
افزایش تولید محصوالت کشاورزي و امنیت غذایی هنوز هم جزء 
به منظور پاسخگویی به تقاضاي . شوندهاي اساسی بشر محسوب میچالش

2050زند که تا سال تخمین می1جهانی غذا، سازمان غذا و کشاورزي
افزایش یابد که براي دستیابی به این هدف، باید ٪50تولید باید 

بیمه کشاورزي و ابزارهاي مالی . هاي بزرگی انجام شودگذاريسرمایه
هاي عرضه وري هستند، بطوریکه در زنجیرهبخش الینفک در پیشبرد بهره

جهانی و تخصصی محصوالت کشاورزي به دنبال بروز مکرر و شدید بالیاي 
.کنندیدي تولید امروزي اهمیت بیشتري پیدا میطبیعی در بازارهاي کل

هاي کشاورزي فرایندهاي گذاري و انتقال ریسکگري، قیمتبیمه
ها، نیاز به درك کاملی از سیستم اي هستند و براي دستیابی به آنپیچیده

باشد که در بازارهاي ترین محصوالت میتولید، اکسپوژر، خطرات و مناسب
طی یک . ها وجود داردتوسعه تفاوت زیادي بین آنتوسعه یافته و در حال 

اي در بازارهاي نوظهور کشاورزي، بسیار  هاي جدید بیمهدهه گذشته، طرح
10,1بطوریکه  میزان حق بیمه از .اندبه رشد زیاد صنعت کمک نموده

افزایش ) 2017سال (میلیارد دالر 30,7به )  2006سال (میلیارد دالر 
هاي د با افزایش نفوذ و اکسپوژر بیمه و ارائه طرحاین رش. یافته است

کشاورزي به سنگ بناي ) اتکایی(بیمه . جدید ادامه خواهد یافت
.هاي تأمین مالی ریسک سوانح تبدیل شده استچارچوب

کشاورزي و ) اتکایی(کتاب انتقال ریسک کشاورزي، مفاهیم اصلی بیمه 
ند که  با استفاده از مطالعات کانتقال ریسک در بازار سرمایه را معرفی می

همچنین در مورد .گیرندموردي صنعت مورد بحث و بررسی قرار می
هاي صنعت براي کلیه محصوالت اصلی بیمه از جمله  بهترین شیوه

پروري و جنگلداري شامل ارزیابی هاي محصول زراعی، دام، آبزيریسک
سارت نیز بحث سازي و  ارزیابی خگذاري، مدلگري، قیمتریسک، بیمه

با مطالعه این کتاب، خواننده دیدگاهی جامع را درخصوص  .شده است
کشاورزي و بازار سرمایه به دست خواهد آورد ) اتکایی(راهکارهاي بیمه 

و انتقال تریافتهگري بهتر، ساخت محصولی سازمانکه منجر به بیمه
صفحه و 440این کتاب در .تر خواهد شداي ارتقا یافتهریسک به شیوه
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