
مقاله مروری
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چکیده
صادرات  توسعه  جهت  راه کارهایی  ارائه  پژوهش،  این  هدف 

آن  روش  و  مروری  نوع  از  پژوهش  این  می باشد.  قزاقستان  به  ایران 

از منابع  آمارها  و  الزم  برای جمع آوری اطالعات  توصیفی می باشد. 

و  بین المللی  و  رسمی  وب سایت های  به  مراجعه  کتابخانه ای، 

آسیای  کشورهای  به  صادرکنندگان  و  خبرگان  نظرات  از  بهره گیری 

گرفته شده است. مرکزی به ویژه قزاقستان بهره 

تجاری  مبادالت  رسمی  آمارهای  از  استفاده  با  پژوهش  این  در 

این  بر  گرفت.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  جهان  و  ایران  با  قزاقستان 

، روسیه و چین می باشند.  کشور اساس عمده ترین رقبا در بازار این 

همچنین بر اساس مبادالت تجاری ایران و قزاقستان طی پنج سال 

کشور مربوط به محصول پسته  اخیر بیشترین میزان صادرات به این 

گندم و جو بوده است. و خرما و بیشترین میزان واردات مربوط به 

در بخش بعدی با استفاده از ماتریس SWOT و وزن دهی و اولویت بندی 

آن توسط خبرگان، راه کارهای توسعه صادرات تدوین گردید. نتایج حاصل 

یابی عوامل داخلی و خارجی نشان دهنده این بود که   از ترسیم ماتریس ارز

تهاجمی  رویکرد   ، کشور این  به  صادرات  توسعه  راهبرد  مناسب ترین 

می باشد. 

بر اساس نظرات خبرگان، مواردی از قبیل امضا موافقتنامه تجارت آزاد با 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش خطوط پروازی مستقیم، تامین واگن، 

حل مشکالت بانکی از طریق به کارگیری مکانیزم تهاتر و یا استفاده از 

از  آزاد  مناطق  و  بنادر  ظرفیت های  از  استفاده  تجارت،  در  ملی  ارزهای 

مهم ترین اقدامات در راستای توسعه صادرات به قزاقستان می باشند. 

F19،B17،M39 :JEL طبقه بندی

آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا / موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا /  قزاقستان / موافقتنامه تجارت 

   SWOT / توسعه روابط تجاری با قزاقستان

km1216262@gmail.com 1. کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  

Commercial Surveys Bimonthly   دوماهنامه بررسی های بازرگانی

Vol.20, No.117, Feb-March 2023, 21-25 سال بیستم، شماره 117،بهمن و اسفند 1401، 21-25  



 22      شماره  117، بهمن و اسفند 1401

1. مقدمه: طرح مسأله
حال  در  کشورهای  در  ویژه  به  تجارت   ، اخیر دهه  سه  در 

اقتصاد  شدن  جهانی  جمله  از  مختلف  دالیل  به  توسعه 

یافته  گسترش  چندجانبه  و  دوجانبه  قراردادهای  توسعه  و 

است همچنین تجارت یکی از عوامل تقویت تولید ناخالص 

خارجی  ارز  تامین  بر  منبعی  و  می روند  شمار  به  داخلی 

می باشد.

توسعه  و  جهانی  ارزش  زنجیره  به  پیوستن  شک  بدون 

بهبود  زمینه  توسعه  حال  در  کشورهای  در  صادرات 

رقابت پذیری را در این کشورها فراهم می کند و افزایش ارزش 

توسعه،  و  تحقیق  در  ی  سرمایه گذار محصوالت،  افزوده 

ی مستقیم خارجی و ایجاد فرصت های شغلی را  سرمایه گذار

به همراه خواهد داشت. در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات 

غیر نفتی، لزوم دسترسی به بازارهای خارجی را بیش از پیش 

کشورمان،  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  می سازد.  آشکار 

به  و  همسایه  کشورهای  در  توجهی  قابل  نسبتًا  مصرف  بازار 

ویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد که توسعه صادرات 

و  کشورها  آن  وارداتی  نیازهای  شناسایی  مستلزم  آنها  به 

کاهش موانع پیش  ی و  بررسی راه کارهای توسعه روابط تجار

ی می باشد.  رو

اعضای  از  که  کشورمان  صادراتی  مهم  بازارهای  از  یکی 

مهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می باشد، کشور قزاقستان 

کشور  پنج  از  متشکل  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  است. 

می باشد  ارمنستان  روسیه،  بالروس،  قرقیزستان،  قزاقستان، 

فیمابین  ترجیحی  تجارت  موافقتنامه   1398 سال  در  که 

کنون  ا و هم  اجرایی شد  و  امضا  اتحادیه مذکور  و  کشورمان 

سند  انعقاد  و  ی  نهایی ساز جهت  کره  مذا حال  در  نیز 

با  بنابراین  اتحادیه می باشیم.  این  با  آزاد  موافقتنامه تجارت 

کشورهای  ی با  توجه به موارد اشاره شده، توسعه روابط تجار

گیرد.  قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  بایستی  مذکور  اتحادیه 

می باشد  اتحادیه  این  مهم  اعضای  از  یکی  قزاقستان  کشور 

کشورمان  که همواره به عنوان یکی از بازارهای مهم صادراتی 

اهمیت  علل  از  فوق الذکر  موارد  بر  عالوه  می رود  شمار  به 

کات  اشترا سیاسی،  خوب  روابط  به  می توان  قزاقستان  کشور 

پتانسیل های  غنی،  طبیعی  منابع  از  ی  برخوردار فرهنگی، 

در  ایرانی  تجار  و  شرکت ها  حضور  جهت  کشور  این  فراوان 

اشاره  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  ی  کشاورز معدن،  حوزه 

نمود. 

هر  ضریب  تعیین  و   SWOT ماتریس  تدوین  منظور  به 

کشور طی نشست ها  از نظرات خبرگان دو  ابعاد آن،  از  یک 

در  صادرکنندگان  نظرات  همچنین  و  رسمی  جلسات  و 

گرفته شد و نهایتًا  ی بهره  ی و جلسات حضور همایش تجار

راه کارهای مربوطه از سوی ایشان در جلسات اشاره شده ارائه 

گردید.

2. پیشینه تحقیق 
با جستجو و بررسی پژوهش های گذشته در مقاالت، مهم ترین 

موارد مرتبط با موضوع به شرح ذیل جمع بندی می گردد: 

یابی بازار اتحادیه  رسولی نژاد و صبری )1400(، در مقاله ارز

اقتصادی اوراسیا جهت صادرات محصوالت از کشور ایران 

بازار  به  ایران  از  صادرات  توسعه  امکان  که  داشتند  اعالم 

کنون وجود دارد.  از سال 1394 تا اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

کاالها صدق نکرده و برخی  هرچند این مساله در مورد همه 

کی(  از اقالم همچون سرفصل 08 )خشکبار و میوه های خورا

دارای پتانسیل صادراتی باالتر نسبت به سایر کاالها هستند. 

کی از مغفول ماندن پتانسیل های  همچنین نتایج تحقیق حا

صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

ی و بررسی عمیق تر دارد. کاو است که این مساله نیز نیاز به وا

ظرفیت های  تحقیقی،  طی   ،)1399( صمدی نیا 

جهت  پیشنهاداتی  و  بررسی  را  قزاقستان  به  ایران  صادراتی 

کشور  این  با  ی  تجار و  اقتصادی  ی های  همکار گسترش 

در  ی  همکار توسعه  از  عبارتند  آن ها  اهم  که  نموده  مطرح 

بنیان  دانش  شرکت های  فعال  حضور   - ی  انرژ حوزه های 

ایرانی و همچنین شرکت های خدمات فنی و مهندسی در 
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ی دارای تولید مازاد  قزاقستان - صادرات محصوالت کشاورز

- فعالیت مشترک در حوزه خودرو  و همچنین صادرات دارو

و حضور قطعه سازان ایرانی در بازار خودرو قزاقستان- تدوین 

ی های اقتصادی ایران و قزاقستان و  سند استراتژیک همکار

ی ایران و قزاقستان. ی تجار تدوین استراتژی همکار

سیاسی  اقتصاد  مقاله  در  رحیمی،  و  شهیدانی  هدایتی 

روابط ایران و قزاقستان و همگرایی اوراسیایی)1399( اعالم 

کشور  دو  خارجی  تجارت  و  اقتصاد  که  حالی  در  نمودند: 

روند  لیکن  است  بوده  همراه  رشدی  به  رو  و  پایدار  روند  با 

است  نکرده  حرکت  نظم  این  با  دوجانبه  ی  تجار مبادالت 

ی به دلیل بروز برخی چالش های اقتصادی و  و این ناپایدار

سیاسی از جمله تحریم های اعمال شده علیه ایران، برنامه ها 

ی  هدف گذار با  متحده  ایاالت  ژئوپلیتیکی  طرح های  و 

گرایانه مسکو  حذف ایران و حتی دیدگاه های مضیق اوراسیا

یکرد  ی داده اند که در پاسخ به این مساله، دو کشور یک رو رو

چندجانبه گرایانه را از سال 2010 در دستورکار مناسبات خود 

قرار داده اند که شامل چارچوب هایی نظیر توافق تجارت آزاد 

با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مشارکت در کریدور بین المللی 

حمل و نقل شمال-جنوب، هم افزایی در موافقتنامه ترانزیتی 

عشق آباد، مشارکت در تحت ابتکار کمربند و جاده، توسعه 

یلی شرق خزر و امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی  کریدور ر

یای خزر بوده است. در

کرباسی و همکاران )1397(، در مقاله راه کارهای توسعه 

با  اقتصادی  ی های  همکار زمینه  گسترش  و  صادرات 

نشان دهنده  نتایج  که  داشتند  بیان  میانه  آسیای  کشورهای 

که فعال نبودن رایزن های بازرگانی در کشورهای  آن می باشد 

باال  دولتی،  سازمان های  کردن  عمل  جزیره ای  هدف، 

توسعه  موانع  مهم ترین  جمله  از  کاال  شده  تمام  قیمت  بودن 

صادرات به شمار می رود. 

در  قزاقستان  نقش  مقاله  در   ،)1396( صفری  و  وثوقی 

بیان داشتند  آسیای مرکزی  در  و چین  ایران  روابط  گسترش 

اولویت  و  یک بودن  ایدئولوژ غیر  واقع گرایی،  ویژگی،  سه  که 

فعالیت های اقتصادی مهم ترین شاخص سیاست خارجی 

بوده  مرکزی  آسیای  منطقۀ  در  استقالل  زمان  از  کشور  این 

و  ی  انرژ منابع  امنیت،  موضوع،  این  به  توجه  با  است. 

که قزاقستان می تواند بسترساز  حمل ونقل سه مؤلفه ای است 

ی ایران با چین در آسیای مرکزی باشد.  همکار

و تحلیل  ثقفی )1394(، در مقاله تجزیه  و  بنی هاشمی 

میانه  آسیای  کشورهای  به  صادرات  توسعه  استراتژی های 

بیان داشت  برنامه ششم توسعه  SWOT در راستای  با مدل 

بهبود  راهبردهای  که  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج  که 

خدمات،  و  کاال  صادرات  برای  بیمه ای  و  بانکی  خدمات 

زیرساخت های  بهبود  همچنین  صادراتی،  مشوق های  ارائه 

باالترین  از  نقل  و  حمل  زیرساخت های  از  اعم  صادراتی 

قلمداد  مذکور  حوزه  به  صادرات  راهبردی  اولویت های 

شده اند.

ترانزیت خارجی در توسعه  پرند )1392(، در مقاله نقش 

کشورهای آسیای مرکزی، فرصت ها و  روابط بازرگانی ایران با 

چالش ها ضمن اعالم اهمیت حمل و نقل و ترانزیت به عنوان 

ی برای توسعه  یکی از مهم ترین ارکان و زیرساخت های تجار

صادرات و همگرایی اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه 

کوتاه مدت و بلندمدت از  بیان داشت با تدوین راهبردهای 

پرنگ  طریق  از  کشور  ترانزیتی  کریدورهای  گسترش  جمله 

نمودن جایگاه کریدور شرق به غرب با اتصال مسیر جاده ای 

کشورهای افغانستان،  کشور چین از مسیر  و راه آهن ایران به 

تاجیکستان و قرقیزستان عالوه بر خروج از انحصار ترانزیتی 

کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در آسیای مرکزی موجب 

کاهش هزینه های ترانزیتی و کاهش مشکالت صادرکنندگان 

و  رشد  نهایتا  و  مذکور  کشورهای  به  کاال  ترانزیت  در  ایرانی 

کشورهای منطقه  با  ایران  بازرگانی  و  توسعه روابط اقتصادی 

خواهد گردید.

3. روش تحقیق
گرفته در این مقاله با استفاده از مجموعه ای  بررسی صورت 
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مطالعات  محتوا،  تحلیل  کتابخانه ای،  روش های  از 

خبرگان  نظرات  از  بهره گیری  و  ی  آمار بررسی های  کیفی، 

آوردن  دست  به  برای  است.  شده  انجام  متخصصین  و 

نهادهای  تارنمای  و  رسمی  سایت های  از  اطالعات 

بین المللی استفاده شده است. 

بررسی شاخص سهولت کسب و کار در قزاقستان 

که  است  شاخصی  کار  و  کسب  انجام  سهولت  شاخص 

کشور  هر  پایین تر  رتبه  و  شده  تعریف  جهانی  بانک  توسط 

نظارتی  محیط  کشور  آن  که  می دهد  نشان  شاخص  این  در 

ی یک بنگاه محلی دارد. کاراتری برای شروع و بهره بردار

در  قزاقستان  کشور  جهانی،  بانک  گزارش  آخرین  در 

در  کشور   190 میان  از  کار  و  کسب  انجام  سهولت  شاخص 

که در سال 2018  گرفت در حالی  رتبه 25 در سال 2019 قرار 

در  کشور  این  ارتقا  از  نشان  این  که  بود   28 کشور  این  رتبه 

شاخص سهولت کسب و کار می باشد. 

تحلیل روابط تجاری قزاقستان با جهان، ایران و همسایگان 

وضعیت تجارت قزاقستان با جهان	 

طبیعی  منابع  از  ی  برخوردار دلیل  به  قزاقستان  کشور  بازار 

ی، موقعیت مناسب و  کشاورز فراوان، ظرفیت های معدنی و 

کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند یکی  ارتباط با 

از بازارهای مناسب برای صادرات باشد.

بر اساس آمارهای به دست آمده از Trade Map صادرات 

دالر  میلیارد   60 بر  بالغ   2021 سال  در  جهان  به  کشور  این 

کشور  این  صادراتی  اقالم  عمده ترین  و  جهان(  در   50 )رتبه 

آلیاژهای مس، فروآلیاژها،  به جهان روغن های نفتی، مس و 

، کنسانتره مس،  کتیو گازهای نفتی، عناصر شیمیایی رادیو ا

گندم بوده است. مهم ترین بازارهای صادراتی  سنگ آهن و 

قزاقستان شامل چین، ایتالیا، روسیه، هلند و ترکیه می باشد. 

 2021 سال  در  جهان  از  کشور  این  واردات  همچنین 

جهان(.  در   62 )رتبه  است  بوده  دالر  میلیارد   41 بر   بالغ 

ماشین های  جهان  از  کشور  این  وارداتی  اقالم  عمده ترین 

دستگاه های  ی،  موتور نقلیه  وسایل  داده،  خودکار  پردازش 

است.  بوده  کتور  ترا جانبی  لوازم  و  قطعات  داروها،  تلفن، 

انجام  واردات  آنها  از  قزاقستان  که  کشورهایی   مهم ترین 

متحده  ایاالت  آلمان،  چین،  روسیه،  از  عبارتند  دهند  می 

آمریکا و ترکیه. 

وضعیت تجارت ج.ا.ایران و قزاقستان 	 

و  همسایگان  با  ایران  خارجی  تجارت  اولویت  به  توجه  با 

کشورهای حوزه اوراسیا به ویژه روسیه و قزاقستان، بدون شک 

بایستی نگاه ویژه ای به بازار قزاقستان داشت. در این بخش 

ابتدا یک مرور کلی به وضعیت تجارت قزاقستان با کشورمان 

و  داشته   1400 تا   1396 سال  از  یعنی  اخیر  سال  پنج  طی 

را در سال 1400 به صورت   نهایتًا وضعیت مبادالت فیمابین 

جزیی تر بررسی می نماییم .

 1396( اخیر  سال  پنج  در  قزاقستان  و  ج.ا.ایران  تجاری  مبادالت 

تا 1400( 

بر اساس آمارهای اخذ شده از سازمان توسعه تجارت ایران 

کشور طی پنج سال اخیر بالغ بر  ی دو  حجم مبادالت تجار

این میزان 824 میلیون  از  که  بوده است  1.195 میلیون دالر 

دالر  میلیون   371 و  قزاقستان  به  صادرات  به  مربوط  دالر 

بر اساس جدول  بوده است.  کشور  این  از  واردات  به  مربوط 

)1( بیشترین میزان صادرات به قزاقستان طی پنج سال اخیر 

است  بوده  دالر  میلیون   187 ارزش  به   1400 سال  به  مربوط 

میلیون   130 میزان  به   1397 سال  به  مربوط  آن  کمترین  و 

از  دالر بوده است. شایان ذکر است بیشترین حجم واردات 

دالر  میلیون   103 میزان  به   1398 سال  به  مربوط  کشور  این 

 37 میزان  به   1399 سال  به  مربوط  واردات  میزان  کمترین  و 

میلیون دالر بوده است. 



اهمیت بازار صادراتی قزاقستان و استراتژی های ...        25

جدول 1- مبادالت تجاری قزاقستان با ایران طی 5 سال اخیر

جمع 5 سال13961397139813991400

169130170168187824صادرات

67861033778371واردات

2362162732052651195حجم مبادالت 

1024467131109453تراز تجاری

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، 1396-1400

تجارت  توسعه  سازمان  از  شده  اخذ  آمارهای  اساس  بر 

به  کشورمان  صادراتی  اقالم  عمده ترین  سهم   )1( نمودار  در 

قزاقستان طی پنج سال اخیر بر اساس کد تعرفه هشت رقمی 

نشان داده شده است همان گونه که مالحظه می شود پسته و 

خرما بیشترین سهم را در این میان داشته اند.

کاالهای صادراتی ایران به قزاقستان طی 5 سال اخیر )درصد( نمودار 1- سهم عمده ترین 

سازمان  از  شده  اخذ  آمارهای  اساس  بر  همچنین 

وارداتی  اقالم  توسعه تجارت در نمودار )2( سهم عمده ترین 

کشورمان از قزاقستان طی پنج سال اخیر بر اساس کد تعرفه 

مشهود  که  همان گونه  است  شده  داده  نشان  رقمی  هشت 

است واردات گندم، جو و دانه های روغنی بیشترین سهم را 

در این میان داشته است.

کاالهای وارداتی ایران از قزاقستان طی پنج سال اخیر )درصد( نمودار 2- سهم عمده ترین 
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مبادالت تجاری ج.ا.ایران و قزاقستان در سال 1400 

ج.ا.ایران و قزاقستان  ی  در بخش قبلی با بررسی روابط تجار

طی پنج سال اخیر به یک دید کلی دست پیدا کردیم اما در 

گذشته  کشور در  ی دو  یم تا روابط تجار این بخش قصد دار

توسعه  سازمان  آمار  اساس  بر  را   1400 سال  یعنی  نزدیک 

ی و وزنی  تجارت به صورت جزیی تر با ذکر اقالم و ارزش دالر

قرار  بررسی  مورد  واردات  نظر  از  چه  و  صادرات  نظر  از  چه 

دهیم. در جدول )2( عمده ترین اقالم صادراتی و وارداتی )10 

قلم کاال( نشان شده است. 

جدول 2- عمده ترین اقالم صادراتی و وارداتی ایران به / از قزاقستان در سال 1400 
)واحد ارزش: هزار دالر - واحد وزن: تن(

عمده ترین اقالم وارداتی ایران از قزاقستانعمده ترین اقالم صادراتی ایران به قزاقستان

وزنارزشکاالتعرفهردیفوزنارزش کاالتعرفهردیف

3627998264گندم معمولی155642590110019920پسته108025100

29768108357جو به استثنای بذر1473010464210039000پلی استیرن239031910

30845389منداب1126310321312051090خرما مضافتی308041040

2322156ترا کتورهای جاده ای100599135487012000تیزابی بی دانه408062030

759717150584589900فلفل فرنگی507096000
ماشین های تراش برای برداشتن 

فلز
1044547

712912031684614000خرما تازه یا خشک 608041035
ماشین های تراش دادن یاسنگ 

زنی
550392

515329ماشین های خم کردن5016191975784622900سیمان سفید پرتلند725232900

507372ماشین های سوراخ کردن 491314580884592900سیب، تازه808081000

46723259984571000پلی استایرن939031110
دستگاه متمرکز ماشین کاری 

برای کار روی فلزات
490251

479355ماشین های صیقل کردن420221011084593900استابیالیزر1021069010

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران، 1400

تجارت  توسعه  سازمان  از  شده  اخذ  آمارهای  اساس  بر 

به  کشورمان  صادراتی  اقالم  عمده ترین  سهم   )3( نمودار  در 

قزاقستان در سال 1400 بر اساس کد تعرفه هشت رقمی نشان 

داده شده است .

بیشترین   1400 سال  در  که  است  آن  از  کی  حا نتایج   

و  پسته  محصوالت  به  مربوط  قزاقستان  به  ایران  صادرات 

خرما بوده است. الزم به ذکر است عمده ترین اقالم صادراتی 

موضوع  این  موید  نیز  قزاقستان  به  کشورمان  اخیر  سال   پنج 

به  مربوط  کشور  این  به  صادرات  بیشترین  که  می باشد 

محصوالت اشاره شده بوده است. بر این اساس می توان به 

پتانسیل  و  قزاقستان  به  محصوالت  این  صادرات  اهمیت 

صادراتی موجود در این حوزه پی برد.
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کاالهای صادراتی ایران به قزاقستان در سال 1400 )درصد( نمودار3- سهم عمده ترین 

همچنین بر اساس آمارهای اخذ شده از سازمان توسعه 

وارداتی  اقالم  عمده ترین  سهم  ذیل  نمودار  در  تجارت 

کشورمان از قزاقستان در سال 1400 بر اساس کد تعرفه هشت 

که در  کی از آن است  رقمی نشان داده شده است. نتایج حا

سال 1400 بیشترین واردات ایران از قزاقستان گندم و جو بوده 

است. الزم به ذکر است اقالم وارداتی پنج سال اخیر کشورمان 

از قزاقستان نیز موید این موضوع می باشد که بیشترین واردات 

که  کشور مربوط به محصوالت اشاره شده بوده است  از این 

از  جو  و  گندم  تامین  به  کشورمان  نیاز  از  نشان  این  بالطبع 

کشورهای توانمند در این حوزه از جمله قزاقستان می باشد.

کاالهای وارداتی ایران از قزاقستان در سال 1400 )درصد( نمودار4- سهم عمده ترین 
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و 	  همسایگان  با  قزاقستان  تجاری  مبادالت  وضعیت 

جایگاه ایران 

با  خود  ی  تجار مبادالت  توسعه  به  همواره  کشورها 

سایر  و  کم  مسافت  آسان،  دسترسی  علت  به  همسایگان شان 

موضوع  این  اهمیت  به  نظر  داشته اند  ویژه ای  توجه  مزیت ها 

یم ضمن معرفی همسایگان قزاقستان،  در این بخش قصد دار

 2021 سال  در  همسایگانش  با  را  کشور  این  ی  تجار مبادالت 

مبادالت  نظر  از  را  ایران  جایگاه  نهایتًا  و  داده  قرار  بررسی  مورد 

با  قزاقستان  نماییم.  مشخص  بین  این  در  قزاقستان  با  ی  تجار

همسایه  ترکمنستان  و  ازبکستان  قرقیزستان،  چین،  روسیه، 

می باشد. با توجه به جدول )3( و بر اساس آمارهای اخذ شده 

با  قزاقستان  ی  تجار مبادالت  حجم  بیشترین   Trade Map از 

و  روسیه  کشورهای  به  مربوط   2021 سال  در  خود  همسایگان 

چین بوده است.

کشور در  جدول 3- مبادالت تجاری قزاقستان و همسایگان این 
سال 2021  )واحد ارزش: میلیون دالر(

مبادالت تجاریوارداتصادراتهمسایگانردیف

70181760524623روسیه1

9772822818000چین2

6753761051قرقیزستان3

277610573833ازبکستان4

21143254ترکمنستان5

Trade map.org :منبع

آمارهای Trade Map در سال 2021، صادرات  بر اساس 

کشورمان 165  کشور از  قزاقستان به ایران 275 و واردات این 

کشور  ی دو  که حجم مبادالت تجار بوده است  میلیون دالر 

در سال مذکور بالغ بر 440 میلیون دالر بوده است.

ی  تجار مبادالت  که  یافت  در می توان  اساس  این  بر   

قزاقستان با ایران، در مقایسه با ترکمنستان به عنوان همسایه 

بین  در  ایران  جایگاه  عبارتی  به  است  بوده  بیشتر  قزاقستان 

رتبه  و  قرقیزستان  از  پایین تر  رتبه  در  قزاقستان  همسایگان 

باالتر از ترکمنستان می باشد. 

4-5( رقبای ایران در بازار قزاقستان و بررسی جایگاه ایران

صادراتی،  بازارهای  در  موفقیت  عوامل  مهم ترین  از  یکی 

به  توجه  با  می باشد.  بازار  آن  در  فعال  رقبای  شناسایی 

کشورمان  اهمیت این موضوع در این بخش به بررسی رقبای 

بین  این  در  کشورمان  جایگاه  بررسی  و  قزاقستان  بازار  در 

بر اساس  و  و نمودار )5(  به جدول )4(  با توجه  یم.  می پرداز

آمارهای اخذ شده از Trade Map، پنج رقیب بزرگ کشورمان 

آمریکا  آلمان،  چین،  روسیه،  از  عبارتند  قزاقستان  بازار  در 

بازار  از  درصد   73 تقریبا  شده  ذکر  کشور  پنج  که  ترکیه،  و 

است  مشهود  آنچه  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  قزاقستان 

بزرگ ترین  اختصاص42.5درصد  با  روسیه  که  می باشد  این 

رقیب در بازار قزاقستان محسوب می گردد. 

جدول 4- رقبای ایران در بازار قزاقستان در سال 2021 )واحد 
ارزش: میلیون دالر(

درصد ارزش کشوررتبه

41415100.0کل واردات قزاقستان از جهان

1760642.5روسیه1

822819.9چین2

18154.4آلمان3

13623.3آمریکا4

11462.8ترکیه5

10572.6ازبکستان6

7871.9ایتالیا7

7811.9بالروس8

7661.8کره9

6651.6فرانسه10
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Trade map.org :منبع
نمودار5- سهم رقبای ایران در بازار قزاقستان در سال 2021 

)درصد(

با توجه به آمارهای Trade Map، ایران از نظر صادرات به 

قزاقستان در سال 2021 در رتبه 23 قرار داشت که 0.4 درصد 

از بازار صادراتی این کشور را به خود اختصاص داد اما به نظر 

کشورمان  فراوان  ظرفیت های  و  پتانسیل  به  توجه  با  می رسد 

به  ایران  ارتقا  امکان  فرهنگی  و  سیاسی  مستحکم  روابط  و 

رتبه های باالتر وجود خواهد داشت. 

بر اساس اطالعات اشاره شده در خصوص وضعیت رقبا 

با  کشور  این  ی  قزاقستان و همچنین مبادالت تجار بازار  در 

و  روسیه  کشورهای  که  می رسیم  نتیجه  این  به  همسایگانش 

چین به عنوان مهم ترین همسایگان قزاقستان و رقبای اصلی 

در این کشور محسوب می شوند.

SWOT ماتریس

و  فرصت ها  ضعف،  نقاط  قوت،  نقاط  مخفف   SWOT

بر  اساس تعریف، نقاط قوت )S( و ضعف  تهدیدها است. 

که می توان آن ها  گرفته می شوند  )W( عوامل داخلی در نظر 

 )O( فرصت ها  تعریف،  طبق  همچنین  نمود.  کنترل  را 

قرار  بررسی  مورد  خارجی  عوامل  به عنوان   )T( تهدیدها  و 

یا  و  ندارد  وجود  یا  آن ها  ی  رو بر  کنترلی  اساسًا  که  می گیرند 

خیلی کم هست.

و  ممیزی  ابزار  مشهور ترین   SWOT تجزیه و تحلیل 

محیط  و  کلی  ی  تجار استراتژیک  موقعیت  تجزیه و تحلیل 

استراتژی هایی  شناسایی  آن  اصلی  هدف  که  است  آن 

ی خاص را ایجاد می کند و منابع  می باشد که یک مدل تجار

و قابلیت های را به بهترین نحو با نیازهای محیطی که در آن 

شرکت فعالیت می کند، هماهنگ می نماید.

بر اساس این ماتریس هر کشور در تالش است تا با تدوین 

استراتژی هایی از نقاط قوت و فرصت خود به خوبی استفاده 

راستا  این  در  نماید.  تهدید غلبه  و  نقاط ضعف  بر  و  نماید 

استراتژی های ذیل قابل تدوین است.

یک -  می تواند  استراتژی  این  )تهاجمی(:   SO استراتژی 

ی  کشور هر  کند.  ایجاد  کشور  در  هم افزایی  حالت 

مایل است در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند 

با بهره گیری از توانمندی ها، استفاده از فرصت ها را به 

کثر برساند. حدا

ضعف ها -  کاهش  راهبرد،  این  هدف   :WO استراتژی 

به دلیل داشتن  کشورها  گاه  افزایش فرصت هاست.  و 

فرصت های  از  استفاده  امکان  اساسی،  ضعف های 

ضعف ها  کاهش   ، رو این  از  ندارند  را  آمده  دست   به 

می تواند کشور را در استفاده از فرصت ها توانمند کند.

کشور -  ST: این استراتژی بر اساس توانمندی  استراتژی 

در مقابل تهدیدها بنا شده است.

و -  ضعف ها  کاهش  راهبرد،  این  هدف   :WT استراتژی 

تهدیدها تا حد امکان است.

SWOT نمودار 6- ماتریس
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قصد  مقاله  این  در  شده،  ارائه  مطالب  به  توجه  با  حال 

یم تا ماتریس SWOT را در مورد توسعه صادرات ایران به  دار

و  فرصت ها  بررسی  به  آن  طریق  از  و  نموده  ترسیم  قزاقستان 

نقاط  همچنین  و  کشور  این  در  ایران  ی  پیش رو تهدیدهای 

توجه  با  و سپس  پرداخته  قوت و ضعف در محیط داخلی 

از  استفاده  برای  راه کارهایی  شده  اشاره  استراتژی های  به 

ارائه  تهدیدها  و  ضعف ها  بر  غلبه  و  قوت ها  و  فرصت ها 

نماییم. 

و  وزن دهی  مقاله،  این  خصوص  در  است  به ذکر  الزم 

و  خبرگان  نظرات  اساس  بر   ،SWOT عوامل  اولویت بندی 

ی ایران و  کارشناسان حاضر در جلسات توسعه روابط تجار

خصوصی  و  دولتی  مرتبط  دستگاه های  حضور  با  قزاقستان 

ی، وبینارها و میزهای  دو کشور و همچنین همایش های تجار

، صورت پذیرفته است. ی با حضور تجار کشور

4. تجزیه و تحلیل داده ها
با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات به قزاقستان، 

بین  از  مهم  و  کلیدی  عوامل  شناسایی  از  پس  هست  نیاز 

مجموع  در  آیا  که  برسیم  جمع بندی  یک  به  عوامل،  کلیه 

دارای نقاط قوت هستیم یا ضعف و یا اینکه برای ما فرصت 

ماتریس  ترسیم  به  نیاز  به همین منظور  تهدید.  یا  دارد  وجود 

یابی عوامل هست که خود شامل دو بعد می باشد:  ارز

یابی عوامل خارجی  یابی عوامل داخلی IFE 2- ارز 1- ارز

که اطالعات  EFE. این جداول شامل چهار ستون می باشد 

مربوطه در آن به شرح ذیل درج می شود:

ستون 1: در این ستون عوامل کلیدی و مهم درج می شود.- 

ستون 2: با توجه به اهمیت هر یک از عوامل کلیدی و - 

مقایسه با سایر عوامل، ضریب اهمیتی بین صفر )بی 

اهمیت( تا یک )بسیار مهم( به آن تعلق می گیرد. الزم 

به ذکر است جمع نمرات این ستون بایستی 1 شود.

ستون 3: در این ستون به هر یک از عوامل با توجه به - 

اهمیت آن رتبه ای بین 1 تا 4 داده می شود.

نمره -   3 و   2 ستون  در  مندرج  اعداد  ضرب  با   :4 ستون 

عامل مربوطه مشخص و در این ستون درج می شود. 

نهایی  امتیاز   4 ستون  اعداد  جمع  با  نهایی:  امتیاز 

گر جمع کل امتیاز نهایی در این ماتریس  مشخص می شود، ا

بیش از 2.5 باشد، نشانگر این هست که نقاط قوت شرکت، 

بر نقاط ضعف آن غلبه دارد یا فرصت ها بیشتر از تهدیدها 

از 2.5 باشد یعنی  کمتر  امتیاز  این  اما چنانچه  موثر است، 

به  نسبت  تهدیدها  اهمیت  یا  قوت ها  بر  ضعف ها  غلبه 

فرصت ها وجود دارد. 

یابی عوامل داخلی و خارجی را با  در این بخش جداول ارز

توجه به عوامل کلیدی و مهم و همچنین گام هایی که اشاره شد 

یم. درج می کنیم تا بتوانیم نمرات نهایی هر عامل را به دست آور

IFE جدول 5- عوامل داخلی

نمره رتبه ضریب اهمیت عنوان عامل

0.204 3.4 0.06 موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک ایران در منطقه

نقاط قوت

0.204 3.4 0.06
اهمیت ایران به عنوان ارزان ترین و امن ترین مسیر دسترسی به خلیج فارس و آب های آزاد و برخورداری کشورمان از بنادر 

، بندرعباس مهمی همچون انزلی، کاسپین، چابهار

0.1947 3.3 0.059 موقعیت ممتاز ایران در ترانزیت به عنوان یک مزیت ویژه

0.1856 3.2 0.058 وجود شرکت های توانمند در زمینه های کشاورزی، معدن، پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی 

0.1643 3.1 0.053 برخورداری از نیروی انسانی متبحر ایرانی 

0.147 3 0.049 توانمندی ایران به لحاظ وجود زیرساختها، پاالیشگاه ها و خطوط انتقال انرژی 
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نمره رتبه ضریب اهمیت عنوان عامل

0.1188 2.7 0.044 باال بودن توان علمی و فناوری ایران و نیز برخورداری از نخبگان، دانشمندان و شرکتهای دانش بنیان 

نقاط قوت
0.1025 2.5 0.041 پیگیری های مستمر جهت انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برگزاری چندین دور مذاکرات

0.068 2 0.034 تالش دولتمردان جهت انعقاد یادداشت تفاهم ها و موافقتنامه های تجاری فیمابین 

0.0558 1.8 0.031 اشتراکات فرهنگی ایران با قزاقستان

0.21 3.5 0.06 نوسانات نرخ ارز 

نقاط 
ضعف

0.2065 3.5 0.059 رشد مستمر هزینه ها و در پی آن افزایش قیمت کاالها

0.1848 3.3 0.056 مشکالت مربوط به حمل و نقل به ویژه کمبود واگن 

0.1848 3.3 0.056 مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت پولی 

0.1595 2.9 0.055
نداشتن تجربه کافی برخی از تجار در بسته بندی کاالهای صادراتی، برچسب گذاری کاال و همچنین ضعف در سیستم 

بازاریابی 

0.1344 2.8 0.048 عدم تمایل برخی از صادرکنندگان جهت سرمایه گذاری در قزاقستان به علت منابع محدود مالی

0.1107 2.7 0.041 عدم اتخاذ کنترل های الزم بر روی کیفیت کاالهای صادراتی 

0.0756 2.1 0.036 بروکراسی های اداری موجود در ایران

0.07 2 0.035 فقدان مراکز تجاری و دفاتر خدمات بازرگانی قوی ایران درکشور قزاقستان

0.0594 1.8 0.033 عدم هماهنگی و تعامل بین برخی از بخش های دولتی در ایران

0.048 1.5 0.032 عدم آشنایی تجار و صادرکنندگان با ظرفیت های کشور قزاقستان

2.88 1 جمع کل

EFE جدول 6- عوامل خارجی

نمره رتبه ضریب اهمیت عنوان عامل

0.2275 3.5 0.065
امضا و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی فیمابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در دستورکار بودن انعقاد 

موافقتنامه تجارت آزاد

ت ها
ص

فر

0.204 3.4 0.06
فرصت تبدیل ایران به قطب حمل و نقل در آسیای میانه با توجه به طوالنی بودن انتقال کاال از سواحل شرقی چین تا اروپا از 

) مسیر قزاقستان )حدود 15 روز

0.204 3.4 0.06
موقعیت استراتژیک قزاقستان به علت قرار گرفتن بین چین و اروپا و همچنین به عنوان دروازه اوراسیا و راه اتصال زمینی آسیا 

به اروپا که مسیر اقتصادی برای انتقال کاال از ایران به بازار های جهانی می باشد.

0.168 3 0.056 برخورداری قزاقستان از منابع طبیعی و معادن غنی 

0.1566 2.9 0.054
وجود فرصت و زمینه مناسب جهت فعالیت در حوزه کشاورزی و کشت فراسرزمینی در قزاقستان )بیش از 70 درصد 

مساحت قزاقستان مستعد فعالیت های کشاورزی می باشد(

0.1372 2.8 0.049 عالقه تجار قزاقستانی برای همکاری با ایران در حوزه پتروشیمی و فرآورده های نفتی
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نمره رتبه ضریب اهمیت عنوان عامل

0.115 2.5 0.046 پیشرفت های قزاقستان در حوزه معدن، کشاورزی، منابع آبی و صنایع متوسط و کوچک 

فرصت ها

0.0924 2.2 0.042 سابقه همکاری های خدمات فنی و مهندسی فیمابین به ویژه در بخش جاده سازی و ساختمان سازی 

0.08 2 0.04
وجود فرصت های ویژه جهت سرمایه گذاری در قزاقستان و امکان استفاده از تخفیفات اعمال شده در مناطق ویژه اقتصادی 

این کشور

0.0646 1.9 0.034 عضویت ایران و قزاقستان در سازمان های منطقه از جمله اکو و شانگهای

0.054 1.8 0.03 روابط سیاسی مستحکم دو کشور با توجه به سفر متقابل مقامات و برگزاری اجالس های کمیسیون مشترک 

0.028 1.4 0.02 توسعه صنایع خالق، توجه به فناوری سبز و تمرکز بر توسعه انرژی های تجدید پذیر در کشور قزاقستان 

0.221 3.4 0.065 حضور کشورهای رقیب از جمله روسیه و چین 

تهدیدها

0.1848 3.3 0.056 عدم وجود روابط بانکی مستقیم

0.1848 3.3 0.056 هزینه های باالی حمل و نقل و همچنین کمبود خطوط پروازی مستقیم

0.1595 2.9 0.055 تحریم های آمریکا علیه ایران

0.1372 2.8 0.049 پیچیده بودن شرایط صدور روادید در قزاقستان

0.1066 2.6 0.041 یافت مجوز کیفیت کاال )استاندارد( برای واردات به قزاقستان دشواری فرایند در

0.0888 2.4 0.037 بروکراسی های اداری در کشور قزاقستان

0.0704 2.2 0.032 بی ثباتی سیاسی در قزاقستان و تنش های سیاسی در منطقه

0.054 1.8 0.03 عدم وجود بانک اطالعاتی تجار بین دو کشور جهت تقویت پیوند بخش های خصوصی

0.0299 1.3 0.023 اجرایی نشدن برخی از موافقت نامه و یادداشت تفاهم ها

2.76  1 جمع کل

با توجه به جداول قبلی مالحظه کردیم که نمره نهایی عوامل 

 EFE خارجی  عوامل  نهایی  نمره  و   2.88 عدد   IFE داخلی 

عدد 2.76 بود، بر این اساس جهت ترسیم ماتریس، بایستی 

خارجی  عوامل  نمره  و  افقی  محور  در  را  داخلی  عوامل  نمره 

ماتریس  در  که  همان گونه  کنیم.  ترسیم  عمودی  محور  در  را 

که  مذکور  نقاط  اتصال  از  پس  است،  شده  داده  نشان  ذیل 

هر دو بیش از 2.5 می باشد، نقطه نهایی در بخش تهاجمی 

قرار می گیرد.

91 
 

عوامل خارجی  نمره نهاییو  8822عدد  IFEنهایی عوامل داخلی مالحظه کردیم که نمره  جداول قبلیبه با توجه 
EFE  بایستی نمره عوامل داخلی را در محور افقی و نمره عوامل  ماتریس،بود، بر این اساس جهت ترسیم  88.2عدد

ذیل نشان داده شده است، پس از اتصال نقاط  ماتریسهمانگونه که در محور عمودی ترسیم کنیم. در خارجی را 
 رار می گیرد.تهاجمی قمی باشد، نقطه نهایی در بخش  882مذکور که هر دو بیش از 

 
 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی( 6نمودار

 یافته هاتحلیل ( 7
استراتژی تهاجمی  کشور قزاقستاناستراتژی مربوطه جهت توسعه صادرات به اشاره شد، همانگونه که در بخش پیش 

بعنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی و عضو مهم اتحادیه اقتصادی  این کشور می باشد اما با توجه به اهمیت
همچنین قرار گرفتن از یک سو و  داشتن یک برنامه بلندمدت و جامع جهت توسعه همکاری هاو ضرورت اوراسیا 
شایسته هست عالوه بر استراتژی تهاجمی، سایر استراتژی ها نیز مورد بررسی نقطه تالقی در مرکز ماتریس، تقریبی 

شایان ذکر هست راهبردهای اشاره شده حسب نظر متخصصان و خبرگان قرار گرفته و راهبردهای هر یک تهیه گردد. 
 می باشد. SWOTو حاصل ابعاد ماتریس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 توسعه صادرات به کشور قزاقستان یراهبردها( 7جدول 

نمودار 7- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
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5- تحلیل یافته ها
مربوطه  استراتژی  شد،  اشاره  پیش  بخش  در  که  همان گونه 

جهت توسعه صادرات به کشور قزاقستان استراتژی تهاجمی 

از  یکی  به عنوان  کشور  این  اهمیت  به  توجه  با  اما  می باشد 

اقتصادی  اتحادیه  مهم  عضو  و  صادراتی  هدف  بازارهای 

جامع  و  بلندمدت  برنامه  یک  داشتن  ضرورت  و  اوراسیا 

گرفتن  ی ها از یک سو و همچنین قرار  جهت توسعه همکار

عالوه  هست  شایسته  ماتریس،  مرکز  در  تالقی  نقطه  تقریبی 

قرار  بررسی  نیز مورد  بر استراتژی تهاجمی، سایر استراتژی ها 

هست  ذکر  شایان  گردد.  تهیه  یک  هر  راهبردهای  و  گرفته 

راهبردهای اشاره شده حسب نظر متخصصان و خبرگان و 

حاصل ابعاد ماتریس SWOT می باشد.

کشور قزاقستان جدول 7- راهبردهای توسعه صادرات به 

)S( نقاط قوت)W( نقاط ضعف

)O( فرصت

SO استراتژی
تخصص  به  توجه  با  کشتارگاه  احداث  و  گلخانه  ایجاد  فراسرزمینی،  کشت  توسعه   -

شرکت های مرتبط ایرانی در این حوزه
- ضرورت تسریع در امضا موافقتنامه تجارت آزاد فیمابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 
هدف افزایش تبادالت تجاری فیمابین نظر به پتانسیل های و ظرفیت های باالی دو کشور

- برگزاری نمایشگاه اختصاصی در دو کشور حداقل 2 بار در سال 
از  بین المللی مهم  برگزاری نمایشگاههای  با  و پذیرش هیات های تجاری همزمان  اعزام   -

، پتروشیمی، کشاورزی، ساختمان  جمله نفت و گاز
در  بوکسیت  و  آهن  سنگ  تامین  درحوزه  سرمایه گذاری  و  مشترک  همکاریهای  توسعه   -

قزاقستان
کار متخصص و ماهر در قزاقستان جهت فعالیت در  - فراهم نمودن شرایط حضور نیروی 

حوزه معادن و پتروشیمی با توجه به نیاز این کشور به نیروی انسانی متخصص و ماهر 
- توجه ویژه به بنادر به ویژه بندرعباس به عنوان بندری فعال برای اتصال به جنوب شرق 

آسیا و تجهیز زیرساخت های آن
- اهمیت منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه خزر و ایجاد یک هاب 

لجستیکی مشترک در این منطقه

WO استراتژی
- تقویت توان شرکت های صادراتی جهت حضور موفق در بازار 
دفاتر  ایجاد  تجاری،  همایش های  برگزاری  طریق  از  قزاقستان 
رایزنان  اعزام  و  تجاری  مراکز  تاسیس  تجاری،  مشاوره های 

بازرگانی 
شرکت های  با  قرارداد  طریق  از  واگن  افزایش  جهت  پیگیری   -
تامین کننده و همچنین تقویت زیرساخت های حمل و نقلی 
کشورمان با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی و ژئوپلتیک ایران
ضرورت تشکیل کمیته های منظم بین بخش های دولتی مرتبط 
تجار  از  حمایت  هدف  با  آنان  فیمابین  تعامالت  افزایش  و 

توانمند و تسهیل حضور آنان در بازار قزاقستان 

)T( تهدیدST استراتژی
- تبادل بانک اطالعاتی تجار با هدف تقویت ارتباطات بخش های خصوصی توانمند دو 

کشور
- تالش جهت تقویت برند محصوالت ایرانی با هدف رقابت با رقبا در بازار قزاقستان

- تسهیل شرایط تعرفه ای و نیز نوسازی زیرساخت های حمل و نقل با هدف تسهیل حضور 
تجار توانمند در قزاقستان

WT استراتژی
کمیته  - حل مشکالت نقل و انتقاالت پولی از طریق 1- ایجاد 
در  ملی  ارزهای  از  استفاده  برای  بانکی  خدمات  مشترک 
تجارت 2- تاسیس شعب بانک های خصوصی در قزاقستان 

3- استفاده از مکانیزم تهاتر
یک با  کتائو و کور - رو بین بنادر آ - راه اندازی تردد شناورهای رو
کاهش هزینه های  بنادر شمالی ایران با هدف تسهیل تردد و 

تمام شده برای تجار
- افزایش تعداد خطوط و مقاصد پروازی بین دو کشور 

6- نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
هدف اصلی این تحقیق بررسی راه کارهای توسعه صادرات 

ایران به کشور قزاقستان بوده است به همین منظور با بهره گیری 

، نقاط قوت، ضعف،  از نظرات خبرگان، متخصصین و تجار

کشورمان به قزاقستان  فرصت و تهدیدهای توسعه صادرات 

که بر این اساس تعداد 43 عامل )نقاط قوت 10،  تعیین شد 

نقاط ضعف 11، فرصت ها 12، تهدیدها 10( مشخص شد. با 

یابی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف(  ارز ترسیم جدول 

تهدیدها(،  و  )فرصت ها  خارجی  عوامل  یابی  ارز جدول  و 

یکرد  رو به عنوان   )SO( تهاجمی  راهبرد  که  گردید  مشخص 
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در  می باشد،  قزاقستان  به  صادرات  توسعه  جهت  مناسب 

به فرصت های پیش  توجه  با  که  دارد  اشاره  راهبرد  این  واقع 

کثری  حدا سهم  به  دستیابی  جهت  خود  قوت  نقاط  از   ، رو

اولویت تجارت  به  توجه  با  گردد.  کشور استفاده  این  بازار  از 

کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه  خارجی ایران با 

ی فیمابین از یک سو  قزاقستان و اهمیت توسعه روابط تجار

استراتژی  تالقی  نقطه  بودن  نزدیک  به  توجه  با  همچنین  و 

مربوط  صادرات  توسعه  راه کارهای  ماتریس،  مرکز  به  مربوطه 

با  تدافعی(  و  رقابتی  )محافظه کارانه،  استراتژی ها  سایر  به 

ارائه شد. شایان ذکر هست  اخذ نقطه نظرات متخصصین 

حسب نظرات متخصصین در حال حاضر مهم ترین راهبرد 

آزاد  تجارت  موافقتنامه  امضا  قزاقستان،  به  صادرات  توسعه 

با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حل مشکالت بانکی فیمابین 

کمیته های بانکی مشترک، تاسیس شعب  از طریق تشکیل 

به کارگیری مکانیزم تهاتر  بانک های خصوصی در قزاقستان، 

ی  و استفاده از ارزهای ملی در تجارت، افزایش خطوط پرواز

گن، استفاده از ظرفیت بنادر  مستقیم و مقاصد آن، تامین وا

و مناطق آزاد دو کشور می باشد.

و  تعامل  حاصل  مطروحه  موارد  تحقق  شک  بدون 

ی منسجم بخش های مرتبط کشورمان به ویژه وزارت  همکار

سازمان  مرکزی،  بانک  خارجه،  امور  وزارت  ی،  شهرساز و  راه 

توسعه تجارت ایران و سایر دستگاه های مرتبط خواهد بود 

کارگروهی مهیا نمودن بستر الزم برای حضور  که حاصل این 

را به ارمغان خواهد آورد.  بازار قزاقستان  تجار و بازرگانان در 

جدی  و  قوی  رقبای  حضور  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 

و  تقویت  روسیه می باشند  و  که چین  قزاقستان  کشورمان در 

ارتقا دانش و توانمندی های بخش خصوصی در زمینه های 

دستورکار  در  بایستی   ... و  بسته بندی  یابی،  بازار صادرات، 

ی دوره های آموزشی و  قرار گیرد که این موضوع از طریق برگزار

ی از طریق نهادهای مرتبط از جمله اتاق  همایش های تجار

بازرگانی، انجمن ها و اتحادیه های مرتبط و سایر بخش های 

متولی امکان پذیر خواهد بود. 
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