عنوان مقاله  :ضرورت تصویب بیمه درآمد
پنل روش های ارزیابی و تحلیل ریسک های نوظهور در بخش کشاورزی
بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه آذر ماه 9911
مونا سید مصطفوی ،مهندس صنایع غذایی و کارشناس ارشد کسب و کار  ،مشاور و نماینده بیمه کارآفرین در صنعت
مرغداری
مصطفی سید مصطفوی ،کارشناس رتبه خبره صنعت مرغداری و دبیر انجمن جهانی علوم طیور -شاخه ایران
کلمات کلیدی  :بیمه – درآمد -صنعت مرغداری -طیور
چکیده مقاله
صنعت مرغداری ایران با تاریخی بالغ بر  06سال قدمت و توسعه ای که در سال های اخیر داشته ،توانسته است نیاز
های داخل کشور را تامین و حتی پا به عرصه صادرات نیز بگذارد و در همه جوانب از پرورش مرغ گوشتی  ،پرورش
مرغ تخم گذار  ،پرورش مرغ مادر  ،پرورش مرغ اجداد و حتی الین های خالص ،در کنار صنایع مختلف از قبیل
کارخانجات تولید خوراک ،کارخانجات جوجه کشی و کشتارگاه های صنعتی طیور را در زنجیره تولید و تامین و
عرضه محصوالت مرغداری با سرمایه گذاری ثابت که بر اساس قیمت های تقویم شده در سال  9911بالغ بر 066666
میلیارد ریال رتبه ای جهانی و قابل اعتنا در دنیا کسب نموده است.
اگرچه در بعضی از سالها این صنعت مورد تاخت و تاز بعضی از بیماریهای واگیردار قرارگرفت و مشکالت عدیده
ای برای صاحبان ابن صنعت بوجود آورد ،اما با بهبود مدیریت و نیز با "تصویب الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون
بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان تبصره  "8و با کمک های صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ولو با کم و کاست
به کمک صاحبان صنعت آمد.

متاسفانه شیوع بیماری کووید 91-که اقتصاد اغلب کشورهای دنیا را درنوردیده بر اساس گزارش صندوق بین المللی
پول شدیدترین افت تولید نا خالص ملی در طول  06سال اخیر در سال  0606اتفاق افتاد .در کشور ما این موضوع
مزید برعلت گردید
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و اقتصاد این صنعت بسیار مهم و استراتژیک را به شدت تحت تاثیر خود قرارداد .گرچه این ویروس منحوس تا بدین
لحظه به خود گله های طیور آسیبی نرسانده  ،ولی صاحبان مرغداری ها به علت گرانی و کمیابی نهاده های تولید
منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش قیمت فروش محصوالت در بازار ،تاب و توان ادامه کار و تولید را از
دست داده اند.
با وجودی که مسئوالن و متولیان امر تالش میکنند به نوعی حمایت از تولیدکننده را بعمل آورند ،لیکن این اقدامات
تاکنون موثر واقع نشده و متاسفانه پس از گذشت  1ماه از شیوع این بیماری در کنار تحریم های ظالمانه بر علیه کشور
ایران  ،طاقت مرغداران تحلیل رفته و هرچه زمان پیش میرود گرانی های سرسام آور و افزایش هزینه های تولید از

یک طرف و کاهش جوجه ریزی در سطح مزارع مرغ مادر و پرورشی ،منجر به کاهش تولید جوجه  ،گوشت و تخم
مرغ از طرف دیگر ،آینده ای تاریک را در شش ماهه اول سال  9066ترسیم میکند.
لذا ضروریست صنعت بیمه با استفاده از قوانین موجود و نیز قوانین برنامه های توسعه اقتصادی
پنجم و ششم که وجود منابعی را تحت عنوان خرید تضمینی برای محصوالت کشاورزی و به
خصوص محصوالتی که استراتژیک تلقی شده و قیمت گذاری شده و جزء کاالهای اساسی
محسوب می شوند ،بیمه درامد را مد نظر قرار دهند تا تولید کننده به دلیل عارضه گرانی و افزایش هزینه
ها و کاهش تقاضا به علت کاهش درآمد ها در سالی که مقام معظم رهبری "سال جهش" تولید نامگذاری نموده اند،
از چرخه تولید خارج نشده و به تولید ادامه دهند.
------------------------------------------------------------------------معرفی اجمالی صنعت مرغداری

مرغداری به عنوان یک فعالیت در کنار کشاورزی  ،در دهه  96تقریبا از سایه کشاورزی خارج شد و در دهه  06به
صورت یک صنعت قابل توسعه و مستقل مطرح گردید.لکن توسعه اصلی در بعد از انقالب و به خصوص بعد از جنگ
تحمیلی صورت گرفت .من باب اشاره در سال  9906کل تولید جوجه یکروزه گوشتی حدود  9میلیون قطعه بود  ،در
سال  9918جوجه یکروزه بالغ بر  9/0میلیارد قطعه تولید شد .یک رشد کم نظیر صنعت ،که در تولید گوشت و تخم
مرغ هم به همین گونه رشد کرده است.

بخش تولید گوشت مرغ :امروزه این صنعت دارای  98666واحد پرورش دهنده با پروانه بهره برداری ( تعداد
 0666واحد هم بدون پروانه) به ظرفیت  006میلیون قطعه در هر دوره ( دوره در این بخش  9ماهه است) به اضافه 186
پروانه بهره برداری پرورش مرغ مادرگوشتی ( تحت مدیریت  086واحد )به ظرفیت  00میلیون قطعه در دوره ( دوره
در این بخش  98ماهه است) و تعدادی واحد اجداد در چهار برند به ظرفیت  089666خط (  ) Dدر دوره ( دوره در
این بخش هم  98ماهه است) و حتی یک مجموعه ارزشمند الین های خالص در بابلکنار ایجاد و توان بالقوه تولید

 9/0میلیون تن گوشت ولی بالفعل  0/0میلیون تن گوشت تولید شده که نیاز کشور را از هرجهت تامین و حتی امکان
صادات مستمر نیز وجود دارد.
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بخش تولید تخم مرغ 9066 :واحد پرورش پولت و تولید تخم مرغ با پروانه بهره برداری به ظرفیت  80میلیون
قطعه در دوره ( دوره در این بخش  16هفته است) به اضافه  91واحد مرغ مادر به ظرفیت  9میلیون قطعه در دوره
( دوره در این بخش  86هفته است) و  0واحد اجداد به ظرفیت  91066قطعه خط

(  ) Dدر دوره ( دوره در این

بخش نیز  86هفته است) بالقوه  9/0میلیون تن و بالفعل  9میلیون تن تخم مرغ تولید میکنند که هم نیاز کشور و هم
مقداری برای صادرات مصرف می شود.
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اشتغالزایی  :در این صنعت بالغ بر  066666شغل مستقیم و غیر مستقیم در مرغداری ها ،کارخانجات جوجه کشی،
دان سازی و نیز کشتارگاه ها ،همچنین حمل و نقل  ،فراوری  ،فروشگاه های محلی و زنجیره ای مشغول به کارند.

میزان سرمایه گذاری ثابت  :مشتمل بر مرغداری ها ،کارخانجات جوجه کشی ،دان سازی و نیز کشتارگاه ها بر
اساس تقویم قیمت ها در قبل از سال  9911بالغ بر  06666میلیارد تومان (که بر اساس قیمت های تورمی فعلی حداقل
 0برابر است) و سرمایه در گردش بالغ بر  01066میلیارد تومان در سطح عمده فروشی ( بر اساس قیمت های رسمی)
بکار گرفته شده است.

سهم در تولید ناخالص ملی  :تولید ناخالص ملی کشور حدود  066میلیارد دالر براورد میشود که سهم تولیدات
صنعت مرغداری حدود  0درصد از کل برآورد شده است.

ارزبری  :این صنعت ساالنه برای تولید  0/0میلیون تن گوشت و  9میلیون تن تخم مرغ حداکثر  9میلیارد دالر برای
واردات نهاده های خوراک  ،ریزمغذی ها ،دارو و واکسن و اجداد مورد نیاز ،ارز مصرف مینماید
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 ،در حالیکه ارزش تولیدات آن بر اساس قیمت های فوب جهانی بالغ بر  8-1میلیارد دالر است .امروزه این صنعت
به مرزهای دانش بنیان رسیده و تمامی تخصص های مورد نیاز از قبیل ژنتیک ،تغذیه  ،بهداشت و کنترل بیماری ها و
مدیریت تا سطح دکترای تخصصی در دانشگاه ها تدریس و فارغ التحصیالن این رشته ها در بخش های مختلف
صنعت بکار گرفته میشوند و به همین دلیل ایران در تولید گوشت مرغ جزء  96کشور اول و در تولید تخم مرغ جزء
 90کشور اول دنیا قرار دارد.

اهمیت استراتژیک صنعت مرغداری

اهمیت بیشتر این صنعت به کیفیت پروتیین حاصل از محصوالت طیور و بصرفه بودن قیمت آن است ،که عموم مردم
در سفره غذایی خود از آن مصرف می کنند و جزء کاالهای اساسی و استراتژیک  ،طبقه بندی شده و دولت هم
سعی بر کنترل تولید و حفظ قیمت مناسب آن برای مصرف کننده دارد.

ریسک در صنعت مرغداری

واقعیت این است که بخش کشاورزی به دلیل وجود ریسک های ذاتی در آن ،مورد حمایت تمامی دولت ها است و
بخصوص در صنعت مرغداری به دلیل تراکم جمعیتی ،شیوع بیماری ها یک عارضه محتمل است که البته با استفاده
از واکسن ها در کنار بهبود مدیریت و ارتقاء سطح دانش مرغداران ،از بیماری ها پیشگیری میشود  .اما بیماری هایی
هم هستند که هنوز واکسن ندارند و یا استفاده از آن توصیه نمیشود ،مثل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که هر
از گاهی در سطح جهان شیوع و طغیان میکند و خسارت های جدی به صنعت وارد میکند.
قبل از اینکه در سال  9980اولین آنفلوانزای فوق حاد (  ) H5N1در ایران شیوع پیدا کند ،یک تبصره به ماده واحده
قانون بیمه محصوالت کشاورزی اضافه شده بود ( بعد از شیوع آنفلوانزای غیر بیماری زا  ، (H9N2دولت برای
حمایت از مرغداران با اجرای قانون بیمه اجباری طیور از سال  ، 9980طیور صنعتی کشور به تدریج در مقابل بیماری
ها و حوادث طبیعی توسط صندوق بیمه کشاورزی بیمه شدند و بخشی از خسارت وارده به خصوص در پاندمی سالهای
9981و 9910و  9910که قسمت اعظم طیور تخم گذار از بین رفت ،از طریق بیمه جبران شد.

سایر ریسک های صنعت:
اما فعالیت در بخش کشاورزی یکی از پرمخاطر ه ترین فعالیتهای اقتصادی است .زیرا در فعالیتهای کشاورزی
انواع مخاطرات طبیعی،اجتماعی ،اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری
را برای تولیدکنندگان دراین بخش فراهم می آورند.
عوامل کنترل ناپذیر یا قهری نظیر عوامل جوی ،از جمله سیل ،تگرگ ،بارانهای تند ،خشکسالی،
گرما و سرمای شدید ،باد و توفان از یک سو و هجوم آفات و بیماریها و آتش سوزی در کنار
تغییرات قیمت بازار از سوی دیگر همواره تهدیدی جدی برای فعالیت در بخش کشاورزی بوده
وسرمایه گذاری در این بخش را برای صاحبان اندیشه تولید و سرمایه ،پر مخاطره و عرضه کاال را
برای مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی ،پر نوسان نموده است .نوسانات زیاد در تولید و قیمتها
موجب بروز تغییر و نوسان در درآمد تولید کننده می شود و بی اطمینانی در درآمد او ایجاد می کند  .این بی
اطمینانی در درآمدهای آینده ،تولید را در کوتاه مدت مشکل و برنامه ریزی دراز مدت او را پیجیده می کند و

ادامه فعالیت وی را با ابهام روبرو می سازد .لذا چنانچه این مخاطرات مدیریت نشود توسعه کشاورزی
مختل و رفاه تولید کننده و مصرف کننده  ،هردو  ،کاهش می یابد.

به طوری که گفته شد تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در محیطی مجبور به تصمیم گیری درباره تخصیص منابع
به تولید محصوالت مختلف هستند ،که نسبت به شرایط اقلیمی و اقتصادی و همچنین قیمتها و عملکرد محصوالت
عدم اطمینان وجود دارد .از دیدگاه نظری و درمطالعات تجربی نشان داده شده است که این بی اطمینانی نسبت
به قیمت و عملکرد بر تصمیمات تولیدکنندگان در نحوه استفاده از نهاده های تولید نشان داده اند که میزان مصرف
نهاده ها در شرایط تولید و نیز تولید محصوالت تأثیر عمیقی می گذارد .به عنوان مثال( رابینسون و باری ) 9181
وجود ریسک متفاوت از سطح مصرف نهاد هها در شرایط اطمینان است و زیر تاثیر نوسانات قیمت محصول و
نهاده ها ،درجه ریسک گریزی کشاورزان و سطح تولید قرار می گیرد .همچنین( جاست و زیلبرمن درمطالعه خود
در سال ) 1986گفته اند که با فرض وجود ریسک تولید و قیمت ،امکان دارد که قانون عرضه صادق نباشد و
عرضه محصول به عوامل دیگری همانند درج هریسک گریزی ،توزیع احتماالتی قیمت و عملکرد و همبستگی
بین قیمتها و عملکرد بستگی داشته باشد .عالوه بر این بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که انگیز ه های اقتصادی
مثل فراهم ساختن نهاد ه های ارزان ،کمکهای فنی و خدمات ترویجی برا ی اینکه کشاورزان کوچک ،فناوریهای
جدید را به کار ببرند کافی نیست بلکه عامل ریسک و عدم حتمیت در نظریه تصمیم گیری ،نقش اساسی در رفتار
کشاورزان درباره پذیرش فناوری و نهاده های جدید ایفا می کند ( .حبیب اهلل سالمی)

امروز بزرگترین ریسک در صنعت مرغداری ایران مربوط به تامین ارز برای واردات نهاده ها ،تغییرات شدید نرخ
تسعیرارز و نهایتا افزایش قیمت ها و در واقع افزایش قیمت تمام شده تولید  ،در یک کالم هزینه های عدم هماهنگی
مدیریتی بین بخش های مختلف دولت و تصمیم گیری های غیرکارشناسی بعضی از نهادها و مداخالت بیش از حد
دولت ،این صنعت را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرارداده و با ریسک بسیار باالیی روبرو کرده است  .لذا تنها بیماری
نیستند که خسارت زا هستند،بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی و درآمدی کشور
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که با در نظر گرفتن این که سال  9911درآمد سرانه کاهش شدید تری هم دارد ،اصوال هر تولیدی با توجه به وضعیت
اقتصادی موصوف با ریسک بسیار باالیی روبرو است و بویژه از سال  9911و با شدت گرفتن تحریم ها این ریسک
ها نیز شدت گرفته و خسارت های سنگین تر از اپیدمی بیماری های واگیردار برای تولید کننده به وجود آورده است
و اگر تولیدکننده مورد حمایت جدی واقع نگردد ،کم کم از چرخه تولید خارج شده و با کاهش عرضه محصول
نسبت به تقاضا افزایش قیمت و کوچک شدن سفره خانوار بیشتر از گذشته اتفاق میافتد.
به طوریکه در سال  9911تاثیر تورم افزاینده باالی  06درصد از یک طرف و اصرار بر افزایش بی دلیل تولید و ایجاد
موانع صادراتی از طرف دیگر ،موجب سقوط قیمت محصوالت در بازار گردید و در ادامه همین تصمیمات ،سال
 9918هم با همین وضعیت ولی تشدید یافته تر با تولید رفتار شد  ،که متاسفانه در انتهای سال با شیوع بیماری کووید-
 91ظاهرا" صنعت با کاهش مصرف محصوالت در ابتدای سال  9911مواجه شد ،در نتیجه شدت کاهش قیمت های
بازار  ،موجب خروج بخشی از تولیدکنندگان به دلیل زیان بیش از حد ،از چرخه تولید گردید.
به عنوان مثال تولیدکنندگان جوجه یکروزه که در سال  9911بالغ بر  110میلیارد تومان ( میانگین قیمت فروش جوجه
 91666ریال ،قیمت اعالمی  00066ریال ،تعداد تولید  9/9میلیارد قطعه ) و در سال  ( 9918میانگین قیمت فروش
 09066ریال ،قیمت اعالمی  00066ریال و تعداد تولید  9/0میلیارد قطعه ) بالغ بر  086میلیارد تومان و در  8ماهه اول
سال  9911بالغ بر  000میلیارد تومان نسبت به قیمت های اعالمی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ،متحمل زیان گردیدند.
نمودار 1

در طول سال  9911بار ها تخم مرغ نطفه دار (حدود  96666666عدد ) جمع اوری شد که جوجه معدوم نشود این
زیان هم که بالغ بر 010میلیارد ریال می باشد ،هم به عدد باال باید اضافه شود.

( نمودار شماره ) 8

نمودار شماره 1

روند افزایش و کاهش تولید مرغ و همچنین فراز و فرود قیمت ها از ابتدای سال 9911که ادامه آن در سال های بعدی
هم کامال مشهود است که تصمیمات متخذه متولیان مقطعی و بدون در نظر گرفتن همه جوانب بوده است که زیان
های وحشتناکی را متوجه تولیدکنندگان نموده است.
نمودار شماره 96

در نمودارشماره  99زیان  9ماهه اخیر پرورش دهندگان مرغ گوشتی را مالحظه میفرمایید.

نمودار شماره 99

در نمودارهای  0الی 99آثار افزایش تولید و کاهش قیمت محصول مالخظه می گردد و اگر به آن کمبود نهاده ها و
گرانی آنها را اضافه کنیم  ،دالیل کاهش قیمت محصول به علت عدم تناسب قیمت ها با سطح تحمل بازار کامال
مشخص می شود .در حالیکه افزایش مقدار تولید دستوری و تعیین قیمت محصول دستوری میباشد،
اما تولید کننده حامی ندارد و بهمین دلیل جوجه ریزی مادر از خرداد ماه کاهشی بوده و در مهر و آبان در حداقل
مقدار جوجه ریزی شده است .تاثیر این کاهش در تولید گوشت مرغ خردادماه  9066به بعد دیده می شود.
بنا بر این ،متولیان امر دو راه را بیشتر متصور نیستند،
 -9با واردات گوشت مرغ که خود نابودی تولید و تولیدکننده را به بهانه حمایت از مصرف کننده به
همراه دارد،
 -0با افزایش تولید جوجه از طریق افزایش سن گله های مرغ مادر ویا تولک بری آنها که در
شش ماهه اول سال  9066تولید گوشت مرغ افزایش بابد  ،که این فرایند تا نهاده های مورد نیاز تامین قطعی
نشود امکان افزایش تولید هم فراهم نخواهد شد .لذا با فرض یک دوره جوجه ریزی برای تولید مرغ طبق
اطالعات سماصط  906میلیون قطعه جوجه یکروزه در سالن های پرورشی ریخته شد .هرقطعه جوجه به
ارزش  90666ریال (بر اساس قیمت های فعلی) و هر مصرف  0کیلو دان برای هر قطعه جوجه به ارزش
کیلویی  86666ریال حدود  86درصد از کل هزینه ها و سایر هزینه ها ( دارو  ،واکسن و دستمزد و...؟)
معادل  06درصد کل هزینه را در بر می گیرد .با فرض ضریب تبدیل  ، 9/8وزن یک مرغ زنده در پایان دوره
 0/00کیلو خواهد شد .جمع کل هزینه های تولید869666666کیلو مرغ زنده در  9ماه  ،قیمت مرغ زنده بالغ
بر  091810ریال با  96درصد سود به شرح جدول  96و  99خواهد بود.

و اگر قیمت بازار کمتر از  091810ریال باشد برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده طبق برنامه های توسعه،
یا باید بخشی از تولید از چرخه مصرف خارج شده ،یعنی صادر گردد و یا برای تولید کننده ای که بهترین
عملکرد و باالترین شاخص تولید را دارد برای این که از چرخه تولید خارج نشود باید قیمت محصول او
تضمین گردد.
دولت بایستی  0600میلیارد تومان یارانه یا قیمت تضمینی پرداخت و یا از طریق بیمه درامد این خسارت را
جبران نماید تا چرخه تولید به گردش خود ادامه دهد.
بررسی رفرانس های پیوست ،نشان میدهد که اغلب نویسندگان مقاالت ،ریسک بیماری ها را مورد کنکاش قرار داده
اند ،اال دکتر حبیب اهلل سالمی که بیمه درآمد را عامل کاهش نوسانات بازار میداند.
برای این که گوشت و تخم مرغ که فعال تنها پروتیین ارزنده است در اختیار و مصرف عام مردم کشور باشد ،
تولیدکننده اش باید مورد حمایت قانونی قرارگیرد  .دکتر سالمی استاد محترم دانشگاه تهران بدرستی در
مقاله خود اشاره کرده که با دریافت مبلغی جزیی از مرغداران و منابع پیش بینی شده در بودجه
ساالنه و برنامه های توسعه ،در آمد آنها بیمه شود تا از معدوم شدن میلیون ها جوجه یکروزه و یا کاهش
تولید جلوگیری گردد .در این مورد هر ساله شاهد از بین رفتن محصوالت کشاورزی بوده ایم ( .از بین رفتن هزاران
تن گوجه فرنگی و پیاز و سیب زمینی)
با توجه به اینکه تعیین حداقل قیمت فروش گوشت مرغ  ،تخم مرغ و جوجه با توجه به فصل و ماه تولید قابل پیش
بینی و محاسبه است و سایر ریسک ها هم تحت پوشش بیمه قرار دارند با استفاده از نظام اکجوئری و حضور بالغ بر
 06666مرغدار که قطعا به قیمت بازار حساس تر هستند تا بیماری ها ،و دقت باالی آماری و محاسباتی در
صنعت مرغداری دولت بیمه درامد را در دستور کار قرار دهد.
نتیجه گیری و پیشنهاد
بیمه درآمد  ،باید بطور "جدی و فوری" مورد بررسی کارشناسان و متخصصان علم بیمه توسط بیمه
گران قرار گرفته و قبل از اینکه تولیدکنندگان و سرمایه های ملی فنا شوند ،چه دالر ارزان شود و
چه نشود( سیاست های ارزی)  ،چه دولت قیمت تعیین کند یا نکند( مداخالت دولت برای کنترل
نوسانات قیمت)  ،و با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی بار ها اعالم آمادگی برای هرگونه کمک
نموده است ( قوانین موجود یا مصوبات جدید)  ،طرح فوق هرچه زود تر اجرا گردد.
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