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Abstract
In the age of globalization and the regional economic integrations (REIs) of
the world economy, economic development is not just a national issue. In
order to achieve the desired level of national development, the states should
also avail themselves of existing regional and international resources and
opportunities.
Nowadays, the world is experiencing different levels of regional
Trade/economic integration (RT/EIs) in different regions. In the region
surrounding Iran, there also exist several regional economic arrangements which
are called ECO (Economic Cooperation Organization), CIS (Commonwealth of
Independent States), SCO (Shanghai Cooperation Organization), CAC (Central
Asian Cooperation Organization: FTA between Russia with CIS members) and
SCR (Caspian Sea Region) which can be considered as Iran’s potential natural
trade partners (NTPs). At first, there seem to be clear differences among
member states of the three arrangements, including, inter alia, incongruous
economic structures, uneven human/economic development, varying political
systems, and ethnic and cultural diversity.
Having substantial potential, most CAC/CSR/ECO member countries
also have long been pushing for establishment of regional economic and
trade cooperation. These efforts imply an interest on the side of
CAC/CSR/ECO countries. However, despite these efforts, no commensurate
progress has been made. It appears that, under these circumstances, it is not
feasible to establish an efficient economic and trade arrangement embracing
all CAC/CSR/ECO member states and taking an incremental or step-by-step
approach would probably be more successful. Thus, the most practical way
to achieve the long-term goal of “sustainable regional development” would
be to create an active nucleus of CAC/CSR/ECO members with more
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capacity, interest and coordination for economic and trade issues which
could pave the ground for other countries to join later.
In the following article it is intended to assess Russia’s Market for Iran’s
food industries’ export capacity and trade potentials (between Iran and
Russian Federation) by using Several indices of trade potential and revealed
Comparative Advantages (RCA) between 2006-2017. The findings of the
research are as follows:
The examination of Iran’s food industries’ exports to Russia during the
last decade by focusing on the individual market in terms of Iran’s foodstuff
exports’ trend, composition/diversification and dynamics on the one hand
and the individual the foodstuff (HS 6-digit codes) in terms of changing
trend, composition/diversification and comparative advantage on the other,
reveals a wide gap between actual and ideal states. In effect, in foodstuffs
value chain, Iran generally stands at an early stage, with low value added and
high local content in its food industries’ products, being far away from ideal
state in terms of product diversification and differentiation, economies of
scale, structural reforms and endogenous competitive advantage.
A pathological study of Iran’s food industries’ exports to Russia at
various levels of state, associations and enterprises in terms of economic
diplomacy, trade policy, institutional factors and infrastructures reveals that
the requirements and infrastructures for the promotion of production and
export of Iran’s food industries’ products are not adequate at
international/regional, state and institutional levels and the stakeholders of
production and trade, especially the export sectors of food industries’
products suffer a high transaction cost compared with other rival countries,
even in the region.
The estimation of export potentials and the analysis of the prospects of
import demand for foodstuffs in the Russian market through analysis of
Iran’s complementarity of foodstuffs exports to Russia’s market (products
with existing and growing advantage on an HS 6-digit code basis); prospects
of import demand of selected countries for food industries’ products,
assessed by all indices; and the relationship between the growth of demand
for foodstuffs and the growth of food industries reveal a relatively high
potential for exports to Russia in terms of number, diversification, value and
capacity.
The analysis of challenges to import demand of the Russian market for
food industries’ products in terms of the rivals and changing market shares;
changes in import policy of Russian market toward Iran; restrictions and
barriers to Iran’s presence in Russian market; and challenges facing Iran at
international/regional, state and associational levels does not suggest
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promising prospects for export and penetration into Russian market, with
economic inefficiencies affecting various levels.
There is a similar situation for Iran’s strengths, weaknesses, opportunities
and threats. Analysis shows that lack of intra-regional trade development is
due to the export-import (trade) structure that Iran and Russia in bilateral
trade, and other CAC/CSR/ECO members are facing and thus, the Regional
economic integration seems impossible at the moment, but the exploitation
of the trade integration benefits is expected with an enhancement of
trade/economic structure of the I. R. of Iran and Russian Federation.
Keywords: Export Capacity, Food Industry Products, Iran’s Export
Performance, Regional Development, Regional Trade Partners, Russian
Market.
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ارزیابی و برآورد ظرفيتهاي صادراتی محصوالت صنایع
غذایی ایران به بازار روسيه
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استادیار اقتصاد بینالملل ،مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

بيتا نوروزي
دانشجوی دکتری اقتصاد بینالملل ،مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
(تاریخ دریافت -1931/11/42 :تاریخ تصویب)1933/32/93 :

چکيده
توسعۀ تجارت ایران با تنگناهای داخلی و خارجی متعدد از جمله محددودیت دسترسدی بده بازارهدای
هدف روبهرو است .با آغاز بهکار اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی ،با محوریت روسیه عضو مهم آن ،توسعۀ
صادرات و دسترسی به بازار روسیه ،موضوع اصلی است .این نوشتار در پی آن است که بداند ظرفیدت
وارداتی روسیه برای محصوالت غذایی صادراتی ایران به چه میزان است و در دهۀ اخیدر چده تيییدر و
تحولهایی را شاهد بوده است؟ چه میزان از ظرفیت صادراتی محصوالت غذایی ایران به بدازار روسدیه
استفاده نشده است و چه اقدامه ایی باید برای توسدعۀ صدادرات بده بدازار روسدیه انجدام شدود و چده
راهکارهایی اندیشیده شود؟ این نوشتار با ارزیابی عملکرد صادرات ایران و چشمانداز تقاضای وارداتدی
محصوالت غذایی روسیه ،ظرفیت صادرات محصوالت غذایی ایران به بازار روسیه را مطالعه مدیکندد.
عملکرد صادرات محصوالت غذایی ایران به بازار روسیه از یکسدو روندد ،ترکیدب (تندوع) و پویدایی
صادرات محصوالت غذایی ایران و از سوی دیگر به جدایی محصوالت غذایی (ردیف تعرفه شش رقم
نظام هماهنگ) از جنبۀ تيییرهای روند ،ترکیب (تنوع) کاالیی و مزیتهای نسدبی ،حکایدت از آن دارد
که شکاف بزرگی وجود دارد میان آنچه هست و آنچه بایدد باشدد .در واقد ،،از بدرآورد ظرفیدتهدای
صادراتی و تجزیه و تحلیل چشمانداز تقاضدای وارداتدی محصدوالت غدذایی در بدازار روسدیه ،نتیجده
میشود که ظرفیت صادراتی بهنسبت زیادی در محصوالت غذایی به بازار روسیه -از نظر تعداد ،تندوع،
ارزش و ظرفیت صادراتی -استفاده نشده وجود دارد .در زنجیدر ارزش محصدوالت غدذایی ،در حدال
حاضر ایران در ابتدای زنجیره ،بدون ارزشافزود باالتر و بیشتر به محصوالت غذایی که دارای محتوای
داخلی باالتری است ،اتکا دارد .بنابراین پیشنهاد میشود به تنوع و تفاوت محصول ،صرفههای مقیدا،،
تحوالت ساختاری و برتریهای رقابتی درونزای محصوالت غذایی توجه کافی و اهتمام ویژه شود.

واژگان اصلی
توسعۀ منطقهای ،چشمانداز بازار روسیه ،شریکهای تجاری منطقهای ،ظرفیت صادرات ،عملکرد
صادرات ایران ،محصوالت غذایی.
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E-mail: hosseini.mir2010@gmail.com

32

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،31شمارة  ،3بهار و تابستان 3111

مقدمه
گسترش روابط تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی برای ایران که بر مناب ،نفتی پایانپدذیر متکدی
است ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .اهمیدت توسدعۀ صدادرات در شدرایطی کده پدیدد نوظهدور
جهانیشدن اقتصاد و از میانرفتن مرزهای تجاری کشورها  -که بهشددت در حدال شدکلگیدری
است و در آیندهای نه چندان دور کشورها به سختی میتوانند خدود را از ایدن جریدان کندار نگده
دارند و در حاشیه تنها نظارهگر تحولهای جهانی باشند -دوچندان میشدود .بددین سدبب انتظدار
میرود که ایران نیز بهنحوی خود را با توسعۀ تجارت جهانی همگام کنند و برای رقابدت و ورود
به صحنۀ تجارت و مشارکت فعال و ثمربخش با اقتصاد جهانی بهویدژه در تجدارت محصدوالت
غذایی آماده شود .بیتردید از گامهای الزم قبل از پیوستن به سازمان جهدانی تجدارت ،تقویدت و
گسترش تجارت در قالب شریکهای تجاری اصلی دوجانبه ،بازارهای هدف و گدروهبنددیهدای
منطقهای است .ضرورت دارد امکانات بالقوه در بخشهای مختلف از جملده محصدوالت غدذایی
ارزیابی دوباره شود و با دیدی روشن نسبت به تبادل امتیازهای تجداری و توسدعۀ تجدارت اقددام
شود .شناخت بازار جهانی و منطقهای محصوالت غذایی از این محصدوالت و تقاضدای وارداتدی
کشورها از جمله روسیه در مجاورت با ایران از نظر توان وارداتی آن در برنامدهریدزیهدای آیندده
برای برنامهریزان و تصمیمسازان در توسعۀ صادرات یاری کننده است.
با این مقدمه ،در نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که ظرفیت وارداتی بدازار
روسیه برای محصوالت غذایی صادراتی ایران به چقدر است؟ و در سالهدای  4332تدا 4312
چه تيییر و تحول هایی را شاهد بوده است؟ چه میزان از ظرفیت صادراتی محصدوالت غدذایی
ایران در بازار روسیه استفاده نشده اسدت؟ و چده اقددامهدا و راهکارهدایی بدرای توسدعۀ بدازار
صادرات محصوالت غذایی ایران به آن بازار باید فراهم شدود؟ در پاسدخ بده پرسدشهدا ،ایدن
نوشتار را در چند بخش ارائه میکنیم .در ادامۀ نوشتار ،ابتدا جنبههای نظری و تجربدی را ارائده
می کنیم .در ادامۀ نتایج پژوهش ابتدا عملکرد صادرات محصوالت غذایی ایران به بازار روسدیه
در یک دهه گذشته را ارزیابی میکنیم .سپس ظرفیدتهدای صدادراتی و چشدماندداز تقاضدای
وارداتی محصوالت غذایی در بازار روسیه را مطالعه میکنیم .در این بخش تجدارت مکملدی و
محصوالت با مزیت نسبی و محصوالتی که با رشد در مزیت نسبی روبهرو هستند را به تفکیک
کدهای ششرقمی نظام هماهنگ بررسی میکندیم و آنگداه دورنمدای بدازار تقاضدای وارداتدی
محصوالت غذایی را با استفاده از مجموعه شاخصها مطالعه میکنیم .در پایدان ،جمد،بنددی و
پیشنهادها را ارائه میدهیم.
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چارچوب نظري ،روش پژوهش و پيشينۀ تجربی
در چند دهۀ گذشته نظریهها و مطالعات زیادی در مورد توسعۀ تجارت با محوریدت صدادرات
صورت گرفته است که بهطور خالصه به پارهای از آنها اشاره میکنیم .نظریۀ تجارت هکشدر-
اوهلین ،تجارت را براسا ،کارایی نسبی عاملها و مناب ،طبیعدی تشدریم مدیکندد .لینددر ایدن
نظریه را نقد کرده و میگوید که این نظریه عاملهای نظاممند وابسته به تقاضا که برای تجارت
مهم است را نادیده میگیرد؛ بنابراین او معتقد بود که «تشابه سلیقهها» عامل مهمدی در تجدارت
کاالهای صنعتی بین دو کشور است .اگر درآمد سرانه بین دو کشور بدهعندوان نمایندد «تشدابه
مطلوبیت» یا «تشابه ساختار تقاضای دو کشور» در نظر گرفته شود ،بده احتمدال قدوی کشدورها
پس از اشباع بازار داخلی (مازاد بر نیاز مصرف) به بازاررسدانی آن کداال در کشدورهایی کده بدا
الگوی تقاضای داخلی آن مشابه است ،روی می آورند؛ چرا که شباهت زیاد تقاضای دو کشدور
در محصوالت تقاضاشده ،گویدای ظرفیدت تجداری بیشدتر بدین آن دو کشدور اسدت و هرچده
اختالف درآمد سرانۀ آنها کمتر شود ،تشابه صادرات د واردات بین آن دو بیشتر مدیشدود .بده
این ترتیب ،لیندر باور داشت که تجارت در بین کشورهایی که اقتصاد مشابه دارند ،در مقایسده
با کشورهایی که اقتصاد آنها متنوع یا مکمل یکدیگر است ،بهتر تحقق مییابد (

;Viner, 1950

 )Lipsey, 1960با مالحظۀ این واقعیتها که کشورهای درحدالتوسدعه ،گدروه بدهطدور کامدل
نامتجانس با فرهنگهای گوناگون و با ساختار اقتصدادی و اجتمداعی متفداوت هسدتند ،درآمدد
سرانۀ نسبی نمیتواند به تنهایی تشابه مطلوبیت را در میان آنها بهصورت مدؤثری تبیدین کندد؛
بنابراین بهتر است بهجای آن از تشدابه در سداختار مصدرف دو کشدور بهدره جسدت (
 .)2000: 187-198درواق ،،امکان تجارت کداالی خدا

1

Sheila,

 ،زمدانی کده یدک کشدور صدادرکنند

خالص و دیگری واردکنند خالص باشند ،بیشتر است ؛ بنابراین اگدر سداختار تولیدد کشدورها
یکسان نباشد جریان تجارت بین کشورها بیشتر خواهد بود .بعالوه هرچه ساختار تولید کشدور
الف با ساختار مصرف کشور ب (تشابه تولید-مصرف) مشابه هم باشند ،امکان تجارت بین آن
دو بیشتر است .هرچه ساختار صادرات کشور الف با ساختار صدادرات کشدور ب مشدابه هدم
باشند ،امکان تجارت بین آن دو کمتر و بنابراین آن دو کشدور رقیدب صدادراتی هدم هسدتند و
برعکس ،هرچه ساختار صادرات کشور الف با سداختار واردات کشدور ب مشدابه هدم باشدند،

 . 1این موضوع در تجارت در بین دو گروه از کشورها (گروه صادرکنند خدالص و گدروه واردکنندد خدالص) در
کاالی موردنظر موضوعیت دارد.
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انتظار میرود جریان تجاری دوجانبۀ بیشتری وجود داشته باشدد و آن دو مدیتوانندد از اکمدال
تجاری برخوردار باشند.
بهتازگی در این مورد ،فرضیۀ شریکهای تجاری طبیعی ارائه شدده اسدت کده گویدای آن
1

است که شریکهای تجاری طبیعی برمبنای وجود حجم تجارت باال در میان دو یا چند کشدور
تعریف میشود و ترتیبات منطقهای در بین کشورهای همسایه در مقایسه با دیگر کشورها بهتدر
میتواند افزایش رفاه را فراهم کند .این فرضیه برگرفته از نظدر لیپسدی ) (Lipsey, 1960اسدت
که کروگمن ) (Krugman, 1991استدالل میکند که بهسبب پایینبودن هزینۀ حملونقل (فاصلۀ
جيرافیایی کم) ،این تمایل وجود دارد که در میان کشورهای همسایه ،جریان تجداری بیشدتری
بدون انحراف فراهم آید .مطالب بیانشدده عامدلهدایی را کده در جریدان تجدارت دوجانبده و
درونمنطقهای مؤثر هستند تبیین میکند ،اما در مورد توسدعۀ بدازار کداالیی و تعیدین بازارهدای
هدف کاال یا گروه کاالیی ،با استفاده از مشاهدههای تجربی و متيیرهدای مدؤثر در دسدتر ،،از
ویژگیهای اصلی بازار بدین شرح میتوان بهره جست:
الف .میزان تقاضای وارداتی کشور موردنظر از آن کاال برای سال یا دور زمانی معین؛
ب .شاخص تقاضای وارداتی کشور موردنظر از آن کداال در دوره (شدروع دوره ،سدالپایده
است)؛
ج .میزان واردات با هدف مصرف داخلی (سهم صادرات از واردات) آن کشور از آن کاال؛
د .سهم کشور صادرکننده از تقاضای وارداتی آن کشور در بازار جهانی آن کاال؛
ه .ظرفیت صادراتی کشور در کاالیی خا

به کشور واردکنند آن کاال در بازار جهانی؛

و .ظرفیت صادراتی بالاستفاد کشور صادرکننده در کاالی ویژه به کشور واردکنند آن کاال؛
ز .درصد استفادهنشده از ظرفیت صادراتی صادرکننده در کاالیی به کشور واردکنند آن کاال؛
به عنوان متيیرهای تعیین کنند بازار هدف کاالیی هسدتند .ایدن متيیرهدا اثرگدذار در تبیدین

مناسب بازار هدف کاالیی 4،برای محصوالت غذایی ایران محاسبه و تحلیل میشود.

در متنهای تجارت ،ظرفیت تجاری میزان تجارتی است که کشورها بهطور بالقوه میتوانند
باتوجهبه عاملهای تعیینکنند جریان تجارت با یکدیگر داشدته باشدند .بدرای تعیدین ظرفیدت
1. Natural Trading Partners

 .4در تعیین بازارهای هدف کاالیی دیگر عاملها ازجمله مقررات بهداشتی و بهداشت نباتی ،اقدامهای حفداظتی و
قرنطینه ای ،مقررات کیفی و فنی ،استانداردهای اجباری (مواد غذایی از طرف  ،)OECDفاصلۀ جيرافیایی و مانندد
آن اثرگذار هستند که بسته به کشور میتوان بهصورت یک متيیر توضیحی در محاسبات شاخص گنجانده شوند.
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تجاری میان کشورها روشهای متعددی وجود دارد .بیشتر این روشها در مواردی کده کشدور
موردنظر در ابتدا هیچگونه سیاست تجاری هماهنگی بهکار نگرفته است و روابط تجاری پایینی
دارد ،مناسب است .روشهای برآورد ظرفیت تجاری را در سه گروه میتوان دستهبنددی کدرد:
 .1روش برآورد ساده؛  .4روش برآورد با استفاده از آزمون مشابهت ازجمله شاخص کسینو،؛
 .9روش برآورد بااستفاده از مدل جاذبه .در پژوهشهای تجربی ،شاخصهدا و روشهدایی کده
دراصل امکان تجارت بالقوه را نشان میدهند میتوان به مطالعات تجربدی الیدنمدن و وان بیدر
) ،(Linnemann and Van Beers, 1995فینگددر-کددرینین )،(Finger and Kreinin, 1979
درایسدل ) ،(Drysdale, 1967کریستی ( ،)Christie, 2002والراVollrath and Gohnston, ( ،
 )2001و گاندالفو ( )Gandolgo, 2014اشاره کرد .اسا ،این مطالعات ،استفاده از شاخصهای
ریاضی است که متکی بر طبقهبندی کاالیی برحسب ارزش صدادرات و واردات هدر دو کشدور
است .حال برخی پژوهشگران از فن های اقتصادسدنجی مانندد مددل جاذبده بده بدرآورد میدزان
تجارت بالقوه پرداختهاند.
هر دو دستۀ این روشها میتواند جوابگوی پرسشهای اصلی باشد .در ادامه روش برآورد
ساد ظرفیت تجاری با محوریت صادرات تبیین میشود :در این روش ابتدا باید به کل سداختار
تجارت (کاالهایی که در حال حاضر صادر یا وارد میشدوند) دو کشدور توجده کدرد .بده ایدن
ترتیب که واردات کاالیی کشور الف را بهطور جداگانه براسا ،نظام هماهنگ که مبنای آن بدر
فرض بیش از رقم متعارفی باشد ،را در نظر میگیرند .سپس درمقابل آن ،همۀ صادرات کشدور
ب از همان کاال (به همۀ نقاط جهان) را مشخص میکنند .به این ترتیب که کل اقدالم کاالهدای
صادراتی کشور الف به جهان ،و درمقابل اقالم کاالهای وارداتی کشور ب از جهدان را مطالعده
میکنند .در این میان اقالم کاالهایی که نه کشور الف تولیدد مدیکندد و نده جدزو صدادرات آن
کشور است ،اما جزو واردات کشور ب است را از فهرست کاالهای وارداتی کشدور ب حدذف
میکنند و نیز کاالهایی که کشور الف تولید و صادر میکند ،که کشور الف واردکنند آن کاال از
جهان است را مشخص کنیم ) .(Arnon and Others, 1996: 113-134این روش بهطور دقیقتر
و جزئیتر آن به این شرح است :روش برآورد ساده از ظرفیت صادرات کشور الف به کشدور
ب (و همینطور این روش را برای واردات کشور الف از کشور ب نیز میتوان بهکار بدرد) بده
این ترتیب است که واردات اقالم یا گروههای کاالیی کشور ب بدهطدور جداگانده طبقدهبنددی
کاالیی که میزان آن بیش از رقمی مفروض باشد را در نظر میگیرند و درمقابدل کدل صدادرات
کشور الف از همان کاالها به کشورهای جهان را در نظر میگیرند .به این ترتیب ،دو سدتون در

13

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،31شمارة  ،3بهار و تابستان 3111

مقابل هر ردیف کاالیی بهوجود خواهد آمد که یکی مربوط به واردات کشدور ب از آن کاالهدا
از جهان و دیگری صادرات کشور الف از آن کاالها به جهان است؛ بنابراین درمقابل هر شمار
تعرفۀ کاال دو عدد است .برای تعیین بیشترین ظرفیدت ،کمتدرین آن دو عددد مدورد نظدر قدرار
میگیرد و ظرفیت معمولی  43تا 93درصد کمترین مقدار تعیینشده است.
باتوجهبه مطالب بیانشده درمقابل دو ستون (یکی ستون کل واردات کشور ب از هر شمار
تعرفه و دیگری کل صادرات کشور الف از هر شمار تعرفه) ،ستون سومی تشکیل میشود کده

درواق ،کمترین ردیفهای دو ستون قبلی است 1.اگر به این ترتیب عمل شود ،بیشترین ظرفیت
برای صادرات کشور الف به کشور ب ،تعیین خواهدد شدد .باتوجدهبده اینکده معمدوالر شدرایط
بهگونهای است که تنها از  43تا 93درصد بیشترین ظرفیت استفاده مدیشدود ،بندابراین ظرفیدت
معمولی صادرات کشور الف به کشور ب ،حدود  43تا  93درصد حدداقل  mو  nمیلیدون دالر
خواهد شد و این ارقام همان ارقامی است که در واقد ،نشداندهندد بدرآورد سداده از ظرفیدت
صادرات کشور الف به کشور ب است .برای برآورد ظرفیت واردات کشور الدف از کشدور ب
نیز میتوان این روش را مدورد نظدر قدرار داد و ظرفیدت واردات کشدور الدف از کشدور ب را
بهدست آورد .البته ممکن است دو کشور الدف و ب در قالدب موافقدتنامدههدایی از ترتیبدات
ترجیحی کاالیی بهرهمند باشد؛ در این صورت کشور ب واردات کاالهدایی کده از کشدور الدف
دارد را مشمول برتریهای تعرفهای میکند.
مطالعات متعددی با استفاده از این روشها انجام شده است که از این جملده مدیتدوان بده
مقالههای صادقی یارندی و حسینی (« )1911امکان مبادلۀ محصوالت کشداورزی بدین ایدران و
کشددورهای آسددیای مرکددزی و قفقدداز» ،صددبا کرمددانی و حسددینی (« )1913ارزیددابی صددادرات
محصوالت کشاورزی ایران به تشکل های منطقدهای و تعیدین بازارهدای هددف» و نصدیرزاد و
حسینی (« )1931ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری دوجانبۀ ایران با جمهوری آذربایجدان»،
راسخی و حسینی (« )1932ارزیابی همگرایی اقتصادی منطقهای حوزه دریای خزر» و حسدینی
 .1کمترین میزان هر شمار تعرفه به این دلیل مدنظر قرار میگیرد که اگر بدهفدرض واردات کشدور ب از کداال یدا
گروه کاال براسا ،شمار تعرفۀ  m ،SITCمیلیون دالر و صادرات کشور الف از آن n ،میلیون دالر باشد .اگر m
کوچکتر از  nباشد ،آنگاه امکان واردات آن کاال از کشور الف به کشور ب بیش از  mمیلیون دالر نخواهدد بدود؛
بنابراین کشور الف می بایستی آن کاال را به دیگر کشورها صادر کند .عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیفتد؛
به این شکل که امکان واردات کشور ب از آن کاال باال باشد ،ولی توان صادراتی کشور الدف از آن کداال کمتدر (n
کوچکتراز  )mباشد؛ بنابراین کشور ب مجبور است واردات آن کاال را از کشوری غیر از کشور الف تأمین کند.

ارزیابی و برآورد ظرفيتهاي صادراتی محصوالت صنایع غذایی ایران به بازار روسيه

11

(« )1931جيرافیای صنعت غذا و عاملهای مؤثر بر تراکم آن در کشدورهای منتخدب و ایدران»
اشاره کرد.
تحليل عملکرد صادرات محصوالت غذایی ایران
ابتدا روند ،ترکیب /تنوع و پویایی صادرات محصوالت غذایی ایران به بازار روسیه را مطالعه و
ارزیابی میکنیم ،سپس به تفکیک محصوالت غذایی (ردیف تعرفۀ شش رقم نظام هماهنگ) از
جنبههای تيییرهای روند ،ترکیب (تنوع) کاالیی ،مزیدت نسدبی محصدوالت غدذایی را بررسدی
میکنیم .جم،بندی نتایج 1گویای آن است که صادرات محصوالت غذایی هدمپدای واردات آن
در تجارت غیرنفتی ایران با اهمیت است .دامنۀ صادرات محصوالت غذایی از  2.3میلیارد دالر
در سال  1934تا  2.6میلیارد دالر در سال  1939و دامنۀ واردات آن از  2.1میلیارد دالر در سال
 1932تا  11.6میلیارد دالر در سال  1939در نوسان بدوده اسدت؛ بندابراین در ایدن دوره ایدران
واردکنند خالص و با تراز تجاری منفی در محصوالت غذایی روبهرو بود .البتده در سدالهدای

اخیر از شدت کسری تراز تجاری آن کاسته شده است (.)Central Bank of I.R. of Iran, 2017
البته بنابر گزارش نقشۀ تجاری مرکز بینالمللی تجارت ) (UNCTAD, 2018صدادرات مدواد و
محصوالت غذایی ایران از  1.11میلیارد دالر در سال  4331به  1.36میلیارد دالر در سال 4312
با شاخص عملکرد  126.46و نرخ رشد ساالنۀ  6/16درصد رو به افدزایش بدوده اسدت .سدهم
ایران از صادرات مواد و محصوالت کشاورزی و غذایی جهان 4از  3/122درصد در سال 4331
به  3.123درصد در سال  ،4312نزدیک  3.316واحد درصد رو بده کداهش گذاشدته اسدت6 .
ردیف تعرفه باالی یک درصد (سهم از کل به درصد) از محصول صادراتی عمد ایران عبارت
است از پسته  ،21.23کشمش  ،1.13زعفدران  ،6.62خرمدا  2.12و خیدار و خیارترشدی .9.21
 .1برخی ميایرتهای آماری و نتایج یافتهها متدأثر از تعریدف موضوع/مسدئله ،تفداوت در مرجد ،آمداری و نبدود
گزارش آماری است.
 .4صادرات محصوالت غذایی جهان از  113.9میلیارد دالر در سال  4331به  1911.2میلیارد دالر در سدال 4312
با شاخص عملکرد  114.9و نرخ رشد ساالنه  2/4درصد طی دوره رو به افزایش بوده است .از اصل ردیف تعرفه
باالی  1درصد از کدل صدادرات غدذا (سدهم آن بده درصدد) عبدارت اسدت از داندۀ سدویا ( ،)9.12گنددم (،)9.2
فراوردههای غذایی ( ،)4.43ذرت ( )4.12و کنجالده ( 43 .)4.34محصدول نخسدت در مجمدوع  91.69درصدد از
صادرات  119ردیف تعرفه مرتبط را دارند 43 .محصول مبادلهپذیرترین محصوالت غذایی در جهدان اسدت ،چدرا
که محصوالتی در مقادیر بهمراتب باال در جهان تولید میشوند ،منتهی تجارت آن محصدوالت چنددان بداال نیسدت
(درجۀ مبادلهپذیری پایین).
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 43محصول در مجموع  11.13درصد (بیش از چهارپنجم) از کل صادرات مواد و محصدوالت
غذایی ایران ( 293ردیف تعرفه) را در اختیدار دارندد کده در شدرایط کمتدرین هدمپوشدانی بدا
محصوالت برتر جهانی ،باالترین تمرکز را دارندد .مدواد و محصدوالت غدذایی ایدران از جنبدۀ
توسعۀ کمی و کیفی ،با صادرات جهانی آن فاصلۀ زیادی دارد .درواق ،،در تبیین الگوی تجارت
ایران ،به ویژه صادرات محصوالت غذایی ،مبتنی بدر نظریدههدای سدنتی تجدارت بدا محوریدت
مزیتهای نسبی و جيرافیایی است ،اما در الگوی تجارت جهانی آن ،نظریههای جدید تجارت
با محوریت مزیتهای رقابتی داللت دارند.
صادرات محصوالت غذایی ایدران از  393میلیدون دالر در سدال  4331تدا انتهدای دوره بدا
نوسان تيییر آشکاری را شاهد نبود .در یک دهۀ منتهی به سدال  4312بداالترین و پدایینتدرین
ارزش صادرات غذای ایران به ارزش  4.4میلیارد دالر در سال  4312و بده ارزش  393میلیدون
دالر در سال  4331رخ داده است .بیشترین سهم محصوالت غذایی از صادرات غیرنفتی ایدران
در سالهای  4331و ( 4333اوج رکود بزرگ اقتصاد جهانی) و کمترین سهم مربدوط بده سدال

( 4312کاهش نسبی قیمت مواد غذایی) 1اسدت .صدادرات محصدوالت غدذایی ایدران در ایدن
سالها با نوسان همراه بوده که بیشترین ارزش صادرات در سدال  4312بدال بدر  4.41میلیدارد
دالر و کمترین صادرات در سال  4331به ارزش  393میلیون دالر بوده است .نوسان صدادرات
محصوالت غذایی ایران بیانگر این واقعیت است که صادرات این محصوالت مطابق با تقاضا و
بازار جهانی این محصوالت پیش نمیرود ،بلکه متدأثر از عامدلهدای طدرف عرضدۀ داخلدی و
محدودیتهای خا

تجاری ،ارزی و مسائل اقتصادی و سیاسی بهویژه مستقیم و غیرمسدتقیم

ازجمله تحریمها است.
بررسی ترکیب صادرات محصوالت غذایی گویای آن است که صادرات جهانی محصوالت
غذایی براسا ،کد نظام هماهنگ شش رقم  913قلم است و ایران در سالهای  4331تا 4312
در  924قلم از این محصوالت صادرات داشته است .بنابر نتایج ده قلم از مهمترین محصدوالت
 .1ارزش صادرات غذای جهان در یک دهۀ منتهی به  4312با نوسان رو بده افدزایش بدوده اسدت .درواقد ،از 621
میلیارد دالر در سال  4331به  133میلیارد دالر با شاخص عملکرد  )4332=133( 111و با نرخ رشد سداالنه 6.16
درصد طی دوره بوده است .بیشترین و کمترین ارزش صادرات به ترتیدب بدا  334میلیدارد دالر در سدال  4312و
 621میلیارد دالر در سال  4331رخ داده است .صادرات غذای جهان در سالهای  4331تا  4312با نوسدان روبده
افزایش گذاشته است ولی در دو سال  4316و  4312رو به کاهش بود .آنچه آشکار است بازارجهانی غذا در ایدن
دوره رو به رشد است.

ارزیابی و برآورد ظرفيتهاي صادراتی محصوالت صنایع غذایی ایران به بازار روسيه

13

صادراتی ایران عبارت است از گوجهفرنگی آمداده یدا محفدو شدده بجدز در سدرکه ،شدیرینی
(همچنین شکالت سفید) بدون کاکائو ،بیسکویتهایی که به آنها مواد شیرینکننده افزودهاندد،
انواع بستنی و سایر شربتهای یخزده حتی با کاکائو ،ماست ،محصوالت خبازی ،نان شیرینی یا
بیسکویتسازی ،سایر پنیرهدا ،مربدا ،ژلده ،مارمداالد ،پدوره یدا خمیدر میدوه ،شدکالت و دیگدر
فراوردههای خوراکی با کاکائو و خمیرهای غذایی ،حتی پختهشده و پرشده با گوشت.
از بررسی صادرات ایران به روسیه نتیجه مدیگیدریم ،ارزش صدادرات محصدوالت غدذایی
ایران به روسیه در دوره همواره نوسان داشته است .بیشترین صادرات در سال  4314بده ارزش
 92.1میلیون دالر و کمترین آن در سال  4316به ارزش  16.2میلیون دالر بوده است .صدادرات
غذای ایران به روسیه از صادرات محصوالت غذایی ایران در دوره همواره کمتر از  4/6درصدد
بوده است .در سال  4333بیشترین سهم ایران  4/2درصد بوده و با نوسان شدید در دوره همراه
بوده است ،بهطوری که در سال  4316این مقدار به کمترین در دوره ،یعنی  3/1درصد ،کداهش
یافته است .از بررسی ترکیب بازار صادرات محصوالت غدذایی ایدران بده بدازار روسدیه نتیجده
می شود اقالم عمد محصوالت غذایی ایدران بده روسدیه (میلیدون دالر) عبدارت اسدت از مربدا
( ،)2.3شیر و خامه ( ،)3.4رب گوجهفرنگی ( ،)1.1آبسیب ( ،)1.2پنیرهدا ( ،)1.4آب انگدور
( )3.6و بیسکویتها (.)3.1
از بررسی واردات محصوالت غذایی روسیه نتیجه میشود که تقاضای واردات مواد غدذایی
روسیه و جایگاه ایران در آن مسیر متفاوتی را تجربه میکندد بدهطدوری کده واردات روسدیه از
 19.4میلیارد دالر در سال  4332تا سطم  46.4میلیارد دالر در سال  4319افزایش ،و دوباره در
سه سال  4312تا  4312تا سطم  19.4میلیارد دالر کاهش یافته است .بهنظر مدیرسدد در چندد
سال اخیر با وض ،تحریمهای غرب ،روسیه با سیاست حمایتگرایی با کاهش تقاضای واردات
مواد و محصوالت غذایی از جهان روبهرو شده است .سهم صادرات محصوالت غدذایی ایدران
به روسیه از سال  4331تا  4311روند معکو/،کاهشی داشته است و سپس از سدال  4314تدا
 4312روند افزایشی در پیش گرفته است .درنتیجۀ کاهش تقاضای محصوالت غذایی روسیه از
بازار جهانی بهدلیل تحریم ها ،تقاضای روسیه برای واردات ایدن محصدوالت از ایدران افدزایش
یافته است .روسیه پس از تحریمهای غرب از سال  4312به بعد به تقویت تدوانهدای تولیددی
داخلی اقدام کرده است.
ترکیب بازارهای صادراتی محصوالت غذایی ایران و جایگاه روسیه حداکی اسدت روسدیه در
صادرات برخی گروههای کاالیی از محصوالت غذایی ایران جایگاه ممتازی دارد .بهمنظور بررسی
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تجارت مکملی ایران در محصوالت غذایی به بازار روسیه ،محصوالت با مزیت نسبی آشکارشدده
در  13سال از  4331تا  4311و متوسط آن برای  13سال شناسایی شده است .از کل نزدیک 133
ردیف تعرفۀ مربوط با غذا ،نزدیک  146ردیف تعرفه این شرایط را دارد .1 :ایران شاخص مزیدت
نسبی صدادرات محصدوالت غدذایی بداالتر از  1دارد؛  .4شداخص مزیدت نسدبی ایدران در ایدن
محصوالت در دوره روبه بهبود است ،هرچند هندوز متوسدط ایدن شداخص ایدران پدایین اسدت.
نخست مواد و محصوالت غذایی ایران که باالترین مقدار این شداخص را دارد ،بدهترتیدب (رقدم
محاسبهشده برای این شاخص) عبارت است از پسته ( ،)912.3حیوانات زنده از نوع بز (،)121.2
شیره و عصارههای نباتی از شیرینبیان ( ،)119.2خرما ( ،)34.1کشدمش ( ،)22.1سدایر صدم هدا
( ،)92.2زیر سبز ( ،)93.3پوسدت غدالت ( ،)46.6خیدار و خیارترشدی ( )41.2و انجیدر (.)14.3
سپس محصوالت غذایی کده ایدران بداالترین مزیدت نسدبی آشکارشدد صدادراتی را دارد (رقدم
محاسبهشده برای این شاخص) ،عبارت است از :گوجهفرنگی آماده ( ،)11.9مداهی ( ،)12.1خیدار
و خیارترشی ( ،)16.4بستنی ( ،)14.2لوبیای آماده ( ،)11.2مربا ( ،)1.1فراوردههای غدالت (،)2.2
بیسکویت ( ،)2.3خاویار ( ،)2.3دو  ،شیر و خامه (.)6.1
باتوجهبه اطالعات بازارهای جهانی بهویژه ترکیب صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت
غذایی برگزیده و همچنین با بهدرهگیدری از شداخصهدایی کده مبتندی بدر ظرفیدت وارداتدی و
جاذبههای بازار بودهاند ،اولویتبندی بازارهای صادراتی با استفاده از روش غربالکردن ،بهطور
جداگانه نُه محصول غذایی منتخب ،شناسایی شدده اسدت .البتده ایدن بازارهدا بدهعندوان بدازار
صادرات قطعی تلقی نمیشوند؛ چراکه نیاز است که صادرکنندگان ایرانی باتوجهبه تدوان خدود،
دربار نیاز مشتریان در هریک از این بازارهدا بررسدی جزئدیتدری کنندد و باتوجدهبده پدارهای
مطالعات تعداد مناسبی از آنها را انتخاب کنند.
با مقایسۀ بازارهای اولویتبندی شده و بازارهدای بدالقوه مالحظده مدیشدود کده برخدی از
بازارهای بالفعل در فهرست بازارهای اولویتدار هستند .درواقد ،،ورود بده ایدن بدازار چده بدا
برنامه و چه تصادفی ،منجر به انتخاب بازار مناسب شده است .ولی آنچه در ایدن بدین اهمیدت
دارد حفظ بازار است که کمتر این موضوع دیدده مدیشدود .علدت آن را مدیتدوان در نداشدتن
شناخت صادرکنندگان از سلیقۀ مشتریان بازار ،نبود مطالعات میدانی براسا ،اصول بازاریابی و
کاهش و افت کیفیت محصوالت صادراتی در محمولههای بعدی دانست .بندابر نتدایج مطالعده،
کشورهای در صدر اولویتبندی ،بیشتر ( 43کشور نخست)  16درصد از اتحادیۀ اروپا هستند.
این کشورها به دلیل واردات سرانۀ باال ،رشد مستمر واردات ،درآمد سرانۀ باال ،مواند ،تعرفدهای
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پایین و ثبات اقتصادی و سیاسی باال توانستهاند جایگاه مناسدبی در بازارهدای هددف صدادرات
محصوالت غذایی کسب کند.
از دلیل های برگشت محمولۀ صادرات صنعت غذای ایران ،استانداردها و مالحظات کیفیت
و بهداشت صنعت غذای ایران در بازارها از جنبههای مختلف قابدل طدرح اسدت .مهدم اینکده
استاندارد ملی ،براسا ،ذائقۀ مردم آن کشدورها تددوین مدیشدود .در برخدی مدوارد ،بدهدلیدل
سازگارنبودن با استاندارد ملی آن کشور برگشت محمولده صدادراتی رخ مدیدهدد؛ البتده همدۀ
محمولههای صادراتی اینطور نیستند؛ پس برگشت محمولهها یا صدادرنشددن اجداز ورود بده
کشورها ،دلیل بر این نیست که تولید محصوالت غذایی ایران ،ناسالم است یا استاندارد نیست؛
بلکه کشورها براسا ،الگوی مصرف و ذائقۀ مصرفی ،استانداردهایی را بهعنوان استاندارد ملدی
مطرح میکنند و در مبادالت تجاری هم این استانداردها را مالک عمدل قدرار مدیدهندد و هدر
کشور براسا ،ضوابط خود عمل میکند .اینکه مطرح میشود برخی موارد محصوالت غدذایی
ایران از روسیه یا سایر کشورها برگشت داده میشود ،در مواردی ،مربوط به تفداوت اسدتاندارد
ملی است .1همچنین از بررسی آیند تدوین استانداردهای محصوالت غدذایی نتیجده مدیشدود

سازمان ملی استاندارد ،استانداردها در همۀ زمینهها بهویژه در رابطه با غذا ،بهطور کامل بده روز
است؛ اما واقعیت مطلب این است که گاهی باید باتوجهبه فناوریهایجدید و علدوم جدیدد از
جمله نانو و تکنولوژی زیستی شرایط جدیدی را اعمال و اسدتانداردها را براسدا ،آن تددوین
کرد .همانطور که در رابطه با انواع لبنیات ،اکنون بحث استانداردهای پروبیوتیک مطدرح اسدت
که پیش تر در صنعت غذا مطرح نبود؛ پس طبیعی است استانداردهای صنعت غذا ،باید خود را
منطبق با شرایط پیشرفت علم و فناوری روزآمد کند.
ارزیابی ظرفيت صادراتی ایران
از بررسی تجارت مکملی ایران در صادرات محصوالت صنای ،غدذایی بده بدازار روسدیه146 ،
 .1از بررسی سازگاری استاندارد صنعت غذای ایران با استاندارد جهانی براسا ،پایش انجامشدده ،نزدیدک بده  13درصدد
استاندارد صنعت غذای ایران مطابق با استاندارد جهانی است و آن  93درصدد ،براسدا ،الگدوی مصدرف صدنعت غدذای
داخلی و ذائقۀ مردم ایران تدوین میشود که بخشی از آن ،مرتبط به صنعت غذای حالل است .به فرض اگدر در رابطده بدا
صنای ،گوشتی ،ژالتینها ،پوست و چرم تبادالت تجاری باشد ،شاید در اروپا به حاللبودن این محصوالت به شدیو ایدران
توجه نکنند؛ ولی در واردات آن ،با توجه به استاندارد حالل و الگوی اسدتاندارد ملدی ،تفداوتهدایی بدا اسدتاندارد جهدانی
است؛ ولی بهطور عموم استاندارد صنعت غذا بیشترین سازگاری را با استاندارد جهانی دارد.
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ردیف تعرفه  -شش رقم نظام هماهنگ  -از مواد و محصوالت غذایی که ایدران مزیدت نسدبی
آشکارشد بیش از  1را داراست ،شناسایی شده است و همچنین در دور سدالهدای  4331تدا
 4312بهویژه در دو سال  4312و  4316مزیت نسبی این محصوالت رو به افزایش بوده اسدت
(با آنکه این شاخص در کل دوره کمتر از  1بوده است) .ایران در صدور یدکچهدارم از اقدالم
کاالیی با منشأ حیوانی در میان صنعت کشور مزیت نسدبی دارد .امدا فقدط در دو مدورد از ایدن
اقالم با رشد مزیت نسبی در دوره روبهرو بوده اسدت و در سدایر مدوارد بدا کداهش در میدزان
شاخص روبهرو بدود .جهدتگیدری صدادرات محصدوالت غدذایی در محصدوالت حیدوانی از
صادرات فراوردههای دریایی بهسوی صادرات فدراوردههدای گوشدتی و لبندی اسدت .درمدورد
صدور کاالهایی با ریشۀ نباتی ،ایران در نیمی از موارد از مزیت نسدبی برخدوردار اسدت ،ولدی
فقط در 23درصد این موارد این شاخص با افزایش یافته است.
بررسی ظرفیت تولیدی اقالم محصوالت غذایی برگزیده نشان مدیدهدد کده ظرفیدتهدای
اسمی تولید باالیی در کشور وجود دارد ،ولی بهدلیل محدودیت در واردات یا تأمین مواد ،نیداز
داخلی باال و تولید برای داخل و مسائل صادراتی ،درصدد کمدی از تولیدد منجدر بده صدادرات
می شود .بررسی صادرات محصوالت غذایی منتخب نشان میدهد کده تعدداد کمدی از بازارهدا
سهم عمدهای از صادرات ایران را نصیب خود میکنند (تمرکدز بداال) .در برخدی کاالهدا مانندد
زیتون ،کنسرو نخودفرنگی و آب انگور بیثباتی زیادی در بازارهای صادراتی دیده میشود .این
موضوع حاکی از صادرات تصادفی و نبود برنامۀ بازاریابی در آن بازارها است

1

نتایج ظرفیت صادراتی در محصوالت غذایی ایدران بده بدازار روسدیه 4،در جددول  1ارائده

میشود:

 . 1بررسی رقیبان ایران در مورد کاالهایی مانند زیتون خوراکی ،روغن نباتی ،کنسرو مداهی تدون ،بیسدکویت ،رب
گوجهفرنگی ،کنسرو نخودفرنگی ،آب انگور ،آب سیب و آبمعدنی حاکی است کده ایدران بدا رقیبدان قدوی و بدا
مزیت نسبی باال روبه رو است .بررسی سهم ایران در تأمین تقاضای جهانی آن نشان میدهد که ایدران در سده قلدم
بیسکویت ،کنسرو نخودفرنگی و آب سیب با وجود رشد تقاضای جهانی با کاهش سهم روبهرو بوده است .ازنظدر
سهم ،رب گوجهفرنگی با رشد مناسب ساالنه 2 ،درصد از تقاضای جهانی را دارا بوده است.
 .4روسیه گزارش دهند آمار تجارت بوده و برای آمار ایران از شریکهای تجداری گدزارشدهندده اسدتفاده شدده
است.

11

ارزیابی و برآورد ظرفيتهاي صادراتی محصوالت صنایع غذایی ایران به بازار روسيه

جدول  .3ظرفيت صادراتی ایران در مواد و محصوالت غذایی به بازار روسيه (ارقام به ميليون دالر و درصد)
روسيه

شرح
تعداد ردیف تعرفه با ظرفیت صادراتی ایران
بیشترین ظرفیت صادراتی در  13سال ( 4331تا )4312
متوسط ساالنۀ بیشترین ظرفیت صادراتی در دوره
بیشترین ظرفیت صادراتی ابتدای دوره ()4331
بیشترین ظرفیت صادراتی انتهای دوره ()4312
شاخص عملکرد ( 4331=133نرخ رشد ساالنه)
حد باالی بیشترین ظرفیت صادراتی ساالنه طی دوره
حد پایین بیشترین ظرفیت صادراتی ساالنه طی دوره
ظرفیت معمولی صادرات کل دوره/ساالنه
نسبت تمرکز  6محصول از کل محصوالت (درصد)
اقالم مواد غذایی به ترتیب با باالترین ظرفیت
اقالم محصوالت صنای ،غذایی به ترتیب با باالترین ظرفیت صدادراتی
ایران به بازار روسیه

142
11/21
1/11
1/11
1/36
)6/16( 126/46
)4312( 4/91
)4331( 1/11
)3/22( 2/92
49/31
پسته ،کشمش ،خیار و خیارترشی ،خرما
شیرینی ،خبازی ،گوجه فرنگی ،پنیدر ،بیسدکویت،
مربا ،شکالت ،شیر و خامه

Source: Authors.

عمد صادرات محصوالت غذایی منتخب ایران به کشدورهای منطقده اسدت کده علدت آن
فاصلۀ جيرافیایی کم ،فسادپذیری محصوالت و در کنار آن نبود نظام حملونقل مناسدب ،نبدود
استانداردهای سخت گیرانه در قیا ،با کشورهای توسعهیافته و گاهی بددون اسدتاندارد اسدت.
صادرکنندگان این محصوالت با نبود امنیت سرمایهگذاری ،ضعف شدید در مددیریت صدنعتی،
بستهبندی نامناسب ،وجود شرایط رکود-تورم ،تثبیت نرخ ارز ،بیثباتی و نوسان شدید آن ،نبود
برنامه ریزی برای ورود به بازارهای خارجی ،باالبودن قیمت تمامشده و مانند آن روبهرو هستند
که ازجمله دلیلهای پایدارنبودن صادرات و نوسانیبودن آن است.
دورنماي تقاضاي وارداتی محصوالت غذایی روسيه :دو جنبۀ اقتصاد كالن و ساختار بازار
الف) اقتصاد كالن
 .3جمعيت :یک بعد مهم از تقاضا بهویژه تقاضا برای صنعت غذا انداز جمعیت و درصد رشد
آن است .هرچه انداز جمعیت بزرگتر و درصد رشدد جمعیدت بداالتر باشدد ،انتظدار مدیرود
تقاضای وارداتی برای محصوالت غذایی بیشتر شدود .نظدر بده جمعیدت  126،1میلیدون نفدری
روسیه در سال  ،4311انداز تقاضای بزرگی برای محصوالت غذایی اسدت؛ البتده روندد رشدد
ساالنۀ جمعیت کند و حتی منفی است .با وجود این ،جمعیت باالی روسیه تقاضای بدالقوه بداال
برای محصوالت غذایی است.
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 .3اندازة اقتصاد و توليد ناخالص داخلی سرانه :یک بعد مهم از تقاضا برای غدذا اندداز
اقتصاد و درآمد سرانه و درصد رشد آن است .هرچده اندداز اقتصداد و سدرانۀ آن بدزرگتدر و
درصد رشد اقتصاد باالتر باشد ،انتظار میرود تقاضا برای غذا بیشتر باشد؛ بنابراین نظر به انداز
بزرگ اقتصاد روسیه ( 1،2تریلیون دالر جاری در سال  ،)4311تقاضا برای غذا باال است .البتده
روند رشد ساالنۀ اقتصاد روسیه ،کند و حتی در نیمۀ نخست دهۀ  4313بدا تحدریم کشدورهای
غربی با رشد منفی روبهرو شد .با وجود این ،انداز بزرگ اقتصاد روسیه تقاضای بالقوه بداالیی
برای محصوالت غذایی محسوب میشود.
 .1ساختار كشاورزي :مطابق مطالعات تجربی توسعۀ کشورها ،در گذار بده صدنعتیشددن،
پیوسته سهم نسبی کشاورزی روبه کاهش ،سهم نسبی صنعت روبه افزایش ،و از یک مرحلدهای
به بعد سهم خدمات روبه فزونی میگذارد .این فرایندد گدذار بده توسدعۀ صدنعتی در دو دهدۀ
گذشته در روسیه در شرف تکمیل است؛ چراکه بدا وجدود افدزایش ارزش افدزود کشداورزی،
سهم نسبی آن از اقتصاد این کشور رو بهکاهش گذاشته است.
 .6نرخ تورم :نرخ باالی تورم مانعی برای توسعه است و آثار مخربی بر عملکدرد اقتصدادها
دارد که از این جمله میتوان به بروز نااطمینانی در فعالیتها ،تشددید ندابرابری توزید ،درآمدد،
تضعیف سرمایهگذاری و اختالل در برنامهریزی بنگاهها اشاره کرد .روسیه توانسدته اسدت تدورم
باال را سامان دهد و هماینک نرخ تورم در روسیه به عدد یک رقمی و کمتر از  9درصد رسدیده
است .حال آنکه ایران باالترین نرخ تورم نهتنها در سطم منطقه بلکه در جهان را تجربه میکند.
 .3توسعۀ پایدار :شاخص توسعۀ پایدار کشورها در سه سطم باال ،میانه و پایین دستهبندی
میشوند .این شاخص از سه جنبۀ محیطی ،اقتصادی و اجتماعی قابل دستهبندی اسدت .روسدیه
( )23و ایران ( )23در دامنۀ  23به باال قرار دارند .بهترین رتبه از آنِ روسیه است .وضعیت سده
مؤلفۀ کلیدی این شاخص از نظر محیطی ،اقتصادی و اجتماعی برای روسیه همراه بدا موقعیدت
کشور نخست و متوسط جهانی گویای آن است که وضعیت ایران در مقایسه با رتبۀ نخسدت و
متوسط جهانی ،چندان مناسب نیست و باالترین شدکاف را در پایدداری محیطدی ،اقتصدادی و
اجتماعی از وض ،مطلوب دارد.
ب) ساختار توليد صنعت غذا :برایند انداز جابهجاییهدا و شددت و سدرعت آن و پویدایی
تحولهای ساختار جيرافیایی تولید صنای ،گویای آن است که کشورهای صنعتی غالبدار در صدنای،
با فناوری باال و متوسط مبتنی بر تحقیق و توسعه و نوآوری جایگداه مسدلط داشدته و دارندد و در
مقابل ،اقتصادهای صنعتی نوظهور و درحال توسعه بیشتر در صنای ،بدا فنداوری پدایین و متوسدط
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جایگاه ممتازی دارند و هنوز تا دستیابی مؤثر در ارزش افزود جهدانی صدنای ،بدا فنداوری بداال و
مبتنی بر پژوهش و توسعه فاصله دارند .در این میان ،الگوی تولید صنعت غذا و توزی ،جيرافیدای
جهانی آن وضعیت بهشکل کامدل منحصدربهفدردی دارد؛ چراکده بداوجود برخدورداری از سدطم
فناوری پایین ،همانند صنای ،با فناوری باال ،کمترین جابهجدایی از منداطق جهدان توسدعهیافتده بده
دیگر مناطق رخ میدهد .درواق ،اقتصادهای صنعتی خا

به صنعت غدذا توجده ویدژه داشدته و

همچنان تالش دارند جایگاه مسلط در صنعت غذا و حلقۀ پیشین آن را حفظ کنند .صنعت غذا از
نظر تولید ،ارزش افزوده و انداز بازار تولیدات صنعتی ،بزرگترین صنعت جهدان اسدت .چراکده
مطابق طبقهبندی آیسک دو رقمی ،از بین  44صنعت ،ارزش افزود صنعت غذا با سهم حدود 14
درصد ،رتبۀ نخست در بین صنای ،را دارد .حال رتبه و جایگاه ایران در صدنعت غدذا در بدین 93
کشور مطرح قرار ندارد و در مجاورت ایران ،ترکیه دست کم بدا بدیش از  9برابدر سدهم ایدران از
تولید جهانی ،جایگاه مناسبتری دارد و در بازار جهانی حضور مؤثرتری دارد.
از مطالعۀ ساختار بازار و تمرکز صنعتی تولید صدنعت غدذای جهدان (دو رقدم آیسدیک) و
تحلیل اقتصادهای بزرگ صنعتی و اقتصادهای صنعتی نوظهور و درحال توسعه و ایدران در دو
دور  4336و  4319نتیجه میشود که تيییرهای ساختار صنعت غذای جهان طی این دو مقطد،
ساالنه گویای آن است که رقابتیترین ساختار بدازار جهدانی تولیدد صدنای ،از آن صدنعت غدذا
است .ایاالت متحد آمریکا همراه با دو کشور آلمدان و ژاپدن در تولیدد جهدانی صدنعت غدذای
جهان ،بازیگران کلیدی و تعیینکننده هستند؛ اما چین در دوره از نظر جایگاه در ساختار جهانی
تولید صنعت غذا در جایگاه دوم قرار گرفته است .در میان  16اقتصاد صدنعتی نخسدت جهدان،
ایران جایگاهی ندارد و حتی در بین  16اقتصاد صنعتی نوظهور و تازهصنعتیشده سهم مدؤثری
ندارد .عملکرد صنعت غذای ایران در میان  44صنعت نیز از وض ،مطلوب فاصله دارد.
هماینک اقتصادهای صنعتی نوظهور در شمار بازیگران کلیدی در تولید و تجدارت صدنعت غدذا
هستند .صنعت غذای ایران نه تنها جایگاه مناسبی را در تولید و تجارت جهدانی صدنعت غدذا حفدظ
نکردهاست ،بلکه حتی نسبت به دهۀ گذشته ،از تعمیق تولید و ارزشافزود صنعت غذا در جهان بده
دور مانده است و بهدلیل عاملهای مختلف چندوجهی وضعیت صادرات محصوالت غدذایی ایدران
بهمراتب نامناسبتر شده است .این عاملها عبارتندد از :الدف) مزیدتهدا و امتیازهدای طبیعدی؛ ب)
سرریزها و آثار داخلی و خارجی تقاضا؛ ج) ویژگیهای خا

کشوری و اوضاع حداکم بدر فضدای

اقتصاد ایران ازجمله تحریمهای چندالیۀ هوشمند ،سیاستهای خا
هلندی حاکم بر صنعت و اقتصاد تکمحصولی مبتنی بر نفت خام.

داخلی در آن شرایط ،بیمداری
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نتایج جایگاه کشورها در صنعت غذا در دو دستۀ اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای صدنعتی
نوظهور و درحال توسعه و سهم کشورهای جهان از ارزش افزود صنعت غذا و موقعیت مکانی
کشورها در تولید جهانی صنعت غذا در سالهای  4336تا  4319گویای مزیت نسبی تولیدی و
تخصصگرایی جيرافیایی برگزیدهای از کشورهای صنعتی با محوریت آمریکدا ،چدین ،ژاپدن و
آلمان در تولید صنعت غذای جهان است .از مطالعۀ دو کشور مورد مطالعدۀ روسدیه و ایدران و
جایگاه آنها در صنعت غذای جهان نتیجه میشود :نخست ،ایران با سدهم  3/9درصدد و رتبدۀ
تقریبی  ،91رتبۀ آخر در بین بازیگران اصلی صنعت غذا را بازی میکند؛ با این شرایط جایگداه
مهم و اثرگذاری در ارزش افزود (تولید) صنعت غذای جهان ندارد و بده تبد ،آن در تجدارت
جهانی به ویژه در صادرات محصوالت غذایی جهان نقشی ندارد ،البته نظر به واردکنند خالص
در صنعت غذا ،ایران جایگاه مهمی در تقاضای واردات محصوالت غذایی جهان ایفدا مدیکندد.
در این میان در محصوالت غذایی ظرفیت و مزیت نسبی تولیدی-صادراتی دارد.
دوم ،روسیه به نسبت کشورهای منطقه جایگاه نخسدت را دارد .سدهم آن از ارزش افدزود
محصوالت صنای ،غذایی جهان از  1/3درصد در سدال  4336بده  4/3درصدد در سدال ،4319
روبه بهبود است و با تحریمهای غرب در سال  4312جایگاه این صنعت ارتقا نیز یافتده اسدت.
روسیه در مقایسه با دیگر صنای ،در این صنعت مزیت نسدبی بداالتری دارد؛ هرچندد شداخص
تراکم صنای ،غذایی روسیه طی دوره رو به کاهش بوده است ،جایگاه این صنعت بدهتدازگی بدا
تحریم ها تقویت شده است .با وجود این روسیه نقش مهمی در تولید و تجارت جهانی صدنای،
غذایی ایفا می کند .بدا ایدن تصدویر امکدان مبادلدۀ ایدران بدا روسدیه در زمیندههدای خاصدی از
محصوالت غذایی میسر است؛ چراکه بیتردید نظر به جيرافیدا و اقلدیم و آبوهدوای متفداوت
ایران و روسیه ،امکان صدور محصوالت کشاورزی و غذایی به بازار روسیه فراهم است .اما در
بسیاری از زمینه ها ،روسیه واردکنند خالص محصوالت غذایی است و ایران در شدرایط تولیدد
صادراتی در برخی محصوالت غذایی امکان صدور به بازار روسیه را دارد.
بی تردید نظر به همۀ مالحظات مربوط با محصدوالت غدذایی از جملده .1 :بزرگدی اندداز
بازار .4 ،بیشترین تنوع در عرضه و تمایز در تقاضا .9 ،سطم فناوری پایین .2 ،کداربری بداال.6 ،
صرفههای مقیا .2 ،،جایگاه مسلط /ممتاز بخدش خصوصدی .1 ،منداب ،محدور .1 ،محددودیت
دسترسی بازار .3 ،مسئلۀ امنیت غذایی .13 ،رقابدت بدینالملدل سدخت و دشدوار ذینفعدان بدا
محوریت کشورهای بزرگ صنعتی و توسعهیافته و نظایر آن ،صنعت غذای جهان در مقایسه بدا
دیگر صنای ،از ویژگیهای منحصربهفردی برخوردار است.

ارزیابی و برآورد ظرفيتهاي صادراتی محصوالت صنایع غذایی ایران به بازار روسيه

61

در راستای الگوی صنعت غذای جهان با محوریت «تيییرهای ساختاری بازار ،تمرکز جيرافیدایی
و تحوالت تخصصگرایی» ،تدوین هرگونه راهبرد در این صنعت مسدتلزم شدناخت کدافی از روندد
تحولهای پیشگفته در این صنعت در سطم منطقهای و بدینالمللدی اسدت .بندابر محاسدبات بدرای
صنعت غذا در جهان از جنبههای مختلف ازجملده .1 :سدهم کشدورها از ارزش افدزود جهدانی؛ .4
ساختار بازار تولید جهانی؛  .9قددرت بدازاری کشدورها؛  .2تمرکدز جيرافیدایی تولیدد جهدانی؛ و .6
ارتقای تخصصگرایی جيرافیایی تولید و تجارت جهانی ،از عاملها و متيیرهدای متعدددی ازجملده
با تأکید بر مؤلفههای مزیتها و موجودی منداب ،و امتیازهدای طبیعدی ،سدرریزها و اثدرات داخلدی و
خارجی تقاضا ،صنعتیشدن و شهرنشینی ،انباشت جریان سرمایهگذاری خارجی ،بدازبودن اقتصداد و
دسترسی به بازار ،متأثر بوده است (.)Hosseini, 2019: 232-234
نتيجه
از بررسی عملکرد صادرات محصوالت غذایی ایران در یک دهۀ گذشدته :الدف) بدا جدداکردن
بازار از جنبۀ روند ،ترکیب /تنوع و پویایی صادرات محصوالت صنای ،غدذایی ایدران و ب) بدا
جداکردن محصوالت صنای ،غذایی (ردیف تعرفدۀ شدش رقدم نظدام هماهندگ) از جنبدههدای
تيییرهای روند ،ترکیب (تنوع) کاالیی و مزیتهای نسبی نتیجه میشدود میدان آنچده هسدت و
آنچه باید باشد ،شکاف بزرگی وجود دارد .در واق ،،ایران در زنجیر ارزش تولیدد محصدوالت
غذایی ،بهطور عموم در ابتدای زنجیره ،بدون ارزش افزوده باالتر و بیشتر به محصوالت صنای،
غذایی که محتوای داخلی باالتری دارند ،متکی است و از تنوع و تفاوت محصول ،صدرفههدای
مقیا ،،تحولهای ساختاری و برتریهای رقابتی برآمده در این صنعت برخوردار نیست.
از مطالعۀ عملکرد و آسیبشناسی صادرات محصوالت غدذایی ایدران بده بدازار روسدیه در
سطوح دولت ،تشکلها و بنگاهها از جنبۀ دیپلماسدی اقتصدادی ،سیاسدت تجداری ،عامدلهدای
نهادی و زیرساختها نتیجه میشود هنوز بسترها ،زیرساختهدا و الدزامهدای توسدعۀ تولیدد و
صادرات در سطمهای سهگانۀ بینالمللی و منطقهای ،دولت و نهادها مناسب نیست و همچندان
سودبرندگان تولید و تجارت بهویژه صدادرات محصدوالت غدذایی بدا هزیندۀ بداالی مبادلده در
مقایسه با رقیبان روبهرو هستند.
از برآورد ظرفیتهای صادراتی ایران به بازار روسیه و تجزیه و تحلیدل چشدماندداز تقاضدای
وارداتی محصوالت غذایی روسیه (محصوالت بدا مزیدت و محصدوالتی کده بدا رشدد در مزیدت
روبهرو هستند ،به تفکیک کد ششرقمی نظام هماهنگ) و دورنمای تقاضای وارداتی محصدوالت

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،31شمارة  ،3بهار و تابستان 3111

66

غذایی در بازار روسیه با استفاده از مجموعۀ شاخص هدا نتیجده مدی شدود کده ظرفیدت صدادراتی
بیاستفاده به نسبت باالیی از محصوالت صنای ،غذایی ایران به بازار روسیه وجود دارد.
از بررسی و تحلیل چالشهای رویارویی با چشمانداز تقاضدای وارداتدی محصدوالت صدنای،
غذایی در بازار روسیه از جنبههای تحلیل رقیبها و تيییرهای سهم بدازار در محصدوالت صدنای،
غذایی ،تحلیل تيییرهای سیاستی روسیه در واردات از ایران ،محدودیتها و موان ،حضدور ایدران
در آن بازار و چالشهای بینالمللی ،دولت و تشکلها ،شرایط مناسبی برای صدور و نفوذ به بازار
روسیه قابل تصور نیست و با نداشتن کاراییها در سطمهای مختلف روبهرو است.
الگوی تحلیل سوات 1و اجزای چهارگانۀ آن (نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و چدالشهدا) بدرای
توسعۀ صادرات محصوالت صنای ،غذایی ایران به بازار روسیه در جدول  4ارائه میشود:
جدول  .3نقاط قوتو ضعفو فرصتو چالش هاي توسعۀ صادرات محصوالت غذایی ایران به بازار روسيه
نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

توجه دولت به صادرات :سند چشمانداز بیسدتسداله و برنامدههدای

تنوع پایین محصوالت غذایی ایران بده بدازار روسدیه و صدرفههدای

توسعه

پایین در تولید و زنجیر ارزش آن

وجود ظرفیتهای مناسب در تولید مواد و محصوالت غذایی

فعالیت کم در بخش بازاریابی ،اطالعرسانی و امور نمایشگاهی

وجود زیرساخت حملونقل مناسدب بدهدلیدل فاصدلۀ انددک و راه

نداشتن آگاهی و شناخت کامدل از همدۀ نیازهداو سدلیقههدای بدازار

دریایی

روسیه

امکان انتقال محصوالت از راه ایران با راهروی شمالجنوب

کیفیت پایین برخی از محصوالت و نداشتن توانایی رقابت آن

شرایط مناسب آب وهوایی ایران و توانایی تأمین محصدوالت مدورد

برگزارنکردن نمایشگاههای اختصاصی محصوالت غذایی ایرانی

نیاز بازار روسیه در فصلهای مختلف سال

حضور کمرنگ شعب بانکهای ایرانی در روسدیه و ضدعف روابدط

پیوندهای فرهنگی و تاریخی اقوام جنوب روسیه برای ایرانیان

بانکی

فرصتها ()O

چالش /تهدیدها ()T

وجود روابط بلندمدت تجاری و اقتصادی دوستانه

تمایل و عالقهمندی مصرفی رو،ها به کاالهای غربی

عضویت روسیه بهعنوان عضو اصلی در شورای امنیت ملل متحد

نوع نگرش نخبگان ایرانی به توسعۀ روابط دوجانبه

سردسیربودن و افزایش تقاضا برای مواد و محصوالت غذایی

مشکالت حملونقل ریلی و جادهای بین دو کشور

جمعیت زیاد ( 43میلیون مسلمان در مسکو و قفقاز) و بازار بزرگ

فشارهای سیاسی ایاالت متحد و برخی کشورها برای محدود کدردن

تقویت و ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی ایران با روسیه

ارتباطات و مبادالت بازرگانی دوجانبۀ ایران و روسیه

دسترسی به آبهای آزاد و مزیتهای حملونقلی

ایستادگی متخصصهای علمی و فنی ایرانی برای توسعۀ روابط

تمایل مناطق جنوبی روسیه به توسعۀ روابط با ایران

ذهنیت منفی رو،ها نسبت به کیفیت کاالهای عرضهشده ایرانی

موض ،با تسامم روسیه به تحریمهای غرب علیه ایران

شناخت ناکافی نسبت به امکانات و ظرفیتهای همکاری مشترک

Source: Authors; Sharifi and Naqizadeh, 2009.

)1. SWOT: Strength )S), Weakness (W(, Opportunities (O(, Threats (T
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ارزیابی و برآورد ظرفيتهاي صادراتی محصوالت صنایع غذایی ایران به بازار روسيه

در حال حاضر با ارائۀ الگوی سوات ،در ادامه راهبردهای پنجگانۀ برگرفته از آن الگو بدرای
توسعۀ صادرات محصوالت غذایی ایران به بازار روسیه بنابر جدول  9ارائه میشود:
جدول  .1راهبردهاي پنجگانۀ توسعۀ صادرات محصوالت غذایی ایران به بازار روسيه
عنوان راهبرد
راهبرد

SO

راهبرد

ST

راهبرد

WO

راهبرد

WT

شرح مؤلفههاي راهبرد
( )1-1بهره گیری از توانمندی صادراتی ایران برای صادرات محصوالت غذایی موردنیاز بازار روسیه
( )4-1تالش برای افزایش سهم بازار محصوالت ایرانی ،نظر به روابط دوستانهو ردیف اعتباری دوجانبه
( )9-4تالش برای بهرهگیری و توسعۀ موافقتنامههای تجاری دوجانبه
( )2-4تقویت جایگاه محصوالتایرانی در ذهن مشتریان روسی با ابزارهای توسعۀ بازار
( )6-4برگزاری نمایشگاههای تخصصی محصوالت غذایی ایرانی در روسیه برای ارتقای جایگاه
( )2-4ترویج محصوالت غذایی ایرانی با مزیت نسبی رقابتی شناساییشده در بازار روسیه برای توسعهو
تنوع بازار
( )1-9تدوین برنامۀ فراگیر و جام ،بازاریابی و تبلیيات در رسدانههدای جمعدی روسدیه بدرای شدناخت
محصوالت صنای ،غذایی ایرانی
( )1-9ت الش برای ارائۀ محصوالت با کیفیت نظر به تقاضای رو به رشد مصرف در بازار روسیه
( )3-2تالش برای تقویت روابط بانکی و بیمهای موجود دوجانبه
( )13-2تقویت خطوط دریایی ،جادهای و هوایی و راهاندازی و اتصال خطوط ریلی

راهبرد ترکیبی
SWOT

( )11-6تأسیس اتحادیۀ همکاریهای اقتصادیتجاری در حوز خزر یا منطقۀ اوراسیا
( )14-6تقویت و ارتقای خطوط دریایی ،جادهای ،ریلی و هوایی میان دو کشور
( )19-6تأسیس بانک مشترک برای تأمین مالی صادرات و سرمایهگذاری دوجانبه
( )12-6عرضۀ محصوالت غذایی با کیفیت و با مقیا ،باال به بازار روسیه برای ارتقای ذهنیت
( )16-6تبلیيات محصوالت ایرانی در رسانههای جمعی بهویژه تلویزیون روسیه

Source: Authors.
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