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بررسی راهبردهای توسعه بورس كاالی كشاورزی در استان فارس:
تلفیق روش  SWOTبا تحلیل سلسله مراتبی
نیلوفر اشک تراب ،*1زهرا نعمت الهی 2و غالمرضا چابکرو
تاریخ دریافت1330/60/11:
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تاریخ پذیرش1331/ 16/ 63:

چكیده
بیگمان ،از مهم ترین اهداف تأسیس بورس كاال ،ایجاد بازاري قانونمند ،شفافسازي معامالت و
قیمتها ،حذف واسطهگري هاي غیرضروري و مبادله آزاد كاال بین عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان
است .در این مطالعه با استفاده از تحلیل  SWOTبه بررسی نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصت
هاي موجود در رسیدن به یک ساختار مناسب در بورس كاالي كشاورزي شیراز پرداخته شده و
استراتژي هاي مناسب تعیین شده است .سپس بمنظور دستیابی به بهترین استراتژي ،مقایسات
زوجی حاصل از نظرات كارشناسان و خبرگان بورس كاالي كشاورزي كه از تکمیل پرسشنامه،
گردآوري شده در سال  1331با كمک نرمافزار  Super decisionو با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .با توجه به نتایج بدست آمده از اولویتبندي
استراتژيهاي تعیین شده ،اعطاي تسهیالت بانکی با بهره پایین به تولیدكنندگان محصوالت
كشاورزي تحت ضمانت فروش در بورس ،در اولویت نخست و ایجاد گروه بازاریابی محصوالت
كشاورزي در بورس ازكمترین درجه اهمیت برخوردار است .در آخر ،مدلی براي بازار شبه بورس
كاالي كشاورزي پیشنهاد و چارت عملکرد سامانه معامالت در بازار شبه بورس (مجازي) كاالهاي
كشاورزي ارائه شده است.
طبقه بندي .G1 ،E5 ، Q1:JEL

واژههاي كليدي :كاالي كشاورزي ،بورس كاال ،تحلیل ، SWOTتحلیل سلسله مراتبی ،استان
فارس

 -1استادیار گروه ترویج و آموزش كشاورزي ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.
 -2دانش آموخته دكتري اقتصاد كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعی ساري ،ساري ،ایران.
 -3استادیار بخش تحقیقات اقتصادي ،اجتماعی و ترویجی ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منایع طبیعی استان
فارس ،شیراز ،ایران.
*  -نویسنده مسئول مقالهnilo.ashktorab@gmail.com:
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پیشگفتار
بازار محصوالت كشاورزي ایران با محدودیتها و دشواريهاي ساختاري زیادي روبهرو بوده و
بخشی عمده از این مشکالت از عدم توسعه یافتگی اقتصاد كشاورزي كشور و همچنین ،ساختار
سنتی و ناكاراي بازار محصوالت كشاورزي ناشی میشود (چیذري .)1331 ،نوسان شدید قیمتها،
عدم شفافیت و عدم گردش دادهها در بازارهاي محلی محصوالت كشاورزي ،حضور بسیار گسترده
دالالن و واسطهها در بخشهاي گوناگون توزیع و فروش این محصوالت ،وجود پدیده سلفخري در
این بخش ،فقدان بازار رقابتی كارآمد و فراگیر براي داد و ستد محصوالت كشاورزي و ناكارآیی
شبکه توزیع ،از جمله مشکالتی هستند كه بخش كشاورزي ایران با آن روبهروست .این مشکالت به
دلیل نبود بازاري منسجم ،متشکل و رقابتی ،در بخش كشاورزي ایران ایجاد شده است (صباغی
كرمانی و عزیزي .) 1332 ،با توجه به مشکالت مطرح شده ،بورس كاالي كشاورزي ایران بهعنوان
یک بازار جدید با ایجاد بازاري فراگیر ،یکپارچه ،متشکل و سازمانیافته در پی رفع مشکالت موجود
بر آمده و سبب سهولت در امر دادوستد كاالها شده است .از این رو بورس ابزاري براي حفظ و
پایداري و همچنین توسعه بخش كشاورزي در سالهاي آتی بشمار میرود.
تشکیل بورس كاالي كشاورزي موضوعی است كه در چند دهه گذشته توجه متخصصین و
پژوهشگران را در كشورهاي گوناگون جهان به خود جلب كرده است .بررسی رابطه بین فعالیت
بورس و رشد بخش كشاورزي در كشورهاي آمریکا ،ژاپن و كانادا در مطالعه چیذري ( ،)1331
حاكی از آن است كه رابطه مثبتی بین این دو وجود دارد .نتایج مطالعه شاهنوشی و همکاران
( )1331كه با استف اده از روش هاي توصیفی و نظرات كارشناسان انجام شده است ،نشان داده
است ،فقدان بستر فرهنگی و عدم وجود زیر ساختهاي الزم براي فعالیت بازار نوین بورس كاالي
كشاورزي ،علل اصلی شکاف میان عرضه و تقاضاي محصوالت مورد معامله در بورس كاالي
كشاورزي و عدم رونق در این باز ار میباشند .چیذري ( ) 1331در مطالعه خود ،ایجاد شرایط رقابتی
در بازار محصوالت كشاورزي ،كمک به استاندارد سازي محصوالت ،توسعه عملیات بازاریابی،
شفافسازي دادهها  ،انتقال ریسک قیمت ،تضمین معامالت به وسیله ابزارهاي مشتقه و توسعه بازار
محصوالت كشاورزي را از مهم ترین آثار راه اندازي بورس كاالي كشاورزي در كشور دانسته است.
همچنین ،در رابطه با شرایط الزم براي موفقیت بورس كاالي كشاورزي در كشور مواردي از جمله،
اطالع رسانی مناسب در زمینه بورس كاال و چگونگی معامله ،وسعت عرضه و تقاضا براي كاالي
مورد نظر ،استاندارد پذیر بودن ،قیمت گذاري براساس عوامل بازار و حمایت هاي مالی و نظارت هاي
حقوقی براي پیشگیري از ركود و بحران در بورس كاال را ضروري دانسته است .غزالی و همکاران
( )1331با بررسی علل عدم موفقیت رینگ كشاورزي در بورس كاالي ایران ،بیان داشته است كه

02

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /2بهار (2311صص)91 -10

حجـم انـدك عرضـه محصوالت كشاورزي ،سنتی بودن بازار كشـاورزي ،فقـدان ابزارهـاي مشتقه،
پایین بودن سطح آشنایی كشاورزان با بـورس كـاال و فقـدان اجراي قوانین و مقررات (استانداردها)
در بورس ،موجب عـدم موفقیـت رینگ كشاورزي در بورس كاال شده است .حسینی یکانی و
همکاران ( )2663در مطالعهاي در پی تعیین محصوالت كشاورزي مناسب براي بازارهاي آتی در
ایران بودهاند .بدین منظور ،ابتدا عوامل تعیین كننده كه به گونهاي معنیدار بر شکست یا پیروزي
قراردادهاي آتی محصوالت كشاورزي در بازارهاي آ تی شناسایی و سپس عملکرد هجینگ كاالهاي
بالقوه براي تعیین گزینه بهینه قرارداد شبیه سازي شده است .نتایج نشان داده است ،زعفران ،پسته
و برنج سه كاالي انعطاف پذیر براي معامله در بازار آتی ایران میباشند .سازمان ملل )2663( 1به
بررسی بورسهاي نو ظهور كاال در كشورهاي درحال توسعه اي نظیر برزیل ،چین ،هند ،مالزي و
آفریقاي جنوبی پرداخته است .نتایج بررسی هاي انجام شده نشان داده است ،وجود بورس كاالي
كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه اثرات توسعهاي بالقوهاي بر اقتصاد كشورها بویژه بخش
كشاورزي داشته است .رشید و همکاران ( )2616در مطالعه خـود نشـان دادنـد كـه شـرایط امکان
توسعه بورس كاال منوط به مواردي چون شرایط خاص كاال ،شرایط خاص قرارداد و محیط اقتصادي
و سیاست مـی باشـد .از نظـر وي شرایط مناسب براي انتخاب كاال عبارت است از استمرار در
عرضه ،امکان استانداردسازي ،گستره بازار و نوسانات قیمت براي جلب سـوداگران .وینیفرد ()2611
به بررسی ساختار كلی بورس كاالي كشاورزي كنیا ( )KACEپرداخته است .وي بیان میكند كه
كنیا داراي سه بورس كاالي اصلی می باشد كه شامل قهوه ،چاي و بورس كاالي كشاورزي است و
مدل تجارت  KACEبسیار ساده بوده و به كشاورزان كمک میكند كه قیمتها را در بازارهاي
گوناگون مقایسه كنند .مطالعه شیرزاد و مقصودي دماوندي ( ،)2613نشان میدهد كه مزایاي
اصلی بازار بورس كاال كاهش ریسک بازار سهام ،رشد صادرات ،كاهش دخالت دولت در بازار
محصوالت كشاورزي ،كمک به اصالح بازار سنتی روستایی و غیره میباشد .كهاجا ( )2611نیز در
مطالعه خود اثرات ناشی از ایجاد بورس كاالي كشاورزي را در كوزوو مورد بررسی قرار داد كه
نتیجه بدست آمده در مطالعه بیانگر تاثیر مثبت بورس كاالي كشاورزي بر اقتصاد كوزوو بوده است.
جـین و همکـاران ( )2611نیز در بررسی خود دالیل موفقیت و پابرجایی بورس كاال را عواملی
چون اعتماد طرفین معامله ،نقـش سـازنده و روبـه رشد دولت در ایجاد زیرساختهـاي بهتـر و
حمایـت مقتدرانـه آن ،سیستم انتقال بانکی قابل اعتماد ،كم كردن و جهال ضمان براي خرید در
بورس ،كم كردن اندازه قرارداد براي تشویق فعاالن خرد به شـركت در معامالت دانستند.

-United Nations
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بررسی روند پیدایش و تکامل بورسهاي كاال در جهان نشان میدهد ،پیدایش و بسط
فعالیت هاي این گونه بازارها در عرصه اقتصاد كشورها در پی پاسخگویی به برخی از نیازمنديهاي
اقتصادي و در بسیاري موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار كاالها بوده است .به بیان دیگر،
وجود برخی مشکالت در بازار كاال (چه در بخش عرضه ،تقاضا و چه در بخش توزیع) و بهتبع آن
نوسانات قیمت كاالها بویژه محصوالت كشاورزي و همچنین ،برخی از نارساییهاي باز ارهاي سنتی
و ناكارآمدي این گونه بازارها ،از یک طرف و مزایا و منافع ایجاد و راهاندازي بورس كاالي كشاورزي
از سوي دیگر ،مهم ترین انگیزه و عواملی هستند كه موجب پدیدارشدن بازارهاي آتی در صحنه
اقتصاد كشورهاي گوناگون گشتهاند (صباغی كرمانی و حسینی .)1332 ،بههر ترتیب ،ایجاد و راه
اندازي بورس كاال چه به عنوان ابزاري براي بهبود روش مبادله یا سازماندهی بازار كاالها و چه براي
توسعه اقتصاد از راه افزایش سرمایه گذاري در آن ،میتواند نقشی بسیار مهم در اقتصاد كشور و
تامین رفاه مردم ایفا كند .سازمان بورس كاالي كشاورزي ایران به صورت متمركز در تهران بوده و
در مراكز استانها فقط كارگزاريها فعالیت میكنند .در  0ماهه پایانی سال  1330از تعداد 103
مورد معامله كاالي كشاورزي در بورس كاالي كل كشور ،تنها  31مورد (كمتر از  ) %1مربوط به
استان فارس بوده كه آن هم فقط چهار محصول كلزا ،گن دم ،دوروم و خرماي زاهدي مورد معامله
قرار گرفته اند كه این رقم با توجه توان تولیدي استان فارس بسیار اندك میباشد .از این رو ،این
مطالعه در پی بررسی ساختار موجود بورس كاالي كشاورزي در استان فارس به عنوان استان پیشرو
در تولید محصوالت كشاورزي و همچنین ،بررسی نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها و
اولویتبندي آنها و در نهایت ،ارائه استراتژي هاي مناسب جهت تقویت بورس كاالي كشاورزي این
استان میباشد.
مواد و روشها
این پژوهش به لحاظ هدف ،بدین دلیل كه به زمینهیابی براي حل مشکالت بورس كاالي
كشاورزي و تدوین استراتژيها میپردازد ،در حیطه پژوهشهاي كاربردي قرار میگیرد و از نظر
روش گردآوري دادهها در حیطه پژوهشهاي اسنادي و پیمایشی میباشد .این مطالعه در دو بخش
انجام شدهاست .در بخش نخست براي دست یابی به نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها در
بورس كاالي كشاورزي تحلیل  SWOTانجام شدهاست كه در زیر به تفصیل به آن میپردازیم.
تجزیه و تحلیل  SWOTگرچه مبناي خوبی براي تنظیم استراتژيها بر اساس عوامل درونی و
بیرونی سازمان میباشد ،اما هر یک از عوامل را به صورت خالصه توصیف میكند و در مراحل
اندازهگیري و ارزیابی عوامل دار اي محدودیت و ضعف است .به همین خاطر بسیاري از پژوهشگران
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در مطالعات خود آن را با دیگر روشها بویژه روش تصمیمگیري چند معیاره تركیب و تلفیق
میكنند .لذا ،در بخش دوم ،استراتژيهاي ناشی از تحلیل  SWOTبا استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی ،1بر اساس نظر كارشناسان و خبرگان بورس كاالي كشاورزي ،اولویتبندي شده
است .در نهایت نیز مدلی مناسب براي فعال سازي بازار شبه بورس كاالي كشاورزي در استان فارس
ارائه شده است .این مدل یک مدل ابداعی میباشد كه با الگوگیري از مدل موجود بورس كاال ،ارائه
شده كه كامال مجازي بوده و به وسیله یک سامانه كه در مدل تعریف میشود ،قابل هدایت و كنترل
می باشد .در بسیاري از كشورهاي جهان بازار بورس كاال داراي تاالر معامالت میباشد كه كارگزاران
خرید و فروش در آنجا حضور داشته و نمونه جنس مورد معامله نیز براي رویت مستقیم وجود دارد.
این حضور فیزیکی و سایر مراجعات جهت تسویه حساب هاي مالی و امور اداري مورد نیاز باعث
اتالف وقت و هزینه میشو د .در مدل پیشنهادي سعی شده است كه حتیاالمکان معامالت به
صورت مجازي انجام گرفته و هزینهها كاهش یافته و اتالف زمان معامالت نیز به حداقل برسد.
مکانیسمی كه در این مطالعه بکار گرفته شده است ،بمنظور ارزیابی محیط داخلی وخارجی یک
سازمان بکار میرود.
تجزیه و تحليل SWOT

تجزیه و تحلیل  SWOTبه وسیله انستیتوي تحقیقاتی استانفورد 2طراحی و ارائه شده و از اوایل
دهه  1311میالدي به گونه عملی به عنوان یک مدل تحلیلی براي تدوین استراتژي شركتها بکار
گرفته شده است (غفاریان .)1333 ،واژه  ،SWOTمخفف عبارت نقاط قوت) ،(Strengthsنقاط
ضعف) ،(Weaknessesفرصتها) (Opportunitiesو تهدیدها) (Threatsمیباشد .تجزیه و تحلیل
 SWOTیک ابزار پشتیبانی مهم براي تصمیمگیري میباشد و ابزاري براي تجزیه و تحلیل نظاممند
محیطهاي درونی و بیرونی سازمان بشمار میرود (استووارت 3و همکاران .) 2662 ،سازمان از راه
شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها ،با تدوین استراتژيهایی از نقاط قوت خود استفاده
نموده ،نقاط ضعفش را از پیش رو برداشته ،از فرصتها بهره برداري میكند و همچنین ،به
رویارویی با تهدیدها میپردازد .تجزیه و تحلیل  SWOTمهم ترین عوامل درونی و بیرونی سازمان را
خالصه میكند .این عوامل باعنوان عوامل استراتژیک تاثیرگذار بر آینده سازمان شناخته میشوند.
فرصتها و تهدیدها جزء عوامل بیرونی سازمان هستند كه زیانها و منافع آتی سازمان را نشان
میدهند .فرصت ها و تهدیدها عواملی خارج از كنترل سازمان میباشند كه هر سازمانی براي
-AHP: Analytical Hierarchy Process
-Stanford Research Institute
3
-Stewart
1
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بهرهبردن از فرصتهاي خارجی و جلوگیري از آسیب ناشی از تهدیدات خارجی یا كاهش دادن
آنها ،استراتژيهایی مناسب تدوین كن د .بدین ترتیب شناسایی ،نظارت و ارزیابی فرصتها و
تهدیدات خارجی میتواند موفقیت سازمان را تضمین كن د .عوامل خارجی یا محیطی مؤثر بر
سازمان را میتوان به دو دسته تقسیم كرد :فرصت ()Opportunity؛ فرصت به حالتی بیرونی اطالق
می شود كه به صورت مثبت عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار داده و باعث بهبود شرایط رقابتی
سازمان در آینده میشود .تهدید ()Threat؛ نقطه مقابل فرصت میباشد و به حالتی بیرونی كه اثر
منفی بر عملکرد سازمان داشته باشد ،اطالق میشود .اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است كه
سازمان ها باید براي استفاده مناسب و موثر از فرصت هاي خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از
تهدیدات خارجی یا كاهش دادن آنها در صدد تدوین استراتژيهایی برآیند .شناخت و ارزیابی
محیط خارجی سازمان به منظور تشخیص و بررسی رویدادهاي خارج از كنترل مستقیم سازمان
انجام میشود (دیوید.)1331 ،1
افزون بر فرصت ها و تهدیدهاي خارجی كه بیرون از كنترل و احاطه سازمان عمل میكنند،
مجموعه اي از عوامل داخلی مثبت و منفی در هر سازمانی وجود دارند كه در كنترل مدیریت بوده و
قابل برنامهریزي است .این نقاط قوت و ضعف جزء عوامل درونی هستند كه قابل كنترل به وسیله
سازمان میباشند و سازمانها در پی آن هستند كه استراتژيهایی را انتخاب كنند كه نقاط قوت
آنها را تقویت كرده و ضعفهاي آنها را بهبود و یا برطرف سازد .نقطه ضعف یک سازمان ،در
حقیقت محدودیتها ،اشتباهات یا كاستی هاي موجود در سازمان است كه آن را از دستیابی به
اهداف مورد نظر خود باز میدارند.
بر مبناي اطالعاتی كه به گونه منظم گردآوري شده  ،چهار نوع استراتژي براي سازمان تعیین
میشود (الگن و میرز.)2661 ،2
 :SOسازمان با اجراي این استراتژي میكوشد با استفاده از نقاط قوت از فرصتهاي خـارجی
بهرهبرداري كند.
 :WOهدف این است كه با اسـتفاده از فرصـتهـاي موجـود در محـیط خـارج نقـاط ضـعف
داخلی بهبود یابد.
 :STبا استفاده از نقاط قوت سازمان اثر تهدیدات خارجی كاهش یابد.
 :WTحالت تدافعی است و هدف كم كردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات خارجی
است.
-David
-Ulgen and Mirze

1
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اگرچه بکارگیري مناسب و منطقی  ،SWOTمبناي خـوبی را بـراي تنظـیم اسـتراتژيهـاي مـؤثر
ایجاد میكند ،ولی این روش در مراحل اندازهگیري و ارزیابی ،ضعیف عمل مـیكنـد (الگـن و میـرز،
 .)2661تجزیه و تحلیل  SWOTعوامل مورد نظر در فرآیند تحلیل را مشخص میكند ،اما هـر یـک
از عوامل به طور خالصه و خیلی كلی توصیف مـیشـوند (ملکـی و همکـاران .)1333 ،محـدودیت و
ضعف ماتریس  SWOTبه عنوان یک ابزار تحلیلـی بـراي تعیـین اهمیـت عوامـل شناسـایی شـده و
ارزیابی گزینههاي گوناگون استراتژیک بر حسب این عوامل ،پژوهشگران را برانگیخته است كـه آن را
با سایر روشها تركیب و تلفیق كننـد (یـزدانبخـش .)1336 ،بـیش از پـنج دهـه از ارائـه نخسـتین
روشهاي تعیین اولویتها یا گزینههاي برتر در طرحها ،برنامـههـا و بخـشهـاي گونـاگون اقتصـادي
میگذرد .در طی این مدت روش هاي مورد استفاده رونـد تکـاملی داشـته و از محاسـبههـاي صـرف
عوامل كمی به سوي محاسبه عوامل كیفی و از نظرات فردي به تصـمیم گیـريهـاي گروهـی ارتقـاء
یافته است .یکی از این روشها ،روش تصمیمگیري چند معیاره میباشد.
روش تصمیمگیري چندمعیاره شامل یک سري از تکنیـکهـا (از جملـه وزنهـا یـا تحلیـلهـاي
هم گرایی) است كه طی آن طیفی از معیارهاي وابسته به یک مبحث ،امتیازدهی و وزن دهی شـده و
سپس به وسیله كارشناسان و گروههاي ذینفع رتبهبندي میشـوند (هیگـز .)2660 ،1تصـمیمگیـري
چند معیاره بر یک فرآیند ارزش دادن به گزینههایی كه به وسیله چنـد معیـار ارزیـابی شـده اسـت،
داللت دارد .یکی از روشهاي تصمیمگیري چند معیاره ،روش تصمیمگیري چند شاخصه 2است كـه
براي انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه بکار میروند .در این روش ،تصمیمگیرنده از بـین تعـداد
محدودي گزینه به انتخاب ،الویتبندي و درجهبندي میپردازد (اصغرپور.)1331 ،
فرآیند تحليل سلسله مراتبی
یکی از روشهاي اولیه در تصمیمگیري چند شاخصه ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبـی اسـت كـه
براي نخستین بار در سال  1316توسط ساعتی مطرح شد و براي حل مسائل تصمیم گیري پیچیـده
مورد استفاده قرار گرفت .تحلیل سلسله مراتبی ،می تواند هم معیارهاي كیفی و هم معیارهاي كمی
را در ارزیابی گزینههاي تصمیم لحاظ كند .ایـن فرآینـد گزینـههـاي گونـاگون را در تصـمیمگیـري
دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روي معیارها و زیر معیارها را دارد .افزون بر ایـن ،بـر مبنـاي
مقایسههاي زوجی بنا نهاده شده است ،كه امکان بررسی سناریوهاي گوناگون را به مدیران می دهـد
و قضاوت و محاسبات را تسهیل میكند .فرض اصلی در تحلیـل سلسـله مراتبـی ،اسـتقالل سـطوح
1

-Higgs
)- Multi-Attribute Decision Making (MADM
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باالتر نسبت به سطوح پایین تر و نسبت به معیارها و عوامل دیگر در هر سطح می باشـد .اسـاس ایـن
روش تصمیم گیري بر مقایسات زوجی نهفته است .تصمیم گیرنده بـا فـرآهم آوردن درخـت سلسـله
مراتبی تصمیم آغاز میكند .درخت سلسله مراتب تصمیم ،عوامل مورد مقایسه و گزینـههـاي رقیـب
مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می دهد .سپس یک سـري مقایسـات زوجـی انجـام مـیگیـرد .ایـن
مقایسات وزن هر یک از فاكتورها را در راستاي گزینههاي رقیب مـورد ارزیـابی در تصـمیم را نشـان
میدهد .در نهایت ،منطق فرآیند تحلیل سلسله مراتبـی بـه گونـهاي مـاتریسهـاي بدسـت آمـده از
مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق میسازد كه تصمیم بهینه بدست آید.
گام هاي اجرایی روش پیشنهادي (تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با :)SWOT
گام نخست  :شناسایی عوامل داخلی و خارجی و استراتژيهاي سازمان
 -1تشکیل جلسه تجزیه و تحلیل SWOT

• توضیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام كار
• انجام طوفان ذهنی براي شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل
خارجی (فرصتها و تهدیدها)
 -2تشکیل ماتریس SWOT
 -3مقایسه عوامل داخلی و خارجی با هم و تعیین استراتژي هاي  ST ،WO ،SOو WT

گام دوم :اولویتبندي استراتژيها
تشکیل ساختار مسئله و تعیین معیارها(عوامل  ،)SWOTزیرمعیارها و گزینههـا (اسـتراتژيهـاي
چهارگانه)
• تعیین درجه اهمیت استراتژيها
• تعیین اولویت نهایی هر یک از استراتژيها و انتخاب بهترین استراتژيها.
در این مطالعه براي تعیین عوامل درونی و بیرونی و تعیین ضرایب اهمیت و انتخاب بهترین
استراتژي ،كارشناسان خبره بورس كاال و سایر صاحبنظران از جمله فعاالن بخش خصوصی و
كارشناسان دانشگاهی به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند .براي تعیین حجم نمونه از نمونهگیري
هدفمند استفاده شده است .در نمونهگیري هدفمند ،پژوهشگر در پی نمونههایی است كه قادر به
ارائه دادههاي مورد نیاز تحقیق میباشند؛ لذا به دنبال افراد آگاه ،مطلع و خبره در آن حوزه میرود.
با توجه به این كه روش تحلیل سلسله مراتبی ،روش ذهنی است و نیاز به حجم باالي نمونه براي
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برآورد ،ندارد (چین 1و همکاران2663 ،؛ وال محمدي ،)2616 ،لذا در این مطالعه تعداد  16نفر از
كارشناسان خبره بورس كاال و نهادهاي مربوط به آن در استان فارس در سال  1331انتخاب و
پرسش نامه مربوطه براي آنها ب ه صورت مصاحبه حضوري تکمیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
علت انتخاب این كارشناسان ،تسلط كامل آنها بر وضع یت بورس كاالي كشاورزي بوده كه پوشش
تقریبی كل جامعه آماري را شامل میشود .پس از گردآوري پرسشنامههاي مربوط به نظرات
كارشناسان بورس كاال در رابطه با تعیین نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها و شناسایی
استراتژي ها ،براي وزن دهی و اولویت بندي استراتژيها و سنجش نرخ سازگاري ،از نرمافزار Super

 Decisionاستفاده شده است.
نتایج و بحث
با توجه به گامهاي بیان شده در بخش پیشین ،مهم ترین و تأثیرگذارترین نقاط قوت و ضعف،
فرصت ها و تهدیدها جهت تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی سازمان بورس كاالي كشاورزي به
وسیله كارشناسان خبره این سازمان و نهادهاي وابسته به آن در مصاحبه حضوري و جلسات
گروهی مشخص شدند .در كل  11عامل درونی (نقاط قوت وضعف) و 31عامل بیرونی (فرصتها و
تهدیدها) شناسایی شدهاندكه در جداول ( )1و ( )2نشان داده شده است .بر اساس نتایج بدست
آمده ،در اختیارداشت ن ابزارهاي مشتقه نظیر قراردادهاي آتی و اختیار معامله بمنظور كاهش ریسک
و امنیت باالي معامالت در این بازارها ،از مهمترین نقاط قوت بورس كاالي كشاورزي بشمار
میروند .همچنین ،عدم اطالع تولیدكنندگان از بازار ،مهمترین نقطه ضعف بورس كاالي كشاورزي
استان فارس میباشد .كم توجهی دولت به تقویت ساختار بورس نیز بزرگ ترین تهدید در راستاي
توسعه بورس كاالي كشاورزي استان ،شناخته شده است.
نقاط قوت بدست آمده در این مطالعه از جنبه هاي بسیاري با مزایاي بورس كاالي كشاورزي
بدست آمده در مطالعات صباغ كرمانی و حسینی ( )1332و صباغ كرمانی و عزیزي ( )1332نقاط
اشتراك داشته و نقاط ضعف و تهدیدات شناسایی شده در مطالعه شاهنوشی و همکاران ()1331
نیز با عمده نقاط ضعف و تهدیدات این مطالعه هم خوانی دارد .شیرزاد و مقصود دماوندي ()2613
نیز نقاط ضعف ناشی از نبود بورس كاالي كشاورزي و همچنین ،مزایاي موجودیت آن و تاثیرگذاري
بورس كاالي كشاورزي بر كشاورزان در ایران را مورد بررسی قرارداده و به نتابج مشابه این مطالعه
دست یافتهاند.
با توجه به عوامل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهاي بورس كاالي كشاورزي گزارش
-Chin
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شده در جداول ( 1و  ،)2پرسشنامه اي در اختیار كارشناسان مربوطه قرار گرفته و تعداد 21
استراتژي در  1گروه ذكر شده تدوین شده است كه در جدول  3نشان داده شده است.
چنانچه بیان شد ،نظرات كارشناسان بورس كاالي كشاورزي پس از استفاده از میانگین هندسـی
كه یک روش تجمیع 1میباشد ،براي ورود به نـرمافـزار  Super decisionآمـاده شـده اسـت .نظـرات
كارشناسان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبـی ،مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت و
اولویت نهایی استراتژيها با در نظر گرفتن رابطه زوجی میان استراتژيهاي بدسـت آمـده از تحلیـل
 SWOTمحاسبه و در جدول  1بیان شده است .با توجه به جدول  ،1بهترین اسـتراتژي بـراي رونـق
بورس كاالي كشاورزي اعطاي تسهیالت بانکی با بهره پایین به تولیدكنندگان محصـوالت كشـاورزي
تحت ضمانت فروش در بورس میباشد .نتایج نشان میدهند ،این استراتژي تشویقی بـیشتـرین اثـر
براي ترغیب كشاورزان جهت ورود به بورس كاالي كشاورزي را دارد .استفاده از ابزار معامالت آتـی و
اختیار معامله براي كارآمدي ساختار بازار در درجه دوم اهمیـت از دیـد كارشناسـان بـورس كـاالي
كشاورزي قرار دارد .از سوي دیگر ،ایجاد گـروه بازاریـابی محصـوالت كشـاورزي در بـورس كـمتـرین
اهمیت را داشته و در رتبه  21ام اهمیت قرار گرفتـه اسـت كـه ایـن موضـوع بیـانگر نقـش كمرنـگ
گروههاي بازاریابی در بورس كاالي كشاورزي میباشد.
در مرحله دوم این مطالعه ،مدلی بـراي بـازار شـبه بـورس كـاالي كشـاورزي پیشـنهاد و چـارت
عملکرد سامانه معامالت در بازار شبه بورس (مجازي) كاالهاي كشاورزي ارائه شده است .با توجه بـه
شکل  ، 1مجموعـه فروشـندگان كـاال شـامل :اتحادیـه هـاي تعـاونی روسـتایی ،صـنایع كشـاورزي،
كشاورزان و واردكنندگان و مجموعه خریداران شامل :بازارچه هاي محلی ،میـادین تـره بـار ،صـنایع
كشاورزي و صادركنندگان به ترتیب به گارگزاران فروش و كارگزاران خریـد مراجعـه كـرده و نسـبت
به ثبت سفارش فروش و ثبت سفارش خرید و دریافت گواهی انجام معامله اقدام میكنند .دادههـاي
مربوط به فروشنده و خریدار كاال نیـز پـس از تاییـد سـازمان جهـاد كشـاورزي در سـایت دادههـاي
سامانه ثبت شده و آنها كد مربوطه را دریافت میكنند .پـیش از انجـام معـامالت ،كـارگزار فـروش
نسبت به پرداخت وجه ضمانت فروش و كارگزار خرید نسبت به پرداخت وجه پیش پرداخت تـوافقی
خرید اقدام میكن د .محصوالت بایـد داراي اسـتانداردهاي تعریـف شـده بـه وسـیله سـازمان جهـاد
كشاورزي استان باشند ،با این وجود ،مشخصات و تصـویر نمونـه محصـول در تـابلو اعالنـات بـورس
گذاشته شده و نماینـده خریـدار نیـز در صـورت تمایـل مـیتوانـد از نزدیـک نمونـه محصـول را بـا
هماهنگی كارگزار فروش مشاهده كند .كارگزاران سپس در زمان معین تعریف شده نسبت بـه انجـام
معامله با قیمت توافقی اقدام میكنند .تمام این عملیات و هـمچنـین ،همـاهنگی بـا بانـک عامـل و
-Aggregation
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تسویه قراردادها و دستور تحویل به انبار و تخلیه كاال و یـا پرداخـت خسـارت بـه صـورت مجـازي و
توسط واحد مدیریت سامانه معامالت انجام میشود.
شکل  2نیز فرایند مالی انجام معامالت در سامانه مجازي را نشان میدهد .چنانچه از این نمودار
مشاهده می شود روند مالی انجام هر معامله از ابتدا تا زمان تسویه حساب مشخص شده است .این
مراحل شامل مرحله ثبت سفارش ،انجام معامله ،صدور اسناد ،تسویه اسناد ،تسویه مالی و انتقال
وجوه میباشد كه در هر مرحله ،اقدامهاي مالی مورد نیاز نشان داده شده است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اهمیت توسعه بورس كاالي كشاورزي در توسعه بخش كشاورزي ،این پژوهش به
بررسی راهکارهایی جهت توسعه این بازار در استان فارس پرداخته است .در این راستا ،تلفیق
روشهاي  SWOTو تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته است .پس از شناسایی
مهم ترین عوامل داخلی و خارجی و تعیین استراتژيهاي بورس كاالي كشاورزي ،ساختار سلسله
مراتبی آن بر اساس ارتباط میان این عوامل شناسایی و براساس آن پرسشنامههایی تعیین و در
اختیار كارشناسان و خبرگان بورس كاالي كشاورزي قرار گرفته است .تجزیه و تحلیل دادههاي
آماري در این پژوهش با استفاده از نرمافزارهاي  Super Decisionو  Excelانجام شده است و
استراتژي ها ،با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندي شدهاند .با توجه به نظر
كارشناسان ،ظهور بورس كاالي كشاوري این امکان را ایجاد میكند كه با استفاده از نقاط قوت و
فرصتهاي ایجاد شده به وسیله بورس كاالي كشاورزي ،بر نقاط ضعف حاكم بر شرایط موجود غلبه
و در مقابل تهدیدات ایستادگی نمود .نتایج بدست آمده از این تغییرات موجب تغییر وزنها و
اولویت هاي عوامل داخلی و خارجی سازمان شده و اولویتبندي استراتژيها را نیز تحت تاثیر قرار
می دهد .با توجه به نتایج حاصل از اولویتبندي استراتژيهاي تعیین شده توسط روش تحلیل
سلسله مراتبی ،اعطاي تسهیالت بانکی با بهره پایین به تولیدكنندگان محصوالت كشاورزي تحت
ضمانت فروش در بورس در اولویت نخست قرار دارد و همچنین ،ایجاد گروه بازاریابی محصوالت
كشاورزي در بورس از كمترین درجه اهمیت برخوردار میباشد .سپس مدلی براي بازار شبه بورس
كاالي كشاورزي پیشنهاد و چارت عملکرد سامانه معامالت در بازار شبه بورس (مجازي) كاالهاي
كشاورزي ارائه شده است .در نهایت ،فرایند مالی بورس در سامانه مجازي مورد بررسی قرار گرفته و
نمودار فرایند مالی بورس ارائه شده است .با توجه به مجموع نتایج بدست آمده از مدلهاي مورد
استفاده در این پژوهش ،می توان در راستاي بررسی معامالت كاالي كشاورزي در بورس كاال،
استراتژيهاي ارائه شده در پژوهش را به ترتیب اولویت پیشنهاد كر د.
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فرهنگی جهت سرمایهگذاري در بخش كشاورزي
به خصوصی سازي در اقتصاد
 :O14امکان تعیین استاندارد خاص در درجهبندي و  :T14عدم هماهنگی بین اهداف سیاستهاي پولی
و مالی در سطح كالن با كاركردهاي بورس
انبارداري محصوالت كشاورزي
 : O15وجود مشکالت متعدد و آسیب پذیري رقباي  :T15نبود حمایتهاي مناسـب دولتـی از بـورس
بورس كه همان بازار سنتی محصوالت كشاورزي می جهت رقابت با رقباي خارج از بورس
باشد.
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 :T16عــدم همکــاري نهادهــاي مــوازي همچــون
اتحادیه تعاونی روستایی
 :T17كارشکنی انحصارگران و افراد و گروههایی كه
تزریق شرایط رقابتی منافع آنها را به خطر میاندازد
 :T18نگرش ضعیف دولت به خصوصی سازي
 : T19وجود بازار سنتی گسترده و رواج معامالت
ماخذ :یافتههاي پژوهش
جدول  -3استراتژيهاي تعيين شده براي بورس كاالي كشاورزي.
استراتژيهاي  STاستفاده از قوتها براي رفع یا
كمینه كردن آسیب تهدیدها

استراتژيهاي SOبراي بکارگیري قوتها براي
بیشترین بهرهگیري از فرصتها

بازاریابی مناسب در جهت جذب نمایندگی به
منظور خرید و فروش خارجیان در بورس ایران و
افزایش قدرت صادراتی
معرفی زمینه جدید جذب نقدینگی به منظور
ورود تولیدكنندگان كوچک و خردهپا در بورس با
توجه به وجود بازارهاي موازي
كاهش مداخالت و انحصارات دولتی با توجه به
اصل  11قانون اساسی

تعیین استاندارهاي انبارداري مشخص و متناسب
با خصوصیات محصوالت كشاورزي در كشور
ایجاد گروه بازاریابی محصوالت كشاورزي در
بورس
اعطاي تسهیالت بانکی با بهره پایین به
تولیدكنندگان محصوالت كشاورزي تحت ضمانت
فروش در بورس
توصیه الگوي كشت متناسب با منابع تولیدي در
مناطق گوناگون كشور جهت ورود به بورس توسط
جهاد كشاورزي
تبلیغات فعال و مثبت صدا و سیما جهت
شناساندن بورس به تولید كنندگان محصوالت
كشاورزي
كمک به تشکیل تشکلهاي مردمی و تعاونیهاي
تولید از تولیدكنندگان حاضر در بورس
تشکیل اتاق بورس در سازمان جهاد كشاورزي
براي آشنایی ،عضویت و ورود به بورس محصوالت
كشاورزي
استفاده از ابزار معامالت آتی و اختیار معامله
جهت كارآمدي ساختار بازار

استراتژي  WTكمینه كردن زیانهاي ناشی از

استراتژيهاي  WOبراي بهرهگیري از فرصتها

79

بررسی راهبردهاي توسعه بورس كاالي كشاورزي در استان فارس...
تهدیدها و نقاط ضعف

براي جبران ضعفها

احداث انبارهاي پیشرفته در نقاط مناسب با جذب
سرمایههاي داخلی و خارجی
اجبار مدیران سازمانهاي مرتبط براي شركت در
كالسهاي برگزار شده به وسیله بورس منطقهاي
به منظور آموزش بورس و آگاهی از مزایاي ایجاد
بورس و ایجاد عالقه در آنان
تصویب قوانین بمنظور كاهش قدرت انحصارگران
و همکاري نهادهاي موازي
توسعه و تنوع اقالم كاالهاي معامالتی در بورس با
توجه به كاهش ریسک تولید

راهاندازي صندوق سپردهگذاري براي حمایت
تولیدكنندگان حاضر در بورس
ایجاد نهاد بین سازمانی براي ترغیب تمامی
سازمانها از جمله تعاونی روستایی بمنظور
شناساندن بورس به تولیدكنندگان
كاهش بروكراسی اداري براي تسهیل ورود بورس
در بخش كشاورزي
وضع تعرفههاي موقتی بر واردات یرخی از
محصوالت كشاورزي براي جلریوگی از ورود بی
رویه محصوالت كشاورزي و كاهش قدرت
انحصارگران
تعیین و تنظیم اختیار معامله براي پوشش ریسک
تولید در شرایط آب و هوایی متفاوت
نظیم و هماهنگ سازي فعالیتهاي تجاري
(صادرات و واردات) با محصوالت كشاورزي حاضر
در بورس
توسعه بورس در عرصههاي ملی و بینالمللی و
ایجاد ثبات در این بازارها
تعیین استاندارد براي كاالهاي كشاورزي و افزایش و
ایجاد اعتماد در مشتریان

ماخذ :یافتههاي پژوهش.
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جدول  - 7نتایج بدست آمده از اولویت بندي استراتژي هاي تعيين شده براي بورس كاالي
كشاورزي.
اولویتها

وزن نرمال شده

1

6/61100

2

6/61131

3
1

6/60363
6/60113

1

6/60110

0

6/61011

1

6/61111

3
3

6/61311
6/61333

16

6/61311

11

6/61213

12

6/61231

13

6/61101

11

6/6161

11

6/61633

10

6/63323

11

6/63002

استراتژي
اعطاي تسهیالت بانکی با بهره پایین به تولید كنندگان محصوالت
كشاورزي تحت ضمانت فروش در بورس
استفاده از ابزار معامالت آتی و اختیار معامله جهت كارآمدي ساختار
بازار
تعیین استاندارد براي كاالي كشاورزي و افزایش اعتماد در مشتریان
كمک به تشکیل تشکلهاي مردمی از تولیدكنندگان حاضر در بورس
تعیین استانداردهاي انبارداري مشخص و متناسب با خصوصیات
محصوالت كشاورزي
تنظیم و هماهنگسازي فعالیتهاي تجاري (صادرات واردات) با
محصوالت كشاورزي حاضر در بورس
توصیه الگوي كشت متناسب با منابع تولیدي در مناطق گوناگون
كشور جهت ورود به بورس
تعیین اختیار معامله براي پوشش ریسک تولید در شرایط متفاوت
راه اندازي صندوق سپرده گذاري حمایت تولیدكنندگان در بورس
تصویب قوانین بمنظور كاهش قدرت انحصارگران و همکاري نهادهاي
موازي
احداث انبارهاي پیشرفته در نقاط مناسب با جذب سرمایههاي داخلی
و خارجی
بازاریابی مناسب در جهت جذب نمایندگی بمنظور افزایش قدرت
صادراتی
تشکیل اتاق بورس در سازمان جهاد كشاورزي براي آشنایی و ورود به
بورس محصوالت كشاورزي
معرفی زمینه جدید جذب نقدینگی بمنظور ورود تولیدكنندگان
كوچک در بورس با توجه به وجود بازارهاي موازي
تبلیغات فعال و مثبت صدا و سیما جهت شناساندن بورس به تولید
كنندگان
توسعه و تنوع اقالم معامالتی در بورس با توجه به كاهش ریسک
تولید
اجبار مدیران سازمان هاي مرتبط براي شركت در كالسهاي برگزار
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13

6/63133

13

6/63131

26

6/62111

21

6/62111

شده به وسیله بورس منطقهاي
كاهش مداخالت و انحصارات دولتی با توجه به اصل  11قانون اساسی
ایجاد نهاد بین سازمانی جهت ترغیب تمامی سازمانها از جمله
تعاونی روستایی بمنظور شناساندن بورس به تولیدكنندگان
وضع تعرفههاي موقتی بر واردات برخی از محصوالت براي جلوگیري
از ورود بی رویه محصوالت كشاورزي و كاهش قدرت انحصارگران
ایجاد گروه بازاریابی محصوالت كشاورزي در بورس

ماخذ :یافتههاي پژوهش

شکل -2چارت عملکرد سامانه معامالت در بازار شبه بورس (مجازي) كاالهاي كشاورزي.
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شکل  -1نمودار فرایند مالی بورس.
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