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خالصه کاربردی
• قزاقســتان یکــی از کشــورهای مهــم محیــط پیرامونــی ایــران اســت کــه ظرفیت هــای توســعه نیافتۀ بســیاری 	

بــرای تجــارت ایــران بــه همــراه دارد و مهمتریــن دلیــل بــرای ایــن امــر کــه بــه نوعــی وجــه تفــاوت ایــن 
ــای  ــک و جاه طلبی ه ــای ژئواکونومی ــت، ظرفیت ه ــز هس ــزی نی ــیای مرک ــورهای آس ــر کش ــا دیگ ــور ب کش
ــای  ــا قدرت ه ــتان ب ــران قزاقس ــان س ــنه می ــۀ حس ــز رابط ــت و نی ــوزۀ ترانزی ــن کشــور در ح ــتراتژیک ای اس

ــان اســت. ــه طــور هم زم ــی ب شــرقی و غرب
• ایــن کشــور از ابتــدای دهــۀ 2000 تــا کنــون رشــد اقتصــادی قابــل تحســینی را بــه نمایــش گذاشــته اســت 	

و توانســته اســت در ردۀ کشــورهای موفقــی ماننــد ترکیــه و شــیلی قــرار بگیــرد. عمــدۀ ایــن رشــد اقتصــادی 
ــا اوایــل 2010 مرهــون بهــای حامل هــای انــرژی و منابــع زیرزمینــی بــود، امــا از اواســط ایــن دوره یــک  ت
فراینــد اصالحــات اقتصــادی در ایــن کشــور آغــاز شــد کــه تجــارت و ترانزیــت را در کانــون اســتراتژی های 

توســعه ای قزاقســتان قــرار داد. 
• ــر 	 ــه ب ــا تکی ــادرات ب ــعۀ ص ــرب و توس ــه غ ــرق ب ــیرهای ش ــژه مس ــه وی ــی ب ــیرهای ترانزیت ــعۀ مس توس

موافقت نامه هــای تجــارت آزاد دوجانبــه و عضویــت در اتحادیه هــا و ســازمان های تجــاری منطقــه ای و 
جهانــی قلــب اســتراتژی های قزاقســتان را تشــکیل می دهنــد. ایــن کشــور، خــود را در مســیر طبیعــی اتصــال 
ــیای  ــه آس ــیا ب ــارۀ آس ــد ق ــز مســیر اتصــال جدی ــتانی ابریشــم و نی ــاده باس ــون ج ــرب، در کان ــه غ شــرق ب
ــود. ــل ش ــیا تبدی ــب اوراس ــی در قل ــون ترانزیت ــه کان ــد دارد ب ــد و قص ــا می بین ــارۀ اروپ ــیه و ق ــزی، روس مرک

• ــوب 	 ــع مکت ــن مناب ــه مهمتری ــد ک ــر کرده ان ــدی منتش ــند کلی ــه س ــتان س ــران قزاقس ــتا، رهب ــن راس در ای
سیاســت های اقتصــادی و تجــاری ایــن کشــور را شــامل می شــوند. »شــکوفایی، امنیــت و رفــاه رو بــه 
رشــد همــۀ شــهروندان قزاقســتان«، موســوم بــه ســند 2030 از ســال 1997، برنامــه »اســتراتژی 
توســعه جمهــوری قزاقســتان تــا 2050« موســوم بــه طــرح 2050، و برنامه اســتراتژیک »مســیری 

بــه ســوی آینــده« عنــوان ایــن اســناد اســت.
• در راســتای تحقــق اهــداف تعریــف شــده در ایــن اســناد، یکــی از مهمتریــن ابعــاد سیاســت تجــاری قزاقســتان 	

ــر از  ــر، صرف نظ ــال حاض ــت. در ح ــه اس ــه ای دو و چندجانب ــاری منطق ــای تج ــت در موافقت نامه ه عضوی
ــن کشــور در 11  ــل آن شــده اســت، ای ــه قزاقســتان از ســال 2015 عضــو کام ــی ک ســازمان تجــارت جهان
ــادی  ــۀ اقتص ــتای اتحادی ــاط و در راس ــا در ارتب ــتر آن ه ــه بیش ــت ک ــو اس ــت عض ــن دس ــه از ای موافقت نام

اوراســیا، EAE هســتند.
• ــت. 	 ــوده اس ــارد دالر ب ــا 6 میلی ــتان تنه ــران و قزاقس ــان ای ــارت می ــی تج ــته ارزش تقریب ــال گذش در 20 س

ــا  ــادی ب ــط اقتص ــعه رواب ــرای توس ــران ب ــای ای ــا تالش ه ــان ب ــر، هم زم ــال های اخی ــال در س ــن ح ــا ای ب
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کشــورهای منطقــه، قزاقســتان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اروســیا مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. بــه گفتــۀ ســخنگوی گمــرک ایــران در خــرداد 1401، در تجــارت بــا کشــور قزاقســتان 

ــم.  ــف بوده ای ــه عط ــک نقط ــاهد ی ش

الف( قزاقستان: تجارت و اقتصاد در یک نگاه

ــد، در  ــری می کن ــی براب ــای غرب ــا کل اروپ ــاحت آن ب ــه مس ــت ک ــان اس ــیع جه ــورهای وس ــی از کش ــتان1 یک قزاقس
حالــی کــه یکــی از کم تراکم تریــن نقــاط جهــان نیــز بــه شــمار می آیــد. بــه لحــاظ اســتراتژیک، اهمیــت آن در ایجــاد 
ــای شــرقی از مســیر جــاده، راه آهــن  ــا روســیه و اروپ ــه رشــد چیــن و جنــوب آســیا ب ــان اقتصادهــای رو ب ــاط می ارتب
ــق  ــان اســتقالل در 1991، قزاقســتان یکــی از نمونه هــای موف ــای خــزر اســت. از زم ــن کشــور در دری و بندرهــای ای
رشــدهای اقتصــادی منطقــه را بــه نمایــش گذاشــته اســت و اصالحــات ســاختاری و منابــع غنــی هیدروکربنــی و جــذب 
ــاالی متوســط قــرار  ــا درآمــد ب ــا در ردۀ کشــورهایی ب ــه ایــن کشــور کمــک کــرده اســت ت ســرمایه گذاری خارجــی ب
ــا چالش هــای مهمــی مواجــه اســت کــه مهمتریــن آن هــا  ــه لحــاظ اقتصــادی ب ــا ایــن حــال، ایــن کشــور ب گیــرد. ب
شــامل رشــد کــم تولیــد، نابرابــری در توزیــع ثــروت، هزینه هــای بــاالی زندگــی، محدودیــت موقعیت هــای شــغلی و 
نهادهــای ضعیــف هســتند. طــی دوران پاندمــی کرونــا ایــن مشــکالت تشــدید و در ســال 2022 منجــر بــه اعتراضــات 

ــود.2 عمومــی شــد کــه در تاریــخ ایــن کشــور بی ســابقه ب
بــا ایــن همــه دســتاوردهای اقتصــادی ایــن کشــور از زمــان اســتقالل قابــل انــکار نیســت. قزاقســتان از زمــان اســتقالل 
ــع  ــه طــور ویــژه از زمــان توســعۀ اکتشــاف و اســتخراج مناب ــه کــرده اســت، امــا ب ــه رشــد را تجرب یــک اقتصــاد رو ب
طبیعــی در ابتــدای دهــۀ 2000 رشــد اقتصــادی در ایــن کشــور شــتاب بیشــتری گرفــت. از ســال 2002 تــا اواخــر دهــۀ 
ــون در  ــای شــاخص PPP اکن ــر مبن ــر شــده اســت و ب ــی ســرانۀ ایــن کشــور شــش براب ــد ناخالــص داخل 2010، تولی
ردیــف کشــورهایی ماننــد شــیلی، یونــان و ترکیــه اســت.3 درصــد جمعیتــی کــه زیــر خــط ملــی فقــر ایــن کشــور قــرار 
دارنــد از 46.7 درصــد در ســال 2001 بــه 2.5 درصــد در ســال 2017 رســیده اســت و امیــد بــه زندگــی نیــز از 65 ســال 

در 2000 بــه 73 ســال در 2018 رســیده اســت.4
در حــوزۀ تجــارت، طــی ســه دهــۀ اخیــر و از زمــان اســتقالل، ایــن کشــور یــک اقتصــاد بــاز را در پیــش گرفتــه اســت و 
در ســال 2018، صــادرات کاال و خدمــات معــادل بــا 37.5 درصــد از ارزش تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را شــامل 
می شــده اســت. موقعیــت ژئوپولیتیکــی ایــن کشــور بــرای ادغــام در زنجیــره تولیــد ارزش جهانــی ایــده آل اســت. ایــن 
1- بــا وجــود اینکــه ایــن کشــور از ســال 2015 عضــو ســازمان تجــارت جهانــی شــده اســت، هنــوز ارزیابــی سیاســت تجــاری ایــن کشــور از ســوی ایــن ســازمان 
منتشــر نشــده و بــه طــور کل، بــه ویــژه در مقایســه بــا برخــی از دیگــر کشــورهای همســایه ماننــد ترکیــه و امــارات متحــده عربــی، داده هــای اندکــی از سیاســت ها، 

ــه ایــن محدودیــت عمــدۀ پژوهــِش پیــش رو ضــروری اســت.   برنامه هــا و اســتراتژی های دولــت در ایــن حــوزه در دســت اســت. توجــه ب
2- https://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview
3- OECD (2019), “Kazakhstan”, in Economic Policy Reforms 2019: Going for Growth, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/
countries/kazakhstan/kazakstan-economic-policy-reforms-2019.pdf
4- World Bank (2020), World Bank Database - All Indicators, https://data.worldbank.org/indicator (accessed on 13 October 2020)
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ــه اســت. در  ــرار گرفت ــی، جنــوب آســیا، فدراســیون روســیه و جمهــوری خلــق چیــن ق ــای غرب کشــور در تقاطــع اروپ
حالــی کــه تجــارت بــا همســایگان آســیای مرکــزی تنهــا 5 درصــد از کل صــادرات ایــن کشــور در ســال 2015 را در 
بــر می گرفــت، ایــن منطقــه بــرای تولیــدات صنایــع غیراســتخراجی ایــن کشــور حیاتــی اســت. ایــن کشــور در حــال 
حاضــر بــه طــور فعــال بــرای ادغــام در اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا فعالیــت می کنــد و عضــو ســازمان تجــارت جهانــی 

هــم هســت.1

ب( استراتژی ها و سیاست تجاری قزاقستان

بــه طــور کلــی سیاســت تجــاری قزاقســتان بــر دو اصــل کلــی بنــا شــده اســت: توســعۀ مســیرهای ترانزیتــی بــه ویــژه 
ــه و عضویــت در  ــر موافقت نامه هــای تجــارت آزاد دوجانب ــه ب ــا تکی ــه غــرب و توســعۀ صــادرات ب مســیرهای شــرق ب
ــه  ــی اتصــال شــرق ب ــود را در مســیر طبیع ــن کشــور، خ ــی. ای ــه ای و جهان ــازمان های تجــاری منطق ــا و س اتحادیه ه
غــرب، در کانــون جــاده باســتانی ابریشــم و نیــز مســیر اتصــال جدیــد قــارۀ آســیا بــه آســیای مرکــزی، روســیه و قــارۀ 
ــد، سیاســت های کالن و اســتراتژیک خــود  ــم دی ــه کــه در ادامــه خواهی ــن لحــاظ، همانگون ــه همی ــد و ب ــا می بین اروپ
را بــر مبنــای ایــن مزیت هــای ژئوپولیتیکــی تعریــف کــرده و قصــد دارد بــه کانــون ترانزیتــی در قلــب اوراســیا تبدیــل 
شــود. از ســوی دیگــر، رهبــران قزاقســتان ادغــام در بازارهــای منطقــه ای و جهانــی را تنهــا راه توســعۀ پایــدار دانســته 
ــه ای و  ــای تجــاری منطق ــا و نهاده ــت در اتحادیه ه ــا عضوی ــا ب ــد ت ــالش کرده ان ــر ت ــۀ اخی ــن رو طــی دو ده از همی
جهانــی، مســیر دسترســی ایــن کشــور بــرای صــادرات کاالهایــی کــه دارای مزیــت نســبی اســت تســهیل کــرده و ســهم 
بیشــتری از بازارهــای منطقــه ای و جهانــی را بــه خــود اختصــاص دهنــد. ایــن دو خــط کلــی، در کنــار رونــد جدیدتــری 
ــی  ــوس اصل ــد دارد، رئ ــی تأکی ــا انقــالب اطالعات ــط زیســت و همــگام ب ــر توســعه دانش محــور، دوســتدار محی کــه ب
سیاســت تجــاری قزاقســتان را در بــر می گیرنــد. تمــام ایــن روندهــا، بــه ویــژه از ابتــدای دهــۀ گذشــتۀ میــالدی و بــا 

آغــاز بحــران در بــازار انــرژی، ســرعت بیشــتری بــه خــود گرفتــه اســت.
بنــا بــر آخریــن گــزارش موجــود در ســازمان تجــارت جهانــی، تولیــد ناخالــص داخلــی قزاقســتان در ســال 2020 بالــغ بــر 
164.792 میلیــارد دالر بــوده کــه تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه آن 9406 دالر و تجــارت ســرانه آن بیــن ســال های 
ــه در  ــر آن اســت ک ــور بیانگ ــن کش ــی ای ــارت خارج ــای تج ــوده اســت. آماره ــر 2913 دالر ب ــغ ب ــا2020 بال 2018 ت
حــوزه صــادرات کاال، ایــن کشــور رتبــۀ 49 جهــان و در حــوزه واردات کاال رتبــۀ 57 جهــان را در اختیــار داشــته اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه رتبــۀ قزاقســتان در حــوزۀ صــادرات خدمــات مالــی 72 و در واردات خدمــات مالــی 61 بــوده 
ــارد دالر  ــارد دالر و واردات آن 37.2 میلی ــا 46.4 میلی ــر ب ــن کشــور در 2020 براب اســت. ارزش کل صــادرات کاالی ای
بــوده اســت. در حــوزۀ صــادرات، ســوخت و محصــوالت معدنــی بــا 80.8 درصــد بخــش عمــده صــادرات ایــن کشــور 

1- World Bank (2018), A New Growth Model for Building a Secure Middle Class, https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/29792
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را تشــکیل داده اســت و بعــد از آن، محصــوالت صنعتــی بــا 13.2 درصــد و محصــوالت کشــاورزی بــا 6 درصــد قــرار 
ــس از آن  ــد؛ پ ــکیل می داده ان ــور را تش ــن کش ــد از واردات ای ــی 82.4 درص ــوالت صنعت ــل، محص ــته اند. در مقاب داش
ــن  ــد. مهم تری ــرار گرفته ان ــا 6.8 درصــد ق ــی ب ــا 10.6 درصــد و ســوخت و محصــوالت معدن محصــوالت کشــاورزی ب
مقاصــد صادراتــی قزاقســتان شــامل اتحادیــه اروپــا بــا 42 درصــد، چیــن بــا 13.6 درصــد، روســیه بــا 9.7 درصــد، کــره 
جنوبــی بــا 5.3 درصــد و ســوئیس بــا 4.6 درصــد هســتند. در مقابــل، روســیه بزرگتریــن شــریک وارداتــی ایــن کشــور 
بــا 36.7 درصــد اســت کــه پــس از آن چیــن بــا 17.1 درصــد و اتحادیــه اروپــا بــا 16 درصــد قــرار دارنــد. کــره جنوبــی 
مبــدأ واردات 8.9 درصــد از کاالهــای قزاقســتان و ایــاالت متحــده امریــکا نیــز مبــدأ وارداتــی 3.5 درصــد از کل واردات 
قزاقســتان هســتند. محصــوالت کشــاورزی اصلــی صادراتــی قزاقســتان گنــدم، جــو، تخــم کتــان و تخــم آفتاب گــردان 
ــادرات  ــج ص ــوع پن ــد. در مجم ــیرینی پزی وارد می کن ــان و ش ــت، آرد ن ــکر، گوش ــو، نیش ــل، کاکائ ــتند و در مقاب هس
اول قزاقســتان شــامل نفــت خــام، گاز، مــس، آلیاژهــای فــوالد و عناصــر شــیمیایی رادیــو اکتیــو هســتند. در مقابــل، 
ابزارهــای ارتبــاط رادیویی-تلفنــی، دارو، ابــزارآالت لولــه و دیــگ بخــار، ماشــین آالت و تجهیــزات مرتبــط بــا گیاهــان و 

ــد.1  ــن واردات قزاقســتان را تشــکیل می دهن ــور خــودرو مهمتری موت
ــر واردات  ــا ب ــترین تعرفه ه ــود، بیش ــاهده می ش ــک مش ــماره ی ــودار ش ــه در نم ــه ک ــا، همانگون ــوزۀ تعرفه ه در ح
محصــوالت کشــاورزی اعمــال می شــود کــه عمومــًا بیــن 10 تــا 15 درصــد هســتند. تعرفــۀ کاالهــای غیرکشــاورزی 

ــه طــور متوســط پنــج درصــد اســت.2 ب
نمودار 1- تعرفه واردات محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی

بــه طــور کلــی میانگیــن تعرفــه هــای قزاقســتان بــر واردات در ســال 2021 در کاالهــای کشــاورزی 9.5 درصــد و در 
کاالهــای غیرکشــاورزی 5 درصــد بــوده اســت. در حــوزۀ کاالهــای کشــاورزی در ســال 2021 توزیــع تعرفــه هــا بــه 
ــا 5 درصــد، 22.4  ــه آزاد، 38.7 درصــد کاالهــا شــامل تعرفــه صفــر ت ــوده اســت کــه 13.1 درصــد تعرف ــه ب ایــن گون

1 - سازمان تجارت جهانی
2- https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/kazakhstan_e.htm 
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ــا  ــا 15 درصــد، 2.6 درصــد کااله ــه 10 ت ــامل تعرف ــا ش ــا 10 درصــد، 19.5 درصــد کااله ــه 5 ت ــامل تعرف درصــد ش
تعرفــۀ 15تــا 25 درصــدی، 2.9 درصــد کاالهــا شــامل تعرفــه 25 تــا 50 درصــد،  0.5 درصــد شــامل تعرفــه 50 تــا 100 
درصــدی و .03 درصــد شــامل تعرفــۀ بــاالی 100 درصــد مــی شــوند. ایــن ارقــام در حــوزۀ کاالهــای غیرکشــاورزی 
متفــاوت هســتند و نــرخ تعرفــه هــا بــه وضــوح پاییــن تــر اســت. هیــچ کاالیــی در ایــن حــوزه تعرفــه بــاالی 25 درصــد 
ــا 15  ــۀ 10 ت ــا تعرف ــا ب ــن، 7.4 درصــد کااله ــه جــز ای ــد. ب ــا 25 درصــد دارن ــۀ 15 ت ــا تعرف ــا 0.1 کااله ــدارد و تنه ن
درصــد، 25.6 درصــد بــا تعرفــۀ 5 تــا 10 درصــد، 38.2 درصــد بــا تعرفــۀ 0 تــا 5 درصــد و 28.8 درصــد نیــز بــا تعرفــۀ 

ــده اند.1 ــتان ش ــر وارد قزاقس صف
در بیــن گروه هــای محصــوالت وارداتــی، بیشــترین تعرفه هــا بــه ترتیــب مربــوط بــه تنباکــو و نوشــیدنی بــا 24 درصــد 
تعرفــه، محصــوالت حیوانــی بــا 18 درصــد و محصــوالت لبنــی بــا 14.4 درصــد اســت. در مقابــل، تعرفــۀ واردات پنبــه 
صفــر اســت و ماشــین آالت الکترونیکــی و غیرالکترونیکــی و نیــز گــروه محصــوالت شــیمیایی تعرفــه 4 تــا 5 درصــد 
دارنــد. بــه لحــاظ شــرکای تجــاری، صــادرات قزاقســتان بــه کشــورهایی کــه بــا بیشــترین میــزان تعرفــه همــراه بــوده 
ــوزه  ــا در ح ــه اروپ ــتان و اتحادی ــیه، تاجیکس ــن، روس ــتان، چی ــه ازبکس ــوط ب ــم مرب ــه ک ــاد ب ــب از زی ــه ترتی ــت ب اس
کاالهــای کشــاورزی و اتحادیــۀ اروپــا، چیــن، روســیه، ازبکســتان و ترکیــه در حــوزۀ کاالهــای غیرکشــاورزی هســتند.2

آمارهــای مربــوط بــه شــرکای تجــاری قزاقســتان در حــوزۀ ارزش افــزوده و واردات و صــادرات کاالهــای واســطه ای 
نــکات چشــمگیری در مــورد روندهــای کلــی سیاســت تجــاری ایــن کشــور و اســتراتژی هــای بلنــد مــدت آن بــه همــراه 
دارد. نخســت اینکــه در ســال 2018 برتریــن صنایــع قزاقســتان در تولیــد ارزش افــزوده شــامل صنایــع معدنــی، تجــارت 
عمــده و خــرده و فلــزات خــام بــوده اســت. دوم اینکــه ســه مقصــد اصلــی صــادرات ارزش افــزوده ایــن کشــور شــامل 
چیــن، آلمــان و فرانســه بــوده اســت کــه از 88 درصــد ارزش افــزوده تــا 92 درصــد در نوســان بــوده اســت. بــه لحــاظ 
منطقــه ای، ارزیابــی کلــی از مشــارکت قزاقســتان در زنجیــره جهانــی ارزش تولیــد بیــن 2010 تــا 2018 بــه ایــن شــکل 
ــوده  ــرخ رشــد ســالیانه مشــارکت قزاقســتان در زنجیــره ارزش جهانــی 0.2 درصــد ب ــی کــه ن ــوده اســت کــه در حال ب
اســت، نــرخ رشــد ســالیانه کل آســیا 4.5 درصــد، اروپــا 4 درصــد و امریــکای شــمالی 4.4 درصــد بــوده اســت. نکتــۀ 
مهمتــر اینکــه مهمتریــن مقاصــد صادراتــی مشــارکت قزاقســتان در زنجیــره جهانــی ارزش تولیــد چیــن بــا 9.6 درصــد، 
آلمــان بــا 9.5 درصــد و اتریــش بــا 7.7 درصــد از کل صــادرات ارزش افــزوده داخلــی قزاقســتان بــه اقتصــاد ثالــث بــوده 
اســت. در حالــی کــه ســهم درون دادهــای خارجــی در ایــن حــوزه بــه ترتیــب متعلــق بــه روســیه بــا 35.1 درصــد، چیــن 
ــن، در حــوزۀ صــادرات کاالهــای واســطه ای،  ــوده اســت. همچنی ــا 5.8 درصــد ب ــاالت متحــده ب ــا 11.1 درصــد و ای ب
ســه مقصــد برتــر قزاقســتان شــامل چیــن بــا 35.4 درصــد، روســیه بــا 22.4 درصــد و ازبکســتان بــا 9.1 درصــد )بــه 
ترتیــب 6، 4 و دو میلیــارد دالر( در ســال 2020 بوده انــد، در حالــی کــه مبــادی نخســت وارداتــی کاالهــای واســطه ای 

1- اعداد مربوط به تعرفه های MFN یا مبتنی بر اصل کامله الوداد است
2- WTO



10 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

قزاقســتان عبــارت از جمهــوری روســیه بــا 43.9 درصــد، چیــن بــا 14.7 درصــد و کــره جنوبــی بــا 9.5 درصــد بوده انــد 
)بــه ترتیــب بــا 7، 2 و 2 میلیــارد دالر(.1

1- استراتژی های توسعه و اسناد سیاست تجاری

ــه صــورت ســخنرانی های عمومــی رئیس جمهــور ایــن  قزاقســتان چنــد ســند جامــع توســعه دارد کــه بیشــتر آن هــا ب
کشــور ارائــه شــده اســت. رد پــای هــر ســه رکــن یــاد شــده در بــاال در ایــن اســناد موجــود اســت. مهمتریــن ایــن اســناد 
عبارتنــد از برنامــه اســتراتژیک »شــکوفایی، امنیــت و رفــاه رو بــه رشــد همــۀ شــهروندان قزاقســتان«، 
ــا 2050«  ــتان ت ــوری قزاقس ــعه جمه ــتراتژی توس ــه »اس ــه ســند 2030 از ســال 1997، برنام موســوم ب

موســوم بــه طــرح 2050، و برنامــه اســتراتژیک »مســیری بــه ســوی آینــده«.2
ــم  ــند مه ــتان: نخســتین س ــهروندان قزاقس ــه ش ــد هم ــه رش ــاه رو ب ــت و رف ــکوفایی، امنی 1-1 ش
قزاقســتان در ایــن حــوزه، ســند شــکوفایی، امنیــت و رفــاه رو بــه رشــد همــۀ شــهروندان قــزاق اســت کــه در ســال 
ــر  ــه تصوی ــا 2030 را ب ــور ت ــن کش ــعه ای ــتراتژی توس ــد و اس ــی ش ــور معرف ــی رئیس جمه ــخنرانی عموم 1997 در س

ــت: ــرار گرف ــور ق ــت گذاری کش ــای سیاس ــدت مبن ــد م ــت بلن ــت اولوی ــند، هف ــن س ــای ای ــر مبن ــد. ب می کش
امنیت ملی؛. 1
ثبات سیاسی داخلی و یکپارچگی جامعه؛. 2
رشد اقتصادی مبتنی بر بازار اقتصادی باز و سرمایه گذاری خارجی باال و صرفه جویی داخلی؛. 3
سالمت، آموزش و رفاه شهروندان قزاقستانی؛. 4
منابع قدرت؛. 5
زیرساخت، به ویژه ]زیرساخت های[ حمل ونقل و ارتباطی؛. 6
دولت حرفه ای.. 7

ایــن اســتراتژی، متمرکــز بــر جایــگاه ژئوپولیتیــک قزاقســتان اســت و مبنــای اســتراتژی توســعه ایــن کشــور را بــر مبنای 
تبدیــل ایــن کشــور بــه یــک هــاب ترانزیتــی در منطقــۀ اوراســیا تعریــف کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، قزاقســتان نقطــۀ 

تقــارن تاریــخ، سیاســت، ژئوپولیتیــک و اقتصــاد بــرای تبدیــل شــدن بــه کانــون ترانزیتــی بین المللــی اســت.
بــر مبنــای ایــن اســتراتژی، مهم تریــن مزیــت قزاقســتان جایــگاه جغرافیایــی و موقعیــت اقتصــادی ایــن کشــور اســت. 
ــه اســت. فراینــد جهانی شــدن اقتصــادی بین الملــل  ــرار گرفت از ایــن منظــر، قزاقســتان در چهــارراه منطقــۀ اوراســیا ق
بــه همــراه شــرایط سیاســی موقعیــت مهمــی بــرای قزاقســتان فراهــم کــرده اســت تــا بــه تعبیــری، بــه عنــوان عضــوی 
از خانــواده واحــد مــردم تــرک، از مســیر نیاکانشــان -کــه از ایــن مؤلفــۀ اســتراتژیک بــرای تشــکیل خــط باســتانی جــاده 

1- WTO
2- Nurly Zhol
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ابریشــم اســتفاده کردنــد- بهــره ببرنــد و یــک کانــال تجــاری بیــن اروپــا و آســیا تشــکیل بدهنــد. قزاق هــا معتقدنــد 
کــه بــدون تردیــد در آینــده جریــان تجــاری، مالــی و مهاجرتــی میــان اروپــا و آســیا رو بــه توســعه خواهــد بــود و آنهــا 
می تواننــد ایــدۀ اوراســیاگرایی را بــه عنــوان یــک رویکــرد اســتراتژیک مهــم بــر آن ســوار کننــد. در ایــن اســتراتژی، 
قزاقســتان بــه عنــوان یــک قــدرت اتصال گــر معرفــی می شــود کــه بــه واســطۀ موقعیــت خــود می توانــد و بایــد یــک 
اقتصــاد بــاز مبتنــی بــر تجــارت آزاد ایجــاد کنــد تــا بتوانــد بازارهــای منطقــه را بــه یکدیگــر متصــل کنــد. قزاقســتان 
در ایــن ســند خــود را یــک قــدرت بیــن منطقــه ای عمــده می بینــد کــه در مقایســه بــا کشــورهای همســایه، از مزیــت 
ــرای ســرمایه های  ــه مقصــد جذاب تــری ب دموکراســی مقتــدر و لیبــرال برخــوردار اســت و ایــن امــر، ایــن کشــور را ب
خارجــی تبدیــل می کنــد. بــر همیــن اســاس، قزاقســتان یــک کمیتــۀ دولتــی ســرمایه گذاری ایجــاد کــرد و بــا تشــویق 
ــعه ای  ــای توس ــتای طرح ه ــی در راس ــران خارج ــی بازیگ ــوذ سیاس ــاوری و نف ــرمایه، فن ــی، از س ــرمایه گذاری خارج س

خــود بهــره بــرده اســت.1
ــن  ــه نقــش چشــمگیری در تعیی ــا 2050: طــرح اســتراتژیک دوم ک ــتان ت ــعه قزاقس ــتراتژی توس 1-2 اس
ــه 2050 اســت. در دســامبر 2012، رئیــس جمهــور قزاقســتان  اولویت هــای قزاقســتان داشــته اســت، طــرح موســوم ب
در یــک ســخنرانی ملــی اســتراتژی کالن توســعه ایــن کشــور موســوم بــه »اســتراتژی توســعه جمهــوری قزاقســتان تــا 
2050« را معرفــی کــرد. هــدف اصلــی ایــن اســتراتژی خلــق یــک جامعــۀ بــا رفــاه مبتنــی بــر دولــت نیرومنــد، اقتصــاد 
ــرای  ــان اعــالم شــد. ب ــه جه ــعه یافت ــه باشــگاه 30 کشــور توس ــی و ورود ب ــای کاری جهان ــا فرصت ه توســعه یافته ب

رســیدن بــه ایــن مقصــود، ایــن اســتراتژی هفــت اولویــت بلندمــدت را تعریــف کــرده اســت:
ــر اصــول ســودآوری، بازگشــت . 1 ــی ب ــۀ اقتصــادی مبتن ــی همه جانب ــد: عمل گرای سیاســت اقتصــادی دورۀ جدی

ســرمایه گذاری و رقابت پذیــری؛
پشتیبانی همه جانبه از کارآفرینی، نیروی پیشروی اقتصاد ملی؛. 2
اصول جدید سیاست اجتماعی، تضمین اجتماعی و مسئولیت پذیری شخصی؛. 3
دانش و مهارت های حرفه ای به عنوان نقاط تحول کلیدی در نظام بازآموزی، آموزش و کارورزی؛. 4
تقویت بیشتر دولت مندی و توسعۀ دموکراسی قزاقستان؛. 5
ــه ای و . 6 ــت منطق ــت امنی ــی و تقوی ــع مل ــبرد مناف ــرای پیش ــی ب ــل پیش بین ــته و قاب ــی پیوس ــت خارج سیاس

ــی؛ جهان
میهن پرستی جدید قزاقستان به مثابه مبنای موفقیت جامعه چندقومی و چند عقیدتی.. 7

 کلیدی تریــن بحــث ایــن ســند ایــن اســت کــه همــه چیــز بایــد حــول یــک هــدف ســازمان پیــدا کنــد: ترویــج صــادرات 

بــه بازارهــای جهانــی، جایــی کــه تقاضــای بلندمــدت بــرای کاالهــا و خدمــات قزاقســتان وجــود دارد. از میــان ابعــاد 

1- Official Website of the President of the Republic of Kazakhstan
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گوناگــون ایــن ســند، در حــوزۀ تجــارت و در حــوزۀ ترانزیــت، چنــد نکتــه چشــمگیر اســت. نخســت، تأکیــدی کــه ایــن 
ســند بــر ارتبــاط میــان سیاســت خارجــی و تجــارت دارد. ایــن اســتراتژی اشــاره دارد کــه تهدیدهــای امنیتــی جدیــدی 
در آســیای مرکــزی ظهــور پیــدا کــرده اســت و دولــت قزاقســتان نیــاز دارد هم زمــان بــا مدرن ســازی سیاســت داخلــی 
خــود، سیاســت خارجــی خــود را نیــز مدرن تــر کــرده و تغییــرات منطقــه ای و جهانــی را مــد نظــر قــرار دهــد. در همیــن 
راســتا، اولویت هــای مدرن ســازی سیاســت خارجــی را شــامل ایــن مــوارد می دانــد: تقویــت ثبــات منطقــه ای و امنیــت 
ــی در  ــای بین الملل ــدید همکاری ه ــاری، تش ــی تج ــادی و دیپلماس ــۀ اقتص ــعۀ فعاالن ــیله ای، توس ــر وس ــه ه ــی ب مل
حوزه هــای فرهنگــی، بشردوســتانه، علمــی و آموزشــی، و در نهایــت پیشــبرد حمایــت حقوقــی از شــهروندان و کســب 
و کارهــای آن هــا در خــارج از مرزهــای کشــور. ایــن ســند تأکیــد دارد کــه هــدف اصلــی سیاســت خارجــی ایــن کشــور 
متنــوع ســازی ایــن حــوزه بــه منظــور توســعه اقتصــادی و بــه کار گیــری دیپلماســی تجــاری بــرای حفاظــت از اقتصــاد 

ملــی اســت.1
در حــوزۀ دوم، یعنــی ترانزیــت و زیرســاخت ها، ایــن ســند اذعــان دارد کــه زیرســاخت بایــد امــکان رشــد اقتصــادی را از 
دو راه افزایــش بدهــد؛ نخســت، اقتصــاد ملــی را در محیــط جهانــی ادغــام کنــد و دوم، از درون کشــور بــه ســوی منطقــه 
حرکــت کنــد. در ایــن حــوزه، رویکــرد قزاقســتان حتــی تــا حــدی جاه طلبانــه بــه نظــر می رســد، چــرا کــه تأکیــد بــر 
ایــن بــوده اســت کــه بــه نقــاط خروجــی کشــور توجــه شــود و ضمــن تقویــت زیرســاخت هــا و تســهیالت ترانزیتــی و 
ارتباطــی، فعالیــت هــای مشــترکی بــا کشــورهای دیگــر در آســیا، اروپــا و امریــکا بــرای ســاخت بنــدرگاه هــا و توســعۀ 
هــاب هــای لجســتیکی و ترانزیتــی در پیــش گرفتــه شــود؛ قزاقســتان ایــن برنامــه را »همگرایــی زیرســاختی جهانــی«2 
می نامــد. برنامــه کالن در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه ظرفیــت زیرســاخت هــای ترانزیتــی کشــور تــا 2020 در ســطح 

کشــور )نســبت بــه ســال 2010( بــه دو برابــر و تــا 2050 بــه ده برابــر برســد.3
1-3 مســیری بــه ســوی آینــده: اشــاره شــد کــه بحران هــای اقتصــادی دهــۀ 2010 بــه ویــژه در حــوزۀ انــرژی، 
دولــت قزاقســتان را بــه ســوی بازنگــری و اصــالح برخــی طرح هــای اســتراتژیک و زیرســاختی کشــور ســوق داد. طــرح 
ــرای  ــعه« ب ــالح و توس ــد، اص ــی: رش ــد جهان ــت جدی ــتان در واقعی ــه »قزاقس رئیس جمهــور موســوم ب
پنــج بخــش کلیــدی اقتصادی-اجتماعــی در کشــور، بخشــی از ایــن راه حــل بــود. طــرح دولتــی توســعۀ زیرســاخت ها، 
ــن  ــت. ای ــرار گرف ــد ق ــورد تأکی ــتا م ــن راس ــده« Nurly Zhol در همی ــوی آین ــه س ــیری ب ــه »مس ــوم ب موس
ــود، امــا  طــرح در اصــل شــامل حمایــت از کســب وکارهای متوســط و کوچــک، خانه ســازی، کشــاورزی و امثــال آن ب
ــی  ــۀ ســریع صنعت ــی توســعۀ نوآوران ــه دولت ــه برنام ــی مهــم کشــور موســوم ب ــا یکــی از طرح هــای صنعت ــان ب هم زم
ــه ســوی آینــده«، برنامــۀ پنــج ســالۀ دوم  ــه عنــوان بخشــی از »مســیری ب ــز ب ــروژه نی )PFIID( همــراه شــد و آن پ

1- Official Website of the President of the Republic of Kazakhstan
2- Global Infrastructural Integration
3- Official Website of the President of the Republic of Kazakhstan
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توســعۀ دولتــی، بــه کار گرفتــه شــده و منابــع اضافــی بــرای پیشــبرد آن هــا و توســعۀ زیرســاخت های کشــور اختصــاص 
داده شــد کــه از مــازاد درآمــد صــادرات منابــع زیرزمینــی تأمیــن شــد.

بــه ایــن ترتیــب، برنامــۀ راهــی بــه ســوی آینــده تبدیــل بــه یــک برنامــۀ توســعۀ زیرســاختی مهــم در قزاقســتان شــد 
کــه بــا هــدف تبدیــل ایــن کشــور بــه یــک هــاب لجســتیکی و ترانزیتــی میــان دو بــازار بــزرگ جهانــی، چیــن و اروپــا 
ــت در آن  ــرآورد شــد کــه ســهم دول ــارد دالر ب ــف شــد و ارزش ســرمایه گذاری های آن 33 میلی ــب اوراســیا تعری در قل

15 درصــد بوده اســت.1 
یــک بخــش دیگــر از پروژه هــای زیرســاختی و ارتباطــی قزاقســتان طــی دوران مــورد بحــث، پــروژۀ مشــارکتِی غــرب 
اروپا-شــرق چیــن اســت کــه اهمیــت بســیاری بــرای اتصــال دو قــاره بــه هــم دارد و ســرعت ترانزیــت از بندرهــای 
شــرقی چیــن بــه اروپــا را تــا 2.5 برابــر افزایــش می دهــد. همچنیــن، توســعۀ بندرهــای دریایــی قزاقســتان در دســتور 
ــون  ــت 3 میلی ــه ظرفی ــدا کــرد و ب ــو، توســعۀ چشــمگیری پی ــن کشــور، آکتائ ــدر ای ــن بن ــرار گرفــت و بزرگ تری کار ق
تــن کانتینــر خشــک و 1.5 میلیــون تــن کانتینــر دریایــی رســید. ایــن بنــدر، واقــع در غــرب کشــور در دریــای خــزر، 
نقطــۀ عزیمــت مهــم ترانزیتــی قزاقســتان بــه شــمار می آیــد کــه بــا خــط آهــن بــه مــرز کورگــوس شــرقی2 در مــرز 
بــا چیــن متصــل می شــود. یکــی دیگــر از بندرهــای مهــم قزاقســتان در دریــای خــزر، کوریــک3 اســت کــه بــا ظرفیــت 
ــال  ــر انتق ــز ب ــتر متمرک ــی، بیش ــای مصرف ــر کااله ــالوه ب ــده اســت و ع ــاد ش ــال ایج ــر در س ــن کانتین ــون ت 4 میلی

محصــوالت پتروشــیمی، شــیمیایی و گاز مایــع اســت.4
تصویر 1- نقشه مسیرهای بین المللی قزاقستان

 

Source :http://www.jexpress.co.jp/english/logi_kazakhstan.html

1- Cabar Asia
2- Khorgos Eastern Gate
3- Kuryk
4- Cabar Asia
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2- موافقت نامه های تجارت آزاد و عضویت در سازمان ها و اتحادیه های تجاری

ــه کــه اشــاره شــد، یکــی از ارکان اصلــی اســتراتژی توســعه و سیاســت تجــاری قزاقســتان عبــارت اســت از  همانگون
ــارت  ــازمان تج ــر از س ــر، صرف نظ ــال حاض ــه. در ح ــه ای دو و چندجانب ــاری منطق ــای تج ــت در موافقت نامه ه عضوی
ــی کــه قزاقســتان از ســال 2015 عضــو کامــل آن شــده اســت، ایــن کشــور در 11 موافقت نامــه از ایــن دســت  جهان
عضــو اســت کــه بیشــتر آن هــا در ارتبــاط و در راســتای اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا، EAE هســتند. در ایــن بخــش، 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــه م ــور خالص ــه ط ــا ب ــن موافقت نامه ه ای
ــد  111 ــا ش ــال 1999 امض ــه در س ــن موافقت نام ــتان: ای ــاری قزاقستان-ارمنس ــه تج موافقت نام

ــعۀ  ــرای توس ــای CIS ب ــران دولت ه ــورای س ــم ش ــتای تصمی ــد و در راس ــی ش ــال 2001 اجرای و از س
منطقــۀ تجــارت آزاد و بــرای توســعۀ روابــط دوجانبــه و اندرکنش هــای تجــاری واقتصــادی تعریــف شــده 
ــه از  ــی را ک ــۀ کاالهای ــه کلی ــک معاهــده تجــارت آزاد اســت ک ــت ی ــه در حقیق ــن موافقت نام اســت. ای
گمــرک یکــی از طرفیــن بــه مقصــد گمــرک طــرف مقابــل صــادر مــی شــود از تعرفــه معــاف می کنــد. 
ــده هســتند و  ــد داخــل کشــور صادرکنن ــاًل تولی ــی می شــود کــه کام ــن معافیــت هــم شــامل کاالهای ای
هــم کاالهایــی کــه بــا وارد کــردن مــواد خــام از کشــور ســوم و ایجــاد ارزش افــزوده بــر آن هــا در کشــور 
ــی  ــه ای اســتثناء شــوند، ول ــت تعرف ــن معافی ــد از ای ــا می توانن ــد شــده اند. برخــی کااله ــده تولی صادرکنن
ــی  ــر کاالهای ــه ب ــه صــورت یک جانب ــوارد مشــابه را ب ــا م ــات، ســهمیه بندی ی ــد مالی کشــورها نمی توانن
کــه در فهرســت ایــن اســئثنائات نیســتند، اعمــال کننــد، مگــر در شــرایط خاصــی کــه کمبــود خاصــی 
ــا کســری شــدیدی در  در مــورد برخــی کاالهــای محــدود در یکــی از طرفیــن وجــود داشــته باشــد و ی
ــال  ــه اعم ــورت یک جانب ــه ص ــد ب ــر می توان ــوارد اخی ــد. م ــده باش ــود آم ــه وج ــت ب ــای پرداخ موازنه ه
شــود، ولــی ایــن مســئله بایــد بــه صورتــی عقالیــی و در یــک بــازۀ زمانــی کامــاًل محــدود تــا زمــان بــر 
طــرف شــدن مشــکل باشــد. بــر طبــق ایــن موافقت نامــه، صــادرات مجــدد نیــز شــامل محدودیت هــای 
جــدی می شــود و تنهــا بــه کشــورهای ثالــث، آن هــم بــا موافقــت کتبــی کشــور مبــدأ محــدود می شــود. 
بــا ایــن حــال، طرفیــن متعهــد بــه فراهــم کــردن امکانــات ترانزیــت آزاد کاال بــرای یکدیگــر و از خــاک 

ــده اند.1 ــر ش یکدیگ
ــا  112 ــال 1997 امض ــه در س ــن موافقت نام ــتان: ای ــارت آزاد قزاقستان-گرجس ــۀ تج  موافقت نام

و از ســال 1999 اجرایــی شــد تــا همکاری هــای اقتصــادی میــان طرفیــن توســعه پیــدا کنــد. ایــن امــر 
در راســتای تعهــدات طرفیــن بــه اصــول تجــارت آزاد GATT محقــق شــد و طرفیــن را متعــد می کنــد 
کــه ضمــن خــودداری از در پیــش گرفتــن کنشــی کــه منجــر بــه آســیب طــرف مقابــل یــا نقــض اصــول 
1- https://docsonline.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/REG/172-1.pdf&Open=True 
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ــر  ــه عــوارض گمرکــی، مالیــات و جریمــه و محدودیــت کمــی ب برابــری و منافــع متقابــل شــود، هرگون
صــادرات و واردات کاال از/بــه گمــرک یکــی از طرفیــن را حــذف کننــد. همچنیــن، مالیات هــا و عــوارض 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم اعمــال شــده بــر کاالهــای وارداتــی از یکــی از طرفیــن بــه دیگــری نبایــد از 
ــر  ــم ب ــد حاک ــز، قواع ــد و نی ــی تجــاوز کن ــای مشــابه محل ــر کااله ــال شــده ب ــوارض اعم ــات و ع مالی
ــر فرایندهــا و کاالهــای محلــی باشــد.  انبــارداری و جابه جایــی نیــز بایــد مشــابه قواعــد اعمــال شــده ب
  WTO و GATT محدودیت هــای کمیتــی موقتــی نیــز بایــد کامــاًل تعریــف شــده و بــر اســاس قواعــد
ــا  ــاس موافقت نامه ه ــر اس ــل و ب ــرف مقاب ــوز ط ــا مج ــد ب ــز بای ــدد نی ــادرات مج ــن، ص ــند. همچنی باش
ــه فراهــم کــردن تســهیالت، امنیــت، قواعــد و شــرایط الزم  ــر ایــن، طرفیــن متعهــد ب باشــد. عــالوه ب

ــده اند.1 ــن ش ــان طرفی ــت کاال می ــرای آزادی ترانزی ب
ــن  113 ــه در ژوئ ــن موافقت نام ــتان: ای ــتان و قزاقس ــان قرقیزس ــارت آزاد می ــه تج موافقت نام

2005 میــان طرفیــن امضــا شــد و در نوامبــر همــان ســال اجرایــی شــد و بــه ایــن لحــاظ، قدیمی تــر از 
ــای  ــذف تعرفه ه ــه ح ــد ب ــن متعه ــه، طرفی ــن موافقت نام ــای ای ــر مبن ــت. ب ــین اس ــۀ پیش دو موافقت نام
ــه مقصــد  ــن ب ــی یکــی از طرفی ــا منشــأ محــدودۀ گمرک ــای ب ــا صــادرات کااله ــر واردات ی ــی ب گمرک
ــای  ــب پروتکل ه ــالیانه در قال ــور س ــه ط ــتثنائات ب ــتند و اس ــل هس ــور مقاب ــی کش ــدودۀ گمرک مح
جداگانــه ای تعییــن می شــوند. کاالهــای بــا منشــأ یــک کشــور نیــز شــامل کاالهایــی می شــود کــه یــا 
کامــاًل در آن کشــور تولیــد شــده اند یــا بــا اســتفاده از مــواد اولیــه یــا ملزومــات وارداتــی از کشــور ثالــث 
ــدی  ــه طبقه بن ــت ک ــوده اس ــدی ب ــه ح ــا ب ــر روی آن ه ــده ب ــام ش ــرات انج ــی تغیی ــده اند؛ ول ــد ش تولی
کاالیــی آن هــا بــر مبنــای یکــی از چهــار رقــم نخســت HSDCC تغییــر کــرده باشــد. عــالوه بــر ایــن، 
مالیات هــا و عــوارض مســتقیم یــا غیرمســتقیم اعمــال شــده بــر کاالهــای وارداتــی از یکــی از طرفیــن 
بــه دیگــری نبایــد از مالیــات و عــوارض اعمــال شــده بــر کاالهــای مشــابه محلــی یــا کشــورهای ســوم 
تجــاوز کنــد و نیــز، قواعــد حاکــم بــر انبــارداری و جابجایــی نیــز بایــد مشــابه قواعــد اعمــال شــده بــر 
کاالهــای داخلــی و کشــورهای ســوم باشــند. بــا ایــن حــال، برخــی محدودیت هــای کمیتــی عقالیــی و 
در زمــان کمبــود جــدی در بــازار محلــی یکــی از طرفیــن یــا کســری موازنــه جــدی می توانــد بــه صــورت 

موقــت و در بــازۀ زمانــی تعریــف شــده توســط یکــی از طرفیــن اعمــال شــود.2
ــن موافقت نامــه در ســال 1994 امضــا شــد  	11 ــه تجــارت آزاد قزاقســتان-اوکراین: ای موافقت نام

ولــی چهــار ســال بعــد در 1998 بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. موافقت نامــۀ تجــارت آزاد میــان دو کشــور بــر 
ــه  ــع دوجانب ــرای مناف ــد و ب ــرده بودن ــر امضــا ک ــن پیش ت ــه طرفی ــکاری ک ــای ســند دوســتی و هم مبن
1- https://docsonline.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/REG/123-1.pdf&Open=True
2- https://docsonline.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/REG/81-1.pdf&Open=True
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 CIS ــران ــورای س ــای ش ــتای تصمیم ه ــد و در راس ــا ش ــادی امض ــای اقتص ــعه همکاری ه ــرای توس ب
بــرای ایجــاد یــک منطقــۀ آزاد تجــاری شــکل گرفــت. ایــن ســند نیــز محتوایــی شــبیه بــه دیگــر اســناد 
ــا دولت هــای دیگــر امضــا کــرده اســت و شــامل حــذف  ــۀ تجــارت آزادی دارد کــه قزاقســتان ب دوجانب
ــرف  ــور ط ــی از دو کش ــل در یک ــور کام ــه ط ــا ب ــه ی ــت ک ــی اس ــرای کاالهای ــوارض ب ــا و ع تعرفه ه
ــی در فراینــد  ــۀ آن هــا از کشــور ســومی وارد می شــود ول ــا مــواد اولی موافقت نامــه ســاخته می شــوند و ی
 HSDCC ــم در ــار رق ــل چه ــدی آن حداق ــه طبقه بن ــود ک ــه می ش ــه کار گرفت ــه ای ب ــه گون ــد ب تولی
تغییــر پیــدا کنــد. مــوارد اســتثنا نیــز در ســند جداگانــه ای مــورد توافــق قــرار گرفتــه انــد. عــالوه بــر ایــن، 
مالیات هــا و عــوارض مســتقیم یــا غیرمســتقیم اعمــال شــده بــر کاالهــای وارداتــی از یکــی از طرفیــن 
بــه دیگــری نبایــد از مالیــات و عــوارض اعمــال شــده بــر کاالهــای مشــابه محلــی تجــاوز کنــد و نیــز، 
قواعــد حاکــم بــر انبــارداری و جابجایــی نیــز مشــابه قواعــد اعمــال شــده بــر فرایندهــا و کاالهــای محلــی 

اســت.1
موافقت نامــه اتحادیــه گمرکــی فدراســیون روســیه، بــالروس و جمهــوری قزاقســتان:  115

ــرای  ــی ب ــه مبنای ــد، ب ــی شــد و طــی ســال های بع ــه در 1995 امضــا و در 1997 اجرای ــن موافقت نام ای
ــک  ــد ی ــد کردن ــن تعه ــه، طرفی ــن موافقت نام ــای ای ــر مبن ــد. ب ــل ش ــیا تبدی ــادی اوراس ــۀ اقتص اتحادی
اتحادیــۀ گمرکــی واحــد بــر مبنــای اهــداف و اصــول مشــترک و بــا ســازوکارهای مشــخصی کــه طــی 
چنــد مرحلــه بــه اجــرا در آمــد را تشــکیل دهنــد. موافقت نامــۀ مــورد بحــث ابتــدا میــان بــالروس و روســیه 
ــا فعالیت هــای  ــه کــه در بنــد دوم آن بحــث می شــود، متعهــد اســت ت ــر، همانگون شــکل گرفــت و بعدت
اقتصــادی خارجــی خــود را بــر مبنــای ایــن موافقت نامــه تنظیــم کنــد. یــک نهــاد اجرایــی بــرای اعمــال 
سیاســت ها و مقــررات ایــن موافقت نامــه تشــکیل شــد تــا سیاســت تجــاری واحــد ســه کشــور را ســازمان 
داده و مقــررات مربــوط بــه اتحادیــه گمرکــی را تعییــن کنــد. مبنــای حــل اختالفــات نیــز مشــاوره تعییــن 

شــد.2
ــع  116 ــان اعضــای کشــورهای مســتقل مشــترک المناف ــه آزاد تجــاری می معاهــدۀ منطق

)CIS(: ایــن موافقت نامــه کــه از زمــان فروپاشــی شــوروی موضــوع بحــث بــود، در ســال 2011 نهایــی 
شــد و توســط روســیه، اوکرایــن، بــالروس، قزاقســتان، قرقیزســتان، تاجیکســتان، مولــداوی و ارمنســتان 
 CIS ــان اعضــای ــۀ آزاد تجــاری می ــه یــک منطق ــن موافقت نامــه شــامل شــکل دهی ب امضــا شــد. ای
اســت و آذربایجــان تنهــا کشــور ایــن منطقــه اســت کــه بــه آن ملحــق نشــده اســت. همچنیــن، بــه جــز 
ــو  ــان عض ــه هم زم ــن موافقت نام ــورهای ای ــر کش ــتان دیگ ــتان و تاجیکس ــداوی، ازبکس ــن، مول اوکرای
1- http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=572
2- http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=579
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اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا نیــز هســتند. 
ــه  117 ــک منطق ــا هــدف ایجــاد ی ــه تجــاری ب ــن موافقت نام ــادی )CEZ(: ای ــترک اقتص ــه مش منطق

ــد  ــا ش ــال 2003 امض ــتان در س ــتان و ازبکس ــیه، قزاقس ــالروس، روس ــورهای ب ــان کش ــاری می آزاد تج
ــان اعضــا  ــه توســعۀ تجــارت و ســرمایه گذاری می ــن موافقت نام ــی شــد. هــدف ای و از مــی 2004 اجرای
ــه  ــه مرحل ــه ب ــت اتحــاد و توســعۀ اقتصــادی اســت. اعضــا متعهــد می شــوند کــه مرحل ــا هــدف تقوی ب
ــا ایجــاد یــک منطقــۀ آزاد تجــاری بــدون محدودیــت تعمیــق  همگرایــی اقتصــادی میــان یکدیگــر را ب
بخشــند و از ایــن مســیر بــه یــک مجموعــه قواعــد و سیاســت های یکپارچــه بــرای رقابــت، یارانــه، نظــام 
تعرفه گــذاری و قواعــد غیرتعرفــه ای دســت پیــدا کننــد. همچنیــن، اعضــا متعهــد می شــوند سیاســت های 
کالن اقتصــادی خــود را بــا یکدیگــر هماهنــگ کــرده و شــرایط گــردش آزاد کاال، ســرمایه و نیــروی کار 
را در چارچــوب منطقــه فراهــم کننــد. شــورای ســران کشــورهای عضــو -موســوم بــه CHS- باالتریــن 
مرجــع تعییــن خــط مشــی ها و روندهــا در ایــن مجموعــه اســت کــه هــر کــدام از کشــورها در آن یــک 

ــود. ــه می ش ــاع گرفت ــای اجم ــر مبن ــا ب ــد و تصمیم ه رأی دارن
ــه ای  	11 ــادی منطق ــۀ اقتص ــن موافقت نام ــه جامع تری ــده، ک ــن معاه ــیا: ای ــادی اوراس ــۀ اقتص اتحادی

اســت کــه قزاقســتان در آن عضویــت دارد، ابتــدا بــا عضویــت ســه کشــور روســیه، بــالروس و قزاقســتان 
در ســال 2015 تشــکیل شــد و بعدتــر ارمنســتان و قرقیزســتان نیــز بــه آن پیوســتند. ماهیــت ایــن اتحادیــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــالش می کنن ــه گمرکــی اســت و اعضــا ت ــی اقتصــادی و اتحادی ــه همگرای شــامل موافقت نام
یــک توســعۀ اقتصــادی پایــدار بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی شــهروندان خــود برســند. بــه ایــن منظــور، 
اتحادیــه یــک بــازار آزاد بــرای کاالهــا، خدمــات، ســرمایه و نیــروی کار بــه شــمار مــی رود و مدرن ســازی 
جامــع اعضــا را بــه منظــور بــاال بــردن ســطح رقابت پذیــری و همــکاری در ســطح اقتصادهــای منطقــه ای 
ــن  ــورای بی ــیا، ش ــای اوراس ــی اقتصاده ــورای عال ــامل ش ــه ش ــن ارکان اتحادی ــد. مهم تری ــال می کن دنب
دولتــی اوراســیا، کمیســیون اقتصــادی اوراســیایی و دادگاه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا هســتند. اتحادیــه 
ــد و در  ــل می کن ــد عم ــازار واح ــک ب ــد ی ــو مانن ــورهای عض ــن کش ــی، بی ــوزۀ گمرک ــیایی در ح اوراس
تجــارت بــا کشــورهای ســوم یــک نظــام تعرفــه ای واحــد و قواعــد و ابزارهــای واحــدی را بــه کار مــی 
گیــرد )Article 25(. ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری و نیــز انبارهــای آزاد جهــت تســهیل تجــارت و بــرای 
افزایــش رشــد اقتصــادی اعضــا در دســتور کار ایــن اتحادیــه قــرار دارد )Article 27(. در داخــل اتحادیــه، 
اعضــا بــه تجــارت آزاد بــا یکدیگــر بــدون هیچگونــه تعرفــه و مالیــات و عــوارض می پردازنــد و هیچگونــه 
ــن  ــرد. ای ــرار نمی گی ــورد اســتفاده ق ــه ای م ــی دامپینــگ و ابزارهــای موازن ــد آنت ــه ای مانن ــع غیرتعرف مان
اتحادیــه همچنیــن اصــول یــک سیاســت تجــاری مشــابه را بــرای تســهیل و توســعۀ تجــارت خارجــی 
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اعضــا تشــریح کــرده و مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد )Article 33(. ایــن اصــول شــامل مــوارد کلــی 
و عمومــی می شــود کــه مبنــای کار سیاســت تجــاری در اتحادیــه قــرار می گیــرد، در حالــی کــه اعضــا 
ــن  ــوند، ای ــاری ش ــدات تج ــی وارد معاه ــای خارج ــا طرف ه ــز ب ــخصی نی ــورت ش ــه ص ــد ب می توانن
توافق نامه هــا می تواننــد بــه صــورت جمعــی توســط اتحادیــه نیــز بســته شــوند و در ایــن صــورت تمــام 
اعضــا ملــزم بــه پیــروی از آن هســتند. تــا کنــون، ایــن اتحادیــه ســه معاهــده بــا صربســتان، ویتنــام و 
ایــران بــه صــورت جمعــی منعقــد کــرده اســت، صــرف نظــر از دو مــورد صربســتان و ویتنــام، بــه لحــاظ 
ــه تجــاری  ــر اســاس اساســنامه اتحادی ــده ب ــن معاه ــه لحــاظ اینکــه ای ــران و ب ــا ای ــده ب ــت معاه اهمی
اوراســیا بــرای قزاقســتان نیــز الزم االجــرا خواهــد بــود، توافق نامــه میــان اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و 

جمهــوری اســالمی ایــران مــورد بررســی ســریع صــورت گرفتــه اســت.
ــال  	11 ــه در س ــن موافقت نام ــیا: ای ــادی اوراس ــه اقتص ــران و اتحادی ــاری ای ــه تج موافقت نام

ــمار  ــه ش ــه تجــارت آزاد ب ــک موافقت نام ــود ی ــی شــد و در ذات خ 2018 امضــا شــد و در 2019 عملیات
ــع  ــا حــذف موان ــن و کاهــش ی ــان طرفی ــا هــدف آزادســازی و تســهیل تجــارت کاال می ــه ب ــی رود ک م
ــه  ــن موافقت نام ــت. در ای ــده اس ــد ش ــی منعق ــخص کاالی ــای مش ــه ای در گروه ه ــه ای و غیرتعرف تعرف
ــه  ــرای تشــکیل منطق ــرات ب ــی شــدن آن، مذاک ــس از اجرای ــک ســال پ ــا ی ــن متعهــد شــده اند ت طرفی
ــد  ــق بن ــر طب ــن حــال، ب ــا ای ــه نتیجــه برســانند. ب ــا ســه ســال، آن را ب ــد و ت تجــارت آزاد را آغــاز کنن
ــا کمبــود  ــع پولــی و ی ــرای مناب 11-1 ایــن موافقت نامــه طرفیــن می تواننــد در صــورت تهدیــد جــدی ب
ــورها  ــی کش ــوارض گمرک ــوزۀ ع ــد. در ح ــع کنن ــارت وض ــر تج ــی را ب ــی محدودیت های ــای داخل کااله
ــی و  ــوارض گمرک ــده اند ع ــد ش ــد 1-2( و متعه ــتند )بن ــوداد )MFNT( هس ــه ال ــل کامل ــه اص ــزم ب مل
تعرفــه ای هــر کاالیــی را تــا حــد کمتریــن میزانــی کــه بــه هــر کشــور ســومی اختصــاص داده انــد، بــرای 
ــد. ایــن بنــد البتــه شــامل موافقت نامه هــای  ــر نرون ــا یکدیگــر نیــز تعریــف کننــد و از آن فرات تجــارت ب
مناطــق آزاد تجــاری یــا اتحادیه هــای گمرکــی و نیــز امتیــازات اعطــا شــده بــه کشــورهایی بــا کمتریــن 
ــا،  ــد، رویه ه ــز قواع ــی نی ــوزۀ داخل ــود. در ح ــطه نمی ش ــایگان بالواس ــا همس ــی ی ــعه یافتگ ــد توس ح
ــر کاالهــای  ــا مقاصــد حمایتــی ب ــد ب ــی نبای ــرای کاالهــای داخل ــا عــوارض مشــابه ب ــی ی ــات داخل مالی
ــات و عوارضــی  ــد موضــوع مالی ــن نبای ــی از طرفی ــای واردات ــد 2.2( و کااله ــود )بن ــال ش ــی اعم واردات
بیــش از آنچــه بــر کاالهــای داخلــی اعمــال می شــود، باشــد. ایــن امــر شــامل دیگــر مقــررات و الزامــات 
نیــز می شــود. بــا ایــن حــال، مالحظاتــی در مــورد یارانه هــای کاالهــای تولیــد داخــل و تعییــن حداکثــر 
ــن  ــد 2.8 ای ــر اســاس بن ــف 6 و 7( ب ــه شــده اســت. )پیشــین، ردی ــرای کاالهــا در نظــر گرفت قیمــت ب
ــدأ  ــد کــه از مب ــرای محموله هــای می ون ــت ب ــت ترانزی ــه رعای ــزم ب ــن مل ــن همچنی ــه، طرفی موافقت نام
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ــه تمایــزی در ایــن زمینــه  ــا بــه مقصــد یکــی از طرفیــن بارگیــری و در حــال انتقــال اســت. هیچگون ی
ــد و از  ــد ش ــر نخواهن ــت و تأخی ــه محدودی ــا مشــمول هیچگون ــن محموله ه ــت. ای ــد داش ــود نخواه وج
ــاف  ــی مع ــای اجرای ــات و هزینه ه ــه خدم ــز هزین ــه ج ــی، ب ــوارض ترانزیت ــی و ع ــوارض گمرک ــام ع تم

خواهنــد بــود.1

3. توسعۀ پایدار، دوستدار محیط زیست و همگام با انقالب اطالعاتی

در کنــار دو رونــد کالن کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد، یکــی از جریان هــای جدیدتــری کــه در قزاقســتان در حــوزۀ 
اقتصــاد فعــال شــده و از اهمیــت باالیــی بــرای دولــت برخــوردار اســت، فرایندهایــی اســت کــه نهادهــای سیاســت گذار 
ایــن کشــور و عمومــًا بــا همــکاری نهادهــای بین المللــی در حــوزۀ توســعۀ پایــدار، دوســتدار محیــط زیســت و همــگام 
بــا انقــالب اطالعاتــی در پیــش گرفتــه اســت. رهبــران قزاقســتان بــرای پایــدار کــردن رشــد اقتصــادی خــود و حفــظ 
تــوان رقابــت اقتصــادی طــی دهه هــای آینــده تأکیــد زیــادی بــر ایــن حوزه هــای جدیــد دارنــد و از ایــن رو، در آینــده 
ــاهده  ــل مش ــز قاب ــور نی ــن کش ــی ای ــارت خارج ــوزۀ تج ــر ح ــا ب ــا و اولویت گذاری ه ــن برنامه ریزی ه ــای ای تأثیره

خواهــد بــود.
ماننــد بســیاری از کشــورهای دیگــر، یکــی از ابعــاد مهــم اصالحــات اقتصــادی قزاقســتان، کاهــش اتــکای کشــور بــه 
انــرژی هــای تجدیدناپذیــر و کاهــش تولیــد کربــن بــرای رســیدن بــه یــک اقتصــاد پایــدار و دوســتدار محیــط زیســت 
اســت. در حــال حاضــر، پــروژۀ کارآمــدی انــرژی قزاقســتان بــا حمایــت بانــک جهانــی در ایــن کشــور در حــال اجــرا 
اســت کــه در طراحــی و اجــرای طــرح هــای کاهــش مصــرف انــرژی موفقیــت آمیــز ارزیابــی شــده و در کنــار طــرح 
هــای دولــت بــرای کاهــش مصــرف انــرژی و بهبــود کارایــی در بیشــتر بخش هــا، بــه ویــژه در بخــش حمــل و نقــل 

عمومــی در حــال پیشــرفت اســت.2
در ســال 2020 رئیــس جمهــور اعــالم کــرد کــه هــدف نهایــی ایــن کشــور رســیدن بــه ســطح خنثــی تولیــد کربــن3 
تــا ســال 2060 اســت کــه یــک طــرح جــاه طلبانــه بــه شــمار مــی آیــد. بــا توجــه بــه اینکــه صنایــع مرتبــط بــا انــرژی 
کربنــی 80 درصــد از تولیــد گازهــای گلخانــه ای قزاقســتان را در بــر مــی گیــرد و از ایــن حیــث، جایــگاه 14م دنیــا را 
در اختیــار دارد، رســیدن بــه ایــن هــدف بســیار دشــوار ارزیابــی شــده اســت. بــا ایــن حــال، طراحــی اســتراتژی هــای 
ملــی در راســتای تعهــدات ایــن کشــور بــه توافــق نامــه پاریــس، از جملــه الــزام کل بخــش هــای اقتصــادی کشــور 
بــه کاهــش 15 درصــدی تولیــد گازهــای گلخانــه ای تــا 2030 گام هــای درســتی در ایــن مســیر بــه شــمار مــی آینــد. 
ایــن کشــور، همچنیــن نخســتین کشــور آســیای مرکــزی اســت کــه طــرح تجــارت آالیندگــی4 را بــه شــکل قانونــی 

1- https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01417815/iatc_21052018
2- World Bank
3- Carbon Neutrality
4- Emissions Trading Scheme
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اجــرا مــی کنــد و بــه موجــب آن، قیمــت گــذاری هایــی را بــر مبنــای کربــن صــورت مــی دهــد. عــالوه بــر ایــن، در 
اجرایــی کــردن طرحــی کــه بــا هدایــت بانــک جهانــی در ایــن کشــور در حــال اجــرا اســت، دولــت قزاقســتان هفــت 
ــا 2030 کــرده اســت  ــه کاهــش تولیــد کربــن بیــن ســال هــای 2023 ت ــزم ب بخــش اقتصــادی در ایــن کشــور را مل
کــه ایــن بخــش هــا شــامل صنایــع انــرژی، کشــاورزی، صنعــت، صنعــت ذغــال ســنگ، مدیریــت آبــی، حمــل و نقــل 
و تســهیالت1 هســتند. اهمیــت عمــدۀ ایــن اصالحــات در اقتصــاد قزاقســتان عــالوه بــر الزامــات یــک اقتصــاد پایــدار 
ــرای  ــن کشــور، ب ــرکای تجــاری ای ــن ش ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــی اســت ک ــی، موانع و رقابت
تجــارت بــا کشــورهای تولیدکننــده گازهــای گلخانــه ای تعریــف کــرده اســت.2 ایــن امــر بــه ویــژه بایــد مــورد توجــه 
سیاســت گذاران ایرانــی نیــز قــرار بگیــرد کــه بــرای حفــظ بــازار کاالهــای ایرانــی در اتحادیــۀ اروپــا ناگزیــر از در پیــش 

ــود. ــد ب ــن رویه هــای مشــابهی خواهن گرفت
ــور و در  ــدار، دانش مح ــعۀ پای ــر توس ــتان ب ــتراتژیک قزاقس ــعۀ اس ــت گذاری و توس ــناد سیاس ــد اس ــدی تأکی ــئلۀ بع مس
راســتای جوامــع اطالعاتی-ارتباطــی اســت. در تمــام اســنادی کــه در ایــن پژوهــش بــه آنهــا اشــاره شــد، یــک بخــش 
مهــم از سیاســت گذاری ایــن کشــور متمرکــز بــر توســعۀ دانایــی، بهبــود منابــع انســانی و گســترش نهادهــای آموزشــی 
و زیرســاخت های اطالعاتــی در کشــور اســت. در ســند 2050 کــه بــه طــور جــدی بــر توســعۀ زیرســاخت های ترانزیتــی 
و ارتباطــی متمرکــز شــده اســت، یــک نکتــۀ چشــمگیر ایــن اســت کــه از منظــر ایــن ســند، ترانزیــت تنهــا محــدود بــه 
ترانزیــت کاال و خدمــات نیســت. بــر مبنــای ایــن ســند، قزاقســتان تــالش می کنــد تــا ترانزیــت اطالعــات« را نیــز در 
دســتور کار قــرار داده و دولــت ملــزم می شــود بــه گونــه ای برنامه ریــزی کنــد کــه تــا ســال 2030 میــزان حداقلــی 3-2 

درصــد از جریــان جهانــی  ترانزیــت اطالعــات از قزاقســتان عبــور کنــد و ایــن عــدد تــا 2050 دوبرابــر شــود.3

ج( روابط تجاری ایران و قزاقستان

روابــط تجــاری ایــران بــا قزاقســتان در ســال های اخیــر هرگــز رقــم قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص نــداده اســت؛ 
ــن  ــا ای ــد. ب ــارد دالر می رس ــه 6 میلی ــا ب ــی تجــارت دوکشــور تنه ــته ارزش تقریب ــال گذش ــه در 20 س ــوری ک ــه ط ب
ــه،  ــا کشــورهای منطق ــط اقتصــادی ب ــعه رواب ــرای توس ــران ب ــای ای ــا تالش ه ــان ب ــر، هم زم ــال های اخی ــال در س ح
قزاقســتان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بنــا بــر 
اظهــارات ســخنگوی گمــرک ایــران در خــرداد 1401، در بررســی 20 ســاله تجــارت بــا ایــن کشــور شــاهد یــک نقطــه 
عطــف بوده ایــم؛ بــه گونــه ای کــه می تــوان دهــه 80 را دهــه واردات از قزاقســتان و دهــه 90 را دهــه صــادرات بــه ایــن 

کشــور دانســت.4 جــدول زیــر آمارهــای تجــارت میــان ایــران و قزاقســتان در ســال های گذشــته را نشــان می دهــد.

1- utilities
2- EU Economic Laws
3-Official Website of Kazakhstan President

4- ایمنا
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جدول 1- مبادالت تجاری ایران و قزاقستان1

سال
صادراتواردات

وزن )متریک تن(ارزش )میلیون دالر(وزن )متریک تن(ارزش )میلیون دالر(
139666/7220932168/8330041
139787/4297428132/7464172
1398105263549165/4588368
139937/389966167/8337833
140077/8216947187511701

ــادن،  ــتفاده در مع ــورد اس ــین آالت م ــو، ماش ــون و تنباک ــکویت، توت ــه، بیس ــیب زمینی، رب گوج ــوه، س ــکبار، می خش
ــواع  ــواع چســب، ان ــوز، ان ــی گازس ــایل گرمایش ــوش، وس ــواع کف پ ــری، ان ــیمی، محصــوالت پلیم محصــوالت پتروش
رنــگ، ظــروف شیشــه ای، قطعــات ماشــین آالت کشــاورزی، محصــوالت آهــن و فــوالد، محصوالت ســلولزی بهداشــتی، 
ســیمان، مصالــح ســاختمانی، لولــه و شــیلنگ، چینــی بهداشــتی، شــیر خشــک و لبنیــات صنعتــی، انواع ســنگ، بوکســیت 

ــه قزاقســتان را تشــکیل می دهــد. ــران ب ــی ای ــالم صادرات ــن اق و ســود ســوزآور مهم تری
در مقابــل، انــواع دانه هــای روغنــی، جــو، ذرت دامــی، گوشــت، خــوراک آبزیــان، اجــزاء و قطعــات مدارهــای مجتمــع 
ــتیک،  ــق پالس ــین آالت تزری ــز، ماش ــع فل ــتفاده در صنای ــورد اس ــین آالت م ــنگین، ماش ــین آالت س ــر ماش (IC)، تای

ــران را  ــه ای ــتان ب ــادرات قزاقس ــده ص ــده عم ــواع چرخ دن ــاورزی و ان ــین آالت کش ــات ماش ــوالد، قطع ــوالت ف محص
تشــکیل می دهــد.2

توانمنــدی ایــران در صنایــع دارویــی، مــواد غذایــی و پتروشــیمی، ساختمان ســازی و کشــاورزی، صــدور خدمــات فنــی 
و مهندســی و وجــود ترمینــال نفتــی منطقــه آزاد بندرانزلــی -بــا قابلیــت ذخیره ســازی و توزیــع مشــتقات نفتــی- نقــاط 

قــوت ایــران در تجــارت بــا قزاقســتان دانســته شــده اســت.
بــا ایــن وجــود، فقــدان زیرســاخت های مناســب حمل و نقــل و در نتیجــه بــاال بــودن هزینــه حمــل کاال بــه قزاقســتان، 
نبــود بانــک مشــترک و بســترهای مناســب مالــی، آشــنایی انــدک تجــار ایرانــی بــا بــازار قزاقســتان، نبــود مرکــز تجــاری 
ــتان  ــب در قزاقس ــای رقی ــا کااله ــت ب ــی در رقاب ــرکت های ایران ــی ش ــتان و ناتوان ــی در قزاقس ــگاه های دائم و نمایش

اصلی تریــن نقــاط ضعــف ایــران در تجــارت بــا قزاقســتان اســت.
ــان مــاه ســال 1398، جلســات  در ایــن شــرایط،  اجرایــی شــدن موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی ایــران و اوراســیا از آب
منظــم کمیســیون مشــترک دو کشــور، ظرفیت هــای قزاقســتان در حــوزه معــدن و کشــت فراســرزمینی، گفتگوهــای دو 
کشــور در خصــوص همــکاری بنــدری و دریایــی، اتصــال بنــدر کوریــک قزاقســتان بــه شــبکه راه آهــن سراســری ایــن 

1- گمرک جمهوری اسالمی ایران
2- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
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کشــور   1 و برخــورداری ایــران و قزاقســتان از روابــط سیاســی مثبــت، مهم تریــن فرصت هــای توســعه تجــارت بیــن دو 
ــوند.2 کشــور محســوب می ش

در ارتبــاط بــا تهدیدهــای پیــش روی روابــط تجــاری ایــران و قزاقســتان، هــر چنــد نگاهــی بــه جــدول شــماره یــک 
ــاالت  ــۀ ای ــای یکجانب ــدد تحریم ه ــال مج ــر اعم ــت تأثی ــدان تح ــور چن ــارت دو کش ــم تج ــه حج ــد ک ــان می ده نش
متحــده علیــه ایــران نبــوده اســت، مشــکالتی کــه ایــن تحریم هــا و )FATF( در زمینــه روابــط بانکــی ایجــاد کــرده 

اســت، بــه مانعــی بــرای ایجــاد بســترهای مالــی الزم بــرای توســعه روابــط تجــاری دو کشــور تبدیــل شــده اســت.
از ســوی دیگــر، بــرای توســعه تجــارت بــا قزاقســتان، افــزون بــر روســیه، چیــن، کــره جنوبــی و چنــد کشــور اروپایــی 
کــه مهم تریــن شــرکای تجــاری قزاقســتان را تشــکیل می دهنــد، در ســطح منطقــه ایــران بــا رقبــای مهمــی همچــون 
ترکیــه، ازبکســتان، هنــد و جمهــوری قرقیــز روبــه رو اســت کــه همگــی ســهم باالتــری از تجــارت بــا قزاقســتان را بــه 

خــود اختصــاص داده انــد.1
در ایــن شــرایط، در ســال های اخیــر دو کشــور تالش هــای خــود را بــرای ارتقــاء روابــط تجــاری گســترش داده انــد. از 
جملــه حوزه هــای مــورد توجــه مقام هــای دو کشــور توســعه همــکاری در بخــش کشــاورزی و تولیــد غــذا بــوده اســت. 
در حــال حاضــر بیــش از 80 درصــد نیــاز ایــران بــه دانه هــای روغنــی از کشــورهای آمریــکای جنوبــی و جنــوب شــرق 
آســیا وارد می شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه قزاقســتان یکــی از تولیدکننــدگان مهــم ایــن دانه هــا در جهــان اســت و 
تــالش دارد درآمــد خــود از صــادرات دانه هــای روغنــی را بــه 7 میلیــارد دالر برســاند. همچنیــن ایــن کشــور ظرفیــت 
ــد کشــاورزی، قزاقســتان  ــران در تولی ــه محدودیت هــای ای ــا توجــه ب باالیــی در ســایر محصــوالت کشــاورزی دارد.4 ب

هــم در زمینــه صــادرات غــذا بــه ایــران و هــم در حــوزه کشــت فراســرزمینی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.5
همچنیــن توســعه ترانزیــت کاال از بنــادر جنوبــی ایــران بــه قزاقســتان )و ســایر کشــورهای آســیای مرکــزی(، نفــت و 
گاز، کشــتیرانی در دریــای خــزر، پتروشــیمی، فلــزات، مــواد معدنــی و شــیمیایی، دام پــروری، مصالــح ســاختمانی و خدمات 
فنــی و مهندســی از دیگــر حوزه هایــی اســت کــه مــورد توجــه بخــش خصوصــی ایــران و وزارت تجــارت قزاقســتان 

قــرار گرفتــه اســت.6
در کنــار مــوارد مطرح شــده، احتمــاال مهم تریــن فرصــت پیــش روی تجــارت میــان ایــران و قزاقســتان، توافــق تجــارت 
ترجیحــی (PTA) ایــران بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا اســت.7 چنانکــه گفتــه شــد، پیشــنهاد ایــن 

1- بندر کوریک همچنین جایگاه ویژه ای در ابتکار کمربند و راه چین دارد.
2- سازمان توسعه تجارت ایران

1- WITS
4- برآورد می شود 70 درصد از سرزمین قزاقستان قابل کشاورزی است.

5- در ایــن راســتا در دیــدار ســفیر ایــران در قزاقســتان بــا وزیــر کشــاورزی ایــن کشــور، بــر گســترش همکاری هــای تجــاری در بخــش کشــاورزی تــا 2/5 میلیــارد 
دالر تأکید شــده اســت.

نک: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
6- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

7- همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن توافــق در اصــل یــک توافــق تجــارت آزاد اســت کــه بــه ســبب دغدغه هــای ایــران و فقــدان تجربــه تجــارت آزاد در کشــور، عمــاًل 
بــه یــک توافــق تجــارت ترجیحــی تبدیل شــده اســت.
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توافــق در ابتــدای ســال 2015 ارائــه و مذاکــرات در خصــوص آن از ســال 2016 آغــاز شــد؛ در ســال 2018 بــه امضــا 
رســید و از ســال 2019 بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. توافــق تجــارت ترجیحــی میــان ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 
در اکتبــر ســال جــاری منقضــی خواهــد شــد و دو طــرف مذاکــرات فنــی در خصــوص توافــق تجــارت آزاد (FTA) را 
آغــاز کرده انــد.1 تحــت تأثیــر ایــن توافــق -از اکتبــر 2019 تــا اکتبــر 2020- تجــارت میــان ایــران و کشــورهای عضــو 
اتحادیــه )ارمنســتان، بــالروس، روســیه، قزاقســتان و جمهــوری قرقیــز( 84 درصــد افزایــش یافــت؛ هرچنــد بــا بحــران 

همه گیــری کرونــا ایــن تجــارت بــه شــدت ضربــه خــورد.2 
ــی شــامل محصــوالت  ــد کاالی ــه، 380 ک ــه کشــورهای عضــو اتحادی ــران ب ــی ای ــای اعطای ــال حاضــر، امتیازه در ح
کشــاورزی و صنعتــی را شــامل می شــود. از ایــن تعــداد 133 کــد مشــمول تثبیــت )بــدون کاهــش( نــرخ تعرفــه )بــر 
مبنــای ســال 2017( و ســایر کدهــای کاالیــی مشــمول تخفیــف بــا میانگیــن 23/1 درصــد هســتند. در طــرف مقابــل 
ــه ایــران شــامل 503 کــد کاالیــی اســت کــه 44  امتیــازات اعطایــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا ب
ــن مشــمول 56/3  ــه طــور میانگی ــا ب ــوده و ســایر کده ــای ســال 2019( ب ــر مبن ــت )ب ــا مشــمول تثبی درصــد از آن ه

ــوند.3 ــه می ش ــرخ تعرف ــد در ن درص
ــای  ــمول معافیت ه ــام مش ــمار اق ــارت آزاد، ش ــق تج ــه تواف ــی ب ــق کنون ــاء تواف ــا در ارتق ــت طرف ه موفقی
ــران و  ــاری ای ــادالت تج ــم مب ــک حج ــه بی ش ــد ک ــش می ده ــم افزای ــزار قل ــت کم 8 ه ــی را دس گمرک
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را بــه شــکلی قابــل توجــه بــاال خواهــد بــرد؛ هــر چنــد فقــدان بســترهای بانکــی 
-بــه واســطه تحریم هــا علیــه ایــران- میــان ایــران و اتحادیــه، عــدم اتصــال راه آهــن ایران-روســیه از مســیر 
کشــورهای عضــو اتحادیــه در قفقــاز،4 کمبــود کامیون هــا و واگن هــای مجهــز بــه یخچــال،5 توســعه نیافتگی 
و فقــدان زیرســاخت های الزم در بنــادر ایرانــی دریــای خــزر6 و دانــش انــدک دو طــرف از ویژگی هــای بــازار 

هــدف، مهم تریــن موانــع توســعه تجــارت میــان ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه هســتند.7
ــه  ــتان، از جمل ــران و قزاقس ــان ای ــی می ــل ریل ــعه حمل ونق ــران، توس ــمالی ای ــادر ش ــعه نیافتگی بن ــرایط توس در ش
راه کارهایــی اســت کــه مــورد توجــه دو کشــور قــرار گرفتــه اســت. یکــی از پروژه هــای ارتباطــی مهمی کــه قزاقســتان را 
بــه ایــران متصــل می کنــد، خــط آهــن قزاقستان-ترکمنســتان-ایران اســت کــه از اهمیــت باالیــی بــرای دسترســی ایــن 
کشــور بــه بــازار خاورمیانــه و نیــز تقویــت دسترســی بــه مســیرهای شــمال-جنوب برخــوردار اســت. راه آهــن قزاقســتان-

1- Asian Development Bank, Asia Regional Integration Center
2- Iran and Eurasian Economic Union Negotiations: Upgrading EAEU-Iran Preferential Trade Agreement into a Free Trade Agreement

ــه مــدت ســه ســال تمدیــد خواهــد شــد.  ــا اکتبــر 2022 توافــق تجــارت آزاد نهایــی نشــود، توافــق کنونــی )تجــارت ترجیحــی( ب طبــق توافــق طرف هــا چنانچــه ت
نــک: روزنامــه ایــران، شــماره 7875

3- عسگری ارجنکی، منصور، موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دریچه نو، زمستان 1400، تهران
4- ج.آذربایجان که می تواند این ضعف را برطرف کند، عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست و ارمنستان و روسیه مرز مشترک ندارند.

5- حدود 60 درصد از صادرات ایران به اعضای اتحادیه را محصوالت کشاورزی تشکیل می دهد.
6- بنــادر ترکــن، امیرآبــاد، نوشــهر، انزلــی و آســتارا مجموعــا ظرفیتــی معــادل 40 میلیــون تــن کاال را دارا هســتند کــه در شــرایط فعلــی تنهــا از 6 میلیــون تــن از ایــن 

ــود. ــرداری می ش ــت بهره ب ظرفی
7- Iran and Eurasian Economic Union Negotiations: Upgrading EAEU-Iran Preferential Trade Agreement into a Free Trade Agreement
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ترکمنســتان-ایران KTI در ســال 2014 بــه بهره بــرداری رســید. هــر چنــد از ســال 2016 برخــی محموله هــای کاالیــی 
ــرای »پــروژه  ــا ایــن حــال نخســتین اجــالس ب از مبــدأ چیــن، از طریــق ایــن خــط ریلــی وارد ایــران شــده اســت، ب
مطالعاتــی در خصــوص تجاری ســازی کریــدور ریلــی KTI« در ســال 2019 در تهــران برگــزار شــد1 و نهایتــا یادداشــت 
تفاهــم بــرای توســعه همــکاری ریلــی میــان ایــران، ترکمنســتان و قزاقســتان در حاشــیه اجــالس ســران کشــورهای 
عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی )اکــو( در خــرداد 1401، میــان نماینــدگان ســه کشــور بــه امضــا رســید کــه بــر 
ــان ســه کشــور شــکل  ــی می ــت ریل ــعه ترانزی ــازوکارهای توس ــری س ــت پیگی ــی مشــترک، جه اســاس آن، کارگروه

گرفتــه اســت.
KTI نمودار 2- سهم قزاقستان، ترکمنستان و ایران از ترانزیت کاال از طریق

از ابتــدای بهره بــرداری از KTI بــه طــور پیوســته شــاهد رشــد وزنــی حمل ونقــل کاال در ایــن مســیر بوده ایــم. نمــودار 
ــه ســال های 18- 2015 نشــان می دهــد. علیرغــم  ــی ترانزیــت کاال از ایــن مســیر2 را در فاصل شــماره 2 مجمــوع وزن

ــادی و  ــیون اقتص ــود را کمیس ــزار می ش ــتان-ایران برگ ــن قزاقستان-ترکمنس ــازی راه آه ــدف تجاری س ــا ه ــه ب ــت هایی ک ــه نشس ــت مجموع ــکار و مدیری 1- ابت
ــده دارد. ــر عه ــل ب ــازمان مل ــه ای س ــیون منطق ــج کمیس ــی از پن ــیفیک ESCAP، یک ــی آسیا-پاس اجتماع

2- Study on Physical and Non-physical barriers along KTI railway corridor
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ــیای  ــردن آس ــل ک ــود )متص ــی خ ــدف اصل ــال آن را ه ــه عم ــی KTI ک ــط ریل ــای خ ــی از چالش ه ــد، یک ــن رش ای
مرکــزی بــه خلیــج فــارس بــه عنــوان بخشــی از کریــدور بین المللــی شــمال-جنوب( دور کــرده اســت، نامتــوازن بــودن 
ــت کاال از  ــماره 3، ســهم ســه کشــور از ترانزی ــودار ش ــی آن اســت. نم ــت کاال در قســمت های شــمالی و جنوب ترانزی

ــد. ــان می ده ــق KTI1 را نش طری
هــر چنــد اطالعاتــی از حجــم ترانزیــت کاال از مســیر KTI پــس از ســال 2018 ارائــه نشــده اســت، احتمــاال اجرایــی 
شــدن توافــق تجــارت ترجیحــی ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه افزایــش ایــن میــزان کمــک کــرده اســت؛ 
ــه کــه در ســال 1399 ارزش دالری واردات کاال از قزاقســتان در گمرک هــای ســرخس،  ــن نکت ــن ای ــا در نظــر گرفت ب
منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس، مشــهد و اینچه بــرون ، برابــر بــا 1/85 میلیــون دالر )کمتــر از 5 درصــد( و صــادرات 
کاال بــه ایــن کشــور در ایــن گمرک هــا معــادل 49/21 میلیــون دالر )کمتــر از 30 درصــد( بــوده اســت، می تــوان بــه 
ایــن نتیجــه رســد کــه ســهم KTI در تجــارت ایــران و قزاقســتان همچنــان از پتانســیل های ایــن مســیر ریلــی فاصلــه 

زیــادی دارد.
ــران و  ــارت ای ــعه تج ــنی در خصــوص توس ــم اندازهای روش ــد، چش ــر می رس ــه نظ ــد ب ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
قزاقســتان وجــود دارد کــه بــا اراده سیاســی دو کشــور هــم حمایــت می شــود؛ بــا ایــن حــال در ایــن مســیر محدودیت هــا 
و عدم قطعیت هایــی وجــود دارد کــه بــه ظرفیــت دو کشــور بــرای توســعه تجــارت دوجانبــه مربــوط نیســت و بــه شــکلی 
غیرمســتقیم آن را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در ایــن میــان هرچنــد موضوعاتــی همچــون دانــش انــدک دو طــرف 
ــای  ــزاری دوره ه ــادالت و برگ ــش مب ــا افزای ــدت ب ــاه م ــر در کوت ــازار یکدیگ ــا ب ــا و ظرفیت ه ــه ویژگی ه ــبت ب نس
ــاخت های  ــعه نیافتگی زیرس ــون توس ــی همچ ــت، موانع ــدن اس ــرف ش ــل برط ــادی قاب ــاالن اقتص ــان فع ــترک می مش
بنــدری ایــران در بلنــد مــدت چالش هــای مهمــی را بــرای روابــط تجــاری دو کشــور ایجــاد خواهــد کــرد کــه فائــق 

ــه رو اســت. ــی روب ــا پیچیدگی هــای فراوان ــر آن هــا ب آمــدن ب
ــد پتانســیل ایــن  ــه یــک نکتــه از منظــر قزاق هــا ضــروری اســت کــه رهبــران قــزاق معتقدن ــا ایــن حــال، توجــه ب ب
ــای  ــود. در فض ــع ش ــران رف ــه ای ــی علی ــای بین الملل ــه تحریم ه ــد ک ــد ش ــی خواه ــی عملیات ــا در صورت ــیر تنه مس
سیاســت گذاری قزاقســتان تردیدهایــی در مــورد پتانســیل های اقتصــادی و تجــارت ایــران در صــورت تــداوم تحریم هــا 
وجــود دارد و بــرای تبییــن ایــن موضــوع از جملــه بــه ایــن مســئله اشــاره می کننــد کــه در ســفر شــی جیــن پینــگ 
بــه قزاقســتان در ســال 2016 طرفیــن توافــق کردنــد طــی 10 ســال آینــده میــزان تجــارت دوجانبــۀ خــود را بــه 600 
میلیــارد دالر برســانند، در حالــی کــه حجــم کل تجــارت ایــران و چیــن در ســال 2014 برابــر بــا 52 میلیــارد دالر بــوده 

اســت.2

1- Ibid
2- Cabar Asia
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د( جمع بندی و توصیه های سیاست گذاری

قزاقســتان یکــی از کشــورهای آســیای مرکــزی اســت کــه ماننــد دیگــر کشــورهای ایــن منطقــه طــی دهه هــای گذشــته 
حجــم تجــارت چشــمگیری بــا ایــران نداشــته اســت. بــا ایــن حــال، ایــن کشــور بــه چنــد دلیــل از پتانســیل هایی بیــش 
از دیگــر کشــورهای ایــن منطقــه برخــوردار اســت و از ایــن رو، تــالش بــرای گســترش روابــط تجــاری بــا قزاق هــا در 
آینــده دســتاوردهایی بیــش از مــوارد مشــابه بــه همــراه خواهــد داشــت. ایــن دالیــل، بــه طــور مفصــل در ایــن گــزارش 
ــه یکــی  توضیــح داده شــده اند کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از موقعیــت ژئواکونومیــک قزاقســتان کــه آن را تبدیــل ب
ــرای  ــاخت های الزم ب ــا و زیرس ــود نهاده ــات و وج ــا ثب ــت ب ــرده اســت، حکوم ــه ک ــی در منطق ــای ترانزیت از کانون ه
توســعۀ تجــارت دوجانبــه. مجمــوع ایــن شــرایط باعــث شــده اســت تــا قزاقســتان نــه تنهــا بــه یــک مقصــد جــذاب 
ــه ایــن  بــرای کاالهــای ایرانــی، بلکــه بــه مســیری مطمئــن بــرای صــادرات مجــدد و ترانزیــت کاال تبدیــل شــود. ب

ــد: ــی پیشــنهاد می کن ــای عمل ــوان توصیه ه ــر را به عن ــوارد زی ــن پژوهــش م منظــور، ای
  هرچنــد موافقت نامــۀ ایــران بــا اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا کــه قزاقســتان نیــز جزئــی از آن اســت، زیرســاخت - 1

نهــادی مهمــی بــرای توســعۀ تجــارت دوجانبــه بــه شــمار مــی رود، بــا ایــن حــال ایــن تــا زمانــی کــه ایــن 
ــۀ  ــه اتحادی ــران ب ــه الحــاق ای ــا منجــر ب ــه یــک موافقت نامــۀ تجــارت آزاد نشــود و ی ــل ب موافقت نامــه تبدی
ــرای فعالیــت تجــار دو  ــد در بلندمــدت و میــان مــدت مبنایــی مطمئــن ب اقتصــادی اوراســیا نگــردد، نمی توان
ــد فراهــم کنــد. ــار دارن ــژه تجــار قــزاق کــه گزینه هــای بیشــتر و ســهل الوصول تــری در اختی ــه وی کشــور، ب

ــی از - 2 ــن حمایت ــتوری و قوانی ــذاری دس ــی، قیمت گ ــای بین الملل ــی، تحریم ه ــع قانون ــد موان ــائلی مانن مس
ــورهای  ــا کش ــران ب ــاری ای ــای تج ــذاری موافقت نامه ه ــداوم و تأثیرگ ــع ت ــن موان ــی مهمتری ــدات داخل تولی
خارجــی از جملــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه شــمار مــی رود و بنابرایــن اصالحــات در ســاختار و قوانیــن 

ــا قزاقســتان اســت. ــه ب ــرای توســعۀ تجــارت خارجــی کشــور و از جمل اقتصــادی کشــور شــرط مهمــی ب
ــارت - 3 ــد تج ــذاری باش ــه تأثیرگ ــاری دوجانب ــط تج ــعۀ رواب ــرای توس ــد ب ــه می توان ــی ک ــی از حوزه های یک

ــی از  ــتان یک ــوالت و قزاقس ــن محص ــی ای ــای اصل ــی از واردکننده ه ــران یک ــت. ای ــی اس ــای روغن دانه ه
ــود را از  ــاز خ ــدۀ نی ــال حاضــر عم ــران در ح ــه ای ــی ک ــان اســت. در حال ــا در جه ــزرگ آنه ــدگان ب تولیدکنن
امریــکای جنوبــی و آســیا تأمیــن می کنــد، قزاقســتان بــا توجــه بــه بعــد مســافت کمتــر می توانــد جایگزیــن 
بخشــی از نیــاز وارداتــی ایــران شــود. قزاقســتان زمیــن و آب زیــادی بــرای کشــاورزی در اختیــار دارد و دولــت 
ــه  ــا همــکاری کشــورهای دیگــر دارد. ب ــه ب ــرای توســعۀ ایــن بخــش و از جمل هــم برنامه هــای بلندمــدت ب
ــرای افزایــش همکاری هــا  ــد در دســتور کار همکاری هــای دوجانبــه ب ایــن ترتیــب، کشــت فرامــرزی می توان

و افزایــش ســطح تجــارت دوجانبــه قــرار گیــرد.
یکــی از مهمتریــن زیرســاخت های تجــارت میــان دو کشــور راه آهــن KTI اســت. ایــن مســیر هرچنــد عملیاتی - 4
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شــده اســت، بــا ایــن حــال آمــار حمــل و نقــل کاال از آن چنــدان قابل توجــه نیســت. اســتفاده از ظرفیت هــای 
ــه لحــاظ  ــژه، ب ــه وی ــود. ب ــد ب ــرای تجــار دو کشــور خواه ــردن آن کمــک مهمــی ب ــال ک ــن مســیر و فع ای
تســهیل مبــادالت و ایجــاد جذابیــت بــرای تجــار و تولیدکننــدگان، تبدیــل منطقــۀ ویــژۀ اقتصــادی ســرخس 

ــد تأثیرگــذار باشــد. ــه منطقــۀ آزاد تجاری-اقتصــادی می توان ب
ارمنســتان، به عنــوان عضــو اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا، مســیر زمینــی بــرای دسترســی بــه دیگــر اعضــای - 5

ایــن اتحادیــه نــدارد و ایــران، به عنــوان کشــور شــریک ایــن اتحادیــه، می توانــد بــه پــل ارتباطــی میــان ایــن 
 KTI کشــور و دیگــر اعضــا تبدیــل شــود. در مــورد خــاص قزاقســتان، تعریــف یــک مســیر ارتباطــی از راه آهــن

بــه ارمنســتان، مثــاًل از طریــق کوریــدور شــمال جنوب، می توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
گســترش همکاری هــای ایــران و قزاقســتان در صنعــت انــرژی آمــار تجــارت دوجانبــه را تــا حــد چشــمگیری - 6

بهبــود خواهــد بخشــید. اســتفاده از ظرفیت هــای مســیر خــط آهــن KTI بــرای اتصــال نفــت قزاقســتان بــه 
خلیج فــارس و دریــای عمــان می توانــد بــه عنــوان یــک گزینــه مــورد توجــه قــرار گیــرد.    


