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Support for Iranian products and export expansion of non-oil commodities are always con-
sidered as the most vital priorities in Iran’s economy. It has become more important when 
Ayatollah Ali Khamenei, the Supreme Leader of Islamic Revolution,  in his annual speech 
for the Iranian New Year named the year of 1397 (Iranian calendar) ( March 21, 2018) as 
“The year of support for Iranian products.” The main purpose of this paper is to analyze 
developing strategies of Iranian commodities’ export trend with a focus on dairy products 
into the potential market in the Russian Federation. The methodology of this paper is the 
SWOT analysis matrix (strength, weakness, opportunity, threats) and a ranking matrix of 
QSPM. The main findings of this research revealed that the three preliminary strategies 
to increase dairy products’ export of Iran into Russia are “production of top popular dairy 
products,” “solving banking and insurance problems,” and “promoting the packaging 
quality,” whereas “accession of Iran to the Eurasian Economic Union,” “establishing pro-
fessional agility courses in the world market,” and “promoting the political and economic 
cooperating between Iran and Russia” are the final strategies in this matter.
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مسئله حمایت از کاالی ایرانی و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از اولویت ها و مسائل مهم اقتصاد ایران 
امروزی است. این مسئله تا جایی اهمیت دارد که سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت 
از کاالی ایرانی نام گرفته است. هدف پژوهش کنونی، بررسی راهبردهای توسعه صادرات کاالی ایرانی با 
تمرکز بر فراورده های لبنی به بازار پرتوان فدراسیون روسیه است. روش به کار رفته در این مطالعه، تحلیل 
ماتریس قوت، ضعف، تهدید و فرصت است و رتبه بندی راهبرد ها با ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی 
انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش، راهبرد های تولید فراورده های لبنی پرطرفدار در روسیه، تالش 
برای رفع مشکالت مربوط به خدمات بانکی و بیمه ای و بهبود کیفیت بسته بندی فراورده های لبنی سه 
راهبرد ابتدایی در راستای توسعه صادرات فراورده های لبنی ایران به فدراسیون روسیه هستند. از سوی دیگر 
راهبرد های تالش برای عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایجاد دوره های تخصصی چابکی 
در بازارهای جهانی و عمیق ترشدن روابط سیاسی اقتصادی ایران با فدراسیون روسیه به ترتیب سه راهبرد 

نهایی این مسئله هستند.

F13, C02, M31 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

مسئله حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی همیشه یکی از مسائل مهم در نظام اقتصادی ایران بوده است 
)پایتختی اسکویی، شافعی و رمضانی، 2014؛ رضا قلی زاده و آقایی، 2018؛ کرباسی، محمدزاده، رسولیان و 
اشرفی، 2018(. با توجه به شرایط تحریم های ناعادالنه غرب و نیاز به قوی تر شدن نظام تولید و صادرات کاالی 
داخلی، مقام معظم رهبری سال 1397 را سال حمایت از کاالی ایرانی نام نهادند )مقام معظم رهبری در شهریور 
سال 1389با توجه به فشار اقتصادی دشمنان اصطالح اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند )کریم و امیری، 2018( 
تا اولویت اصلی کشور همچنان مسئله اقتصاد ملی باقی بماند. یکی از زیربخش های سیاست حمایت از کاالی 
ایرانی، توسعه صادرات کاالهای ایرانی )صادرات غیرنفتی( است؛ یعنی بتوان با حمایت از تولید کننده و نیروی 
کار فعال در تولید کاالهای ایرانی، سیاست جانشینی واردات را اجرا کرد و چرخ اقتصاد ملی را با سرعت بیشتری 
گرداند تا تاب آوری اقتصاد کالن کشور افزایش یابد )امیری، بیرانوند پیرده، نوروزی عموقین و علیزاده، 2018( و 

در مقوله صادرات نیز، به صادرات غیرنفتی در مسیر کاهش وابستگی به صنعت نفت و گاز توجه کرد.

با وجود اهمیت توسعه تولید داخلی که خود به افزایش صادرات غیرنفتی کشور منجر می شود، متأسفانه در 
دهه های گذشته موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیامده است. از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر این روند 
غیرتوسعه ای می توان به مواردی همچون نبود کنترل کارا در بازار واردات، سیاست های پولی ناهمسو با تولید 
داخلی و سیاست های مالی ناکارا اشاره کرد. مسئله ای که باید به آن توجه کرد مسئله تفاوت ناکارایی توسعه 
صادرات غیرنفتی در بازارهای مقصد به طور جداگانه است. مسائل و موانعی که در هر کشور یا منطقه از جهان 

بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی ایران وجود دارد، از موانع موجود در دیگر کشورها یا مناطق متمایز است.

یکی از بازارهای هدف مهم در زمینه صادرات غیرنفتی ایران، بازار فدراسیون روسیه است. فدراسیون روسیه به 
دالیلی همچون وسعت جغرافیایی )بالغ بر 17 میلیون کیلومتر مربع( و برخورداری از جمعیت150 میلیون نفری 
می تواند بازار بسیار بزرگ و پرتوانی برای کاالهای مختلف غیرنفتی ایران باشد. به ویژه آنکه ارتباط دریایی میان 
ایران و فدراسیون روسیه از طریق دریای کاسپین )بنادر شمالی ایران مانند بندر امیرآباد و بندر انزلی با بنادر 
فدراسیون روسیه همچون بندر آستاراخان( نیز وجود دارد که ظرفیت های الزم را برای مراوادات تجاری ما با این 
همسایه شمالی ایجاد می کند. یکی از مهم ترین کاالهای تولید شده در داخل که به عنوان کاالی صادراتی نیز در 

دهه های گذشته شناخته شده است، مجموعه فراورده های لبنی است.

از دیگر  گفتنی است فدراسیون روسیه برای تأمین نیاز خود در زمینه فراورده های لبنی به واردات آن 
کشورها وابسته است )رسولی نژاد، 2018(. به گونه ای که در سال 2017، معادل 2 میلیون و 630 هزار و 67 
دالر فراورده های لبنی به این کشور وارد شده است که این میزان نسبت به سال 2016، افزایشی 494هزار 
و 932 دالری داشته است. جدول شماره 1، میزان حجم واردات فراورده های لبنی )تعرفه گمرکی 04( به 

فدراسیون روسیه را در سال های 2013 تا 2017 میالدی نشان می دهد.

همان طور که مشاهده می شود در سال های 2016 و 2017، از میان فراورده های لبنی، پنیر و کشک بیشترین 

احسان رسولی نژاد و همکاران. راهبردهای توسعه صادرات کاالی ایرانی به بازار روسیه: مطالعه موردی فراورده های لبنی
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جدول 1. ارزش واردات فراورده های لبنی فدراسیون روسیه )هزار دالر آمریکا(

عنوان کاالکد کاال
سال

20132014201520162017

شیروخامهشیر،غلیظنشده،بدونافزودنقندیامواد0401
277550301957171110140209217122شیرینکنندهدیگر

شیروخامهشیر،غلیظشده،یابهآنقندیادیگرمواد0402
788972657347411673497302520181شیرینکنندهدیگراضافهشدهاست

0403

دوغ،شیروخامهبستهشده،ماست،کفیرودیگر
شیرههاوخامههایتخمیرشدهیاترششده

)اسیدیشده(،غلیظشدهیابهآنقندیادیگرمواد
شیرینکنندهافزودهشدهاستیاخوشبوشدهاستیا

بهآنمیوهیاکاکائوافزودهشدهباشد

1188821202367237377376134492

0404

آبپنیر،حتیغلیظشدهیابهآنقندیادیگرمواد
شیرینکنندهاضافهشده:فراوردههاییکهازترکیبات
طبیعیشیرتشکیلشدهاست،حتیاگربهآنهاقند
یادیگرموادشیرینکنندهاضافهشدهکهدرجای
دیگرگفتهنشدهومشمولشمارهدیگرتعرفهنشده

باشند

118903105730465136296874505

کرهودیگرچربیهاوروغنهایمشتقشدهازشیر،0405
697954742235306670387217530133خمیرهایلبنیبرایمالیدنروینان

21675371582036720186732525929030پنیروکشک0406

228966307966279299222741213762تخمپرندگان،باپوست،تازه،محفوظشدهیاپخته0407

0408

تخمپرندگان،بدونپوستوزردهتخم،تازه،
خشککرده،پختهشدهدرآبیابخارآب،

قالبگیریشده،یخزدهیابهنحودیگریمحفوظشده
حتیاگربهآنقندیادیگرموادشیرینکنندهافزوده

شدهباشد

430037211686452210004

41682422837707720عسلطبیعی0409

0410
فراوردههایخوراکیکهمنشأحیوانیدارندودر

جایدیگرگفتهنشدهومشمولشمارهدیگرتعرفه
نشدهباشد

414512883568118

44076463824191201123021351352630067مجموع

Trademap.org منبع: گردآوری نویسندگان از محل داده های
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و فراورده های خوراکی با منشأ حیوانی کمترین درصد واردات این کشور را به خود اختصاص داده اند و درمجموع 
نیاز فدراسیون روسیه به واردات فراورده های لبنی بیشتر مربوط به فراورده هایی با تعرفه های گمرکی 0406 و 

0405 و پس از آن 0402 و 0401 بوده است. 

در ارتباط با کشورهای صادر کننده فراورده های لبنی به فدراسیون روسیه می توان به این نکته اشاره کرد که 
در سال 2017، فراورده های لبنی از بیش از 46 کشور جهان به فدراسیون روسیه صادر شده است. از میان 
کشورهای صادرکننده بالروس، آرژانتین، اوروگوئه، هلند، آلمان، صربستان، قزاقستان، نیوزلند، فرانسه و ترکیه 
به ترتیب بیشترین )جمهوری اسالمی ایران با تمام توان خود در همین سال در جایگاه هفدهم کشورهای 
صادرکننده لبنیات به فدراسیون روسیه قرار دارد( و ایاالت متحده آمریکا کمترین حجم صادرات را به خود 
اختصاص داده اند. جدول شماره 2، کشورهای صادرکننده فراورده های لبنی به فدراسیون روسیه را در سال 

2017 میالدی نشان می دهد. 

بر اساس داده های عنوان شده در جدول شماره 2، کشور بالروس، اصلی ترین صادرکننده فراورده های لبنی با 
کد های گمرکی 0401 تا 0406 به فدراسیون روسیه است. هلند همین جایگاه را در ارتباط با کد 0407، هند 

جدول 2. کشورهای صادرکننده فراورده های لبنی به فدراسیون روسیه به ترتیب حجم صادرات )نزولی( در سال 2017 )هزار دالر آمریکا(

کشورهای 
صادرکننده

فراورده های لبنی )بر حسب تعرفه های گمرکی(
مجموع

0401040204030404040504060407040804090410

18597638069310855456611384086773268328730001922071بالروس
026649091581148241206017950090290آرژانتین
3023612906961239018297000067814اوروگوئه
0000004860200048602هلند
2000003351600033518آلمان

144372470030382000030810صربستان
11606674368123349478662198590029601قزاقستان
027636050629606500000128763نیوزلند
000000268280123026951فرانسه
1720274016191993554000024457ترکیه

جمهوری
0000002312700023127چک

08546514746107322238000033117سوئیس

احسان رسولی نژاد و همکاران. راهبردهای توسعه صادرات کاالی ایرانی به بازار روسیه: مطالعه موردی فراورده های لبنی
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کشورهای 
صادرکننده

فراورده های لبنی )بر حسب تعرفه های گمرکی(
مجموع

0401040204030404040504060407040804090410

0406300985923030019016244قرقیزستان
0000001259400012594کانادا
0001888211273000012173شیلی

0269317004086580027011588ارمنستان
86693301581282200009937ایران

000000792201907941مجارستان
04690002159000006849کلمبیا
0500022694401003706757مولداوی
00000063900006390پرتغال
00020063307016340اسپانیا
00000006320006320هند

00000050980005098انگلستان
00000038400003840اسلوواکی
005802444128200003784آذربایجان
0000003316185003501برزیل
00000011170001117سوئد
00000010610001061بلژیک
000098000000980پاراگوئه
093100000000931کاستاریکا
0000007382400762ایتالیا

16300000445000608دانمارک
588000000000588فنالند
دیگ

کشورهای
اروپایی

000200454000456

000000003800380اتریش

احسان رسولی نژاد و همکاران. راهبردهای توسعه صادرات کاالی ایرانی به بازار روسیه: مطالعه موردی فراورده های لبنی
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در ارتباط با کد 0408، اتریش در ارتباط با کد 0409و چین در ارتباط با کد 0410 به خود اختصاص داده است. 
به عالوه بیشترین حجم صادرات فراورده های لبنی به فدراسیون روسیه از مبدأ جمهوری اسالمی ایران در سال 
2017، به ترتیب مربوط به کدهای 0402 و 0406 و پس از آن کدهای 0401 و 0405 بوده است. کد 0404 

نیز کمترین حجم صادرات ایران به فدراسیون روسیه را به خود اختصاص داده است.

با توجه به داده های عنوان شده در جداول 1 و 2، متوجه دو نکته می شویم: 1. بازار فدراسیون روسیه، می تواند 
بازار پرتوانی برای فراورده های لبنی ایران به حساب آید، 2. ایران نتوانسته است از توان تولیدی خود برای گرفتن 

سهم مناسب از بازار فدراسیون روسیه استفاده کند.

زمانی که صحبت از توان تولید کاالی ایرانی می کنیم، منظور وجود توانایی بالفعل در زمینه تولید منطبق با 
استانداردهای جهانی )تولیدی که بتواند جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی کسب کند( است. هم اکنون، ایران 
در زمینه تولید فراورده های لبنی کشوری صادرکننده به حساب می آید؛ به گونه ای که در سال 2017، معادل 
524 هزار و 229 دالر آمریکا )بدون احتساب صادرات کاالکد 0401(، فراورده ها ی لبنی خود را به کشور های 
مختلف جهان صادر کرده است. جدول شماره 3، ارزش صادرات فراورده های لبنی ایران به بازارهای جهانی را 

در سال های 2016 و 2017 نشان می دهد.

با توجه به توان جمهوری اسالمی ایران در صادرات فراورده های لبنی )524 هزار و 229 دالر آمریکا در سال 

کشورهای 
صادرکننده

فراورده های لبنی )بر حسب تعرفه های گمرکی(
مجموع

0401040204030404040504060407040804090410

00000002271320359لهستان
000003590000359تونس
000001800000180مقدونیه
000001090000109مراکش
0003008800091ایرلند

کشورهای
مشخص

نشده 
0000000079079

0000000006565چین
0000000022022استرالیا

05000000005جمهوریکره
00010000001آمریکا
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2017( و نیاز فدراسیون روسیه به واردات این کاالها از دیگر کشورها )2 میلیون و 630 هزار و 67 دالر آمریکا 
در سال 2017( و با درنظرگرفتن مسئله همسایگی دو کشور، به نظر می رسد توسعه و افزایش حجم صادرات 
فراورده های لبنی ایران به فدراسیون روسیه امکان پذیر باشد. بنابراین مسئله این پژوهش، بررسی راه های نفوذ در 
بازار لبنیات فدراسیون روسیه است که به نوبه خود موجب افزایش حجم صادرات این محصوالت، افزایش تولید 
داخلی و رسیدن به هدف حمایت از کاالی ایرانی می شود. روش به کاررفته در این پژوهش، روش برنامه ریزی 
راهبردی )قوت، ضعف، تهدید و فرصت(1 و رتبه بندی راهبرد ها از طریق جدول ماتریس برنامه ریزی راهبردی 

کمی خواهد بود.

روند صادرات فراورده های لبنی از ایران به روسیه 

فراورده های لبنی یکی از کاالهای عمده صادراتی ایران در دهه 1390 شمسی به کشور فدراسیون روسیه بوده 
است. جدول شماره 4 آمار صادرات انواع فراورده های لبنی از کشور ایران به فدراسیون روسیه در دهه 1390 
را نشان می دهد. طبق داده های جدول، صادرات فراورده های لبنی ایران از سال 1395 جهش بسیار بزرگی را 
داشته است که در میان عوامل مختلف، می توان امضای توافق نامه برجام و اتصال دوباره ایران به سیستم سوییفت 

1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)

جدول 3. ارزش صادرات فراورده های لبنی ایران به کل دنیا )هزار دالر آمریکا(

صادرات ایران به کل دنیا

کد فراورده های لبنی
سال

20162017

0402107110122491
0403218113174641
0404956111270
040531944407
0406187121196017
04075702610641
04082215
040956244653
04105994
587830524229مجموع
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را از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر این افزایش عنوان کرد. از لحاظ عددی، حجم کل صادرات فراورده های لبنی 
ایران به فدراسیون روسیه از حدود 26 هزار دالر به بیش از 5 میلیون دالر رسیده است. 

همچنین طبق داده های عنوان شده در جدول شماره 4، از میان فراورده های مختلف لبنی، شیر و خامه شیر، 
غلیظ شده، یا به آن قند یا دیگر مواد شیرین کننده دیگر اضافه شده )کد 0402( و پنیر و کشک )کد 0406( به 
ترتیب با مجموع میلیون و 888 هزار و 419 و 6 میلیون و 181 هزار و 972 دالر در دهه 1390 بیشترین سهم 
صادرات فراورده های لبنی ایران به فدراسیون روسیه را به خود اختصاص داده اند و در مقابل فراورده های خوراکی 
با منشأ حیوانی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده اند )کد 0410(، تخم پرندگان، 
با پوست، تازه، محفوظ شده یا پخته )کد 0407( و تخم پرندگان، بدون پوست و زرده تخم، تازه، خشک کرده، 
پخته شده در آب یا بخار آب، قالب گیری شده، یخ زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا دیگر 
مواد شیرین کننده افزوده شده باشد )کد 0408( نیز با حجم تجارت صفر کمترین سهم صادرات فراورده های 

لبنی ایران به فدراسیون روسیه در دهه 1390 را به خود اختصاص داده اند.

اگر دوباره به آمار کل واردات فراورده های لبنی روسیه از سراسر نقاط جهان توجه کنیم )جدول شماره 1(، 
مشاهده می شود ایران سهم بسیار کمی نسبت به دیگر رقبا در بازار فراورده های مختلف لبنی فدراسیون روسیه 

جدول 4. صادرات فراورده های لبنی جمهوری اسالمی ایران به فدراسیون روسیه، 1390 تا 1397، دالر

مجموع
سال

تعرفه 
گمرکی 1397

1396139513941393139213911390)تا تیرماه(

17138632759131301714601800000401
9888419106233448424113979274004400000402
286350002688800017470403
3617401499200021182000404
2560000256000000000 0405
618197212439123731725120618101540000406

0000000000407
0000000000408

126170470067500209037300409
0000000000410

مجموع279056752339005373172551926212688870842558220905477
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جدول 5. گمرک های صادرکننده لبنیات از جمهوری اسالمی ایران به فدراسیون روسیه 

سال کد 
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397محصول

منطقهویژه
نوشهر

منطقهویژه
نوشهر منطقهویژهنوشهر

واحدارزیابی
نوشهرمستقر

درآمل
0401

منطقهویژه
نوشهر

منطقهویژه
نوشهر،غرب
تهران،اصفهان
ومنطقهویژه
اقتصادیشیراز

منطقهویژهنوشهر،
غربتهران،منطقه
ویژهاقتصادی

شیراز

اصفهان،منطقه
آزادبندرانزلی 0402

منطقه
ویژهپیام

منطقه
آزادبندر
انزلی

0403

منطقهویژه
نوشهر تبریز 0404

اصفهانو
منطقهویژه
اقتصادیشیراز

0405

منطقهویژه
نوشهر،
اصفهان،
منطقهویژه
اقتصادی
شیراز

منطقهویژه
نوشهر،اصفهان،

اینچهبرون
منطقهویژهنوشهر

واحدارزیابی
نوشهرمستقر

درآمل
0406

- - - - - - - - 0407

- - - - - - - - 0408

مشهد آستارا آستارا
منطقه
آزادبندر
انزلی

0409

- - - - - - - - 0410
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داشته است؛ برای مثال حجم صادرات فراورده های لبنی کد 0402 که اصلی ترین فراورده لبنی صادر شده از 
ایران به فدراسیون روسیه است، در مقایسه با حجم کل واردات روسیه از این فراورده از سراسر جهان، تنها 
سهمی در حدود 1/9 درصد را به خود اختصاص می دهد که به دالیلی همچون داشتن مرز آبی با این کشور و 
فرصت ایجاد شده از محل تنش میان روسیه و اروپا )روسیه در پاسخ به تحریم های غرب، واردات سهم بزرگی از 

فراورده های غذایی را از این کشورها ممنوع اعالم کرد(، این سهم برای ایران بسیار ناچیز است.

نکته قابل بیان دیگر، نقاط گمرکی است که از مبدأ آن ها فراورده های لبنی ایران به فدراسیون روسیه صادر 
شده است که در جدول شماره 5، می توان آن ها را مشاهده کرد. بر اساس داده های این جدول فراورده های لبنی 
در سال 1390، به طور عمده از منطقه آزاد بندر انزلی به فدراسیون روسیه صادر می شده است که به مرور زمان 
شاهد گسترده تر شدن این مبادی صدور هستیم؛ به گونه ای که در سال های اخیر منطقه ویژه نوشهر، غرب تهران، 
اصفهان و منطقه ویژه اقتصادی شیراز، گمرک های آستارا، تبریز و مشهد نیز مبادی صدور فراورده های لبنی به 
فدراسیون روسیه بوده اند. این مسئله نشان دهنده آن است که در سال های اخیر شهرهای مختلف ایران نسبت 
به صادرات این قبیل فراورده ها به بازار فدراسیون روسیه گرایش پیدا کرده اند. همچنین به سبب همسایگی ایران 
در شمال خود با فدراسیون روسیه از طریق دریای کاسپین، گمرک های نواحی شمالی ایران در زمینه صدور 

کاالهای ایرانی به فدراسیون روسیه نسبت به دیگر گمرک های کشور فعالیت بیشتری دارند.

در ادامه، ساختار نوشتار به صورت زیر خواهد بود: بخش اول نوشتار به بیان ادبیات موضوع خواهد پرداخت 
که به طور خالصه پیشینه ای از پژوهش های انجام شده مطرح می شود. در بخش بعد روش شناسی پژوهش و 
سپس به واکاوی یافته های پژوهش پرداخته شده است و سرانجام در بخش نهایی از یافته های به دست آمده 

نتیجه گرفته می شود .

1- ادبیات موضوع

1-1- پیشینه پژوهش

پژوهشگران و اقتصادانان مختلف به مسئله تجارت خارجی ایران و روسیه چه به صورت دوجانبه و چه در 
ارتباط با دیگر کشورها توجه کرد ه اند. در این بخش، می توان پژوهش های انجام شده پیشین را به دو گروه تقسیم 
کرد؛ گروه اول، مطالعاتی هستند که به پژوهش درباره تجارت فراورده های لبنی پرداخته اند. گروه دوم، شامل 
آن دسته از مطالعاتی است که به اشکال مختلف تجارت دو جانبه میان ایران و فدراسیون روسیه توجه می کند.

گروه اول، شامل مطالعاتی می شود که به تجارت فراورده های لبنی پرداخته است. نواکوویچ و تامسون2 
)1978( در مطالعه ای به بررسی مزایا و معایب واردات فراورده های لبنی به یک کشور پرداخته اند. آن ها با مدنظر 
قراردادن کشور آمریکا به عنوان یک نمونه مطالعه، به این نتیجه رسیدند که مقوله واردات لبنیات به دلیل 
اهمیت و نقشی که لبنیات در تأمین سالمت ملی جامعه ایفا می کند، نیازمند بازنگری و کاهش مستمر زمانی 

2. Novakovic and Thompson
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تا رسیدن به خودکفایی ملی است. تانیری آبور و راسان3 )1997( در پژوهشی به بررسی میزان تقاضای لبنیات 
در مکزیک پرداخته اند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد تغییرات قیمت و کشش درآمدی نسبت به قیمت های 

لبنیات از مهم ترین عوامل در افزایش حجم تقاضای کاالها لبنی از سوی مردم مکزیک است. 

حسینی و رضایی )2011( در پژوهشی وفاداری متقاضیان در بازار فراورده های لبنی ایران را بررسی کرده اند. 
یافته های این پژوهش نشان می دهد مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ترجیحات مصرف کنندگان، قیمت، طعم، تبلیغات، 
بسته بندی و دردسترس بودن آن ها بوده است. باجنک و فرتو4 )2014( در نوشتاری درجه رقابت صادراتی فراورده های 
لبنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از طریق محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده در سال های 2011 تا 2000 
میالدی بررسی کرده اند. نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد قدرت رقابت این کشورها در فراورده های لبنی فراوری شده 
بیشتر است. سلطانعلی، عمادی، روحانی، خجسته پور و نیک خواه )2015( میالدی سیکل حیات تولید شیر در استان 
گیالن را بررسی کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد با بهبود مدیریت در زمینه تغذیه دام و استفاده از 

سیستم های بیوگاز توان تولید شیر گاو در ایران به میزان زیادی افزایش خواهد یافت.

مطالعه روابط تجاری میان دو کشور ایران و روسیه، گروه دوم مطالعات پیشین را شامل می شود که از لحاظ 
موضوع پژوهشی، پژوهشگران اندکی به این مسئله پرداخته اند. حسنی )2009( در مطالعه ای به تجارت پوست 
میان ایران و روسیه در عصر قاجار پرداخته است. براساس یافته های این پژوهش تاریخی، در اوایل قرن نوزدهم 
میالدی، بیش از 60 درصد از پوست تولید شده در ایران به کشور روسیه صادر می شده است. روند گسترش 

صادرات پوست ایران به کشور روسیه در زمان مظفرالدین شاه ادامه داشت.

گارنیک5 )2014( اقتصاد ایران را در شرایط تحریم مطالعه و همچنین چشم انداز روابط اقتصادی ایران و 
روسیه را ترسیم کرده است. نتایج پژوهش او حاکی از آن است که خروج ایران از سیستم سوییفت در سال 
2011 میالدی ضربه بزرگی به روابط تجاری دو کشور زده که موجب شده است تمایل تجار دو کشور به انجام 
مراودات تجاری و پرداخت های مالی با روش های جایگزین شده کاهش یابد. در نوشتاری، فتحی و ولی بیگی 
)2015( به اندازه گیری و تحلیل توان رقابتی کاالهای صادراتی ایران در بازار روسیه پرداخته اند. بر اساس نتایج 
این پژوهش، قاعده ای کلی برای تبیین رشد همه فراورده های صادراتی ایران در بازار روسیه وجود ندارد و برای 

برخی کاال ها اثر کاالیی، برخی اثر کشوری و برخی دیگر اثر رقابتی یا ترکیبی از آن ها مؤثر بوده اند. 

همچنین نتایج حاکی از آن است که 48/9 درصد کاالهای صادراتی ایران در فدراسیون روسیه با بازارهای 
رو به رشدی مواجه بوده اند و در مقابل 51/1 درصد این کاالها نیز با بازارهای رو به افول مواجه هستند و باید 
برای این اقالم کاالیی، بازارهای رو به رشد دیگری را به غیر از فدراسیون روسیه به عنوان بازار هدف در نظر 
گرفت. طاهرنژاد و محمدی کوچ ا صفهانی )2017( در پژوهشی به شناسایی مزایا و موانع صادرات میوه کیوی به 
کشور روسیه پرداخته اند. نتایج این بررسی نشان می دهد می توان از طریق سیاست های مالیاتی مناسب، کاهش 
تعرفه واردات کاالهای ایرانی به فدراسیون روسیه و تسهیل مبادالت بانکی، به افزایش سهم صادرات کیوی ایران 

3. Tanyeri-Abur and Rosson
4. Bojnec and Ferto
5. Garnik
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در بازار فدراسیون روسیه کمک کرد. در این راستا به کارگیری روش های اصولی در درجه بندی )سورتینگ( و 
بسته بندی کیوی باعث کوتاه کردن دست واسطه ها و تجار کشورهای دیگر خواهد شد.

در سال 1396، توکلیان و خسروجردی نقش ارامنه را در مراودات تجاری ایران و روسیه از زمان شاه عباس 
یکم تا پایان حکومت صفویان بررسی کرده اند. یافته های آن ها نشان می دهد ارامنه به دلیل مهارت در انجام امور 
تجارت و مالی، نقش کلیدی در انجام مراودات تجاری ابریشم از ایران به روسیه داشتند. مهارت آن ها به حدی 
بود که توانستند نقش کلیدی در توسعه روابط تجاری ایران به اروپا از طریق کشور روسیه داشته باشند. رسولی 
نژاد و پوپوا )2017( به بررسی و تخمین اثرات تحریم های اقتصادی ایران و شوک جهانی نفت خام بر تجارت 
دو جانبه ایران و روسیه پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تحریم های مالی و غیرمالی و شوک 
قیمت نفت هر سه، اثر منفی بر تجارت دو جانبه ایران و روسیه داشته اند و بیشترین ضریب تأثیر نیز مربوط به 

تحریم های مالی ایران از سوی غرب بوده است.

به طور کلی، با درنظرگرفتن این دو گروه از مطالعات پیشین که به آن ها اشاره شد، درمی یابیم که تاکنون 
پژوهشی جدی در زمینه صادرات فراورده های لبنی از ایران به فدراسیون روسیه صورت نگرفته است و بنابراین 

این پژوهش به دنبال کامل کردن این حوزه از ادبیات موضوع خواهد بود.

2- روش شناسی پژوهش

به منظور شناسایی راهبردهای توسعه صادرات فراورده های لبنی ایران به بازار پرتوان فدراسیون روسیه از روش 
تجزیه و تحلیل جدول برنامه ریزی راهبردی )قوت، ضعف، تهدید و فرصت( استفاده خواهیم کرد. بدین منظور در 
ابتدا با مشخص کردن چشم انداز، عوامل تأثیرگذار بر توسعه صادرات این کاالها از ایران به فدراسیون روسیه استخراج 
می شود که خود شامل طراحی جدول ارزیابی عوامل داخلی6 و جدول ارزیابی عوامل خارجی7 است. سپس امتیازات 
به دست آمده از این دو جدول، در ماتریس IE 8 جمع بندی می شود که خود جهت گیری تدوین راهبرد ها را مشخص 
می  کند و می توان بر اساس آن ماتریس برنامه ریزی راهبردی )قوت، ضعف، تهدید و فرصت( را به دست آورد. این 
ماتریس راهبردهای ممکن برای توسعه صادرات فراورده های لبنی ایران را ارائه می دهد، اما به دلیل محدودیت ها و 
قیود مختلف نیازمند به گزینش راهبردها هستیم که برای رسیدن به این هدف از روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی 
کمی9 با استفاده از نظرات خبرگان بهره خواهیم جست. شرح بیشتر آنکه عوامل مندرج در جدول عوامل داخلی و 
خارجی که همان قوت، ضعف، تهدید و فرصت ها هستند و همچنین امتیازدهی ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی از 

روش مصاحبه با خبرگان )پنج استاد دانشگاه( استخراج شده است.

6. Internal Factor Evaluation (IFE)
7. External Factor Evaluation (EFE)
8. Internal-External Matrix (IE)
9. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
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3- یافته های پژوهش

با بررسی بازار لبنیات در فدراسیون روسیه و بازار تولید داخلی این محصول، عوامل مختلف و تأثیرگذار در 
قالب دو ماتریس عوامل داخلی و عوامل خارجی در جدول های شماره 6 و 7 نشان داده شده است. 

این نکته مشخص است که در وهله نخست میزان نقاط ضعف بیشتر از نقاط قوت است و همچنین وزن نسبی 
نقاط ضعف در مقایسه با نقاط قوت دامنه بیشتری دارد. همچنین در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نقاط تهدید 
وزن نسبی بیشتری نسبت به نقاط فرصت دارند که قوی تر بودن وزن نسبی تهدید ها و ضعف ها نشان می دهد 
برای توسعه صادرات فراوری های لبنی ایران به بازار پرتوان فدراسیون روسیه به برنامه ریزی دقیق و جدی از 

سوی برنامه ریزان حوزه صادرات و همچنین فعاالن این عرصه نیاز است.

به  ایران  لبنی  فراورده های  راهبردهای صادرات  و 7، خالصه  از جدول های شماره 6  ماتریس مستخرج 

جدول 6. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )IFE( نقاط قوت/ ضعف

وزن نسبیعاملنقاط قوت/ ضعف

)S(نقاطقوت

)S1(0/152هدفحمایتوتوسعهصادراتکاالیایرانی
)S2(0/139کیفیتفراوردههایلبنیایران

)S3(0/136موقعیتژئوپلتیکایران
)S4(0/110وجودزیرساختحملونقلهواییودریایی

)S5(0/076تولیدارزانفراوردههایلبنیدرایران

)W(تقاطضعف

)W1(0/303نداشتنآشناییبابازارفدراسیونروسیه
)W2(0/294چابکنبودندرگرفتنسهمازبازارروسیه

)W3(0/237نبودهمکاریهایبانکیمناسب
)W4(0/201عالقهنداشتنتولیدکنندگانبهتشکیلکنسرسیومصادراتی

)W5(0/182بوروکراسیاداریوقتگیربرایصدورکاال
)W6(0/162نبودثباتدرنرخارز

)W7(0/134زیادبودنهزینهبستهبندیمناسب
)W8(0/127ناآشناییتجاربافنونبازاریابینوین

)W9(0/090استقادهنکردنازتکنولوژینوینبرایافزایشتولیدوتجارت
)W10(0/074منابعمالیمحدوددرسرمایهگذاریتولید
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فدراسیون روسیه را شامل می شود و ماتریس برنامه ریزی راهبردی )قوت، ضعف، تهدید و فرصت( نام دارد که 
 )WT( و ضعف / تهدید )ST( قوت / تهدید ،)WO( ضعف / فرصت ،)SO( در آن تمام راهبردهای قوت / فرصت

بر اساس نظر دست اندرکاران و کارشناسان پیاده سازی و منتج شده است.

در انتها برای به دست آوردن رتبه بندی راهبردهای یاد شده در جدول شماره 8، از روش ماتریس برنامه ریزی 
استراتژیک کمی استفاده می شود که در این ماتریس ضریب تمامی نقاط قوت و ضعف داخلی و همچنین 
فرصت ها و تهدیدات نسبت به همه راهبردها سنجیده می شود که به سبب حجم زیاد محاسبات به آوردن جدول 

نهایی رتبه بندی راهبردها )جدول شماره 9( بسنده می شود.

بر اساس جدول شماره 9، راهبردهای تولید فراورده های پرطرفدار لبنی در روسیه )همچون ماست های 
میوه ای(، تالش برای رفع مشکالت مربوط به خدمات بانکی و بیمه ای و بهبود کیفیت بسته بندی فراورده های 
لبنی با امتیاز نهایی 4/5 سه راهبرد نخست برای توسعه فراورده های صادراتی لبنی ایران به بازار فدراسیون 

جدول 7. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )EFE( تقاط تهدید/ فرصت

وزن نسبیعاملتقاط تهدید/ فرصت

)O(نقاطفرصت

)O1(0/256تحریمهاغربعلیهروسیه
)O2(0/182ایجادمسیرسبزگمرکیروسیهبرایکاالهایایرانی

)O3(0/177توافقایجادمنطقهآزادتجاریمیانایرانواتحادیهاقتصادیاوراسیا
)O4(0/147سابقهصادراتفرآوردههایلبنیبهروسیه

)O5(0/142جمعیتزیادوپهنهجغرافیاییگستردهروسیه
)O6(0/127برگزارینمایشگاههاوهمایشمشترک

)O7(0/108توافقدوکشوربهدالرزداییدرتجارتمتقابل

)T(نقاطتهدید

)T1(0/356نبودتعرفههایترجیحیروسیهبرایمحصولهایایرانی
)T2(0/328حضوررقبایفعالوقدرتمند

)T3(0/274مشکالتمربوطبهبازگشتارزناشیازصادراتبهروسیه
)T4(0/192مطابقتنداشتناستانداردهاوقوانینگمرکیدوکشور

)T5(0/182توجهنکردنبهسلیقهمصرفکنندگانروسی
)T6(0/177ترجیحجامعهروسیهبهمصرفمحصولهایاروپایی

)T7(0/127فساداداریدرروسیه
)T8(0/058نپیوستنایرانبهسازمانتجارتجهانی
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روسیه هستند و در مقابل راهبردهای تالش برای عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایجاد دوره های 
تخصصی چابکی در بازارهای جهانی و عمیق تر شدن روابط سیاسی اقتصادی ایران با روسیه به ترتیب با امتیازهای 

نهایی 2/73، 2/87 و 2/57 سه راهبرد نهایی در ارتباط با این موضوع هستند.

گفتنی است راهبردهایی همچون آشنایی بیشتر با قوانین و استانداردهای فراورده های لبنی در فدراسیون 
روسیه و نیز برپایی نمایشگاه ها و سمینارهای مشترک میان واردکنندگان و صادرکنندگان روسی و ایرانی جز 

راهبردهای مهم در این زمینه هستند که امتیازات نهایی آن ها به ترتیب 3/90 و 3/71 است.

4- بحث و نتیجه گیری

به دنبال نام گذاری سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از کاالی ایرانی، این پژوهش 

جدول 8. راهبردهای توسعه صادرات فراورده های لبنی ایران به فدراسیون روسیه

فرصت ها و 
تهدیدها

)S( نقاط قوت)W( نقاط ضعف

)O(فرصتها

SOراهبردهای
1.بهبودزیرساختهایصادراتی

2.توسعهبرپایینمایشگاههایمشترک
3.حمایتازبنگاههایکوچکومتوسط

4.تسهیلبیشترفرایندهایصادرات
اتحادیه در ایران دائم برایعضویت 5.تالش

اوراسیا اقتصادی
6.تولیدفراوردههایپرطرفدارلبنیدرفدراسیون

روسیه)همچونماستهایمیوهای(
7.سرمایهگذاریدرپژوهشهاودگرگونیهای

بازارلبنیاتروسیه

WOراهبردهای
1.تالشبرایرفعمشکالتمربوطبهخدماتبانکیوبیمهای

2.بهبودکیفیتبستهبندیفراوردههایلبنی
3.بهبودفرهنگصادراتوتشکلهایصادراتی
4.استفادهازمدیرانومتخصصانحوزهروسیه

)T(تهدیدها

STراهبردهای
1.عمیقترشدنروابطسیاسیاقتصادیایرانبا

روسیه
2.دریافتسودکمتربرایبهدستآمدنقیمت

پایینتر صادراتی
3.هماهنگیبیشترمیانصادرکنندگانورایزنی

اقتصادیایراندرروسیه
4.ایجاددورههایتخصصیچابکیدربازارهای

جهانی
از گرفتنسهم در رقیبان تجربه از استفاده .5

روسیه بازار

WTراهبردهای
1.تثبیتنوساناتنرخارزدرکشور

2.آموزشاستانداردهاوقوانینگمرکیروسیهدرکشور
3.استفادهازبازاریابیمجازی

4.مشوقهایمالیاتیوصادراتی
5.شناختروشهایبازاریابیرقباوالگوبرداریمناسب

6.انتقالدانشبستهبندیهاینوین
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جدول 9. رتبه بندی راهبردها با روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی

ف
نوعراهبردردی

راهبرد
جذابیت راهبرد

نمره نهاییمقبولیتامکان پذیریاهمیت

تولیدکاالهاپرطرفدارلبنیدرفدراسیونروسیه)همچون1
SO5544/5ماستهایمیوهای(

WO5444/5تالشبرایرفعمشکالتمربوطبهخدماتبانکیوبیمهای2

WO5544/5بهبودکیفیتبستهبندیفراوردههایلبنی3

WT4433/90آموزشاستانداردهاوقوانینگمرکیروسیهدرکشور4

SO4433/71توسعهبرپایینمایشگاههایمشترک5

هماهنگیبیشترمیانصادرکنندگانورایزنیاقتصادیایراندر6
ST4333/69روسیه

WT4333/69شناختروشهایبازاریابیرقباوالگوبرداریمناسب7

WO3443/52استفادهازمدیرانومتخصصانحوزهروسیه8

ST3433/50گرفتنسودکمتربرایبهدستآمدنقیمتصادراتیپایینتر9

SO3343/21بهبودزیرساختهایصادراتی10

SO3333/15سرمایهگذاریدرپژوهشهاودگرگونیهایبازارلبنیاتروسیه11

WT3333/10استفادهازبازاریابیمجازی12

WO3332/97بهبودفرهنگصادراتوتشکلهایصادراتی13

ST3323/91استفادهازتجربهرقبادرگرفتنسهمازبازارفدراسیونروسیه14

SO3223/48حمایتازبنگاههایکوچکومتوسط15

WT3223/26تثبیتنوساناتنرخارزدرکشور16

WT3223/22مشوقهایمالیاتیوصادراتی17

SO3223/16تسهیلبیشترفرایندهایصادرات18

WT3132/87انتقالدانشبستهبندیهاینوین19

SO3112/73تالشبرایعضویتدائمایراندراتحادیهاقتصادیاوراسیا20

ST2212/57ایجاددورههایتخصصیچابکیدربازارهایجهانی21

ST1132/42عمیقترشدنروابطسیاسیاقتصادیایرانبافدراسیونروسیه22
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تالشی کاربردی در همین زمینه است و به مسئله عدم موفقیت چشمگیر ایران در صادرات فراورده های 
لبنی خود به بازار پرتوان فدراسیون روسیه توجه کرده است. در این راستا سعی شد تا با استفاده از نظرات 
برنامه ریزی  ماتریس  تحلیل  روش  اساس  بر  علمی  گفتمانی  روسیه  اقتصاد  بازار  کارشناسان  و  خبرگان 

راهبردی )قوت، ضعف، تهدید و فرصت( شکل گیرد.

به  ایران  لبنی  صادراتی  های  فراورده  توسعه  برای  اصلی  راهبرد  سه  تحقیق،  این  یافته های  براساس 
بهبود  و  بیمه ای،  و  بانکی  موانع  روسیه، حل  در  لبنی  پرطرفدار  فرآورده های  تولید  روسیه شامل  کشور 
کیفیت بسته بندی فرآورده های لبنی صادراتی کشور ایران به کشور روسیه است. چنان که مشخص است 
هم راستایی فراورده های لبنی صادراتی با سلیقه و سبک مصرفی جامعه در فدراسیون روسیه مهم ترین 
راهبرد موجود است که این هم راستایی باید با کیفیت بسته بندی این کاالها متناسب باشد، چراکه تقریبًا 
تمام رقبای دیگر ایران همچون چین و ترکیه، به مسئله ظاهر کاالهای صادراتی خود در این زمینه کاماًل 
توجه دارند و کاالهای صادراتی ایران برای گرفتن سهم از بازار دیگر کشورها باید این مهم را مدنظر قرار 
دهند. همچنین مسئله مراودات پولی و مالی منتج شده از صادرات نیز مسئله مهم دیگری است که با توجه 
به اعمال تحریم های غرب بر ضد هر دو کشور )رسولی نژاد، 2018( به نظر می رسد فرصت مناسبی برای 

انجام گفت وگوها و رسیدن به یک داالن مالی متقابل فراهم است. 

هرچند وجود شعبه میربیزنس بانک و شعبه بانک ملی ایران در فدراسیون روسیه مشکالت نقل و انتقال پول 
را میان دو کشور تا حدود زیادی حل کرده است. همچنین راهبردهایی همچون عضویت دائم ایران در اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا یا عمیق تر شدن روابط سیاسی  اقتصادی دو کشور جزء کم اهمیت ترین راهبردهای ممکن 
ایران برای توسعه فراورده های لبنی خود به آن کشور به حساب می آیند. مهم ترین دلیل در کم اثربودن این 
راهبردها، اهرم فشار کشورهای ثالث همچون آمریکا و اسرائیل، نبود دوست دائم سیاسی اقتصادی برای روسیه 
)منفعت طلبی روسیه در روابط بین الملل خود(، نبود وحدت در احزاب ایران در نزدیک شدن به روسیه و اروپا و 
ساختار نفتی هر دو اقتصاد است که مانع بزرگی بر سر راه پیوستن دائم ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز 

تبدیل شدن آن به شریک اصلی سیاسی اقتصادی فدراسیون روسیه است.

با توجه به یافته های این پژوهش به فعاالن اقتصادی و برنامه ریزان حوزه حمایت از تولید داخلی و صادرات 
غیرنفتی پیشنهاد می شود با درنظرگرفتن تمام ابعاد بازار فدراسیون روسیه، به صادرات کاالهای لبنی متنوع بر 
اساس ترجیحات مصرف کنندگان روسی به همراه بسته بندی مناسب و شکیل و همچنین آموزش استانداردهای 
کاال و رویه های گمرکی فدراسیون روسیه مبادرت کنند و برای نفوذ هر چه بیشتر، مقتدرانه و پایدار برندهای 
کاالهای لبنی ایران در بازار آن کشور تالش کنند. برای رسیدن به این هدف استفاده از راهنمایی های بخش 
رایزنی اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه و بررسی ویژگی های دیگر رقبای خارجی 

در بازار لبنیات روسیه کمک شایانی خواهد کرد.

نکته مهمی که باید بدان اشاره شود آن است که بازار روسیه از صادرکننده ایرانی خواهان تضمین تداوم عرضه 
کاال در زمان مقتضی است که صادرکنندگان ایرانی به این مسئله نیز باید توجه کنند تا بازار فدراسیون روسیه 
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نه به صورت بازاری کوتاه مدت، بلکه بازاری بلندمدت در نظر گرفته شود.

برای پژوهش های آتی، نیز نویسندگان پیشنهاد می کنند با روش های تصمیم گیری چند معیاره همچون 
تاپسیس فازی، استراتژی های نفوذ و توسعه این کاالها در بازار فدراسیون روسیه بررسی شود. همچنین بررسی 
از شاخص هایی همچون شاخص کرایسدل، شاخص  با استفاده  این نوع کاالها  ایران در  توان های تجاری 

کیسنوس و شاخص مزیت نسبی آشکارشده نیز مکمل یافته های این پژوهش خواهد بود.
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