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های توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بندی چالششناسایی و اولویت

 به بازار روسیه
 3، رضا اسفنجاری کناری2، زهرا امیری1*الناز عاشری

 

 چکیده
با پر رنگ  یراخ یهاال. در سبرخوردار است ییبسزا یتاز اهم المللیندر تجارت ب یرقابت یطبه جهت وجود مح یکاستراتژ یزیربرنامه
 یافتهتمرکز  ی،رقابت یتحور مزمکشور بر صادرات با  یاقتصاد هاییاستمنابع، س یریتو مد یکیتوجه به مسائل اکولوژ یباال یتهمشدن ا

مله از ج یهمساه یورهابه بازار کش یتوسعه صادرات محصوالت کشاورز یها یچالش ها بندییتو اولو ییشناسا ساسا یناست. بر ا
 یآورده شد و با جمعاستفا (AHP) یمراتبسلسله یلتحل منظور از روش ینبرخوردار است. به ا ییو ضرورت باال یتاز اهم یهروس

ه بازار ب یکشاورز حصوالتمتوسعه صادرات  یچالش ها یبندبودند، اقدام به رتبه صصصادرات متخ ینهکه در زم یپرسشنامه از افراد
 یهروس یریگسخت یارهایدارد و مع یارهامع یانرتبه اول را در م ۰.۱۱۳با وزن  تیفیک یب ینشان داد که صادرات کاالها یجشد. نتا یهروس

دوم و سوم قرار گرفتند.  یهادر رده یببه ترت ۰.۰۸۶ با وزن  باال یگمرک وارضو تعرفه ها و ع ۰.۱۰۲ یرانیا یکاالها یبر سر استانداردها
صادرات  یردهااستاندا یتو رعا کاالها یفیتدر جهت بهبود ک یگراز عوامل د یشب یو انسان یمال هایگذارییهشد سرما یشنهادپ یاندر پا

 .یردانجام گ
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 مقدمه

یری بهینه از آنها به گدر دنیای سراسر رقابت امروز، موفقیت هر ملت در گرو درک و شناخت از امکانات موجود و بهره

نیز که سالیان دراز است تکیه  ایرانمنظور رشد و توسعه بیشتر در همه ابعاد و زمینه هاست و این امر مهم در کشور 

و  پایداری اقتصادیخواهد ای که میرسد. جامعهبر درآمدهای نفتی داشته، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می

ظ کند نیاز به درآمد از منابع و امکانات دیگری دارد که باید شناخته شوند و به استقالل خود را در جهان امروز حف

گذاری و اقدامات موثری را انجام دهد و از درآمد ناشی از این ریزی و سرمایهمنظور رشد و توسعه آنها برنامه

درجه اول به تحقیق در های فردی و اجتماعی است، استفاده نماید. این امر مهم در محصوالت که زاییده خالقیت

تر وری باالتر و اقدام سریعریزی برای دستیابی به بهرهمورد شناخت منابع، موانع و امکانات و در درجه دوم به برنامه

(. از طرفی صادرات در حالی که عملکرد شرکت از جمله 1998، 1)بینشان ها، نیاز دارددر به انجام رساندن این برنامه

بخشد، روی سطوحی از استخدام، درآمدهای ارزی، ار، سودآوری و موقعیت رقابتی را بهبود میحجم فروش، سهم باز

گذارد. با توسعة جهانی شدن و ادغام اقتصادی در میان کشورها، توسعة صنعتی و رفاه ملی هم به طور مثبت تأثیر می

ها برای رقابت در ها شد. مدیران شرکتها و اقتصادهای بین المللی کردن شرکتترین استراتژیصادرات یکی از مهم

بازارهای داخلی و همچنین خارجی باید مسائل و موانع متعدد صادراتی و نتایج آنها را روی توسعه صادراتی شرکت 

گذاران هم به منظور اتخاذ برخی اقدامات برای حذف یا حداقل کاهش آثار آنها درک کنند. این مساله برای سیاست

 دارای اهمیت است.

 قابل هایظرفیت و هاقابلیت بودن دارا لحاظ بـه است مطرح کشاورزی بخش در ما کشور اقتصاد در که مباحثی

 اولیه مواد تهیه و مردم غذایی مواد تأمین در که نقشی لحاظ بـه و بوده برخوردار خاصی اهمیت از بخش این توجه

 بودن کارکردی چند نقش به که است حائز اهمیت شتربی زمانی موضوع این. است توجه شایان دارد، صنایع از برخی

 یکی اینکه به جهتو داریم. با مبذول خاصی توجه کندمی ایفا روستایی توسعه در تأمین که تأثیری و کشاورزی بخش

 کاالهای ترینعمده از کشاورزی محصوالت و است غیرنفتی صادرات گـسترش توسعه، برنامه اساسی هایهدف از

 روستایی وسعهت افزایش جهت موضوع اهمیت به توجه با است شده سعی مقاله این در لذا آیندمی شمار به غیرنفتی

 در. دهیم قرار یلتحل و تجزیه مورد را بخش کشاورزی بررشد تأثیرگذار متغیرهای روستایی، خانوار رفاه افزایش و

 اهمیت از دارد زنیا مورد ارزی مین منابعتأ در کـه نقشی بدلیل کشاورزی، بخش صادرات، نظر مورد متغیرهای بین

 است برخوردار ایویژه

                                           
1 Binshan 
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 روش تحقیق
 شرایطی در گیریتصمیم برای و است ساده و قوی منعطف، روشی )1AHP(مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه فرآیند

. سازندمی اجهمو مشکل با را هاگزینه بین انتخاب چندگانه، گیریتصمیم معیارهای که میگیرد قرار استفاده مورد

 چندگانه معیارهای بـا گیریتصمیم برای شده طراحی هایسامانه ترینجامع از یکی مراتبی سلسله تحلیل روش

 نظر در امکان همچنین و کرده فراهم مراتبی سلسله صورتبه را مسئله کردن فرموله امکان تکنیک این زیرا. است

 دخالت گیریتصمیم در را مختلف هایگزینه فرآیند این. دارد را مسئله در کیفی و کمی مختلف معیارهای گرفتن

 زوجی مقایسه مبنای بر این، بر عالوه. آوردمی فراهم را زیرمعیارها و معیارها روی حساسیت تحلیل امکان و دهدمی

 نشان را تصمیم ناسازگاری و سازگاری میزان کند. همچنینمی تسهیل را هامحاسبه و قضاوت و است شده نهاده بنا

 بنا بدیهی اصول اساس بر و قوی تئوری مبنای یک دارای همچنین. است تکنیک این ممتاز مزایای از که میدهد

 (Ghodsi pour, 2000). است شده نهاده

 یک در. است ودهنم ارائه پیچیده، مسائل برای انسان فکری تحلیل اساس بر را روش ( این2009) ساعتی -ال توماس

 قرار فرعی و اصلی معیارهای میانی سطوح در. دارد قرار هدف سطح، باالترین در مراتبی سلهسل تحلیل مسئله

 .گیرندمی

 مبنای رب. است استوار هاگزینه بندیاولویت و بندیجمع و جفتی مقایسه تجزیه، اصل سه مبنای بـر AHP روش

 به متوالی طوربه مسئله حل نظورمبه نظر مورد معیارهای گرفتن نظر در با پیچیده مسئله یک تجزیه اصل

 که ارهاییمعی روش این در. گیردمی شکل گیریتصمیم درخت ساختار ترتیب این بـه و شده تقسیم هاییزیرشاخه

 به اصلی یارهایمع این خود که گیرندمی قرار ایشاخه ساختارهای باالتر هایردیف در باشند بیشتری اهمیت دارای

 ترینپایین در که هاییشاخص وسیله به فرعی معیارهای این نهایت در. شوندمی سیمتق دیگری فرعی معیارهای

 جدول از فادهاست با معیارها دوم، اصل مبنای بر. شوندمی سنجیده یکدیگر به نسبت دارند، قرار ساختار قسمت

 بر ها گزینه بندیولویتا نهایی، مرحله گردد. درمی مشخص آنها وزن و شوندمی مقایسه هم با دو به دو دهیوزن

 اصلی مرحله شش در توانمی را مراتبی سلسله تحلیل فرآیند کلی طوربه. گیردمی انجام هاآن وزن و معیارها مبنای

 اتمحاسب عملیات ها، داده گردآوری ها،جایگزین و زیرمعیارها معیارها، تعیین اتبی، مر سلسله درخت تشکیل شامل

 (Ghodsi pour, 2000). اجرا نمود و ترسیم ناسازگاری نرخ و حساسیت تحلیل ها،داده

 :از بودند عبارت خبرگان نظر اساس بر تحقیق این در شده گرفته نظر در اصلی معیارهای

 باال گمرکی عوارض و ها تعرفه .1

 روسیه گمرک و ایران گمرک بین مشترک پروتکل نبود .2

 المللیبین قوانین از آستاراخان گمرک تابعیت عدم .3

 دامی هایفراورده واردات التمشک .4

 ایرانی کاالهای استانداردهای سر بر روسیه گیریسخت .5

 کشاورزی محصوالت در صادراتی توانمند هایشرکت کمبود .6

                                           
1Analytical Hierarchy Process 
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 صادرات در مدیریت از مالکیت جداسازی فرهنگ نبود .7

 صادراتی( بازارهای نیازهای با متناسب تولید داخل)عدم مصرف سرریز محل از صادرات .8

 روبل شارز افت .9

 روسیه زاربا پایداری و حفظ جهت صادرات الزامات و استانداردها وجود عدم و کیفیتبی کاالهای صادرات .10

در  خچالیی کانتینرهای نظیر الزم تجهیزات و هازیرساخت غذایی )نبود و کشاورزی محصوالت نقل و حمل .11

 دریایی نقل و حمل امکانات بودن ینپای کانتینر، به مجهز نقل و حمل هایکامیون کمبود ریلی، نقل و حمل

 نقل( و حمل هزینه بودن گران نهایتا   و بازرگان مرز در مدتطوالنی توقف همچنینو 

 مذکور کشور توسط روسیه به ارسالی کشاورزی محصوالت بیمه عدم .12

 روسیه و ایران بین تجاری موافقتنامه نبود .13

 صادرات( از حاصل ارز )انتقال روسیه و ایران بین مالی روابط برقراری و بانک .14

 روسیه و ایران مناسبات در تجاری روادید صدور زمان .15

 ایران اقتصادی هایسیاست برخی بودن پیشبینی غیرقابل .16

 مشکالت ی،مال تامین باالی هایهزینه تورم، تولید، باالی هایهزینه به دلیل محصوالت شده تمام قیمت .17

 ... و نقل و حمل

 اتصادر پایین سود حاشیه .18

 تجربه با و متخصص افراد خبره بین در شده توزیع هایپرسشنامه از استفاده با معیارها این دهـیوزن و بندیاولویت

 .اندشده داده نشان بندیاولویت جهت معیارها درختی نمودار 1 شـکل گرفت. در صورت
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سشنامه هایی طراحی شد و در اختیار افراد متخصص قرار داده شد. از آنجا که برای اولویت بندی این معیارها پر

AHP ها، باشد، بر اساس ماتریس مقایسات زوجی جمع آوری شده از پرسشنامهگیری گروهی میمبتنی بر تصمیم

ه میانگین دهد، تنظیم گردید. با توجه به اینکماتریس تلفیق شده گروهی، که اساس محاسبات بعدی را تشکیل می
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است، از آن برای ترکیب نظرات استفاده شد و ماتریس تلفیق  AHPها در ترین قاعده برای ترکیب قضاوتمناسب

جدول دگان است، تهیه گردید )دهنشده گروهی مقایسات زوجی، که بیانگر اهمیت معیارها بر اساس نظرات پاسخ

1.) 

 

 

 

معیارها نسبت  ایسهانجام شد. در مق EXPERT CHOICEافزار تحلیل و اولویت بندی این داده ها با استفاده از نرم

روسیه با  بازار ریپایدا و حفظ جهت صادرات الزامات و استانداردها وجود عدم و کیفیتبی کاالهای به هدف، صادرات

ایرانی،  کاالهای استانداردهای سر بر روسیه گیریرتبه اول را در میان معیارها دارد و معیارهای سخت 113/0وزن 

 (.2نمودار در رده های بعدی قرار گرفتند ) ...  باال و گمرکی عوارض و ها تعرفه
 معیارها وزن و اولویت:  2 نمودار

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 26/2 46/1 25/1 7/2 93/1 3/1 4/3 4/2 63/0 3/2 2/1 26/2 86/1 8/0 8/1 4/3 5/1  
2 26/2 36/1 7/1 6/2 43/1 1 4/3 2 53/0 1/2 2 66/2 36/1 81/0 76/1 8/2   
3 56/0 37/0 75/0 96/0 34/0 48/0 7/0 63/0 44/0 11/1 63/0 96/0 48/0 3/0 49/0    
4 

 

76/1 86/0 28/1 3/2 29/1 13/1 16/2 35/1 44/0 8/1 8/1 36/2 90/1 06/3     

5 06/3 46/2 15/2 6/3 93/1 7/1 1/3 7/2 03/1 05/3 4/3 46/3 06/3      
6 6/1 30/1 41/1 7/2 46/1 03/1 3 8/1 65/0 65/2 06/2 8/2       
7  73/0 7/0 46/0 3/1 39/0 47/0 5/1 81/0 28/0 75/0  

66/0 

       

8 08/1 87/0 7/0 65/1 78/0 71/0 2 21/1 34/0 15/2         
9 99/0 97/0 48/0 8/1 93/0 03/1 2 75/1 34/0          
10 06/3 46/2 45/2 4/3 5/2 2/2 8/3 4/3           
11 76/1 66/1 41/1 3 66/1 36/1 6/2            
12 73/0 53/0 25/1 76/1 71/0 66/0             
13 26/2 06/2 58/1 3 8/1              
14 66/1 56/1 61/1 4/3               
15 48/0 67/0 56/0                
16 66/2 04/2                 
17 8/1                  
18                    
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0.086
0.076

0.028
0.075

0.102
0.064

0.029
0.042
0.039

0.113
0.05

0.029
0.061
0.053

0.024
0.051
0.045
0.034

0 0.05 0.1 0.15

  ت   ه    و    ر           

   د  ت   ی           ر    

     ی   رو یه

            د      م   ی    مد    

     ر ش رو  

    و  ق 

       م   ق   مه ت  ر 

 م    دور رو   د

 ی   ت     د  مح    

 
ر اضر صفحمطالعه  ی قابلیت اعتماد اولویت های حاصل از مقایسات است براینرخ ناسازگاری که نشان دهنده

های ه ماتریسباشد که حاکی از این است ک 1/0ر از دانیم این نرخ باید کمتطور که میمحاسبه شده است. همان

 باشند.گروهی از سازگاری قابل قبولی برخوردار می

     ج و  حث
ه ترتیب بگانه که گفته شد 18های های توسعه صادرات محصوالت کشاورزی با توجه به شاخصچالش بندیاولویت

 عبارتند از:

 روسیه زاربا پایداری و حفظ جهت صادرات الزامات و اردهااستاند وجود عدم و کیفیتبی کاالهای صادرات .1

 ایرانی کاالهای استانداردهای سر بر روسیه گیریسخت .2

 باال گمرکی عوارض و ها تعرفه .3

 روسیه گمرک و ایران گمرک بین مشترک پروتکل نبود .4
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 دامی هایفراورده واردات مشکالت .5

 کشاورزی محصوالت در صادراتی توانمند هایشرکت کمبود .6

 روسیه و ایران بین تجاری موافقتنامه نبود .7

 صادرات( از حاصل ارز )انتقال روسیه و ایران بین مالی روابط برقراری و بانک .8

 ایران اقتصادی هایسیاست برخی بودن پیشبینی غیرقابل .9

در  خچالیی کانتینرهای نظیر الزم تجهیزات و هازیرساخت غذایی )نبود و کشاورزی محصوالت نقل و حمل .10

 دریایی نقل و حمل امکانات بودن پایین کانتینر، به مجهز نقل و حمل هایکامیون کمبود ریلی، نقل و ملح

 نقل( و حمل هزینه بودن گران نهایتا   و بازرگان مرز در مدتطوالنی توقف همچنینو 

 مشکالت ی،مال تامین باالی هایهزینه تورم، تولید، باالی هایهزینه به دلیل محصوالت شده تمام قیمت .11

 ... و نقل و حمل

 صادراتی( بازارهای نیازهای با متناسب تولید داخل)عدم مصرف سرریز محل از صادرات .12

 روبل ارزش افت .13

 صادرات پایین سود حاشیه .14

 مذکور کشور توسط روسیه به ارسالی کشاورزی محصوالت بیمه عدم .15

 صادرات در مدیریت از مالکیت جداسازی فرهنگ نبود .16

 المللیبین قوانین از آستاراخان کگمر تابعیت عدم .17

 روسیه و ایران مناسبات در تجاری روادید صدور زمان .18
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