای آتي  ايجاد گرديد. 
شــايان ذكر است كه اين اتاق پاياپاي مشترك چهار سال قبل از يكپارچه سازي بورس هاي 
مختلف تشكيل شد. در ســال 2001، اتاق پاياپاي مشتقه هاي مالزي به شعبه اي از بورس 
سهام كواالالمپور تبديل شد و همراه با تبديل به شركت سهامی عام در سال 2004 نام خود 

را به اتاق پاياپاي مشتقات بورس مالزي تغيير داد. 

مشــتقات بورس مالزی در حال حاضر هشت قرارداد آتي ازجمله دو قرارداد آتي كاال 
)قرارداد آتي روغن خرماي خام و قرارداد آتي روغن هسته ی خرماي خام( را ارائه مي دهد. 
قراردادهاي محصوالت روغن خرما از زمان تشــكيل بورس يكپارچه مشــتقه ها همواره 
حــدود 50 درصد از حجم معامالت بورس را به خــود اختصاص داده اند ) به نمودار 39 

1- Malaysia Futures Clearing Corporation (MFCC).
2- Malaysian Derivatives Clearing House (MDCH)

نمودار39:.سهم.آتی.های.کاال.در.حجم.معامالت.مشتقات.بورس.
مالزی،.2001-2006
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نگاه كنيد( و اين بورس قيمت مرجع جهاني صنعت روغن خرما را تعيين مي كند. همچنين 
اين بورس يكي از معدود بورس هاي كشــورهاي در حال توسعه است كه درهاي خود را 
بر روي كاربران بين المللي گشــوده اســت. براي بورس مالزي و قبل از آن بورس كاالي 
كواالالمپور، تالش براي توســعه ســاير قراردادهاي آتي كاال و ابزارهاي جديدي همچون 

قراردادهاي اختيار تا كنون با موفقيت همراه نبوده اند. 
ابتكارات جديدي كه در حوزه ی كاال برنامه ريزي شده است، توسعه را بر محصوالتي 
متمركز كرده اســت كه قرارداد اصلي آتي  روغن خرمــاي خام را تكميل مي كند. ازجمله 
مي تــوان به محصوالت مبتنی بر دالر اياالت متحده آمريكا و شــاخص كاال اشــاره كرد. 
بورس مالزي همچنين مجوز مشخصات قراردادهای آتي  روغن خرماي خام را براي ورود 
به بورس كاالي هند نيز صادر كرده اســت و با بورس كاالي داليان در زمينه ی توســعه و 

راه اندازي قرارداد روغن خرما در چين همكاري مي كند.

روغن خرمای خام
قرارداد آتي روغن خرماي خام با تأســيس بورس كاالي كواالالمپور در ســال 1980 
روانه ی بازار شــد. اين قرارداد بر مبناي يك بازار فيزيكي موفق و قانونمند تشكيل گرديد. 
ســازمان هايي كه بعدها هيئت روغن خرماي مالزي را تشــكيل دادند در توسعه و تنظيم 
صنعــت نقش مهمي ايفا كردند كه ازجمله مي توان به تدوين و انتشــار قيمت هاي نقدي، 
تعريف اســتانداردهاي كيفي مورد قبول صنعت، صدور مجوز براي فعاالن بازار و صدور 

گواهي حمل قبل از صادرات اشاره كرد. 
دولت مالزي در برنامه ی خود براي توسعه ی صنعت روغن خرما، نسبت به قيمت گذاري 
رويكرد بازار آزاد را در پيش گرفته اســت. بنابراين، برخالف بورس هاي ساير كشورهاي 

نمودار40:.رشد.حجم.قراردادهای.آتی.روغن.خرمای.خام.و.نقاط.عطف.
اصلی،.1980-2006
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توسعه يافته و به ويژه بورس هايي كه در اين مطالعه بررسي شده اند، قرارداد آتي  اين بورس 
به عنوان نتيجه ی فرعي فرايند آزادســازي نبود، بلكه ابزاري بود كه به بازار نقدي توســعه 

يافته اي اضافه شد. 
برخالف ساير قراردادهايي كه بورس كاالي كواالالمپور ايجاد كرد، قرارداد آتي روغن 
خرماي خام نخســتين قرارداد در نوع خود بود كه در جهان عرضه مي شــد. تا آن زمان، 
قيمت گــذاري در بازار پيمان های آتی فرابورس رتردام انجام مي شــد. بازارهاي فرابورس 
كشــف قيمت شــفافي را ايجاد نمي كنند و هيچ تضميني دربــاره ی اعتبار طرفين معامله 
وجود ندارد. بنابراين، معامله ی روغن خرما در رتردام شــفاف نيســت و اغلب شــرايط 
قيمت گذاري آن به زيان جامعه ی توليدكنندگان مالزي بود و ريســك نكول طرف معامله 
نيــز زياد بود. در زمان راه اندازي اين قرارداد، مالزي بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده ی 
روغن خرما بود و رشــد توليد آن با افزايش پيچيدگي هاي اين صنعت در امتداد زنجيره ی 
عرضه ی كاال افزايش مي يافت. بنابراين، جامعه ی پراكنده اي از كشت كاران، كارخانه داران، 
پااليش كنندگان، توليدكنندگان پايين دستي و صادركنندگان )كه توسط سازمان هايي كه قبل 
از هيئت روغن خرماي مالزي فعاليت داشــتند مجوز دريافت كرده بودند( نيازمند مكانيزم 

محلي و شفاف كشف قيمت و بستری مطمئن براي مديريت ريسك قيمت بودند. 
در ســال 1984، يكي از مشــتريان از پذيرش معامله اي كه يكي از اعضا به نيابت از او 
انجام داده بود خودداري كرد و اين مســئله بازار قــرارداد آتي روغن خرماي خام بورس 
كاالي كواالالمپور را به لرزه درآورد و پيامدهاي حقوقي جدي در پی  داشت. با وجود اين، 
بورس بر اين مشكالت غلبه كرد و در سرتاسر دهه ی 1980 و تا ميانه دهه ی 1990 رشدي 
مســتمر را تجربه كرد و به ســطح نيم ميليون قرارداد در سال رسيد. در ميانه ی دهه 1990 
بورس به حالت ثبات رســيد. تأســيس بورس پولي مالزي و بورس قراردادهاي اختيار و 
قراردادهای آتي  مالي كواالالمپور بخشي از نقدشوندگي را به خود جذب كرد، ولي قرارداد 

آتي روغن خرماي خام در سرتاسر اين دوره نقدشوندگي خود را حفظ كرد.
از پايان هزاره ی دوم، قرارداد آتي روغن خرماي خام شــاهد سه دوره رونق چشمگير 

در معامالت بود: 
نخســتين دوره، در سال 2001، با تشــكيل بورس مشــتقه هاي مالزي به عنوان بستر 
يكپارچه مشــتقه ها؛ دومين دوره در سال 2002-2001 با انتقال معامالت به بستر معامالتي 
الكترونيكي كه بيشــتر در دسترس بود؛ و سوم، در ســال 2005 با راه اندازي سياست مّلي 
سوخت زيستي دولت مالزي. اين سياســت )كه بر استفاده از روغن خرما به عنوان منبعي 
براي توليد ســوخت تاكيد مي كرد( عالقه ی جديد چشمگيري را در بازار ايجاد كرد و به 
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افزايش حجم معامالت و تغييرپذيري قيمت ها انجاميد.

دستاوردهای اصلی بورس مالزی در شرایط محلی:
· دادن قدرت قيمت گذاري به مالزي براي كاالهاي صادراتي اصلي. 

عوامل موفقيت:
· همراستايي با بازار فيزيكي مستقر كه به خوبي تنظيم شده است؛ 

· هيچ قرارداد آتي روغن خرماي ديگري در هيچ كشور ديگري وجود ندارد؛ 
· رشد زياد در بازار فيزيكي.

چالش ها:
· غلبه بر يك نكول بزرگ در سال 1984؛

· توسعه ی نقدشوندگي در بازار اختيار معامله.
فرصت های آینده:

· رشــد بيشتر بازار آتي )به ويژه با سياست مّلي سوخت زيستي دولت كه تأكيد زيادي 
بر روغن خرما دارد(؛

· توسعه ی محصوالتي كه قرارداد آتي روغن خرماي خام را تكميل مي كنند )محصوالت 
مبتنی بر دالر آمريكا و شاخص بورس(.

3-9 چارچوب نظارتی: کميسيون اوراق بهادار1
اين كميســيون كه در اول مارس ســال 1993 براســاس قانون كميسيون اوراق بهادار 
مصوب ســال 1993 تشــكيل گرديد، يك مرجع خود انتظام قانوني است كه از اختيارات 

تحقيق و تنفيذ برخوردار است و به وزير دارايي گزارش مي دهد.
در ميانه ی دهه ی 1990، بحث نظارت بر بازار ســرمايه مالزی با چالش تعدد بورســها 
و از اينــرو نظارت بر آنها مواجه بود. بورس قراردادهــاي اختيار و قراردادهای آتي  مالي 

1- Suruhanjaya Sekuriti
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كواالالمپور قراردادهای آتي شاخص سهام، بورس پولي مالزي قراردادهای آتي  نرخ بهره، 
بــورس كاالي كواالالمپور قراردادهای آتي  كاال و بورس ســهام كواالالمپور اوراق بهادار 
را معامله می نمود. نظارت بر بازار قراردادهای آتي  بورس كاالي كواالالمپور ابتدا توســط 
كميســيون معامالت كااليی انجام مي شد كه تحت نظارت وزارت صنايع اصلي و براساس 
قانون معامالت كاالي سال 1993 فعاليت مي كرد. بازارهاي معامالت قراردادهای آتي  مالي 
در بــورس پولي مالزي و بورس قراردادهاي اختيــار و قراردادهای آتي  مالي كواالالمپور 
توسط كميسيون اوراق بهادار مالزي تنظيم مي شوند كه تحت نظر وزارت دارايي و براساس 
قانون معامالت قراردادهای آتي  صنعتي ســال 1993 و قانون كميسيون اوراق بهادار سال 
1993 عمــل مي كند. بدين ترتيب، بين نهادهای ناظر كاال و قراردادهای آتي  مالي تقســيم 
كاري انجام گرفته است1. در سال 1997، دولت تصميم گرفت همگرايي نظارتی ايجاد كند 
و قانــون صنعت معامالت قراردادهای آتــي )اصالح و تحكيم( را تصويب كرد. درنتيجه، 
قانون معامالت كاالي مصوب ســال 1985 لغو گرديــد و كاركردهاي دو نهاد نظارتی در 

كميسيون اوراق بهادار ادغام شد كه تحت نظارت وزارت دارايي فعاليت مي كرد. 
با چنين ساختاري، كاركردهاي نظارتی كميسيون اوراق بهادار به ترتيب زير است:

· نظارت بر بورس ها، اتاق هاي پاياپاي و انبارهاي مركزي؛
· مرجع ثبت تعاونی ها، به جز باشگاه هاي تفريحي ثبت نشده؛

· مرجع تأييد صدور اوراق قرضه ی شركت؛ 
· نظارت بر كليه ی موضوعات مرتبط با اوراق بهادار و قراردادهاي آتي؛

· نظارت بر خريدها و ادغام هاي شركت ها؛ 
· نظارت بر كليه ی امور مرتبط با صندوق های سرمايه گذاری؛

· صدور مجوز و نظارت بر همه ی افراد داراي مجوز؛
· تشويق كنترل هاي داخلي؛

· اطمينان از رفتار مناســب موسسات بازار و افراد داراي مجوز )وب سايت كميسيون 
اوراق بهادار، 26 جوالي سال 2007(.

كميسيون اوراق بهادار همچنين براساس قانون نقش تشويق و ترويج توسعه ی بازارهاي 
اوراق بهــادار و آتــي در مالزي را نيز برعهده دارد. اين نقش بــه بهترين نحو در كارهاي 
اين كميسيون براي پيشبرد بازار ســرمايه ی اسالمي مالزي نمايان است كه مجموعه اي از 

1- این با ساختار ایاالت متحده آمریکا تفاوت دارد که بین نهاد ناظر اوراق بهادار )کمیسیون بورس و اوراق بهادار( و 
معامالت آتی )کمیسیون معامالت قراردادهای آتی  کاال( تقسیم کار وجود دارد .
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ابزارهاي مالي مبتني بر شريعت اسالم است.
تكامل اين ساختار از سال 2001 )شامل ادغام همه اين نهادها در بورس سهام كواالالمپور 
و به دنبال آن تبديل آن به شركت سهامی عام كه به تغيير نام آن به بورس مالزي منجر شد( 
در محدوده ی طرح جامع بازار سرمايه ی دولت مالزي قرار دارد. اين طرح كه در سال 1999 
اعالم شد و در ســال 2001 آغاز گرديد )برنامه اي جامع براي توسعه ی بلندمدت بازارهاي 
سرمايه ی مالزي( 152 پيشنهاد در يازده حوزه ارائه داد كه يكي از آن ها ابزارهاي مشتقه بود. 
اجراي برنامه ی جامع بازار سرمايه فرايندي سه مرحله اي است كه از سال 2001 تا سال 2010 
به طول انجاميد و نخســتين مرحله ی آن، تقويت ظرفيت هاي داخلي و توسعه ی بخش هاي 
راهبردي و نوپا، دومين مرحله تقويت بيشتر بخش هاي اصلي و آزادسازي تدريجي دسترسي 
به بازار و مرحله ســوم گسترش بيشــتر و تقويت فرايندها و زيرساخت هاي بازار و بهبود 

جايگاه بين المللي در حوزه هايي است كه مالزي داراي مزيت رقابتي و مقايسه اي است.
نقطه ی قوت مشــتقات بورس مالزي به عنوان بورس مرجــع1 روغن خرما را مي توان 
دست كم تا حدي به شرايط نظارتی تسهيل كننده اي نسبت داد كه اين بورس در آن عمل 
مي كند. اين بازار، بر روي فعاالن ساير كشورها باز است. كاركردهاي نظارت بر بازار تا حد 
زيادي در اتاق پاياپاي اين بورس متمركز هستند كه به عنوان يك مرجع خود انتظام اصلي 
عمل مي كند. عالوه بر اين، كميسيون اوراق بهادار سياست نظارتی اصول محوري را به كار 
مي برد كه به جاي وضع نمودن قوانين تجويزي، بر ارتقاي اصول كلي مرتبط با حفاظت از 

سرمايه گذاران، مديريت ريسك بازار و رعايت مقررات داخلي متمركز است.
همچنيــن در مورد روغن خرماي مالزي بايد به ايــن نكته توجه كرد كه هيئت روغن 
خرماي مالزي به عنوان يك مرجــع خود انتظام بازار فيزيكي كاال نقش مهمي ايفا مي كند. 
هيئت روغن خرماي مالزي در ســال 2000 با ادغام ســازمان ثبت و صدور مجوز روغن 
خرما و موسسه ی پژوهش روغن خرماي مالزي تشكيل شد. بخش صدور مجوز و اجراي 
مقررات اين هيئت )كه مســئوليت هاي سازمان ثبت و صدور مجوز روغن خرما را برعهده 

گرفته است( كاركردهاي زير را برعهده دارد:
· ثبت، تنظيم، هماهنگي و ترويج كليه ی فعاليت هاي مرتبط با كشت، عرضه، فروش، 
خريد، توزيع، انتقال، انبارسازي، بررسي، آزمايش، بازرسي، صادرات و واردات محصوالت 

روغن خرما و آسياب كردن خوشه هاي خرماي تازه؛ 
· كنترل كيفيت محصــوالت از طريق مجموعه اي از برنامه هاي بازرســي هاي كيفي، 
1- Benchmark Exchange
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كنترل، نمونه برداری، تست و اعمال مقررات؛ 
· استقرار پايش در نقاط حساس ازجمله توليدكنندگان بذر و اداره كنندگان قلمستان ها 
و در طــول كليه مراحل توليد و فراوري مواد خام، انبارســازي، جابجايي و حمل به نقطه 

صادرات ازجمله مخازن كشتي؛ 
· تعيين و اجراي كاركردهاي نظارتی براساس قوانين مربوطه؛ 

· گردآوري اطالعات و حفظ سوابق همه ی موضوعات مرتبط با صنعت روغن خرما.
4-9 تأثيرات

1-4-9 کشف قيمت 
انتشار.قیمت: بورس مالزي به عنوان بورسي يكپارچه كه معامالت طبقات مختلفي از 
دارايي ها را ارائه مي كند عرضه اطالعات خود را تجاري كرده است. شصت مشترك، ازجمله 
فروشندگان بزرگ و بين المللي اطالعات از قبيل خبرگزاري هاي رويترز و بلومبرگ اجازه 
دارند اطالعات بازار بورس مالــزي را از طريق كانال هاي متعدد توزيع اطالعات ازجمله 
اينترنت، پايانه هاي اختصاصي، تلويزيون، ابزارهاي كنترل شــده، پيامك و نمايشــگرهاي 
الكترونيكي ارائه دهنــد. همزمان، بورس مالزي از طريق پايــگاه اينترنتي خود اطالعات 
بــازار مهم مرتبط با قرارداد آتي روغن خرماي خام خود را به صورت مجاني ارائه مي دهد. 
ازجمله مي توان به آمارهاي ماهيانه، داده هاي تاريخي، خالصه ی معامالت روزانه، اطالعات 
شناخت بازار و قيمت ميانگين تسويه ی نقدي ماهيانه قرارداد آتي روغن خرماي خام اشاره 
كرد. پايگاه اينترنتي بورس مالزي هر ماه حدودا 600000 بازديد كننده دارد و حدود 4000 

پايانه يا وسيله، اطالعات بازار را از طريق فروشندگان اطالعات دريافت مي كنند.
بســتری.برای.کشف.قیمت.بین.المللي: تأثيرات كشف قيمت كه ناشي از قراردادهاي 
روغن خرماي بورس مالزي هســتند در ســطح بين المللي توجه زيادي را به خود جلب 
كرده انــد. فعاالن صنعت تأييــد كرده اند كه بورس مالزي قيمــت مرجع معامالت جهاني 
روغن خرما را تعيين مي كند. به عبارت ديگر، قرارداد آتي روغن خرماي خام مرجع قيمت 
معامــالت بين المللي ميان صنعت مالزي و خريداران يا اتاق هــاي معامالت در بازارهاي 

صادراتي است.
تجربه ی بورس مالزي در زمينه ی ايجاد بورس مرجع1 در كشــورهاي در حال توسعه 
منحصر به فرد است. قيمت هاي مرجع براي هر كاالي جهاني ديگري كه در بورس معامله 

1- بورس مرجع بورسی است که قیمت های مرجع برای کاالهایی که به صورت جهانی معامله می شوند را تعیین می کند.
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مي شود در بورس هايي توليد مي شوند كه در كشورهاي توسعه يافته قرار دارند و اغلب با 
بازارهاي توليدكننده فاصله دارند. ولي مالزي كه بزرگ ترين توليدكننده ی روغن خرماست، 

محل بورس مرجع اين كاال نيز هست.
اهميت اين نكته در اين اســت كه تضمين مي كند كشــور توليدكننــده به جاي اينكه 
پذيرنــده ی قيمت باشــد، از اختيار قيمت گذاري به عنوان يــك تعيين كننده قيمت كاالي 
صادراتــي اصلي خود در بازارهاي جهاني برخوردار باشــد. اين در حالي اســت كه در 
ساختار سابق، قيمت هاي جهاني در بازار فرابورس رتردام تعيين مي شد. اين بازار، محفلي 
غيرشــفاف اســت و مي گويند كه عملكرد آن به نفع چند اتاق پاياپــاي بزرگ و به زيان 
جامعــه ی توليدكنندگان اســت. بنابراين، بورس مالزي نابرابري هاي اطالعاتي در ســطح 
بين المللــي را كاهش داده و با تضمين اينكه قيمت گذاري نمايانگر بنيان هاي عرضه/تقاضا 
در صنعت روغن خرماي مالزي است كه بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده اين محصول 
می باشد، كارايي فرايند تشكيل قيمت را بهبود بخشيده است. عالوه بر اين، با ميسر ساختن 
مشــاركت فعاالن خارجي، تقاضاي جهاني پااليشگاه ها و مصرف كنندگان روغن خرما و 

محصوالت مشتقه ی آن كاماًل در اطالعات قيمت منعكس مي شود.
به عنوان بازار مرجع جهاني، بورس مالزي مجوز قيمت هاي تسويه ی خود را به بورس 
كاالي هند داده است و با بورس كاالي داليان چين در زمينه ی توسعه ی قرارداد روغن خرماي 
چيــن همكاري مي كند. معامله ی روغن خرما در بورس كاالي هند بر مبناي مشــخصات 
بورس مالزي و اســتفاده از قيمت هاي تسويه ی آن، بستری محلي  را براي مديريت ريسك 
در اختيار واردكنندگان، توليدكنندگان و مصرف كنندگان اين بازار بزرگ قرار داده اســت. 
اين مســئله به آن ها امكان مي دهد از ريســك هاي ارز و محدوديت هاي نظارتی مشاركت 
در بازارهــاي خارجي پرهيز كنند. احتمال دارد يك بورس محلي در چين بتواند به كاربران 
چيني روغن خرما در كاهش ريسك هاي مرتبط با نوسان قيمت ها كمك كند. آربيتراژ ميان 
بورس مالزي، بورس كاالي هند و بورس كاالي داليان مي تواند همراستاسازي قيمت ها در 
اين بازارهاي بين المللي را ميسر كند. اين مسئله تضمين مي كند كه سهم بنيان هاي صنعت 
در تشكيل قيمت قرارداد آتي روغن خرماي خام مالزي افزايش يابد و در عين حال، عوامل 

بنيادی خاص بازار محلي در قيمت هاي هند و چين منعكس شود.
در نهايت، با افزايش تقاضا براي روغن خرما به عنوان يكي از نهاده هاي توليد سوخت 
زيســتي، بازار قرارداد آتي روغن خرماي خام به عنوان دماسنج تغييرات در عوامل بنيادی 
بازار عمل مي كند و هموار شــفافيت و ايجاد ميدان بازي را براي تسهيل اين تعديل فراهم 
مي آورد. اين تأثير در افزايش سريع قيمت هاي آتي روغن خرماي خام جلوه گر است كه به 
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نظر متخصصان اين صنعت، بعد از معرفي سياست مّلي سوخت زيستي مالزي به آن دامن 
زده شد كه در آن، استفاده از روغن خرما به شدت تشويق مي شد. 

تأثیــرات.داخلي: ظاهرا قيمت هاي معامالت آتي بــورس مالزي تأثير محدودتري بر 
بازار داخلي داشته اند. نمايندگان صنعت مي گويند كه ميانگين قيمت نقدي روزانه ی هيئت 
روغن خرماي مالزي بيشتر به عنوان مبنايي براي مبادالت بازار فيزيكي محلي عمل مي كند. 
همچنين، كشــت كاران كوچك خرما در مالزي قبــل از معرفي قرارداد آتي روغن خرماي 
خام نيز از قيمت ها آگاهي داشتند. ميانگين قيمت هاي نقدي روزانه ی هيئت روغن خرماي 
مالزي از طريق راديو، روزنامه ها، تلويزيون و پيامك به نحو گســترده اي منتشر مي شود. به 
گفته ســازماني كه نمايندگي زمين داران كوچك را برعهده دارد و در خارج از برنامه هاي 
دولتي عمل مي كند، زمين داران مســتقل از قيمت هاي هيئت روغن خرماي مالزي به عنوان 
قيمت مرجع در مذاكره با واســطه ها استفاده مي كنند. با وجود اين، بايد به اين نكته توجه 
كرد كه واسطه ها در قبال پذيرش ريسك عدم پذيرش محصول توسط كارخانه و همچنين 
تحمل هزينه هاي مرتبط با حمل و گردآوري، اغلب ســود زيــادي را به خود اختصاص 

مي دهند )كه گاهي به 10 تا 15 درصد مي رسد(.

2-4-9 مدیریت ریسك قيمت 
نخست اينكه بايد توجه داشــت كه پيش نيازهاي اصلي در محيط معامالتي كه مديريت 

ريسك موثر قراردادهاي آتي روغن خرماي خام مالزي را ميسر مي سازند به ترتيب زير است:
· وجود بازارهاي نقد شــونده )حجم معامالت 3/5 برابر توليد فيزيكي در سال 2006 

بوده است )افزايش چشمگير 1/9 برابري در سال 2005((؛
· معامله در محيط معامالتي تحت نظارت و قانونمند، براساس قوانين و آيين نامه هاي 

بورس مالزي و با نظارت كميسيون اوراق بهادار انجام مي شود؛
· اطالعات بازار به صورت شفاف منتشر مي شود تا از نابرابري هاي اطالعاتي كه ممكن 

است به نفع برخي از گروه هاي همسود باشد جلوگيري شود؛
· اتاق پاياپاي بورس به عنوان طرف اصلي عمل مي كند تا عملكرد همه قراردادهايي كه 

از طريق بورس انجام مي شوند تضمين شود.
گفتگو با بورس و تعدادي از نمايندگان صنعت روغن خرما و فعاالن بازار نشــان داده 
است كه اكثر كشتزارها، فراورها و صادركنندگان عمده براي پوشش ريسك قيمت خود در 
بورس مالزي فعاليت مي كنند و گاهي از اين بســتر به عنوان مبنايي براي تحويل يا دريافت 
كاال هم استفاده مي كنند. با وجود اين، با افزايش سريع قيمت روغن خرما به دليل تقاضاي 
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جديد براي صنعت سوخت زيستي، كشتزارها كمتر از اين بازار استفاده مي كنند؛ به عبارت 
ديگر، اعتماد به افزايش قيمت ها مديران برخي كشــتزارها را متقاعد كرده اســت كه نياز 
كمتري به پوشش ريسك هست )به نمودار 41 نگاه كنيد(. برعكس، پااليشگاه ها انگيزه ی 
بيشــتري براي پوشش ريسك دارند و از آن به عنوان ابزاري براي كنترل هزينه هاي خود به 

دليل افزايش قيمت استفاده مي كنند. 
يك شــركت كشتزار و پااليشگاه يكپارچه توضيح مي دهد كه چگونه اين شركت از بازار 
قراردادهای آتي  براي تسهيل فروش روغن خرماي خام براي تحويل در 3 يا حتي 5 سال آينده 
استفاده مي كند. در طول اين دوره، بورس مالزي براي پوشش ريسك قيمت به كار مي رود. اين 
مسئله انعطاف پذيري بازاريابي و عقد قرارداد را در اين صنعت به نحو چشمگيري افزايش داده 

و جذابيت روغن خرما در بازارهاي صادراتي جهان را بيشتر كرده است.

پااليش كنندگان نيــز معموالً از اين بازار براي پيشــنهاد قيمت هاي پيمان های آتی به 
صاحبان كشــتزارها اســتفاده مي كنند. در اين مدل، كشــتزار محصول خود را به صورت 
پيمان های آتی به پااليشگاه مي فروشد و پااليشگاه، ريسك قيمت خود را در بازار معامالت 
آتي پوشــش مي دهد. بدين ترتيب، كشتزار سود فصلي خود را تضمين مي كند و در عين 
حال، پااليشگاه هم هزينه ی نهاده ی اصلي خود را تثبيت مي كند. اين مسئله به نوبه ی خود 
برنامه ريزي تجاري، بودجه ريزي و تصميم گيري براي هر يك از طرفين را بهبود مي بخشد.
وجود بستری محلي، در مقايسه با شرايط قبلي كه قيمت پيمان های آتی و مديريت ريسك از 
طريق فرابورس بازار تحويل در آينده ی رتردام انجام مي شد مزيت هاي زيادي براي صنعت روغن 

نمودار41:.سنجه.های.عملكرد.بورس.مالزی:.قراردادهای.آتی.روغن.خرمای.خام،.
1980-2006
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خرماي مالزي داشته است. هزينه ها و ريسك هاي مرتبط با دسترسي به بازار اكنون كاهش يافته اند. 
با نمايش بهتر عوامل بنيادين صنعت مالزي در تشكيل قيمت بازار ريسك مبنا نيز كاهش مي يابد.
ولي در حال حاضــر زمين داران كوچك در بازار معامالت آتــي حضور ندارند. اكثر 
زمين داران كوچك مالزي بســياري از ريسك هاي خود را از طريق مشاركت در برنامه هاي 
دولتي از قبيل فلدا پوشــش مي دهند. عالوه بر اين، يكــي از انگيزه هاي اصلي زمين داران 
كوچــك مالزي براي ورود به برنامه هاي حمايتي يا باقــي ماندن در اين برنامه ها، فروش 
تضميني به بازارهاي بين المللي اســت كه ثبات قيمت هاي آن ها از بازارهاي محلي بيشتر 

است )موسسه ی بين المللي محيط زيست و توسعه، 17:2006(.
به گفته ی انجمن ملي كشــاورزان كوچك1 كه نمايندگي زمين داران كوچك را برعهده 
دارد، آن ها بيش از مديريت ريســك قيمت درگير توليد و مديريت مزرعه هستند. به دليل 
نهاده هاي بي كيفيت، تكنيك هاي كشــاورزي توســعه نيافته و سرمايه گذاري پايين به دليل 
بي ثباتي در تصدي زمين ها و پرهيز از ريســك هاي طبيعي، ريســك حجم محصول نيز از 
ريسك قيمت اهميت بيشــتري دارد: وقتي درختان خرما بالغ مي شوند و توليد آن ها آغاز 
مي شود، كشاورزان كوچك برداشت هاي يكسان يا قابل پيش بيني ندارند. دو مطالعه نشان 
داده اســت كه در ميزان توليد خرماكاراني كه در يك منطقه زندگي مي كنند اختالف حجم 
توليد بسيار شگفت  انگيزي مشــاهده مي شود كه گاهي حتي به حدود 50 درصد اختالف 
با ميانگين نيز مي رسد )موسسه ی بين المللي محيط زيست و توسعه، 15: 2006(. عالوه بر 
ايــن، عدم نگراني درباره ی ريســك قيمت با وضعيت كنوني تقويت مي شــود كه در آن، 

قيمت ها باال هستند و احتمال افزايش آن ها نيز وجود دارد. 
با وجود اين، توســعه ی تعاوني ها يكي از اولويت هاي اصلي انجمن ملي كشــاورزان 
كوچك اســت. در حال حاضر، سطح ســازماندهي در اين بخش پايين است. درصورت 
افزايش ســطح سازماندهي و حل مسايل بنيادين توليد2 كشاورزان كوچك از مقياس مورد 
نياز براي مشاركت در بازارهاي بورس مالزي برخوردار مي شوند. به گفته ی رييس انجمن 
مّلي كشــاورزان كوچك: "بهبود دسترسي به بازار يكي از انگيزه هاي اصلي تشكيل تعاوني 
اســت، چون براي آن ها بسيار مهم است كه به جاي پذيرنده ی قيمت، از طريق شركت در 

بازارهاي بورس مالزي به سازنده قيمت تبديل شوند". 

1- National Association of Smallholders (NASH)
2- افزایش محصول از طریق مکانیزاسیون و حرفه ای سازی مدیریت مزرعه، بهبود نهاده های مورد نیاز برای کشت مجدد، 

بهبود کود و آفت کش و مواردی از این دست یکی از مشکالت اصلی تولیدکنندگان روغن خرماست.
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3-4-9 مكانی برای سرمایه گذاری
آنچــه در زير آمده، پيش نياز هاي اصلي در محيط معامالتي اســت كه قرارداد آتي 

روغــن خرماي خام بورس مالزي را به قراردادي جذاب تبديل مي كند:
· وجود بازارهاي نقدشونده؛

· معامــالت در محيطي تحت نظــارت و قانونمند، تحت قوانيــن و آيين نامه هاي 
بورس مالزي و با نظارت كميســيون اوراق بهادار انجام مي شــوند )به بخش 3-9 نگاه 

كنيد(؛
· اطالعات بازار به صورت شــفاف منتشر مي شود تا از ايجاد نابرابري اطالعاتي به 

نفع برخي گروه هاي همسود پرهيز شود؛
· اتاق پاياپاي بورس به عنــوان طرف اصلي معامالت عمل مي كند تا هر قراردادي 

كه از طريق بورس منعقد شده است تضمين شود.
داده ها نشــان مي دهد كه از سال 2001 تا 2006، تركيب قرارداد آتي روغن خرماي 
خام بازار بورس مالزي شامل 40 درصد معامالت پوشش ريسك است )به نمودار 42 
نگاه كنيد- پوشــش دهندگان ريسك با نام موسسه نشان داده شده اند(. از ميان افرادي 
كه در زمينه ی پوشش ريسك فعاليت دارند، تنها كمتر از نيمي از آن ها خارجي هستند. 
اين وضعيت با ســوداگران )در نمودار به عنوان خرده فروش نشان داده شده اند( تفاوت 

دارد كه تنها بخش ناچيزي از آن ها از خارج از كشــور هستند.
در دوره هــاي اخير، شــاهد تغيير قيمت زيادي بوده ايم و به دنبال اعالم سياســت 
سوخت زيســتي دولت در سال هاي اخير، قيمت ها روند صعودي به خود گرفته اند. از 
آنجا كه روغن خرما در داخل مالزي مصرف چنداني ندارد و بيشــتر آن صادر مي شود، 

نمودار42:.ترکیب.بازار.بورس.مالزی:.آتی.های.روغن.خرمای.خام،.
2001-2006
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افزايش قيمت ها معموالً زيان آور محسوب نمي شوند، بلكه به نفع اقتصاد مّلي و فعاالن 
زنجيره ی عرضه روغن خرما ازجمله كشاورزان محسوب مي شوند. 

معلوم نيســت سرمايه گذاري در زمينه ی روغن خرما تا چه حد در سبد فعاليت هاي 
ســرمايه گذاران داخلي يا بين المللي نقش داشته است و به چه ميزان، سرمايه گذاران و 
كشاورزان خرده پا به شــيوه هايي كه خارج از توان آن هاست به سوداگري مي پردازند. 
با وجود اين، اقدامات نظارتی به اجرا درآمده اند )به بخش 3-9 نگاه كنيد( كه ســطح 
ســوداگري در بازارها را كنترل، امكان نكول را محدود و ســرمايه گذاري مسئوالنه را 

ترويج كنند.

4-4-9 تسهيل معامله فيزیكی کاال
در هنــگام معرفي قــرارداد آتي روغن خرماي خام بورس مالزي در ســال 1980، 
بازارهاي نقدي روغن خرما به خوبي توســعه يافته بودند و توسط سازمان هايي كه قبل 
از هيئت روغن خرماي مالزي فعاليت داشــتند مورد نظارت قرار می گرفتند. درنتيجه، 
بورس كاال براي تحريك بيشــتر توســعه ی بازارهاي فيزيكي فضاي چنداني نداشت. 
مشخصات كيفي براســاس درجه هاي صنعتي جا افتاده تعيين مي شوند و عملكردهاي 
بــازار نقدي را دنبال كرده اند. ســه نقطه ی تحويل به تســهيالت تانكرهاي موجود در 
بندري در شمال ) پنانگ/باترورث(، جنوب )جوهور( و مركز )پورت كالنگ( در شبه 
جزيره مالزي متكي هســتند. قيمت هاي مرجع نقدي توسط هيئت روغن خرماي مالزي 

ارائه مي شوند و از پذيرش همه فعاالن بازار برخوردارند.
بــا وجود اين، بــورس مالزي و قبل از آن بــورس كاالي كواالالمپور، كانال حمل 
قابل اعتمادي را برای روغن خرماي خام به عنوان آخرين چاره ايجاد كرده اند. پرســنل 
بــورس، فعاالن بازار و نمايندگان صنعت تأييد كرده اند كه اين صنعت به طور مســتمر 
از قرارداد آتي روغن خرماي خام بــورس مالزي به عنوان راهي معتبر براي دريافت و 
تحويل كاال اســتفاده مي كند. با وجود اين، فعاالن بازار به دو محدوديت توجه كرده اند 
كــه برخي از فعاالن اين صنعت را در اســتفاده از فراينــد تحويل محدود مي كند: )1( 
فقدان نقطه تحويل در شــرق مالزي يعني در ايالت هاي ســباح و سراواك در جزيره ی 
برونئو كه 43 درصد منطقه توليد روغن خرما در ســال 2005 را تشــكيل مي دهد؛ )2( 
تحويل ممكن اســت در هر يك از اين سه بندر باشد و اين مسئله هزينه هاي بالقوه را 

نامشــخص مي كند. داده هاي تحويل براي سنجش اعتبار اين نظرات در دست نيست.
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5-4-9 تسهيل تأمين مالی بخش کشاورزی
در حال حاضر، به نظر نمي رسد عمليات بورس با تأمين مالي بخش روغن خرماي 
مالزي ارتباط داشــته باشد. كشاورزان كوچك مستقيمًا با خود روغن خرما كه محصول 
پااليش شده اســت ارتباط ندارند. به هر صورت، بسياري از آن ها از طريق برنامه هاي 
دولتــي عمل مي كنند كه خطوط اعتباري يارانه اي ارائه مي دهند. ولي شــايد بايد براي 
هدايت منابع مالي به ســوي كشــاورزان كوچك مســتقل راه هاي بهتري پيدا كرد. "از 
نظر دسترســي به ســرمايه،... بانك هاي بين المللي داخلي وام هاي بزرگي را در اختيار 
زمين دارن بزرگ قــرار مي دهند، ولي به داليلی نظير فقدان صالحيت اعتباري و حجم 
پايين معامالت و در نتيجه باال بودن صرف ريســك برای مراوده با كشاورزان كوچك، 
با آن ها همكاري نمي كنند ")موسســه ی بين المللي محيط زيست و توسعه، 19: 2006(. 
خوشه هاي تازه ی خرما ظرف 24 ساعت به كارخانه ها تحويل مي شوند تا مانع از كاهش 
كيفيت آن ها شــود و بنابراين، مدل تأمين مالي براســاس قبض انبار براي كشــاورزان 
كوچك عملي نيســت. شايد مدل دريافت وثيقه )كه با استفاده از ابزارهاي تأمين مالي 

روســتايي در برزيل شباهت دارد( براي اين منظور مناسب تر باشد.

6-4-9 توسعه ی بازار
آموزش.و.ظرفیت.سازي: بورس مالزي با همكاري واسطه ها سمينارهاي ماهيانه اي 
را در زمينه هــاي منتخــب مرتبط بــا مالزي برگــزار مي كند تا ســرمايه گذاران را از 
محصوالت اين كشــور آگاه كند. بورس همچنين كنفرانس و نمايشــگاه ساالنه خرما 
و روغن هــاي لوريك و چشــم انداز هاي آينده روغن خرما را نيــز برگزار مي كند كه 
رخداد برجســته اي در تقويم ســاليانه روغن ها و چربي هاست. بورس مالزي و بورس 
كاالي داليان به صورت مشــترك كنفرانس بين المللي روغن و دانه هاي روغني چين را 
ســازماندهي مي كنند. بورس مالزي همچنين در كنفرانس هاي بين المللي و بازديدهايي 

كه شوراي روغن خرماي مالزي برگزار مي كند نيز شركت دارد. 
سایر.تأثیرات.توسعه.ی.بازار: به طور غيرمستقيم، تأمين بستری براي كشف قيمت 
و مديريت ريســك جهاني )به نظر دولت و صنايع( توســعه ی صنعت روغن خرماي 
مالزي را تســهيل كرده و رشــد بازارهاي صادراتي مهم را ميسر ساخته است. صدور 
مجوز قيمت هاي تســويه ی قراردادهاي معامالت آتي روغن خرما به بورس كاالي هند 
و همــكاري با بورس كاالي داليان براي توســعه ی قرارداد چيني روغن خرما )كه قباًل 
به آن اشــاره كرديم( نيز ممكن است يكي از عوامل هر چند فرعي در تسهيل گسترش 
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بازارهاي صادراتي اصلي باشــد. دومين تأثير غيرمســتقيم را انجمن مّلي كشــاورزان 
كوچك مطرح كرده اســت كه نمايندگي كشــاورزان كوچك مستقل مالزي را برعهده 
دارد. باالتريــن اولويت براي اين انجمن )يعني سياســت دولــت در ارتباط با بخش 
كشاورزان كوچك( تجاري سازي و تشكيل تعاوني است. رييس انجمن مّلي كشاورزان 
كوچك گفته است كه يكي از انگيزه هاي اصلي افزايش سازماندهي كشاورزان خرده پا، 

تســهيل دسترسي به بازارها براي فعاليت هايي از قبيل مديريت ريسك قيمت است.
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فصل 10- آفریقای جنوبی 
1-10 توسعه ی تاریخی بازارهای کشاورزی و بازارهای کاالهای مورد مطالعه 

1-1-10 وضعيت کشور
تولید ناخالص داخلي )میلیارد دالر آمریکا، به قیمت هاي 

جاری( سال 2006:
5/3%میانگین رشد تولید ناخالص داخلي طی دوره 255:1990-2006

سرانه ی تولید ناخالص داخلي )دالر آمریکا، به قیمت هاي 
جاری( سال 2006:

77%رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلي طی دوره 538۴:1990-2006

29%رشد جمعیت طی دوره 2006-۴7:1990جمعیت )میلیون نفر( در سال 2006:
شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1990 )سال 2000 

به عنوان 100(:
۴2

شاخص قیمت مصرف کننده در سال 2005 )سال 2000 
به عنوان100(

128

16/۴-تراز حساب جاري )میلیارد دالر آمریکا( سال 2006: 1/5تراز حساب جاري )میلیارد دالر آمریکا( سال1990:
10%سهم کشاورزي از درآمدهاي صادراتی 3:2005%کشاورزي- سهم از تولید ناخالص داخلي سال 2006:

3/5%سهم 20% فقیرترین افراد از درآمد ملي:10%کشاورزي- سهم از اشتغال در سال 2003:
۴8امید به زندگي در بدو تولد )سال( در سال 1/2:2005مساحت )میلیون کیلومتر مربع( سال 2005:

82%نرخ باسوادي بزرگساالن 2006:

2-1-10توسعه ی تاریخی
آفريقاي جنوبي داراي بزرگ ترين اقتصاد آفريقا و بيشــترين ســرانه ی توليد ناخالص 
داخلي در اين قاره است كه چهار برابر ميانگين سطح آفريقاست. با وجود اين، رفاه نسبي، 
نابرابري هاي گسترده در توزيع و دسترسي به منابع را كه ميراث نظام تبعيض نژادي آپارتايد 
است پنهان مي ســازد. همين ميراث را مي توان در ســاختار دوگانه ی كشاورزي آفريقاي 
جنوبي نيز ديد كه در آن، بخش كشاورزي تجاري توسعه يافته با بخش كشاورزان كوچك 

و كشاورزي معيشتي كه به بخش كشاورزان نوپا معروف است همزيستي دارد.
بعد از ســال 1945، ويژگي كشــاورزي آفريقاي جنوبي سخت گيرانه تر شدن قوانين تبعيض 
نژادي همراه با افزايش ســطوح دخالت دولت بود. اين دخالت ها از رويكردي دو ســويه پيروي 
مي كرد. از يك ســو، بخش كشاورزي تجاري با يارانه هاي ســخاوتمندانه، حمايت هاي قيمتي، 
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حمايت در برابر رقابت خارجي و تجاري سازي با حمايت دولت در چارچوب جايگزيني واردات 
تقويت شد )وان زيل فنيز و وينك، 1987 و 1992(. از سوي ديگر، سرزمين هاي مادري سياهان از 
طريق پروژه هاي بزرگي كه به صورت متمركز مديريت مي شدند و جوامع محلي هيچ دخالتي در 

اداره آن ها نداشتند فشار روزافزوني را تجربه مي كردند" )وينك و كريستن، 11: 2000(.

کادر.26:.ویژگي.هاي.کشاورزي.آفریقاي.جنوبي.در.طول.دوران.آپارتاید
· هزينه هاي زياد ناشي از موازي كاري نهادي چشمگير در زمينه ی نظارت و 

بازاريابي؛
· تفاوت هاي گسترده در دسترسي به زمين و سرويس هاي خدماتي؛

· صادرات منظم مازاد مواد خوراكي با وجود سوء تغذيه گسترده  در ميان جمعيت؛
· افزايش چشــمگير قيمت نهاده هاي كشاورزي با ســرعتي بيش از قيمت 

محصوالت؛
· آسيب زيست محيطي شديد در مناطق كشاورزي تجاري و مناطق سياه پوست  نشين؛ 
· نرخ هاي باالي رشد قيمت زمين هاي زراعي به دليل يارانه ها و تحريف هاي 

ناشي از سياست هاي قيمتي؛
· آسيب پذيري در برابر خشكسالي هايي از قبيل خشكسالي اي كه در اوايل دهه ی 

1980 اين قاره را دچار خود كرد؛ 
· ســطح باالي عدم قطعيت در ميان كشــاورزان سياه پوست و سفيدپوست، 
درباره ی حمايت هاي قانوني با توجه به كوچ هاي اجباري و تثبيت سرزمين هاي 

سياه پوست نشين. 
منبع: وينك و كريستن 2000

درحالي كه نظام آپارتايد در كشاورزي، زيرساخت هاي توسعه يافته اي را براي انبارش و تداركات 
ايجاد كرد، تحريف ها و ناكارايي هاي ناشي از اين ساختار بسيار گسترده بود )به كادر 26 نگاه كنيد(. 
تا ســال 1980، مدت ها قبل از گذار دموكراتيك، عملكرد كشاورزي نامطلوب نمايانگر نياز فوري 
به اصالحات بود. به دنبال آزادسازي مالي آفريقاي جنوبي در اوايل دهه ی 1980، نخستين دور  ه ی 
آزادسازي كشاورزي شاهد كاهش سخت گيري در زمينه ی كنترل قيمت ها و كاهش حمايت دولت 
بود. با وجود اين، جدي ترين دوره ی اصالحات در دهه ی 1990 و پس از سقوط نظام آپارتايد بود. 
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تغيير در سيســتم كشاورزي آفريقاي جنوبي نمايانگر تغيير در جامعه ی گسترده تر است و بنابراين 
موضوع بسياري از همان الزامات دوران بعد از آپارتايد، "ازجمله باز توزيع زمين، برنامه هاي حمايتي 
كشــاورزي براي جوامع كشاورزان محروم و برنامه ی گسترد ه ی افزايش قدرت اقتصادي جمعيت 
ســياهان بود" )سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي ، 1: 2006(. ابزارها و نهاد هاي جا افتاده ی 
دخالت كشاورزي با جانبداري ساختاري از بخش كشاورزي تجاري مرتبط هستند. بنابراين، دولت 
دموكراتيك جديد مقررات  زدايي را ابزاري براي غلبه بر ميراث نظام آپارتايد مي داند. درنتيجه، كنترل 
 زدايي ناگهاني و گســترده در ميانه ی دهه ی 1990 به كاهش چشــمگير تعرفه هاي واردات، حذف 
كنترل هاي صادراتي و كاهش  هاي شديد بيشتر در حمايت از بخش تجاري منجر شد. قانون اصلي كه 

مبناي اين اصالحات بود قانون بازاريابي مصوب سال 1996 است كه چهار هدف را دنبال مي كرد:
· افزايش دسترسي به بازار براي همه فعاالن؛

· افزايش كارايي بازاريابي كشاورزي؛
· بهينه سازي درآمدهاي صادراتي محصوالت كشاورزي؛

· افزايش زيست پذيري و مقاومت بخش كشاورزي.
عالوه بر اين، اگرچه دخالت دولت در چارچوب نهادي جديد امكان پذير است، ولي اين كار تنها 
تحت شرايط بسيار خاص و بعد از مشورت با همه ی طرف هايي كه از اين دخالت ها تأثير مي پذيرند 
مجاز اســت. اين قانون همچنين مسيري را براي حذف ســريع هيئت هاي بازاريابي دولتي ايجاد 
كرد. بدين ترتيب از آوريل تا دســامبر سال 1997 چهارده هيئت منحل شدند كه ازجمله مي توان 
به هيئت هاي ذرت و گندم اشــاره كرد. برخي از اين هيئت ها در فرايندي مشاركتي كه اين قانون 
ايجاد كرده بود دوباره تشكيل شدند ولي از اختيارات انحصاري اي كه قبل از سال 1996 در زمينه ی 
بازاريابي و صادرات داشتند برخوردار نبودند. با اين وجود، اين مسئله در صنعت غالت رخ نداد. 

نمودار43:.نوسانات.بخش.کشاورزی.آفریقای.جنوبی،.1995-2005



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 258

قانون بازاريابي "بخشــي از راهبرد دقيق دولت براي تجديد ســاختار اقتصاد آفريقاي 
جنوبــي در دوران پس از آپارتايد بود. دولت چارچوبــي را براي اين كار ايجاد كرد و به 
بخش هاي مختلف اجازه داد مســير حركت خود را در داخل چارچوب سياست هايي كه 
دولت تعيين مي كرد انتخاب كنند. خط زماني براي كنترل زدايي ترســيم گرديد و شوراي 
مّلي بازاريابي كشــاورزي كه نماينده ی طرف هاي ذينفع بود و در قانون تعريف شده بود، 
به منظور تســهيل گذار تأسيس گرديد" )اسكريمگور و شپارد، 1998:16(. به ويژه شفافيت 
و قطعيتــي كه در چارچوب نهادي جديد نهفته بود به عنوان يك نقطه ی قوت محســوب 
مي شــود و دولت اين تصميم راهبردي را اتخاذ كرده است كه به جاي دخالت مستقيم در 
تصميم گيري هاي تجاري، نقشي نظارتي را ايفا كند. اين انضباط با تصميم آفريقاي جنوبي 

براي عضويت در سازمان تجارت جهاني در سال 1995 تقويت شد. 
تأثير اين راهبرد دولت )فرايند تعريف شده ی ناگهاني ولي شفافي كه نقشي را براي هر 
يك از گروه هاي صنعتي قايل بود( وادار ســاختن گروه هاي مخالف قبلي به همكاري در 
طراحي مجموعه ی جديدي از ساختارها و رويه ها براي بخش كشاورزي بازارنگر بود كه 

در معرض بازار بسيار رقابتي جهاني قرار دارد.
حذف كنترل هاي قيمت، رويكردي صادراتي به توســعه ی اقتصادي، نرخ متغير ارز و 
تغييرات شديد شــرايط جوي و طبيعي آفريقاي جنوبي محيط كشاورزي اي را ايجاد كرد 
كه ســطوح باالي نوسان ستاده ها )به نمودار 43 نگاه كنيد( و قيمت ها )به نمودار 44 نگاه 
كنيد( ويژگي آن بود. در اين محيط، افزايش توانمندي بخش كشاورزان نوپا يكي از الزامات 

اصلي است و اصالحات ارضي نيز در صدر اولويت هاي سياستي قرار دارد.

3-1-10 چكيده چالش های کشاورزی اصلی در طول زمان 
· گذار به سيستم بازار محور كشاورزي؛

· ايجاد نهادهاي بازار براي تسهيل معامالت؛
· ايجاد بخش كشاورزي اي كه از توانايي رقابت در عرصه هاي بين المللي برخوردار باشد؛ 

· حل نابرابري هاي گسترده و دوگانگي ريشه دار در اين بخش؛
· ايجاد ثبات درآمد در بازارهاي پر نوسان كاال.
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4-1-10 کاالهای مورد مطالعه: ذرت سفيد، گندم نان1 
ذرت سفيد 

ویژگی ها و فرایند صنعت
ذرت از غالتي اســت كه در بخش هاي گسترده اي از جهان كشت مي شود. ذرت سفيد 
معموالً مصرف خوراكي دارد و توســط آســياب هاي ذرت به خوراك ذرت براي مصرف 
انســان تبديل مي شــود. برعكس، ذرت زرد معموالً به عنوان خوراك دام كشــت مي شود 

)بورس سهام ژوهانسبورك2/ سافكس3 هر دو گونه را معامله مي كند(.

ساختار صنعت و زنجيره ی عرضه
ذرت ســفيد مهمترين محصول آفريقاي جنوبي است و بيشترين حجم و ارزش توليد 
را بــه خود اختصاص داده اســت و به عنوان خوراك دام و غــذاي اكثر جمعيت آفريقاي 
جنوبي كاربرد دارد )كميته ی پايش قيمت مواد خوراكي4، 2003(. در سال 2006، ذرت 42 
درصــد از ارزش ناخالص محصوالت زراعی و 10 درصد ارزش ناخالص كل محصوالت 

كشاورزي آفريقاي جنوبي را تشكيل مي داد.

مزارع تجاري همراه با كشاورزان غيررسمي و نوپا )يعني كشاورزاني كه داراي زمين هاي 
كوچك تري يا مشاع هســتند( كه معموالً در طول دوران آپارتايد محروم بودند به فعاليت 
خود ادامه مي دهند. در ســال 2002، تقريباً 9000 كشــاورز تجاري ذرت وجود داشت كه 
150000 كارگر مزرعه را در اســتخدام داشــتند. بيش از 80 درصد توليد اين محصول در 
ايالت فري، اســتان شــمال غربي و امپوماالنگا در شمال كشور انجام مي شود و حجم هاي 

1- این بخش به شدت وامدار بخش ۴ )تحلیل زنجیره های ارزش مواد خوراکی منتخب( گزارش نهایی کمیته ی پایش 
قیمت گذاری مواد خوراکی، 2003 است.

2- JSE
3- South Africa Futures Exchange (SAFEX).
4- Food Pricing Monitoring Committee (FPMC)
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كمتري در نقاط ديگر توليد مي شوند. سيلوهاي غالت نيز در شمال كشور متمركز هستند 
و اكثراً در مالكيت شركت هاي تعاوني يا تعاوني هاي سابقي هستند كه از زمان كنترل زدايي 
اين صنعت به شــركت هاي زراعي تبديل شــده اند. زيرساخت هاي انبارش و حمل و نقل 
معموالً از استانداردهاي بااليی برخوردارند، چون نظام آپارتايد توسعه ی اين زيرساخت ها 
را در راهبردهاي كشــاورزي در اولويت قرار داده بود. عالوه بر اين، جريان منابع مالي در 

مناطق روستايي، به ويژه كشاورزي تجاري كارآمد است.
صنعت آســياب ذرت بسيار متمركز است: چهار شركت 75 درصد از سهم بازار را در 
اختيار دارند. اين ســاختار ميراث سيســتم بازاريابي كنترل شده است كه در آن، دسترسي 
گزينشــي به انبارهــاي ذرت، بخش عمده ی ذرت مورد نياز آســياب هاي صنعتي، توزيع 
كنندگان و خرده فروشــان را تأمين مي كرد ) كميته ی پايــش قيمت گذاري مواد خوراكي، 
2003(. با وجود اين، كارخانه هاي غيررسمي توليد آرد به ميزان چشمگيري گسترش يافتند 

و حدود 190 كارخانه ی آرد حدود 5300 نفر را در استخدام خود داشتند.

توسعه ی صنعت
همان طــور كه در بخش قبل توضيح داديم، صنعت غالت در ســال هاي 1996-1997 
به عنوان بخشــي از اصالحات كشاورزي گســترده تر، كنترل زدايي سريعي را تجربه كرد. 
بازارهــاي غالت آفريقــاي جنوبي اكنون آزاد و باز هســتند و آفريقاي جنوبي به يكي از 

بازيگران فعال بازارهاي جهاني رقابتي تبديل شده است.
معامــالت جهاني غالت با دالر اياالت متحده آمريكا انجام مي شــود و نرخ ارز راند- 
دالر در سال هاي اخير نوسانات شديدي داشته است. در تركيب با تغييرات جوي ساالنه ی 
آفريقاي جنوبي، اين وضعيت موجب سطوح باالي تغيير قيمت ها، ستاده ها و صادرات شده 

نمودار44:.روند.قیمت.محصوالت.کشاورزی.در.آفریقای.جنوبی:.ذرت.سفید.و.
گندم،.1985-2006
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است )به نمودار 45 نگاه كنيد(. عالوه بر اين، قيمت ها به سرعت بين واردات و صادرات در 
نوسان بود و اين نوسانات به اندازه اي بود كه وارد كردن غالت خارجي و صادرات غالت 
آفريقاي جنوبي به لحاظ هزينه ها مقرون به صرفه بود. با توجه به بازارهاي جهاني رقابتي 
و حضور فعال شــركت هاي تجاري داخلي و چند مليتي، شــفافيت در برابري قيمت هاي 

واردات و صادرات نشانه ی مهمي براي اين صنعت است.

کاربردها و کاربران
ذرت ســفيد در آفريقاي جنوبي در اصل به عنوان خوراك انســان به كار مي رود و در 
آشــپزي آفريقايي اهميت زيادي دارد. هنگامي كه آفريقاي جنوبي داراي مازاد توليد ذرت 
باشد، معموالً ذرت را به جنوب آفريقا و ژاپن صادر مي كند. آفريقاي جنوبي هنوز صنعت 
ســوخت زيستي چشمگيري ندارد. ولي دولت در زمينه ی مسير آينده و مقرراتي كه براي 
ايجاد اين صنعت ضروري اســت مشــورت هايي را آغاز كرده است. ذرت و شكر هر دو 
از نهاده هاي بالقوه ی توســعه ی سوخت هاي زيستي هستند. ذرت را نهاده اي جذاب براي 
سوخت زيستي مي دانند، چون منبع درآمد اضافي براي كشاورزان معيشتي است. با وجود 
اين، با توجه به كمبود منابع آب و نوســان چشمگير قيمت ستاده ها، نگراني هايي درباره ی 

.) 2007 ,AllAfrica.com( امنيت غذايي مطرح شده است

گندم آرد نان
ویژگی ها و فرایند صنعت 

 گندم از غالتي اســت كه در سرتاسر جهان كشت مي شــود. اين غله براي توليد آرد 
آسياب مي شود و در صنعت پخت نان به كار مي رود. 

نمودار45:.عملكرد.بازار.آفریقای.جنوبی:.ذرت.سفید،.1985-2006
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ساختار صنعت و زنجيره ی عرضه 
گندم بعد از ذرت دومين محصول مهم زراعی آفريقاي جنوبي است و در سال 2006، 
10 درصد ارزش ناخالص محصوالت زراعی و 3 درصد كل محصوالت كشاورزي آفريقاي 

جنوبي را تشكيل مي داد. 
در جنوب آفريقا بين 5 تا 6 هزار نفر در زمينه ی كشــت تجاري گندم فعاليت دارند و 
تعداد بسيار بيشتري از كشاورزان كوچك نيز به كشت گندم مي پردازند. توليد گندم بين دو 
منطقه ی توليدي عمده تقسيم مي شود: يكي از اين مناطق در بخش مركزي كشور در ايالت 
فري و منطقه ی ديگر در كيپ غربي در منتهي اليه جنوب واقع اســت. اين دو منطقه تقريبًا 
750 كيلومتر با يكديگر فاصله دارند. ســيلوهاي گندم نيز همچون ذرت، در شمال كشور 
متمركز هســتند. بنابراين توليدكنندگان كيپ غربي با بازارهاي عمده فاصله زيادي دارند و 

اين به زيان آن هاست. 
از آنجا كه آرد كردن گندم از ذرت گران تر است، صنعت آرد سازي گندم داراي تمركز 
بيشتري است. چهار كارخانه ی عمده ی توليد آرد 87 درصد از سهم بازار را در دست دارند. 
با وجود اين، تعدادي از واحدهاي آرد ســازي كوچك تــر از زمان كنترل  زدايي وارد بازار 
شده اند و ســطح رقابت را افزايش داده اند. علی رغم اين، استفاده از ظرفيت توليد كاهش 
يافته و ميانگين هزينه ها افزايش يافته اســت. كارخانه هاي بزرگ آرد نسبت به كارخانه هاي 
تازه وارد كوچــك مزيت هايي دارند. معموالً اين كارخانه ها به صورت عمودي در صنعت 
پخت ادغام مي شــوند و در زمينه ی خريد و مديريت ريسك مهارت هاي ويژه اي به دست 

مي آورند.
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واحدهاي پخت نان به چهار گروه تقسيم مي شوند:
 مراكز عمده ی پخت نان كه در مقياس صنعتي فعاليت دارند؛ نانوايان مستقل كه به صورت 
انفرادي عمل مي كنند؛ خرده فروشــان كه در مغازه هايشــان به پخت نان مي پردازند؛ نانوايان 
كوچك كه قباًل از گرو ه هاي محروم بوده اند و معموالً در مقياسي كوچك فعاليت دارند. از زمان 
كنترل زدايي، تعداد واحدهاي پخت نان از 3000 عدد به بيش از 7900 عدد افزايش يافته است. 
همچنين طبق برخي برآوردها، بيش از 50000 نانوايي غيررســمي نيز فعاليت دارند. درنتيجه، 

صنعت پايين دستي گندم منبع چشمگيري از اشتغال در كشور محسوب مي شود.

توسعه ی صنعت
گندم نيز همچون ذرت در ســال 1997 كنترل زدايي را تجربه كرد كه به بازاري آزاد و 
باز منتهي شــد. اين محصول نيز همانند ذرت با نوســانات زيادي روبروست كه ناشي از 

نوسانات ارزش پول و ستاده هاست )به نمودار 46 نگاه كنيد(.

کاربردها و کاربران
بخش عمده ی گندم آفريقاي جنوبي به مصرف خوراك انســان مي رسد. مقادير بسيار 
كمتري از گندم كم كيفيت تر به عنوان خوراك دام به كار مي رود. گندم آرد شده براي توليد 

نان و كيك به كار مي رود.

خالصه: ویژگی های برجسته ی بازار نقدی 
· نوسان زياد ناشي از تغييرات شرايط جوي و نوسان نرخ ارز؛

نمودار46:.عملكرد.بازار.آفریقای.جنوبی:.گندم،.1985-2006
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 بازارهاي آزاد و باز، با حساســيت زياد در برابر سطوح تعادل قيمت هاي وارداتي و 
صادراتي؛

· زيرساخت هاي توسعه ی يافته فيزيكي ) سيلو، تداركات، صدور گواهي(؛
· يكپارچگي زياد با بخش مالي؛

· دوگانگــي ميان توليدكننــدگان تجاري كه از راهبردهاي بازاريابي پيچيده اســتفاده 
مي كنند و كشــاورزان نوپا كه هنوز در حال فراگيري تكنيك هاي اساسي توليد و بازاريابي 

حرفه اي هستند.

ژوهانسبورگ/ بورس سهام  قراردادها-  توسعه ی  و  بورس  2-10 ظهور 
بخش محصوالت کشاورزی بورس آفریقای جنوبی

سال تأسیس: 1995 )بورس معامالت آتي آفریقاي جنوبي( 1887/بورس 
سهام ژوهانسبورگ( 

مکان: ژوهانسبورگ، آفریقاي جنوبي 

ابزارهاي مورد معامله: سهام، قراردادهای آتي  و اختیار معامله مالي )شاخص 
سهام، سهام انفرادي، نرخ بهره، ارز(، قراردادهای آتي  و اختیار معامله کاال

کاالهاي مورد معامله: شش قرارداد براي پنج کاال )ذرت سفید X2، ذرت 
زرد، گندم، تخم آفتاب گردان، سویا(

مالکیت: شرکت سهامی عام ثبت شده در بورس ژوهانسبورگ 
سیستم معامالتي: سیستم معامالت الکترونیکي از طریق سیستمي که 

به طور سفارشي توسط یک تولیدکننده مستقل نرم افزار ساخته شده است   

ناظر بازار: هیئت خدمات مالي )FSB218(اتاق پایاپاي: اتاق پایاپاي داخلي  

حجم معامالت آتي و اختیار کاال در سال 2006:  1/9 میلیونحجم کل معامالت آتي و اختیار در سال 2006: 105 میلیون 

رتبه کسب شده بر اساس رتبه بندي جهاني FIA در سال 2006 ) همه 
بورس هاي معامالت آتي بر مبناي حجم کل مشتقات ( : 19

رتبه کسب شده بر اساس رتبه بندي جهاني آنکتاد در سال 
2006)بورس هاي کاال – فقط حجم مشتقه هاي کاال(:20

http://www.safex.co.za/ap :وبسایت

بورس معامالت آتي آفريقاي جنوبي )ســافكس( در سال 1988 و بعد از آزادسازي مالي 
آفريقاي جنوبي در دهه ی 1980 به عنوان بورس قراردادهای آتي  مالي تأســيس گرديد. بخش 
بازارهاي كشاورزيAMC( 2( در سال 1995 به عنوان بخشي جداگانه از سافكس تشكيل شد. 
ســافكس تنها بازار فعال قراردادهای آتي  كاال در آفريقاي جنوبي و كل قاره آفريقا بود و هنوز 

هم هست. 
اين واقعيت كــه قراردادهای آتي  مالي در آفريقاي جنوبي قبل از قراردادهای آتي  كاال 
روانه ی بازار شدند با ساير بازارهاي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته كه در آن ها، 
مشــتقه هاي مالي معموالً درنتيجه ی كاربرد آنچه در بخش كاال جواب داده است در بخش 
مالي ظاهر مي شوند تفاوت دارد. دليل ايجاد اين وضعيت در آفريقاي جنوبي اين است كه 

1- Financial Services Board (FSB)
2- Agricultural Markets Division (AMD)
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آزادسازي بخش مالي قبل از بخش كشاورزي انجام شد1.
در ســافكس، به ويژه در بخش محصوالت كشــاورزي، با فروش 84 كرسي براي تأمين 
سرمايه ی نقدي مورد نياز براي آغاز فعاليت ها اعضاي جديدي جذب شده اند. بخش كاالهاي 
كشــاورزي از همان ســاختار عضويت و ســكوي معامالت الكترونيكي بخش مالي بورس 
سافكس استفاده مي كند. اين بازار با قراردادهاي قراردادهای آتي  گوشت گوساله و سيب زميني 
كار خود را آغاز كرد )هر دو قرارداد بر مبناي تسويه ی نقدي معامله مي شدند(. اين قراردادها 
طرفدار چنداني را جذب نكردند و بعد از دو ســال از فهرست قراردادهاي اين بورس حذف 
شــدند. در عوض، در ماه مي سال 1996 قرارداد پيشــرويي2 روانه ی بازار شد كه در نهايت 
موفقيت بخش محصوالت كشاورزي را تسهيل كرد )قرارداد قراردادهای آتي  ذرت سفيد )به 

بخش زير نگاه كنيد( كه همراه با قرارداد قراردادهای آتي  ذرت زرد روانه ی بازار شد(.
زمانبندي روانه كردن اين قراردادها به بازار مناســب بــود. قراردادهاي ذرت كمي قبل از 
تصويب قانون بازاريابي كشــاورزي مصوب سال 1996 روانه ی بازار شدند كه در اول ژانويه 
سال 1997 اجرايي شد. اين قانون به كنترل  زدايي گسترده ی بازارهاي غالت آفريقاي جنوبي و از 
جمله انحالل هيئت هاي بازاريابي منتهي شد. مجموعه ی جديدي از عملكردها و توليدكنندگان 
صنعتي بايد ايجاد شــوند. بنابراين بورس براي ايفاي نقشــی مهم در هماهنگي با نمايندگان 
صنعت و تأمين كنندگان مالي در جايگاه مناسبي قرار داشت. در فرايندي كه با همكاري بسيار 
نزديكي همراه بود و ذينفعان صنعت نيز در آن دخيل بودند، سيســتم تحويل مستحكمي براي 
بورس طراحي شــد كه سيستم رسيدهاي ســيلوي قابل انتقال را نيز شامل مي شد. اين مسئله 
يكپارچگــي بازارهاي نقدي و آتي را تضمين كرد، فعاالن بــازار را از وجود كانالي امن براي 

تحويل مطمئن كرد و سطح زيادي از انسجام ميان بخش هاي كاال و مالي را ميسر ساخت.
از آنجا كه شــرايط بازار آزاد مفهوم جديدي بود كه براي بخش كشــاورزي آفريقاي 
جنوبي تازگي داشــت، آموزش عميق كشاورزان، كارخانه هاي آرد و معامله گران درباره ی 
خدمات بورس و نحوه ی استفاده ی موثر از آن ها الزامي بود. پرسنل بورس سفرهاي زيادي 
را آغاز كردند و در جلســات كشاورزان در سرتاسر كشور شركت مي كردند تا آنان را در 
زمينه ی مزيت هاي مديريت ريسك قيمت با استفاده از قراردادهاي آتي آگاه كنند. اعضاي 
بورس )كه از زمان خريد كرســي هاي بخش بازارهاي كشاورزي به اين فرايند متعهد شده 
بودند( نيز در اين تالش آموزشــي كمك كردند. حضور معامله گران بين المللي غالت در 
آفريقــاي جنوبي منبع ديگري را براي يادگيــري فراهم كرد )معامله گران محلي از فرصت 

1- دراین بخش از داده های اشتورگس بهره ی زیادی برده ایم )2005(.
2- Flagship contract
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كشف شيوه هاي معامالتي جديد و استفاده از معامالت تفاوت قيمت1 و ريسك مبنا براي 
بهبود سود و كاهش ريسك ها برخوردار شدند(.

همه ی افراد از بازار معامالت آتي با آغوش باز استقبال نمي كنند. بسياري از توليدكنندگان 
و كارخانه هاي آرد از نوســان قيمت هاي ناشــي از بازار آزاد مي ترسيدند. رقابت جهاني 
سخت بوده است، به ويژه اينكه رقابت  كننده هاي جهاني معموالً از يارانه برخوردارند ولي 
كشاورزان آفريقاي جنوبي از چنين شانســي برخوردار نيستند. بنابراين فعاالن بازار كه با 
بيشترين سرعت خود را با ابزارهاي جديد بازاريابي و مديريت ريسك وفق داده اند معموالً 

بيشترين سود را مي برند. 
در ســال 1998، بازار آ تي هاي گندم و ذرت زرد به ميزاني از بلوغ دست يافته بود كه 
زمينه براي معرفي قراردادهاي اختيار مهيا بود. براي اطمينان از درك مزيت هاي اســتفاده 
از قراردادهاي اختيار براي مديريت ريســك قيمت توسط پوشش دهندگان ريسك، تالش 
آموزشي گسترده ی ديگري انجام شد. قراردادهاي اختيار، نقد شوندگي قراردادهاي موجود 
قراردادهــای آتــي  را افزايش و به بازيگران كوچك تر فرصت دادند تا در بازار مشــتقه ها 
مشاركت كنند. امروزه پوشش دهندگان ريسك و سوداگران هر دو از راهبردهاي پيچيده ی 
معامــالت اختيار اســتفاده مي كنند. از طريق بازاريابي فعال، بــورس هدف افزايش تعداد 
پذيره نويسان اختيار در بازار و اطمينان از قيمت گذاري رقابتي را دنبال مي كند. قراردادهای 
آتي  و اختيارات هر دو در سال 1999 براي دانه ی آفتاب گردان )بازاري كه به دليل كوچكي 
بازار مبنا محدود مانده ولي ابزار مديريت ريسك سودمندي براي كشاورزان و خرد كنندگان 
دانه هاي روغني است( ارائه شدند. در آگوست سال 2001، اعضاي سافكس كه هر دو بازار 
مالي و كشاورزي را دربر مي گرفتند، پيشــنهاد بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ )بورس 
مّلي ســهام آفريقاي جنوبي( براي خريد اين بورس را پذيرفتند. اين خريد شامل پرداخت 
قيمت يك جا به همه ی اعضا و عضويت خودكار در يك بخش تازه تأسيســي در بورس 
ژوهانسبورگ بود. بخش محصوالت كشاورزي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ به منظور 
برعهده گرفتن كاركردهاي بخش بازارهاي كشاورزي تشكيل شد. نام سافكس حفظ شد، 
چون بازار كشاورزي اين بورس را مكانيزمي كارآمد و شفاف براي كشف قيمت در منطقه 
و آفريقاي جنوبي مي دانســت. عالوه بر اين، حركت به بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ 
به اعضا امكان مي داد به زيرساخت هاي بزرگ تر و منابع بيشتري، به ويژه در بخش نظارت 

دسترسي داشته باشند.

1- spreads
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بازار مشتقه هاي كشــاورزي براي كمك به افزايش تعداد فعاالن بازار به اعضاي خود 
متكي اســت. تعداد اعضا از پنــج كارگزاری كه در ابتدا در بازار فعاليت داشــتند، به 52 
عضو افزايش يافت. اين اعضا به 12000 مشــتري خدمات ارائه مي دادند كه شامل فعاالن 
زنجيره ی عرضه از جمله توليدكنندگان، كارخانه هاي آرد، بانك ها، تعاوني ها و شركت هاي 
تجاري اســت. همه ی اعضا داراي ناظران رسمي نظارت بر رعايت مقررات هستند كه از 
رعايــت قوانين و مقررات بورس اطمينان حاصــل مي كنند. پايبندي اعضا و روابط خوب 
ميان اعضا و بورس، از عناصر مهم افزايش رشد بورس سهام ژوهاسنبورگ/سافكس است.
اين بخش داراي پنج عضو پاياپای است كه همه ی معامالت و مواضع معامالتی اعضا 
و مشــتريان را تضمين مي كند. فرايند تضمين در گذشته نيز آزموده شده است: چند عضو 
اين بورس ورشكست شده اند. با وجوداين، در همه ی موارد عضو اتاق پاياپای همه مواضع 
و ريســك هاي نكول كننده را برعهده مي  گيرد و هيچ ريســكي را به طرفين معامله انتقال 
نمي دهد. اين فرايند بســيار خوب عمل مي كند و به هميــن دليل، تعدادي از فعاالن بازار 
نيــز ترجيح می دهند تحويل فيزيكي كاالی خود را از طريق بورس انجام دهند و بنابراين، 

ريسك طرف معامله را از معامالت فيزيكي حذف مي كنند.
بورس از سيستم معامالت خودكار استفاده مي كند كه براي تأمين نيازها و پردازش همه 
معامله گران طراحي شده است. از آنجا كه هيچ تاالر معامالتي براي حراج آزاد وجود ندارد، 
اعضا ملزم به حضور نزديك در بورس نيستند. بسياري ترجيح مي دهند دفاتري در نزديكي 
مشتريانشــان داشته باشند. بازار كشاورزي در همه روزهاي عادي از ساعت 9 صبح تا 12 
ظهر معامله مي كند. اخيراً بحث درباره ی معامالت در بعد از ظهرها نيز مطرح شده ولي از 

استقبال چنداني برخوردار نشده است.
قيمت گذاري بازار آزاد فرصت ها و چالش هاي بســياري را ايجاد كرده است. قيمت ها 
ممكن اســت به شدت نوسان داشته باشند )به دليل شرايط جوي و نوسانات نرخ ارز( كه 
فرصت هايي را براي بورس ايجاد مي كند تا عالوه بر قيمت، ابزارهاي مديريت ريسك ارز 
و شرايط جوی را نيز ارائه دهد. از زمان معرفي قراردادهاي ذرت، بازار شاهد افت و خيز 
شــديد قيمت بوده است. در سال 2002، ركورد بي سابقه ی هر تن 2100 راند )واحد پول 
آفريقای جنوبی( تجربه شد كه به افزايش فشار بر تورم قيمت هاي مصرف كننده منجر شد. 
پس از طرح اتهاماتي مبني بر دســتكاري قيمت ها، مميزي مســتقلي توسط كميته ی پايش 
قيمت گذاري مواد خوراكي نشان داد كه واكنش قيمت ها در برابر تغييرات مباني بازار قابل 
توجيه بوده است. فصل 2004/05 نمايانگر تصويري كاماًل متفاوت بود و قيمت هاي ذرت 
به پايين ترين ميزان از زمان كنترل زدايي بازار رســيد. اين مسئله ناشي از مازاد محصول و 
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موجودي انبار بســيار زياد، شرايط كشــت عالي، انتظار افزايش ميانگين برداشت و ثبات 
نســبي ارزش راند در برابر دالر بود. در طول هر دو مجموعه شــرايط، دولت واكنش هاي 
محتاطانــه اي نشــان داد ولي به تعهدات خود در طول فراينــد كنترل زدايي مبني بر محترم 
شمردن مكانيزم قيمت گذاري عمل كرد. اين تعهد با ايجاد زمينه ی مشاركت مطمئن فعاالن 

در بازار، توسعه ی بازار را تقويت كرد.
امروزه بورس سهام ژوهانسبورگ/سافكس به عنوان مكانيزم كشف قيمت غالت در منطقه ی 
جنوب آفريقا اعتبار گسترده اي دارد و قيمت هاي آن در چندين كشور همسايه به كار مي روند. 
اهميت منطقه اي اين بورس اخيراً با موافقت دولت ماالوي با معامله با يكي از بانك هاي آفريقاي 
جنوبي بر مبناي مكانيزم هاي بازار بورس سهام ژوهانسبورك/سافكس افزايش يافته است ) به 
كادر 27 نگاه كنيد(. يكپارچه سازي بازار منطقه اي غالت از طريق مشاركت بيشتر توليدكنندگان 
آفريقاي جنوبي در بازارهاي بورس سهام ژوهانسبورگ/سافكس فرصتي براي آينده محسوب 

مي شود، ولي ابتدا بايد بر موانع حقوقي، سياستي و قانونی غلبه كند. 
مهمترين چالش توســعه ی بازار در آفريقاي جنوبي، تكرار آموزش و ظرفيت سازي در 
تجاري ســازي كشاورزان كوچك و سپس ملحق ســاختن آنان به سيستم بازار است. اين 
مسئله در حال حاضر در كانون توجه فعاليت هاي آموزشي اين صنعت و بورس قرار دارد.

ذرت سفيد 
قرارداد معامالت آتي ذرت ســفيد در مارس ســال 1996، همراه با قرارداد ذرت زرد 
روانه ی بازار شــد. بازار غالت شهر راندفونتين به عنوان مبناي مرجع هر دو قرارداد به كار 
مي رفــت. با كنترل زدايي از هيئت هاي غالت، فرصت معرفــي غالت به بازارهاي آتي به 
واقعيت بدل شــد. استاندارد كردن دو قرارداد بسيار ساده بود: استانداردهای كنونی كيفيت 

خيلی وقت است كه توسط صنعت پذيرفته شده و به كار گرفته می شد. 
چالش اساسی يافتن سيلوهای مورد نظر جهت انبار كردن محصوالت و تضمين كيفيت 
و كميت محصول مندرج در رســيدهای ســيلو بود. در ابتدا، 13 سيلو ثبت نام كردند كه 
شبكه اي از تقريباً 35 نقطه تحويل را تشكيل مي دادند. اگرچه در ابتد مقاومت هايي وجود 
داشت، با گذشت زمان همه ی سيلوهاي عمده به اين شبكه پيوستند و اكنون بورس اوراق 

بهادار ژوهانسبورگ/سافكس داراي شبكه اي از 190 نقطه تحويل است.
در نخستين سال، 21790 تن ذرت سفيد معامله شد. با گذشت زمان، درصد تحويل هاي 
فيزيكــي از 56 درصد به 0/08 درصد كاهش يافت )به نمودار 47 نگاه كنيد(. قراردادهاي 
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اختيار ذرت ســفيد در ماه مارس ســال 1998 روانه ی بازار شــد و در آوريل سال 1999 
نيز قرارداد ثابت ماه روانه ی بازار شــد. بورس ابتدا پنج ماه مارس، مي، جوالي، ســپتامبر 
و دســامبر را به عنوان ماه هاي اصلي پوشش ريســك تعيين كرد. با وجود اين، براي ارائه 
راهكاري شــفاف براي قيمت گذاري به بازار نقدي، بورس تصميم گرفت ســاير ماه هاي 
تقويمي را نيز در اين فهرســت قرار دهد. اين مســئله تعيين قيمت نقدي مرجع استاندارد 

شده بر مبناي قرارداد ماه بعد را ميسر ساخت.

دومين قرارداد ذرت سفيد در جوالي سال 2000 و با مشخصات كيفي مختلف روانه ی 
بازار شــد. دليل معرفي اين قرارداد، مشكالت درجه بندي اي بود كه در بازار وجود داشت. 
به نظر مي رســيد نياز به محصولي باشد كه مديريت ريسك را امكان پذير كند و در همان 
حال، مكانيزم شــفافي را براي كشف تفاوت قيمت ميان دو درجه ی كيفي مختلف فراهم 
كند. در جوالي سال 2002، ذرت سفيد از هر مرجعی و مبدأی در قرارداد شماره 2 پذيرفته 
مي شــد. همچنين ذرت سفيد از هر مرجعي از طريق قرارداد اوليه نيز قابل تحويل بود، به 
شــرط اينكه با الزامات درجه بندي هم خواني داشته و هيچ شرايط محدودكننده اي براي آن 
وجود نمی داشت پذيرفته می شد. قرارداد نوع دوم در نهايت در نوامبر سال 2002 به دليل 
تقاضاي كم بازار متوقف گرديد. با وجود اين، همان قرارداد در جوالي سال 2006 بعد از 

فصل ديگري از تحويل محصوالت بي كيفيت دوباره روانه ی بازار شد. 
در اكتبر سال 2003، محدوديت هاي مربوط به موقعيت های معامالتی براي فعاالني كه 
معامالت پوشــش ريسك انجام نمي دادند معرفي گرديد. دليل اين مسئله اين بود كه مقدار 
قراردادهاي معامالتی باز به ميزان چشمگيري از محصول موجود در آفريقاي جنوبي فراتر 
رفته بود، مشاركت صندوق های سفته باز در بازار افزايش يافته بود و بايد مانع از دستكاري 
بالقوه بازار مبنا مي شــدند. بنابراين افرادي كه معامالت پوشش ريسك انجام نمي دادند به 

نمودار47:.معیارهای.عملكرد.قرارداد.ذرت.سفید.بورس.اوراق.بهادار.
ژوهانسبورگ./.سافكس،.1996-2006.
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سقف 15 درصد موقعيت های معامالتی باز دلتا محدود شدند.
در سال 2007، قراداد ذرت سفيد هنوز هم نقدشونده ترين قرارداد بورس است و حدود 
60 درصد از كل قراردادهاي معامله شــده را تشــكيل مي دهــد. تقريباً يك درصد همه ی 
قراردادهاي معامله شــده به تحويل فيزيكي منجر مي شوند. امروزه، آفريقاي جنوبي هنوز 

هم داراي تنها قرارداد آتي ذرت سفيد در جهان است.

گندم آرد نان
گندم آرد نان نخستين بار در نوامبر سال 1997 معامله شد. اين قرارداد با حجم 100 تن 
و بر مبناي قيمت هاي بازار غالت راندفونتين عرضه مي شــد. بر خالف ذرت، نرخ ماليات 
بر ارزش افزوده ی گندم صفر نيست و بنابراين به تحويل آن ماليات بر ارزش افزوده تعلق 
مي گيــرد. بورس با بهره گيري از معافيت هاي ويــژه ی اداره ی ماليات كه به دليل معامله بر 
مبنــاي قيمت بدون ارزش افزوده اســت و تنها 14% ارزش افــزوده از تحويل فيزيكي را 
دريافت مي كند اين كار را تســهيل مي كند. در آگوست سال 1998 قراردادهاي اختيار نيز 

روانه ی بازار شد.
قرارداد گندم آرد نان براســاس استانداردهاي سازمان مّلي كشاورزي بود و چندين بار 
اصالح شــد. ابتدا اين قرارداد 9 درجه ی مختلف را بر مبنای ميزان پروتئين و وزن معامله 
مي كرد. ولي در ســال هاي اخير اين سيستم ساد ه تر شده و به سه درجه كاهش يافته است. 
بورس در حال حاضر محصول درجه يك )B1( را معامله مي كند و براي دو درجه پايين تر 
در صورت تحويل كســر قيمت در نظر مي گيرد )در حال حاضر كسر قيمت براي درجه ی 
B2 به ميزان 75 راند به ازاي هر تن و براي B3 به ميزان 150 راند به ازاي هر تن است(. 
در ســال 1999، وزن اين قرارداد به 50 تن كاهش يافت تا به توليدكنندگان كوچك براي 
پوشش ريســك كمك كند. از سوي ديگر، درجه هاي متفاوت، اطمينان از توانايي رعايت 

كيفيت استاندارد در حجم مورد نظر را كاهش مي داد.
از آنجا كه دو منطقه ی اصلي توليد گندم فاصله زيادي با يكديگر دارند، در فوريه ی سال 
1999 تصميم گرفتند تا براساس نقطه ی مرجعي در كيپ غربي، قرارداد گندم جداگانه اي را 
روانه ی بازار كنند. با وجود اين، تنها تعداد محدودي از قرارداد گندم كيپ معامله شد، چون 
خريداران عالقه ی چنداني به اين قرارداد نشــان ندادند و قرارداد راندفونتين همچنان نقد 
شونده ترين قرارداد بود. درنتيجه، قرارداد گندم كيپ در ماه مارس سال 2000 متوقف شد. 
ابتدا منشــأ گندم در قرارداد ذكر نمي شــد و اين بدان معنا بود كه گندم خارجي كه با 
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اســتانداردهاي كيفي قرارداد هم خواني داشته باشد نيز در بورس قابل تحويل بود. بعد از 
واردات و تحويل به بورس مقادير زيادي از گندم مجارســتان، كه با اســتانداردهاي كيفي 
هم خواني داشــت ولي الزامات كيفي آرد ســازي و پخت خريــداران را برآورده نمي كرد، 
تصميم گرفتند تا منشــأ هاي گندم قابل تحويل در بورس را مشخص كنند. به همين دليل، 
گندم پنج كشــور، يعني آفريقاي جنوبي، آرژانتين، استراليا، كانادا و اياالت متحده آمريكا 

به عنوان گندم قابل تحويل پذيرفته شد. 

روش درجه بندي در آفريقاي جنوبي همواره بحث برانگيز بوده است؛ چون توليدكنندگان 
ملزم هستند تا بذرهاي مورد تأييد را بكارند و اين مسئله سبب مي شود تا محصول داراي 
ويژگي هاي آرد سازي مشخصي باشــد. توليدكنندگان مي گويند كه آن ها براي اين كيفيت 
پاداش مناسبي دريافت نمي كنند و از سوي ديگر خريداران )كه اجازه دارند گندم را از هر 
كشــوري كه بخواهند وارد كنند( مي توانند براي دستيابي به بهترين كارايي گندم وارداتي 
را با گندم آفريقاي جنوبي مخلوط كنند. بدين دليل، در ســال 2005 هر گونه گندم با منشأ 
خارجي كه براي تكميل يك قرارداد آتي وارد مي شــد از كسر قيمت منشأ برخوردار شد. 
در ارائه ی اين كســر قيمت، اين مســئله نيز در نظر گرفته شد كه ويژگي هاي آرد سازي را 
نمي توان به آســاني در مشــخصات درجه بندي گندم گنجاند. اين كار به عنوان مصالحه اي 
براي اطمينان از اينكه قيمت هاي معامالتي بورس ســهام ژوهانسبورگ /سافكس نمايانگر 
گندم آفريقاي جنوبي است و در عين حال تحويل گندم خارجي از منشأهاي مشخص شده 

را مي توان با كسر قيمت منتشر شده تحويل داد انجام گرفت. 
قــرارداد گندم )اگرچه قرارداد پيچيده اي با درجه هاي متعدد و كســر قيمت های مختلف 
است( در حال حاضر 19 درصد همه ی قرارداداي كشاورزي معامله شده را به خود اختصاص 

نمودار48:.معیارهای.عملكرد.قرارداد.گندم.بورس.اوراق.بهادار.
ژوهانسبورگ./.سافكس.1998-2006
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داده است و حدود دو درصد از قراردادهاي معامله شده تحويل فيزيكي مي شوند. مشخصات 
اســتاندارد شده ی قراردادها و به ويژه نقطه ی مرجع )بازار راندفونتين( و استفاده از مابه التفاوت 
محل كه درباره ی نقاط تحويل كيپ غربي قابل اعمال اســت همچنان در حال بررسي است. 

امروزه، حدود 140 نقطه ی تحويل براي مناطق توليد شمال و جنوب وجود دارد. 

دستاورد اصلی بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس در داخل 
· پر كردن خأل ناشي از كنترل زدايي ناگهاني بازارهاي غالت توسط دولت. 

عوامل موفقيت 
· ميزان باالي اعتماد و همكاري ميان فعاالن صنعت؛ 

· نقش خيرخواهانه و سازنده ی دولت در تعيين چارچوب و خودداري از دخالت؛ 
· زيرساخت هاي توانمند انبارش، تداركات و كيفيت؛

· توسعه ی مكانيزم خوب تحويل همراه با راه حل هاي تأمين مالي؛
· توسعه ی زود هنگام بازار نقدشونده ی معامالت اختيار؛

· تاكيد بر آموزش.
چالش ها:

· غلبه بر شكاف ميان ذهنيت كشاورزاني كه به چارچوب دخالت گرايانه عادت دارند 
و سيستم حمايتي دولت؛

· مديريت ســطوح طبيعي باالي نوسانات قيمت كه ناشي از عوامل جوي و نوسانات 
نرخ هاي ارز است؛ 

· ظرفيت سازي و توجه بيشتر به بخش كشاورزان نوپا؛ 
· حفظ محيط سياسي حمايتي.

فرصت های آینده
· يكپارچه سازي منطقه اي به منظور گســترش راه حل هاي بورس در سرتاسر منطقه ی 

جنوب آفريقا؛
· تقويت پيوند با ساير بازارهاي مناطق جغرافيايي: آرژانتين، چين و هند؛

· قراردادهاي كوچك براي مشاركت بيشتر توليدكنندگان كوچك؛
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· راه حل هاي مديريت ريسك براي ريسك هاي شرايط جوي و نرخ ارز.
3-10 چارچوب نظارتی: هيئت خدمات مالی1

هيئت خدمات مالي كه در ســال 1990 تأسيس شد مرجعي مستقل است كه براساس 
قانــون براي نظارت بر صنعت خدمات مالي غيربانكي آفريقاي جنوبي به نفع عموم مردم 
ايجاد شــد. اين هيئت بيمه گران، بيمه گران اتكايي، صندوق هاي بازنشستگي، واسطه های 
مالی و مشاوران مالي و نهادهای ســرمايه گذاری را در بر مي گيرد. نهادهای سرمايه گذاری 
شامل نهادهای بازار سرمايه از قبيل بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ و بازارهاي كاالهاي 

كشاورزي است كه توسط بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس اداره مي شوند.
قانوني كه اين بازار براساس آن عمل مي كند قانون خدمات اوراق بهادار2 مصوب سال 
2004 اســت كه در اول فوريه سال 2005 اجرايي شد. اين قانون قوانين قبلي، يعني قانون 
كنترل بورس هاي سهام مصوب ســال 1985، قانون كنترل بازارهاي مالي مصوب 1989، 
قانون كنترل و اجراي اوراق بهادار مصوب ســال 1992 و قانون معامالت داخلي مصوب 
ســال 1998 را تقويت مي كرد. قانون خدمات اوراق بهادار كاركردها و الزامات بورس را 
تعيين، جايگاه و محدوده ســازمان هاي خود انتظام را تعريف و ســوء اســتفاده از بازار و 

مجازات اين كار را تعيين مي كند.
بورس اوراق بهادار ژوهانســبورگ براســاس اين قانون داراي وظايف نظارتی است. 
اين بورس مسئوليت تأييد ورود شركتها به بورس، نظارت بر معامالت در بازارهاي خود، 
صــدور مجوز براي كاربران بــازار و نظارت بر رفتار كاربران را برعهــده دارد. هدف از 
مقررات بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ حمايت از سالمت بازارها با اطمينان از معامله ی 
عادالنه و شفاف و حفاظت از منافع و سرمايه گذاران از طريق فرايندهاي معامله و پاياپای 
اســت. براي پايش فعاليت بازارهاي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ سيستم هايي ايجاد 
شده است. قانون خدمات اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ را ملزم مي سازد 
تا صندوق ضمانت يا بيمه اي را براي جبران زيان سرمايه گذاران در صورت نكول كاربران 

مجاز ايجاد كند.
عالوه بر اين، طيفي از مكانيزم هاي مشخص براي اطمينان از انجام معامالت بر اساس اصول 
موجود، در بازار قراردادهای آتي  كاالي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس ايجاد شده 

1- Financial Services Board (FSB).
2- Securities Services Act (SSA).
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اســت. يكي از تغييرات عمده اي كه در اواخر سال 2003 ايجاد شد، وضع محدوديت هايی در 
خصوص تعداد مواضع معامالتي مجاز براي سوداگران قراردادهاي آتي ذرت سفيد بود. دليل 
اين مســئله اين بود كه حجم موقعيت های باز اين قرارداد به ميزان چشــمگيري از محصول 
موجود در آفريقاي جنوبي فراتر رفته بود و از سوي ديگر بايد مانع از دستكاري بازار مورد نظر 
مي شدند. افرادي كه معامالت پوشش ريسك انجام نمي دهند به سقف 15 درصد موقعيت های 
معامالتی باز خالص دلتا محدود مي شوند. الزامات حداقل سرمايه، صالحيت و خوشنامی اعضا، 
محدوديت هاي نوسان روزانه ی قيمت ها و سيستم وجه تضمين )ازجمله وجه تضمين هاي ويژه 
در طول ماه تحويل و در طول دوره هاي نوســانات زياد( نيز از راهكارهاي نظارتی استاندارد 

هستند )براي جزئيات بيشتر به ضميمه 2 نگاه كنيد(.
در اين ساختار، بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس محدوده ی عمل گسترده اي 
دارد. ايــن بازار در برابر فعاالن خارجي باز اســت و كاركردهاي نظــارت بر بازار تا حد 
زيادي در اتاق پاياپاي بورس و دپارتمان هاي نظارتي متمركز هستند. اين بورس از پذيرش 
قراردادهاي جديد استقبال مي كند و در زمينه ی ابزارهاي معامالتي رايج از قبيل قراردادهای 

اختيار معامله يا شاخص محدوديتي ندارد.
دو قانون ديگر در اداره ی فعاليت هاي واسطه های مالی بازار نقش دارند. قانون خدمات 
مشاوره اي و واســطه گری مالی مصوب سال 2000 به دنبال حمايت از مصرف كنندگان و 
افزايش حرفه اي گرايي واســطه های مالی اســت. اين قانون ترتيباتي را براي صدور مجوز 
فعاليت كارگزاران توســط هيئت خدمات مالي مقرر كرده است و تأمين كنندگان خدمات 
مالي را ملزم مي كند تــا آزمون صالحيت فردي را بگذرانند و بدين ترتيب از صالحيت و 
تجربه ی مناسب آنان اطمينان حاصل شود. قانون مراكز اطالعات مالي مصوب سال 2001 
يك قانون مبارزه با پول شويي است كه الزام شناسايي مشتري را بر تأمين كنندگان خدمات 
مالي تحميــل مي كند و رعايت مقررات قانون مراكز اطالعات مالي مصوب ســال 2001 
به اعضا فرصت داده اســت تا كســب و كار مشتريان خود را بهتر بشناسند و بدين ترتيب 

ريسك هاي آن ها را بهتر درك كنند.

4-10 تأثيرات
1-4-10 کشف قيمت

انتشــار.قیمت: در حال حاضر، بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس همه ی 
اطالعات قيمت خود را به صورت مجاني منتشــر مي كند. اين اطالعات شــامل فايل هاي 
پايان روز و قيمت هاي تاخيري سيســتم معامالتي است كه هر پانزده دقيقه يك بار منتشر 
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مي شود و عالوه بر اين، تاريخچه ی قيمت ها و اطالعات تحويل فيزيكي را نيز ارائه مي دهد. 
درحالي كه اين بورس به تأمين مستمر و مجاني اطالعات اصلي پايبند است، درباره ی اينكه 
چه اطالعاتي بايد در ازاي دريافت پول ارائه شــود بحث هايي مطرح اســت. اين بحث تا 
حدي نمايانگر تحوالت ســاير بازارهاي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ، از قبيل سهام 
نقدي اســت كه در آن، روال مرســوم كار بورس هاي جهاني اين است كه از محل فروش 

اطالعات خود كسب درآمد مي كنند.
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس از كانال هاي ديگر براي انتشار اطالعات 
بازار حمايت مي كند. ازجمله می توان به راديو، تلويزيون و وب سايت هاي تخصصي اشاره 
كرد. اعضا همچنين براي مشتريان خود نامه هاي الكترونيكي و قيمت هاي پايان روز را به صورت 
پيام كوتاه براي آن ها ارســال مي كنند. اين بورس روزانه حدود 2500 پيامك ارســال مي كند. 
اعضاي بورس همچنين در انتشار اطالعات قيمت براي مشتريان خود نيز نقش فعالي ايفا مي كنند 
و گزارشات روزانه ی بازار را همراه با اطالعات ديگر به آن ها ارائه مي دهند. عالوه بر اين، بورس 
از طريق تأمين كنندگان رسمي اطالعات از قبيل رويترز و بلومبرگ كه اطالعات را به مشتركان 

خود مي فروشند، اطالعات زنده معامالتي را ارائه مي دهد. 
فرایند.موثر.تشــكیل.قیمت: بازارهاي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس 
قيمت مرجع بين المللي صنعت غالت در آفريقاي جنوبي را ارائه مي دهد. بازارهاي غالت 
آفريقاي جنوبي از عواملي تأثير مي پذيرند كه با عواملي كه بر تغييرات بين المللي قيمت ها، 
به ويژه قيمت هاي بورس مرجع بين المللي تأثير مي گذارند متفاوت هســتند. بنابراين، يك 
بستر محلي كه نمايانگر عوامل بنيادين محلي و منطقه اي است، عاليم بهتري را به صنعت 

غالت منطقه ارسال مي كنند.
كشــف قيمت در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس نيز در بازارهاي غالت 
آفريقــاي جنوبي كه با بازارهاي بين المللي غالت ارتبــاط دارند نقش مهمي ايفا مي كند1. 
قيمت هايي كه براي واردات و صادرات مناســب هستند براســاس سطوح برابری قيمت 
واردات و صادرات تعيين مي شــوند. مثاًل اگركارخانه هاي آرد غالت بتوانند ذرت وارداتي 
را ارزان تر از ذرت داخلي خريداري كنند، اين كارخانه ها تا زماني كه توليدكنندگان داخلي 
بتوانند ذرت خود را به همان قيمت ارائه كنند به اين كار ادامه مي دهند. اين قيمت را قيمت 
برابری واردات مي نامند. برعكس اين نيز ممكن اســت: اگر توليدكنندگان ذرت آفريقاي 
جنوبي بتوانند ذرت خود را به قيمتي بهتر از قيمت هاي داخلي به كارخانجات آردســازی 

1- در پاراگراف های بعد از کمیته پایش قیمت گذاری مواد خوراکی استفاده زیادی کرده ایم.
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خارجي بفروشند، ذرت آفريقاي جنوبي تا زماني كه قيمت هاي محلي به سطح قيمت هاي 
صادراتي برســد به خارج صادر مي شــود. اين قيمت را قيمت برابری صادرات مي گويند. 
بدين ترتيب به لحاظ نظري، قيمت ذرت در بازار داخلي نمي تواند از قيمت برابری واردات 
بيشــتر باشــد، چون كارخانه هاي آرد در صورت باالتر رفتن قيمت از اين حد به واردات 
روي مي آورند. بنابراين قيمت تعادلي واردات حداكثر قيمت است. به همين ترتيب، قيمت 
تعادلي صادرات نيز حداقل قيمت اســت. قيمت هاي تعادلي صادرات و واردات سقف و 

كف قيمت هستند و قيمت هاي داخلي بين اين دو سطح در نوسان هستند. 
سطح واقعي قيمت هاي داخلي در اين طيف به عوامل بنيادين عرضه و تقاضاي آفريقاي 
جنوبي بســتگي دارند و بايد توجه داشت كه ميزان تقاضا در كوتاه مدت تا ميان مدت نسبتًا 

ثابت است.
کاهش.نابرابري.هاي.اطالعاتي: بازارهاي معامالت آتي غالت در طول فرايند كنترل زدايي 
معرفي شدند. در ساختار نهادي قبلي، هيئت بازاريابي غالت )به جاي واسطه ها( مكلف بودند 
غالت را به قيمت هاي از پيش تعيين شــده خريداري نماينــد. امروزه، منابع صنعتي )ازجمله 
نمايندگان كشاورزان( پيشنهاد مي كنند كه واسطه ها به جاي نقش استثماري نقشي را ايفا كنند 
كه ارزش افزوده ايجاد كند. اين واســطه ها معموالً شــركت هاي تجاري زراعي هستند كه در 
بازار به عنوان مديران زنجيره ی عرضه عمل مي كنند. آن ها طيفي از خدمات ازجمله شــرايط 
بازاريابي انعطاف پذير، عرضه نهاده ها، امكانات تداركاتي، انبارش و تأمين مالي را به كشاورزان 
ارائه مي دهند. به ويژه واسطه ها در آفريقاي جنوبي معموالً از مرجع هاي قيمتي كه بورس اوراق 
بهادار ژوهانسبورگ/سافكس ارائه مي دهد استفاده مي كنند تا طيفي از امكان هاي قيمت گذاري 

پيمان های آتی را كه در قراردادهاي فيزيكي نهفته است ارائه دهند.
استفاده.از.اطالعات.بازار.براي.تصمیمات.برداشت.و.فروش: نمايندگان صنعت مي گويند 
كه تقريباًً همه ی كشاورزان از قيمت هاي اين بورس آگاه هستند، چون اين قيمت ها را به عنوان 
مبناي قيمت گذاري در قراردادهاي فيزيكي بــه كار مي برند. در واقع، از آنجا كه قراردادها بر 
مبناي روزانه قابل تحويل هســتند، قيمت ماه بعد بورس اوراق بهادار/ سافكس به عنوان نرخ 
نقدي موثــر در بازار غالت آفريقاي جنوبي به كار مــي رود. نمايندگان صنعت مي گويند كه 
كشــاورزان از قيمت هاي آتي براي تصميمات برداشــت و فروش محصوالت خود استفاده 
مي كنند )به ويژه كشــاورزان تجاري، ولي زمين داران كوچــك نيز به تدريج درباره اطالعات 
قيمت هاي آتي آموزش مي بينند(. نمايندگان اين صنعت به عنوان نمونه به اين اشاره كردند كه 
چگونه كشاورزان به توصيه ی بانك ها، توانسته اند با استفاده از اطالعات معامالت آتي بازار، با 

كاهش كاشت و نگهداري محصوالتشان براي مدتي طوالني تر، درآمد خود را افزايش دهند.
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2-4-10 مدیریت ریسك قيمت 
نخســت اينكه بايد توجه داشت كه براي معامله ی قراردادهاي ذرت سفيد و گندم در 
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس، پيش نيازهــاي اصلي در محيط معامالتی كه 

مديريت موثر ريسك قيمت را ميسر مي سازد به ترتيب زير است:
· وجود بازارهاي نقد شونده )از سال 2001، حجم معامالت ذرت 15 تا 20 برابر ميزان 
توليد اين محصول بوده است. در مورد گندم، حجم معامالت 8 برابر حجم محصول است 

كه با توجه به شرايط موجود به 10 برابر نزديك مي شود )به نمودار 49 نگاه كنيد(؛
· معامله در محيطي تحت نظارت و قانونمند، براساس قوانين و آيين نامه هاي بورس و 

با نظارت هيئت خدمات مالي انجام مي شود )به بخش 3-10 نگاه كنيد(؛
· اطالعات بازار به صورت شفاف منتشر مي شود تا از نابرابري هاي اطالعاتي كه ممكن 

است به نفع برخي از گرو ه ها باشد پرهيز شود؛
· اتــاق پاياپاي بــورس به عنوان طــرف معامله اصلي عمل مي كند تــا عملكرد تمام 

قراردادهايي كه در بورس منعقد مي شود تضمين شود.

اطالعاتي كه فعاالن مختلف بازار ارائه مي دهند به خوبي نشان مي دهد كه آفريقاي جنوبي 
از نظر امكان هاي موجود براي بازاريابي پوياي كاالها كه يك بســتر مديريت ريسك مي تواند 
ارائه دهد، در زمره ی كشورهاي برجسته است. يكي از تأمين كنندگان پيشروي خدمات بانكي 
روستايي برآورد مي كند كه تقريباً 70 درصد توليدكنندگان تجاري آفريقاي جنوبي به نوعي از 
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس به عنوان ابزار پوشش ريسك يا بازاريابي استفاده 
مي كنند كه تعداد بســيار زيادي اســت. پرســنل بورس بر اين باورند كه حدود 20 درصد از 
كشــاورزان تجاري مستقيماً در پوشش ريسك شركت دارند. نمايندگان صنعت مي گويند كه 
بخش زيادي از اين ميزان باالي مشاركت ناشي از اعتماد به سيستم تحويل تضميني بورس اوراق 

نمودار49:.گردش.محصوالت.بورس.اوراق.بهادار.ژوهانسبورگ./.سافكس.
2001-2007
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بهادار ژوهانسبورگ/ سافكس است. ريسك طرف معامله نه تنها براي معامله آتي، بلكه براي 
معامالت كاالي نقدي نيز كاهش می يابد )بورس منبعي از محصول با كيفيت را در سيلوهاي 

متعدد در نزديكي مناطق عمده ی كشت ارائه مي دهد(.
كشــاورزان آفريقاي جنوبي معموالًً ترجيح مي دهند براي مديريت ريســك قيمت به 
جاي معامالت آتي از قراردادهای اختيار معامله اســتفاده كنند. اين مســئله عمدتاًً به دليل 
اين اســت كه قراردادهای اختيار معامله به جاي اخذ وجه تضمين كه ممكن است به دليل 
نوسانات بازار ســنگين و غيرقابل پيش بيني می باشد، مستلزم پرداخت يك پيش پرداخت 
اســت. همچنين استفاده از قراردادهاي اختيار معامله نسبتاً ساده است. با وجود اين، هزينه 
قراردادهاي اختيار ممكن اســت به 20 درصد كل هزينه هاي توليد نيز برسد؛ چون تعداد 
پذيره نويســان قراردادهاي اختيار محدود است و ميزان نوســان نيز باالست. اما علی رغم 
اين موضوع، بازار معامالت اختيار در آفريقاي جنوبي بازاري پوياست و كشاورزان، براي 
كاهش مبلغ حق العمل از راهبردهاي پيچيده اي استفاده مي كنند. يك كشاورز تجاري كه با 
ورود به بازارهای مالی و توليد اتانول، فعاليت هاي خود را متنوع كرده است راهبرد پوشش 

ريسك خود را اين گونه تشريح مي كند:
در آفريقای جنوبی عالوه بر ريسك قيمت، بايد ريسك محصوالت را نيز پوشش دهيم. 
برای پوشــش دادن ريسك محصول، بايد به محض اتمام فصل برداشت محصول خود را 
با اتخاذ موقعيت معامالتی فروش، جهت فروش عرضه نماييد. بدين ترتيب، اگر محصول 
مناســب نباشد شما بازار را از دســت نمی دهيد و در غير اين صورت، آرامش ذهنی شما 
ارزش صرف نظر از پولی را كه برای خريد اختيار خريد1 پرداخت كرده ايد دارد و محصول 
خوبی بری ارائه به بازار داريد. در همان روزی كه دروگر خود را كنار گذاشتم، قراردادهای 
اختيــار خريد را برای مقدار محصولی كه می خواهــم در فصل آينده توليد كنم خريداری 
می كنم. اين اختيار معامله خريد )كه ماه تحويل آن برای محصول جديد تدارك ديده شده 
اســت(، خنثی2 است زيرا در صورت اعمال، سودی نصيب دارنده آن نخواهد شد. قرارداد 
اختيار خريد خنثی، ريســك محصول و توليد را پوشش می دهد زيرا در صورت نامناسب 
بودن محصول قيمت ها باال خواهد رفت و مقدار پول و يا درآمدی كه شــما در مزرعه از 
دســت می دهيد را می توانيد در بازار جبران نماييد. در همين زمان، من يك قرارداد اختيار 
خريد برابری واردات3 را نيز بــرای همان ماه خريداری می كنم. اين قرارداد اختيار معامله 

1- Call Option
2- At the money
3- “Import parity” Call
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خريــد، در ضرر و يا زيان ده1 می باشــد )درصورت اعمال آن دارنــده اختيار خريد ضرر 
می كند( و هزينه زيادی به طرف تحميل نمی كند. شايد بپرسيد اين كار چه فايده ای دارد؟ 
چرا كشاورزان قيمت برابری واردات در ماه ژانويه را نمی پذيرند؟ در حال حاضر محصولی 
در مزرعه نيســت و آنچه كاشته می شود با ريسك های مختلف روبروست و بنابراين آن ها 
نمی توانند تصميم بگيرند آنچه را ندارند بفروشــند. در آن مقطع، فروش و خريد قرارداد 
اختيار خريد پرهزينه است؛ چون اين قيمت باالست و برای پوشش موضع معامالتی خود 
بايــد قرارداد اختيار خريد را به صورت خنثی خريــداری نماييد. قرارداد اختيار خريد در 
ضــرری كه من در ابتدای فصل خريداری می كنم هزينه ی چنداني ندارد و اكنون می توانم 
محصول خود را بی درنگ به قيمت خريد بفروشم. در اين مقطع همچنين می توانم قرارداد 
اختيار خريد خنثی را ببندم و منتظر رشــد محصول شوم. اكنون دارای محصولی هستم كه 
دارای قيمت معينی اســت. اگر اين محصول خوب نباشد، اختيار خريد، فروش را پوشش 
می دهد و قرارداد اختيار خريد خنثی نيز هزينه ی نهاده ها را پوشــش می دهد. اگرمحصول 

عالی باشد، قيمت خوبی خواهد داشت.
در مواردي كه جريان نقدينگي يك كشــاورز بســيار محدود باشد و كشاورز بخواهد 
از الزامات غيرقطعــي وجه تضمين قراردادهاي آتي و هزينه هاي باالي قراردادهاي اختيار 
خريد پرهيز كند، شــركت هاي معامله گر و موسســات مالي بين كشاورز و بازارهاي آتي 
واســطه مي شوند. اين شــركت ها معموالًً پيمان های آتی را پيشــنهاد مي كنند كه براساس 
قراردادهاي آتي ســازمان يافته است. اين شــيوه پوشش ريسك مناسبي را ارائه مي دهد و 
مســئوليت پرداخت همه ی وجه تضمين ها به واسطه منتقل مي شود. با استفاده از اين ابزار، 
كشــاورزان مطمئن مي شوند كه پول بيشتري در اختيار دارند كه مي توانند در جاي ديگري 

از آن استفاده كنند. 
معموالًً اســتفاده از بازار قراردادهای آتي  به كشاورزان تجاري محدود است. كشاورزان 
كوچك و نوپا معموالًً مستقيماً در اين بازارها مشاركت نمي كنند، ولي به صورت غيرمستقيم 
و براي كســب اطالعات قيمت و به عنوان مرجعي براي قراردادهاي فيزيكي از آن استفاده 
می كنند. نمايندگان كشاورزان مي پذيرند كه كشاورزان نوپا بايد تنها بعد از كسب مهارت هاي 
توليدي و مديريت مزرعه و برخورداري از تخصص و وثيقه هاي مورد نياز كه به آن ها امكان 
حضور پايدار را مي دهد وارد اين بازار شوند. به عبارت ديگر، آن ها بعد از ميزان مشخصي 
از تجاري ســازي بايد به اين بازار ملحق شوند. از ســوي ديگر، برگزاری برنامه هايی براي 

1- “Out the Money”
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كشاورزان نوپا، آگاهي و درك آن ها از بازار قراردادهای آتي  و نحوه ی استفاده از اطالعات 
بازار را افزايش مي دهد و بدين ترتيب، توانايي بازاريابي آنان را افزايش مي دهد. بورس نيز 
استفاده از قراردادهاي كوچك، يعني قراردادهايي كه حجم كمتري دارند را به عنوان ابزاري 

براي مناسب كردن بازارهاي آتي براي كشاورزان كوچك آزمايش مي كند.  
نمايندگان صنعت تأييد مي كنند كه كارخانه هاي آرد سازي آفريقاي جنوبي نيز به شدت 
در بازارهاي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس فعاليت دارند. يكي از كارگزاران 
برجســته كه به نيابت از كارخانه هاي آرد ســازي معامالت آتي انجام مي دهد راهبردي را 

توضيح مي دهد كه كارخانه ها معموالًً براي پوشش ريسك به كار مي بندند:
به طور كلی كارخانه ی آرد ســازی از اوايل فصــل، موضع معامالتی خريد قراردادهای 
آتي )با هر سررســيدی( را اتخاذ می نمايد. معامله گر )فروشــنده ی نهايی كاالی فيزيكی 
به كارخانــه آرد( كار خود را با ذخيره ســازی آغاز می كند. معامله گر مقدار مشــخصی از 
كاال را در محل های اســتراتژيك برای تحويل به كارخانه ها خريداری می كند )بدون اينكه 
بداند خريدار نهايی كيســت(. معامله گر بعد از تثبيت موجودی، موقعيت معامالتی فروش 
اتخاذ می كند. بدين ترتيب، ريســك قيمت جاری1 را پوشــش می دهد و فقط در معرض 
ريســك مبنا2 قرار می گيرد. به عبارت ديگر، ممكن است مبنا تغيير كند )قيمت نقدی آن 
منطقه در مقايسه با قيمت قراردادهای آتی( ولی نوسان قيمت جاری حذف می شود. آنگاه 
كارخانــه ی آرد در مقطعی برای تحويل كاال به كارخانه اش مناقصه برگزار می كند )قرارداد 
درب كارخانــه(. اين نوع قرارداد، قراردادی اســت كه قيمت آن بــر مبنای تحويل درب 
كارخانه محاسبه می شود و همه اقدامات تداركاتی نيز به معامله  گر محول می شود. پيشنهاد 
قيمت ها براساس قيمت مبنای آتی ارائه می شوند. مثاًل: تحويل به كارخانه JSE در سندتن، 
به قيمت 50 راند باالتر از قيمت جوالی آتی های سافكس برای تحويل جوالی و 25 راند 
باالتر از قيمت آتی های ســپتامبر سافكس برای تحويل در آگوست. قرارداد مناقصه منعقد 
می شود اما پوشش ريسك انجام شده همچنان پا برجاست. مبنا تثبيت شده است ) كارخانه 
می داند قيمت او نســبت به آتی های هر روز چقدر اســت(. با پوشش دادن ريسك قيمت 
جاری، كارخانه ی  آرد و معامله گر خواهند فهميد كه در هر زمان ) نســبت به پوشش های 
ريسك آن ها( كاال با چه قيمتی معامله خواهد شد. با مشخص شدن قيمت قرارداد، طرفين 
معامله تنها آتی ها را با اســتفاده از يك معامله ترتيب داده شــده در بازار با همديگر مبادله 
می كنند؛ به عبارتی ديگر، قرارداد آتی را با يكديگر و با يك قيمت يكسان مبادله می نمايند و 

1- flat price
2- basis
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بدين ترتيب قيمت قرارداد پايه با حاصل جمع قيمت اين قرارداد توافقی و صرف يا پاداش 
مبنا1 )يا كسر و يا تنزيل( كه قباًلً مورد توافق قرار گرفته است، محاسبه خواهد گرديد.

از منظر توسعه، استفاده دولت ها از بازارهاي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس 
براي مديريت ريســك بين المللي بسيار جالب اســت. يكی از نمونه های موفق مديريت 
ريسك، قرارداد فرابورسی ميان دولت ماالوی و يكی از بانك های آفريقای جنوبی می باشد 
كه بر اساس آتي   هاي ذرت سفيد بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ سافكس انجام گرفت 

)به كادر 27 نگاه كنيد(.

اين كار پتانسيل دولت ها براي استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك مبتني  بر بازار براي 
دســتيابي به اهداف امنيت غذايي را نشان مي دهد. براســاس اين موضوع بايد بر دو نكته 

تاكيد كرد: 
نخســت اينكه به منظور سود بردن از مديريت ريسك مبتني  بر بازارهاي آتي مشاركت 
مستقيم در بازار ضروري نيست. در اين مورد، بانك به عنوان واسطه اي براي ايجاد راه حلي 
براي رفع نيازهاي ماالوي عمل كرد. همين مســئله براي ساير كاربران )ازجمله كشاورزان 
كوچك( نيز صادق است كه حضور يك واسطه براي تجميع و ساختار دهي به راه حل هاي 
مديريت ريســك ممكن است اغلب در مقايسه با مشاركت مستقيم كشاورزان كوچك در 
بازارها رويكرد مناســب تري باشــد. دوم اينكه نمونه ی ماالوي قدرت قراردادهای اختيار 
معامله به عنوان مكانيزمي براي مديريت ريســك بــدون تحريف بازارهاي محلي و تأمين 
انعطافي كه دولت ها براي پاسخگويي به موقعيت هاي مختلف دارند نشان مي دهد. در اين 

1- Basis Premium

نمودار50:.ثبات.قیمت.های.مصرف.کننده.بازار.غالت.در.آفریقای.جنوبی:.
2000-2007
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مورد، عدم قطعيت تنها به سطح قيمت ها محدود نيست بلكه به موجود بودن غذا در منطقه 
و حجم و سرعت كمك هاي انسان دوستانه نيز بستگي دارد. 

كارايي بازارهاي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس براي مديريت ريسك را 
مي توان از طريق چندين منبع اطالعات ديگر نيز نشــان داد. مقايســه ی شــاخص قيمت 
توليدكننده و بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس براي ذرت، با شــاخص قيمت  
مصرف كننده نشان مي دهد كه قيمت هاي مصرف كنندگان نسبتاً ثابت مانده است، درحالي كه 
بازارهاي نقدي و آتي دچار ســطوح زياد نوســان بوده اند )به نمودار 50 نگاه كنيد(. بدون 
يك ابزار پوشش ريسك موثر، نوسان قيمت ها احتماالًً به مصرف كنندگان منتقل مي شود تا 

زنجيره ی عرضه ی غالت همچنان سودآور باشد.

دوم اينكه بين قيمت هاي ذرت سفيد در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس و 
بورس مرجع بين المللي همبستگي ضعيفي وجود دارد )به نمودار 51 نگاه كنيد(. اين نشان 
مي دهد كه چگونه شرايط بازار آفريقاي جنوبي با شرايط موجود در اياالت متحده آمريكا 
تفاوت دارد و اين تفاوت ها ناشی از تغييرات جوي، زمان كاشت، شرايط سياسي و عوامل 
منطقه اي عرضه و تقاضاست. ريســك مبنايي كه فعاالن بازار آفريقاي جنوبي در صورت 
اســتفاده از بورس مرجع جهاني متحمل مي شوند با نوسانات نرخ ارز و تفاوت در كيفيت 
تشديد مي شود. اين مسئله بر اهميت بستر مديريت ريسك محلي به منظور كارآمدتر كردن 

پوشش ريسك و افزايش امكان دسترسي به پوشش ريسك تاكيد مي كند. 

نمودار51:.همبستگی.قرارداد.ذرت.سفید.بورس.اوراق.بهادار.ژوهانسبورگ./.
سافكس.با.بورس.معیار.بین.المللی.هیأت.تجاری.شیكاگو،.1995-2005
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کادر.27:.مورد.پژوهي:.استفاده.از.قراردادهاي.اختیار.خرید1توسط.دولت.
ماالوي.بر.مبناي.قیمت.هاي.بورس.اوراق.بهادار.ژوهانسبورگ/سافكس.

ماالوي از سال 2003 با بحران هاي مكرر در زمينه ی مواد خوراكي روبرو بوده و 
آسيب پذيري آن در برابر ناامني غذايي افزايش يافته است. بسياري از خانواده ها 
نمي توانند نيازهاي غذايي خود را برآورده كنند و به شدت از نوسانات قيمت 
مواد غذايي ضروري، به ويژه ذرت آسيب مي بينند. در فصل كشاورزي 2006 
-2005، برآوردهاي نهايي نشــان مــي داد كه ماالوي با حدود 400/000 تن 
كمبود مواد خوراكي روبروســت. در واكنش به اين شرايط، دولت با استفاده 
از قرارداد اختيار خريد بر مبناي قيمت هاي ذرت ســفيد بورس اوراق بهادار 
ژوهانسبورگ/سافكس، ذخاير مورد نياز ذرت را با بهاي مشخص از آفريقاي 
جنوبي تأمين كرد. اين رويكرد به عنوان راهي براي تضمين دسترسي به مواد 
غذايي با قيمت هاي معقول، پيامدهاي مهمي براي كشورهاي كمك كننده و 
سازمان هايي كه كمك هاي انسان دوستانه ارائه مي دهند، به ويژه سازمان هايي 

داشت كه در زمينه ی توزيع كمك هاي غذايي فعاليت داشتند.
در سپتامبر سال 2005، دولت ماالوي قرارداد اختياري را با بانك استاندارد آفريقاي 
جنوبي منعقد كرد كه به آن حق مي داد )ولي او را ملزم نمي كرد( كه ذرت بيشتري 
را به قيمتي كه در زمان عقد قرارداد نهايي شده بود خريداري نمايد. اين قرارداد 
خريد حداكثر 60/000 تن ذرت به قيمت تقريباًً 18 ميليون دالر را تضمين مي كرد 
كه درصورتي كه حجم عرضه كشورهاي كمك كننده  و واردات تجاري بخش 
خصوصي كمتر از مقدار پيش بينی شده می بود، براي جبران كمبود مواد غذايي 
كافي بود. دپارتمان توسعه ی بين الملل بريتانيا وديعه مورد نياز براي اين خريد را 

پرداخت كرد و بانك جهاني نيز كمك هاي فني مورد نياز را ارائه داد.
اين قرارداد اختيار راهكاري را در اختيار دولت قرار داد تا بتواند ظرف مدت كوتاهي 
كاالي بيشتري را وارد كند، سقف هزينه واردات ذرت از آفريقاي جنوبي را تثبيت 
كرد و از خود در برابر ريسك افزايش قيمت ها محافظت كرد. در نهايت، موافقت 
با انعقاد قرارداد در فرابورس، به معناي اين بود كه هزينه ی حمل به ماالوي نيز در 
قيمت لحاظ شده و بدين ترتيب ترديد درباره ی هزينه ی حمل نيز كاهش يافت. 
قباًل، قابليت استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك از قبيل قراردادهاي آتي و اختيار 

1- Call Options
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براي كمك به مديريت نوسان قيمت ها در كشورهايي كه از امنيت غذايي برخوردار 
نيستند با توجه به نگراني هايی كه درباره ی ريسك مبنا )ريسكی كه قيمت هاي بورس 
با قيمت هاي محلي در كشوری كه از لحاظ جغرافيايی فاصله زيادی با بورس مورد 
نظر دارد، هم خواني نداشته باشد( وجود دارد، تا حدی محدود می گرديد. اين ريسك 
با استفاده از قرارداد اختيار در فرابورس كه دولت ماالوي به كار گرفت حذف گرديد، 
چون اين قرارداد به گونه اي طراحی شده بود كه ريسك نوسانات قيمت هم از نظر 
قيمت قرارداد آتي ذرت سفيد در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس و هم 

از نظر هزينه ی حمل به ماالوي، مورد پوشش قرار داده شده بود.
در واكنش به نشــانه هاي مســتمر كمبود در بازار و نگراني درباره ی افزايش 
قيمت هاي داخلي، دولت در 7 اكتبر ســال 2005 با خريد 30/000 تن ذرت 
نخســتين بخش قرارداد اختيار خود را اعمال نمود و بخش دوم آن را نيز با 
خريد 30/000 تن باقيمانده در 15 نوامبر ســال 2005 به اجرا در آورد. اين 

اقدام در واكنش به كمبود مستمر و نگراني از افزايش قيمت ها بود.
تجربه ی ماالوي در زمينه ی قراردادهاي اختيار تا حد زيادي مثبت بود. اكثر 
ذرت خريداری شــده در اين فرآيند براي نيازهاي انسان دوستانه به كارگرفته 
شد و به سمت بازارهاي تجاري هدايت نگرديد. بنابراين امكان آزمون تأثير 
قراردادهاي اختيار بر قيمت هاي خرده فروشي وجود نداشت. همزمان، ذرتي 
كه با اين قرارداد خريداري مي شــد نسبت به ساير ذرت هايي كه به ماالوي 
وارد شده بود بهترين عملكرد تحويل را داشت و به پرهيز از كمبود شديد در 
كمك هاي انسان دوستانه كمك كرد. عالوه بر اين، تا زمان تحويل در ماه هاي 
دســامبر و ژانويه، قيمت ها نسبت به قيمت قرارداد بين 59 تا 90 راند در هر 
تن افزايش يافته بود. بدون قرارداد اختيار، ماالوي مجبور مي شد براي خريد 
ذرت آفريقاي جنوبي در ســال 2005 مبالغ چشمگير بيشتری را هزينه كند. 
معلوم شــد كه اســتفاده از قرارداد اختيار در فرابورس از قراردادي كه شامل 

حمل نبود مقرون به صرفه تر بود.
رويكرد قرارداد اختيار گامي به سوي اطمينان از اين است كه واكنش هايي كه در 
برابر كمبود مواد خوراكي و عدم امنيت غذايي انجام مي شود رشد بلندمدت را با 
منحرف كردن قيمت ها و انگيزه ها و ايجاد اخالل در فعاليت هاي بخش خصوصي 
به خطر نمي اندازد. يكي از چالش هاي اصلي كه در برابر بخش خصوصي ماالوی 
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قرار دارد ترديد درباره ی زمان دخالت دولت در بازار ذرت است. براي حل اين 
مشكل، قرارداد اختيار از طريق روزنامه ی دولت به طور علني منتشر شد تا كمترين 
اخالل در بازارهاي تجاري تضمين شــود. اين انتشار اطالعات ترديد درباره ی 
اقدامات دولت را از بين مي برد، چون اكنون بخش خصوصي مي داند كه دولت 
در چه هنگام و با چه قيمتی ذرت وارد مي كند و مي تواند تصميمات آگاهانه اي 
درباره ی واردات تجاري بگيرد. معامله گران بخش خصوصي در ماالوي و در منطقه 
از اين رويكرد حمايت مي كنند و به دنبال فرصتي براي مشاركت تجاري هستند.

منبع: اسالتر و دانا )2006(

3-4-10 مكانی برای سرمایه گذاری
نخســت بايد به اين نكتــه توجه كرد كــه پيش نيازهاي اصلي محيــط معامالتي كه 
قراردادهاي غالت بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســفاكس را به مكاني امن و جذاب 

براي سرمايه گذاري تبديل مي كنند عبارتند از:
· وجود بازارهاي نقد شونده؛ 

· معامله در محيط تحت نظارت و قانونمند، بر اســاس قوانين و آيين نامه هاي بورس 
اوراق بهادار ژوهانسبورگ و نظارت هيئت خدمات مالي انجام مي شود؛

· اطالعات بازار به صورت شــفاف منتشر مي شود تا از ايجاد نابرابري اطالعاتي به نفع 
برخي گروه ها پرهيز شود؛ 

· اتــاق پاياپاي بــورس به عنوان طرف اصلــي معامه عمل مي كند تــا عملكرد كليه 
قراردادهايي كه در بورس منعقد شده اند تضمين شود.

درباره ی تركيب بازار هيچ اطالعاتي در دســت نيست، چون اين بورس از مشتريان خود 
نمي خواهد تا در هنگام افتتاح حســاب، خود را به عنوان پوشــش دهنده ی ريسك يا سفته باز 
ثبت كنند. با وجود اين، بورس به صورت غيررســمي تخمين زده اســت كه تقريباً 60 درصد 
كل موقعيت های باز با پوشــش ريسك ارتباط دارند. همچنين در مواردي كه بازار با نوسانات 
شديدي روبروست برخي سفته بازان فصلی نيز وارد بازار مي شوند. محدوديت هاي معامالتي 
3000 قرارداد در هر ماه درباره ی همه فعاالن بازار اعمال مي شود، درصورتي كه شواهدي مبني بر 

پوشش ريسك بيش از اين سقف ارائه شود معافيت هايي اعمال مي شود. 
فعاليت معامالتي ســوداگرانه به عنوان يكي از داليل احتمالي تورم يكي از مشــكالت 
برجسته در آفريقاي جنوبي بود كه در سال 2002-2001 كه قيمت غالت در بورس اوراق 
بهادار ژوهانسبورگ/سافكس نوسانات شديدي داشت مطرح شد )به نمودار 25 نگاه كنيد(. 
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قيمت ها از 794 راند در هر تن در مارس 2001، به 2140 راند در هر تن در مارس ســال 
2002 رسيد و در مارس 2003 به 763 راند در هر تن كاهش يافت.

ذرت كاالي بســيار حساسي است؛ چون يكي از مواد اصلي در رژيم غذايي آفريقاييان 
محسوب مي شود. افزايش قيمت اين كاال نگراني هايي را در جامعه و در ميان سياستمداران 
ايجاد كرد. برخي فعاليت هاي ســوداگرانه را دليل افزايش قيمت ها مي دانستند. اين مسئله 
سبب گرديد تا وزارت كشاورزي و امور زمين در ژانويه سال 2003، كميته ی پايش قيمت 
مواد خوراكي را تشــكيل دهد. اين كميته در گزراشي كه در دسامبر سال 2003 منتشر شد 
نتيجه گيري ها و پيشــنهادات خود را اعالم كرد. نخســت، اين گــزارش به نقش قدرتمند 
تورم قيمت هاي مواد خوراكي در تورم كل اشــاره كرد. دومين نكته اين بود كه براســاس 
گزارش هاي قبلي، دليل افزايش قيمت ها آميزه اي منحصر به فرد از پنج عامل اعالم شــد: 
افزايش قيمت هــاي جهاني، فقدان رقابت در بازارهاي داخلــي، كاهش ارزش پول مّلي، 

كمبود منطقه اي ذرت و جو عمومي نااطمينانی.

كميته ی  پايش قيمت مواد خوراكي در زمينه ی كاركرد بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/
سافكس و به ويژه ترديد در فعاليت هاي معامالتي غيرمعمول در بازار غالت به عنوان يكي 
از داليل بالقوه تــورم قيمت هاي مود خوراكي نيز تحقيق كرد. اگرچه نتايج اين تحقيق به 
وجود گزارش هايی در خصوص فعاليت های غيرمعمول اشاره نموده است اما اولين چيزی 
كه در اين گزارش به آن اشــاره گرديده، فهرست اقداماتي است كه بورس براي حفاظت 
از ســالمت بازار در آســتانه ی چنين رخدادهايي انجام داده است كه از اين جمله می توان 
به بهبود ســاختاري در رويه هاي بورس نظير معرفي محدوديت هاي مواضع معامالتي در 
بازار اشــاره نمود. به عبارت ديگر، اين گزارش چنيــن نتيجه گيري كرد كه "با وجود اين 
بي نظمي ها... كميته از اين مســئله رضايت دارد كه مدارك كافي نشــان مي دهد روندهاي 

نمودار52:.روند.قیمتی.قرارداد.ذرت.سفید.بورس.اوراق.بهادار.
ژوهانسبورگ/.سافكس.1998-2007
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قيمــت توليد كنندگان در طول اين مدت اكثراً به دقت نمايانگر عوامل بنيادی بازار بوده اند 
و اين مســئله نشان مي دهد كه صرف نظر از برخي دوره ها، دستكاري كمترين تأثير را در 
روند قيمت ها داشــته است. كميته همچنين مطمئن شده است كه مقررات مورد نياز براي 
پيشــگيري از سوء اســتفاده از بازار معامالت آتي اكنون ايجاد شــده اند") كميته ی پايش 
قيمت هاي مواد خوراكي، 144: 2003(. در سال 2005-2004، كه قيمت ها به 471 راند در 

هر تن سقوط كرد، مسأله ای برعكس اين موضوع دقيقاً رخ داد.
يكــي از ويژگي هاي بارز قراردادهای آتي  غالت بورس اوراق بهادار ژوهانســبورگ/
ســافكس اين است كه غالت داراي منشــأ خارجي را نيز مي توان براي عمل به تعهدات 
قراداد ارائه داد. در اصل، هر نوع غله اي كه با مشــخصات قرارداد هم خواني داشته باشد را 
مي توان تحويل داد، ولي دولت )همان طور كه قباًل گفتيم( اكنون تنها واردات غالت از پنج 
كشور را مجاز شمرده است و براي آن كسر مبدأ در نظر مي گيرد. يكي از داليل اصلي مجاز 
شــمردن تحويل غالت داراي مبدأ خارجي محدود ساختن احتمال نوسان در بازار است 
زيرا ميزان غالت قابل تحويل خود آفريقاي جنوبي محدود اســت. گندم خارجي در سال 
2005 بــراي تكميل يكي از قراردادهاي آتي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس 
وارد شــد كه شامل مقداري گندم مجارستاني، 10 هزار تن گندم آرژانتيني و چند هزار تن 
گندم از اياالت متحده آمريكا بود. اما از زمان اعمال كسر قيمت مبدأ، هيچ غله ی خارجي 
به اين بورس تحويل داده نشــده است. با اين همه، مي توان گفت كه امكان تحويل غالت 
داراي منشأ خارجي يكي از موانع مهم در برابر اعمال فشار بر بازار و دريچه ی اطمينان در 

مواقع افزايش شديد قيمت هاست. 
معلوم نيست كه سرمايه گذاري در زمينه ی قراردادهای آتي  غالت بورس اوراق بهادار 
ژوهانسبورگ/ســافكس تا چه حد در سبد فعاليت هاي سرمايه گذاران داخلي يا بين المللي 
جا باز كرده است. با وجود اين برخی از بازيگران مالی )مشتريان و صندوق های كوچك( 
هنگامی كه ســود بازار سهام محدود بوده، به سرمايه گذاری در بازار ذرت روی آورده اند. 
بورس به اين نكته اشاره می كند كه اين مسئله به ويژه در سال های 2002 و 2003 رخ داد كه 
نوسان قيمت ارز فرصت های زيادی را در بازار ذرت ايجاد كرد. با وجود اين، با بازگشت 
فرصت های بازار ســهام، بازيگران مالی بازار كشــاورزی را ترك كردند و به بازارهايی كه 
ترجيح می دادند بازگشتند. عالوه بر اين، در طول اين دوره، يكی از بانك ها حساب ويژه ای 
را برای جذب مشــتريان مالی به سرمايه گذاری در زمينه ی معامالت مابه التفاوت ماهيانه ی 
قيمت ذرت ايجاد كرد. اين ابزار نخســتين بار در ســال 2003 مورد استفاده قرار گرفت و 

احتماالًً در سال 2009 نيز تكرار گردد. 
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همچنين معلوم نيست سرمايه گذاران خرد و كشاورزان تا چه حد به سوداگری هايی كه 
خارج از توان آن هاست دست می زنند. از سوی ديگر، درباره ی فعاليت در سطح مشتريان 
تحقيقات مختلفی انجام شده است كه همراه با شهادت نمايندگان صنايع، نشان داده است 
كه تعداد محدودی از توليدكنندگان و ســرمايه گذاران خرد، معامالتی خارج از توان خود 
انجام داده اند. از سوی ديگر، اقدامات نظارتی برقرار ند )به بخش 3-10 نگاه كنيد( كه سطح 
ســوداگری در بازارها را كنترل می كنند، امكان نكول را كاهش می دهند و ســرمايه گذاری 

مسئوالنه را تشويق می كنند.

4-4-10 تسهيل معامله فيزیكی کاال
بهبــود.قیمت.گذاری.نقدی: بــورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس در توليد 
داده هــای قيمت های نقدی برای اين صنعت نقش مهمی ايفا می كند. از آنجا كه هيج بازار 
شــفاف يا رســمی نقدی برای غالت در آفريقای جنوبی وجود ندارد، اين صنعت از بازار 
آتی ها برای تعيين قيمت های نقدی استفاده می كند. با قرارداد بورس اوراق ژوهانسبورگ/
سافكس كه سررسيد آن در هر ماه تقويمی است، هميشه يك قرارداد تحويل ماهيانه وجود 
دارد. اين بدان معناســت كه توليدكنندگان هميشه می توانند برای تحويل فوری از يكی از 
قراردادهای بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس استفاده كنند. بنابراين، قيمت ماه 

تحويل در اصل نمايانگر قيمت نقدی بازار است.
بــازار آفريقای جنوبی قبل از اصالحات بازاری چندپاره نبود، زيرا در سيســتم تحت 
نظارت اين كشــور يك قيمت در سراسر كشور حكم فرما بود. ولی از زمان كنترل زدايی، 
توافق بر سر قيمت های حمل به يكی از متغيرهای مهم شرايط قرارداد ميان فروشندگان و 
خريداران سرتاسر كشور تبديل شده است. بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس از 
طريق ايجاد و انتشار "مابه التفاوت های محلی" شفاف، تأثير ملموسی بر اين حوزه گذاشته 

است.
قراردادهای غالت بــورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس از بازار راندفونتين 
به عنوان قيمت مرجع استفاده می كنند. توليدكنندگانی كه محصوالت را به سيلوهای مختلف 
در سرتاســر كشور تحويل می دهند بايد نســبت به قيمت های اين بورس تخفيف بدهند 
كه اين تخفيف نمايانگر هزينه های حمل بين ســيلو و راندفونتين اســت. اين تخفيف )يا 
مابه التفاوت محل تحويل( هر سال برای هر نقطه ی تحويل محاسبه می شود و توسط بورس 

اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس منتشر می شود.
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با وجود اين، اگر توليدكننده ای بخواهد ذرت را در محل يا ســيلويی كه در اين بورس 
ثبت نشده است بفروشد و مابه التفاوت قيمت محل را ندارد، توليد كننده مجبور است برای 
تعيين قيمت مستقيماً با خريدار وارد مذاكره شود. اين مسئله به ويژه درباره ی توليدكنندگان 

ذرت در استان كيپ شرقی صادق است.
در حاليكه مابه التفاوت های محــل تحويل به قيمت گذاری موثر كمك كرده اند، برخی 
كشــاورزان درباره ی نقــش بورس اوراق بهــادار ژوهانسبورگ/ســافكس در تعيين اين 
مابه التفاوت هــا ابراز ترديد كرده اند. برخی احســاس می كنند كــه مابه التفاوت های محل 
تحويلی كه بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس ارائه می كند ممكن است همواره با 

هزينه های حمل واقعی همخوانی نداشته باشد.
تقویت.مبادالت.در.بازار.نقدی: نمايندگان صنعت و فعاالن بازار به اتفاق آرا موافقند 
كه سيستم تحويل بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس مكانيزمی بسيار توسعه يافته 
و قابل پذيرش برای تحويل و خريد غالت در آفريقای جنوبی است. اين گفته از حمايت 
داده های موجود نيز برخوردار است )به نمودار 53 نگاه كنيد(. اگرچه ميانگين تحويل ها 2 
تا 3 درصد كل تناژ معامله شــده است، اين مقدار در برخی از دوره های فصل به 7 درصد 
می رسد. بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس در سال 2006 بالغ  بر 2100 تن ذرت 
را در هر ماه تحويل می داد. شــكی نيست كه اين مسئله نمايانگر اعتماد چشمگير بازار به 

مكانيزم تحويل اين بورس است.
تقویت.زیرســاخت.ها: زيرســاخت های انبارش و تداركات در آفريقای جنوبی، قبل از 
كنترل زدايی اين صنعت نيز بسيار توسعه يافته بود و برخی می گويند كه از زمان كنترل زدايی، 
ممكن اســت حتی شاهد پس رفتی جزئی در زمينه ی تداركات بوده باشيم كه ناشی از كاهش 

نمودار53:.میزان.تحویل.ماهیانه.قرارداد.ذرت.سفید.بورس.اوراق.بهادار.
ژوهانسبورگ./.سافكس.1996-2007



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 290

خدمات راه آهن بين سيلوهاســت كه ديگر برای اپراتور خط آهن سودآور نبود. با وجود اين، 
صنعت حمل و نقل جاده ای تا ميزان زيادی اين كاهش ها را جبران كرده است. همچنين، براساس 
داده های صنعت ســيلوی آفريقای جنوبی، ظرفيت انبارش از سال 1990 در حدود 15 ميليون 
تن ثابت مانده است. برخی از سيلوها در مناطقی كه اقتصادی نبود تعطيل شدند. با وجود اين، 
با معرفی ســيلوهای كيسه ای كه انبارســازی قابل حمل غالت در مزارع را ميسر می سازد اين 
كاهش جبران شده است. سيلوهای كيسه ای اكنون حدود 400 هزار تن ظرفيت ذخيره سازی در 
آفريقای جنوبی ايجاد كرده اند. با وجود اين، بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس به طور 
غيرمســتقيم از دو لحاظ تأثير بزرگی داشته است. نخست اينكه اين بورس يكی ازطرف های 
اصلی توسعه ی سيستم رســيد انبار/سيلو بوده است كه بازار آتی ها را با بازار فيزيكی تركيب 
می كند و بخش كاال را با بخش مالی تركيب كرده است )به كادر 28 نگاه كنيد(. بايد بر اين نكته 
تأكيد كرد كه با بيش از 200 نقطه ی تحويل رسمی و تحويل روزانه ی قرارداد اصلی ذرت سفيد، 
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس يكی از پيچيده ترين و گسترده ترين سيستم های 
تحويل بورس های كاالی جهان را اداره می كند. گستردگی شبكه انبارهای اين بورس، مشاركت 
گسترده ی توليدكنندگان از مناطق توليد غالت سرتاسر آفريقای جنوبی را ميسر می سازد. تنها 
تعداد معدودی از توليدكنندگان به دليل دوری از نقاط تحويل از شبكه اين بورس حذف شده اند. 
عالوه بر اين، سيستم تحويل بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس به توسعه ی سيستم های 
مديريت وثايقی كه با سيستم های جهانی برابری می كنند كمك كرده است. ازجمله می توان به 

نرم افزار پيشگام مديريت انبارش و توزيع غله اشاره كرد.
ارتقاءی.کیفیت: استانداردهای كيفی ای كه بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس 
به كار می برد از اســتانداردهای اين صنعت برگرفته شده است. با وجود اين، در مقايسه با 
ترتيبات ســابق در دوره ی كنترل دولتی، اكنون جايزه هايی وضع شده است كه به تحويل 
غالت با كيفيت تر پاداش می دهد و اين مســئله انگيزه هايی را برای كشاورزان ايجاد كرده 
است تا كيفيت محصوالت خود را افزايش دهند. اتاق مّلی آردسازی مشاهده كرده است كه 
از زمانی كه تفاوت قيمتی بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس بين درجه های اول 
و دوم كيفيت به 75 راند افزايش يافت، توليدكنندگان به منظور دســتيابی به استانداردهای 
بهتر مقدار كود محصول گندم خود را افزايش داده اند. همچنين مشخص گرديده است كه 
شفافيت تعيين درجه ی كيفيت به كشاورزان نوپا كمك می كند تا كيفيت محصولی را كه از 

آنان انتظار می رود در تصميمات توليدی و مديريت مزارع خود در نظر بگيرند.
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کادر.28:.مكانیزم.تحویل.بورس.اوراق.بهادار.ژوهانسبورگ/ســافكس.
و.رسیدهای.سیلو.

صنعت غلــه ی آفريقای جنوبی با بهره گيری از زيرســاخت های فيزيكی 
توســعه يافته در زمان كنترل زدايی، سيستم تحويل فيزيكی خوبی را ايجاد 
كرده است كه قراداد آتی ها را با بازار نقدی )ازجمله صاحبان سيلو( و كاال 
را با بخش مالی تركيب كرده اســت. عالوه بر زيرساخت های موجود، دو 
عنصر ديگر نقش مهمی در توســعه ی اين سيستم ايفا كرده اند: چارچوب 
قانونی برای صدور و انتقال پذيری رسيدهای سيلو و همكاری همه طرف ها 
)بورس، صاحبان سيلوها، تأمين كنندگان مالی و فعاالن صنعت غالت( برای 
طراحی سيستمی كه الزامات صنعت را برآورده سازد. درنتيجه، بورس اوراق 
بهادار ژوهانسبورگ/سافكس مجرايی تضمين شده را برای تحويل فيزيكی 
و خريد فراهم می آورد و از همبســتگی باالی ميان بازارهای نقدی و آتی 
اطمينان حاصل می كند و دسترسی آسان كشاورزان و ساير فعاالن صنعت 
غالت به منابع مالی با اســتفاده از محصول خود به عنوان وثيقه را تضمين 

می كند. عناصر اصلی اين سيستم به ترتيب زير است:
دوره.ی.تحویل: در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس، تحويل 
فيزيكی می تواند در هر زمان در طول ماه تحويل مورد نظر رخ دهد )مثاًل 
يــك قرارداد معامله آتی ماه جوالی تنها در طول ماه جوالی قابل تحويل 
است(. با معرفی قراردادهای ماه ثابت، اين بدان معناست كه ذرت و گندم 

را می توان در طول تمام ماه های سال تحويل داد.
فراینــد.تحویل: تحويل فيزيكی در بورس ظرف دوره ای دو روزه )يعنی 
روز اعالم و روز تحويل( انجام می شــود. از ديدگاه بورس، تحويل زمانی 
انجام می شود كه رسيد سيلوی بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس 
كه نمايانگر تحويل خوب اســت در انتهای يك قرارداد آتی ارائه شــود. 
تحويل خوب را می توان به عنوان رســيد سيلويی تعريف كرد كه دسترسی 

به محصول را در برابر رسيد اپراتور سيلو مجاز می شمارد.
صدور.قبض.سیلوی.بورس.اوراق.بهادار.ژوهانسبورگ/سافكس: كشاورز 
برای صدور رسيد سيلوی اين بورس بايد مقدار مندرج در قرارداد آتی استاندارد 
را به يكی از بيش از 200 نقطه تحويل )سيلوی( مورد تاييد در آفريقای جنوبی 
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تحويل دهد. وجود مراكز بسيار زياد تحويل در مقايسه با استانداردهای جهانی 
 CBOT خارق العاده است )مثالًً بورس مرجع بين المللی هيأت تجاری شيكاگو
تنها دارای چهار نقطه تحويل است(. بر حسب درخواست، صاحب سيلو يك 
رسيد سيلوی بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس را به نام كشاورز صادر 
می كند. اين ســندی بسيار مطمئن است كه در سه نسخه صادر می شود و تا 
كنون هيچ موردی از جعل اين رسيدها گزارش نشده است. اين رسيد آزادانه 
قابل انتقال اســت ولی جزئيات مندرج در آن قابل مذاكره نيست و نمايانگر 
مالكيت مقداری مشخص از كااليی با كيفيت مشخص، دركنار خط راه آهن 
در سيلوی ثبت شده بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس است. رسيد 
سيلو را می توان به صورت الكترونيكی نيز صادر كرد؛ چون برخی از مشتريان 
اخيراً چنين رسيدهايی را می پذيرند و تعداد محدودی از اداره كنندگان سيلوهای 

بزرگ نيز چنين رسيدهايی را صادر كرده اند. 
تضمین.عملكرد: تحويل يا خريد هر يك از كاالهای ثبت شــده در بورس 
همواره از ضمانت بورس برخوردار است. درصورتی كه يكی از فعاالن بازار 
نتواند طبق قراردادش عمل كند، كارگزار او موضعش را برعهده می گيرد. اگر 
كارگزار نتواند موضع يكی از فعاالن بازار را تقبل كند، اتاق پاياپای كارگزار 
وارد عمل می شــود و موضع را برعهده می گيرد. اين سيستم تضمين می كند 
كه فعال بازاری كه در ســوی ديگر معامله قرار دارد همواره از تحقق موضع 

معامالتی خود اطمينان داشته باشد.
انتقال.قبض: بعد از دريافت رسيد سيلوی بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/
سافكس )كه توسط صاحب آن امضا شده است( توسط بورس، اين قبض به 
خريدار جديد تحويل می شود كه آن را امضا می كند و مالكيتش را می پذيرد. 

اين انتقال مالكيت ممكن است قبل از تحويل كاال بارها انجام شود.
تأمین.مالی.از.طریق.قبض.های.سیلو:.تعدادی از موسسات، براساس  قبض های 
سيلو به عنوان وثيقه، به ارائه خدمات مالی می پردازند. در اين صورت، رسيد 
سيلو به نام موسسه صادر و تحويل می شود كه آن را به عنوان وثيقه نزد خود 
نگه می دارد. در صورت نكول مشتری، موسسه قبض سيلو را در بازار می فروشد 

تا وام را تسويه كند. 
تحویل.موجودی.فیزیكی.و.ابطال.قبض: وقتی صاحب قبض انبار تصميم 
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گرفت محصول فيزيكی مندرج در قبض را تحويل بگيرد، قبض ســيلوی 
اصلی به مالك سيلويی كه اين قبض را صادر كرده ارائه می شود. صاحب 
سيلو اعتبار قبض سيلو را كنترل می كند و بعد از پرداخت همه هزينه های 
انبارش، محصول را براســاس دستورات خريدار بارگيری می كند. در اين 

مرحله قبض سيلو باطل می شود و ديگر قابل معامله نيست.

5-4-10 تسهيل تأمين مالی بخش کشاورزی
يكی از نقاط قوت مدل بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس، يكپارچه ســازی 
بخش كاال با بخش مالی است. يكی از جنبه های اصلی اين موضوع، سيستم تحويل روان، 
گســترده و امن بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس است كه در بخش باال مطرح 
گرديد. نماينــدگان بانك ها تاييد كرده اند كه در اين سيســتم توانايی آن ها برای پرداخت 
اعتبارات با نرخ های بهره كمتر افزايش يافته اســت. اين مسئله نمايانگر ريسك پايين وام 
دادن به كشــاورزان است؛ چون بانك می تواند با اطمينان، رسيدهای سيلوی بورس اوراق 
بهادار ژوهانسبورگ/سافكس را به عنوان وثيقه بپذيرد. آن ها مطمئن هستند كه رسيد سيلو 
در صورت نكول كشــاورز، دسترســی آنان به كاال را ميسر می سازد. عالوه بر اين، بورس 
مجرای آسانی را برای ارزشيابی كاال و نقدشوندگی وثيقه در صورت نكول فراهم می كند. 
در نتيجــه، جنبه های فيزيكی و مالی بازاريابی غالت در يك بســته بازاريابی، تأمين مالی 
و مديريت ريسك كه در دســترس توليدكننده قرار دارد يكپارچه شده است )به كادر 29 
نگاه كنيد(. يكی از بانك های پيشرو برآورد كرده است كه ارزش كل ساليانه ی تأمين مالی 
از طريق رســيد سيلو در آفريقای جنوبی 5/5 ميليارد راند )يا 775 ميليون دالر با نرخ های 
آگوســت سال 2007( اســت. تنها خطری كه مطرح شده اين اســت كه به دليل حداقل 
تناژی كه در قراردادهای بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس ذكر شــده، فعاالن 
كوچك بازار ممكن است تأمين منابع مالی مورد نياز برای خريد مواد خام را دشوار بيابند 

)كميسيون پايش قيمت های مواد خوراكی، 2003(.

6-4-10 توسعه ی بازار
آموزش.و.ظرفیت.سازی: بازارهای آتی كشاورزی در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/
سافكس در سال 1999، يعنی دو سال قبل از انحالل هيئت بازاريابی غالت آغاز به كار كرد. 
نماينــدگان اين صنعت گفته اند كه در روزهای نخســت بازار، اين بورس رهبری آموزش 
فعاالن بازار را در دســت گرفت و سمينارهای متعددی در سرتاسر كشور برگزار كرد. در 
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ســال 1999، انجمن غالت آفريقای جنوبی1 )يك انجمن مستقل و داوطلب توليدكنندگان 
غله( تأســيس گرديد و از آن پس نقش مهمی در تالش های آموزشی در زمينه ی بازارهای 
نقدی و آتی غالت ايفا كرده اســت. ساختار آموزش بازار برای كشاورزان آفريقای جنوبی 
ماهيتی غيررســمی دارد و كشاورزان در ميان خود گروه های مطالعه ای را برای به اشتراك 
گذاشــتن دانش و تجربه تشكيل می دهند. يكی از كشاورزان آفريقای جنوبی اين مسئله را 

اين گونه توضيح می دهد:
فكر می كنم از ميان همه سازمان های كشاورزی، گروه مطالعه  سازمانی است كه بيش از 
همه به كشــاورزان نزديك است و به پيشرفت آنان كمك می كند. براساس تجربه ی فردی 
مــن، گروه های مطالعه همه اطالعات غيرضرروی را حــذف می كنند و تنها بر چيزی كه 
برای اعضا مهم اســت تمركز می كنند. درنتيجه، نيازهای مشخصی مطرح می شود و گروه 
برای پاســخ دادن به اين نيازها راه هايی پيدا می كند. فكر نمی كنم ارائه ی خدمات بازاريابی 
كه انجام معامله را تســهيل می كند چيزی بر ارزش كشــاورزان اضافه كند؛ چون كشاورز 
به گروه متكی می شــود و ياد نمی گيرد كه چگونه از بازار خوب استفاده كند. آنچه بورس 
اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس می تواند انجام دهد اين است كه فرصت های دسترسی 
مستقيم به دانش بورس را در اختيار گروه قرار دهد. به عبارت ديگر، وقتی نيازی در گروه 
مطالعه ايجاد می شود، بايد به راحتی بتوانند از بورس جواب بگيرند يا كسی از بورس باشد 

كه بتواند به سطح آن ها بيايد و نيازشان را برآورده كند.
تا ســال 2005، انجمن غالت آفريقای جنوبی دوره های مقدماتی آشــنايی با بازاريابی 
غالت را به توليدكنندگان مناطق مختلف توليد غله ارائه می داد. در ســال 2005، دوره های 
برنامه ريزی شــده قطع شد ولی دوره ها براســاس تقاضای گروه های مطالعه، اتحاديه های 
كشاورزی و مواردی از اين دســت برگزار می شوند. با افزايش روزافزون مهارت صنعت 
كشاورزی در اســتفاده از بازار معامالت آتی، ممكن است كشاورزان نيازمند آموزش های 

بيشتری باشند.
اكثر شركت های زراعی و شركت های معامله غالت نيز دوره هايی را برای توليدكنندگان 
برگزار می كنند. اين شــركت ها اغلب قبل از فصل جديد كاشــت به ديدار توليدكنندگان 
می روند و وضعيت كلی بازار را برای آنان تشريح می كنند و در زمينه ی راهبردهای خوب 

بازاريابی و پوشش ريسك محصول جديد نيز پيشنهاداتی ارائه می دهند.

1- Grain South Africa (Grain SA).
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کادر.29:.یكپارچه.ســازی.بخش.های.کاال.و.مالی.در.آفریقای.جنوبی:.

"بســته.ابزارهای.مالی.غالت"1.فرست.نشنال.بانک.آفریقای.جنوبی.بر.
مبنای.ابزارهای.بورس.اوراق.بهادار.ژوهانسبورگ/سافكس

قرارداد.نقدی:
· خريد يك جای كاالهای غله بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس.

قرارداد.پیش.از.کاشت:
· تأميــن مالی نهاده های غــالت در برابر بيمه ی محصول و معامله غالت 

)پوشش ريسك(؛ 
· معامله شامل تركيبی از سافكس، فرابورس و مواضع مديريت ريسك است؛ 

· تحويل فيزيكی غالت اجباری است. 
قرارداد.رپو:

· تأمين مالی غله در برابر گواهی رســيد سيلو به عنوان وثيقه و خريد 25 
درصد از قراردادهای اختيار فروش در ضرر سافكس2 برای دوره ی تأمين 

مالی. محدود به 75 درصد ارزش روزانه ی كاال در بازار ؛
· مشتری مسئول انبارش و نرخ بهره در طول دوره ی تأمين مالی است؛ 

· بانك بايد ترجيحًا غله را در سررسيد قرارداد رپو خريداری كند.
قراداد.قیمت.پیش.خرید:

· خريد نقدی غالت با پيش پرداخت؛ 
· قرارداد آتی خريد و قرارداد اختيار فروش. پرداخت نهايی در سررســيد 

قرارداد در صورتی كه موضع فروش در سود3 باشد؛ 
· انبارداری و بهره به حساب مشتری نيست )با رپو تفاوت دارد(.

قرارداد.خرید.پیمان..آتی.با.قیمت.ثابت:
· خريد كاالهای غله سافكس براساس پيمان  آتی با شرايط زير:

·  محصول كاماًل رسيده و سفت باشد، حداكثر 65 درصد كل محصول، ثبت 
1- این بسته همان طور که از اسم آن پیداست، مجموعه ای از خدمات مالی فِرست نشنال بانک آفریقای جنوبی است 
که در آن با اســتفاده از ابزارهای بورس ژوهانســبورگ/ سافکس، قراردادهای انعطاف پذیری برای معامالت غالت در 

این کشور در اختیار فعاالن بازار قرار می گیرد. مترجم
2- Of Out Of the Money SAFEX Puts
3- Long Position in the Money
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مالی و ريسك، گزارشات برآورد محصول؛
· تحويل فيزيكی غله موضوع قرارداد اجباری است. 
قرارداد.میانگین.حداقل/حداکثر.پیمان..آتی.خرید:

· قرارداد اختيار فرابورس؛
· تضمين حداقل و حداكثر قيمت در دوره ی قرارداد؛

· تحويل فيزيكی غله معامله شده اجباری است. 
قرارداد.میانگین.متعادل.پیمان..آتی.خرید:

· قرارداد اختيار فرابورس؛
· مشتری در افزايش قيمت های بازار بر مبنای ميانگين سهيم است؛ 

· حداقل قيمت برای دوره قرارداد تضمين می شود؛
· تحويل فيزيكی غله معامله شده اجباری است. 

قرارداد.حداقل.پیمان..آتی.خرید:
· قرارداد اختيار فروش سافكس؛

· حداقل قيمت در دوره ی قرارداد تضمين می شود؛
· مشتری می تواند قيمت را در طول دوره قرارداد تثبيت كند؛ 

· تحويل فيزيكی غله ی معامله  شده اجباری است. 
قرارداد.میانگین.اختیار.خرید:

· معامله در فرابورس. مشتری در افزايش قيمت بازار بر مبنای ميانگين در 
دوره ی قرارداد سهيم است؛

· تسويه ی نقدی، درصورتی كه بسته شدن اختيار با سود همراه باشد؛
· نيازی به تحويل فيزيكی غله نيست؛ 

· نيازی به وجه تضمين نقدی نيســت. جايــزه به صورت پيش پرداخت 
قابل پرداخت است.

کارگزاری:
· معامله آتی ها و اختيارهای سافكس از طريق بانك كارگزار.

آموزش.سافكس:
· دوره آموزشی يك روزه در سافكس. برون سپاری به طرف ثالث؛
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حساب.فِرست نشنال بانك.برای.معامالت.غالت:
· اين حساب فقط برای معاالت غالت كاربرد دارد؛

· حساب برای پوشش هزينه های اختيار، هزينه های فورس ماژور و ساير 
هزينه های اداری.

منبع: فِرست نشنال بانك، آفريقای جنوبی.

در سال های اخير، فعاليت های آموزشی بيشتر بر كشاورزان كوچك يا نوپا متمركز بوده 
است. رهبری اين تالش را انجمن غالت آفريقای جنوبی برعهده دارد. "برنامه ی توسعه ی 
توليدكنندگان"هدف توانمند ســازی كشاورزان نوپا و حركت به سوی توليد پايدار و خود 
اتــكا و ترويج اصول تجاری كشــاورزی در ميان اعضای انجمــن را دنبال می كند" )وب 
سايت انجمن غالت آفريقای جنوبی، آگوست 2007(. بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/
سافكس با برگزاری سمينارهای آموزشی برای گروه های مطالعه ی كشاورزان، در زمينه ی 
 بازاريابی و مديريت ريســك قيمت، از اين برنامه پشتيبانی می كند. انجمن غالت آفريقای 
جنوبی از متخصصــان داخلی كه در زمينه ی عمليات بازارهای آتی تخصص بااليی دارند 

نيز برخوردار است.
نمايندگان صنعت غالت آفريقای جنوبی عقيده دارند كه آموزش در زمينه ی اســتفاده 
از بازارهــای معامالت آتی برای مديريت ريســك قيمت دومين اولويت اســت و بعد از 
مسايل بنيادين تر توليد و مديريت مزرعه قراردارد. با وجود اين، حتی مقدماتی ترين دوره ی 
آموزش كشــاورزان كوچك نيز معموالًً شامل افزايش آگاهی درباره ی نقش بورس اوراق 
بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس و نحوه ی استفاده از اطالعاتی كه اين بورس توليد می كند 
در تصميم گيری درباره ی توليد و بازاريابی اســت. اين مسئله نشان می دهد بورس كاال چه 

نقش مهم و سودمندی در معيشت توليدكنندگان كوچك دارد.
ســایر.تأثیرات.توســعه.بازار: تأثيراتی كه در پی می آيد براســاس بحث هايی كه با 

نمايندگان صنعت غالت آفريقای جنوبی انجام گرفته مستند شده است.
فناوری های اطالعات و ارتباطات: تأثير غيرمســتقيم ناشی از فعاليت های بورس اوراق 
بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس، بهبود زيرســاخت های فناوری اطالعات و ارتباطات بوده 
است. به ويژه سيستم تحويل گسترده و خوب اين بورس، توليدكنندگان نرم افزار را تشويق 
كرده اســت تا بهترين سيســتم های مديريت غالت و ســيلو را توليد كنند كه كاركرد و 

زيرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در اين صنعت را تقويت می كند.
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تسهيل معامالت بين المللی: بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس با ايجاد مرجعی 
برای بازارهای غالت آفريقای جنوبی، در متصل ساختن بازار آفريقای جنوبی با همسايگان 
منطقه ای اش نيز نقش ايفا كرده است. اين نقش هنگامی مشاهده شد كه دولت ماالوی برای 
خريد از طريق يكی از بانك های آفريقای جنوبی از معامالت اختيار براســاس قيمت های 
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس استفاده كرد )به كادر 25 نگاه كنيد(. با وجود 
اين، يكپارچه سازی منطقه ای بيشتر )مثاًل از طريق ايجاد نقاط تحويل يا پايانه های معامالتی 
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس( با موانعی روبروست كه با كنترل های واقعی يا 
بالقوه ی جريان آزاد كاالها و سرمايه ارتباط دارد. دومين تأثير ناشی از شفافيت قيمت های 
برابری واردات و صادرات است كه اين بورس آن را امكان پذير می كند )قباًلً به اين مسئله 
اشاره كرديم(. اين مسئله به صادركنندگان و واردكنندگان درباره ی شرايط مناسب معامله ی 

بين المللی غالت عالمت های خوبی می دهد.
دسترسی به بازارها و تأمين كنندگان خدمات: بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس 
از زمان كنترل زدايی در اواخر دهه ی 1990، دسترســی و استفاده ی كشاورزان به بازارها را 
افزايش داده است، در حال حاضر عمدتاًً كشاورزان تجاری به اين بازارها دسترسی دارند، 
ولــی انتظار می رود  زمين داران كوچك به طور غيرمســتقيم از طريــق تعاونی ها و بعد از 
تجاری سازی بتوانند به طور غيرمستقيم از اين بازارها استفاده كنند. به دليل يكپارچه سازی 
بخش های كاال و مالی از طريق سيستم تحويل بورس، بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/
ســافكس دسترسی توليدكنندگان به موسســات مالی را تسهيل كرده است. يكی از داليل 
اصلی اين مســئله اين است كه اكثر بانك های بزرگ كشــور، رسيد سيلوی بورس اوراق 

بهادار ژوهانسبورگ/سافكس را به عنوان وثيقه می پذيرند.
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فصل 11- خالصه ی یافته ها 
کاالهای خاص  بازارهای  و  بازارهای کشاورزی  تاریخی  1-11 توسعه ی 

مورد مطالعه 
1-1-11 وضعيت کشور

پنج كشوري كه در اين گزارش بررسي شده اند را مي توان در زمره ی كشورهاي داراي 
درآمد متوســط محسوب كرد. با وجود اين، وضعيت آن ها با يكديگر تفاوت هاي بسياري 
دارد )به تصوير 9 نگاه كنيد(. در اين ميان سه غول، يعني برزيل، چين و هند داراي مساحت 
و جمعيت عظيمي هســتند كه مالزي و آفريقاي جنوبي در مقايسه با آن ها كوچك به نظر 
مي رســند. از نظر اقتصادي، برزيل، مالزي و آفريقاي جنوبي داراي سطوح درآمد سرانه ی 
بيش از 5000 دالر )به قيمت های جاری( هستند )كه از درآمد سرانه ی 2002 دالري چين 
و درآمد سرانه ی 797 دالري هند بسيار بيشتر است(. با وجود اين، چين و به ميزان كمتري 
هند، داراي ســريعترين نرخ رشد هستند. نرخ ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي چين از 
سال 1990 تا 2006 بسيار باالتر از رشد 6/7 درصدي هند است كه در رده ی دوم قرار دارد، 
ولي بايد توجه داشت كه هند اخيراًً نرخ رشد ساليانه ی خود را به حدود 9 درصد رسانده 
اســت. عالوه بر اين، داده هاي ســطح باالي اقتصادي، نابرابري هــاي اجتماعي و درآمدي 
گســترده را كه در سه كشــور ثروتمندتر اين گروه وجود دارد پنهان مي كند. همان طور كه 
به تفصيل خواهيم گفت، اين نابرابري در بخش هاي كشــاورزي منعكس است كه ويژگي 
آن، دوگانگي شديد ميان فعاليت هاي تجاري توسعه يافته و گروه های كمتر توسعه يافته ی 

كشاورزان كوچك است كه با تمركز شديد فقر روبروست.

2-1-11 اهميت کشاورزی در اقتصاد
در هر يك از كشورهاي مورد مطالعه، به استثناي هند، كشاورزي در توليد ناخالص مّلي 
نقش كوچك و رو به كاهشــی دارد. در آفريقاي جنوبي، نقش كشاورزي در اقتصاد تنها 3 
درصد اســت. اين امر نمايانگر دگرگوني اقتصادي ناشي از فرايند صنعتي سازي است كه 
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اغلب شــتاب زيادي دارد. در اين سناريوها، بخش توليد )و در برخي شرايط، بخش هاي 
معدن كاوي، مواد معدني و خدمات( اين رشــد را تســريع كرده اند. در مقابل، كشاورزي 
اغلب با سياست هاي دولت براي هدايت مقادير كافي غذاي ارزان براي جمعيت هايي كه به 
تدريج شهري مي شوند در داخل چارچوب كنترل هاي سنگين و راهبرد جايگزيني واردات 

براي پيشبرد توسعه مّلي محدود مي شود. 

با وجود اين، به رغم سهم كم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي، اين بخش همچنان 
در هــر يك از اين پنج اقتصاد اهميت ويژه اي دارد. در هند و چين، كشــاورزي به ترتيب 
56 و 40 درصد از اشــتغال را به خود اختصاص داده اســت )ســهم بزرگي از كل نيروي 
كار كه نمايانگر ســاختار چندپاره ی كشــاورزي مبتني بر زمين داران خرده پا در هر يك از 
اين كشورهاست(. يكي از پيامدهاي مهم اين مسئله اين است كه كشاورزان خرده پا گروه 
بزرگي را تشــكيل مي دهند كه رهبران سياسي بايد به آن ها توجه كنند. بنابراين در هر دو 
كشــور، به حركت درآوردن رشد در كشاورزي يكي از اولويت هاي اصلي است و يكي از 
داليل اصلي اين مسئله اين است كه اين بخش بسيار عقب تر از ساير بخش هاي اقتصاد اين 

كشورهاست )به نمودار 54 نگاه كنيد(.

نمودار54:.مقایسه.نرخ.های.میانگین.رشد.سالیانه:.کشاورزی.و.
تولید.ناخالص.داخلی.بر.اساس.منطقه،.2000-2004
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در برزيل، مالزي و آفريقاي جنوبي، كشاورزي بين 10 تا 20 درصد از كل نيروي كار را 
به خود اختصاص داده و بنابراين هنوز از اهميت زيادي برخوردار اســت، به ويژه اينكه در 
هر مورد، سهم آن از درآمدهاي صادرات مّلي 10 درصد يا بيشتر است. به ويژه مي توان به 
برزيل اشاره كرد كه محصوالت كشاورزي 28 درصد از درآمدهاي صادراتي آن را تشكيل 
مي دهد. در واقع، سرعت رشد كشاورزي بيشتر از رشد كلي اقتصاد در كشورهاي آمريكاي 
التين است. اين نشانه اهميت روزافزون اين قاره به عنوان سبد نان ساير كشورهاي جهان، 

به ويژه آسياست كه در آن، زمين و آب به نحو روزافزوني كمياب مي شوند. 

3-1-11  اصالحات 
برنامه ی اصالحي گسترده در توسعه ی بازارهاي كشاورزي، در چهار كشور از كشورهاي 
مورد مطالعه نقش مهمي ايفا مي كند. با وجود اين، براي اصالحات انگيزه هاي متفاوتي وجود 
داشته است. در برزيل و آفريقاي جنوبي اصالحات كشاورزي به عنوان يكي از پيامدهاي گذار 
بود كه در اصل ماهيتي سياسي داشت. در اين كشورها نياز به دست كشيدن از اقدامات گذشته 
و پرداختن به نابرابري هاي ريشــه داري كه ميراث رژيم گذشته بود احساس مي شد. مثاًل در 

تصویر.9.:.آمارهای.مقایسه.ای.کشورهای.مورد.مطالعه
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آفريقاي جنوبي، دســتگاه مداخله گر دولت با ساختارهاي آپارتايد ارتباط نزديكي داشت كه 
به شــدت به كشاورزي تجاري تحت كنترل سفيد پوستان گرايش داشت و سياهپوستان كه 
كشاورزان كوچك را تشكيل مي دادند در نظر نمي گرفت. در اين كشورها، اصالحات ارضي 

و توانمند سازي جوامعي كه سابقاً محروم بودند از الزامات اصلي دولت است.
در مقابل، اصالحات كشاورزي در چين و هند اصالحات گسترده تري بود كه در اصل 
ماهيتي اقتصادي داشــت و به دست رژيم سياسي موجود انجام مي شد1. در اين كشورها، 
ارتقاي بهره وري و زيرســاخت ها و اخيراًً تحكيم و تجاري ســازي ساختارهاي چندپاره 

توليدي زمين داران كوچك، در كانون توجه قرار داشته است.
مالزي وضعيتي استثنايي دارد و اصالحات يا گذار نقش چنداني در توسعه ی كشاورزي 
آن ايفا نمی كرد. در عوض، دولت از زمان اســتقالل كشــور در سال 1957 مسير توسعه ی 
مستمري را در پيش گرفته است. اين مسئله بيش از هر چيز در برنامه هاي توسعه ی زمين 
و اسكان مجدد از يك ســو و توسعه ی حساب شده ی بازارهاي اصلي صادراتي از سوي 

ديگر جلوه گر است.
سرعت اصالحات در كشورهاي مختلف متفاوت است. در چين، اصالحات به تدريج 

و در دو مرحله رخ داد:
 هدف اصالحــات مقدماتي ايجاد انگيــزه و افزايش بهره وري بــود و مرحله بعدي 
اصالحات با آزادسازي بازار ارتباط داشت. برعكس، درحالي كه آفريقاي جنوبي در دهه ی 
1980 مرحله ی اصالحات ماليمي را به پايان رســاند، بسته ی اصالحات موسوم به انفجار 
بزرگ كه سرآغاز آن، قانون بازاريابي سال 1996 بود تغييرات چشمگيري را سبب گرديد. 
ازجملــه مي توان به انحالل چهارده هيئت بازاريابي در ســال 1997 اشــاره كرد كه بازار 

كاالهاي اصلي را به شدت كنترل مي كردند.
همچنين در زمينه ی ترتيب اصالحات نيز تفاوت هايي وجود دارد. فن براون، گوالتي و فن 
)الف 2005( بين چين و هند تمايزي را قايل مي شوند. در چين، اصالح ساختاري كشاورزي 
قبل از اصالحات عمومي اقتصاد بود. ولي اصالحات هند، با اصالحات اقتصاد كالن و اقتصاد 
خرد آغاز شــد. برخي مي گويند كه رويكرد چيني ها فقر زدايي گسترده تري را در پي داشت. 
برزيل و آفريقاي جنوبي را مي توان دنباله رو مدل هند دانســت كه اصالحات اقتصادي كالن 

دهه ی 1980 را، قبل از اصالحات ارضي انجام دادند كه در ميانه ی دهه ی 1990 آغاز شد. 

1- اصالحات در چین با مرگ مائو در سال 1975 میسر شد؛ مردی که با بسیاری از سیاست هایی که بعدها دنگ شیائوپنگ 
و جانشینانش در پیش گرفتند مخالف بود )ران شنگ، 2006(. 



305 خالصهیيافتهها

4-1-11 چالش های اصلی کشاورزی
منحني توسعه ی هر كشــور، مخصوص به همان كشور است و به ساير كشورها قابل 
تعميم نيســت. گذار سياســي در برزيل و آفريقاي جنوبي در تاريــخ منحصر به فرد اين 
كشورها ريشه داشت. اصالحات اقتصادي چين و هند در كشورهايي رخ داد كه با توجه به 
وسعت آن ها و توسعه اي كه بعد از سال 1945 تجربه كرده بودند شرايطي استثنايي داشتند.
با وجود اين، برخي از چالش هايي كه ناشــي از شرايط هر كشور است شباهت هايي با 

يكديگر دارند. ازجمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
· گذار به اقتصاد بازار )چين، هند، آفريقاي جنوبي(؛

· ايجاد نهادهاي بازار براي تسهيل معامالت )چين، هند، مالزي، آفريقاي جنوبي(؛
· تالش براي حل نابرابري هاي گســترده و دوگانگي ريشه دار در كشاورزي )برزيل، 

مالزي، آفريقاي جنوبي(؛
· تحكيم و تجاري سازي بخش زمين داران كوچك )برزيل، چين، مالزي، آفريقاي جنوبي(؛

· تثبيت بازارهاي داخلي پر نوسان و حساس )چين، هند، آفريقاي جنوبي(؛
· ايجاد بازارهاي رقابتي و پوياي صادراتي )برزيل، هند، مالزي، آفريقاي جنوبي(.

براي هر يك از كشــورهايي كه در اين پژوهش بررســي شده اند، در نتيجه ی تغييرات 
ســاختاري در اقتصاد جهاني چالش هاي جديدي ايجاد شــده اســت. ازجمله مي توان به 
جهاني ســازي گردش تجارت، سرمايه و نيروي كار، آزادســازي بازارها و ايجاد سازمان 
تجــارت جهاني به عنوان يك مرجع جهاني وضع و تنفيذ قوانين بين المللي، تخصص ها و 
الزامات معامالتي جديد بين المللي در داخل و در ميان كشورها و مناطق و تحكيم زنجيره ی 
عرضه ی جهاني اشــاره كرد كه ارزش را در بخش هاي پايين دستي زنجيره متمركز مي كند 

و شرايط سخت گيرانه اي را بر توليدكنندگان و فراوران تحميل مي كند. 
درنتيجه، دولت ها ديگر نمي توانند تنها بر جنبه هاي داخلي اصالحات تمركز كنند، بلكه 
بايد بر شــرايط بيروني پويايي كه الزامات جديدي را براي هر يك از بازارهاي مورد نظر 

ايجاد كرده نيز تمركز كنند:
· برزيل: تبديل شدن به منبع صادرات كشاورزي كه يكي از تأمين كنندگان اصلي براي 

اقتصادهاي نوظهور بزرگ آسيايي است؛ 
· چين: تضمين امنيت غذايي با جهاني سازي بازارهاي كاال كه ويژگي آن، محدوديت هاي 

بيشتر عرضه و افزايش قيمت هاست؛ 
· هند: تنوع بخشــيدن به مبناي كشاورزي اين كشــور و حركت به سوي محصوالت 

داراي ارزش افزوده ی بيشتر كه توان رقابت در بازارهاي صادراتي جهان را دارد؛ 



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 306

 مالزي: يافتن كاربردهاي جديد و داراي ارزش افزوده بيشــتر و / يا بازارهاي بيشــتر 
براي روغن خرما )از قبيل سوخت هاي زيستي و مواد شيميايي چرب( كه به مالزي اجازه 
مي دهد سهم خود از حجم و درآمد معامالت بازار جهاني را در برابر چالش هاي روزافزون 

صادركنندگان ديگر حفظ كند؛ 
· آفريقاي جنوبي: مديريت نوسان شديد قيمت به عنوان بازيگري ستيزه جو در بازارهاي 

آزاد و رقابتي غالت جهان. 

5-1-11 چالش های خاص کاالهای مورد مطالعه 
براي هر يك از كاالهايي كه در پژوهش حاضر بررسي كرده ايم، مجموعه ی متفاوتي از 

چالش ها كه ناشي از شرايط توليد و معامالت در بازار است ايجاد مي شود:
·.الگوهاي.تولید: ويژگي برخي بازارها، توليد توسط زمين داران كوچك است )چين، 
هنــد(، درحالي كه برخي بازارهاي ديگــر بين زمين داران تجــاري و زمين داران كوچك 
تقســيم شــده اند )برزيل، مالزي، آفريقاي جنوبي(. هر يك از اين بازارها داراي مســايل 
مخصوص به خوداســت )در بازارهاي نوع اول مي توان به مسايلي همچون تقويت توليد، 
فقدان واســطه هاي مناسب و بهبود مقاومت در برابر ريســك اشاره كرد و در نوع دوم با 
مسايلي همچون تجاري سازي زمين داران كوچك به منظور افزايش بهره وري و توان رقابت 

و گنجاندن آن ها در ميان زنجيره هاي جديد يا از پيش موجود عرضه روبرو هستيم(.
·.الگوهــاي.معامله: برخي محصوالت عمدتاًً براي بازارهاي داخلي توليد مي شــوند 
)غالت و سويا در چين، غالت در آفريقاي جنوبي(، ولي برخي ديگر عمدتاً براي بازارهاي 
صادراتي توليد مي شــوند ) قهــوه و دام زنده از برزيل، هل و نعنــا از هند، روغن خرما 
از مالزي(. توليد براي بازارهاي داخلي نگراني هايي را درباره ی يكپارچه ســازي زنجيره ی 
عرضه ی جهاني، رعايت الزامات سخت گيرانه ی كيفي و رويارويي با رقابت هاي بين المللي 

مطرح مي سازد.
·.آزاد.بودن.اقتصاد: برخي بازارها بســته يا محدود هســتند )چين، هند( ولي برخي 
ديگر )برزيل، مالزي، آفريقاي جنوبي( باز و بين اللملي هســتند. دولت هاي هر يك از اين 
كشــورها ســعي مي كنند بين نگراني هاي مرتبط با امنيت غذايي و نگراني درباره ی رقابت 
بين المللي، كارايي و رشد تعادل برقرار كنند. با تغيير شرايط بازار )مثاًلً تبديل شدن چين به 

واردكننده ی غالت( چارچوب سياست هاي كشاورزي نيز تغيير مي كند.
·.شرایط.زیرســاخت.ها: برخي از كاالهاي مورد مطالعه در بازارهاي فيزيكي توسعه 
يافته اي عمل مي كنند )روغن خرماي مالزي، غالت آفريقاي جنوبي( و برخي ديگر، در بازار 
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فيزيكي اي عمل مي كنند كه نيازمند توســعه ی زيرساخت ها هستند )روغن نعنا و هل هند، 
غالت و ســوياي چين(. وضعيت نخست چالش بيشينه سازي مزيت هاي زيرساخت هاي 
قدرتمند براي بسياري از زمين داران كوچك اين كشورها را ايجاد مي كند و وضعيت دوم، 
برای سرمايه گذاري هاي جديد در زمينه ی زيرســاخت ها براساس راهبرد منسجم توسعه 

برابر بخش ها چالش هايي را برمی انگيزد.

2-11 ظهور بورس و توسعه ی قراردادها
1-2-11 ظهور بورس و ساختار بازار

بورس هاي كشورهاي مورد مطالعه از نظر ظهور بورس و ساختار بازار داراي ويژگي هاي 
متفاوتي هستند. نخست اينكه سه كشور )برزيل، چين و هند( داراي ميراث معامالتي هستند 
كه به مدت ها قبل باز مي گردد. چين و هند هر دو در اوايل ســده ی بيســتم و قبل از اينكه 
فعاليت بورس ها با منع قانوني روبرو شود داراي بورس ها و معامالت آتي شكوفايي بودند 
)در مورد هند، پيشــينه ی اين بورس ها به اواخر ســده ی نوزدهم باز مي گردد(. به شهادت 
مقامــات بورس ها و فعاالن بازار، اين تجربه هاي زود هنگام ممكن اســت نقش مهمي در 
پذيرش ســريع بورس ها و معامالت بورس در اين جوامع پس از قانوني شدن مجددشان 
ايفا كرده باشد. شايد دليل اين امر، خاطراتي بود كه از نسلي به نسل ديگر منتقل شده بود و 
شايد هم به دليل اين بود كه بازار خاكستري بعد از منع قانوني رسمي نيز، احتماالً به دليل 
ساير عوامل فرهنگي به فعاليت خود ادامه داد. در برزيل، معامالت بورس از نخستين روز 
آغاز در بورس كاالي ســائوپولو 1 در اوايل سده ی بيستم قانوني بوده است. با وجود اين، 
نوسان سطح دخالت دولت در كشــاورزي فضاي فعاليت بورس در زمان هاي مختلف را 
دستخوش تغييراتي ساخته است. همچون ساير كشورهاي آمريكاي التين، تالش بورس ها 
براي يافتن جاي پايي در بازارهاي كاال كه اغلب به دليل دخالت هاي دولت تحت فشــار 

هستند، باعث ايجاد موجي از ابتكارات در زمينه ی راهكارهاي بورس شده است. 
دومين تمايز را مي توان بين كشــورهايي كه دولت آن ها محرك اصلي توسعه ی بورس 
بود )چين، هند( و كشــورهايي ترســيم كرد كه در آن ها بخش خصوصي ابتكار عمل را 
در دســت داشــت )برزيل، مالزي، آفريقاي جنوبي(. در چين، به دنبال رويكرد آزادسازي 
توسعه ی بورس، دولت در دو نوبت بر قراردادهای آتي  كاال در سه بورس كه قراردادهاي 
معدودي را معامله مي كردند تمركز كرد و اين مبنايي براي دوران تقويت قبل از رشد سريع 

1- São Paulo Commodities Exchange (BMSP)
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فعاليت هاي بازار بود. در هند، دولت طرح جامعي را براي توســعه ی سه بورس مّلي كاال 
تنظيم كرد كه معيارهايي را مستقر مي ساخت كه هر بورس جديد بايد رعايت مي كرد: 

تبديل شــدن به شركت ســهامي عام از همان ابتدا، فعاليت در سطح مّلي و فعاليت در 
زمينه ی كاالهاي متعدد و محدود ساختن معامالت خود به معامالت الكترونيكي. نتيجه ی 
اين كار، رشــد چشــمگير حجم معامالت در هر يك از اين سه بورس بود كه آن ها را در 
زمره ی ده بورس برتر كاالي جهان قرار داد. در سه كشور ديگر، دولت در تأمين چارچوب 
نظارتی، نقشــي حمايتي ايفا كرده و در برزيــل، دولت از مكانيزم هاي بورس براي اجراي 
سياست هاي خود اســتفاده كرده است. با وجود اين، اين بخش خصوصي بود كه محرك 

رشد و توسعه بود. 
سومين تمايز، تعداد بورس ها در هر كشور است. در برزيل، مالزي و آفريقاي جنوبي، 
معاملــه ی قراردادهای آتــي  كاال در يك بورس در هر يك از اين كشــورها متمركز بوده 
است. در مورد برزيل، بايد بورس هاي بازار نقدي محلي را نيز به اين افزود كه تعدادي از 
آن ها اكنون به شــعبه ی بازار فيزيكي بورس كاالي برزيل پيوسته اند. با وجود اين، فعاليت 
قراردادهای آتي  كاال و بســياري از پيشرفت هايي كه در زمينه ی معامالت بازار فيزيكي به 
دســت آمده است، در بورس كاالي برزيل متمركز هستند. عالوه بر اين، در هر يك از اين 
سه كشور، بورس كاال با قراردادهای آتي  مالي و بازارهاي نقدي سهام به صورت يكپارچه 

درآمده است تا معامله ی طيف گسترده اي از دارايي ها را امكان پذير كند.
چين و هند هر دو داراي سه بورس آتي كاال هستند كه هر يك تنها بر قراردادهای آتي  
كاال1 متمركز اســت و براساس قانون نمي تواند در زمينه ی ساير ابزارها يا گروه هاي دارايي 
معامله كند. دليل اصلي اين تفاوت اين اســت كه همان طور كه قباًل گفتيم، ساختار بورس 
در چين و هند برخاســته از برنامه ی دولتي براي توسعه ی بازار بعد از دوره اي طوالني از 
ممنوعيت بازارهاي قراردادهای آتي  كاالســت. اين مسئله ممكن است نمايانگر عواملي از 

قبيل بزرگي و ماهيت متنوع منابع و وسعت جغرافيايي و جمعيت هر كشور باشد.
بــازار هند داراي دو ويژگي تقريباً منحصر به فرد اســت. نخســتين ويژگي، معامله ی 
قراردادهاي آتی طيف گسترده اي از كاالهاست كه از كشاورزي گرفته تا فلزات و انرژي را 
در بر مي گيرند. اين مسئله سبب گرديده است تا هر بورس قراردادهايي را براي كاالهايي 
ارائه دهد كه از هر بورســي در جهان بيشتر است. دوم اينكه اين ساختار به گونه اي تنظيم 

1- هند دارای بیش از بیست بورس منطقه ای کوچک تر نیز هست. برای جرئیات بیشتر به http://www.fmc.gov.in نگاه 
کنید.
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شــده است كه آشكارا رقابت ميان اين سه بورس را تقويت كند. نقدشوندگي قراردادهايي 
كه حتي داراي بيشترين حجم هستند در هر بورس همچنان با رقابت سنگين ساير بورس ها 
روبروست. درنتيجه، بسياری از بخش های كاال، فرايند پوياي توسعه ی قرارداد و گسترش 

مزيت ها را ايجاد كرده اند.

2-2-11 ساختار بورس
گستره.ی.ســبد.فعالیت.ها: در دو ســوي ســبد خدمات بورس، هند )كه هر يك از 
بورس هاي كاالي مّلي آن قراردادهايي را براي بيش از 50 كاال ارائه مي دهد( و مالزي )كه 
بورس مالزي تقريباً به طور كامل فعاليت هاي خود را بر قراردادهای آتي  روغن خرماي خام 
متمركز كرده اســت( قرار دارند. برزيل، چين و آفريقــاي جنوبي در اين ميانه قرار دارند. 
اين مســئله تا حدي نمايانگر پتانسيلي است كه تنوع منابع هند ايجاد كرده است. از سوي 
ديگر، اين مســئله نمايانگر تأثير پذيري زياد جمعيت كشــور از بازارهاي كاال نيز هســت 
كه به عنوان توليدكننده، مصرف كننده يا ســاير عناصر زنجيره ی عرضه از اين بازارها تأثير 
مي پذيرند. چين نيز از پتانســيل مشابهي برخوردار اســت، ولي دولت اين كشور رويكرد 
نظارتی محتاطانه تري را در پيش گرفته و هر يك از بورس هاي معامالت آتي كاال را به تنها 
تعداد اندكي از كاالها محدود كرده است و به آن ها اجازه نمي دهد با ارائه قراردادهاي يك 

كاال در دو يا چند بورس با يكديگر رقابت كنند. 
ابزارها/خدمات: هر پنج بورس در زمينــه ی قراردادهای آتي  كاال معامله مي كنند. بورس 
كاالي ژوهانسبورگ/سافكس نيز بازار نقدشونده اي را براي معامالت اختيار ايجاد كرده و حجم 
كوچكــي از قراردادهاي اختيار در بــورس كاالي برزيل نيز ارائه مي كند. بورس كاالي داليان، 
بورس كاالي مالزي و بورس مالزي همچنان بر قراردادهاي آتي متمركز هســتند و بورس هاي 

چيني و هندي با محدوديت هاي نظارتی انواع ابزارهاي قابل معامله محدود مي شوند.
بــا وجود اين، هند )همراه با برزيــل( در زمينه ی ايجاد ابتكارات يا خدمات براي رفع 
نيازهاي بازار فيزيكي بســيار فعال بوده اند. اين امر نمايانگــر ميراث بازارهاي فيزيكي و 
زيرساخت هاي از هم گسسته در هر دو كشور است كه بايد ارتقاء يابند. بورس در حل اين 
مشكالت نقش مهمي ايفا كرده است. شعبه ی بورس كاال و معامالت آتي برزيل پيشرفته ترين 
جلوه ی اين امر اســت و بازارهای طيف گســترده اي از ابزارهاي نقدي، قراردادهای آتي، 
پيمان های  آتی  و اوراق بهادار مالي را كه مخصوص تجارت كشــاورزي هستند ايجاد كرده 
است. در آفريقاي جنوبي، اگرچه زيرساخت هاي توسعه يافته اي وجود داشت، كنترل زدايي 
ســبب گرديد تا بخش كشاورزي نيازمند چارچوب و رويه هايي جديد براي كاركرد بازار 
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آزاد باشــد. در چنين موقعيتي، بورس كاالي ژوهانسبورگ/سافكس به نهاد محوري تبديل 
شد كه راهكارهاي كارآمد قيمت گذاري، تحويل و مديريت ريسك پيرامون آن سازمان يافته اند. 
اين مسئله گذار ماليم به بازار آزاد و يكپارچه سازي با بخش مالي براي تسهيل جريان مالي در 
ميان فعاالن زنجيره ی عرضه را تســهيل مي كند. در مقابل، بورس مالزي در شرايطي ايجاد شد 
كه بازار فيزيكي، عملكردهاي خوبي وجود داشت و از ساختارهاي حمايتي، بازار مّلي يكپارچه 
و زيرساخت هاي مناسب برخوردار بود. اين مسئله سبب گرديد تا بورس ها عالوه بر وظيفه ی 

اصلي كشف قيمت و مديريت ريسك، نقش محدودي بر عهده داشته باشند. 
جدول.9:.ویژگی.های.ساختاری.بورس.های.مورد.مطالعه

اتاق پایاپايساختار مالكیتسیستم معامالتي

در مالکیت اعضا )ولي حراج باز و معامله ی الکترونیکيبورس کاال و معامالت آتي برزیل
داخليسهامي عام(

کاماًل الکترونیکي، ولي با تاالر بورس کاالي دالیان
داخليدر مالکیت اعضامعامالت فیزیکي

داخليمالکیت خصوصيکاماًل الکترونیکيبورس کاالي مالزي
داخليسهامي عامکاماًل الکترونیکيبورس مالزي

بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/
داخليسهامي عامکاماًل الکترونیکيسافکس

به منظور خالصه كردن تجربياتي كه در كشــورهاي مورد مطالعه به عمل آمده اســت، 
مي توان نتيجه گرفت كه بورس ها در برآورده ســاختن نيازهــاي بازارهاي خود عملكرد 
خوبي داشته اند. در مواردي كه نياز به توسعه ی بازار چشمگير بوده است، نهادهاي بورس 
در خــط مقدم ارضاي اين نيازها از طريق خدمات جديد و مبتكرانه براي ارتقاي عملكرد 

بخش قرار داشته اند.
سیستم.معامالتي: در ســال هاي اخير حركت به سوي معامله ی الكترونيكي آغاز شده 
است. اين مســئله ناشي از پيشرفت هاي فناوري و پيشــرفت در زمينه ی سرعت، هزينه، 
شــفافيت و كارايي اين سيستم ها درمقايسه با حراج باز اســت كه معامله گران را در تاالر 
معامالتــي گرد هم مي آورد. معامله ی الكترونيكي معمــوالً مزيت هاي بالقوه ی ديگري نيز 
دارد. ازجمله مي توان به محدود ســاختن نابرابري هاي اطالعاتي ميان گروه هاي معامالتي، 
ميســر ساختن ساعات طوالني تر معامله و افزايش دسترسي به بازارها بدون توجه به محل 
جغرافيايي اشاره كرد. با وجود اين، حاميان حراج باز مي گويند كه اين نوع معامله، به دليل 
فعاليت هاي محلي ها و افزايش ســاعات معامله كه با معامالت الكترونيكي ميسر می گرديد 
نقدشــوندگي بيشتر در طول ساعات معامله را تضمين مي كند و گاهي لحظه هايي را ايجاد 
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مي كند كه بازار از نقدشوندگي برخوردار نيست. آن ها همچنين به تجربه ی تاريخي طوالني 
با سيســتم هاي حراج آزاد و راحتي گروه هاي معامله گران سنتي با اين شيوه معامله اشاره 
مي كنند. همه بورس هايي كه در پژوهش حاضر بررســي شدند اكنون به ارائه ی معامالت 
الكترونيكي مي پردازنــد. تنها بورس كاال و معامالت آتي برزيــل تاالر معامالتي خود را 
حفظ كرده اســت. با وجود اين، اين تاالر اكنون به موازات سيســتم معامالت الكترونيكي 
كار مي كند كه بيش از 50 درصد حجم و ارزش معامالت اين بورس را به خود اختصاص 
داده اســت. بورس كاالي داليان تاالر معامالتي خود را حفظ كرده است، ولي همچون دو 
بورس ديگر قراردادهای آتي  كاالي چين، كليه ی معامالت آن به صورت الكترونيكي است.

ساختار.مالكیت: بســياري از بورس هاي كاال به عنوان نهادهايي جهت خدمت به اعضای 
خود ايجاد گرديده اند. بنابراين، بورس ها اغلب به سازمان هاي مشاع عمل مي كنند كه در مالكيت 
اعضاي خود هستند )معموالً افراد يا شركت هايي كه داراي منافع معامالتي چشمگيري هستند(. 
با وجوداين، تفكيك مديريت بورس از مالكيت و منافع معامالتي يكي از مستمرترين روندهاي 
پنج سال اخير در بورس هاي كاالي سرتاسر جهان بوده است. انگيزه ی اصلي اين حركت، نگراني 
درباره ی حكمراني خوب، خود انتظامی، اعتماد كاربران بازار و تسهيل دسترسي به نقدينگي براي 
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ســرمايه گذاري بوده است. از سوي ديگر، مدل مالكيت مشترك ممكن است براي يك بورس 
جوان مزيت هايي داشته باشد. به ويژه اعضا ممكن است موافقت كنند تا هزينه هاي چشمگيري كه 
معموالً در مراحل نخست توسعه ی بورس ايجاد مي شوند را پوشش دهند. يك رويكرد ديگر، 
يعني مالكيت دولتي بورس ها، درصورتي كه دولت بتواند به جذب سرمايه و مشاركت بپردازد و 
موانع اداري را برطرف كند سودمند است. همزمان، دولت بايد گروه هاي همسود معامالتي را قانع 
كند كه از بورس براي اهداف سياسي استفاده نمي كند و بورس را به گونه اي مديريت مي كند كه 
به بهترين نحو ممكن منافع بازار را برآورده سازد. از پنج بورسي كه در اين مطالعه بررسي شده اند 
سه بورس به صورت سهامي عام درآمده اند و بورس كاال و معامالت آتي برزيل اين فرايند را آغاز 
كرده است )در هند، تفكيك مديريت از مالكيت يكي از شرايط كسب جايگاه بورس مّلي كاال 
بود و بنابراين، بورس كاالي هند )MCX( از همان بدو آغاز به كار، سهامي عام بود(. تنها بورس 
كاالي داليان تا آينده ی قابل پيش بيني به همين صورت مالكيت مشترك باقي مي ماند. با وجود 
اين، ساختار مالكيت بورس چين با مدل استاندارد بورس مشاع1 تفاوت دارد. اگرچه اين بورس 
رسماً در تملك اعضاي خود است، دولت از طريق كميسيون تنظيم اوراق بهادار چين2 در زمينه ی 

انتصاب مديران و تصمم گيري ها اختيارات مهمي دارد. 
اتاق.پایاپاي: اتاق پاياپاي داراي دو كاركرد حساس در پاياپای و تسويه ی قراردادهايي 

است كه در بورس منعقد شده اند:
مديريت ريســك سيستمي ناشي از معامالت بورس و حمايت از سالمت بازار. برخي 
از بورس هاي كاالي برجســته ی جهان از اتاق پاياپاي مســتقل و برخي ديگر، از اتاق هاي 
پاياپاي داخلي اســتفاده مي كنند. همچنين برخي از بورس ها از اتاق هاي پاياپاي مشــترك 
ميان دو يا چند بورس استفاده مي كنند. اين تنوع ساختارها نشان مي دهد كه درباره ی مدل 
مطلوب بورس اجماعي وجود ندارد. در عوض، به نظر مي رسد انتخاب مدل به ويژگي هاي 
وضعيت بورس بستگي داشته باشد. اتاق هاي پاياپاي مستقل ممكن است با تفكيك شفاف 
ميان كاركردهاي معامله و پاياپاي، به ســالمت بازار كمك كنند. شايد اين براي بورسي كه 
هنوز اعتماد كامل جامعه ی سرمايه گذاران را جلب نكرده است سودمند باشد. از سوي ديگر، 
بدين ترتيب اطمينان حاصل مي شــود كه كاركردهاي پاياپاي و تســويه به ساير جنبه هاي 
عمليات بورس منوط نشــوند مثاًل يك شركت پاياپاي مستقل در زمينه ی كسب سرمايه از 
آزادي عمل برخوردار است و براي خدمات خود به بازارهاي گسترده تري دسترسي دارد. 
از ســوي ديگر، يك اتاق پاياپاي داخلي، در مــواردي همچون معرفي قراردادهاي جديد 

1- Mutual
2- China`s Securities Regulatory Commission (CSRC)
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يــا ابزارهاي معامالتي جديد همكاري بهتري را ميــان كاركردهاي معامله و پاياپاي ايجاد 
مي كند. عالوه بر اين، در بازارهايي كه بورس اعتماد زيادي را به خود جلب كرده اســت، 
ممكن اســت يك ساختار جداگانه براي اتاق پاياپاي چندان منطقي نباشد. هر پنج بورسي 
كه در اين مطالعه بررسي شده اند داراي اتاق هاي پاياپاي داخلي بوده اند. تنها بورس كاال و 
معامالت آتي برزيل كه گروه هاي دارايي بسيار متنوعي را معامله مي كند، براي مشتقه ها، ارز 

خارجي و اوراق بهادار خود داراي اتاق هاي پاياپاي تخصصي و جداگانه است. 

3-2-11 دستاورد اصلی بورس در شرایط محلی
هر يك از بورس هاي مورد مطالعه در شــرايط داخلي كشــورهاي محل استقرار خود 

دستاوردهاي مهمي داشته اند كه در جدول 10 آمده است:
بورس.کاال.و.معامالت.آتي.برزیل:.تأمین.ابزارها.و.خدماتي.که.به.تجاري.ســازي.
اقتصاد.کشاورزي.برزیل.کمک.کرده.است. دستيابی به اين هدف با بهره گيری از خدماتی 
بوده اســت كه اين بورس فراهم نموده كه از آن جمله می توان به موارد زير اشــاره نمود: 
ايجاد امكان گردش موثر ســرمايه در بخش از طريق تأمين بازارهاي ثانويه براي ابزارهاي 
مالي، پوشــش ريســك قيمت از طريق بازار آتي ها، افزايش كارايي، شفافيت و پايداري 
سياست هاي دولت با تأمين مكانيزيم هاي مبادالتي براي خريدها و دخالت هاي مالي دولت، 
يكپارچه ســازي بازارهاي فيزيكي داخلي از طريق بورس كاالي برزيل كه يكي از شعبات 
آن اســت و تسهيل توسعه ی بازارهاي صادراتي اصلي سويا از طريق فعاليت هاي مختلف 

در تحكيم پيوندهاي ميان اين كشور و چين برخي از اين داليل است.

جدول.10:.مشخصات.کلیدی.توسعه.بورس.های.کاالیی.مورد.مطالعه

بورس اوراق بهادار بورس مالزیبورس كاالی هند
ژوهانسبورگ/ سافكس

بورس كاال و معامالت 
چینآتی برزیل

دستاورد اصلی در 
شرایط محلی

تسریع توسعه 
اکوسیستم جامعه 

ارتقای جایگاه مالزی در بازار 
صادراتی به عنوان قیمت گذار 

پر کردن خال ناشی از 
کنترل زدایی ناگهانی بازارهای 

غالت

تقویت تجاری سازی 
اقتصاد کشاورزی برزیل

افزایش سطوح نقد 
شوندگی بازار محصوالت 

کشاورزی اصلی

عوامل موفقیت 

- ایجاد بازارهای 
نقد شونده برای 
محصوالت داخلی
- مدیریت سبد 

بزرگی از محصوالت
- توسعه اثربخش و 

کارآمد فناوریها
- فرهنگ تجاری 
قدرتمند در هند

- تأکید  بر آموزش

- هم راستا با بازار فیزیکی قوی و 
تحت نظارت- تنها قرارداد روغن 

خرما در جهان
- رشد باالی بازار فیزیکی مبنا
- پایبندی دولت به احترام به 

مکانیزم قیمت گذاری

- سطح باالی پایبندی دولت 
به مکانیزم قیمت گذاری

- زیرساخت های قدرتمند 
موجود

- ایجاد مکانیزم تحویل  خوب 
همراه با راه حل مالی

- توسعه زودهنگام بازار اختیار 
معامله 

- تأکید بر آموزش

- رویکردی گسترده 
به توسعه بازار، شامل 
ابزارهای آتی، نقدی 

و مالی
- نوآوری در ارائه 

خدمات
- رابطه کاری با دولت و 

بانک مرکزی برزیل 
- تأکید بر آموزش

- توسعه سریع حجم 
معامالت قراردادهای 

جدید
- استفاده از تخصص 
گروه های تجاری و 

نهادی
- ایجاد محیطی امن 
برای مشارکت سرمایه 

گذاران خرد
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بورس اوراق بهادار بورس مالزیبورس كاالی هند
ژوهانسبورگ/ سافكس

بورس كاال و معامالت 
چینآتی برزیل

چالش ها

- افزایش مشارکت 
پوشش دهندگان 

ریسک
- افزایش قدرت 
و انسجام مکانیزم 

تحویل
- مدیریت با وجود 

محدودیت های متعدد 
سیاسی و نظارتی و 

نااطمینانی

- غلبه بر نکول شدید در سال 
1985

- توسعه درجه نقدشوندگی بازار 
قراردادهای اختیار معامله

- غلبه بر شکاف ذهنی ناشی از 
سیستم قبلی

- مدیریت نوساسان شدید
- مشارکت بیشتر در بخش 
کشاورزان نوظهور و افزایش 

ظرفیت این بخش
- حفظ محیط سیاسی 

حمایتی

- توسعه دامنه حضور 
جغرافیایی در برزیل
- متنوع ساختن 

مشارکت کنندگان 
در بازار

- توسعه درجه 
نقدشوندگی در بازار 
قراردادهای اختیار 

معامله

- تثبیت سود کشاورزان 
از کشف قیمت و 
مدیریت ریسک

- مدیریت با وجود 
محدودیت های متعدد 

سیاسی و نظارتی

فرصت های آتی

- مشارکت 
سرمایه گذاران نهادی 

و خارجی
- توسعه ی 

قراردادهای اختیار 
معامله، شاخص و 
سایر کاالهای غیر 

ملموس
- یکپارچه سازی 

بیشتر آتی ها و بازار 
فیزیکی

-راه اندازی بورس ملّی 
الکترونیکی نقدی

- رشد بیشتر بازار فیزیکی با توجه 
به توسعه سوخت های زیستی

- محصوالت تکمیلی نظیر شاخص 
و قرارداد آتی روغن خرمای خام 
که بر اساس دالر آمریکا قیمت 

گذاری شده است
- صدور مجوز راه اندازی قرارداد 

آتی روغن خرمای خام برای 
بورس های خارجی

- مشارکت با بخش سازمان یافته تر 
کشاورزان خرد

- یکپارچه سازی منطقه ای در 
آفریقای جنوبی

- تقویت پیوندها با سایر 
بازارهای نوظهور

- قراردادهای آتی کوچک برای 
میسر ساختن مشارکت بیشتر  

تولیدکنندگان کوچک
- مدیریت ریسک برای 

ریسک های مربوط به شرایط 
جوی و نرخ ارز

- راهبردهای 
یکپارچه سازی منطقه ای 

در بازارهای  کاالی 
امریکای التین

- تحکیم و تعمیق 
پیوندهای صادراتی 

با چین

- توسعه ی فرصت های 
تأمین مالی
- مشارکت 

سرمایه گذاران نهادی و 
خارجی

- معامله قراردادهای 
اختیار معامله و شاخص

بورس.کاالي.دالیان:.ایجاد.ســطوح.باالي.نقدشوندگي.براي.کاالهاي.کشاورزي.
اصلي: قراردادهای آتی كه بورس كاالی داليان برای كاالهای اســتراتژيك در حوزه امنيت 
غذايی اين كشــور راه اندازی و روانه بازار نموده است بعد از مدت زمان كوتاهی از آغاز 
به كار خود، حجم معامالتی قابل توجهی را تجربه نموده اســت. اين مسئله به خريداران 
امكان داده است فعاليت هاي تجاري خود را بهتر برنامه ريزي كنند و در عين حال، از طريق 
بهبود شفافيت بازار معامالت آتي به كشاورزان امكان داده است درآمد بهتري كسب كنند. 
هر دو نوع قراردادي كه در اين مطالعه بررسي شد، نقش بورس در استفاده از پويايي هاي 
جديد در بازارهاي مهم را نشــان مي دهد. تكامل قرارداد ســويا به دو قرارداد مجزا )براي 
سوياي اصالح ژنتيكي نشده داخلي و سوياي وارداتي كه از نظر ژنتيكي اصالح شده است( 
سياســت دولت چين در قبال سوياي اصالح ژنتيكي شده را تقويت كرد و نيازهاي صنايع 
مختلف چين را كه هر يك به يكي از اين دو نوع سويا نياز داشتند برآورده كرد. معرفي و 
توسعه ی سريع قرارداد ذرت نخستين گام و گامي مهم در آزادسازي بازار ذرت چين بوده 
است كه به موازات الزامات سازمان تجارت جهاني براي ورود اين كشور به اين سازمان و 
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تبديل اين كشور به واردكننده ی ذرت بود. 
بورس.کاالي.هند:.تسریع.توسعه.اکوسیستم.گسترده.تر.کاال: بورس كاالی هند نه تنها 
برای بســياري از كاالهايي كه در اين بورس معامله می گردد مكانيزم قراردادهاي آتي براي 
مديريت ريسك قيمت معرفی نموده است بلكه گردش اطالعات براي دست اندركاران و 
فعاالني را كه در فواصل دور زندگي مي كنند نيز بهبود بخشيده، زيرساخت هاي فيزيكي در 
مراكز معامالتي عمده را توسعه داده و استانداردهاي كيفي قابل اتكا و مورد قبولي را ايجاد 
كــرده كه به خريداران و صادر كنندگان اطمينــان مي دهد با فراغ بال فعاليت هاي خود در 
زنجيره عرضه كاال را افزايش دهند. بورس مّلي الكترونيكي معامالت نقدي هند در آينده ی 

نزديك براي يكپارچه سازي و تقويت كارايي بازارهاي كاالي نقدي راه اندازي مي شود.
بورس.مالزي:.ارتقای.جایگاه.این.کشــور.در.بازار.صادراتی.محصوالت.خود.به.
عنوان.قیمت.گذار. عملكرد بورس مالزي از نظر ايجاد "بورس مرجع" )بورسي كه قيمت 
مرجع كااليي را كه در سطح جهان معامله مي شود تعيين مي كند (، ميان كشورهاي در حال 
توسعه منحصر به فرد اســت. قيمت هاي مرجع بسياری از كاالهايی كه در بورس كااليی 
جهان مورد معامله قرار می گيرند، توسط بورس هاي كشورهاي توسعه يافته تعيين می شود 
و اين در حالی اســت كه اين بورس ها اغلب از بازارهاي توليد دور هســتند. اما در مورد 
مالزي، اين كشــور كه بيشــترين ميزان روغن خرماي جهان را توليد مي كند محل استقرار 
بورسي است كه قيمت مرجع را تعيين مي كند. اهميت اين مسئله در اين است كه تضمين 
مي كند كشور توليد كننده، در جايگاه سازنده قيمت به جاي پذيرندة قيمت، از قدرت تعيين 
قيمت محصول صادراتي اصلي خود در بازارهاي جهاني برخوردار می باشــد. اين موضوع 
بيــش از هر چيز ديگری بيانگر به ثمر نشســتن راهبرد متنوع ســازي محصوالت روغن 
خرماي دولت مالزي است كه نخستين بار در دهة 1960 آغاز شد. عالوه بر اين، با افزايش 
تقاضا براي روغن خرما به عنوان يكي از نهاده هاي توليد سوخت زيستي، بازار قراردادهاي 
آتي روغن خرماي خام به عنوان دماسنج تغييرات عوامل بنيادين بازار، به شفافيت بازار و 

همچنين تسهيل اين فرآيند كمك می نمايد.
بورس.اوراق.بهادار.ژوهانسبورگ/ســافكس:.پر.کردن.خالیي.که.با.کنترل.زدایي.
ناگهاني.بازارها.توســط.دولت.ایجاد.شده.است: اين بورس بعد از عقب نشيني ناگهاني 
دولت كه ســال هاي درازي كنترل بازار غالت را در دست داشت، به نهاد اصلي بازارهاي 
غالت كنترل زدايي شــده آفريقاي جنوبي تبديل شــد. بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/
ســافكس نه تنها مكانيسم مناسبی براي پوشــش ريسك ارائه مي كند، بلكه معامالت بازار 
فيزيكی را تسهيل می نمايد، به شفافيت وضعيت واردات- صادرات كمك مي كند، اطالعات 
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قيمت گذاري را فراهم مي ســازد، دسترسي به اعتبار براي زنجيره عرضه را تسهيل مي كند، 
و پيوســتن غالت آفريقاي جنوبي به بازارهــاي جهاني غالت را از طريق مكانيزم كارآمد 

قيمت گذاري تسهيل مي كند.
با مطالعه اين بخش می توان به دو نتيجه گيری كلی رســيد: نخســت اينكه بورس كاال 
نهادي اســت كه نقش ســازنده اي در مجموعه ی متنوعي از شــرايط ايفا كرده است: در 
گذارهــاي اقتصادي )چين، هند( و در گذارهاي سياســي )برزيــل، آفريقاي جنوبي(؛ در 
بازارهاي نقدي چندپاره يا بازارهايي كه با ضعف زيرساخت ها روبرو هستند )هند، برزيل( 
و در بازارهاي بسيار توســعه يافته صادرات نگر )مالزي، آفريقاي جنوبي(؛ در سيستم هاي 
توليدي مبتني بر زميــن داران كوچك )چين، هند( و در زنجيره هاي كاالي تجاري )برزيل، 

مالزي، آفريقاي جنوبي(.
دومين نتيجه گيري مهم اين اســت كه بورس ها نهادهايي پويا هستند كه عالوه بر پرداختن 
به چالش هاي موجود، مي توانند به رويارويي با چالش هاي جديدي كه با گذشــت زمان ايجاد 
مي شوند نيز كمك كنند: توسعه ی محصوالت جديد داراي ارزش افزوده ی باال )هند، مالزي( و 
بازارهاي صادراتي مهم )برزيل، هند، مالزي(؛ اجراي آزادسازي به عنوان بخشي از تعهدات در 
برابر سازمان تجارت جهاني )چين(؛ كمك به صنعت براي انطباق با تغيير شرايط در مواردي 
كه كشور از يك صادركننده به يك وارد كننده تبديل مي شود )آفريقاي جنوبي و به طور بالقوه 
چين( و پرداختن به استانداردهاي كيفي سخت گيرانه تري كه دولت ها )مثاًل سياست دولت چين 
درباره ی دانه هاي سويايي كه به لحاظ ژنتيكي دستكاري شده اند( يا صادركنندگان/وارد كنندگان 

طلب مي كنند )مثاًل صادركنندگان هل و روغن نعنا در هند(.

4-2-11 عوامل موفقيت، چالش ها و فرصت های هر بازار
عالوه بر آنچه در بخش قبل گفتيم، مشــخص گرديده اســت كــه هر يك از بورس ها 
آميــزه ی منحصر به فردي از عوامل موفقيت و چالش هــا را تجربه كرده و با فرصت هاي 
متفاوتي براي رشــد در آينده روبرو شده است )براي نمايش منظم اين عوامل و فرصت ها 

به جدول 10 نگاه كنيد(. در اين زمينه مي توان شش موضوع گسترده را شناسايي كرد:
تأکید.آموزشــي: آموزش فعاالن بازار يكي از عناصر مهمــي بوده كه به بورس نيرو 
مي داده اســت كه مســير رشــد را طي كند. همان طور كه يكي از مقامات ارشــد يكي از 
بورس هايي كه در اين پژوهش شــركت كرده اند مي گويد1: "مهم اســت كه بتوانيد مجاني 

1- Gravelet-Blondin R and Sturgess C, writing in UNCTAD (2006b).
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در هر لحظه به هر كجا كه مي خواهيد برويد". آموزش عالوه بر اينكه براي فعاالن بيشتري 
امكان اســتفاده از بورس را فراهم مي كند، به اطمينان از پايداري و تداوم افزايش مشاركت 
از طريق رفتار مسئوالنه ی كاربران براساس درك كامل اينكه كاركرد بازار چگونه مي تواند 

به نفع پوشش دهندگان ريسك، سوداگران وآربيتراژگران باشد نيز كمك مي كند. 
چالش.زیرســاخت.ها: بيــن بازارهايي كــه در موقعيت هايي گســترش يافته اند كه 
زيرســاخت هاي فيزيكي مناســبي وجود دارد )مثل مالزي و آفريقاي جنوبي( و بازارهايي 
كه در شــرايط كاماًل مطلوبي فعاليت نمي كننــد )به ويژه هند( تفاوتي وجود دارد. در مورد 
آفريقــاي جنوبي )و البته تا حــدي در مورد مالزي( بورس به عنوان عاملي براي تســريع 
توسعه ی زيرساخت هاي حمايتي كه براي معامالت بازار ضروري است عمل كرده است.

محیط.سیاســي: طيف تأثيراتي كه هر بورس مي تواند ايجاد كند به محيط سياســي و 
نظارتی كه بورس در آن عمل مي كند بســتگي دارد. دولت بايد در زمينه ی توانمند سازي 
نقــش مهمي ايفا كند: از طريق چارچوب نظارتی، محيط قانوني و اقتصادي گســترده تر و 
زيرســاخت هاي فيزيكــي. دولت مي تواند با نمايش پايبندي خود به صيانت از ســالمت 
مكانيزم قيمت گذاري بورس و اســتفاده ی مستقيم از آن براي دخالت هاي خود در زمينه ی 
سياســت هاي اقتصادي به تقويت بازارهــا كمك كند. اين همان كاري اســت كه دولت 
برزيل در بــورس كاال و معامالت آتي برزيل انجام داده اســت. دولت همچنين مي تواند 
مجموعه سخت گيرانه اي از محدوديت هاي سياسي و نظارتی را تحميل كند كه ممكن است 
محدوده ی تأثيرگذاري بالقوه ی بورس را كاهش دهد. اگرچه اين مسئله ممكن است گاهی 
بســيار ضروري و سودمند باشد، گاهی نيز شايد پيامدهاي غيربهينه و حتي نامطلوبي براي 

بورس كه به دنبال افزايش سودمندي خود براي بخش كاالست داشته باشد.
زمین.داران.کوچک: در مفهوم گســترده، دو نوع محيط در ميان پنج كشــور مورد مطالعه 
شناسايي شده است: محيط هايي كه در آن، توليد عمدتاً توسط زمين داران كوچك انجام مي شود 
)چين، هند( و محيط هايي كه در آن ها، توليد توســط زمين داران كوچك و زمين داران تجاري 
انجام مي شــود )برزيل، مالزي، آفريقاي جنوبي(. در مورد نخست و به ويژه در هند، بورس ها 
ملزم بوده اند در معامالت و برآورده ساختن نيازهاي بازاريابي كشاورزان كوچك نقش مستقيم 
و مهمي ايفا كنند. در مورد دوم، بورس نقش غيرمستقيم تري ايفا كرده و يكي از داليل اين امر، 
وجود ســاختارهاي مورد حمايت دولت بوده است كه از كشاورزان كوچك حمايت مي كرده 
است. حتي در اين كشورها نيز، اطالعات، تأمين مالي و فعاليت هاي توسعه بازار بورس، همراه 
با توانايي دولت در اســتفاده از بورس براي اجراي برنامه هاي حمايت از كشــاورزان كوچك 
به طور غيرمستقيم سودمند بوده است. عالوه بر اين، از آنجا كه دولت هاي اين كشورها تقويت 
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و تجاري سازي كشاورزان كوچك را به عنوان يكي از اولويت هاي سياست هاي خود محسوب 
می كنند، بورس ها به طور بالقوه می توانند در آينده نقش مستقيم خود را در ايجاد بخش سازمان 

يافته تر و تجاري كشاورزان كوچك افزايش دهند.
معامــالت.قراردادهای.اختیار.معامله: از ميان پنج بورس مورد مطالعه، تنها بورس اوراق 
بهادار ژوهانســبورگ/ سافكس موفق شده است بازار نقد شونده اي را براي قراردادهای اختيار 
معامله ايجاد كند. در بورس كاال و معامالت آتي برزيل نيز حجم كوچكي از قراردادهاي اختيار 
معامله مي شود. درحالي كه بورس كاالي داليان و بورس كاالي هند به دليل محدوديت هاي دولتي 
حق ورود به معامالت اختيار را ندارند، بورس مالزي و به ميزان كمتري بورس كاال و معامالت 
آتي برزيل نتوانسته اند نقدشوندگي مورد نياز را براي بازار قراردادهاي اختيار خود فراهم آورند. 
با وجود اين، معامالت قراردادهای اختيار معامله ممكن است ابزار مهمي براي افزايش سودمندي 
بورس براي كشــاورزان باشد )استفاده از اين قراردادها آسان تر و دستيابي به آن ها نيز ارزان تر 
است(. از سوي ديگر، اين قراردادها طيف گسترده تري از امكان هاي بازاريابي و مديريت ريسك 

را براي همه ی فعاالن بازار فراهم مي آورند. 
یكپارچه.سازي.اقتصادي.منطقه.اي: درحالي كه چين و هند از بازارهاي داخلي بزرگي 
برخوردارند كه هنوز دست كم تا حدي بسته است، برزيل، مالزي و آفريقاي جنوبي بازارهاي 
كوچك تري هســتند كه باز و صادرات نگر هســتند. برزيل و آفريقاي جنوبي قدرت هاي 
اقتصادي برتر در منطقه ی خود هســتند و داراي توســعه يافته ترين بازارهاي كاال هستند. 
بورس كاال و معامالت آتي برزيل و بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس از توانايي 
بالقوه ی يكپارچه سازي و گسترش منافع بازارهاي كارآمد معامالت آتي كاال به كشورهاي 
كمتر توســعه يافته ی منطقه و بهبود جريان هاي كاالها و سرمايه ی ميان آن ها برخوردارند. 
بورس مالزی از فرصت نسبتا متفاوتي برخوردار است، ولي پتانسيل يكپارچه سازي منطقه 

آسه آن نيز ممكن است براي اين كشور جذاب باشد.

3-11 چارچوب نظارتی
  براســاس يافته های اين پژوهش، ســه هدف نظارت بر بــازار عبارتند از حمايت از 
ســرمايه گذاران؛ اطمينان از منصفانه، كارآمد و شــفاف بودن بازارها و كاهش ريسك هاي 
سيســتمي. اين پژوهش همچنين نشان داده اســت كه هر يك از بازارهاي معامالت آتي 
مورد مطالعه تحت نظارت مناسبی قرار داشته است )البته اين به معناي نظارت بيش از حد 
نيســت(. همان طور كه در ضميمه ی 2 مي بينيم، در هر كشــور براي نظارت بر بازار طيف 
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گســترده اي از مكانيزم ها و ابزارها وجود دارد كه در سطح ناظر خارجي، يك مرجع خود 
انتظام صنعت و يا خود بورس به شيوه ی خود انتظامی عمل مي كنند. 

دولت در اين ســاختار معموالً نقشــي دوگانه ايفا مي كند: نقش نظارتي )مهار ساختن 
كســاني كه می كوشند بازارها را در جهت منافع خود دستكاري كنند و اطمينان از رعايت 
قراردادها( و نقش توانمند سازي )تأمين چارچوب حقوقي و نظارتی مورد نياز و در برخي 
شرايط، تأمين عناصر زيرساخت هاي فيزيكي اي كه بدون آن، كنش گران بازار نمي توانند به 

خوبي عمل كنند )مثاًل انبارداري، تداركات، مخابرات و شبكه هاي اطالعاتي(.
تعادل ميان مزيت ها و هزينه هاي نظارت اهميت بســياري دارد و در متناســب ساختن 
چارچوب و رويه هاي نظارتی براي نيازهاي شرايط داخلي نقش مهمي ايفا مي كند. از سوي 
ديگــر، چارچوب نظارتی كه بيش از حد ضعيف باشــد، يا همچون چين در اوايل دهه ی 
1990 اصال وجود نداشــته باشــد، هرج و مرج را بر بازارها حاكم مي كند كه در آن، اكثر 
طرف هــا ضرر مي كنند. در چين، با افزايــش اطمينان دولت به عملكرد بازارها، رويكردي 
اتخاذ گرديده كه كمتر محافظه كارانه اســت. اجازه قراردادهــاي جديد صادر گرديده و 
دراوايل ســال 2007 چارچوب نظارتی جديدي معرفي شد كه برخي از ممنوعيت هايي را 
كه در هنگام هرج و مرج بازارها وضع شــده بود حفظ مي كند. در هند نيز، چالشي كه در 
برابر دولت هند قرار دارد همراســتا كردن انتظارات زياد براي اســتفاده مستقيم كشاورزان 
از بازار معامالت آتی، با چارچوبي نظارتی اســت كه به جاي اينكه براي دســتيابي به اين 
هدف مشكل ايجاد كند، آنرا تسهيل نمايد. يكي از موانع عمده در برابر استفاده كشاورزان 
از بورس منع معامالت قراردادهای اختيار اســت. مانع ديگر، منع مشاركت نهادهاي مالي 
در بازارهاي معامالت آتي كاالســت: بانك ها مي تواننــد به عنوان تجميع كننده ی نيازهاي 
معامالتي كشــاورزان كوچك، تأمين كننده ی مالي هزينه هاي مشــاركت در بازار و تأمين 
كننده ی طيفي از راه حل هاي يكپارچه ی مالي و ريســك عمل كنند )مثاًل همان طور كه در 

آفريقاي جنوبي رخ داد(.
ســوداگري نقش مهمي ايفا مي كند. از ميان كشورهاي مورد مطالعه، دو كشور )هند و 
آفريقاي جنوبي( افزايش قيمت در كاالهاي حســاس را تجربه كردند كه سرآغاز تحقيقات 
دولت شــد. در هر دو مورد، سوداگري يا دستكاري بازار به عنوان دليل احتمالي ذكر شد. 
درحالي كه در تجربه ی آفريقاي جنوبي در سال هاي 2003-2001 شاهد آن هستيم كه قبل 
از اينكه دولت تصميم به انجام اقدامی نمايد تحقيقاتی انجام گرديده بود )كه در نهايت به 
تصميم دولت جهت عدم اقدام و مداخله در بازار منجر شــد( تجربه ی هند در سال 2007 
شــاهد روندي معكوس بوده است. معامله ی چهار كاال قبل از گزارش كميته ی تحقيق كه 
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قرار بود در اواخر سال 2007 منتشر شود به تعليق درآمد.
ســوداگري فاكتور نقدشــوندگي  را كه بدون آن، بازار قادر به فعاليت نيســت فراهم 
می نمايد. با وجود اين، بدون كنترل هاي مناســب، ممكن اســت ســوداگري بيش از حد 
باشــد و به بي ثباتي بازار منجر شــود )همان طور كه در چين در دهه 1990 رخ داد(. تمايز 
ميان سوداگري، ســوداگري افراطي و دستكاري مهم است و نياز به تحليل بي طرفانه قبل 
از دخالــت براي تنظيم بازار نيز اهميت بســزايي دارد. در عين حال، بازارهاي كاال اغلب 
دچار نوسان هستند. چنين نوساني را اغلب مي توان براساس مباني عرضه و تقاضای بازار 
توجيه كرد ) همان نتيجه اي كه تحقيق دولت آفريقاي جنوبي درباره ی شرايط بورس ها در 
سال هاي 2001 تا 2003 به آن دســت يافت(. اقدامات مناسب براي برخورد با دوره هاي 
نوســان ناشــي از شــرايط عرضه/تقاضا را مي توان بدون نياز به دخالت هاي مســتقيم و 
پراكنده ی دولت در بازار انجام داد. در ســطح بورس، مي توان وجه تضمين را افزايش داد، 
ســقف معامالت را محدودتر كرد و نظارت بر الگوهاي معامالتي مشكوك را تشديد كرد. 
چالش هاي ساختاري يا زيرساختي گسترده تر را نيز مي توان در نظر گرفت. مثاًل تحقيقاتي 
كه در آفريقاي جنوبي انجام گرفت به اين نتيجه رسيد كه بخشي از نوساني كه در سال هاي 
2001 تا 2003 رخ داد، ناشــي از ترديد فعاالن بازار بود كه در فقدان اطالعات مناســب 

درباره ی وضعيت بازارهاي فيزيكي ريشه داشت. 

4-11 تأثيرات 
1-4-11 چكيده تأثيرات 

تجزيــه و تحليــل پنج بورس مورد مطالعه، طيف گســترده اي از تأثيرات توســعه اي 
بورس های كااليی )بر كشــاورزان و ســاير فعاالن بازار( را نمايــان مي كند. فرضياتي كه 
درباره ی اين تأثيرات وجود دارد را مي توان به شش گروه گسترده تقسيم كرد. از اين ميان 
سه گروه را مي توان كاركردهاي اصلي ناميد: كشف قيمت، مديريت ريسك قيمت و مكاني 
براي سرمايه گذاري. سه كاركرد ديگر را مي توان كاركردهاي گسترده تری دانست كه ناشي 
از عملكرد كاركردهاي اصلي هســتند: تسهيل بازارهاي نقدي كاال، تسهيل تأمين مالي كاال 
و توسعه ی بيشتر اين صنعت ) ازجمله ظرفيت سازي، بين المللي سازي بازار و استفاده از 
فناوري ارتباطات و اطالعات(. به طور كلي، 81 فرضيه ی در خصوص تأثيرات بورس های 
كااليی در اين مطالعه بررسي شــدند: 37 تأثيري كه صرفاً يا عمدتاً مخصوص كشاورزان 
هستند و 44 تأثير ديگر كه با جامعه يا كل اقتصاد ارتباط دارند. پنج فرضيه داراي پيامدهاي 
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منفي هستند )به ضميمه 3 نگاه كنيد(.
جدول.11:.تأثیرات.توسعه.ای.بورس.های.مورد.مطالعه.بر.کشورهای.مربوطه

تأثیرات بر 
كشاورزان 

سایر تأثیرات 
شناسایي شده 

تأثیرات كلي شناسایي 
شده 

تأثیراتي كه تنها در یك 
كشور مشاهده شده 

8513۴کشف قیمت

۴۴80مدیریت ریسک قیمت 

1671مکاني براي سرمایه گذاري: تأثیرات مثبت 

1230مکاني براي سرمایه گذاري: تأثیرات منفي 

۴913۴تسهیل معامالت فیزیکي

۴373تسهیل تأمین مالي

99185توسعه ی بازار

30366617کل تأثیرات مثبت 

1230کل تأثیرات منفي 

 
در اين مطالعه مداركي در حمايت از وقوع 66 مورد از 76 فرضيه ی تأثيرات مثبت در 
يك يا چند بازار مورد مطالعه ارائه شــده اســت )به ضميمه 4 نگاه كنيد(. از اين ميان 30 
فرضيه با كشــاورزان ارتباط دارد و 36 فرضيه با بخش هاي گسترده تر يا كل اقتصاد ارتباط 
دارد. عالوه بر اين، تأثيرات در زمينه هر شــش كاركرد وجود داشــت. تنها دو فرضيه تأثير 
مثبت بر مبناي تجربيات موجود در بازارهاي مورد مطالعه نفي شدند )هيچ مدركی دال بر 
اينكه بورس هاي بازارهاي مورد مطالعه، پوشــش ريسك در برابر تورم را انجام مي دهند يا 
بورس، در صورت بهبود كيفيت محصوالت داخلي وابستگي به واردات را كاهش مي دهد 
مشــاهده نشده اســت(. درباره ی ده فرضيه ی تأثيرات مثبت در اين حوزه ها پژوهش هاي 
ديگري بايد انجام شود. از ميان 66 فرضيه ی تأثيرات مثبتي كه شواهدي در حمايت از آن ها 
ارائه شده، 38 مورد بر داده هاي غيركّمي مبتني بوده اند )ناشي از شهادت دست اندركاران يا 
منابع اطالعات فرعي(. برخي از اين تأثيرات ذاتاً به گونه اي هستند كه كميّت پذير نيستند. 
برخي ديگر نيازمند كار بيشتر در زمينه ی طراحي ابزاري مناسب براي سنجش و گردآوري 
هستند. همچنين، از ميان 66 فرضيه ی تأثير مثبتي كه براي آن ها شواهدي يافت شده است، 
17 مورد تنها در يكي از بازارهاي مورد مطالعه رخ داده اند. اين مسئله فرصت های مطالعاتی 
بالقوه ی مهمي را براي تجزيه و تحليل دقيق تر ســاير بازارهاي مورد مطالعه و بورس هاي 

كاالي مناطقي كه تحت پوشش اين مطالعه نبوده اند ارائه مي دهد.
در اين مطالعه شــواهدي در حمايت از سه فرضيه از فرضيات پنج گانه منفي، در يك 
يا چند بازار مورد مطالعه به دســت آمد. يكي از اين فرضيات، با كشــاورزان و دو فرضيه 
ديگر با بخش هاي گســترده تر يا كل اقتصاد ارتبــاط دارد. درباره ی دو فرضيه منفي ديگر، 
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شــواهد كافي در حمايت يا مخالفت با اين فرضيات يافت نشــده است، در اين حوزه ها 
بايد پژوهش هاي بيشــتري انجام شود. از ميان اين سه فرضيه ی تأثير منفي كه شواهدي در 
حمايت از آن ها به دســت آمده، همه شــواهدي كه ارائه گرديده است بر مبناي داده هاي 
غيركّمي بوده اند كه ناشي از شهادت فعاالن بازار يا منابع فرعي است. با توجه به حساسيت 
و اهميت اين تأثيرات كه با ســوداگري بيش از حد ارتباط دارد، بايد در اين حوزه ها كار 
بيشتري صورت پذيرد. همچنين تفسير صحيح نتيجه گيري ها نيز از اهميت زيادي برخوردار 
اســت. در هر يك از شرايطي كه تأثيرات منفي شناســايي شده اند، اين تأثيرات يكسان يا 
همگاني نبوده اند. بنابراين، نمي توان نتيجه گيري كرد كه بورس هاي كاال باعث ســوداگري 
بيش از حد شــده اند. در برخي موارد، مثاًل در مورد روغن نعنا در هند، سوداگري اي كه از 
مدت ها قبل در بازارهاي فيزيكي وجود داشــته به بازارهاي معامالت آتي نيز سرايت كرده 
است. با وجود اين، بازار معامالت آتي محيط تحت نظارت مناسبی را فراهم مي كند كه از 
ســرمايه گذاران بيشتر حمايت مي كند. بدين ترتيب، نتيجه گيري هاي ممكن بايد از ظرافت 

و دقت كافي برخوردار باشد.
هر پنج بورس مورد مطالعه در زمينه ی كاركردهاي اصلي كشف قيمت، مديريت ريسك 
قيمت و مكاني براي ســرمايه گذاري تأثيرگذار بوده اند. هر يك از اين بورس ها بازارهاي 
نقدشــونده، طرف معامله مركزي كه ريسك طرف معامله را حذف مي كند، داده هاي بازار 
كه آزادانه و با شــفافيت منتشر مي شــوند و بازارهاي معامالت آتي را ايجاد مي كنند كه با 
بازارهاي نقدي ارتباط خوبي دارند تا مديريت اثربخش ريســك ميسر شود. عالوه بر اين، 
بــورس مالزي خود را به عنوان بورس معيار بين المللي بــراي صنعت روغن خرماي خام 
جهان تثبيت كرده و اين تنها موردي اســت كه قدرت قيمت گذاري كااليي كه به صورت 

جهاني معامله مي شود در يكي از كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي شود. 
از نظر ميزان توزيع اين تأثيرات تفاوت هايي وجود دارد. تنها در هند، اين انتظار وجود 
دارد كه كشــاورزان كوچك به طور مســتقيم براي راه حل هاي مديريت ريسك قيمت در 
بازارهاي معامالت آتي مشــاركت كنند. با وجود اين، درحالي كه بدين منظور تالش هاي 
فراواني انجام شده است، مشــاركت مستقيم كشاورزان همچنان محدود است. اين مسئله 
ممكن است ناشي از تنگناهاي نظارتی و ساختاري مختلفي باشد: منع معامالت قراردادهای 
اختيار معامله و شاخص؛ محدوديت هاي مشاركت بانك ها در بازار؛ نياز بيشتر به آموزش؛ 
افزايش آگاهي و ظرفيت سازي در ميان كشاورزان كوچك و بازارهاي فيزيكي اي كه هنوز 
متمركز نشــده اند و با كمبود امكانات زيربنايي دســت و پنجه نرم مي كنند. در چين، يكي 
ديگر از بازارهاي مورد مطالعه كه الگوهاي توليدي كشــاورزان كوچك بر بازار آن مسلط 
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است، ساير دســت اندركاران زنجيره ی عرضه )خريداران، معامله گران، توزيع كنندگان، و 
صادركنندگان( آســيب پذيري خود در برابر ريســك قيمت را در بازار پوشش مي دهند و 
تشويق مي شوند تا بخشي از سود را به كشاورزان كوچك منتقل كنند. در برزيل، مالزي و 
آفريقاي جنوبي، بســياري از كشاورزان و صاحبان كشتزارها از ابزارهاي مديريت ريسك 
قيمت استفاده مي كنند ولي كشاورزان كوچك وارد اين ميدان نمي شوند. يكي از داليل اين 
مسئله اين است كه كشاورزان كوچك اغلب در چارچوب برنامه هاي حمايتي دولتي عمل 
مي كنند كه برخي از ريسك هاي عمده اي را كه در برابر آن ها قرار دارد خنثي مي كند. دليل 
ديگر اين اســت كه تجاري سازي كشاورزان كوچك در اين كشورها پيش شرط مشاركت 

مستقيم در بازارها محسوب مي شود.
از ســوي ديگر، كشــاورزان كوچك در هر يك از بازارهاي مورد مطالعه از انتشــار 
داده هاي بازار منتفع مي شــوند. هر بورس با اعضاي خود و رســانه ها در زمينه ی انتشــار 
اطالعات از طريق مجاري مختلف ازجمله كشاورزان كوچك، فعاليت دارد. به ويژه مي توان 
به اســتفاده روزافزون از پيام هاي كوتاه اشاره كرد كه مســتقيماًً به تلفن همراه كشاورزان 
ارســال مي شود. به ويژه فعاليت هايي كه در دو بورس در اين ارتباط انجام مي شود اهميت 
زيادي دارد. در چين، انتشــار قيمت ها در كانون تالش هايي قرار داشت كه براي كمك به 
منتفع شــدن كشــاورزان كوچك از بازار معامالت آتي انجام مي شود. يكي از تالش هاي 
آموزشــي عمده اي كه بورس كاالي داليان با حمايــت دولت در كليه ی زمينه ها انجام داد، 
كشــاورزان را تشــويق مي كند تا از اطالعات بازار قراردادهای آتي  براي تعيين الگوهاي 
برداشــت محصول فصل آينده اســتفاده كنند. بازار معامالت آتي به كشاورزان در زمينه ی 
مذاكره برســر قيمت هاي بهتر با واسطه ها نيز كمك كرده است. در هند، بورس كاالي هند 
و ســاير بورس هاي مّلي كاال در زمينه ی انتشار اطالعات بازار ازطريق صفحات نمايشگر 
الكترونيكي قيمــت در بازارهای محلی يا همان ماندي ها و ســاير مكان هاي رويت پذير، 
ســرمايه گذاري چشمگيري كرده اند. عالوه بر اين، مشــاركت بورس كاالي هند با شركت 
پســت هند براي انتقال اطالعات به روســتاييان ابتكاري راهگشاست. اكنون اطالعات به 
كشــاورزاني كه در نقاط دوردست ســكونت دارند و گاهي از امكانات زير بنايي حمل و 
نقل و مخابرات بي بهره اند مي رسد. در هند نيز همچون چين، كشاورزان قيمت هاي بهتري 
را از واســطه ها دريافت مي كنند و به نحو روزافزوني از اطالعات بازار معامالت آتي آگاه 
مي شــوند تا براي تصميم گيري در زمينه ی الگوي برداشت محصول در فصل آينده از اين 

اطالعات استفاده كنند.
در زمينه ی ســه كاركرد گسترده تر، يعني تســهيل تأمين مالي، معامله ی فيزيكي كاال و 
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توسعه ی بازار تفاوت هاي بيشتري در عملكرد بورس ها قابل تشخيص است. بورس مالزي 
كه شايد بيش از تمام بورس ها بر كاركردهاي اصلي متمركز است، با توجه به اينكه نتيجه ی 
بازارهاي نقدي توســعه يافته تر و منظم تري اســت كه از قبل وجود داشته اند از اينرو تأثير 

گذاری چندانی از طريق سه كاركرد گسترده تر مورد نظر نداشته است. 
برعكس، بورس كاال و معامالت آتي برزيل و بورس كاالي هند شايد هر دو گسترده ترين 
محدوده و بيشترين انگيزه را براي اثرگذاري بر كاركردهاي گسترده تر داشته اند. بورس كاال 
و معامالت آتي برزيل كه در شــرايط بازارهاي نقدي از هم گسيخته اي فعاليت مي كند كه 
از طريق شــعبه بورس كاالي برزيل درصدد يكپارچه ســازي آن بود، طيفي از راه حل هاي 
مبتكرانه را براي تسريع و تسهيل عملكرد اين بخش ارائه داده است: ارائه طيفي از ابزارهاي 
نقــدي، پيمان های  آتی و قراردادهای اختيار با امكان تســويه و اعمــال ابزار مورد نظر و 
همچنين امكان ثبت براي قرادادهاي فرابورس؛ همكاري با ســاير نهادهاي فعال در تأمين 
خدمات ثبت و بازارهاي فرعي براي طيفي از ابزارهاي مالي؛ ايجاد پيوندها و تسهيل معامله 
با بازارهاي صادراتي اصلي و تأمين مكانيزمي شــفاف و كارآمد براي اجراي سياست هاي 
دولــت در حمايت از كشــاورزي و به ويژه بخش كشــاورزان كوچك. بورس كاالي هند 
در موقعيتي تأســيس گرديد كه بازارهاي نقدي چندپاره بودند و در زمينه ی زيرساخت ها 
كمبودهايي وجود داشت. اين بورس به كنش گري مهم در تسريع توسعه ی بازارهاي نقدي، 
بهبود گردش اعتبار در بخش كشاورزي و تحريك توسعه ی بازار، به ويژه از طريق كاربرد 
مبتكرانه فناوري هاي ارتباطات و اطالعات تبديل شــد. انتظار مي رود با گســترش بورس 
نقدي الكترونيكي مّلي و مقرراتي كه تأمين مالي براساس قبض انبار را در اين كشور تقويت 

مي كند تأثيرات بالقوه ی بيشتري نمايان شود. 
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ سافكس و بورس كاالي داليان در ميانه ی اين طيف 
قرار دارد. بازارهاي كشاورزي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ سافكس درطول دوره ی 
كنترل زدايي ناگهاني بازار غالت در كشــور آغاز به كار كرد. اين بازارها از زيرساخت هاي 
فيزيكي توســعه يافته برخــوردار بودند. اين بورس با هماهنگي بــا نمايندگان صنايع، به 
يكي از نهادهاي اصلي در توسعه ی سيستم تحويلي تبديل شده كه از مقبوليت گسترده اي 
برخوردار اســت. اين سيستم )و به ويژه رسيد ســيلوي قابل انتقال( بخش هاي تأمين مالي 
و كاال را بــه گونــه اي بدون نقص به يكديگر متصل كرده  اســت. بورس كاالي داليان در 
توســعه ی زيرساخت هاي مرتبط با سيستم تحويل بورس مؤثر بوده است. ازجمله مي توان 
به ارتقاي تأسيسات انبارش، توسعه اســتانداردهاي كيفي كه به خوبي نمايانگر و تقويت 
كننده سياســت هاي دولت در زمينه ی دانه هاي سوياي اصالح شده ژنتيكی می باشد و ارائه 
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آموزش هاي گسترده در زمينه ی بازار اشاره كرد. 
تســهيل تأمين مالي كاال شايد حوزه اي اســت كه بورس ها بيشترين امكان يادگيري از 
تجارب يكديگر را دارند. تســهيل مكانيزم هاي كارآمد تأمين مالي براي كشاورزان يكي از 
مهمترين تأثيراتي بوده اســت كه بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس و بورس كاال 
و معامــالت آتي برزيل ايجاد كرده اند. با وجود اين، مكانيزم هايي كه به كار رفته اند )تأمين 
مالي مبتني بر رســيد سيلو در آفريقاي جنوبي و ثبت و معامله وثايق كشاورزي در برزيل( 
كاماًل متفاوت بوده اند. در هند، جايي كه در اين حوزه پيشرفت چشمگيري به دست آمده 
بود، شواهد حكايت از اين دارد كه به شرط برچيدن موانع قانوني هنوز هم پتانسيل زيادي 
وجود دارد. محدوديت هاي قانوني مانع از توســعه ی تأمين مالي كاال در چين نيز شده اند. 
اين محدوديت ها در ســال 2007 تا حدي ســهل گيرانه تر شد، ولي چين هنوز از اين نظر 
بسيار عقب تر از هند است. در مالزي، تسهيل تأمين مالي ناشي از فعاليت هاي بورس نبوده 
است. با وجود اين، تأكيد دولت بر تجاري سازي بخش توليدكنندگان كوچك ممكن است 

نيازي را ايجاد كند كه بورس در آينده بايد پاسخ دهد. 
نگاهي به تأثيرات منفي بالقوه ای كه ممكن است به واسطه عمليات بازار ايجاد گرديد، 
نشــان مي دهد كه مدارك كافي كه حاكی از نقش بورس ها در تورم و نوســان قيمت ها در 
بازار فيزيكي باشــد وجود ندارد. هند، كه اخيراً بورس هاي مّلي كاال را به كار گرفته است، 
شــايد بهترين زمين آزمون هر دو فرضيه باشد. از زمان آغاز به كار قراردادهاي آتي بورس 
كاالي هند براي هل و نعنا، قيمت ها روندي افزايشــي را آغاز كرده اســت. با وجود اين، 
معلوم نيســت اين مسئله تا چه حد ناشي از تغيير عوامل بنيادی بازار، يا تغييرات ساختار 
بازار كه از افزايش شفافيت قيمت ها براي توليدكنندگان نشات گرفته و يا پيامد "سوداگري 
افراطي" بوده اســت. اگرچه دولت اقدام پيش گيرانه ی تعليق معامالت در چهار قرارداد را 
اتخاذ كرده است، بايد در زمينه ی اين موضوع پژوهش هاي تجربي انجام شود. بدون چنين 
پژوهشي )كه در اين مطالعه جاي پرداختن به آن نيست( نمي توان نتيجه گيري كرد. با وجود 
اين، انتظار مي رود كميته ی پژوهشــي دولتي گزارش قطعي خود در اين مورد را در اواخر 

سال 2007 منتشر كند.
شــايد بتــوان در تجربه ی بازار غــالت آفريقاي جنوبي از ســال هاي 2001 تا 2003 
پيشينه اي براي اين موضوع يافت. ذرت سفيد افزايش شديد قيمت ها را تجربه كرد و نرخ 
نقدي آن به سه برابر افزايش يافت و بعد دوباره به سطح قبلي خود برگشت. يك كميته ی 
تحقيق دولتي كه در طول اين دوره فعاليت بازار معامالت آتي را بررســي مي كرد دريافت 
كه اين افزايش قيمت تا حد زيادي ناشــي از تغيير در عوامل بنيادی بازار بوده است و به" 
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آميزه اي منحصر به فرد از پنج عامل" اشاره كرد ) كميته پايش قيمت محصوالت خوراكي، 
2003(. در ارتباط با گزارشات مربوط به حركات غيرمعمول ادعايي در بازارهاي معامالت 
آتي در طول اين دوره، بايد به ســه جنبه از پاســخي كه در پي مي آيد توجه كرد: نخست، 
برنامه هاي نظارتي توانســتند الگوهاي غيرمعمول بازار را شناسايي كنند؛ دوم، بورس براي 
ارتقاي مكانيزم بازار به منظور پيشگيري از تكرار شرايط گذشته، از طريق معرفي محدوديت 
موقعيت هاي معامالتي براي هر يك از فعاالن بازار گام هايي را برداشت )گام هايي كه كميته 
تحقيق از آن ها ابراز رضايت كرد( و ســوم، دولت قبل از تصميم گيري در زمينه  اينكه چه 
بايد كرد )كه در اين مورد خاص عدم اقدام بود( منتظر گزارش كميته ماند. به دنبال آن، در 
سال 2003 قيمت ها به سطح قبلي خود بازگشت و در سال هاي 2004 تا 2005 عكس اين 

روند رخ داد و قيمت ها به شدت كاهش يافت.
تأثير بازارهاي معامالت آتي بر نوسان قيمت هاي نقدي يكي ديگر از پديده هاي بحث 
انگيزي است كه به بهترين نحو در هند قابل مشاهده است )از ميان كشورهای مورد مطالعه 
فقط هند اســت كه در آن بازارهای آتی بالفاصله بعد از شكل گيری بازارهای آزاد معرفی 
شــده است(. اگرچه اين بازارها جوان هســتند و هنوز براي نتيجه گيري نهايي زود است، 
مشاهدات اوليه در اين مرحله ی ابتدايي نشان دهنده ی تأثيري ناهمگون در اين زمينه است: 
كاهش نوسان قيمت برخي كاالها و افزايش نوسان قيمت برخي كاالهاي ديگر. داليل اين 
واكنش ناهمگون ممكن است شامل عدم كفايت گردآوري داده هاي قيمت هاي نقدي قبل 
از معرفــي بورس هاي معامالت آتي، محدوديت ها و تنگناهــاي مختلفي كه در بازارهاي 

فيزيكي هر كاال وجود دارد و تفاوت هاي ساختار بازار براي هر كاال باشد.
شــكاف هاي اطالعاتي مانع از گردآوري اطالعات مناســب براي گزارش در زمينه ی 
ســطح نكول كشاورزان يا سرمايه گذاران يا بدهي های ناشی از مشاركت در بازار معامالت 
آتي مي شود. داده هاي نكول مشتريان معموالً در سطح كارگزاری است نه در سطح بورس. 
گواهي فعاالن بازار و منابع اطالعات فرعي درباره ی هند و آفريقاي جنوبي نشــان مي دهد 
كه ممكن اســت برخي از فعاالن بازار در اين زمينه نگران باشــند، ولي ميزان اين نگراني 
مشخص نيست. با وجود اين، هر يك از بازارهاي معامالت آتي داراي طيفي از ويژگي هاي 
نظارتی اســت كه براي محدود ســاختن امكان نكول طراحي شده است: الزامات حداقل 
ســرمايه مورد نياز براي مشــاركت كاربران در بازارها؛ تعيين روزانه ی وجه تضمين ها به 
گونه اي كه حداكثر زيان روزانه را بتوان با وجوه وجه تضمين شــده پوشــش داد؛ تعيين 
محدوديت حداكثر ميزان موقعيت هاي بــاز معامالتي در بازار و محدوديت حداكثر تغيير 

روزانه ی قيمت ها.
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با وجود اين، دو پرسش همچنان بدون پاسخ مانده است: )1( آيا اين كنترل هاي نظارتی 
به اندازه اي ســخت گيرانه هســتند كه از توليدكنندگان كوچك يا فعاالني كه با محدوديت 
نقدينگي روبرو هســتند حمايت كنند )شــايد در مواردي كه حداكثر هزينه ی نگه داشتن 
يك موقعيت تعهدي مشخص باشد، قرارداد اختيار در مقايسه با قرارداد آتي براي حمايت 
از فعاالن بازار مناســب تر باشــد( و )2( حتي بدون نكول نيز، يك فعال بازار ممكن است 
وجوهي را به سوي بازار معامالت قراردادهای آتي  هدايت كند كه براي مخارج مهم خانواده 

مورد نياز است. بدون مطالعه فعاالن كوچك بازار، آزمودن اين فرضيه دشوار است.

2-4-11 تأثيرات توزیعی و به ویژه تأثيرات بر کشاورزان کوچك
رويكرد علمی "تحليل ارزيابي تأثيرات" كه در اين پژوهش به كار گرفته شــده اســت، 
بين تأثيرات بورس هاي كاال بر كشاورزان و تأثيرات آن ها بر بخش گسترده تر جامعه يا كل 
اقتصاد تمايز قايل شده اســت. درصورتي كه امكان پذير باشد، تأثير بورس ها بر بخشهاي 
كشــاورزي تجاري با تأثير آن بر كشاورزان خرده پا نيز مقايسه مي شود. كشاورزان خرده پا 
معموالً درصورتي كه به دنبال مشــاركت در بازار باشــند با سنگين ترين هزينه  هاي معامله 
روبرو خواهند بود. اين مسئله ناشــي از عواملي همچون زيرساخت هاي ضعيف حمل و 
نقل، انبارش و ارتباطات، فقدان دسترســي به اطالعات و تخصص مورد نياز و دسترســي 
محدود به تأمين مالي به دليل فقدان وثيقه است. اين وضعيت نامساعد است كه اغلب اين 
توليدكنندگان را به تأمين منابع مورد نياز براي معيشت محدود مي كند. بر عكس، كشاورزان 
تجاري معموالً از زيرســاخت هاي گسترده تر و بهتر، دسترســي بهتر به بازار و اطالعات 
بازار بهتري برخوردارند. عمليات آن ها پيچيده تر اســت و درك دقيق تري از ريســك ها و 

چالش هاي بازار كشاورزي دارند.
نخســت اينكه اين مطالعه به  تفاوت هاي ساختاري ميان بخش هاي كشاورزي چين و 
هند كه ويژگي آن ها تسلط كشــاورزان خرده پاست و برزيل، مالزي و آفريقاي جنوبي كه 
ويژگي آن ها دوگانگي ميان بخش هاي كشاورزان خرده پا و تجاري است توجه كرده است. 
درنتيجه ی اين تفاوت بنيادين در ساختار بازار، هر يك از اين بورس ها با الزامات متفاوتي 

روبرو هستند.
دوم اينكه براي كشــاورزان تجاري و كشــتزارها، تجربه ی برزيــل، مالزي و آفريقاي 
جنوبي نشــان مي دهد كه بورس كاال و ابزارهاي مديريت ريســك قيمت، مكانيزم مهمي 
را براي پوشــش ريسك قيمت فراهم مي سازد. ســاير تأثيرات تأييد شده شامل استفاده از 
اطالعات بازار براي بهبود تصميم گيري هاي بازاريابي و تجارت، تسهيل دسترسي بيشتر به 
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منابع مالي و تحريك تجارت بين المللي است.
سوم اينكه اين مطالعه نشان داده است بورس هاي مّلي كاال در هند بيشترين هماهنگي را با 
نيازهاي كشــاورزان خرده پا داشته اند؛ اين بورس ها بيشترين تالش را براي انطباق فعاليت هاي 
خود با نيازمندي هاي اين بخش داشته اند. اگرچه مشاركت مستقيم كشاورزان خرده پا در بازار 
معامالت قراردادهای آتي  همچنان محدود اســت، اين مسئله بر كشاورزان كوچك هل و نعنا 
نيز تأثيراتي گذاشــته كه ناشي از تسهيل توسعه ی بازار فيزيكي و انتشار اطالعات بازار توسط 
بورس كاالي هند بوده اســت. انتشــار اطالعات بازار نيز يكي از تأثيرات اصلي بورس ها بر 
كشاورزان خرده پا در چين است. بورس كاالي داليان در كمك به كشاورزان براي استفاده ی بهتر 
از اطالعات بازار معامالت آتي و تصميمات بازاريابي فعاليت زيادي داشــته است. در چين و 
هند، فعاليت هاي آموزشي اهميت بسياري داشته و به افزايش آگاهي كشاورزان كوچك درباره  
سيستم مبتني بر بازار كشاورزي و افزايش ظرفيت آنان براي فعاليت در چارچوب اين سيستم 
انجاميده است. همچنين نشــانه هايي حكايت از اين دارد كه استفاده ی غيرمستقيم كشاورزان 
كوچك از ابزارهاي پوشش ريسك، چه از طريق تعاوني هاي كشاورزان )مثل هند(، چه از طريق 
استراتژي هاي پوشش ريسك خريداران )مثل چين( و يا از طريق بانك ها و اتاق هاي معامله )مثل 

آفريقاي جنوبي( مدلي توجيه پذير و موفق است.

کادر.31:.اهمیت.بورس.هاي.کاال.براي.کشــاورزان.کوچک:.خالصه.ی.
کشورهاي.مورد.مطالعه.

· برزيــل: برنامه هاي دولت از بســياري از كشــاورزان كوچك حمايت 
مي كند. بورس كاال و معامالت آتي برزيل با تأمين راهكارهاي بازار براي 
اجرای اهداف سياست هاي روستايي دولت )از قبيل برگزاري حراج براي 
انجام خريدهاي دولتي و ايجاد يك بازار فرعي براي ابزارهاي تأمين مالي 
روســتايي1( به طور غيرمستقيم بر كشــاورزان خرده پا تأثير گذارده است. 
پتانســيل فعاليت بيشتر شامل قراردادن ساير ابزارهاي مبتكرانه )به ويژه از 

طريق بورس كاالي برزيل( در اختيار كشاورزان خرده پاست.
· چين: مشــاركت مستقيم كشاورزان خرده پا تشــويق نمي شود و انتظار 
نمــی رود كه رخ دهد. بورس كاالي داليــان از اطالعات بازار براي كمك 
به كشــاورزان خرده پا در زمينه ی بهبود تصميمات برداشــت محصول و 

1- Rural Product Note
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تصميمات بازاريابي اســتفاده مي كند. همچنين اين بورس شــركاي پايين 
دستي را به انتقال سود پوشش ريسك به كشاورزان خرده پا ترغيب مي كند.
· هند: دولت هند و بورس هاي مّلي كاالي اين كشــور مشــاركت فعال 
كشــاورزان خرده پا در بازارها را تاييد و تشــويق مي كنند. در حال حاضر 
اســتفاده ی كشاورزان از اين بازارها محدود است ولي تأثيرات غيرمستقيم 
اطالعات و بهبود وضعيت بازار، گســترده بوده است. درباره ی مشاركت 
كشاورزان خرده پا از طريق تعاوني ها اسنادي گردآوري شده است )برگ، 
2007(. منع معامالت قراردادهای اختيار و مشاركت نهادهاي مالي در بازار 
برخي از موانعي هستند كه بر سر راه مشاركت كشاورزان خرده پا قرار دارند.
·  مالزي: در اين كشور تمركزي بر كشاورزان خرده پا مشاهده نشده و تأثيرات 
بورس در حوزه هاي ديگري ايجاد شده است. عالوه  بر اين، برنامه هاي دولتي 
از بسياري از كشاورزان خرده پا حمايت مي كنند. اين كشاورزان، سازماندهي 
خود را پيش شرط استفاده از بازار مي دانند و بر اين باورند كه بعد از افزايش 
جنبه هاي تجاري فعاليت خود، بورس كاال مي تواند براي آن ها سودمند باشد.

· آفريقاي جنوبي: بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس، با مشاركت ساير 
سازمان ها از برنامه هاي ظرفيت سازي در كشاورزان كوچك حمايت مي كند. 
استفاده ی غيرمستقيم از اطالعات بازار بورس نيز در اين كشور تشويق شده است.

چهارم اينكه اين مطالعه نشان داده است كه با كاربرد مبتكرانه فناوري هاي ارتباطات و 
اطالعات، اكنون پتانسيل مورد نياز براي غلبه بر موانع ديرپاي زيرساختي و گنجاندن بهتر 
توليدكنندگان خرده پا در بازارهاي كاال فراهم شــده است. هند پوياترين بازار از اين لحاظ 

است و نمونه هايي كه در اين گزارش برجسته شده اند شامل موارد زير است:
· معامله بر خط مّلي و الكترونيكي براي يكپارچه سازي بازارهاي ازهم گسيخته و بهبود 

فرايند تشكيل قيمت؛
· شبكه هاي الكترونيكي انتشــار قيمت براي كاهش نابرابري هاي اطالعاتي و توانمند 

سازي كشاورزان؛ 
· ارتباط ماهواره اي بورس براي غلبه بر ضعف زيرساخت ها؛ 

· مشــاركت  با ســاير نهادها جهت توزيع اطالعات بازار با بهره گيري از فناوري براي 
ارائه خدمات به توليدكنندگان جوامع محلي كه در مناطق صعب العبور و دور از دســترس 



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 330

زندگي مي كنند؛
· مديريت يكپارچه ی وثايق )ازجمله سيســتم هاي رسيد الكترونيكي انبار( براي بهبود 

كارايي تداركات و پشتيباني و كاهش هزينه هاي جابجايي؛
· برنامه هاي تعاملي يادگيري از راه دور براي ظرفيت سازي و توسعه ی منابع انساني.

پنجم اينكه ارائه ی خدمات تأمين مالي كاال با حمايت بورس كه در حال حاضر در برزيل 
و آفريقاي جنوبي موفقيت بسياري را كسب كرده است، امكان هاي بيشتري را براي توانمند 
سازي كشاورزان خرده پا براي سود بردن از بازارهاي معامالت آتي فراهم مي سازد. با ارتقاي 
چارچوب حقوقي، بهبود زيرســاخت ها و قابليت ارتباط و درگير ســاختن بخش بانكداري 
تجاري، هند در اين زمينه از پتانسيل بيشتري برخوردار مي شود. در چين نيز پتانسيل مشابهي 
وجود دارد، ولي اين كشــور در مقايسه با هند كار خود را از موقعيت بسيار پايين تري آغاز 
كرده است. يكي از داليل اصلي اين مسئله، منع تقريباًً كامل ارتباط بانك ها با بورس هاي كاال 

می باشد )نخستين گام هاي آزمايشي در اين ارتباط در سال 2007 برداشته شد(.
ششم اينكه اگرچه تأثيرات مستقيم بر كشاورزان خرده پا در برزيل، مالزي و آفريقاي جنوبي 
محدود بوده اســت، بايد بر دو عامل تأكيد كرد. نخســت، قسمت هاي چشمگيري از بخش 
كشاورزان خرده پا اغلب در چارچوب حمايت دولتي عمل مي كنند )مثاًل برنامه ی توسعه ی زمين 
و اســكان مجدد فلدا در مالزي(. در برزيل، چين و هند دولت ها قيمت هاي حمايتي حداقلي 
را براي كاالهاي اساســي اعمال مي كنند و عالوه بر ايــن، برنامه هاي اعتبارات يارانه اي را ارائه 
مي نمايند )ســازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، 2007(. بدين ترتيب، كشاورزان خرده پا 
 می توانند در برابر برخي از ريسك هاي مرتبط با بازارهاي آزاد از حمايت برخوردار باشند. دوم 
اينكه برنامه هاي تجاري سازي و انگيزه هاي سازماندهي بيشتر كشاورزان خرده پا از ويژگي هاي 
مهم آميزه ی سياســتي در اين كشورها و همچنين در چين هستند. در بسياري از اين برنامه ها، 
مباني توليد و مديريت مزرعه پيش نياز مشاركت بيشتر كشاورزان در بازارها محسوب مي شوند.
بر اين مبنا، مي توان نتيجه گرفت كه كاركرد اصلي بورس هاي كاال در زمينه ی پوشــش 
ريســك هنوز براي اكثر كشاورزان خرده پاي اكثر كشــورها مناسب نيست. با وجود اين، 
همان طــور كه تجربه ی چيــن و هند و برنامه هاي جديد آموزش كشــاورزان در آفريقاي 
جنوبي نشــان مي دهد، استفاده ی مفيد از اطالعات بازار كه بورس هاي كاال منتشر مي كنند 
يكي از عناصر مهم حتي ابتدايي ترين برنامه هاي تجاري سازي بخش كشاورزي خرده پاست. 
همين مســئله درباره ی آموزش درباره مشخصات كيفي مناسب بورس ها نيز صادق است. 
ســاير كاركردهاي گسترده تر )توســعه ی بازارهاي نقدي و تسهيل تأمين مالي( نيز به نفع 

كشاورزان خرده پا هستند.
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3-4-11 خالصه ی تأثيرات بورس 
1-3-4-11 کشف قيمت 

انتشار.قیمت: هر پنج بورس مورد مطالعه بر انتشار اطالعات بازار تأكيد زيادي دارند 
كه مهمترين آن ها به صورت مجاني توزيع مي شــود. اطالعات به صورت مستقيم از بورس 
به دريافت كنندگان مي رسد و به طور غيرمستقيم نيز، از طريق تجميع كنندگان/توزيع كنندگان 
اطالعــات و از طريق رســانه هاي مختلفي همچون راديو، تلويزيــون، اينترنت و به نحو 
روزافزوني گوشي هاي همراه در اختيار آنان قرار مي گيرد. تلفن هاي همراه به ابزار مستقيم 
اتصال كشاورزان به اطالعات بازارهاي معامالت آتي تبديل شده اند ) مثاًل در چين، بورس 
كاالي داليان 410000 پيام كوتاه در ســال 2006 ارسال كرده است(. در هند، بورس كاالي 
هند و ســاير بورس هاي مّلي كاال نمايشــگرهاي الكترونيكي قيمت را در بازارهاي اصلي 
كشــاورزان و در ساير نقاطي كه تماشاگران زيادي دارند نصب كرده اند. بورس كاالي هند 
در زمينه ی غلبه بر موانع زيرســاختي و جغرافيايي براي توزيــع اطالعات بازار از طريق 
مشــاركت با اينديا پست كه شركت خدمات پســتي مّلي هند است، ابتكارات ارزشمندي 
را به اجرا درآورده اســت. در برزيل، بورس كاال و معامالت آتي برزيل، تنها بورسی است 
كه از ميان بورس هاي مورد مطالعه كه معامالت حراج آزاد برگزار مي كند و تســهيالت و 
خدماتي را ارائه مي دهد كه به خبرنگاران شبكه هاي تلويزيوني مختلف كه در محل حاضر 
هستند امكان مي دهد گزارشات زنده ی خود را از تاالر بورس پخش كنند. در حال حاضر، 
همــه ی بورس ها اطالعات را به صورت مجاني ارائه مي كننــد، ولي يك تهديد بالقوه اين 
است كه بورس ها ممكن است براي اطالعات بازار هزينه اي را دريافت كنند )همان مدلي 
كه بورس هايي كه معامالت ســاير دارايي ها از قبيل سهام و قراردادهای آتي  مالي را انجام 
مي دهند به نحو گســترده اي به كار مي بندند(. اين رويكرد توسط بورس هاي كاالي اياالت 
متحده آمريكا نيز به نحو نســبتاً گســترده اي به كار مــي رود. بورس هايي كه براي حركت 
به ســوي مدل قيمت گذاري براي خدمات فروش داده ها تحت بيشترين فشار قرار دارند، 
بورس هاي انتفاعي و بورس هايي هستند كه ساير گروه هاي دارايي را نيز معامله مي كنند كه 

در آن ها فروش اطالعات به خوبي جا افتاده است.
استفاده.از.اطالعات.بازار: بورس كاالي داليان شواهدي را ارائه مي دهد كه براساس آن، 
اطالعات بازار معامالت آتي به كشاورزان قدرت داده است تا تصميمات فروش و برداشت 
محصول بهتري را اتخاذ كنند. تصميمات فروش بر مبناي پيش بيني هاي قيمت هاي نقدي و 
آتي اتخاذ مي شــود. تصميمات برداشت محصول براساس مقايسه ی ميان قيمت هاي نسبي 
قراردادهای آتي  ذرت و ســويا در زمان برداشــت در فصل بعد گرفته مي شوند. كشاورزان 
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چيني در شــمال شرقي كشــور مي توانند بين اين دو نوع محصول انتخاب كنند و شواهد 
موجود نشان مي دهد كه توليد ذرت به دليل جذابيت نسبي قيمت هاي آن افزايش يافته است. 
نمايندگان صنعت در آفريقاي جنوبي نيز به رخداد مشابهي اشاره مي كنند. در هند نيز، به ويژه 
كشاورزان نعنا از اطالعات بازار براي بهبود تصميم گيري استفاده مي كنند؛ توليد محصول به 
دليل پيش بيني افزايش چشمگير قيمت ها افزايش يافته است. در برزيل، شواهدي حكايت از 
اين دارد كه استفاده نظام مند از اطالعات قيمت بازارهاي آتي توسط كشاورزان به آن ها امكان 
داده اســت تا تصميمات توليد و بازاريابي بهتــري را اتخاذ كنند. ازجمله مي توان به متنوع 
سازي محصوالت بر مبناي مقايسه ی قيمت هاي نسبي اشاره كرد. در مالزي، اطالعات بازار 

قبل از معرفي قرارداد آتي روغن خرما منتشر شده و مورد استفاده قرار می گرفت.
کاهش.نابرابري.هاي.اطالعاتي: هند مدارك قدرتمندي را در حمايت از كاهش ســود 
واسطه ها به دليل معرفي قراردادهاي آتي هل و نعنا ارائه داده است. ظرف دو سال از آغاز 
اين قرارداد، زنجيره هاي عرضه ی هر دو كاال كوچك تر شــده اند و كشاورز مي تواند درآمد 
خود را افزايش دهد. در چين نيز تأثير مشــابهي ايجاد شده و بورس كاالي داليان با انجام 
يك مطالعه موردی از اين ادعا دفاع كرده است. در آفريقاي جنوبي، منابع صنعتي )از جمله 
نمايندگان كشاورزان( مي گويند كه واسطه ها به جاي اينكه نقشي استثماري داشته باشند، از 
طريق تأمين خدماتي همچون قراردادهاي انعطاف پذير، عرضه ی  نهاده ها، پشتيباني، انبارش 
و تأمين مالي نقشــي را ايفا مي كنند كه ارزش افزوده ايجاد مي كند. در مالزي، قيمت هاي 
نقــدي كه هيئت روغن خرماي مالزي منتشــر مي كند قبل از معرفي قــرارداد آتي روغن 
خرما در مقياس گســترده اي منتشر مي شد و همچنان براي كشاورزان خرده پا در مبادالت 
با آسياب ها و واسطه ها قيمت مرجع محسوب مي شود. با وجود اين، در سطح بين المللي، 
معاملــه ی روغن خرما قباًلً در بازار غير شــفاف فرابورس رتــردام متمركز بود كه اغلب 
قيمت هايي را توليد مي كرد كه به زيان صنعت روغن خرماي مالزي بود. با ايجاد ســكوي 
كشــف قيمت محلي، مالزي به جاي پذيرنده ی قيمت، بــه جايگاه قيمت گذار در صنعت 
روغن خرما تبديل شده و اين مسئله نابرابري هاي اطالعاتي در سطح بين اللملي را كاهش 

داده است. در برزيل، در اين ارتباط نتيجه گيري اي انجام نشده است. 
نوســان.قیمت.هاي.نقدي: از ميان بازارهاي مورد بررســی، مطالعه موردی كه در هند 
انجام گرفته اســت، بهترين مطالعه در خصوص نوســان قيمت های نقدی اســت. در اين 
مطالعه ابتدا ميان قيمت هاي كاالهايي كه از طريق بازار آزاد و باز تعيين مي شود، قبل و بعد 
از معرفي قرارداد آتي در بورس مقايســه اي انجام گرفته است. داده هاي اين مقايسه نشان 
مي دهد كه معرفي قراردادهاي آتي بر نوسان قيمت هاي نقدي تأثيري ناهمگون داشته است. 
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از يك ســو، هل و روغن نعنا هر دو از زمان معرفي قرارداد هاي آتي نوسانات روزافزوني 
را در قيمت نقدي تجربه كرده اند. در مورد نعنا، اين افزايش چشمگير بوده است. از سوي 
ديگر، نوســان قيمت هاي نقدي ســاير كاالها ازجمله گندم، روغن سوياي پااليش شده و 
لوبيا ی چشم بلبلي كاهش يافته است. داليل اين واكنش ناهمگون ممكن است عدم كفايت 
گردآوري داده هاي قيمت هاي نقدي قبل از معرفي بورس هاي معامالت آتي، محدوديت ها 
و تنگناهــاي مختلفي كه در بازارهــاي فيزيكي هر يك از كاالها وجود دارد و تفاوت هاي 
موجود در ســاختار بازار هر كاال باشــد. در برزيل، چين و آفريقــاي جنوبي كنترل هاي 
قيمت گذاري دولتي قبل از معرفي بازارهاي معامالت آتي وجود داشته است و عالوه بر اين، 
قيمت گذاري اين كاالها معموالً بيش از شــرايط بازارهاي محلي از بازارهاي جهاني تأثير 
مي پذيرد و اين بدان معناست كه نوسان قيمت معموالً تابعي از عوامل ساختاري داخلي از 

قبيل راه اندازي يك بورس كاال نيست.
کارایي.تشــكیل.قیمت: پيش از هر چيز، به اين نكته اشــاره شده است كه در هر يك از 
بازارهاي مورد مطالعه ، معامالت آتي از نقدشوندگي بسياري برخوردار است و طيف گسترده اي 
از فعاالن بازار را كه جزئي از زنجيره هاي عرضه هستند در آن مشاركت دارند. در محدوده ی اين 
مطالعه، امكان بررسي تأثيرات بازارهاي معامالت آتي در بورس بر كارايي فرآيند تشكيل قيمت 
و تخصيص منابع محدود بوده است )تحليل دقيق اقتصادسنجی در اين زمينه نيازمند است و 
پيشنهاد مي شود در آينده انجام گردد(. به ويژه در مورد مالزي، عوامل بنيادين عرضه و تقاضای 
صنعت روغن خرمای اين كشور در فرآيند شكل گيری قيمت قرارداد آتی روغن خرمای خام 
)كه بزرگ ترين بازار توليدكننده به راحتي به آن دسترسي دارد( به خوبی نمايان می گردد. بورس 
كاالي داليان نقدشونده ترين قرارداد سوياي بدون دستكاري ژنتيكی را ايجاد كرده است )مرجع 
مهمي براي توليدكنندگان داخلي چين كه يك محصول غيردستكاري ژنتيك شده را مي كارند(. 
هل و نعناي بورس كاالي هند قراردادهاي جديدي هســتند كه از پتانسيل تبديل به معيارهاي 
جهاني برخوردارند. با وجود اين، موانعي كه در برابر مشاركت خارجي و كنترل جريان سرمايه 
و ارز وجود دارد در حال حاضر اين پتانسيل را محدود مي كند. قيمت هاي غالت بورس اوراق 
بهادار ژوهانسبورگ/سافكس در مواردي كه واردات و صادرات در بازارهاي آزاد غالت آفريقاي 

جنوبي مقرون به صرفه باشد، شرايط موجود را شفاف مي كند.

2-3-4-11 مدیریت ریسك قيمت: 
نخســت اينكه بايد به اين نكته توجه داشت كه مديريت اثربخش ريسك قيمت در هر 

يك از بورس هاي مورد مطالعه داراي سه پيش شرط اساسي است:
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 بازارهاي نقد شونده؛ 
· محيط معامالتي قانونمند و تحت نظارت؛ 

· اتاق هاي پاياپايي كه به عنوان طرف معامله ی مركزي، عملكرد هر قراردادي را كه در 
بورس منعقد شده است تضمين مي كند.

دوم اينكه به نظر مي رســد بازارهاي برزيل، چين، مالزي و آفريقاي جنوبي مكان هاي 
مناســبي براي مديريت ريسك قيمت هستند. نهادهاي تجاري از اين بازارها براي پوشش 
ريســك قيمت خود اســتفاده مي كنند. بازارهاي معامالت آتي همچنين به توليدكنندگان 
تجاري و صاحبان كشــتزارها امكان مي دهند تا قيمت هــاي تحويل در آينده را در اختيار 
مشتريان خود قرار دهند و بدين ترتيب، ترتيبات بازاريابي در اين بخش را بهبود مي بخشد. 
اين اطمينان روزافزون به فعاالن بازار اجازه مي دهد تا مديريت، بودجه ريزي و برنامه ريزي 
فعاليت هاي تجاري خود را بهبود بخشــند. اين مسئله شامل كشاورزان تجاري غالت در 
آفريقاي جنوبي، دامداران برزيل، شــركت هاي دولتي در چين و كشتزارهاي روغن خرما 
در مالزي مي شود و عالوه بر اين، كاربرد غيرمستقيم بازارهاي معامالت آتي غالت بورس 

اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ سافكس توسط دولت ماالوي را نيز در بر مي گيرد.
در هنــد، بازارها نوپا هســتند. مداركي حكايــت از اين دارد كه پوشــش دهندگان 
ريســك در بازار مشــاركت دارند. با وجود اين، براســاس اطالعاتي كه ارائه شده است، 
ميزان مشــاركت پوشش دهندگان ريسك و تأثيرات ناشي از آن همچنان نامشخص است . 
همزمان، به نظر مي رسد برخي محدوديت هاي نظارتی مشاركت پوشش دهندگان ريسك 
را محدود مي كنند )ظاهراً منع معامالت قراردادهای اختيار و مشاركت بانك ها ممكن است 
مشاركت كشاورزان خرده پا را محدود كند و چندين شركت خريد كاال، از محدوديت هاي 
سخت گيرانه در خصوص تعداد موقعيت هاي معامالتي مجاز به عنوان تنگناهايي ياد كرده اند 

كه مانع از مشاركت آن ها مي شود(.
در مورد مناســب بودن ابزارهاي مديريت ريســك قيمت براي كشاورزان خرده پا، در 
بورس ها و بازارهاي مختلف ديدگاه هاي متفاوتي مطرح اســت. برخي )مثل بورس كاال و 
معامالت آتي برزيل، بورس مالزي و به ويژه بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس( 
كشــاورزان خرده پا را براي مشاركت مستقيم در بازارهاي معامالت آتي مناسب نمي دانند. 
با وجود اين، برنامه هاي تجاري ســازي و تعاوني سازي در مالزي و آفريقاي جنوبي هدف 
متصل ســاختن بهتر كشــاورزان خرده پا به بازارها، ازجمله افزايش دسترسي به ابزارهاي 
مديريت ريســك قيمت را ايفا مي كنند. در مقابل، دولت هند و بورس هاي مّلي كاالي اين 
كشور مصمم هستند تا با شيوه هايي از قبيل مشاركت مستقيم كشاورزان در بازار معامالت 
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آتي، خدمات خود را با نيازهاي كشاورزان خرده پا منطبق كنند. عالوه بر اين، به نظر مي رسد 
مشاركت مستقيم كشاورزان خرده پا در حال حاضر در سطح پاييني باشد. در چين )كشور 
ديگري كه بخش عمده ی توليدات كشاورزي آن توسط كشاورزان خرده پا انجام مي شود( 
تالش ها بر كمك به كشــاورزان براي انتفاع غيرمستقيم از مديريت ريسك قيمت متمركز 
بوده است. بورس كاالي داليان خريداران را تشويق كرده است تا قيمت هاي ثابت پيمان های  
آتی را به كشــاورزان پيشنهاد دهند و در مقابل، ريســك قيمت آن ها را در بازار معامالت 
آتي پوشــش دهند. از سوي ديگر، استفاده ی مســتقيم حداقلي كشاورزان خرده پا در حال 
حاضر و امكان پذيري دسترسي غيرمستقيم به ابزارهاي مديريت ريسك از طريق خريداران 
)چين (، تعاوني ها )هند( و واســطه هاي تجاري يا موسسات مالي )آفريقاي جنوبي( نشان 
مي دهد كه مدل غيرمستقيم ممكن است پايدارتر باشد. از سوي ديگر، با افزايش دقت عمل 
و پيچيدگي كشــاورزان، ممكن است آن ها توقع داشته باشند كه مشاركت مستقيم تري در 
بازار داشته باشند. عالوه بر اين، تأثيرات مدل هاي دسترسي غيرمستقيمي كه تشريح شدند بر 
توزيع درآمد مبهم است )آيا اين مدل ها معموالً به نفع كشاورزان بزرگ تر و مرفه تر است، يا 
اينكه آيا اين مدل ها راه حل هاي مناسبي براي توليدكنندگان كوچك تر كه با مشكل نقدينگي 

روبرو هستند محسوب مي شوند؟(
شايد يكي از چالش هاي اصلي در اين زمينه، توسعه ی مدل هاي تحويل كاال كه امكان 
دسترسي فقرا به راه حل هاي مديريت ريسك قيمت را افزايش دهد، باشد؛ دقيقاً همان طور 
كه اعتبارات خرد دسترســي فقرا به منابع مالي را افزايش داده اســت. شواهدي كه در اين 

مطالعه ارائه شده نشان مي دهد كه:
· واسطه ها مي توانند به عنوان تجميع كننده ی نيازهاي توليدكنندگان خرده پا عمل كنند؛
· خدمات تأمين مالي و مديريت ريسك را مي توان در بسته هاي يكپارچه اي ارائه كرد؛
· تســهيل دسترسي فقرا به تأمين كنندگان خدمات از الزامات اصلي استفاده ی آن ها از 

خدمات مالي است.
بنابراين، ممكن اســت ســازمانهاي تأمين منابع مالي خرد )كه از شبكه هاي روستايي 
گســترده و پيشينة ارائه خدمات مالي مناسب به فقرا برخوردارند ( به طور بالقوه بتوانند به 
عنوان ابزاری براي هدايت راه حل هاي مديريت ريســك قيمت به سوي فقرا عمل كنند و 
شايد بتواننداين كار را از طريق راه حل هاي قراردادهاي كوچك اختيار معامله انجام دهند.
خدمــات يا ابزارهاي ابتكاري ديگري كه در بــورس كاال و معامالت آتي برزيل ارائه 
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مي شود )صندوق معامالت كشاورزي1 و معامالت اينترنتي( نيز ممكن است به طور بالقوه 
براي افزايش مشاركت كشاورزان در بازارها مناسب باشند. با وجود اين، اين ابتكارات در 

حال حاضر بر ساير بخش هاي بازار متمركز هستند.
يكي از محدوديت هاي بالقوه، منع يــا محدوديت كاربرد معامالت قراردادهای اختيار 
معامله در اكثر بازارهاي مورد مطالعه است. از ميان بورس هايي كه در پژوهش حاضر بررسي 
شدند، تنها بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ سافكس بازار معامالت اختيار نقدشونده اي 
را اداره مي كند، ولي معامالت اختيار در بورس كاال و معامالت آتي برزيل نيز آغاز شده و 
اخيراً حجم آن افزايش يافته اســت. برنامه ی گروه ضربت بين المللي مديريت ريسك كاال 
دركشورهاي توســعه يافته2 بر معامالت قراردادهای اختيار به عنوان بهترين ابزار مديريت 
ريسك كشاورزان تمركز كرده است. با وجود اين، در چين و هند )كشورهايي كه ويژگي 
كشاورزي آن ها توليد توسط كشاورزان خرده پاست( براساس قانون، معامالت اختيار ممنوع 
هســتند. ولي به نظر مي رسد در هر دو كشــور در زمينه ی مقررات نظارتی پيشرفت هايي 
حاصل شده است. برخي بر اين باورند كه معامالت اختيار در چين ممكن است به زودي 
آزاد شــود. همچنين تنظيم كنندگان بازارهاي هند نيز براي حذف ممنوعيت هاي معامالت 
آتي تحت فشــار شديدي هســتند. مثاًل كار گروه دولت هند در زمينه ی مديريت ريسك 
كشــاورزي در گزارش خود درباره ی يازدهمين برنامه ی پنج ســاله ی هند )7: ب 2007( 
مي گويــد: "دولت بايد معامالت قراردادهای اختيار را قانوني اعالم كند. به نظر مي رســد 
پوشش ريسك از طريق قراردادهای اختيار معامله، در مقايسه با معامالت آتي بهترين گزينه 

براي كشاورزان باشد".
در نهايت، تجربه ی بورس كاالي داليان و بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس 
نشــان دهنده ی مزيت هاي وجود سكويي محلي براي مديريت ريسك قيمت است. در هر 
دو مورد، بين تشكيل قيمت در بازار داخلي و تشكيل قيمت در بورس بين المللي كه مرجع 
قيمت بــازار جهاني را توليد مي كند تفاوت هايي وجود دارد. قيمت هايي كه در ســكوي 
محلی توليد مي شــوند بهتر مي توانند شرايط بازار داخلي را منعكس كنند و ريسك مبناي 
كمتري را ايجاد مي كنند و بنابراين ســكوي بهتري براي پوشــش ريسك هستند. عالوه بر 
اين، يك ســكوي محلي تحويل كارآمد محصوالت فيزيكي را ميسر مي سازد. اين مسئله 
مي تواند قيمت هاي نقدي و آتي را در ارتباط نزديك با يكديگر نگه دارد و به فعاالن بازار 

1- Agricultural Market Trading Fund
2- The Internationa Task force on Commodity Risk Management in Developing Countries (ITF-
CRM).
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امــكان بدهد تا از كاركردهاي يك قرارداد آتي تحويل فيزيكي كاماًلً بهره مند شــوند. يك 
سكوي محلي همچنين مي تواند بر برخي از موانعي كه به ويژه موسسات كوچك در هنگام 
دسترســي به بازارهاي بين المللي با آن مواجه مي شوند غلبه كند: چالش هاي ريسك مبنا، 
ريســك ارز خارجي، قوانين شناسايي مشــتري، بزرگي ابعاد قراردادها و مديريت جريان 

نقدينگي.

3-3-4-11 مكانی برای سرمایه گذاری 
نخســت اينكه بايد به اين نكته توجه داشــت كه همان چهار ويژگي بورس هاي مورد 
مطالعه كه مديريت اثربخش ريسك قيمت را ميسر مي سازند، باعث مي شوند اين بورس ها 

به مكان جذابي براي سرمايه گذاري تبديل شوند:
· بازارهاي نقدشونده؛ 

· محيط معامالتي قانونمند و تحت نظارت؛ 
· انتشار شفاف اطالعات بازار؛ 

· اتاق هاي پاياپايي كه به عنوان طــرف معامله مركزي، عملكرد هر قراردادي را كه در 
بورس منعقد شده است تضمين مي كند.

براي بازارهايي كه تركيب مشــخصي دارند )بورس كاال و معامالت آتي برزيل، بورس 
كاالي داليان و بورس مالزي( داده هاي موجود حكايت از حضور قدرتمند سوداگراي دارد، 
ولي اين فعاليت ها توسط پوشش دهندگان ريسك به خوبي متعادل مي شوند. با وجود اين، 
بايد به خاطر داشــت كه نمي توان بين پوشش دهندگان ريسك و سوداگران تمايز روشني 
قايل شد. اين مسئله حتي در كشورهايي كه از سيستم گزارش بازار پيشرفته اي برخوردارند، 
از قبيل اياالت متحده آمريكا نيز صادق است. بسياري از فعاالن بازار هر دو فعاليت پوشش 
ريسك و سوداگري را انجام مي دهند و بنابراين نمي توان فعاالن اين دو حوزه را به راحتي 

گروه بندي كرد.
بــورس كاال و معامالت آتي برزيــل و بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس 
شــواهدي غيركّمي ارائه مي دهد كه حكايت از اين دارد كه ســرمايه گذاران در كشورهاي 
در حال توســعه از كاالها براي تنوع بخشيدن به سبد سرمايه گذاري خود استفاده مي كنند 
)بورس كاال و معامالت آتي برزيل از طريق تأمين مالي وثايق روســتايي كه توليدكنندگان 
قهوه صادر مي كنند و بورس ژوهانسبورگ از طريق مشاركت بيشتر در بازارهاي كشاورزي 
در زماني كه عملكرد بازار ســهام محدود بــود(. با وجود اين، دربار ه ی اينكه آيا هيچ يك 
از بورس هاي كااليي كه سرمايه گذاران استفاده مي كنند توسط سرمايه گذاران براي پوشش 
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ريسك تورم به كار مي روند يا خير، اطالعات چنداني وجود ندارد. در واقع، سبد كاالهايي 
كه چهار بورس مورد مطالعه معامله مي كنند شــايد آنقدر محدود است كه چنين راهبردي 
امكان پذير نيســت )اگرچه شايد بتوان براي دســتيابي به اين تأثير، قراردادهاي آن ها را در 
شاخص كاالي بين المللي گنجاند(. با وجود اين، بورس كاالي هند و ساير بورس هاي مّلي 
كاال در هند به دليل گســتره ی كاالهايي كه معامله مي شوند از پتانسيل مورد نياز براي اين 
راهبرد برخوردارند. با وجود اين، معامله ی شــاخص ها )مناســب ترين شيوه براي پوشش 
ريســك تورم( در حال حاضر در هند ممنوع است. شــايد در اينجا طنز دوگانه اي نهفته 
اســت: نخســت اينكه به رغم اينكه دولت بورس هاي كاال را يكي از داليل تورم مي داند، 
بورس هاي مّلي كاال به طور بالقوه راه حلي براي كاهش تأثيرات تورم هستند و دوم اينكه با 
وجود نگراني دولت هند درباره ی كاهش فشارهاي تورمي، امكان پوشش ريسك تورم در 

اين بازارها به دليل ساختار نظارتی كنوني آن ها وجود ندارد. 
از نظر تأثيرات منفي بالقوه ی معامالت آتي كاالها بر سطوح قيمت و تورم، اين مسئله در 
هند بســيار بحث انگيز است و معامله ی چهار كاال در اوايل سال 2007 به تعليق درآمد. بدون 
تحليل عميق )كه در اين مطالعه مجال آن نيست( نمي توان در اين زمينه نتيجه گيري كرد. با وجود 
اين، انتظار مي رود يك كميته ی دولتي در اواخر سال 2007 در اين باره گزارشي منتشر كند. در 
آفريقاي جنوبي نيز از سال 2001 تا 2003 وضعيت مشابهي ايجاد شد و يك كميته ی تحقيق 
دولتي، عوامل بنيادی بازار و برخي عوامل ساختاري را به عنوان دليل اصلي افزايش قيمت ها در 
بازارهاي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس اعالم كرد. درحالي كه گزارشاتي از حركات 
غيرمعمول و عدم رعايت برخي مقررات ارائه شده بود، كميته ی تحقيق عقيده داشت كه اقداماتي 
كه بورس انجام داده است براي مقابله با اين مشكالت كفايت مي كند. در دو سال گذشته قيمت 
روغن خرما در مالزي نيز افزايش شــديدي را تجربه كرده است، ولي دليل اصلي اين افزايش 
قيمت را سياست سوخت زيستي دولت مي دانند كه به افزايش شديد نقدشوندگي اين محصول 
منجر و باعث نوسان و افزايش قيمت ها در بورس شده است. بدين ترتيب، بورس تنها پيام بازار 

را منتقل كرده و خود نقشي در افزايش قيمت ها نداشته است. 
شكاف داده ها مانع از گردآوري اطالعات كافي براي ارائه ی گزارش درباره ی سطح نكول و 
بدهي كشاورزان يا سرمايه گذاران درنتيجه ی مشاركت در بازار معامالت آتي شده است. داده هاي 
موجود در زمينه ی نكول مشــتريان معموالً به جاي بورس، در سطح كارگزاری است. گواهي 
فعاالن بازار و داده هاي فرعي كه درباره هند و آفريقاي جنوبي موجود است، نشان مي دهد كه 
شــايد اين موضوع يكي از دغدغه هاي فعاالن بازار بوده است، ولي ميزان آن مشخص نيست. 
در برزيل، چين و مالزي، اطالعات كافي براي نتيجه گيري در اين زمينه وجود ندارد. با وجود 
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اين، در مطالعه ی حاضر به اين نكته توجه شده است كه محيط نظارتی بورس هاي مورد مطالعه 
حاوي راهكارهايي براي كنترل سطح سوداگري در اين بازارها، محدود ساختن امكان نكول و 

تشويق سرمايه گذاري مسئوالنه است.

4-3-4-11 تسهيل معامله ی کاالی فيزیكی
بازار روغن خرماي مالزي از رويكردي پيروي كرده اســت كه مي توان رويكرد صحيح 
به توســعه ی بازار معامالت آتي ناميد و بازار قراردادهای آتي  را بر مبناي بازار فيزيكي كه 

عملكرد خوبي دارد بنا نهاده است. 
ســاير بورس ها، به ميزان هاي متفاوت، در اين شيوه تغييراتي ايجاد كرده اند. چين در طول 
دوران گذار اقتصادي خود بورس هاي كاال را راه اندازي كرد و در مورد ذرت، اين كار را قبل از 
آزادسازي بازار انجام داده است. اين مسئله سبب گرديد تا بورس در يكپارچه سازي بازارهاي 
مّلي نقشي ايفا كند و زيرساخت هاي انبارش و عملكرد كيفي بازار مبنا را بهبود بخشد. آفريقاي 
جنوبي گذار به بازارهاي كنترل زدايي شــده را با زيرساخت هاي قدرتمند انبارش، پشتيباني و 
درجه بندي كه از قبل براي بخش كشاورزي تجاري موجود بود آغاز كرد. اين بورس مكانيزم 
تحويلي در سطح استانداردهاي جهاني را ايجاد كرد كه از پذيرش گسترده اي در بازار برخوردار 
است. با وجود اين، اين بورس با چالش دوگانه ی ايجاد بازار نقدي آزاد و گسترش سطوح مشابه 

زيرساخت هاي بازار براي بخش كشاورزان نوپا روبرو بود. 
برزيل و هند دو كشوري هستند كه بورس هاي آن ها بيشترين تأثيرگذاري را داشته اند. بورس 
كاال و معامــالت آتي برزيل بازارهاي فيزيكي اي را كه قباًلً به صورت پراكنده بودند يكپارچه 
كرده و مكانيزمي را براي معامله ی كارآمد طيفي از ابزارها، ازجمله معامالت نقدي، پيمان های  
آتی، اختيار معامله و اوراق بهادار روستايي ايجاد كرده است. اين بورس همچنين براي حمايت 
از اجراي سياست دولت در بخش كشاورزي نيز راهكارهايی مبتنی بر بازار ارائه نموده است. 
بورس كاالي هند زيرســاخت هاي انبارش و فرايندهاي درجه بندي كيفي را به شــدت بهبود 
بخشيده است. اين مسئله نه تنها دسترسي كشاورزان به انبار سازي را بهبود بخشيده و اطمينان 
خريداران به كيفيت كاال را افزايش داده اســت، بلكه پيوند با تأمين كنندگان مالي براي بهبود 
چشمگير جريان اعتبارات مالي به سوي بخش هاي جوامع محلي را نيز تسهيل كرده است. در 
آينده، بورس كاالي هند، به شرط راه اندازي بورس الكترونيك نقدي مّلي خود ممكن است در 

زمينه ی يكپارچه سازي بازارهاي پراكنده ی كشاورزي نيز نقشي ايفا كند. 
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5-3-4-11 تسهيل تأمين مالی برای بخش کشاورزی
در برزيل و آفريقاي جنوبي، مدل هاي موفق يكپارچه ســازي بورس هاي كاال و تأمين 
مالي كاال توســعه يافته اند. در هر دو كشور، مدل هاي متناسب با شرايط بازار محلي، تأمين 
حجم چشــمگيري از اعتبار براي توليدكنندگان كاال را آسان تر كرده  است. مكانيزم تحويل 
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ سافكس به منظور يكپارچه سازي بخش هاي كاال و تأمين 
مالي در ميانه ی دهه ی 1990 و بعد از كنترل زدايي بازارها ايجاد شــد. بانك هاي بزرگ، با 
همكاري بورس، مديران وثايق، اپراتورهاي ســيلو و ســاير طرف هاي ذينفع در طراحي 
سيستم رسيد ســيلوي بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس مشاركت داشته اند. در 
مقابل، توسعه ی سيستم تأمين مالي برزيلي توسط بانك مركزي برزيل در سال 1994 اجرا 
شد كه ابزار قبض توليد روستايي را به عنوان ابزار تأمين مالي روستايي ايجاد كرد. با گذشت 
زمان، بورس كاال و معامالت آتي برزيل راهكارهايي را براي افزايش كارايي و نقدشوندگي 
اين ابزار تأمين مالي ايجاد كرده است كه از مكانيزم هاي معامالتي بورس، به ويژه از طريق 

بورس كاالي برزيل كه شعبه ی اين بورس است استفاده مي كند. 
با تقويت چارچوب قانوني، بهبود زيرســاخت ها و قابليت ارتباط و مشــاركت بخش 
بانكداري تجاري، هند از پتانســيل چشمگيري براي توســعه ی تأمين مالي كاال براساس 
رســيدهاي انبار برخوردار است )پتانســيلي كه به تازگي در حال اجرايي شدن است(. در 
چين نيز پتانســيل مشــابهي وجود دارد، ولي اين كشور در اين زمينه از هند عقب تر است 
)نخستين گام هاي آزمايشي دراين ارتباط در سال 2007 برداشته شد(. در مالزي، نشانه هايي 
كه از پرسنل بورس و فعاالن بازار دريافت شده است تا به امروز از ارتباط چشمگير ميان 

بورس و مكانيزم هاي تأمين مالي حكايت نمي كند.

6-3-4-11 توسعه ی بازار
آموزش.و.توانمندســازي: بايد توجه داشت كه بورس هاي مورد مطاله براي آموزش 
فعاالن بازار اهميت زيادي قايل هستند. به ويژه برنامه هاي آموزشي بورس كاال و معامالت 
آتي برزيل، بورس كاالي داليان، بورس كاالي هند و بورس اوراق بهادار ژوهانســبورگ/
سافكس آشكارا براي كشاورزان طراحي شده اند. مثاًل برنامه ی 1000 روستا، 10000 كشاورز 
بورس كاالي داليان، به دنبال انتقال سود بازار معامالت آتي به كشاورزاني است كه در غير 
اين صورت انگيزه اي براي مشاركت مستقيم در بازارها ندارند. در اين برنامه بر آشناسازي 
كشاورزان با اطالعات بازار معامالت آتي، به عنوان ابزاري براي راهنمايي تصميمات و در 
وهله ی بعد تصميم گيري در زمينه ی كاشت محصول سال بعد و تصميم گيري درباره ی زمان 
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بهينه ی فروش در بازارهاي نقدي تأكيد مي شــود. در آفريقاي جنوبي، بورس اوراق بهادار 
ژوهانسبورگ/ســافكس از برنامه هاي آموزشــي و ظرفيت سازي ساير سازمان ها حمايت 
مي كند. ازجمله مي توان به برنامه هاي تجاري سازي كشاورزان كوچك اشاره كرد كه در آن، 

استفاده ی غيرمستقيم از اطالعات بازار بورس تشويق مي شود. 
تسهیل.معامالت.بین.الملل: بورس هاي دو كشور مورد مطالعه در اين زمينه تأثير زيادي 
برجاي گذاشــته اند: برزيل و مالزي. بورس كاال و معامالت آتي برزيل در ايجاد پيوندهاي 
تجاري ميان برزيل و چين، به ويژه در صنعت سويا نقش مهمي ايفا كرده است. اين بورس 
در زمينه ی ترويج صادرات و فعاليت هاي يكپارچگي منطقه اي نيز نقش فعالي ايفا مي كند. 
ايجاد راهكار شــفاف و قابل دسترسي كشــف قيمت جهاني توسط بورس مالزي و ايجاد 
ســكويي براي مديريت ريسك، توســعه ی صنعت روغن خرماي مالزي و رشد بازارهاي 
صادراتي مهم را تسريع كرده اســت. نقش بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس به 
اين اندازه عميق نبوده اســت، ولي قيمت مرجع معامالت غله ی آفريقاي جنوبي را تعيين 
مي كند. امــا در مورد هند و چين، محدوديت هاي جنبه هــاي بين المللي بازارهاي اين دو 
كشــور تأثيرات در اين حوزه ها را كاهش داده اســت. با وجود اين، نظرسنجي هاي هل و 
نعنا نشان مي دهد كه معامالت آتي بورس كاالي هند در تسهيل گسترش صادرات اين دو 

محصول نقش مهمي ايفا كرده است.
فناوري.هاي.اطالعات.و.ارتباطات: در اين حوزه بيشترين تأثير در هند مشاهده شده است. 
يكي از داليل اين مسئله اين بوده است كه بورس هاي مّلی كاال در اين كشور فعاالنه به دنبال 
اطالع رســاني به جوامع كشاورزي دور افتاده و كوچك تر بوده اند. از سوي ديگر، نياز به غلبه 
بر نقايص زيرســاختي كه مانع از رشد بازار مي شد يكي ديگر از داليل اين مسئله بوده است. 
همچنين اين نكته كه شركت مادر بورس كاالي هند از شركت هاي تخصصي ارائه راه حل هاي 
فناوري است اهميت زيادي دارد و سبب گرديده است كه اين شركت بتواند از هم افزايي ميان 

كسب و كارهاي بورس و فناوري هاي اطالعات و ارتباطات خود استفاده كند. 
رشــد.صنعت: دراين زمينه تأثيرات متعددي وجود دارد و بورس كاال و معامالت آتی 
برزيــل و بورس كاالي هند در زمينه ی توســعه ی محصــوالت و خدمات جديد فعاليت 
زيادي داشته اند. هر بورس به دنبال گسترش تسهيالت معامالتي خود در سرتاسر حوزه ی 
جغرافيايي فعاليت هاي خود بوده است. بورس كاال و معامالت آتي برزيل در حال حاضر 
به دنبال افزايش حضور منطقه اي خود ازطريق راه اندازي كارگراران منطقه اي متحرك است. 
بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس با يكپارچه ســازي بخش كاال با بخش مالي، 
دسترســي به موسســات مالي را از طريق مكانيزم تحويل خود تسهيل كرده است. بورس 
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كاالي هند با راه اندازي قراردادهاي هل و روغن نعنا اشتغال زيادي ايجاد كرده است.
توسعه.ی.محصوالت.و.خدمات.جدید: سامانه معامالتی كربن بورس كاال و معامالت 
آتي برزيل از مكانيزم هاي بورس براي تســهيل استفاده از مكانيزم توسعه ی پاك پروتكل 
كيوتو اســتفاده مي كند. به شــرط دريافت مجوز از مراجع نظارتی، بورس كاالي داليان و 
بورس كاالي هند به دنبال معرفي مشــتقه هاي وضعيت جوی هســتند تا امكان مديريت 
ريسك توليد را برای توليدكنندگان فراهم سازند. همچنين در بازارهاي بين المللي ابزارهاي 
ديگري نيز هســتند كه مي توان از آن ها در كشورهاي در حال توسعه استفاده كرد. ازجمله 

مي توان به مشتقه هاي حمل براي مديريت ريسك هاي حمل و نقل اشاره كرد.

4-4-11 خالصه ی اقدامات ابتكاری
در طول اين مطالعه، اقدامات ابتكاري متعددي مشــخص گرديد كــه در جدول 12 ارائه 
شــده اند. نگاهي اجمالي به هر يك از اين ابتــكارات را مي توان در بخش مربوطه در گزارش 

مشاهده كرد.

جدول.12:.خالصه.ی.اقدامات.ابتكاری
آفریقای جنوبیمالزیهندچینبرزیل 

----کشف قیمت

- توافق نامه توزیع اطالعات 
بازار با ایندیا پست )پست 

ملی هند(
- تحول در زنجیره عرضه

- ایجاد بستری بین 
المللی برای کشف 

قیمت

- قیمت گذاری باتوجه 
به قیمت های صادراتی/ 

وارداتی 

مدیریت ریسک 
قیمت

-
- برنامه "شرکت + مزرعه، 
قراردادهای آتی + سفارش"

- ارائه مدل تعاونی به عنوان 
تجمیع کننده محصوالت 

کشاورزان خرده پا

- مدل های 
قیمت گذاری بلند 
مدت در قرارداد 

پیمان   آتی

- بازار معامالت 
قراردادهای اختیار معامله
- راهبردهای پوشش 

ریسک پیجیده کشاورزان
- پوشش ریسک توسط 

دولت

مکانی برای 
سرمایه گذاری

- صندوق معامالت بازار 
)FOMA( کشاورزی

- سیستم معامالت اینترنتی
----

تسهیل معامالت 
فیزیکی

-بورس معامالت کاالیی 
برزیلی، شامل برنامه های 

دولت جهت خرید کاالها بر 
اساس بازار

- معرفی قراراد سویای از 
لحاظ ژنتیکی دستکاری شده 

و  دستکاری نشده 

- توسعه زیرساخت ها
- بورس نقدی الکترونیکی 

ملّی
-

- مکانیزم تحویل کاال و 
رسیدهای سیلو

-- قبض محصوالت کشاورزیتسهیل تأمین مالی
- رواج تأمین مالی بر اساس 

قبض انبار
-

-یکپارچه سازی امور 
تأمین مالی و پوشش 

ریسک

توسعه ی بازار
- مرکز تماس صادرکنندکان
- پیوندهای تجاری با چین

- برنامه "1000 دهکده، 
10000 کشاورز"

- استفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات

- توسعه صنعت
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فصل 12- پيامدهای توسعه 
پيام 1: شرایط موفقيت بورس کاال

بورس هــاي كاال همواره موفق نمي شــوند. حتــي در بورس هــاي كاالي موفق نيز، 
قراردادهاي برخي كاالها موفق نيســتند. درك شرايطی كه در آن بورس ها در تحقق منافع 
مورد نظر موفق عمــل می نمايند، گامي مهم براي ذينفعان در تصميم گيري درباره ی ايجاد 

يك بورس كاالست.
دو مقالــه در اين زمينه ديد خوبي را ارائه مي دهنــد. آنكتاد )1997(، عناصر اصلي اي 
را تشــريح مي كند كه احتمال موفقيت يك بورس كاال را تعيين مي كنند. اين مقاله به ويژه 
انتخاب هاي راهبردي اصلي را كه در هنگام تأســيس يك بورس كاال در برابر ذينفعان قرار 
دارد تحليل مي كند و نوع ساختار بورس، تمركز كاربران، ابزارها و قراردادهاي مناسب در 

شرايط مختلف بازار را ارزيابي مي كند. 
به ويژه در حوزه ی بورس هاي معامالت آتي كاال، شــيم )2006( پژوهشي را كه اخيراًً 
در زمينه ی شــرايط ضروري براي موفقيت انجام گرفته ارائــه مي دهد و در اين ارتباط به 
هفت بورس در كشــورهاي در حال توسعه اشاره مي كند. از اين ميان پنج بورس از سطح 
نقدشــوندگي كم و بيش مناسبي برخوردارند ولي دو بورس در اين زمينه مشكالتي دارند. 

در اينجا بد نيست نگاهي به نتيجه گيري هاي اين تحقيق داشته باشيم:
ثبات اقتصاد كالن و مقررات دولتی كه برای معامالت آتی مساعد باشند تقريباً پيش شرط 
موفقيت بورس های محلی معامالت آتی محســوب می شوند. پس از تحقق اين پيش شرط ها، 
قراردادی كه با قراردادهای موجود تفاوت چشمگيری داشته باشد يا ريسك مبنای بزرگی كه از 
حمايت بازار فيزيكی بزرگی برخوردار است، يكی از عناصر اصلی ای است كه به يك بورس 
جديد امكان می دهد سطح پايداری از نقدشوندگی را جذب كند. حتی در صورت تحقق همه ی 
اين شرايط، درصورتيكه واسطه های مالی توسعه يافته ای در بازار حضور نداشته باشند بورس با 
شكست مواجه می شود. واسطه های مالی كانال های توزيع بازارهای آتی هستند و هنگامی كه اين 
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كانال ها مسدود باشند، گسترش بازار دشوار است )شيم، 2006:46(.
مطالعه ی حاضر برخــي از نتيجه گيري هاي تحقيق شــيم را تأييد مي كند و اطالعات 
ديگري را نيز درباره ی مباني موفقيت مي افزايد. نخســت اينكه بايد به اين نكته توجه كرد 
كه وجود حجم بااليي از مبادالت )نقدشــوندگي( شــاخص اصلي موفقيت است. بدون 
نقدشــوندگي، سطح قيمت بازار ممكن است با يك معامله به راحتي تغيير كند و بنابراين 
بازار را با خطر بالقوه ی دســتكاري روبرو كند. همچنين بدون نقدشــوندگي، فعاالن بازار 
ممكن است به دليل عدم وجود طرف معامله نتوانند به راحتي موقعيت های معامالتی اتخاذ 
و يا از آن ها خارج شــوند. در چنين شرايطي، فعاالن بازار ممكن است مجبور شوند براي 
معامله در بازار قيمت هاي نامطلوبي را بپذيرند. در نهايت، نقدشوندگي يكي از پيش نيازهاي 
پوشش ريسك موثر و بنابراين، مشاركت فعاالن بخش كاالست. بدون نقدشوندگي، قيمت 
معامالت آتي يك كاال با بازارهاي نقدي مبنا هم خواني ندارد. در چنين شــرايطي، پوشش 

ريسك به اقدامي بيهوده و شايد هدر رفتن گسترده ی منابع منجر می شود.
اين مطالعه تأييد مي كند كه نظارت بر بازار يكي از شــرايط اصلي موفقيت بوده است. 
سال هاي ابتدايي توسعه ی بورس در چين در اوايل دهه ی 1990 روشن ترين تجلي خطرات 
ناشــي از فقدان چارچوب نظارتی متمركز و با ثبات است. اگرچه بورس هاي چين در اين 
خالء نظارتی توانســتند نقدشوندگي خود را افزايش دهند، اين نقدشوندگي منظم و پايدار 
نبود. بازارها شكننده و بي ثبات بودند، اقدامات نامناسب زيادي در آن ها صورت مي گرفت، 
فعاالن زيان هاي ســنگيني را تحمل مي كردند و تعداد بورس هــا و قراردادها به اندازه اي 
افزايش يافت كه مانع از كشف قيمت و مديريت ريسك مناسب مي شد. در ساير كشورهاي 
مورد مطالعه و در چين پس از اصالحات بازار به دست دولت، چارچوب نظارتی منسجمي 
زيربناي توسعه ی بورس و رشد نقدشوندگي بوده است. در همه ی كشورهاي مورد مطالعه، 
ويژگي اين چارچوب تقسيم مسئوليت ميان بورس به عنوان سازمان خود انتظام و يك نهاد 

ناظر خارجي بوده است كه در برابر دولت پاسخگوست.
بــا وجود اين، اين گزارش بر حوزه هايي نيز تأكيد مي كند كه فعاليت هاي نظارتی بيش 
از حد مانع از توسعه ی بازار شده است. در چين و هند، منع برخي از انواع ابزارها )به ويژه 
معامالت اختيار( و ممنوعيت مشــاركت برخي از فعاالن بازار )به ويژه بانك ها( سودمندي 
خدمات بورس كاال به ويژه براي كشــاورزان خرده پا را محــدود مي كند. اين وضعيت را 
مي توان با آفريقاي جنوبي مقايسه كرد كه بخش نسبتاً زيادي از كشاورزان ) البته كشاورزاني 
كه درمقايسه با كشاورزان معمولي چيني يا هندي تجاري تر هستند( با استفاده از ابزارهاي 
اختيار در بازار معامالت آتي مشــاركت كرده اند. همان طور كه در بخش 5 توضيح داديم، 
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قراردادهای اختيار معموالً بيشــتر از قراردادهای آتی براي مشــاركت كشاورزان مناسب 
هســتند. عالوه بر اين بانك هاي آفريقاي جنوبي اغلب نقش مهمی در تســهيل دسترسی 
كشاورزان به راه حل هاي مديريت ريسك كه معموالً همراه با موافقت نامه هاي قرارداد خريد 
كاالي فيزيكي و تأمين ماليارائه می گردد، ايفا كرده اند. اين به معناي آن نيســت كه وضع 
چنين محدوديت هايي در چين و هند اشــتباه بوده است )شايد دولت براي محدود كردن 
ابزارهاي معامالتي و نوع فعاالن بازار، دست كم در مراحل نخست توسعه ی بورس داليل 
خوبي داشته باشــد(. با وجود اين، با توسعه و رشد بازارها در اين دو كشور، معلوم شده 
است كه برخي از منافعي كه بورس كاال مي تواند ايجاد كند به دليل تداوم اين منوعيت هاي 

نظارتی حذف شده است. 
مطالعه ی حاضر نيز تا ميزان زيادي اين ديدگاه شيم را تأييد مي كند كه: "بورس ها نيازمند 
قراردادي هستند كه با قراردادهاي موجود تفاوت چشمگيري داشته باشد يا داراي ريسك 
مبنايي باشــد كه از حمايت يك بازار فيزيكي بزرگ برخوردار اســت". مسلماً اين مسئله 
در بورس مالزي صادق اســت كه سطوح نقدشــوندگي خوبي را براي قرارداد آتي روغن 
خرماي خام خود فراهم نموده است )نخستين قرارداد معامالت آتي روغن خرما در بورس 
در ســطح جهان( اما در مورد ساير قراردادهاي كاال كه آن ها سعي درتوسعه آن را داشته اند 
صادق نيست. قراردادهاي آتي هل و روغن نعنا در هند نيز در نوع خود نخستين قرارداد در 
جهان هستند. در برزيل، چين و آفريقاي جنوبي، بازارهاي فيزيكي بزرگي فعاليت دارند. در 
زمينه ی كاالهاي مورد مطالعه مشــخص گرديد كه درصورتی كه كاربران داخلي سعي كنند 
معامالت خود را با بورس هاي مرجع بين المللي پوشــش دهند، ريسك مبنا پديدار خواهد 
گرديد. اين مســئله ناشي از عوامل مختلفي است: شــرايط جوي و زمانبندي هاي فصلي 
متفاوت )آفريقاي جنوبي(، محدوديت هاي معامالت بين المللي و داخلي )چين( و تفاوت 

در مشخصات كيفي و دشواري تحويل به بازارهاي خارجي )برزيل(.
با وجود اين، برخالف نتيجه گيري شــيم، بورس هاي هند قراردادهاي نقد شونده اي را 
براي كاالهايي كه در نقاط ديگر جهان معامله مي شــوند، از قبيل طال، روغن خام و گندم 
ايجاد كرده اند. اين دســتاورد ناشــي از وجود يك بازار فيزيكي داخلي بزرگ و عالقه ی 
چشــمگير به سوداگري و تأمين بستری داخلي است كه كاربرد آن آسان تر از بورس معيار 
جهاني است. براي برخي از كاالهايي كه در بازارهاي جهاني معامله مي شوند، بورس هاي 
هند با اســتفاده از مشخصات و قيمت هاي تسويه ی بورس معيار جهاني، همان قرارداد را 
با پول داخلي ارائه داده اند. اين مســئله تحويل كاال را براي فعاالن بازار داخلي امكان پذير 
ســاخته و در عين حال، از ريســك ارز خارجي و كنترل  منابع ارزی پرهيز كرده اســت. 



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 346

آربيتراژ بيــن بورس هاي هند و بورس هاي مرجع جهانــي تضمين مي كند كه قيمت هاي 
داخلي و جهاني با يكديگر هماهنگ باشند. 

در ارتباط با اهميت ثبات اقتصادي كالن و حضور واســطه هاي مالي بايد به پژوهشي 
كه در مطالعه شــيم ذكر شــده توجه كرد. با وجود اين، اين گزارش سه عنصر ديگر را نيز 
روشن مي كند كه از رشد بورس در بازارهاي مورد مطالعه حمايت مي كنند: مشاركت طيف 
وســيعي از نهادهايي كه به عنوان پوشــش دهنده ی ريسك و سوداگر عمل مي كنند، تأكيد 

آموزشي بر توسعه ی بازار و وضعيت زيرساخت هاي بازار.
حضورطيف گسترده اي از نهادهاي مختلف به عنوان پوشش دهنده ی ريسك و سوداگر 
يكي از عناصر مهمي است كه در همه ی بازارهاي مورد مطالعه وجود داشته است. بسياري 
از اين كشورها مي توانند نقدشوندگي را با اتكا به بازارهاي فيزيكي بزرگ ايجاد كنند. اين 
نقدينگي ممكن است عمدتاً از ســوي فعاالن مّلي تأمين شود. ازجمله مي توان به چين و 
هند اشــاره كرد كه در حال حاضر ممنوعيت ها مانع از مشــاركت نهادهاي خارجي است. 
يكي ديگر از منابع اين نقدشــوندگي مي تواند فعاالن خارجي باشــد. ازجمله مي توان به 
قرارداد آتي روغن خرماي خام بورس مالزي اشــاره كرد كه به عنوان بورس مرجع صنعت 
روغن خرماي جهان محســوب مي شود. در مواردي كه مجموعه ی گسترده اي از صنايع و 
گروه هاي هم سود كه در معرض ريسك كاالي پايه قرارداد قرار دارند در زنجيره ی عرضه 
حضور داشــته باشند ايجاد نقدشوندگي آسان تر اســت. اين مسئله درباره ی اكثر كاالهاي 
مورد مطالعه صادق اســت. مثاًل زنجيره كاالي گاو برزيلي شــامل دامداران، كشتارگاه ها، 
فراوران و صادركنندگان گوشت، توليد كنندگان غذا و رستوران هاي كوچك و زنجيره اي، 
همراه با توليدكنندگان و خريداران پوســت و چرم است. در نهايت، طيفي از فعاالن بازار 
كه به ســوداگري اشــتغال دارند، ازجمله شــركت هاي معامالتي، بانك ها و صندوق هاي 
ســرمايه گذاري يكي ديگر از عناصر موفقيت در چهار كشور مورد مطالعه بوده اند. ولي در 
چين، منع مشــاركت فعاالن نهادي با حجم بزرگي از فعاليت هاي ســوداگرانه كه ناشي از 

سرمايه گذاران كوچك است جبران مي شود.
تأكيد آموزشــي بر توســعه ی بازار و گنجاندن آگاهي بخشي و ظرفيت سازي در اين 
برنامه ها، يكي از عناصر افزايش نقدشــوندگي در هر يك از كشورهاي مورد مطالعه بوده 
اســت. در مواردي كه بورس هاي كاال و خدماتي كه ارائه مي دهند جديد و ناآشــنا باشند، 
فعاالن بازار براي غلبه بركمبود دانش و همچنين تســهيل تغيير ذهنيتي كه اغلب ضروري 
اســت، نيازمند آموزش هســتند. عالوه بر اين، آموزش كليد اطمينان از اين اســت كه از 
طريق ايجاد ظرفيت اســتفاده ی مناســب از بازارها در ميان كشاورزان خرده پا و نهادهايي 
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كه با محدوديت منابع روبرو هســتند، مزيت هاي بورس به صورت عادالنه و برابر توزيع 
مي شــوند. بدين ترتيب، اغلب بورس يا شركاي آن كشــاورزان را در اولويت برنامه هاي 
آموزشــي خود قرار مي دهند. اين مســئله به ويژه در چين و هنــد مصداق دارد كه بخش 
عمده اي از توليد توسط كشاورزان خرده پا انجام مي شود. برنامه هاي آموزشي را مي توان در 
برنامه هاي تجاری ســازی كسب و كار كشاورزان خرده مالك و توسعه ی تعاوني ها كه در 

همه ی بازارهاي مورد مطالعه در صدر اولويت ها قرار دارند نيز گنجاند. 
زيرســاخت هاي كارآمد بازار يكي از عناصر مهم موفقيت بازار معامالت آتي اســت. 
با وجود اين، اين مطالعه نشــان داده اســت كه براي موفقيت يك بورس، لزومي ندارد كه 
زيرســاخت هاي بازار قبل از معرفي بورس به خوبي توســعه يافته باشند. به لحاظ نظري 
بازار معامالت آتي بايد بر مبناي بازارهاي فيزيكي توســعه يافته ايجاد شوند )نير، 2004(. 
بورس هاي مالزي و آفريقاي جنوبي براساس چنين زيرساخت هايي متولد شدند. به ويژه در 
آفريقاي جنوبي، شبكه گسترده اي از انبارها پيش از ايجاد بورس وجود داشت و بورس در 
مراحل نخســت توسعه خود، نظام قبض انبار يكپارچه اي را ايجاد كرد كه به سرعت مورد 
پذيرش متصديان انبارها، فعاالن زنجيره ی كاال و تأمين كنندگان خدمات مالي قرار گرفت. 
با وجود اين، اين مطالعه همچنين نشــان داده است كه چگونه بازارهاي معامالت آتي 
كاال مي توانند در بازارهاي فيزيكي پراكنده يا بازارهايي كه زيرســاخت هاي ضعيفي دارند 
نيز فعاليت نموده و به يكپارچه سازي و ارتقاي آن ها كمك كنند. در چنين شرايطي، بورس 
را مي توان "جزيره تعالي" دانســت كه در آن ساير كاركردهای بورس به دنبال كاركردهای 
ســه گانه اصلی آن آشــكار گرديده و در خدمت بازار فيزيكی مربوطه قرار می گيرد. اين 
حالت در برزيل و هند ايجاد شــده اســت كه بورس معامالت آتي محرك ايجاد يا بهبود 
زيرســاخت هاي بازار از قبيل انبار بوده است، استانداردهاي كيفي را اعمال يا تقويت كرده 
است، قيمت هاي مرجع نقدي بهتري را ايجاد كرده و براي تقويت مبادالت بازارهاي نقدي 
كانال هاي تحويل فيزيكی مناســبی را ايجاد كرده اســت. علی رغم اين كه كشورها نشان 
مي دهند كه زيرساخت هاي توسعه يافته پيش شرط موفقيت بورس نيست، اما الزم است بر 
اين نكته تأكيد كرد كه زيرساخت هاي بازار بايد به موازات رشد بازار بهبود بيابند تا بورس 
بتواند به فعاليت خود ادامه دهد )يك بورس معامالت آتي كاال بايد به ســرعت ثابت كند 
كه از سيســتم تحويل كارآمدي برخوردار است كه هم گرايي ميان قيمت هاي نقدي و آتي 

را تضمين مي كند(.
همچنين بايد به دو پيش شــرط عملياتي ديگر در محيــط معامالتي نيز توجه كرد كه 
بــه بازارهاي معامالت آتــي كاال امكان مي دهد اثربخش و پايدار باشــند: اطالعات بازار 
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كه به صورت شــفاف براي پرهيز از نابرابري هايي كه ممكن اســت به نفع برخي گروه ها 
باشد منتشر مي شــوند و اتاق پاياپايي كه به عنوان طرف مركزي براي تضمين عملكرد هر 

قراردادي كه از طريق بورس منعقد شده است عمل مي نمايد.
خالصه اينكه به دولت هاي كشــورهاي در حال توســعه كه به دنبال ايجاد بورس هاي 
معامالت آتي كاال هســتند توصيه مي شود تا قبل از تأسيس يك بورس، دقيقاً بررسي كنند 
كه آيا بازارهاي آن ها از پتانســيل ايجاد نقدشوندگي كافي برخوردارند يا خير؟ اگر چنين 

نباشد، مي توان دو گزينه را دنبال كرد:
نخستين گزينه، اتخاذ رويكردي منطقه اي به توسعه ی بورس است. اين رويكرد مي تواند 
پتانسيل نقدشــوندگي معامالت از طريق تعدادي از بازارهاي مّلي مختلف كاال را افزايش 
دهد. با وجود اين، درحالي كه رويكرد محلي ممكن است بر محدوديت هايي كه بازارهاي 
فيزيكــي كوچك و طيف محدود فعاالن بالقــوه ی بازار تحميل مي كنند غلبه كند، الزاماً بر 
چالش هايي كه ضعف زيرســاخت هاي بازار ايجاد مي كنند غلبه نمي كند. همچنين شــايد 
ايجــاد يك چارچوب نظارتی منطقه اي چالش برانگيز باشــد. اين چارچوب بايد عالوه بر 

موثر بودن، با بازارهاي مّلي نيز هم خواني داشته باشد. 
گزينه ی دوم، توســعه ی بورس هاي كااليي اســت كه ابتدا معامله ی ابزارهايي را ارائه 
مي دهد كه از قراردادهاي معامالت آتي ساده تر هستند. از جمله مي توان به معامالت نقدي 
يا حتي تنها ثبت خدمات اشاره كرد. در مرحله بعد چنين نهادهايي مي توانند در جايگاهي 
قرار بگيرند كه براســاس شرايط بازار، ابزارهاي پيچيده تري را ارائه كنند. شرايط موفقيت 
بورسي كه معامالت نقدي يا پيمان های  آتی را ارائه مي  دهد به ميزان چشمگيري آسان تر از 
معامالت قراردادهای آتي  كاالست. نقدشوندگي از اولويت هاي اصلي نيست اگرچه حجم 
معامالت باالتر مناســب تر است، چنين بورسي حتي براســاس معامالت كم نيز مي تواند 
فعاليت نمايد. چنين بورســي الزامات نظارتی ساده تری داشته و از نظر حضور واسطه های 

مالی نيز ضوابط سهل گيرانه تري دارد.

پيام 2: انطباق پذیری برای کار در شرایط محلی مختلف در کشورهای در 
حال توسعه 

اين مطالعه نشــان مي دهد كه چگونه بورس ها در شرايط متفاوتي ايجاد شده اند و هر 
يك در بازار محلي خود نقش مهمي را ايفا كرده اند. پنج كشــورمورد مطالعه شرايط بسيار 
متفاوتي دارند. از اين ميان دو كشور دوران گذار اقتصادي را از سر گذرانده اند، دو كشور 
گذار سياســي را تجربه كرده اند و يك كشور هيچ گذاري را تجربه نكرده است. همچنين 
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توليد در دو كشــور عمدتاً به دســت توليدكنندگان كوچك و خرده پا انجام مي گيرد و سه 
كشور به توليدكنندگان كوچك و توليدكنندگان تجاري متكي هستند. برخي از اين كشورها 
گسترش بازارهاي صادراتي را در اولويت قرار داده و برخي ديگر، تثبيت بازارهاي داخلي 
را در دســتور كار خود قرار داده اند و برخي نيز آميزه اي از اين دو را برگزيده اند. بورس ها 
در كشورهايی كه از نظر اقتصادی باز هستند و همين طور در كشورهايی كه از اين نظر بسته 
می باشند، عملكرد موفقی داشــته اند. درحالي كه بسياري از بورس ها در كشورهايي عمل 
مي كنند كه زيرســاخت هاي بازار، نهادها و رويه ها بســيار توسعه يافته اند و بازارهاي مّلي 
در آن ها يكپارچه هستند، مطالعه حاضر نشان مي دهد كه تأسيس بورس در كشورهايي كه 
بازارها نيازمند توسعه و يكپارچگي بيشتر هستند نيز با موفقيت همراه بوده است. بنابراين 
مي توان گفت كــه بورس های كاال، نهاد هاي انعطاف پذيری هســتند كه مي توانند خود را 
با شــرايط متفاوتي تطبيق داده و به موفقيت دســت يابند. انعطاف پذيري داراي جنبه هاي 
مختلفي است. اين بدان معناست كه بورس معموالً بيشترين تأثير را در حوزه هايي كه داراي 
بيشترين آزادی عمل است بر جاي مي گذارد. بنابراين، نقشي كه بورس در تسهيل و تسريع 
توسعه ی بازارهاي كاالي نقدي ايفا مي كند تا حد زيادي به جايگاه بازارهايي كه محل آغاز 
فعاليت بورس هســتند بستگي دارد. تمايز ميان مالزي كه بازارهاي نقدي آن بسيار توسعه 
يافته و قانونمند بودند، با برزيل و هند كه در آن بازارهاي نقدي چندپاره و زيرســاخت ها 
ضعيف بود، شايد بارز ترين مثال باشد. با وجود اين، بورس مالزي بر جنبه ی ديگري كه در 
آن از محدوده ی عمل بيشتري برخوردار بوده تأثير شگرفي گذارده است. جايگاه نخستين 
بورس جهان كه قرارداد نقدشــونده اي را براي روغن خرماي خام ارائه داده است، به اين 
بورس امكان داده است تا براي نخستين بار بتواند قدرت قيمت گذاري كااليي كه در سطح 

جهاني معامله مي شود را به يكي از كشورهاي درحال توسعه منتقل كند. 
درباره ی اهميت بورس ها براي توليدكنندگان خرده پا نيز مي توان نتيجه گيري مشابهي را 
انجام داد )در اين باره در پيام 4 بيشــتر سخن مي گوييم(. در مواردي همچون چين و هند 
كه در آن شــيوه توليد عمدتاً براساس توليدكنندگان خرده پا استوار است، بورس بيشترين 
امكان را براي برقراري ارتباط مســتقيم با توليد كنندگان كوچك دارد. در مواردي همچون 
مالزي و برزيل كه هم زمان با كشاورزان خرده پا و تجاری مواجه هستيم و بخش كشاورزان 
خرده پا در چارچوب حمايت دولتي عمل مي كند، بورس ها نمي توانند تأثير مستقيم چنداني 
بر كشــاورزان خرده پا بگذارند. با وجود اين، با در دســتور كار قرار دادن تجاري ســازي 
كشــاورزان خرده پا به عنوان بخشی از اصالحات بخش كشــاورزی در اكثر اين كشورها، 
مي توان انتظار داشت كه با افزايش دانش، منابع و ظرفيت كشاورزان خرده پا براي مشاركت 
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در بازارها، اهميت بورس براي آن ها بيشتر شود. 
انطباق پذيري درباره ی خدماتي كه يك بورس ارائه مي دهد نيز صادق است. بورس مجموعه 
نيازهايی را برآورده مي كند و اين موضوع فقط به مديريت ريسك قيمت خالصه نمی گردد. بدين 
ترتيب، شــعبه ی كاالي بورس كاال و معامالت آتي برزيل طيف گسترده اي از خدمات را ارائه 
مي دهد كه ازجمله مي توان به معامله ی كاالهاي فيزيكي، پيمان های  آتی، اوراق بهادار روستايي، 
اعتبارات اسنادي كشاورزي، مزايده ی موجودي انبارهاي دولتي، مناقصات عمومي و خريدهاي 
خصوصي اشاره كرد. بورس كاالي هند به زودي بورس مّلي معامالت نقدي الكترونيكي را براي 
معامله نقدي كاال راه اندازي مي كند )اين ابتكاري است كه هدف يكپارچه سازي بازارهاي پراكنده 
هند را دنبال مي كند(. براي صنعت غالت آفريقاي جنوبي، بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ 
ســافكس در هدايت منابع مالی به سمت فعاالن بخش كشاورزی نقش مهمي ايفا كرده است. 
بورس كاالي داليان با توجه به نياز توليدكنندگان چيني به پوشش ريسك توليد و ريسك قيمت، 

در حال ايجاد قرارداد مشتقه هاي وضعيت جوی است.
عالوه بر اين، انعطاف پذيري به معناي اين اســت كه خدماتي كه ارائه مي شــود ممكن 
اســت برحسب نيازهاي فعاالن مختلف، در يك كشــور هم داراي تفاوت هايي باشد. در 
اين زمينه برزيل نمونه ی خوبي اســت. در بخش كشاورزي برزيل كه بخش هاي تجاري و 
توليدكنندگان كوچك نيازهاي متفاوتي دارند اين دوگانگي به چشم مي خورد. از يك سو، 
بخش تجاري نيازمند مديريت ريســك نوسان شديد قيمت و افزايش رقابت در بازارهاي 
صادراتي اســت. با وجود اين چالش ها، خدمات مديريت ريســك قيمت، كشف قيمت 
و تســهيل صادرات بورس كاال و معامــالت آتي برزيل نياز مهمي را بــرآورده مي كنند. 
از ســوي ديگر، كشاورزان كوچك، به ويژه كشــاورزاني كه در برنامه ی اصالحات ارضي 
دولت هســتند، از بسته هاي كمكي دولت ازجمله حمايت در زمينه ی قيمت، خريد دولتي 
و اعتبارات يارانه اي بهره مند مي شــوند. دولت از مكانيزم هاي بورس كاال و معامالت آتي 
برزيل براي تأمين اين تســهيالت، افزايش كارايي ارائه خدمات و كاهش بار مالي بر منابع 

بودجه اي استفاده مي كند.
پيامدهاي توســعه اي انعطاف پذيري بورس اين اســت كه بــورس مي تواند يك ابزار 
سياستي سودمند در مجموعه اي از شرايط مختلف باشد. بنابراين بورس به طور بالقوه براي 
همه ی كشــورهاي در حال توسعه سودمند است. اگرچه هر پنج بورسي كه در اين مطالعه 
بررسي شــدند در كشورهاي در حال توســعه اي كه داراي درآمد متوسط هستند فعاليت 
دارند، شرايط محلي و چالش هايي كه اين شرايط ايجاد مي كنند، نمايانگر شرايطي هستند 
كه در برابر ســاير كشورهاي درحال توسعه )بزرگ و كوچك، فقير و غني( نيز قرار دارد. 
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همان طور كه در بخش هاي بعد خواهيم گفت، اين بدان معنا نيســت كه هر كشور در حال 
توســعه اي بايد الزاماً بورس كاال را راه اندازي كند، يا اينكه بورس كاال نوشــدارويي است 
كه به تنهايي مي تواند همه ی دردهاي بخش كااليي يك كشور را درمان كند. با وجود اين، 
واقعيت های موجود نشــان می دهد كه بورس به طور بالقــوه نهاد مهمي در راهبرد بخش 

كااليی يك كشور است.

پيام 3: اهميت بورس در کشورهایی که کمترین ميزان توسعه را دارند
كشورهايي كه كمترين ميزان توسعه را تجربه كرده اند كشورهايي هستند كه در زمينه ی 
بهره مندي از اقتصاد جهاني كمترين توان را دارند. اين كشــورها اغلب براي كسب درآمد، 
اشــتغال و ارز خارجي به توليد و صادرات تعداد محدودي از كاالها وابسته اند. برعكس، 
نوســان قيمتي كاالهاي مهم وارداتي )مثاًل مواد خوراكي اصلي يا نفت خام( مي تواند ثبات 
مالي اين كشــورها را با چالش بزرگی روبــرو كند و ذخاير محدود ارزهاي خارجي آن ها 
را تحت فشــار بگذارد. بنابراين، حمايت در برابر حركت هاي ناگهاني قيمت كاالها يكي 
از الزامات حســاس اين كشورهاست. براي كمك به اين كشورها در اين حوزه گزينه هاي 
سياســتي مختلفي وجود دارد. يكي از اين گزينه ها مديريت ريسك قيمت است )به بخش 

2 نگاه كنيد(.
مي توان گفت كه مطالعه ی پنج كشور در حال توسعه كه داراي درآمد متوسطي هستند، 
به دليل تفاوت هاي موجود در عملكرد اقتصادي، شرايط زيرساخت ها و يكپارچه سازي در 
اقتصاد جهاني، ممكن است نتواند اطالعاتي را فراهم كند كه براي كشورهايي كه كمترين 
ميزان توســعه را يافته اند سودمند باشد. با وجود اين، هر يك از كشورهاي مورد مطالعه از 
نظر درآمد سرانه، دسترســي به زمين و فرصت ها و الگوهاي معيشت داراي نابرابري هاي 
گســترده اي نيز هستند. هر يك از اين كشــورها داراي بخش بزرگي از كشاورزان خرده پا 
هســتند كه گاهي بار اصلی توليد را بر دوش می كشــند )چين و هنــد( و گاهي همراه با 
بخش كشــاورزي تجاري فعاليت مي كنند )برزيل، مالــزي و آفريقاي جنوبي(. درس هاي 
مرتبط با ســودمندي )يا سودمندي بالقوه( بورس براي كشاورزان و توليدكنندگان كوچك 
در اين كشــورها، براي ساير كشــورهاي در حال توسعه )از جمله كشورهايي كه كمترين 
ميزان توســعه را دارا هســتند( نيز اهميت دارد. در بخش زير درباره ی ارتباط بورس ها با 

توليدكنندگان و كشاورزان كوچك بيشتر سخن گفته ايم. 
كشــورهايی كه از كمترين درجه توســعه يافتگی برخوردارند، نيازي ندارند كه براي 
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دسترســي به ابزارهاي مديريت ريســك قيمت، يك بورس داخلي معامالت قراردادهای 
آتي ايجاد كنند و تقريباًً در همه ی شــراط بايد از چنين كاري پرهيز كنند. با وجود اين، تا 
جايي كه بازارهاي نقدشونده ی بين المللي مديريت ريسك براي كاالهايي كه اين كشورها 
به آن وابسته هســتند وجود دارد، نهادهايي كه از توانمندي هاي مديريتي و فني مورد نياز 
برخوردارند )دولت ها، تعاوني هاي توليدكنندگان و موسسات مالي( بايد در زمينه ی نحوه ی 
اســتفاده ی سودمند از اين ابزارها آموزش ببينند. براي نمونه مي توان به مورد ماالوي اشاره 
كرد كه بانك جهانی، با استفاده از راه حل معامالت اختيار در فرابورس كه پيرامون قرارداد 
ذرت سفيد بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/سافكس ساختار يافته بود، خريد غله توسط 

دولت آن كشور را تسهيل كرد. 
دومين گزينه، رويكردي منطقه اي به توســعه ی بورس اســت كه تعدادي از بازارهاي 
كوچك يا بازارهاي كشــورهايي را كه كمترين ميزان توسعه را دارند دربر مي گيرد. شايد 
تأســيس بورس آفريقا بهترين نمونه از اين رويكرد باشد. در سال 1991، سازماني كه قبل 
از اتحاديه ی آفريقا وجود داشــت متوجه شد كه يك بورس كاال مي تواند به عنوان ابزاري 
براي يكپارچه ســازي آفريقا عمل كند1. آنكتاد در زمينه ی ايجاد بورس كاال و مشــتقه هاي 
آفريقا با اتحاديه ی آفريقا، دولت هاي مّلي و بخش خصوصي همكاري كرده است. مركزی 
در بوتسوانا بورس هاي محلي و انبارهاي كشورهاي مختلف را به يكديگر متصل مي كند. 
بورس هاي محلي از يك سيستم معامالتي و ستاد مشترك استفاده مي كنند. گذشته از ايجاد 
امكان معامالت داخلي، اين سيســتم مشترك، هماهنگ سازي معامالت بورس هاي كاالي 
كشورهاي مختلف را فراهم مي سازد. اين روش )يعنی مدل هسته مركزی و اعضا( نه تنها 
بر مشكل هزينه های اوليه ی سنگين تاسيس بورس كه اغلب كشورهای آفريقايی از تامين 
آن ناتوان هستند غلبه می نمايد، بلكه با افزايش درجه نقدشوندگی معامالت و كشف قيمت 
بهتر، به توليدكنندگان آفريقايــی اجازه می دهد محصوالت خود را به بازار عرضه كرده و 
ريســك نوســانات قيمت را مديريت نمايند. در حال حاضر رويكرد منطقه اي مشابهي، با 

حمايت آنكتاد مراحل نخست خود را در آمريكاي مركزي طي مي كند.
در نهايت، ممكن است براي بورس كاال در كشورهاي كمتر توسعه يافته اي كه مي كوشد 
در زمينه هايي بجز مشــتقه ها معامله كند، محدوده ی كار واقع بينانه اي وجود داشته باشد. 
چنين بورسي مي تواند بر تسهيل معامله در بازارهاي نقدي كاال، از طريق حراج يا خدمات 
ثبت متمركز شود. اين مســئله مي تواند راه مهمي براي كاهش هزينه هاي معامله مرتبط با 

1- معاهده ی ابوجا برای تشکیل جامعه ی اقتصادی آفریقا، 1991 



353 پيامدهای توسعه

يافتن طرف معامله ی مناســب باشد. در مرحله بعد بر مبناي اين مبادالت نقدي مي توان به 
تدريج خدمات ديگري را نيز به منظور كنترل ســاير هزينه ها و ريســك هاي مهم مرتبط با 
معامله در اين كشورها ارائه داد. ازجمله مي توان به خدمات رده بندي كيفي و صدور گواهي 
و مكانيزم هاي آربيتراژ براي حل مشــاجرات اشاره كرد. يكي از نمونه هاي چنين بورسي، 

بورس كاالهاي كشاورزي آفريقاست كه در اواخر سال 2006 در ماالوي تأسيس شد.

پيام 4: ارتباط با کشاورزان خرده پا
توليدكنندگان خرده پا در ساختار كشــاورزي هر يك از كشورهاي مورد مطالعه نقش 
مهمــي ايفا مي كنند. در چين و هند، " كشــاورزان خرده پا بخــش عمده ی محصوالت را 
توليد مي كنند... و كشاورزان ممكن است به دليل اينكه از نقدينگي و اطالعات كافي براي 
مديريت ريسك هاي فعاليت هاي كشــاورزي برخوردار نيستند به شدت زيان ببينند" )فن 
براون، گوالتي و فن، 9: الف 2005(. در هر دو كشور، بررسي وضعيت كشاورزان خرده پا 
در حل چالش هاي خاص كشــاورزي و همچنيــن چالش هاي كلي مرتبط با كاهش فقر و 

ايجاد مسيري عادالنه و مبتني بر مساوات براي رشد اهميت زيادي دارد. 
ساختار بخش كشاورزی در سه كشور ديگر )برزيل، مالزي و آفريقاي جنوبي( به گونه ای 
است كه در آن بطور هم زمان می توان الگوی توليد تجاری و الگوی توليد كشاورزان خرده 
پا را مشاهده نمود. در اين كشورها، توسعه ی كشاورزان خرده پا از اولويت هاي سياست ها 
نيز هست و در بي عدالتي هاي قبلي ريشه دارد: در آفريقاي جنوبي، توانمند سازي اقتصادي 
ســياهان در كشــاورزي در قلب حل نابرابري هاي رژيم آپارتايد قــرار دارد و در برزيل، 
اصالحات ارضي براي حل نابرابري هاي شديد، از زمان دولت كاردوسو در سال 1995 در 
صدر اولويت ها قرار گرفته و اكنون در دوران زمامداري رييس جمهور لوال نيز چنين است؛ 
در مالزي، دولت توســعه ی كشــاورزان كوچك را كليد تبديل كشاورزي به "موتور سوم 
رشد" مي داند. در اين كشورها، حل مشكالت كشاورزان كوچك در قلب ايجاد همبستگي، 

انسجام و شمول مّلي قراردارد.
در چهار كشــور از كشورهاي مورد مطالعه، از كشــاورزان خرده پا انتظار نمي رود كه 
مســتقيماًً در بازارهاي معامالت آتي شركت كنند )دســت كم تا زماني كه از دانش، منابع 
و ظرفيت هاي الزم برخوردار نشــده اند(. با وجود اين، اين مطالعه مســتند كرده است كه 
چگونه تعاوني هاي كشاورزي )همان طور كه در ارتباط با هند مستند شده است( توانسته اند 
درنتيجه ی  راهبردهاي پوشــش ريسك خريداران )كه در ارتباط با چين مستند شده است( 
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يا از طريق بانك ها و اتاق هاي پاياپاي )كه در ارتباط با آفريقاي جنوبي مستند شده است( 
دسترســي غيرمستقيم به بازارهاي معامالت آتي را فراهم ســازند. بدين ترتيب، كشاورز 
خرده پــا مي تواند بــدون نياز به صرف وقت و منابع قابل توجهي كه دخالت مســتقيم در 

بازارهاي معامالت آتي كاال را طلب مي كند، از منافع مديريت ريسك بهره مند شود.
در هند، تمايل به تشــويق مشــاركت كشــاورزان خرده  پا در بازارها )از طريق تجميع 
كنندگان يا مشاركت مستقيم( بيشتر است. بورس مّلي نقدي الكترونيكي كه بورس كاالي 
هند پيشنهاد كرده است مي تواند به عنوان عاملي براي بهبود مشاركت كشاورزان در بازارهاي 
معامالت آتي عمل كند. با آشناسازي كشــاورزان با معامالت الكترونيكي كه دسترسي به 
بازار، قيمت گذاري شفاف و تحويل آسان را فراهم مي سازد، يكپارچه سازي بازارهاي نقدي 

و آتي مي تواند مشاركت كشاورزان در بازارهاي معامالت آتي را تسهيل كند. 
مديريــت ريســك قيمت اغلب مهمترين مزيتي نيســت كه بورس هــاي كاال نصيب 
كشاورزان مي كنند. اين مطالعه مســتند كرده است كه برخي از مهمترين تأثيرات ناشي از 
كاركردهاي كشف قيمت، توسعه ی بازار فيزيكي و تسهيل تأمين مالي هستند كه بورس ها 
ارائه مي كنند. شــايد بزرگ ترين تأثير ناشي از انتشار قيمت ها و ساير اطالعات بازار باشد 
كه در صورت آموزش كشــاورزان در زمينه ی نحوه ی استفاده ی مناسب از اين اطالعات، 
مكانيزمي مهم براي افزايش ظرفيت كشاورزان است. در چين، بورس كاالي داليان در سال 
2004 برنامه ی آموزشــي 1000 دهكده، 10000 كشاورز را آغاز كرد. تا اوايل سال 2007، 
بيش از 40000 كشاورز در زمينه ی نحوه ی استفاده از قيمت هاي معامالت آتي براي بهبود 
تصميمات برداشــت محصول آموزش ديدند. در هند، دسترسي به بازارها، اطالعات بازار 
و كمك تكنولوژيك از طريق شــراكت مبتكرانه بورس كاالي هندی با شركت بورس هند 
ارائه شده اســت. در هر دو كشور، نابرابري هاي اطالعاتي كاهش يافته و قدرت چانه زني 
كشــاورزان با واسطه ها بهبود يافته است. يكپارچه ســازي و ارتقاي بازارهاي فيزيكي كه 
كشــاورزان در آن معامله مي كنند )برزيل و هند(، تسهيل مكانيزم هاي تأمين مالي )برزيل و 
هند و به طور بالقوه آفريقاي جنوبي و چين( و برنامه هاي آموزشــي )برزيل، چين، هند و 

آفريقاي جنوبي( از ديگر تأثيرات فعاليت بورس بوده است.
بايد بر پتانســيل توسعه ی بيشتر در اين حوزه تأكيد كرد. اين مطالعه دو نكته اصلي را 
نشان مي دهد. نخســت اينكه با سازماندهي كشاورزان خرده پا در قالب تعاوني ها، احتمال 
دارد طيف گسترده تري از خدمات بورس هاي كاال )ازجمله مديريت ريسك قيمت( براي 
كشــاورزان اهميت يابد و در دســترس آنان قرار بگيرد. اين خدمات اكنون در دســترس 

كشاورزان تجاري و كشتزارهاي برزيل، مالزي و آفريقاي جنوبي قرار دارند. 



355 پيامدهای توسعه

دوم اينكه به نظر مي رسد براي توسعه ی ابزارها و مكانيزم هاي تحويلي كه مي توانند در 
شرايط كنوني به نفع كشاورزان خرده پا و فقير باشد فضاي بيشتري وجود دارد. به طور كلي 
اين مطالعه مي گويد كه بازارهاي معامالت آتي در نقطه ی نســبتا پاييني از منحني توسعه ی 
ابزارهاي مبتني بر بازار براي استفاده ی مفيد كشاورزان خرده پا قرار دارند. عالوه بر اين، هنوز 
حتي بســياري از متخصصين فني نيز دربار ه ی اينكه مي توان مدل تحويل مناسبي را براي 
چنين ابزارهايي ايجاد كرد ترديــد دارند )مثاًل فورنس، 2005(. ديدگاه هاي رايج درباره ی 
اهميت اين ابزارها براي كشاورزان خرده پا را مي توان با ديدگاه هاي رايج درباره ی اهميت 
تأمين مالي براي فقرا قبل از اقدام راهگشــاي پروفسور يونوس و بانك گرامين در دهه ی 
1970 مقايســه كرد. به رغم ترديدهاي گسترده در بخش بانكداري درباره ی اينكه مي توان 
منابع مالي را به ســوي فقرايي كه فاقد وثيقه هســتند هدايت كرد، راه حلي پيدا شد كه در 
زمينه ی كاهش فقر تأثير ثابت شــده و ماندگاري را بر جا گذاشــته است )مردوك 1999؛ 
مردوك و هالي 2002(. اين مطالعه شــواهد محيطي قدرتمندي را ارائه مي دهد كه مي توان 
در زمينه ی بازاريابي كاال براساس بازار و راه حل هاي مديريت ريسك نيز اقدام راهگشايي 
را طراحي كرد. براي كارآفريناني كه به ســرمايه گذاري در زمينه ی توسعه ابزارهاي مناسب 

و مدل تحويل اثربخش عالقه دارند، فرصت تجاري و توسعه اي چشمگيري وجود دارد.

پيام 5: پویش پاسخگویی به چالش های نوظهور جهانی سازی
بورس ها نهادهاي پويايي هســتند كه نه تنها به چالش هاي موجود پاسخ مي دهند، بلكه 
مي توانند به رفع چالش هاي جديدي كه با گذشت زمان پديدار مي شوند نيز كمك كنند. هر 
يك از اين نهادها )اغلب با همراهي بخش عمومي و بخش خصوصي( در كمك به كشور 
خود براي استفاده از برخي از اين فرصت هاي جديد و غلبه بر برخي از چالش هاي مهمي 
كــه در برابر آن ها قرار دارد و انطباق با اقتصاد كااليی جهاني كه به ســرعت در حال تغيير 

است كمك كرده است. در اين مطالعه نمونه هاي بسياري به صورت مستند ارائه شده اند: 
· توانمند ســازي فعاالن صنعت براي مقابله با نوسانات شــديد قيمت: قيمت ذرت 
ســفيد در آفريقاي جنوبي از ســال 2001 تا سال 2002 سه برابر شد و از 730 راند در هر 
تن به 2140 راند در هر تن افزايش يافت و دوباره به سطوح قبلي بازگشت. اين قيمت ها 
در ســال هاي 2004 و 2005 به شدت كاهش يافت و به 410 راند در هر تن رسيد. بدون 
دسترســي به ابزارهاي موثر مديريت ريسك، كشاورزان آفريقاي جنوبي ادامه ی حيات در 

چنين بازار پر نوساني را بسيار دشوار مي يافتند. 
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· توســعه ی بازار براي محصوالت جديد پر ارزش: به شــهادت فعاالن بازار، بورس 
مالزي به  جهت كشــف قيمت شــفاف و ارائه ابزارهاي مديريت ريسك، نقش مهمي در 
تحريك توسعه ی صنعت روغن خرماي جهان ايفا كرده است. همچنين بورس كاالي هند 
نيز در تسهيل توسعه ی توليد و صادرات هل و روغن نعنا در هند نقش مهمي داشته است.
· توسعه ی بازارهاي صادراتي مهم: شــواهد موجود درباره ی برزيل نشان مي دهد كه 
بــورس كاال و معامالت آتي برزيل از توســعه ی بازارهاي صادراتي توليدكنندگان برزيلي 
حمايت كرده است. ازجمله مي توان به ايجاد مراكز تماس صادراتي و فعاليت هاي مختلفي 
اشاره كرد كه با هدف مرتبط ساختن توليدكنندگان برزيلي دانه هاي سويا با خريداران اين 

محصول در چين انجام گرفته است.
· رعايت تعهدات در برابر سازمان تجارت جهاني: راه اندازی قرارداد آتي ذرت بورس 

كاالي داليان گامي مهم به سوي آزادسازي بازار ذرت چين بوده است )رويترز، 2004(.
· كمك به صنعت براي انطباق با تغيير شــرايط در هنگامي كه كشوري بين واردكننده  
و صادركننده ی خالص در نوســان اســت: به گواه فعاالن بازار، شــفافيت قيمت هاي آتي 
غــالت در بازارهاي محلــي و جهاني، همراه با پذيرش غــالت خارجي براي تحويل از 
طريق بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ســافكس، جريان غالت به داخل و خارج از اين 
كشــور را هدايت مي كند. به طور بالقوه، اگر قرار باشــد چين به واردكننده ی خالص ذرت 
تبديل شود، قرارداد آتي ذرت بورس كاالي داليان ابزار مناسبی براي واردكنندگان چيني و 

صادركنندگان خارجي فراهم مي كند تا ريسك قيمت خود را پوشش دهند.
· انطباق با استانداردهاي كيفي سخت گيرانه تري كه دولت درخواست مي كند: به دنبال 
وضع قانون مديريت مّلي ســوياي دستكاري ژنتيكي شــده در سال 2002، بورس كاالي 
داليان قرارداد سوياي خود را به گونه اي تغيير داد كه الزامات اين مقررات جديد را رعايت 
كند و بدين ترتيب، بازاري را ايجاد كرد كه به بزرگ ترين مركز كشــف قيمت جهان براي 

سوياي بدون دستكاري ژنتيكي تبديل شد.
· مطمئن ســاختن خريداران و صادركنندگان از كيفيت محصوالت: قــرارداد هل كه در 
فوريه ی سال 2006 توسط بورس كاالي هند روانه ی بازار شد استاندارد كيفي اي را برگزيد كه 
به هل بورس كاالي هند معروف شــد. از آنجا كه هلي كه در بورس كاالي هند ارائه مي شود 
در بازار به عنوان با كيفيت ترين هل محســوب مي شود، خريداران و صادركنندگان از دريافت 
محصولي با كيفيت از طريق بورس اطمينان دارند. اين استاندارد از مقبوليت گسترده اي برخوردار 
شده و در معامالت فيزيكي بازار، به ويژه در بازارهاي صادراتي كه تضمين كيفيت باال يكي از 
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پيش شرط هاي اساسي تجارت است رواج يافته است. 
· معرفي ابزارها و راه حل هاي جديد براي رفع چالش هاي نوظهور: اين مطالعه توسعه ی 
خدمات جديد در بورس ها را مســتند كرده است. سامانه ی كربن بورس كاال و معامالت 
آتي برزيل از مكانيزم هاي بورس براي تســهيل استفاده از مكانيزم توسعه ی پاك پروتكل 
كيوتو اســتفاده مي كند. به شرط صدور مجوز از سوي مراجع نظارتی، بورس كاالي داليان 
و بورس كاالي هند به دنبال معرفي مشــتقه هاي وضعيت جوی هستند تا به توليدكنندگان 
امكان دهند آســيب پذيري خود در برابر ريسك شرايط آب و هوايی را پوشش قرار دهند. 
در بازارهاي بين المللي ابزارهاي ديگري وجود دارد كه ممكن اســت بتوان در كشورهاي 
در حال توسعه به كار برد. ازجمله مي توان به مشتقه هاي حمل براي مديريت ريسك حمل 

و نقل اشاره كرد.

پيام 6: طيف گسترده ی تأثيرات 
همان طور كه قباًل گفتيم، اين مطالعه نشان داده است كه بورس هاي كاال در كشورهاي 
در حال توســعه مي توانند طيف گســترده اي از تأثيرات واقعي و بالقوه را براي كشاورزان 
و ساير دست اندركاران توسعه ی اقتصادي )ازجمله دولت، بخش خصوصي و خانواده ها( 

ايجاد كنند.
فرضيات تأثيرات براســاس شش كاركرد گســترده طبقه بندي شده ا ند. از اين ميان سه 
كاركرد در زمره ی كاركردهاي اصلي محســوب مي شوند: كشف قيمت، مديريت ريسك 
قيمت و مكاني براي ســرمايه گذاري. سه كاركرد ديگر را مي توان كاركردهاي گسترده تري 
دانست كه از عملكرد كاركرهاي اصلي ناشي مي شوند: تسهيل بازارهاي نقدي كاال، تسهيل 
تأمين مالي كاال و توسعه ی بيشتر صنعت )ازجمله ظرفيت سازي، بين المللي سازي بازار و 
استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات(. در اين خصوص 81 فرضيه در زمينه تاثيرات 
بورس هــای كااليی مطرح گرديد كه مطالعه ی حاضر در حمايت از وقوع 69 تأثير در يك 
يا چند بازار مورد مطالعه شــواهدي يافت. ســي و يك تأثير تنها يا عمدتاً به كشــاورزان 
اختصاص دارند و 38 تأثير ديگر بر بخش گسترده تر كاال يا كل اقتصاد تأثير مي گذارند. از 

ميان اين تأثيرات، شصت و شش تأثير مثبت و سه تأثير منفي هستند.
در حمايت از اين ادعا كه تأثيرات مثبت ناشــي از استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك 
)از قبيل قراردادهاي آتي و اختيار( در هر يك از بورس هاي مورد مطالعه مشاهده گرديده 
اســت شواهدي به دســت آمد. با وجود اين، اين ابزارها معموالً توسط كشاورزان تجاري 
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نوپا و گاهي به صورت غيرمســتقيم توســط كشــاورزان خرده پا از طريق عقد قرارداد با 
تعاوني هاي كشــاورزي، بانك ها يا خريداران به كار مي روند. ولي در اين زمينه بايد تالش 
بيشــتري صورت بگيرد و از هم اكنون جذابيت گنجاندن راه حل هاي مديريت ريسك در 
جعبه ابزارهاي تأمين مالي كوچك، همراه با خدمات اعتبارات مالی، پس انداز و بيمه آشكار 

شده است.
با وجود اين، بر اين نكته نيز تأكيد شــده است كه مديريت ريسك قيمت ممكن است 
همواره بيشــترين فايده ی بورس براي كشاورزان )و به ويژه كشــاورزان خرده پا ( نباشد. 
به ويژه در چين و هند، كهتوليد عمدتاً توسط كشاورزان خرده پا صورت می گيرد، مطالعه ی 
حاضر به اين نتيجه رســيد كه بورس ها مي توانند تأثيرات مهم ديگري نيز داشــته باشند: 
گســترش دسترسي به بازارها؛ توانمند سازي كشاورزان براي اتخاذ تصميمات برداشت و 
فروش بهتر؛ كاهش نابرابري هاي اطالعاتي كه قباًل به نفع كنش گران قدرتمندتر بازار بود؛ 
بهبود زيرســاخت هاي انبارداری، درجه بندي و فناوري و گسترش دسترسي به منابع تأمين 
مالي ارزان تر. درنتيجه، بســياري از تأثيرات مثبت ناشــي از بورس هاي كاال به مشاركت 

مستقيم كشاورزان در بازار قراردادهای آتي وابسته نمی باشد. 
عالوه بر اين، بســياري از اين تأثيرات مي تواند توســط بورس هايی كه خدمات مربوط به 
قراردادهای آتی ارائه نمی كنند نيز حادث می گردد. اين موضوع برای كشــورهايی كه در آن ها 
با توجه به وضعيت توســعه يافتگی موجود، لزومی به راه انــدازی قراردادهای آتی جهت رفع 
نيازهای فعاالن بازار وجود ندارد، از اهميت بااليی برخوردار می باشد. چنين كشورهايي نبايد 
از ســاير تأثيرات مثبت بورس هاي كاال محروم گردند. ازجملــه مي توان به تأثيرات مرتبط با 
توسعه ی بازارهاي نقدي كاال و سيستم هاي اطالعات بازار و برخي از جنبه هاي تسهيل تأمين 
مالي و توسعه ی صنعت اشاره كرد. مثاًل يك بورس كاال كه كاالهاي نقدي را معامله مي كند و 
كاركردهاي درجه بندي كيفي و صدور گواهي و تأييد انبارها و تضمين عملكرد را ارائه مي دهد، 
مي تواند به ارتقاي زيرساخت هاي بازار فيزيكي و يكپارچه سازي بازارهاي كااليي نقدي مّلي 
منجر شود. درصورتي كه قيمت هاي نقدي معتبري كه در چنين بورسي كشف مي شوند در سطح 
گسترده اي در ميان كشاورزان منتشر شوند، تشكيل و شفافيت قيمت ها بهبود مي يابد. همانطور 
كه استفاده از مكانيسم های بورس كاال برای معامالت اوراق بهادار كشاورزان می تواند به تامين 
مالی كااليی كمك نمايد، راه اندازی يك سيســتم قبض انبار قابل اعتماد و همچنين يك كانال 
مناسب برای نقد كردن وثايق، به عنوان بخشی از كاركردهای بورس های كااليی، می تواند كمك 
شايانی به گسترش تامين مالی بخش كااليی نمايد. اين مهم از طريق بورس كاال قابل انجام است. 
در انتهــا بايد بر اين نكتــه تأكيد كرد كه بورس هاي كاال بــر عملكرد بخش هايي كه 
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معيشــت بخش عمده اي از جمعيت كشورهاي در حال توســعه به آن وابسته است تأثير 
مي گذارند. بنابراين، به ذينفعان توصيه مي شــود در رويكرد خود به تأســيس و توسعه ی 
بورس مراقب باشند. تجربه ی تاريخي نشان مي دهد كه بازارهاي آتي ثبات آفرين هستند. 
ولــي در كوتاه مدت، به ويژه بعد از معرفي يك بورس يا يك قرارداد جديد، ممكن اســت 
شاهد دوره اي از تعديل و انطباق باشيم. آموزش، كليد اطمينان از اين است كه مزيت هاي 
بورس به صورت برابر و همگاني تقســيم مي شــوند. بنابراين، بايد مطمئن شد كه همه ی 
ذينفعان درباره ی بازارها آگاهي كامل دارند و دربار ه ی نحوه ی اســتفاده ســازنده از آن ها 
آمــوزش ديده اند. همچنين اين نكته نيز مهم اســت كه بورس ها با دولت و ســازمان هاي 
نظارتی، در زمينه ی توســعه ی يك چارچوب حقوقی- نظارتی همكاري كنند. اين مسئله 
بايد فضايي را براي رشــد بازارها فراهم كند و در عين حال، از ســرمايه گذاراني كه ابتدا 
از تجربه ی كافي برخوردار نيســتند و گاهي در برابر فرصت هاي جديدي كه بورس ارائه 

مي دهد مسئوالنه عمل نمي كنند حمايت كند.

پيام 7: دولت نقش مهمی ایفا می کند 
بورس ها در يك محيط تحت نظارت باال )كه الزاما به معناي نظارت ســنگين نيست( 
عمــل مي كنند. دولت ها مســئوليت ايجاد چارچوب قانونی- نظارتی مــورد نياز و تأمين 
نظارت مســتمر را برعهده دارند. در هر يك از پنج كشور مورد مطالعه، دولت نقش مهمي 

در توسعه ی بازار و بورس ايفا كرده است:
· برزيل: دولت از مكانيزم هاي بازار براي بســياري از سياســت هاي خريد، حمايت و 
اعتباري خود در ارتباط با بخش توليدكنندگان كوچك استفاده كرده است. ازجمله مي توان 
به استفاده از شعبه ی كاالي بورس كاال و معامالت آتي برزيل به عنوان بازاري براي اجراي 

سياست هاي دولت اشاره كرد.
· چيــن: دولت چين براي اصالح هرج و مرج حاكم بر بــازار در اوايل دهه ی 1990 
دوبار دخالت كرد. بازارهاي معامالت آتي كاال تجديد ساختار شدند تا نقدشوندگي به سوي 
نهادهاي مطمئن و قابل اتكا و بازارهاي عمودي كاال كه نيازمند بستری براي كشف قيمت 

شفاف و مديريت ريسك قيمت مطمئن بودند هدايت شوند.
· هند: دولت هند ساختاري را ايجاد كرد كه در آن، سه بورس مّلي جديد در سال هاي 
2002 و 2003 تأســيس شدند. اين مسئله اين انتظار را ايجاد كرده است كه اين موسسات 
چالش هاي عميق در بخش كشــاورزي هند، ازجمله شــرايط كشاورزان كوچك پر شمار 
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كشور را كه اغلب از بازارها حذف شده و به حاشيه  رانده مي شوند حل كند. 
·  مالزي: صنعت روغن خرما در محيطي كه راهبرد توســعه ی ملي دولت فراهم كرده 
اســت با موفقيت توسعه يافته اســت. از همان ابتدا، دولت مالزي اين تصميم راهبردي را 
اتخاذ كــرد كه قيمت گذاري را به بازار محول كند، چون اين كار شــرايط بهتري را براي 
رشــد، انعطاف پذيري و يكپارچگي با بخش خصوصي فراهم مي كند. همچنين، تأسيس و 
توسعه ی بورس مالزي در متن طرح جامع بازار سرمايه ی دولت انجام شده كه براي افزايش 

توان رقابت بين المللي و استفاده از منابع مزيت رقابتي طراحي شده است. 
· آفريقاي جنوبي: به گفته ی اسكريمگور و و شپارد )1: 1998(، اصالحات در آفريقاي 
جنوبي از جنبه هاي بسيار، مدلي مدرسه اي از اقدامی كاماًلً حساب شده بوده است. دولت 
چارچوب را تعيين كرد، بجز در شــرايط كاماًل تعريف شده به سياست عدم دخالت پايبند 
ماند و به بخش كشاورزي امكان داد تا در راستاي ديدگاه هاي حساب شده ی صنعت كه با 

مكانيزم هاي قيمت گذاري بازار هدايت مي شد توسعه يابد.
اگرچه دخالت دولت در بازارهاي كاال )فيزيكي و آتي( ممكن اســت ضروري و سودمند 
باشد، ممكن است دولت ها بخواهند شيوه ها و اهداف چنين دخالت هايي را كاماًل بررسي كنند. 
همچنين هر يك از بورس هاي مورد مطالعه از ســطح باالي مسئوليت پذيري و خود انتظامي 
برخوردارند. بنابراين، تقويت روابط نزديك و سازنده ی ميان بورس ها، نهادهای نظارتی و ساير 

ذينفعان دولتي يكي از الزامات اصلي براي همه ی طرف هاي ذيربط است.

پيام 8: بورس به تنهایی عمل نمی کند
يك بورس كاال نمي تواند در خال ايجاد شــود. بــورس براي بقاي خود به مجموعه ی 
قدرتمندي از ســازمان ها، نهادها و ســاختارهاي حمايتي يا تكميلي وابسته است. ازجمله 
مي تــوان به مراجع نظارتی، كارگزاران، نهادهاي مالي، انبارها، نهادهاي پشــتيباني و تأمين 
كننــدگان خدمــات مديريت وثايق، آژانس هــاي رده بندي و تأييد كيفي و ســازمان هاي 
گردآوري و انتشــار اطالعات اشــاره كرد كــه در بازارهاي نقدي و آتــي فعاليت دارند. 
چارچوب مناســب قانونی- نظارتی نيز براي حمايت از سرمايه گذاران، حفظ يكپارچگي 
بازار و مديريت ريســك هاي سيســتمي از اهميت زيادي برخوردار است. اين چارچوب 
بايد قوانين عمومــي )از قبيل قوانين مالكيت، قرادادها، جرايم، بانكداري، ورشكســتگي 
و قانــون تجارت عمومي( و قوانين اختصاصي عمليات بــازار )از قبيل قوانيني كه روابط 
حقوقي ميان مشتريان، كارگزاران، بورس ها، اتاق هاي پاياپاي و بانك هاي تسويه را تعريف 
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مي كنند، حقوق مالكيت و حقوق قراردادی موجود در بازار و ورشكستگي  فعاالن بازار( را 
با يكديگر تركيب كند )كوركوران و همكاران، 2002(.

بورس همچنين تنها بخشــي از چارچوب سياستي كاال و البته بخشي پوياست. بنابراين، 
نبايد بورس را نوش داروي تمام دردهاي بخش هاي كاالي كشورهاي در حال توسعه دانست. 
سرمايه گذاري دولت در زمينه ی  زيرساخت ها، نهادهاي بازار و ظرفيت سازي در كشاورزان اهميت 
بنياديني دارد. اين مطالعه نشان مي دهد كه چگونه برنامه هاي تجاري سازي و تشكيل تعاوني براي 
كشاورزان كوچك در اولويت برنامه هاي اقتصادهاي مورد مطالعه قرار دارد و اغلب پيش شرط 
مشاركت موفقيت  آميز كشــاورزان خرده پا در بازارها محسوب مي شود. آژانس هاي پژوهش، 
توسعه و گسترش كشاورزي ابزارهاي سياستي ثابت شده اي در راستاي ارتقاي بخش هاي كاال 
و معيشت كشاورزان هستند. آژانس هاي ترويج صادرات و چارچوب هاي حاكم بر كشاورزي 
بين المللي از عوامل اصلي تعيين كننده ی توسعه ی بازار هستند. ساير ابتكارات سياستي كه براي 
حمايت و تقويت سطوح درآمد كشاورزان به كار رفته اند شامل حداقل قيمت هاي تضمينی و 
خريد دولتي، اعتبارات يارانه اي، نهاده ها و تجهيزات، بيمه ی كشاورزي، برنامه هاي متنوع سازي 

كاالها و انگيزش ها يا معافيت هاي مالياتي است. 

پيام 9: وجود فضا برای پژوهش بيشتر
اين مطالعه چارچوبي براي درك تأثيرات توسعه اي بورس هاي كاال در كشورهاي در حال 
توسعه ايجاد مي كند. از آنجا كه اين حوزه به سرعت در حال توسعه است و اهميت آن به تازگي 
مشخص گرديده است، پيشنهاد مي شود گام هاي ديگري براي تعميق درك در اين حوزه برداشته 
شود: افزايش سطح پايش، ارزيابي و تحليل تأثيرات بورس در محيط هاي مختلف كشورهاي 
در حال توسعه؛ تأسيس محافلي براي به اشتراك گذاشتن تجربيات و چشم اندازهاي ذينفعان 
سازمان هاي مختلف )دولت ها، بورس ها، بخش خصوصي، جامعه ی مدني و دانشگاه ها(؛ توليد 
ايده هايي درباره ی خط مشــي هاي مورد استفاده در ساير كشورهاي در حال توسعه و آگاهي 

بخشي مستمر درباره ی راز گشايي از بورس هاي كاال.
به ويژه اين مطالعه با شكاف هاي اطالعاتي زيادي در ارزيابي از تأثيرات بورس هاي كاال 
روبروست. بسياري از تأثيرات براساس گواهي فعاالن بازار يا منابع فرعي تأييد شده اند. از 
66 فرضيه ی تأثير مثبتي كه براي آن ها شــواهدي يافت شده است، 38 فرضيه )همان طور 
كه در ضميمه ی 4 مشــخص است( بر داده هاي غيركّمي استوار بوده اند. درنتيجه، از عمق 
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و گســتره و توزيع آن ها اطالعاتي در دست نيست1. در مورد ده فرضيه ی تأثير ديگر، هيچ 
نوع مدرك و شــواهدي در دفاع يا نفي اين فرضيات در بازارهاي مورد مطالعه پيدا نشد. 
دربــاره ی 38 فرضيه اي كه بر داده هــاي غيركّمي مبتني بودند و ده فرضيه اي كه هيچ گونه 
مدركي براي نفي يا اثبات آن وجود نداشت فضاي كافي براي پژوهش وجود دارد. به ويژه 
مي توان به مطالعه در ســطح خرد، يعني در ســطح كشاورزان يا سرمايه گذاران اشاره كرد. 
نخســتين گام در اين راه طراحي ابزاري مناسب براي سنجش و گردآوري است. با وجود 

اين، بايد پذيرفت كه شايد سنجش همه تأثيرات عملي يا آسان نباشد. 
همچنيــن بايد به اين نكته توجه كرد كه در حمايت از 17 فرضيه ی تأثير مثبت در تنها 
يكي از بازارهاي مورد مطالعه شواهدي به دست آمد. در بازارهاي ديگر، شواهد موجود يا 
برخالف وقوع اين تأثيرات بود يا اينكه در حمايت يا در نفي اين فرضيات مدركي به دست 
نيامــد. بنابراين، براي تأييد اينكه اين تأثيرات در جاهــاي ديگري نيز رخ داده اند يا اينكه 
منحصر به فرد هســتند نياز به پژوهش بيشتر است. اگر حالت دوم صحيح باشد، مي توان 
براي يافتن داليل اينكه برخي تأثيرات تنها در يك كشــور رخ دادند مطالعات بيشــتري را 
انجام داد. شــايد دليل اين مسئله به كار گيري رويكردي مبتكرانه در يكي از بورس ها باشد 
كه درس هايش بايد به ساير بورس هاي كشورهاي در حال توسعه نيز منتقل شود، يا شرايط 
محلي، يعني شرايط اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي منحصر به فرد بازار خاصي باشد كه 

رويكرد منحصر به فردي را به توسعه ی بورس برگزيده است.

1- در اینجا منظور از گستره، تعداد کسانی است که از یک تاثیر مثبت سود می برند. عمق، به مقیاس تاثیرات مثبتی اشاره 
دارد که برای هر ذینفع ایجاد می شود )مثالً کدام اقشار جامعه یا چه نوع کشاورزی یا مواردی از این دست(.
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فصل 13- پيشنهادات
برای کشورهای در حال توسعه:

· هنگامي كه بورس )يا بورس هاي( كاال از قبل موجود نباشــد، ارزيابي توجيه پذيري 
تأسيس بورس كاال )يا بورس هاي كاال(؛ تعيين اينكه آيا بورس بايد خدمات ثبت و تسهيل 
معامله را انجام دهد يا بازارهايي را براي ابزارهاي نقدي، تحويل در آينده، تأمين مالي و /

يا ابزارهاي آتي فراهم كند؛
· اطمينان از چارچوب نظارتی كلي ای كه شــفافيت و سالمت بازارهاي كاال را حفظ 
كند، از فعاالن بازار در برابر اقدامات غيرمســئوالنه حمايت كند و ريســك هاي ناشي از 

عمليات بازار را به خوبي مديريت كند؛
· اطمينان از اينكه چارچوب گسترده تر حقوقی- اقتصادي، فعاليت هاي بورس و رفع 
موانــع نابجايي كه كاركردهاي بورس را محدود  مي كنند )بجز مواردي كه ســاير الزامات 

بنيادين يا راهبردي توسعه ی مّلي ضروري مي سازد( را تضمين مي كند؛
· توســعه ی عناصري از زيرساخت هاي فيزيكي كه از توســعه ی بورس كاال و بازار 
حمايت مي كند )ازجمله فناوري هاي اطالعات و ارتباطات، برق، انبار سازي و تداركات(؛
· آگاهــي از اينكه رويكردی قانون محور يا اصول مند )به جاي رويكرد دل بخواهي يا 

تصادفي( بنيان اصلي توسعه ی بازار و موفقيت بورس است؛
· همراستا سازي ساير عناصر سياست كاال براي حمايت از گسترش مزيت هاي مثبت 
بورس هاي كاال در بخش هاي كشــاورزي، ازجمله براي كشاورزان خرده پا با شيوه هايي از 

قبيل گنجاندن درك كاركردهاي بازار در برنامه هاي تجاري سازي و تشكيل تعاوني؛
· پيشــبرد يكپارچه ســازی بخش هاي كاال و مالي، با حذف محدوديت هاي بي مورد 

مشاركت نهادهاي مالي در بازارها و حمايت از توسعه ی بازار؛
· نمايش حمايت از بازار و بدين وســيله ايجاد اعتماد به ســاير نهادها براي مشاركت در 
بورس. يكي از نشانه هاي قدرتمند مي تواند هدايت سياست هاي امنيت غذايي دولت از طريق 
مكانيزم هاي بورس باشد. يكي ديگر از نشانه هاي قدرتمند مي تواند پوشش ريسك سازمان هاي 
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دولتي در برابر نوسان قيمت ها با استفاده از مكانيزم هاي مديريت ريسك قيمت بورس باشد. 

برای بورس های با سابقه در کشورهای درحال توسعه:
· افزايش آگاهي از تأثيرات واقعي و بالقوه ی توســعه كه ناشي از خدمات بورس هاي 
كاال در كشــورهاي در حال توسعه هســتند و پذيرش اينكه تعقيب اين تأثيرات نمايانگر 

راه حل برد- برد براي بورس و اقتصاد است؛
· آموزش ذينفعان اصلــي درباره ی كاركردها، فعاليت ها، خدمات و مزيت هاي بورس 

)ازجمله كاربران بازار، فعاالن بخش كاال، دولت، رسانه ها، دانشگاه ها و جامعه مدني(؛
· مشاركت با ساير نهادهايي كه براي تحويل خدمات بورس به كاربران بازار و افزايش 
تأثير آن ها بر كاربران بازار، به ويژه جوامع روســتايي در جايگاه مناسبي قرار دارند. چنين 
نهادهايي ممكن است شامل تعاوني ها/ انجمن هاي كشاورزي، آژانس هاي دولتي، موسسات 
پژوهشــي، سازمان هاي گســترش خدمات، موسسات مالي و موسســات تخصصي ارائه 

اعتبارات خرد و سازمان هاي جامعه ی مدني باشد؛
· به اشتراك گذاردن تجربيات و بهترين عملكردها با ساير بورس هاي كاال در كشورهاي 

در حال توسعه؛
· حمايت از پژوهش هاي بيشــتر دربــاره ی نقش و مزيت هــاي بورس هاي كاال در 

كشورهاي در حال توسعه.

برای تعاونی ها/انجمن های کشاورزی کشورهای در حال توسعه:
· طرفــداري از ارائه ی خدمات بورس هاي كاال به اعضاي خود و دولت و حمايت از 

ايجاد آن ها در صورت امكان؛
· افزايش آگاهي، آموزش و ظرفيت ســازي در ميان كشــاورزان درباره ی كاركردها، 
عمليات، خدمات و مزيت هاي بورس كاال )ازجمله كاربرد مناسب مديريت ريسك قيمت، 

اطالعات بازار و مكانيزم هاي مالي(؛
· بررســي توجيه پذيري واســطگي ميان بورس ها و كشــاورزان، به ويژه براي تجميع 

الزامات كشاورزان كوچك و اقدام از طريق بورس؛
· ارزيابي محدوده ی اختيارات خود براي مديريت ريســك قيمت، به ويژه در مواردي 

كه سازمان نهاده ها، اعتبار، خدمات بازاريابي يا فراوري را به اعضاي خود ارائه مي دهد؛
· پايش و گزارش تأثيرات بورس هاي كاال بر جوامع روســتايي براي پر كردن بخشي 
از شكاف اطالعاتي كنوني. اين مسئله با نگاهي به آگاه ساختن بورس ها از بهترين شيوه ی 
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بهبود تأثيرگذاري خدماتی كه به جوامع توليدكننده ارائه می دهند انجام مي شود. 

برای سازمان های جامعه ی مدنی کشورهای در حال توسعه:
· شناســايي فرصــت بزرگي كه براي مشــاركت ســازمان هاي جامعــه ی مدني در 
مشــاركت هايي كه داراي ذينفعان متعدد اســت براي ايجاد و توسعه ی بورس هاي كاال در 

كشورهاي در حال توسعه؛
· آگاهي بخشــي، آموزش و ظرفيت ســازي در ميان كشــاورزان درباره ی كاركردها، 

عمليات، خدمات و مزيت هاي بورس كاال؛
· ايجاد مجرايي براي انتشار اطالعات بازار در ميان كشاورزان خرده پا يا كشاورزاني كه 

در نقاط دورافتاده زندگي مي كنند؛
· بررســي توجيه پذيري واســطگي ميان بور س ها و كشــاورزان، به ويژه براي تجميع 

نيازمندي هاي كشاورزان كوچك و اجراي اين فعاليت ها ازطريق بورس؛
· پايش و گزارش تأثيرات بورس هاي كاال بر جوامع روستايي براي پر كردن بخشي از 
شــكاف اطالعاتي كنوني. اين مسئله با نگاهي به مطلع ساختن بورس ها از بهترين شيوه ی 

بهبود تأثيرگذاري خدماتشان بر جوامع توليدكننده انجام مي شود. 

برای بخش خصوصی کشورهای درحال توسعه:
· براي متصديان نهادهاي حمايتي يا تكميلــي )از قبيل بانك ها، كارگزاران، متصديان 

انبار، سازمان هاي درجه بندي(، همكاري با بورس هاي كاال در توسعه ی بازار؛
· براي اتاق هاي پاياپاي، موسســات مالي و كارآفرينان، شناســايي فرصت هاي بزرگ 
بالقوه )تجاري و توسعه اي( با تأمين دسترسي توليد كنندگان خرده پاي كاال به ابزارهايي كه 
در بورس معامله مي شوند و توسعه ی ابزارهاي موثر و مجراهاي تحويل براي ميسر ساختن 

استفاده ی سودمند از آن ها. 

برای جامعه بين المللی:
· آگاهي بخشي و كمك به دولت ها، جامعه ی محلي، دانشگاهيان و بخش خصوصي؛

· ارائــه ی ديدگاهي متعادل دربــاره ی مزيت ها و محدوديت هــاي بورس هاي كاال و 
خدماتي كه ارائه مي دهند، براساس پژوهش هاي كاربردي تجربي؛

· ارائه ی كمك هاي حمايتي و فني به كشورهايي كه به دنبال تأسيس و توسعه ی بورس 
كاالي موفق و چارچوب نظارتی موفق هستند؛
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· تسهيل به اشتراك گذاردن اطالعات، بهترين عملكردها، تجربيات و تخصص ها در داخل 
كشورهاي در حال توسعه و در ميان كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه؛

· در نظــر گرفتن بورس هــاي كاال به عنوان دريافت كنندگان ارزشــمند حمايت هاي 
مالي ســازمان هاي ارائه دهنده ی كمك هاي دوجانبــه و چندجانبه و همچنين كمك هاي 

سازمان هاي مجري.
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375 ضمیمه 1: مشخصات مهم قراردادها

ضميمه 1- مشخصات مهم قراردادها

تعداد و مالكیت مكان های تحویلماه های معاملهخالصه ی تعاریف كیفیاندازه ی قرارداد

قهوه ی عربی بورس کاال و 

معامالت آتی برزیل

 100( کیلوگــرم   6000

کیسه 60 کیلوگرمی(

دانه های ســبز قهوه که در برزیل تولید شــده اند، نوع 

6 یــا بهتــر )درجه های پایین تر قابل قبول نیســت(، 

قهوه ی خوب یا بهتر، تحویل در شــهر سائوپولو، ایالت 

سائوپولوی برزیل

5 ماه: مارس، می، جوالی، 

سپتامبر و دسامبر

تحویل فیزیکی تنها در 6۴ انبار مورد تایید

هر زمان تحویل در شهری بجز سائوپولو انجام 

شــود، هزینه های حمل در هنگام تسویه ی 

نقدی کسر می شود

گاو زنــده ی بورس کاال و 

معامالت آتی برزیل

330 آروبــای خالص )1 

آروبا = 15 کیلوگرم(

گاو زنده وزن نهایی برای سالخی

نوع: نر، اخته، پروار در چراگاه یا دامداری محصور.

وزن: از حداقل ۴50 کیلوگرم تا حداکثر 550 کیلوگرم 

براساس وزن باسکول در محل تحویل

بدون تحویل فیزیکی؛ تنها تسویه ی نقدیهمه ی ماه ها

10 تنذرت بورس کاالی دالیان

استاندارد پایه؛ درجات جایگزین با کسر قیمت مشخص 

نیز قابل قبول است:

)1( گرم/لیتر -<685

)کسر قیمت  برای <660(

)2( ناخالصی: >1 درصد

)3( رطوبت: >1۴ درصد

)۴( هســته ی نــرم: >2درصد )کســر قیمــت برای 

>۴ درصد(

)5( کل دانه های نامرغوب: >8 درصد

)6( بو و رنگ طبیعی

)7( الزامات بسته بندی

6 ماه: ژانویه، مارس، می، 

جوالی، سپتامبر، نوامبر

انبارهای بــورس کاالی دالیــان؛ 1۴ انبار 

مورد تایید بورس

10 تنسویای بورس کاالی دالیان

سویای شماره 1: استاندارد پایه، سویای درجه سه )ملی( 

اســت؛ فقط سویای بدون دستکاری ژنتیک؛ با حداقل 

اســتانداردها برای پوشش دانه، ناخالصی و رطوبت؛ با 

صرف و کســر قیمت با توجه به استاندارد ملّی، میزان 

رطوبت و ناخالصی.

سویای شماره ی 2: سویای دستکاری ژنتیک شده مجاز 

است، با استانداردهای فوق الذکر بعالوه میزان پروتئین 

خام، میزان دانه های شکســته و آسیب دیده؛ صرف و 

کسر قیمت با توجه به محتوای چربی، پروتئین، میزان 

دانه های شکسته  

6 ماه : ژانویه، مارس، می، 

جوالی، سپتامبر، نوامبر

انبارهای بورس کاالی دالیان: 21 انبار تایید 

شده ی  بورس
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تعداد و مالكیت مكان های تحویلماه های معاملهخالصه ی تعاریف كیفیاندازه ی قرارداد

500 کیلوگرمهل بورس کاالی هند

)1( حداقل ســایز غالف: 7 میلیمتر )از سپتامبر سال 

2007 هل با طول غالف 6 میلیمتر با 15درصد کســر 

قیمت ارائه می شود(.

)2( غــالف قابل قبول نــه غالف هایی که رنگ خود را 

از دست داده باشند.

)3( بدون دانه های سیاه و میوه.

)۴( هل نرسیده: حداکثر 5 درصد.

)5( هل شکسته: حداکثر 5 درصد.

)6( شته: حداکثر 3 درصد.

)7( دانه های نرســیده، شکسته و شته حداکثر باید در 

محموع 7درصد باشند

)8( وزت  بر حسب گرم در لیتر: +۴00

در یک انبار بورس در واندانمدوهمه ی ماه ها

روغن نعنای بورس کاالی 

هند
360 کیلوگرم )دو بشکه(

مشــخصات کیفی متعدد، ازجمله ظاهر، عطر، رنگ، 

قابلیت حل شوندگی، درجه بر اساس GLC، ترکیب 

شــیمیایی، وجود رســوب، چربــی  و روغن، نقطه ی 

ماسیدن  و بسته بندی

در انبار بورس در چاندوسیهمه ی ماه ها

بورس  خام  خرمای  روغن 

مالزی
25 تن

روغن خرمای خام دارای کیفیت تجاری خوب، به صورت 

فله، بدون سفید کردن، براساس مشخصات زیر:

)1( اسیدهای چرب آزاد  حداکثر ۴ درصد

)2( رطوبت و ناخالصی حداکثر %0/25

)3( حداقل شــاخص قابلیت سفید شــدن در هنگام 

تحویل 2/5

ماه فروش نقدی و پنج ماه 

بعدی و بعد از آن یک ماه 

در میان تا 2۴ ماه بعد

تحویل به یکی از ســه تأسیســات ذخیره 

ســازی بندی  مورد تایید بورس، به اختیار 

فروشنده در بندر کالنگ، پنانگ/باارورث و 

پاسیر گودانگ )جوهور(

ذرت ســفید بورس اوراق 

ژوهانســبورگ/  بهــادار 

سافکس

100 تن

)1( ذرت سفید از هر کشوری، درجه WMI  براساس 

مقررات درجه بندی آفریقای جنوبی، با رعایت همه ی 

الزامات بهداشتی و مقررات واردات

)2( درجه WM2 با سایر مشخصات فوق  الذکر

همه ی ماه ها

تحویل فیزیکی رســیدهای سیلوی بورس 

که  ژوهانسبورگ/ســافکس  بهــادار  اوراق 

نشــانه ی مالکیت ذرت در انبارهای فله در 

یکی از 177 ســیلوی مــورد تایید، با نرخ 

انبارش مورد توافق باشد.

گنــدم آرد نــان  بورس 

اوراق بهادار ژوهانسبورگ/ 

سافکس

50 تن

گندم آرد نان با کیفیت خوب و قابل فروش، مناســب 

برای مصرف انســان و بر اســاس قوانیــن طبقه بندی 

و درجه بنــدی گنــدم آفریقای جنوبی، تولید شــده 

در آفریقــای جنوبی،آرژانتیــن و گونه های امریکایی، 

کانادایی و استرالیایی

همــه ی ماه ها، بــا رزرو  

قبلی برای ماه های مارس، 

ســپتامبر  جوالی،  می، 

و دسامبر

تحویل فیزیکی رســیدهای سیلوی بورس 

که  پوهانسبورگ/ســافکس  بهــادار  اوراق 

نشــانه ی مالکیت گندم در انبارهای فله در 

یکی از 1۴0 ســیلوی مــورد تایید، با نرخ 

انبارش مورد توافق باشد.
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ضميمه 2- خالصه ی ویژگی های نظارتی اصلی در هر بازار

ویژگی نظارتمرجع ناظر
بورس كاال و 
معامالت آتی 

برزیل

بورس كاالی 
دالیان

بورس كاالی 
هند

بورس 
مالزی

بورس اوراق بهادار 
ژوهانسبورگ / 

سافكس

حداکثر سرمایه ی مورد نیاز برای اعضابورس

الزامات مناسب بودن/شخصیت خوب برای اعضابورس

صدور مجوز/صالحیتهای مورد نیاز برای اعضابورس

نیازمند سپردن وجه تضمین اولیهبورس

بورس
موقعیت های معامالتی هر روز با بازار کنترل 
می شوند و وجه تضمین مابه التفاوت دریافت 

می شود


ممیزی منظم همه فعالیت های معامالتیبورس

مصداق نداردنظارت صوتی/تصویری فعالیت های تاالر معامالتیبورس
مصداق 

ندارد
مصداق ندارد

انتشار شفاف و مجانی اطالعات بازاربورس

بورس
پایش مستمر برای یافتن الگوهای معامالتی 

مشکوک


تحلیل آنی ریسک موقعیت های معامالتی اعضابورس

بورس
محدودیت های تعداد موقعیت معامالتی برای 

سوداگران


وجه تضمین ویژه در طول دوران نوسان شدیدبورس

بورس
فیلترهای مدار/محدودیت های روزانه ی حرکت 

قیمت ها


بورس
وجه تضمین بیشتر یا محدودیت موقعیت 

معامالتی در طول ماه تحویل


درجه بندی سختگیرانه ی کاالهای تحویلیبورس

تایید و پایش تأسیسات تحویلبورس

بورس
جریمه های تعریف شده برای عدم رعایت الزامات 

تحویل


*صندوق ضمامت اتاق پایاپایبورس

مکانیزم تعهد اور آربیتراژ برای حل اختالفاتبورس

الزامات شناسایی مشتری برای کارگزارانکارگزار

کارگزار
الزامات جداسازی صندوق مشتری از صندوق 

کارگزاری
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ویژگی نظارتمرجع ناظر
بورس كاال و 
معامالت آتی 

برزیل

بورس كاالی 
دالیان

بورس كاالی 
هند

بورس 
مالزی

بورس اوراق بهادار 
ژوهانسبورگ / 

سافكس

مجوز دادن به بورس و اتاق پایاپاینهاد ناظر بازار

مجوز کارگزارینهاد ناظر بازار

فرایند تایید قرارداد جدیدنهاد ناظر بازار

نهاد ناظر بازار
گزارش حجم موقعیت های معامالتی معامله گران 

بزرگ همه ی بازارها


مصداق 
ندارد

مصداق ندارد

*این بورس صندوقی به نام صندوق ریسك نكول با یك کارکرد مشابه را اداره می کند.
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ضميمه 3- فرضيات مربوط به تاثيرات ناشی از کارکردهای بورس

كد كاركرد كشاورز/ دیگران؟ تاثیر

PD1 کشف قیمت کشاورز
افزایش احتمال اینکه کشاورز در زمانی که عالیم قیمتی سطح تقاضا را  مشخص می کنند 

بتواند بازاری برای محصوالتش پیدا کند.
PD2 کشف قیمت کشاورز همراستایی بهتر قیمت های نقدی و آتی بازار با میسر ساختن آربیتراژ  میان دو بازار.
PD3 کشف قیمت دیگران مکانیزم قیمت گذاری محلی نمایانگر عوامل بنیادی صنعت محلی است.
PD4 کشف قیمت دیگران تسهیل مبادالت صنعت )به دلیل در دسترس بودن قیمت های مرجع(.

PD5 کشف قیمت دیگران
پرهیز از کمبود، اشباع و سایر انحرافات/ ناهنجاری های قیمت گذاری بازار به دلیل بهبود 

عالیم قیمت ها.
PD6 کشف قیمت کشاورز آگاهی بیشتر کشاورزان درباره ی بازار و اطالعات قیمت گذاری.
PD7 کشف قیمت کشاورز دریافت قیمت های بهتر از واسطه ها به دلیل در دسترس بودن قیمت مرجع بی طرفانه/معتبر
PD8 کشف قیمت کشاورز افزایش سود کشاورزان به دلیل افزایش توانایی آن ها در حفظ قیمت ها در سطح مناسب.
PD9 کشف قیمت کشاورز برداشت محصول براساس آتی ها به جای قیمت های نقدی، سود احتمالی را افزایش می دهد.

PD10 کشف قیمت کشاورز
متنوع سازی محصول را تسهیل می کند و کشاورزان می توانند تفاوت های قیمت و در نهایت 

درآمد را بهتر درک کنند.
PD11 کشف قیمت کشاورز به کشاورزان امکان می دهد در زمینه ی ارائه محصوالت به بازار تصمیم بگیرند.
PD12 کشف قیمت دیگران واسطه های ویژه خوار را از زنجیره عرضه بیرون می کند.
PD13 کشف قیمت دیگران نوسان قیمت درون فصلی  را کاهش می دهد.
PD14 کشف قیمت دیگران نوسان قیمت بین فصلی را کاهش می دهد.
PR1 مدیریت ریسک قیمت کشاورز به کشاورزان کمک می کند در موارد سقوط قیمت ها از زیان شدید دوری کنند.
PR2 مدیریت ریسک قیمت کشاورز می تواند به کشاورزان امکان دهد قیمت های تضمینی را از خریدار یا واسطه دریافت کنند.
PR3 مدیریت ریسک قیمت کشاورز تسهیل، برنامه ریزی و تصمیم گیری اثربخش به دلیل پیش بینی پذیری بیشتر درآمد.
PR4 مدیریت ریسک قیمت کشاورز کاهش هزینه های مبادله در مقایسه با سایر شیوه های مدیریت ریسک.

PR5 مدیریت ریسک قیمت دیگران
قیمت گذاری با ثبات تر محصول نهایی به دلیل کنترل هزینه ی نهاده ها توسط استفاده 

کنندگان کاال.
PR6 مدیریت ریسک قیمت دیگران انعطاف پذیری بیشتر در عقد قرارداد/ بازاریابی )شرایط قرارداد، فرمول های قیمت گذاری(.
PR7 مدیریت ریسک قیمت دیگران بهبود برنامه ریزی، بودجه ریزی و پیش بینی های تجاری.

PR8 مدیریت ریسک قیمت دیگران
پرهیز از هزینه ها و ریسک های مرتبط با دسترسی به بازارهای جهانی با استفاده از یک 

بستر معامالتی محلی.
IV1 سرمایه گذاری کشاورزان بازارهای نقدشونده برای پوشش ریسک موثر.
IV2 سرمایه گذاری کشاورزان ممکن است سوداگری سبب افزایش قیمت ها و بنابراین سود کشاروزان شود.
IV3 سرمایه گذاری کشاورزان سوداگری ممکن است نوسان آتی ها را افزایش دهد و پوشش ریسک را دشوارتر کند.
IV4 سرمایه گذاری کشاورزان گرایش کشاورزان به سوداگری به شیوه هایی که از توان آن ها خارج است.
IV5 سرمایه گذاری دیگران میسر ساختن تنوع سبد فعالیت سرمایه گذاران و کاهش آسیب پذیری از ریسک.
IV6 سرمایه گذاری دیگران میسر ساختن پوشش ریسک تورم.
IV7 سرمایه گذاری دیگران وقتی سایر دارایی ها با رکود مواجه هستند می تواند سود مثبتی را ایجاد کند.
IV8 سرمایه گالری دیگران ریسک طرف معامله در مبادالت مشتقه ها را کاهش می دهد.
IV9 سرمایه گذاری دیگران چارچوب نظارتی سالمی را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند.
IV10 سرمایه گااری دیگران انطاف و شفافیت محیط معامالتی را افزایش می دهد.
1V11 سرمایه گذاری دیگران آربیتراژگران بهتر می توانند بین قیمت های محلی و بین المللی تعادل ایجاد کنند.
IV12 سرمایه گذاری دیگران سوداگری ممکن است فشارهای تورمی ایجاد کند.



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 380

كد كاركرد كشاورز/ دیگران؟ تاثیر
IV13 سرمایه گذاری دیگران به جای فعالیت تولیدی فعالیت سوداگری را تشویق می کند.
IV14 سرمایه گذاری دیگران گرایش سرمایه گذاران کوچک به سوداگری به شیوه ای که خارج از توان آن هاست.

PT1 معامله فیزیکی کشاورز
دریافت قیمت های بهتر از واسطه ها به دلیل دسترسی به قیمت های مرجع بی طرفانه/ 

معتبر.
PT2 معامله فیزیکی دیگران بهبود تحرک جغرافیایی کاالها )یکپارچه سازی بازار ملّی(.
PT3 معامله فیزیکی دیگران تسهیل مبادالت صنعت )به دلیل دسترسی به قیمت مرجع(.
PT4 معامله فیزیکی دیگران میسر ساختن امکان مدیریت ریسک قیمت به دلیل شفافیت مبنا )ریسک(.
PT5 معامله فیزیکی دیگران تعادل بهتر میان قیمت های نقدی و آتی از طریق آربیتراژ میان این دو بازار.
PT6 معامله فیزیکی دیگران مجرای تحویل/ خرید قابل اعتماد به عنوان اخرین راه چاره
PT7 معامله فیزیکی دیگران کاهش ریسک طرف معامله در مبادالت بازار نقدی.
PT8 معامله فیزیکی کشاورز کاهش نیاز به فروش از روی ناچاری.
PT9 معامله فیزیکی کشاورز دسترسی به بازارهای دوردست تر از طریق بهبود امکانات لجستیکی.
PT10 معامله فیزیکی کشاورز سیستم های مدیریت وثیقه منابع جدید تأمین مالی کاال را تسهیل می کنند.
PT11 معامله فیزیکی دیگران به دلیل زیرساخت های صادراتی بهتر، فرصت های صادراتی را افزایش می دهد.
PT12 معامله فیزیکی دیگران پرهیز از ضایعات به دلیل انبارش بهتر.
PT13 معامله فیزیکی دیگران معرفی سخت افزارها و عملکردهای انبارش بهتر.
PT14 معامله فیزیکی کشاورز افزایش میزان تناسب محصوالت با خواسته های کاربران نهایی.
PT15 معامله فیزیکی کشاورز بهبود کیفیت تولید با پاداش دادن به محصوالت با کیفیت تر.
PT16 معامله فیزیکی دیگران کاهش تنوع درجه ها.
PT17 معامله فیزیکی دیگران افزایش اعتماد خریداران به کنترل کیفی و صدور گواهی داخلی.
PT18 معامله فیزیکی دیگران کاهش وابستگی به واردات درصورتی که محصوالت محلی با الزامات سازگارتر باشد.
FF1 تأمین مالی کشاورز افزایش دسترسی کشاورزان به منابع مالی.
FF2 تأمین مالی کشاورز کاهش هزینه های وام گرفتن با کاهش ریسک وام دهندگان و وام گیرندگان.
FF3 تأمین مالی کشاورز تأمین سرمایه ی کاری برای پوشش هزینه های مهم و پرهیز از فروش اجباری.
FF4 تأمین مالی کشاورز در نهایت نقدینگی بیشتری را برای سرمایه گذاری فراهم می کند.
FF5 تأمین مالی کشاورز تأمین مالی برای کشاورزان سازمان یافته تر و قابل پیش بینی تر خواهد شد.
FF6 تأمین مالی کشاورز آبیتراژ خرید نقدی و حمل، منبع تأمین مالی ارزان و جایگزینی را فراهم می کند.
FF7 تأمین مالی دیگران سرمایه گذاری به ارتقای عملکرد و رشد بخش کشاورزی منجر می شود.
FF8 تأمین مالی دیگران تعمیق مشارکت موسسات مالی در بخش کشاورزی.
FF9 تأمین مالی دیگران فرصت های تجاری چشمگیر برای تأمین مالی.
MD1 توسعه بازار کشاورز افزایش آگاهی و ارائه ی آموزش در زمینه ی پوشش ریسک و بازاریابی محصوالت.
MD2 توسعه بازار کشاورز مهارت های جدیدی را ایجاد می کند و ظرفیت متنوع سازی درآمدها را افزایش می دهد.

MD3 توسعه بازار کشاورز
کشاورزان را به سازماندهی جمعی برای دسترسی و سود بردن از خدمات بورس تشویق 

می کند.
MD4 توسعه بازار دیگران آگاهی  درباره ی بازارهای کاال و تاثیرات آن ها را افزایش می دهد.
MD5 توسعه بازار دیگران یکپارچگی منطقه ای بازارهای کاال را افزایش می دهد.
MD6 توسعه بازار دیگران افزایش صادرات و پیوندهای معامالتی جنوب - جنوب را تشویق می کند.
MD7 توسعه بازار دیگران شفافیت شرایط واردات و صادرات را بیشتر می کند.

MD8 توسعه بازار کشاورز
افزایش سواد فناوری اطالعات قدرت، ظرفیت، بهره وری و استقالل کشاورزان را افزایش 

می دهد
MD9 توسعه بازار کشاورز بستری برای ارائه ی خدمات آتی به کاربران روستایی ایجاد می شود.
MD10 توسعه بازار کشاورز کاربران دور افتاده را با یکدیگر پیوند می دهد و بر موانع فاصله غلبه می کند.

MD11 توسعه بازار دیگران
زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات را تقویت می کند و افزایش بهره وری را میسر 

می کند.
MD12 توسعه بازار دیگران فرصت هایی برای تأمین کنندگان سایر محصوالت و خدمات فراهم می کند.
MD13 توسعه بازار کشاورز افزایش دسترسی به بازارها )معامله، قیمت گذاری، سایر خدمات مالی و بازاریابی(.
MD14 توسعه بازار کشاورز افزایش دسترسی به تأمین کنندگان خدمات )کارگزاران، بانک ها و غیره(.
MD15 توسعه بازار کشاورز توسعه ی محصوالت و خدمات جدید برای برآورده ساختن نیازهای جدید
MD16 توسعه بازار دیگران این صنعت اشتغال زایی می کند.
MD17 توسعه بازار دیگران این صنعت برای دولت درآمدهای مالیاتی ایجاد می کند.
MD18 توسعه بازار دیگران حرکت از بخش غیررسمی به بخش رسمی، یا اقتصادی سازمان یافته تر را تشویق می کند.
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ضميمه 4- عملكرد تاثيرات در هر بورس
كشاورز/دیگران؟كد

بورس كاال و معامالت 
بورس مالزیبورس كاالی هندبورس كاالی دالیانآتی برزیل

بورس اوراق بهادار 
ژوهانسبورگ/سافكس

PD1کشاورز????UQ-S
PD2کشاورزQ-WQ-WQ-W?Q-S
PD3دیگرانUQ-SUQ-SQ-SQ-SQ-S
PD۴دیگرانUQ-WUQ-S?UQ-SUQ-S
PD5دیگران???Q-SX
PD6کشاورزUQ-SQ-SQ-SXQ-S
PD7کشاورز?Q-SQ-SUQ-SX
PD8کشاورز?Q-SQ-SXUQ-S
PD9کشاورز?Q-SQ-SX?
PD10کشاورزUQ-SQ-SQ-SXQ-W
PD11کشاورزUQ-SQ-SQ-SXUQ-S
PD12دیگران??Q-SXX
PD13دیگرانXX?XX
PD1۴دیگرانxXUQ-WXX
PR1کشاورزUQ-SUQ-WUQ-WUQ-SUQ-S
PR2کشاورزUQ-SUQ-SUQ-WUQ-SUQ-S
PR3کشاورزUQ-SUQ-S?UQ-SUQ-S
PR۴کشاورز?X?UQ-SUQ-S
PR5دیگران??XUQ-SUQ-S
PR6دیگرانQ-WX?UQ-SUQ-S
PR7دیگرانUQ-WUQ-S?UQ-SUQ-S
PR8دیگرانQ-SQ-SQ-SUQ-SQ-S
IV1کشاورزانQ-SQ-SQ-SQ-SQ-S
IV2کشاورزان????X
IV3کشاورزان?????
IV۴کشاورزان??UQ-S?UQ-W
IV5دیگرانQ-S???UQ-W
IV6دیگرانxxxxX
IV7دیگران????UQ-W
IV8دیگرانUQ-SUQ-SUQ-SUQ-SUQ-S
IV9دیگرانUQ-SUQ-SUQ-SUQ-SUQ-S
IV10دیگرانUQ-SUQ-SUQ-SUQ-SUQ-S
1V11دیگران?UQ-SxXUQ-S
IV12دیگران???xX
IV13دیگران??UQ-S?UQ-W
IV1۴دیگران??UQ-S?UQ-W
PT1کشاورزXXUQ-SX?
PT2دیگرانUQ-SUQ-SXXUQ-W
PT3دیگران?X?XUQ-S
PT۴دیگران?xUQ-WXUQ-S
PT5دیگران?XX??
PT6دیگرانUQ-SQ-SQ-SQ-SQ-S
PT7دیگرانUQ-SUQ-SUQ-SUQ-SUQ-S
PT8کشاورزXX?XX
PT9کشاورزXX?XX
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كشاورز/دیگران؟كد
بورس كاال و معامالت 

بورس مالزیبورس كاالی هندبورس كاالی دالیانآتی برزیل
بورس اوراق بهادار 

ژوهانسبورگ/سافكس

PT10کشاورزUQ-SXQ-SXQ-S
PT11دیگرانUQ-SXUQ-SXX
PT12دیگران???XX
PT13دیگران?UQ-SUQ-SXX
PT1۴کشاورز??UQ-SXX
PT15کشاورز??UQ-SXUQ-S
PT16دیگران?XUQ-SXX
PT17دیگران?UQ-WUQ-SXX
PT18دیگرانxxXXX
FF1کشاورزUQ-SUQ-WQ-SxUQ-S
FF2کشاورز?xQ-SxUQ-S
FF3کشاورز?x?xUQ-S
FF۴کشاورز?x?xUQ-S
FF5کشاورزUQ-SUQ-WUQ-SxUQ-S
FF6کشاورز?x?x?
FF7دیگران?x?xUQ-S
FF8دیگرانUQ-SxQ-SxUQ-S
FF9دیگرانUQ-SxUQ-SxQ-S
MD1کشاورزUQ-SQ-SQ-SxUQ-S
MD2کشاورزUQ-SQ-SUQ-SxUQ-W
MD3کشاورز?UQ-WUQ-WUQ-SUQ-W
MD۴دیگرانUQ-S?UQ-WUQ-SUQ-S
MD5دیگرانxxxxUQ-W
MD6دیگرانUQ-SxUQ-SUQ-SX
MD7دیگرانUQ-SxxxQ-S
MD8کشاورزx?UQ-WxX
MD9کشاورز?xUQ-SxX
MD10کشاورز?UQ-WUQ-SxX
MD11دیگران??UQ-SxUQ-W
MD12دیگران?xUQ-WxX
MD13کشاورز?xUQ-WxUQ-S
MD1۴کشاورز?xUQ-WxUQ-W
MD15کشاورزUQ-SxUQ-SxX
MD16دیگران?xQ-S?UQ-W
MD17دیگران?xUQ-WxX
MD18دیگرانUQ-SxUQ-Sx?

راهنمای.جدول:
Q-W= تأثیر ضعیف كّمی شدهUQ-W= تأثیر ضعیف كّمی نشده

Q-S = تأثیر قوی کّمی شدهUQ-S= تأثیر قوی کّمی نشده
?= تأثیر نامعلومX = بدون تآثیر
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ضميمه 5- منابع داده ها 
1(منابع داده های مطالعه 

بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/بورس مالزیبورس كاالی هندبورس كاالی دالیانبورس كاال و معامالت آتی برزیلكد
سافكس

PD1????شهادت فعاالن

PD2
همبستگی قیمت های 

نقدی- آتی
همبستگی قیمت های 

نقدی- آتی
همبستگی قیمت های 

نقدی- آتی
همبستگی قیمت های نقدی- آتی؟

PD3اختالف شدید با بورس مرجع جهانیقیمت مرجع جهانیقرارداد بومی نقدشوندهشهادت فعاالنشهادت فعاالن
PD۴شهادت فعاالنشهادت فعاالن؟مطالعه موردیادبیات فرعی

PD5؟؟؟
تاثیر سوخت زیستی 

بر بازار
X

PD6داده های بورسپیام کوتاهمشاهده ی مستقیمXپیام کوتاه + شهادت فعاالن
PD7شهادت فعاالننتایج نظر سنجیمطالعه موری؟X
PD8نتایج نظر سنجیداده های بورس/ مطالعه موردی؟Xشهادت فعاالن
PD9نتایج نظر سنجیداده های بورس/ مطالعه موردی؟X؟
PD10نتایج نظر سنجیداده های بورس/ مطالعه موریادبیات فرعیXداده های کشت محصول و قیمت
PD11نتایج نظر سنجیداده های بورس/ مطالعه موردیادبیات فرعیXشهادت فعاالن
PD12نتایج نظر سنجی؟؟XX
PD13XX؟XX
PD1۴XXنتایج نظر سنجیXX

PR1ادبیات فرعی
مطالعه موردی بورس کاالی 

دالیان
شهادت فعاالنشهادت فعاالننتایج نظر سنجی

PR2شهادت فعاالنشهادت فعاالنادبیات فرعیمطالعه موردی /ادبیات فرعیادبیات فرعی
PR3شهادت فعاالنشهادت فعاالن؟شهادت فعاالنادبیات فرعی
PR۴؟Xشهادت فعاالنشهادت فعاالن؟
PR5؟؟Xقیمت های مشتریان/تولید کنندگانشهادت فعاالن
PR6ابتکارات بورس/داده هاXشهادت فعاالنشهادت فعاالن؟
PR7شهادت فعاالنشهادت فعاالن؟شهادت فعاالنادبیات فرعی

PR8
همبستگی بورس کاال و معامالت 

آتی  برزیل/بورس مرجع 
نیویورک

همبستگی بورس کاالی دالیان/
بورس مرجع جهانی

قیمت های مشتریان/تولید کنندگانشهادت فعاالنداده های نقد شوندگی

IV1OI حجم و داده هایOI حجم و داده هایOI حجم و داده هایOI حجم و داده هایOI حجم و داده های
IV2XX??X
IV3?????
IV۴??پژوهش بورس?نظرسنجی/ادبیات فرعی
IV5شهادت فعاالن؟??ترکیب بازار/ادبیات فرعی
IV6XXXXX
IV7????شهادت فعاالن
IV8قوانین بورسقوانین بورسقوانین بورسقوانین بورسقوانین بورس
IV9قوانین بورسقوانین بورسقوانین بورسقوانین بورسقوانین بورس
IV10قوانین بورسقوانین بورسقوانین بورسقوانین بورسقوانین بورس



آثار توسعه ای بورس های كاالیی در بازارهای نوظهور 384

بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ/بورس مالزیبورس كاالی هندبورس كاالی دالیانبورس كاال و معامالت آتی برزیلكد
سافكس

1V11?شهادت فعاالنXXشهادت فعاالن
IV12????X
IV13?Xپژوهش بورس?ادبیات فرعی
IV1۴?Xپژوهش بورس?نظرسنجی/ادبیات فرعی
PT1XXنظر سنجی/مشاهده مستقیمX?
PT2تفاوت قیمت منطقه ایشهادت فعاالنXXتفاوتهای منطقه ای
PT3?X?Xشهادت فعاالن
PT۴?Xمشاهده ی مستقیمXشهادت فعاالن
PT5?XX??

PT6داده های تحویلداده های تحویلداده های تحویل
داده های تحویل/شهادت 

فعاالن
داده های تحویل

PT7قوانین بورسقوانین بورسقوانین بورسقوانین بورسقوانین بورس
PT8XX?XX
PT9XX?XX
PT10ابتکارات بورسXادبیات فرعیXداده های بانک و گواهی فعاالن
PT11ابتکارات بورسXنتایج نظرسنجیXX
PT12???XX
PT13?نتایج نظرسنجیقوانین بورسXX
PT1۴??نتایج نظرسنجیXX
PT15??)نتایج نظرسنجی )نعناXشهادت فعاالن
PT16?X)نتایج نظر سنجی )نعناXX

PT17?
قوانین بورس در باره سویای 

بدون دستکاری ژنتیک
XXنتایج نظر سنجی )هل(

PT18XXXXX

FF1ادبیات فرعی
مطالعه موردی طرح آزمایشی 

2007
شهادت فعاالنXادبیات فرعی

FF2?Xادبیات فرعیXشهادت فعاالن
FF3?X?Xشهادت فعاالن
FF۴?X?Xشهادت فعاالن

FF5ابتکارات بورس/ادبیات فرعی
مطالعه موردی طرح آزمایشی 

2007
شهادت فعاالنXادبیات فرعی

FF6?X???
FF7?X?Xشهادت فعاالن

FF8ابتکارات بورس/ادبیات فرعیX
بانک مالزی همراه با بورس 

کاالی هند
Xشهادت فعاالن

FF9ابتکارات بورس/ادبیات فرعیXادبیات فرعیXداده های بانک و شهادت فعاالن
MD1ابتکارات بورس/ادبیات فرعیداده های بورسابتکارات بورسXشهادت فعاالن
MD2ابتکارات بورس/ادبیات فرعیداده های بورس/ادبیات فرعیابتکارات بورسXشهادت فعاالن
MD3?شهادت فعاالنشهادت فعاالنابتکارات بورس/ادبیات فرعیشهادت فعاالن
MD۴شهادت فعاالنابتکارات بورسنتایج نظر سنجی?ابتکارات بورس
MD5XXXXابتکار ماالوی
MD6ابتکارات بورسX)شهادت فعاالننتایج نظرسنجی )هلX
MD7ابتکارات بورسXXXداده ها/شهادت فعاالن
MD8X?XX
MD9?XXX
MD10?ابتکارات بورسابتکارات بورسXX
MD11??ابتکارات بورسXمشاهده ی مستقیم
MD12?Xابتکارات بورسXX
MD13XXنتایج نظر سنجیXشهادت فعاالن
MD1۴?Xابتکارات بورس/ادبیات فرعیXشهادت فعاالن
MD15ابتکارات بورسXابتکارات بورس/ادبیات فرعیXX
MD16?Xادبیات فرعی?
MD17?Xادبیات فرعیXX
MD18ابتکارات بورسX)نتایج نظرسنجی )نعناX?
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2( شاخص های بالقوه و منابع داده ها: ارزیابی ایده آل تاثيرات 
شاخص آرمانی/منبع داده ها كد

PD1تحلیل اقتصاد سنجی
PD2همبستگی قیمت های نقدی و آتی
PD3همبستگی با قراردادهای بین المللی همان کاال
PD۴نظرسنجی/شهادت فعاالن
PD5تحلیل اقتصاد سنجی
PD6نظرسنجی/شهادت فعاالن
PD7نظرسنجی/شهادت فعاالن
PD8نظرسنجی/شهادت فعاالن
PD9نظرسنجی/شهادت فعاالن
PD10همبستگی داده های سطح زیرکشت و حجم محصول با قیمت گذاری/نظرسنجی/گواهی فعاالن
PD11نظرسنجی/شهادت فعاالن
PD12نظرسنجی/شهادت فعاالن
PD13تحلیل اقتصاد سنجی
PD1۴تحلیل اقتصاد سنجی
PR1نظرسنجی/شهادت فعاالن
PR2نظرسنجی/شهادت فعاالن
PR3 سطوح سرمایه گذاری کشاورزان )مثاًل خرید تجهیزات(/نظرسنجی/گواهی فعاالن
PR۴تعیین معیار
PR5همبستگی میان قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده/تحلیل زنجیره ی ارزش
PR6نظرسنجی/شهادت فعاالن
PR7نظرسنجی/شهادت فعاالن
PR8همبستگی با قراردادهای بین المللی همان کاال
IV1حجم معامالت و موقعیت های باز
IV2همبستگی سطوح قیمت ها با تغییر موقعیت های معامالتی شرکت کنندگان سوداگر
IV3همبستگی سطوح نوسان قیمت با تغییر موقعیت های معامالتی شرکت کنندگان سوداگر
IV۴داده های کارگزاران درباره ی نکول کشاورزان/نظرسنجی/گواهی فعاالن
IV5 تحلیل اقتصاد سنجی/شهادت فعاالن
IV6تحلیل اقتصاد سنجی/شهادت فعاالن
IV7تحلیل اقتصاد سنجی/شهادت فعاالن
IV8پیامدهای نکول کنندگان برای طرف معامله/قوانین و مقررات بورس
IV9 قوانین و مقررات بورس
IV10 قوانین و مقررات بورس
1V11همبستگی با قراردادهای بین المللی همان کاال/ نظرسنجی/گواهی فعاالن
IV12همبستگی سطوح قیمت ها با تغییر موقعیت های معامالتی شرکت کنندگان سوداگر
IV13نظرسنجی/شهادت فعاالن
IV1۴داده های کارگزاران درباره ی نکول سرمایه گذاران خرده پا
PT1نظرسنجی/شهادت فعاالن
PT2 اختالف قیمت نقدی منطقه ای
PT3نظرسنجی/شهادت فعاالن
PT۴نظرسنجی/شهادت فعاالن
PT5 همبستگی قیمت های نقدی و آتی
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شاخص آرمانی/منبع داده ها كد
PT6داده های تحویل بورس
PT7 قوانین و مقررات بورس
PT8نظرسنجی/شهادت فعاالن
PT9نظرسنجی/شهادت فعاالن
PT10داده های بانک/نظرسنجی ها/گواهی فعاالن
PT11نظرسنجی/شهادت فعاالن
PT12مقایسه ی میان حجم تولید و فروش و ظرفیت انبار/نظرسنجی
PT13نظرسنجی/شهادت فعاالن
PT1۴نظرسنجی/شهادت فعاالن
PT15داده های تولید برحسب درجه ی کیفی/قوانین و رویه های بورس/نظرسنجی
PT16داده های تولید برحسب درجه ی کیفی/نظر سنجی/گواهی فعاالن
PT17نظرسنجی/شهادت فعاالن
PT18حجم واردات/نظرسنجی/شهادت فعاالن
FF1داده های بانک/نظرسنجی ها/گواهی فعاالن
FF2داده های بانک/نظرسنجی-ها/گواهی فعاالن
FF3نظرسنجی/شهادت فعاالن
FF۴ سطوح سرمایه گذاری کشاورزان )مثاًل خرید تجهیزات(/نظر سنجی/گواهی فعاالن
FF5نظرسنجی/شهادت فعاالن
FF6نظرسنجی/شهادت فعاالن
FF7 داده های بهره وری و رشد کشاورزی
FF8نظرسنجی/شهادت فعاالن
FF9داده های بانک/نظرسنجی ها/گواهی فعاالن
MD1 داده های سمینارهای آموزشی بورس و واسطه ها و شرکت در دوره ها
MD2محتوا/نظرسنجی/گواهی فعاالن درباره ی سمینارهای آموزشی
MD3نظرسنجی/شهادت فعاالن
MD۴نظرسنجی/شهادت فعاالن
MD5 جریان های بین المللی معامله/حجم مبادالت و تحویلی که از طریق بورس انجام شده است
MD6 حجم صادرات و حجم براساس مقصد
MD7نظرسنجی/شهادت فعاالن
MD8داده های کاربرد روستایی اینترنت و سایر فناوری ها/نظرسنجی/شهادت فعاالن
MD9نظرسنجی/شهادت فعاالن
MD10 داده های دالالن در باره مکان مشتریان و پایانه ها
MD11داده های سرمایه گذاری در زمینه فناوریهای اطالعات و ارتباطات و زیر ساخت ها
MD12داده های تأمین کنندگان خدمان/نظر سنجی/شهادت فعاالن
MD13داده های بورس و تأمین کنندگان خدمات/نظر سنجی/شهادت فعاالن
MD1۴داده های تأمین کنندگان خدمات/نظر سنجی/شهادت فعاالن
MD15سبد محصوالت و خدمات بورس
MD16داده های اشتغال
MD17درآمدهای مالیاتی ناشی از مبادالت بورس، تحویل ها یا شاغالن در بورس
MD18نظرسنجی/شهادت فعاالن
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ضميمه 6- نحوه ی پوشش ریسك: راهبردهای ساده با استفاده 
از قراردادهای آتی و اختيار معامله

)1( پوشش ریسك با استفاده از قراردادهای آتی
يك قرارداد آتي در اصل يك پيمان استاندارد شده ی  آتی است كه نمايانگر تعهد تحويل 
دادن يا تحويل گرفتن مقدار معيني از كااليي با كيفيت معين و در مكاني مشــخص است. 
ولي برخالف پيمان های  آتی، قراردادهاي آتي اغلب به تحويل فيزيكي منجر نمي شــوند. 
درعــوض، اين قراردادها را مي توان با يك قرارداد برابر و متضاد، قبل از تاريخ سررســيد 

بست. 
پوشــش ريسك با استفاده از قراردادهاي آتي، به معناي كاهش ريسك قيمت با انتقال 
آن ريسك به يكي ديگر از فعاالن بازار كه داراي وضعيت ريسك متفاوتي است، يا به يك 
ســرمايه گذار است كه مايل است به اميد سود بردن از پيش بيني صحيح حركت هاي قيمت 

در بازار، آن ريسك را بپذيرد.
ولي بايد توجه داشــت كه اگرچه پوشــش دهنده ی ريســك از زيان هاي ناشــي از 
حركت هاي نامطلوب قيمت مصون مي شــود، فرصت كسب سود بادآورده از حركت هاي 

مطلوب قيمت ها را نيز از دست مي دهد.
اجراي پوشش ريسك مستلزم ايجاد موقعيت معامالتی در بازار معامالت آتي است كه 
برابر ولي در جهت مخالف موقعيت معامالتی در بازار نقدي اســت. زيان در يكي از اين 

بازارها بايد با سود در بازاري ديگر جبران شود:
· پوشش ريسك خريد1 شامل خريد قراردادهاي آتي براي حمايت در برابر افزايش قيمت ها 
در بازار نقدي اســت )بدين ترتيب، يك صادر كننده ی هل كه به دنبال خريد سه ماهه ی هل 
است، قراردادهاي آتي هل را خريداري مي كند(. اگر قيمت ها در بازار نقدي افزايش پيدا كند، 
توليدكننده مجبور است براي هل مبلغ بيشــتري بپردازد. ولي اين افزايش هزينه ها با سود در 

1- Long hedge
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بازار معامالت آتي جبران مي شود )و برعكس(. بنابراين، پوشش ريسك خريد ابزاري ايده آل 
براي خريداري است كه به دنبال تثبيت هزينه ی مواد خام خود است. اين مسئله به نوبه ی خود 
براي اطمينان از اين كه خريدار در هنگام خريد مواد خام با كمبود منابع مالي روبرو نمي شود و 

همچنين براي پيش بيني، برنامه ريزي و بودجه ريزي نيز مفيد است. 
· پوشــش ريسك فروش1 شامل فروش قراردادهاي آتي براي حمايت در برابر كاهش 
قيمت ها در بازار نقدي اســت )بدين ترتيب يك توليدكننده ی هل كه به دنبال فروش سه 
ماه  ی هل اســت، به فروش قراردادهاي آتي هل مي پــردازد(. اگر قيمت ها در بازار نقدي 
كاهش پيدا كند، توليدكننده براي هل پول كمتري دريافت مي كند. با وجود اين، اين كاهش 
درآمد با سود در بازار قراردادهای آتي  جبران مي شود )و برعكس(. بنابراين، پوشش ريسك 
فروش ابزاري ايده آل براي توليدكننده اي است كه به دنبال تثبيت قيمت محصولي در زمان 
برداشــت، يا ابزاري براي تثبيت ارزش كاالي انبار شــده ی خود تا زمان فروش در زمان 
قيمت هاي جذاب تر اســت. اين شيوه براي تضمين حداقل سود توليد و همچنين اطمينان 
بيشــتر درباره ی تعيين سطح مخارج و سرمايه گذاري اي كه با وجود آن، فعاليت مورد نظر 

هنوز سوداور خواهد بود سودمند است.
پوشش ريسك روش موثري اســت، چون قيمت هاي نقدي و آتي معموالً با يكديگر 
هماهنگ هســتند و در هنگام سررسيد معامله به يكديگر نزديك مي شوند. اگرچه تفاوت 
ميان قيمت هاي نقدي و آتي )كه مبنا ناميده ميشــود( ممكن اســت افزايش يا كاهش يابد، 
ريســك تغيير نامطلوب در اين رابطه )ريسك مبنا( معموالً بســيار پايين تر از عدم انجام 
پوشــش ريسك در بازار نقدي اســت. با وجود اين، به دليل حضور ريسك مبنا است كه 
پوشش ريســك كامل، يعني حالتي كه قيمت هاي بازارهاي آتي و نقدي دقيقا يكديگر را 

جبران كنند بسيار نادر است.

)2( پوشش ریسك با استفاده از قراردادهای اختيارمعامله
قرارداد اختيار معامله قراردادي است كه به خريدار اختيار حق مي دهد، ولي او را ملزم 
نمي كند، كه يك قرارداد آتي را به قيمتي مشــخص در زماني مشــخص )تاريخ سررسيد( 
يا قبل از آن خريداري كند. براي به دســت آوردن چنين قراردادي، خريدار بايد مبلغي را 
به عنوان قيمت اختيار2 به فروشــنده ی  قرارداد اختيار پرداخت كند )حداكثر زيان خريدار 
به اين وديعه محدود مي شــود(. فروشنده ی اختيار اين وديعه را دريافت مي كند، ولي زيان 

1- Short Hedge
2- Option premium
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بالقوه ی او به لحاظ نظري نامحدود اســت )در مــواردي كه قراردادهاي اختيار در بورس 
معامله شوند، وديعه ی اختيار از طريق معامله در بازار آزاد تعيين مي شود(.

براي يك توليدكننده ی كاال، خريد يك قرارداد اختيار فروش1 در واقع حداقل قيمتي را 
كــه توليدكننده دريافت مي كند )قيمت توافقي2( تعيين مي نمايد. اگر قيمت در دوره ی قبل 
از سررســيد قرارداد اختيار از آن سطح كمتر شود، توليدكننده مي تواند اختيار فروش خود 
را در سطح حداقل قيمت تضميني اعمال كند. او بدين ترتيب قيمتي را دريافت مي كند كه 

باالتر از قيمت بازار است.
براي يك خريدار كاال، خريد يك اختيار خريد در واقع حداكثر قيمت )قيمت توافقي( 
را تعييــن مي كند كه خريدار بايد براي كاالهاي مورد نيازش بپردازد. اگر قيمت در دوره ی 
قبل از سررسيد قرارداد اختيار از آن سطح بيشتر شود، خريدار مي تواند اختيار خريد خود 
بــه حداكثر قيمت تضميني را اعمال كند و بدين ترتيــب، قيمتي را مي پردازد كه كمتر از 

قيمت روز بازار است.
بنابراين پوشش ريسك با استفاده از قراردادهاي اختيار را مي توان به نوعي بيمه تشبيه 
كــرد كه خريدار اختيار، براي حفاظت در برابر زيــان احتمالي وديعه اي پرداخت مي كند. 
قراردادهاي اختيار به چهار دليل معموالً از قراردادهاي آتي براي پوشش ريسك كشاورزان 

مناسب تر هستند:
· خريــداران قراردادهاي اختيار مي توانند در برابر تغييــرات نامطلوب قيمت از خود 

محافظت كنند و در عين حال از تغييرات مطلوب سود ببرند؛
· حداكثر هزينه ی نقدي در زمان خريد تثبيت مي شــود و اين مسئله مسلما بر جريان 

نقدينگي تأثير مي گذارد؛
· درك و استفاده از قراردادهاي اختيار در ساده ترين شكل، براي افرادي كه با محدوديت 

نقدينگي يا منابع روبرو هستند )از قبيل كشاورزان خرده پا ( ساده تر است؛
· در سطح پيشرفته تر، موقعيت هاي تعهدي اختيار را مي توان به گونه اي ساختار داد كه 
راهبردهاي مديريت ريسكي را فراهم كنند كه با الزامات استفاده كنندگان هم خواني داشته 

باشد.
با وجود اين، اســتفاده از قراردادهاي اختيار معامله ممكن است داراي نقاط ضعفي نيز 
باشــد. مثاًل وديعه هاي اختيار ممكن اســت در زماني كه به شدت مورد نيازند بسيار گران 
باشند. از اين منظر، ممكن است دولت ها بتوانند براي پرداخت وديعه ی كشاورزان خرده پا 

1- Put option
2- Strike price
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يارانه اي در نظر بگيرند، يا موسسات مالي ممكن است بتوانند منابع مالي مورد نياز )يارانه اي 
يا غيريارانه اي( را براي حمايت از كشــاورزان در خريد وديعه قرارداد اختيار معامله فراهم 
سازند. در نهايت، از آنجا كه قراردادهاي اختيار معامله بسيار انعطاف پذير هستند، دولت ها، 
موسســات مالي و تأمين كنندگان وام هاي كوچك و ساير واسطه ها مي توانند ابزارهايي را 
توسعه دهند كه كاماًل با نيازهاي كشــاورزان خرده پا هم خواني دارد. همچنين بايد به اين 
نكته اشــاره كرد كه يك بازار كارآمد قراردادهاي اختياري كه در بورس معامله مي شــوند 
به بازار نقدشــونده ی قراردادهاي آتي متكي است. اين بازار به حضور فروشندگان اختيار 
در بازار )كه معموالً پذيره نويس اختيار ناميده مي شــوند( نيز بســتگي دارد. اينها معموالً 
موسســات مالي ای هســتند كه از ســطح پيچيدگي و دقت عمل مورد نياز براي مديريت 

توانمند ريسكي كه ناشي از فروش اختيار است برخوردارند.
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ضميمه  7- تاریخچه، مقاالت و انتشارات آنكتاد
پيشينه ی سازمانی

كنفرانس تجارت و توســعه ی ســازمان ملل متحد )آنكتاد( كه در سال 1964 به عنوان 
ســازماني بين دولتي تشــكيل شــد، ارگان اصلي مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
حوزه ی تجارت و توســعه است. اين سازمان در داخل سازمان ملل متحد، به عنوان كانون 
بررسي يكپارچه ی توســعه و مسايل در هم تنيده ی تجارت، تأمين مالي، علوم و فناوري، 

سرمايه گذاري و توسعه ی پايدار عمل می كند.
اهداف اصلي آنكتاد بيشــينه سازي فرصت هاي تجاري، سرمايه گذاري و توسعه براي 
كشورهاي درحال توسعه، كمك به اين كشورها براي رويارويي با چالش هاي برخاسته از 
جهاني ســازي و متصل ساختن آن ها به اقتصاد جهاني بر مبنايي برابر است. آنكتاد اهداف 
خود را از طريق پژوهش و تحليل سياست ها، مشورت هاي بين دولتي، همكاري هاي فني 

و تعامل با جامعه ی مدني و بخش خصوصي تعيين می كند.
هم اكنون 192 كشور در اين سازمان عضويت دارند. بسياري از سازمان هاي بين دولتي 
و غيردولتي در اين ســازمان از جايگاه ناظر برخوردارند و در فعاليت هاي آن مشــاركت 
دارند. دبيرخانه ی آنكتاد در ژنو واقع اســت و 40 پرسنل آن بخشي از دبيرخانه ی سازمان 

ملل متحد را تشكيل مي دهند.
براي اطالعات بيشتر به سايت http://www.unctad.org نگاه كنيد.

نقش آنكتاد در توسعه بورس های کاال
آنكتاد برجسته ترين سازمان بين المللي است كه از تأسيس و توسعه ی بورس هاي كاال 
در كشــورهاي در حال توسعه و كشــورهايي كه داراي اقتصادهاي در حال گذار هستند 
حمايت مي كند. در بيش از 15 ســال گذشــته، دبيرخانه ی اين سازمان از دو جنبه توانسته 

است حمايت هاي قدرتمندي را ارائه كند:
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 كمك فني مستقيم: براي ايجاد بورس هاي جديد و بهبود عملكرد بورس هاي موجود 

)ازجمله ارائه ی كمك به طراحي قراردادهاي جديد(، همراه با مشاركت در اجام طرح هايی 
در جمهوري دومينيكن، قزاقســتان، غنا، هند، اندونزي، مالزي، نيجريه، فدراسيون روسيه، 
ســريالنكا، تركيه و اوكراين و ارائه ی مشــاوره در زمينه ی ايجاد بورس كاال و مشتقه هاي 

آفريقا و حمايت از تشكيل اين بورس )بورس منطقه اي آفريقا(؛
· پژوهش و مشورت در زمينه ی سياست ها و آگاهي بخشي: آنكتاد از طريق انتشارات، 
برگزاري سخنراني و ســازماندهي كنفرانس، از جمله برگزاری همايش بازارهاي نوظهور 
كه در ســال 1999 در حاشيه كنفرانس ساالنه ی انجمن معامالت آتي و اختيار سوئيس كه 
از كنفرانس های بزرگ صنعت آتي در جهان اســت، به افزايش آگاهي درباره  و درك نقش 

بالقوه ی بورس هاي كاال كمك كرده است.
آنكتاد به عنوان تنها ســازمان بين المللي كه از دســتور كار جامعي در زمينه ی كاالها و 
سابقه ی اثبات شده ی 40 ســال نوآوري هاي اغلب راهگشا برخوردار است، براي غلبه بر 
شــكاف اعتمادي كه هنوز بين بخش هاي عمومي و خصوصي كشورهاي در حال توسعه 
وجود دارد و مانع از ســرمايه گذاري در موسســات مرتبط با تجارت مي شــود از جايگاه 

برجسته اي برخوردار است.
بنابراين، اين ســازمان توانسته است با دولت ها و بخش خصوصي، براي ايجاد محيطي 
كه به موفقيت بورس هاي كاال كمك كند و همچنين پذيرش اينكه يك بورس كاالي موفق 
نيازمند مقررات نظارتی مناســبي است، همكاري ســازنده اي داشته باشد. چنين سازماني 
مي تواند در بحث درباره ی اســتفاده از ابزارهاي مدرن مديريت ريســك و تأمين مالي در 
بخــش كاال نقش ناظر بي طرفي را ايفا كند و بديــن ترتيب، به كاربران بالقوه ی اين ابزارها 
كمك كند تا راحت تر از اين ابزارها استفاده كنند. نقش اصلي اين سازمان، واسطه ی صادقي 
است كه كســاني را كه در بخش كاال فعال هستند از امكان هاي جديدي كه در برابر آن ها 
قرار دارد مطلع مي كند، و به آن ها در ارزيابي دقيق مزيت هاي ابزارهاي جديد و پيامدهاي 

كاربرد آن ها كمك مي كند. 
براي جزئيات بيشــتر درباره ی برنامه ی كاري شــاخه كاالي اين ســازمان در زمينه ی 

بورس هاي كاال و همچنين كسب اطالعات بيشتر، مي توانيد به اين سايت مراجعه كنيد:
http://www.unctad.org/commodities


