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Abstract
Observations indicate that Iran is the latest commercial partner of five central Asia
countries (CA). Also, Khorasan Razavi province (KRP) has the most share Iranian export
to CA among other provinces, while this share recently has been reduced severely.
Therefore, developing the economic diplomacy of Iran and, especially, KRP with CA has
undeniable importance to non-oil export increase and reducing the effects of economic
sanctions which has been studied in this research. For this purpose, statistical sample has
been determined using snowball method and questionnaires distributed between experts of
KRP chamber of commerce and Iran foreign affairs representative in northeast (n=25).
SWOT matrix was applied to analyze data. Results indicated that, being the hub of
foodstuffs production, having professional exporters and nearby CA, are main strengths,
low quality of exported goods, marketing weaknesses and exporters negative competition
are main weaknesses; plenty of water resources in some CA, cultural communions and CA
inaccessibility to international waters are main opportunities; fluctuations of trade laws in
CA, existence of powerful rivals and problems of foreign exchange transfer are main
challenges of developing the economic diplomacy of KRP with CA. Finally, notice to
being hub of foodstuffs production and having most negative water balance among other
provinces and notice to potential market of CA equal to 73 million peoples, having high
share of agricultural lands to total square and plenty of water resources between CA,
developing the economic diplomacy of KRP with CA through foodstuffs export and abroad
cultivation of agricultural products with high water requirements were suggested.
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چكيده
براساس آمار بانك جهانی ،ایران آخرین شریك تجاری پنج کشور آسیای میانه اسرت .همچنرین ،در
میان استانهای کشور ،خراسان راوی بیشترین سهم صرادرات را بره آسریای میانره داشرته کره در
سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته اسرت .بنرابراین توسرعه دیپلماسری اقتصرادی کشرور برهویرژه
خراسان راوی با آسیای میانه اهمیت انكارناپذیری برای توسعه صادرات ویرنفتری و کراهش آثرار
تحریمهای اقتصادی دارد که در این م اله به بررسی این مهم پرداخته شد .ازایرنرو براسراس رول
نمونهگیری گلوله برفی ،نمونه آماری تعیین و پرسشنامههرا برین خبرگران اتراق بازرگرانی خراسران
رارروی و نماینرردگی وزارت امررور خارجرره در شررمال شرررق کشررور توزیررع شررد ( .)n=25برررای
تجایهوتحلیل دادهها نیا از ماتریس سوآت استفاده شد .نتایج نشران داد قطرب تولیرد مرواد ورذایی
مهمترین ن طه قوت ،کیفیت پایین کا،های صادراتی ،مهمتررین ن طره ارعف ،منرابع آبری فرراوان
برخی از کشورهای آسیای میانه ،مهمترین فرصت و نوسرانات قروانین تجراری کشرورهای آسریای
میانه ،مهمترین چالش توسعه دیپلماسی خراسان راوی با آسیای میانهاند .درنهایرت ،برا توجره بره
اینكه خراسان راوی قطب تولید مواد وذایی بروده و بیشرترین ترراز منفری منرابع آبری را در برین
استانهای کشور دارد و ازطرمدیگر ،آسیای میانه از بازار بال وهای بالغ بر  73میلیون نفرر برخروردار
بوده ،سهم با،یی از مساحت آن به اراای کشاورزی اختصاص داشته و برخی از کشرورهای آن از
وفور منابع آبی برخوردارند ،توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان راوی با منط ه مذکور برهویرژه در
قالب صادرات مواد وذایی و کشت فراسرزمینی محصو،ت کشاورزی با نیاز آبی با ،پیشنهاد شد.
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 .1مقدمه
دیپلماسی اقتصادی مجموعه ای از رول ها و فرایندهای تصمیم گیری بینالمللی اسرت
که با فعالیت های اقتصادی برون مرزی ن ش آفرینان دولتی و ویردولتی در جهان واقرع
ارتباط دارد .دیپلماسی اقتصادی در دوران پس از جنگ سرد و گسترل فرایند جهانی
شدن مطرح شد و امروزه به عنوان یكی از اباارهای نوین ،کارامد و قدرتمند ،کنش در
فضای بین الملل در برابر دیپلماسی سرنتی قررار گرفتره اسرت

(Bergeijk and Moons,

) .2018اساس شكل گیری دیپلماسی اقتصادی مبنی بر کاسرتی هرای دیپلماسری سرنتی
برای تح ق اهدام سیاست گذاری و تأمین منافع بازیگران دولتی و ویردولتری عرصره
بین الملل در چارچوب تعامالت فااینده و چند وجهی اقتصاد جهرانی اسرت .بنرابراین
دیپلماسی اقتصادی ابااری برای تأمین منافع طراحان و برازیگران دولتری و ویردولتری
در عصر جهانی شدن محسوب می شود .مسا لی از قبیل ثبات اقتصادی ،امنیت وذایی،
تأمین مسكن ،مبارزه با ف ر ،حفظ محیط زیست ،بهداشت و سالمت ،آموزل ،اشتغال
آفرینی ،سرمایه گذاری ،سیاست های صنعتی ،قانون رقابت و منط ه گرایی از م ولههرای
مورد توجه دیپلماسی اقتصادیاند (کاشیان.)1398 ،
به ع یرده بارانرای ) ، (Baranay, 2009دیپلماسری اقتصرادی در سیاسرت خرارجی
کشورها ریشه دارد و سازوکاری است که زمینه ساز دستیابی بره موف یرت هرای پربرار
تجررارت و روابررط اقتصررادی در سررطوح دوجانبرره و چندجانبرره اسررت .از دیرردگاه او
دیپلماسی اقتصادی ابااری در خدمت توسرعه همكراری هرای مرؤثر میران کشرورها و
مناطق ماتلف جهان است (صربوری و صرالحیان .)1396 ،ازطررم دیگرر ،جمهروری
اسالمی ایران از کشورهایی است که طی چند دهه گذشته آماج تحرریم هرای گسرترده
ورب قرار گرفت (ارووانی پیرسالمی و اسماعیلی .) 1398 ،دیپلماسی اقتصادی به ویژه
با کشورهای منط ه از جمله آسیای میانه راهبرردی اسرت کره ایرران مری توانرد بررای
شكست یا کاهش تأثیر تحریم استفاده کند (کاشریان .) 1398 ،آسریای میانره سررزمین
پهناوری در قاره آسیاست که هیچ مرزی با آب هرای آزاد جهران نردارد و در خشركی

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 771 )...

محصور است .این منط ه از پنج جمهوری نوظهور جدا از اتحاد شوروی سابق یعنری
ازبكسررتان ،تاجیكسررتان ،ترکمنسررتان ،قااقسررتان و قرقیاسررتان تشرركیل شررده اسررت.
عالوه براین ،آسیای میانه گذشته از ساب ه و جایگاه فرهنگی و تمدنی دیرپا و اهمیرت
تجاری فراوان خود در گذرگاه شرق و ورب راه تاریای ابریشم ،در قرون معاصر نیا
به واسطه برخورداری از منابع طبیعی (نفت ،گاز ،موقیرت جغرافیرایی و  )...و انسرانی
(ویژگی های جمعیت ،قومی ،مذهبی و  )...از اهمیت ژ وپلیتیك زیادی برای بازیگران
منط های و فرامنط ه ای برخوردار شده است (کوهكن و رحیمی نژاد.)1398 ،
بنابراین ،در صورتی که سیاست گذاران و برنامه ریاان کشور بتواننرد فرصرت هرا و
چالش های فعال کردن دیپلماسی اقتصادی با منط ه یاد شده را به خوبی ارزیابی کننرد،
زمینه های بهره برداری و انتفاع حداکثری از دیپلماسی اقتصرادی بریش از پریش نمایران
خواهد شد .بی تردید، ،زمه این امر ،شناخت دقیق واعیت موجود و بررسری علمری
راهبردهای توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور با منط ه مذکور است .ازایرن رو ،در ایرن
مطالعه به بررسی ن ش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همكراری هرای اقتصرادی ایرران
به ویژه ا ستان خراسان راوی با آسیای میانه در قالب بررسی فرصت ها و چالش هرای
این حوزه پرداخته می شود .برای این منظور در باش اول م اله ابتدا ادبیرات مواروع
در قالب وابستگی های مت ابل ایران و کشورهای آسیای میانه و سپس به مرور پیشرینه
تح ی ات داخلی و خارجی مرتبط پرداخته شده است .باش دوم رول شناسی تح یق
بررسی شده ،باش سوم یافته های تح یق ارا ه شده ،باش چهارم به نتیجه گیری و در
نهایت باش پنجم به ارا ه پیشنهادها اختصاص داده شده است.

 .2ادبيات موضوع

وابستگيهایمتقابلایرانوکشورهایآسیایمیانه 

.1-2
از جمله مهمترین وابستگیهای مت ابل جغرافیایی و ژ وپلیتیكی ایران و کشورهای
آسیای میانه ،مایت های موقعیت ترانایتی ایران برای دسترسی و ارتباط کشورهای
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مذکور به آب های آزاد و برعكس موقعیت ترانایتی برخی از این کشورها برای ارتباط
ایران با دیگر کشورهای آسیای میانه و نیا اروپاست (سجادپور ،حسینی و نیرآبادی،
 .) 1399همچنین ،اشتراکات فرهنگی ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه دیگر
م وله مهمی است که فضای جغرافیایی ایران و برخی از کشورهای مذکور را بههم
پیوند میدهد تا جایی که می توان فضای جغرافیایی طرفین را مكمل سیاسی و اقتصادی
یكدیگر در نظر گرفت (ده انی فیروزآبادی و دامن پاك جامی .)1395 ،بیتردید فضای
جغرافیایی ایران حل ه اتصال و حا ل بین آبهای آزاد جنوب و گستره جغرافیایی
پهناور آسیای مرکای ،قف از ،روسیه و حتی کشورهای اروپای شرقی است .اما استفاده
از این مسیر هنگامی برای مناطق یاد شده مفید خواهد بود که مسیر جایگاینی وجود
نداشته باشد .در بین مناطق یاد شده ویر از آسیای میانه ب یه از طریق دریای سیاه
بهصورت ویرمست یم به دنیای خارج دسترسی دارند ،اما ارتباط این منط ه بهصورت
مست یم به دنیای خارج میسر نیست ،بلكه فضاهای جغرافیایی محیطی ،مكمل مواصالتی
و ارتباطی این منط هاند و این ویژگی جغرافیایی دلیل اصلی بارگترین مشكل
ژ وپلیتیكی این منط ه یعنی اناوای جغرافیایی آن است (کوهكن و رحیمینژاد.)1398 ،
منط ه آسیای میانه برای ارتباط با دنیای خارج بهطور همزمان میتواند از راههای
ارتباطی روسیه ،چین ،افغانستان ر پاکستان ،آذربایجان ر گرجستان ر ترکیه و ایران بهره
ببرد .بااینحال استفاده از همه این راهها به یك میاان از بهره اقتصادی و سیاسی
برخوردار نیست .درواقع استفاده از مسیر روسیه باعث وابستگی بیشازپیش آسیای میانه
به روسیه خواهد شد و وابستگی سیاسی و اقتصادی دیرین این منط ه به روسیه را
ت ویت خواهد کرد و این مسئلهای است که کشورهای آسیای میانه از آن دوری میکنند
(دامن پاك جامی .)1398 ،همچنین استفاده از مسیر افغانستان ر پاکستان نیا بهدلیل
مسا ل امنیتی منط ه چندان فایده ندارد .بااینحال سه مسیر دیگر به د،یل ماتلفی
حامل بار سیاسی مثبت برای آسیای میانهاند؛ درواقع مسیر آذربایجان ر گرجستان ر
ترکیه عالوهبر جلب حمایتهای سیاسی ر اقتصادی ورب و ترکیه ،با توجه به زمینهها
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و اشتراکات سیاسی موجود بین کشورهای ترك منط ه میتواند زمینههای ایجاد
همگرایی منط های بین کشورهای تركزبان را مهیا کند .همچنین راهاندازی خط لوله
باکو ر تفلیس ر جیحان و نیا اقدامات اخیر آذربایجان ،گرجستان و ترکیه برای ساخت
راهآهن باکو ر تفلیس ر قارص نمود همكاریهای موجود برای ارتباط این منط ه با
دنیای خارج است .ولی این راهآهن کوچك ،باش کلیدی کریدور حملون ل شرق ر
ورب محسوب میشود که همین امر ممكن است جمهوریهای دیگر شوروی سابق را
برای پیوستن به آن تشویق کند (موسوی صفا ی و ایمانی .)1396 ،مسیر چین نیا از
طرفی میتواند باعث جلب کمكهای اقتصادی چین به منط ه شود و ازطرمدیگر
قدرت سیاسی آسیای مرکای را در حمایت از ح وق منط ه ترکستان شرقی در داخل
مرزهای چین با ،ببرد .مهم ترین مایت مسیر ایران برای این منط ه کوتاه بودن و بهره
اقتصادی آن است .این در حالی است که ایران نیا به فضای جغرافیایی برخی از این
کشورها برای ارتباط با سایر کشورهای منط ه نیاز دارد .بااینحال با توجه به
حمایت های اقتصادی ورب از کشورهای منط ه ،ایران هنوز نتوانسته است از تمام
مایت های سیاسی و اقتصادی فضای جغرافیایی خود در این زمینه بهره ببرد .البته
راهاندازی کریدور شمال ر جنوب و نیا عبور باشی از کریدور شرق ر ورب از ایران از
واقعیتهایی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .شایان ذکر است ساخت و تكمیل
راهآهن قااقستان ر ترکمنستان ر ایران بهروم واقعیتهای سیاسی حاکم بر منط ه
میتواند دریچه تازهای در رویكردهای ژ وپلیتیكی منط ه آسیای میانه بهوجود آورد
(ارووان پیرسالمی و والمی .)1397 ،مواوع مهم دیگر درباره پیوستگیهای مت ابل
جغرافیایی و ژ وپلیتیكی ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه اشتراکات فرهنگی
ایران و برخی از این کشورهاست .در حال حاار ،ایران بر این نظر است باش بارگی
از منط ه با تاریخ ایران ارتباط دارد و حوزه فرهنگی ایران محسوب میشود .بااینحال
تكیه بر اینكه باش بارگی از این منط ه با تاریخ ایران مرتبط بوده است ،دلیل کافی
برای تعمیق روابط مت ابل نیست .درواقع ،مهم این است که رویكردها و تمایالت
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موجود در منط ه درخصوص دولت ایران و جامعه ایرانی چیست؟ بنابراین تكیه بر این
عامل هنگامی مفید خواهد بود که زمینههای ،زم فراهم باشند (سجادپور ،حسینی و
نیرآبادی .)1399 ،بیتردید یكی از زمینههای اشتراك فرهنگی بین ایران و بیشتر
کشورهای منط ه وجود ترك های آذربایجانی در ایران است .در حال حاار با توجه به
نظام متمرکا سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر ایران و اینكه این باش از جمعیت
ایران ع به فضایی ر جغرافیایی ورای مرزهای ایران در منط ه قف از و آسیای میانه را
دارد ،هرگونه داعیه ملیگرایی ترك در منط ه میتواند چالشهای سیاسی مهمی برای
ایران دربرداشته باشد .عالوه بر این ،برخی مسئو،ن کشور معت دند تحو،ت ایجاد شده
در جمهوری های آسیای میانه و قف از ،پیشینه و وجهه دینی دارد .در همین راستا ،بعد
از است الل این جمهوریها ،رویكرد اصلی فعالیت دولت ایران در برابر آنها کامالً با
صبغه دینی و اید ولوژیكی همراه بوده و بهنظر میرسد با توجه به رویكردهای سیاسی
متفاوت دولتهای منط ه با سیاست های خارجی ایران ،این رویكرد منالت و موف یت
ژ وپلیتیكی مناسبی از ایران در این کشورها بهجای نگذاشته است .بااینحال روشن
است که با برقراری و حفظ روابط اقتصادی ،این کشورها میتوانند به بازار و فرصت
بارگی برای ایران تبدیل شوند ).(Damanpak Jami, 2019

.2-2پیشینهتحقیق 
دانشنیا ( ) 1393در تح ی ی تالل کرد به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطهای بین
دیپلماسی و توسعه در چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی وجود دارد و راهبرد توسعه
صادرات ویرنفتی چه الااماتی را فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه جمهوری
اسالمی ایران قرار می دهد؟ نتایج نشان داد دیپلماسی اقتصادی ایران راهبردی
کارگشاست و نه آنگونه که پارادایمهای امنیتمحور تأکید میکنند ،با نگاهی تدافعی ر
امنیتی و اناواگرایانه به ظرفیتهای محدود ملی اکتفا کند و نه آنگونه که نگاه لیبرالی
تجویا میکند ،با به انفعال کشاندن دولت و حاشیهای کردن آن از عرصه توسعه

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 775 )...

اقتصادی ،امكان هدایت و جهتدهی توسعه را از دولت سلب کند .بلكه راهبرد سومی
باید اتااذ کرد که تلفی ی از هر دو دیدگاه یاد شده باشد .جیانهونگ ،جیانگ و ژو
(Jiang and Zhou, 2014

 )Jianhong,به بررسی تأثیر فعالیتهای دیپلماتیك بر

سرمایهگذاری مست یم خارجی چین در  131کشور طی دوره  2003تا  2010با استفاده
از مدل تصحی

خطای استاندارد تابلویی پرداختند .نتایج مطالعه آنان نشان داد

فعالیتهای دیپلماتیك دوستانه دوجانبه به افاایش سرمایهگذاری مست یم خارجی منجر
شده است و عوامل اقتصادی و نهادی باعث ت ویت تأثیر مثبت فعالیتهای دیپلماتیك
بر افاایش سرمایهگذاری مست یم خارجی میشود .پاپادیمیتریو و پیستیكو
)(Papadimitriou and Pistikou, 2015

به بررسی تأثیر دیپلماسی اقتصادی بر ایجاد امنیت

ملی پرداختند .برای این منظور آنان دو کشور با ویژگیهای متفاوت در تجارت،
دستاوردهای نسبی و اتحاد مانند انگلستان و اسپانیا را در نظر گرفتند .نتایج مطالعه آنان
نشان داد اگرچه دیپلماسی اقتصادی باعث افاایش نفوذ و تأثیر دولتها بر یكدیگر
میشود ،اما نمیتواند آنان را از مناقشه یا جنگ بازدارد .مونا و برژیك
)Bergeijk, 2016

(Moons and

به بررسی تأثیر دیپلماسی اقتصادی بر جریانات تجاری و

سرمایه گذاری با رول فراتحلیل پرداختند .نتایج مطالعه آنان نشان داد دیپلماسی
اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت بین کشورها دارد و به افاایش
سرمایهگذاری خارجی بین آنها منجر میشود .نوز ) (Neves, 2017به بررسی ارتباط بین
دیپلماسی اقتصادی ،ژ واکونومی (اقتصاد ژ وپلیتیكی) و استراتژی روابط خارجی در
کشور پرتغال پرداختند .برای این منظور در این مطالعه چالشهایی که پدیده جهانی
شدن به دولتها و جوامع را تحمیل میکند و همچنین استراتژیهای مواجهه با آن
بهویژه بازطراحی ساختار روابط بینالملل براساس دیدگاه دیپلماسی اقتصادی و
ارتباطات جدید در قالب ژ واکونومی با مطالعه موردی روابط بینالملل کشور پرتغال
طی دوره  2002-2015بررسی شده است .طراحی چارچوب مفهومی نشان داد که
دیپلماسی اقتصادی دربردارنده یك نوآوری برجسته و تغییر در روابط خارجی براساس
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دیدگاهی همه جانبه از ابعاد اقتصادی ،سیاسی و امنیتی است .ارووانی پیرسالمی و
والمی ( )1397به دنبال بررسی این پرسش بودند که قوانین برنامههای چهارم ،پنجم و
ششم توسعه از چه ن اط اعفی در حوزه دیپلماسی اقتصادی رنج میبرند؟ نتایج نشان
داد که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند ف دان هماهنگی نهادهای
ماتلف دولتی و ویردولتی دارد و عدم طرح امانت اجراهای کافی و مناسب در متن
قوانین توسعه ایرادی عام و مشكلساز بوده است .ارووانی پیرسالمی و اسمعیلی
( )1398به بررسی چالشها و موانع دیپلماسی اقتصادی ایران در منط ه خاورمیانه
پرداختند .آنها دریافتند عواملی همچون ف دان تعریف روشن از مفهوم ،الگوهای
متفاوت و مبهم توسعه ،عدم تعیین کارگاار اصلی در این حوزه ،تسلط نگاه امنیتی ر
نظامی بر سیاست خارجی در سط ملی ،محیط امنیتی خاورمیانه ،اقتصادهای مشابه و
نه مكمل ،اعف چندجانبهگرایی اقتصادی و مباد،ت اقتصادی فرامنط های در سط
منط های و در نهایت مداخالت قدرتهای فرامنط های در ترتیبات منط های و پیامدهای
بحرانهای اقتصادی بینالمللی در سط

جهانی ،مهمترین چالشهای دیپلماسی

اقتصادی ایران در خاورمیانه بهشمار میروند .کاشیان ( )1398در تح ی ی به این سؤال
پاسخ داد که با در نظرگرفتن ن ش صادرات در رونق اقتصادی و اهمیت دیپلماسی
اقتصادی در توسعه صادرات خصوصاً در دوره تحریم ،کدام یك از کشورهای جهان،
با،ترین مایت نسبی در صادرات محصو،ت ایرانی را بهخود اختصاص داده است؟
نتایج تح یق برخالم تصورات رایج د،لت بر آن دارد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز
به یك چرخش جدی در هدمگذاری خود از کشورهای توسعهیافته وربی و شرقی به
کشورهای کمتر توسعهیافته و درحال توسعه بهویژه همسایه ایران دارد .راهنجات
( )1398به بررسی چالش های دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در سازمان
همكاری های اقتصادی (اکو) پرداخت .برای این منظور اطالعات ،زم با مصاحبه با
نابگان دیپلماسی ایران گردآوری شده است .نتایج نشان داد عدم تمایل سفرا به
دیپلماسی اقتصادی ،بالتكلیفی سفرا ،ف دان یا اعف رایان بازرگانی ،روابط سفیر و

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 777 )...

رایان بازرگانی ،روابط سفارت با تجار و روابط سفارت با اتاقهای بازرگانی مهمترین
د،یل شكست دیپلماسی اقتصادی ایران در سازمان همكاری های اقتصادی است .پترنل
و گرس

)(Peternel and Gress, 2021

با استفاده از مدل تجارت بینالمللی جاذبه ،به

بر رسی اثرباشی دیپلماسی اقتصادی در کشور کرواسی پرداختند .برای این منظور آنان از
حجم کل صادرات این کشور بهعنوان شاخصی برای موف یت دیپلماسی اقتصادی استفاده
کردند .آنان دریافتند بین کل صادرات و تولید ناخالص داخلی ،فاصله جغرافیایی و منابع
انسانی بهکارگرفته شده در باش دیپلماسی ارتباط معناداری وجود دارد.
مرور مطالعات پیشین نشان میدهد ازیكطرم ،توسعه دیپلماسی اقتصادی از اهمیت
انكارناپذیری برخوردار است بهویژه برای کشور ایران که تحت تأثیر شدیدترین تحریمهای
اقتصادی قرار دارد و ازطرمدیگر ،مطالعات معدودی بهویژه درخصوص دیپلماسی
اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه صورت پذیرفته است .بنابراین در این تح یق با
استفاده از مدل ماتریس سوات (

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.

 )SWOTدر قالب شناسایی ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها ،چالشها و استراتژیها و
همچنین مطالعه موردی استان خراسان راوی پرداخته شده است.

 .3روششناسي پژوهش
در این مطالعه بهمنظور دستیابی به اهدام تح یق از ماتریس سوات استفاده میشود.
تحلیل سوات در مفهوم کلی ،ابااری برای بهرهبرداری در مراحل م دماتی تصمیمگیری و
بهعنوان پیشدرآمد برنامهریای راهبردی در نوع کاربردی است .تحلیل سوات ،تحلیلی
منظم برای شناسایی معیارها ،زیرمعیارها و تدوین استراتژی در راستای تطابق مناسب
میان آنهاست .از دیدگاه این مدل ،راهبرد مناسب ،قوتها و فرصتها را به حداکثر و
اعفها و چالشها را به حداقل میرساند .حاصل جایگذاری معیارها و زیرمعیارهای
سوات ،تشكیل ماتریس آن بوده و از ترکیب آنها استراتژیها یا راهبردهای ماتلف ارا ه
میشود ) .(Dyson, 2004جدول  1ماتریس سوات و نحوه تعیین استراتژیها را نشان
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میدهد.
.ماتریسسواتونحوهتعییناستراتژیها 

جدول1
SWOT

ن اط قوت ()S

ن اط اعف ()W

فرصتها ()O

استراتژی ( SOتوسعهای)

استراتژی ( WOبازنگری)

چالشها ()T

استراتژی ( STتنوع)

استراتژی ( WTمحافظهکارانه)
Source: Dyson, 2004.

همچنین ،از آنجاکه در این مطالعه به بررسی ن ش دیپلماسی اقتصادی در توسعه
همكاریهای اقتصادی ایران با کشور های آسیای میانه با مطالعه موردی استان خراسان
راوی پرداخته می شود ،جامعه آماری پژوهش حاار شامل خبرگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان راوی و نمایندگی وزارت امور خارجه در
شمال شرق کشور است ،که حداقل  10سال ساب ه تجارت و همكاری با کشورهای
آسیای میانه را دارند .برای تعیین حجم نمونه از رول نمونهگیری گلوله برفی
(Sampling

 )Snowballاستفاده شد .این نوع نمونهگیری روشی ویراحتمالی است که

حالت انتااب تصادفی دارد و بهطور گسترده در تح ی ات کیفی استفاده میشود .در
این رول پژوهشگر ابتدا افرادی را شناسایی میکند و پس از دریافت اطالعات از آنها
میخواهد فرد یا افراد دیگری را به وی معرفی کنند ) .(Noy, 2009براساس این حجم
نمونه  25نفر تعیین شد .درنهایت ،دادههای مورد نیاز برای بررسی واعیت موجود
ایران و کشورهای آسیای میانه از سایت بانك جهانی و دادههای تجایهوتحلیل نتایج با
توزیع پرسشنامه مربوط به ماتریس سوات بین خبرگان گردآوری شد.

 .4بحث

.1-4بررسيوضعیتموجوددیپلماسياقتصادیایرانوکشورهایآسیایمیانه 
در این باش پس از م ایسه آماری واعیت اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه،
نتایج بررسی ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها و چالشهای دیپلماسی اقتصادی ایران

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 779 )...

در همكاری اقتصادی استان خراسان راوی با کشورهای آسیای میانه ارا ه میشود.
شكل  1پراکندگی جغرافیایی کشورهای آسیای میانه را نشان میدهد:


شکل.1پراکندگيجغرافیایکشورهایآسیایمیانه

همچنین ،شاخصهای م ایسهای ایران و کشورهای آسیای میانه برای توسعه
دیپلماسی اقتصادی ،در جدول  2ارا ه شده است.
.مقایسهشاخصهایاقتصادیایرانباکشورهایآسیایمیانه 

جدول2
شاخص 

واحد 
هاار کیلومتر

بیشترین 

.1

مساحت

.2

کل جمعیت

.3

نرخ رشد جمعیت

.4

شاخص توسعه انسانی امتیاز بین  0و  1قااقستان ()0/69

مربع
میلیون نفر
درصد

قااقستان ()2725
ازبكستان ()33/58

کمترین 

قرقیاستان
()200
ترکمنستان
()5/94

تاجیكستان ( )2/39قااقستان ()1/29
تاجیكستان
()0/53

شاخصایران  رتبهایران 
1745

2

82/91

1

1/35

5

0/59

3
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شاخص 

واحد 
میلیارد د،ر به

.5

تولید ناخالص داخلی قیمت ثابت سال
2010

.6

سرانه تولید ناخالص

داخلی
.7

سهم تجارت از تولید

ارزل صادرات کا،ها

و خدمات
.9

قااقستان

قرقیاستان

()213/25

()7/21

هااز د،ر به
قیمت ثابت سال قااقستان ()11/52
2010

ناخالص داخلی
.8

بیشترین 

کمترین 


ارزل واردات کا،ها و

خدمات
 .10سهم باش صنعت از
ارزل افاوده کل اقتصاد
 .11سهم باش صنعت از
کل اشتغال
 .12سهم باش کشاورزی
از ارزل افاوده کل اقتصاد
 .13سهم باش کشاورزی
از کل اشتغال
 .14سهم مساحت اراای
کشاورزی از کل اراای
 .15میانگین بارندگی
 .16سهم باش خدمات از
ارزل افاوده کل اقتصاد

درصد

قرقیاستان
()103/08

()35/16

قیمت ثابت سال قااقستان ()76/46
2010
میلیارد د،ر به
قیمت ثابت سال قااقستان ()69/12
2010

درصد

درصد

درصد

درصد

تاجیكستان
()0/77
تاجیكستان
()3/42

ترکمنستان

تاجیكستان

()56/97

()27/40

ترکمنستان

تاجیكستان

()39/83

()15/79

ازبكستان ( )25/52قااقستان ()4/47
تاجیكستان

قااقستان

()44/72

()14/86

قااقستان ()80/02

میلیمتر در سال تاجیكستان ()691
درصد

()1/12
ترکمنستان

میلیارد د،ر به

درصد

تاجیكستان

قااقستان ()55/53

تاجیكستان
()34/06
ترکمنستان
()161
ترکمنستان
()28/14

شاخصایران  رتبهایران 
491/06

5/92

56/17

90/30

22/06

1

2

5

1

2

31/68

2

31/39

2

12/18

5

17/37

6

28/21

6

228

4

55/83

1

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 781 )...
شاخص 
 .17سهم باش خدمات از
کل اشتغال
 .18سهولت راهاندازی
کسب و کار
 .19مدت زمان ،زم برای
تأسیس کسبوکار
 .20تعداد بانكهای تجاری
 .21درصد کاربران اینترنت
به کل جمعیت

واحد 

بیشترین 

درصد

قااقستان ()64/16

امتیاز بین  0تا
100
روز
بهازای هر 100
هاار نفر
درصد

قااقستان ()79/56
قرقیاستان ()10

شاخصایران  رتبهایران 

کمترین 

تاجیكستان
()39/49
تاجیكستان
()61/27
ازبكستان ()3

ازبكستان ( )34/19قااقستان ()7/96
قااقستان ()81/88

ترکمنستان
()21/25

51/24

4

58/55

6

72/5

6

31/09

2

70/0

2

Source: World bank, 2020.

یافته های فوق این واقعیت را تبیین می کند که منط ه آسیای میانه با جمعیتی بالغ
بر  73میلیون نفر ،از فرصت های فراوان اقتصادی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی
ایران ،به ویژه در حوزه کشاورزی برخوردار است .زیرا سهم اراای کشاورزی از کل
مساحت کشور در آنها با ،بوده و از منابع آبی فراوان برخوردارند .بنابراین امكان
توسعه کشت فراسرزمینی ایران در این منط ه به ویژه برای محصو،ت کشاورزی با
نیاز آبی با ،وجود دارد.

 .2-4نقاط ضعف ،نقاط قوت ،فرصتها و چالشهای توسعه دیپلماسي
اقتصادیاستانخراسانرضویباکشورهایآسیایمیانه 
سند چشمانداز ایران در افق  ،1404جایگاه اقتصادی کشور را در صدر کشورهای منط ه
جنوب ورب آسیا قرار داده و این منط ه را به چهار زیرباش «آسیای میانه»« ،قف از»،
«خاورمیانه» و «کشورهای همسایه» ت سیم کرده است .آسیای میانه حدود  34درصد از
مساحت منط ه سند چشمانداز ایران در افق  1404را دربرگرفته و حدود  13درصد از

 782مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم769 - 798 ،

جمعیت منط ه سند مذکور را بهخود اختصاص داده ،ولی تنها حدود  5درصد از کل
تولید ناخالص منط ه سند چشمانداز ایران در افق  ، 1404در آن مح ق شده است.
برخی از کارشناسان (ده انی فیروزآبادی و دامنپاك1395 ،؛ کوهكن و رحیمینژاد،
 ) 1398پتانسیل مباد،ت تجاری ایران با آسیای میانه را بسیار بیشتر از میاان موجود
می دانند .پتانسیلی که در بین این کشورها متفاوت است از جمله نرخ تعرفه واردات که
بین 0 /5درصد برای ترکمنستان تا  19درصد برای ازبكستان متفاوت است .جدول 3
عمدهترین شرکای تجاری کشورهای آسیای میانه را نشان میدهد.
.عمدهترینشرکایتجاریکشورهایآسیایمیانه 

جدول3
ردیف 

کشور 

اولویتشرکایعمدهتجاری 

1

تاجیكستان

چین ،روسیه ،قااقستان ،ایران

2

قااقستان

روسیه ،چین ،تاجیكستان ،ایران

3

ازبكستان

روسیه ،قااقستان ،چین ،ترکیه ،ایران

4

ترکمنستان

ترکیه ،روسیه ،چین ،افغانستان ،ایران

5

قرقیاستان

روسیه ،چین ،قااقستان ،ازبكستان ،ایران
Source: World bank, 2020.

یافتههای فوق نشان میدهد برای پنج کشور آسیای میانه ،ایران آخرین شریك
تجاری محسوب میشود که این مسئله بیانگر لاوم توجه بیشازپیش به توسعه
دیپلماسی اقتصادی کشور با آسیای میانه است .ازطرمدیگر ،استان خراسان راوی،
واقع در شمال شرق ایران ،به دلیل قرار داشتن بارگاه م دس امام راا (ع) در آن،
هرساله میابان میلیونها گردشگر است .همچنین  834کیلومتر مرز مشترك با دو کشور
افغانستان و ترکمنستان ،امكان انجام فعالیتهای اثرباش در راستای مناسبات اقتصادی
و فرهنگی با این دو کشور و آسیای میانه را فراهم میکند .استان خراسان راوی با
جمعیتی بالغ بر  6میلیون نفر و مساحتی حدود  7درصد کل کشور از مراکا مهم

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 783 )...

اقتصادی ایران در باشهای خدمات ،صنعت و کشاورزی بهشمار میآید .این استان از
دیرباز بهعنوان منط های مهم ازلحاظ خدمات ،کشاورزی و صنعت شناخته شده است.
سهم اشتغال استان در باشهای گوناگون بهترتیب :خدمات  42/6درصد ،صنعت 28/8
درصد و کشاورزی  28/5درصد است .استان خراسان راوی قطب تولید محصو،ت
وذایی کشور و بهعنوان دومین استان ازنظر سط زیرکشت محصو،ت کشاورزی و
حا ا رتبههای با ،در تولید محصو،ت کشاورزی است .خراسان راوی همچنین
دروازه شرق ایران و شاهراه ترانایتی کا ،در شمال شرق برای کشورهای آسیای میانه،
افغانستان و پاکستان بهشمار میآید .اما یكی از محدودیتهای اصلی توسعه اقتصادی
در استان خراسان راوی ،واعیت منابع آبی است .بهطوریکه این استان در میان سایر
استانهای کشور بیشترین تراز منفی منابع آبی زیرزمینی معادل  1/28میلیارد مترمكعب در
سال را دارد (وب سایت استانداری خراسان راوی .)1399 ،در شكلها و جدولهای ذیل
مهمترین ماایای اقتصادی استان خراسان راوی در حوزههای ماتلف کشاورزی ،صنعت،
معدن و خدمات به تصویر کشیده شده است.

مأخذ :وبسایت استانداری خراسان راوی.1399 ،

.برخيازمهمترینمزایایاقتصادیاستانخراسانرضوی

شکل2
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مأخذ :وبسایت استانداری خراسان راوی.1399 ،

.برخيازمهمترینمزایایاقتصادیاستانخراسانرضویدربخشکشاورزی

شکل3

جدول.4برخيازصنایعدارایمزیتاستانخراسانرضوی 

مأخذ :وبسایت استانداری خراسان راوی.1399 ،



مأخذ :وبسایت استانداری خراسان راوی.1399 ،

.برخيازمهمترینمزایایاقتصادیاستانخراسانرضویدربخشمعدن

شکل4

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 785 )...

ازطرمدیگر ،استان خراسان راوی ن ش عمدهای در واعیت تجارت خارجی
ایران بازی میکند .صادرات استان خراسان راوی  4درصد سهم ارزشی صادرات
کشور را بهخود اختصاص داده است .همجواری استان خراسان راوی با تعدادی از
کشورهای آسیای میانه نیا این استان را به یك قطب صادراتی کشور تبدیل کرده است.
میاان صادرات ویرنفتی استان خراسان راوی  1/8میلیارد د،ر است که باش اعظمی
از این صادرات به کشورهای آسیای میانه انجام میگیرد .عالوهبر این ،همجواری استان
خراسان راوی با آسیای مرکای و ویژگیهای ژ وپلیتیك و ژ واستراتژیك این منط ه
جایگاه ویژهای در مالحظات امنیتی ر اقتصادی کشور ایجاد کرده است .استان خراسان
راوی بیش از  33درصد از سهم صادرات به آسیای میانه را در اختیار دارد که در
سالهای اخیر کاهش داشته و بیانگر لاوم توجه بیشتر به فعالسازی دیپلماسی اقتصادی
استان خراسان راوی با منط ه آسیای میانه است .جدول  5سهم استان خراسان راوی
را از صادرات کا ،به کشورهای آسیای میانه نشان میدهد.
جدول.5سهم استانخراسانرضویاز صادرات کاال به کشورهای آسیای میانه(درصد) 
سال 

ترکمنستان 

تاجیکستان 

قزاقستان 

قرقیزستان 

ازبکستان 

میانگین 

1390

56

72

40

83

48

59.8

1391

56

64

40

89

47

59.2

1392

49

54

31

83

37

50.8

1393

48

58

33

84

32

51.0

1394

33

61

29

84

17

44.8

1395

40

60

28

84

22

46.8

1396

42

49

24

62

49

45.2

1397

41

34

26

71

12

36.8

1398

39

33

25

66

12

35.0

1399

37

33

23

63

11

33.4

میانگین 

 44.1

51.8

29.9

76.9

28.7

مأخذ :وبسایت گمرك جمهوری اسالمی ایران.1400،
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همانطور که مشاهده میشود ،کشورهای آسیای میانه سهم زیادی از ارزل
صادراتی استان خراسان راوی را تشكیل میدهند .توجه به این سهم از صادرات و
تالل در راستای افاایش آن ،میتواند ن ش بهساایی در توسعه تجارت استان با
همسایگان داشته باشد .در حوزه کشورهای آسیای میانه بیشترین سهم مربوط به
تاجیكستان و قرقیاستان است .البته کشور ترکمنستان نیا سهم زیادی از ارزل د،ری
صادرات استان را بهخود اختصاص داده است .بهطورکلی ،همانطورکه آمار و ارقام
نشان میدهد ،استان خراسان راوی ن ش مهمی از تجارت ایران به آسیای میانه را
تشكیل میدهد .آمارها نشان میدهد متأسفانه در سالهای اخیر ،باش زیادی از بازارهای
آسیای میانه بهدلیل مشكالت پیش روی صادرات از دست رفته است.
ازطرمدیگر ،در این تح یق با استفاده از نظرهای خبرگان ابعاد ماتریس سوات
(ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها و چالشهای) توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان
راوی با کشورهای آسیای میانه مشاص شد .سپس با استفاده از میانگین طیف لیكرت
پنج ن طهای (اهمیت بسیار کم= ،1اهمیت کم= ،2اهمیت متوسط= ،3اهمیت زیاد= 4و
اهمیت بسیار زیاد= ،)5ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها و چالشهای شناسایی شده
رتبهبندی شد و نتایج آن در جداول  6و  7ارا ه شده است.
جدول.6عواملداخلي(نقاطضعفونقاطقوت)توسعهدیپلماسياقتصادیخراسانرضویبا
کشورهایآسیایمیانه 
ردیف 

نقاطقوت 

امتیاز  رتبه 

1

وجود امكانات حملون ل ریلی ،هوایی و زمینی و دریایی

3/78

7

2

وجود صادرکنندگان با تجربه درزمینه صادرات به کشورهای آسیای میانه

3/99

2

3

ارت اء علوم و فناوری در برخی از رشتهها در سط بنگاههای تولیدی

3/72

10

4

شمار زیاد محصو،ت تولیدی در ایران برای عراه در کشورهای آسیای میانه

3/55

13

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 787 )...
5

نادیكی به کشورهای آسیای میانه و مرز مشترك با کشور ترکمنستان

3/91

3

6

مناسب بودن هاینه انرژی در ایران

3/75

9

7

فعال شدن شرکتهای صادرکننده کا ،و خدمات در ایران

3/76

8

3/53

14

9

قطب بودن خراسان راوی در تولید مواد وذایی

4/13

1

10

برخورداری از جوانان تحصیلکرده جویای کار و فعالیت اقتصادی

3/47

15

11

دسترسی ایران به آبهای آزاد

3/87

4

12

وجود معادن ارزشمند و ونی در استان خراسان راوی

3/83

5

13

مایت استان خراسان راوی در صنایع پوشاك ،چرم ،مبلمان و ...

3/79

6

14

برخورداری از پایانههای مرزی دووارون ،سرخس ،لطفآباد و باجگیران

3/66

11

3/61

12

8

15

اهتمام دولتمردان به توسعه روابط با کشورهای آسیای میانه با ع د
مواف تنامههای تجاری

برخورداری استان خراسان راوی از بیشترین شرکتهای حملون ل بینالمللی
در کشور بعد از تهران

ردیف  نقاطضعف 

امتیاز  رتبه 

1

رقابت منفی صادرکنندگان

4/01

3

2

با ،بودن هاینه تمام شده کا،های داخلی

3/94

4

3

با ،بودن هاینه حملون ل

3/72

8

4

با ،بودن هاینه تشریفات صادرات

3/66

10

5

با ،بودن هاینه اخذ و تمدید کارتهای بازرگانی

3/51

11

6

پا ینتر بودن کیفیت کا،های صادراتی در م ایسه با کشورهای رقیب

4/11

1

7

بسته بندی نامناسب

3/91

5
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8

تغییر مداوم و مبهم بودن قوانین و م ررات تجاری در مبادی گمرکی و

3/88

6

9

اعف در استفاده از تجارت الكترونیك و فناوری اطالعات

3/34

15

10

محدود بودن شرکتهای قوی صادراتی و بنگاههای صادرات محور

3/47

12

11

بوروکراسی اداری زاید و وقتگیر برای صدور کا،

3/71

9

12

مشكالت مربوط به باش حمل ون ل (ریلی ،هوایی و زمینی) بهویژه کمبود واگن

3/75

7

13

اعف خدمات بانكی و بیمهای برای صادرات

3/37

14

14

عدم عالقه شرکتهای ایرانی به فعالیتهای گروهی در قالب هولدینگهای صادراتی

3/41

13

15

اعف در بازاریابی بینالمللی

4/05

2

بازارچههای مرزی استان

مأخذ :یافتههای تح یق.

هاوچالشهای)توسعهدیپلماسياقتصادیخراسانرضویبا


.عواملخارجي(فرصت
جدول7
کشورهایآسیایمیانه 
فرصتها 


ردیف 

امتیاز  رتبه 

1

ثبات اقتصادی کشورهای آسیای میانه

3/75

10

2

عضویت ایران و کشورهای آسیای میانه در سازمانهای منط های اکو و شانگهای

3/59

13

3/51

14

4

وجود منابع آبی فراوان در برخی از کشورهای آسیای میانه

4/15

1

5

اشتراکات فرهنگی مردم ایران با کشورهای آسیای میانه

4/11

2

6

بازار بارگ آسیای میانه با جمعیت با ،جهت صادرات انواع کا،

3/91

6

7

سرمایه گذاری خارجی با ،در کشورهای آسیای میانه در م ایسه با ایران

3/65

12

8

عدم دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد

4/03

3

3

کشت محصو،ت کشاورزی با نیاز آبی با( ،کشت فراسرزمینی) در برخی
کشورهای آسیای میانه

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 789 )...
9

منابع معدنی و ثروتهای فراوان طبیعی در کشورهای آسیای میانه

3/88

7

10

نیاز شدید کشورهای آسیای میانه به واردات کا،

3/97

4

11

عالقه برخی از کشورهای آسیای میانه به مصرم کا،های ایرانی

3/93

5

12

حضور نمایندگان ایران در نمایشگاههای عراه کا ،و خدمات آسیای میانه

3/85

8

13

است رار نمایندگیهای سیاسی و اقتصادی ایران در کشورهای آسیای میانه

3/69

11

14

وجود اتاق های بازرگانی مشترك بین ایران و کشورهای آسیای میانه

3/79

9

چالشها 


ردیف 

امتیاز  رتبه 

1

مشكالت صدور ویاا

3/49

12

2

مشكالت سیاسی با کشورهای آسیای میانه

3/55

10

3

تداخل وظیفه در نهادهای دولتی

3/51

11

4

عدم حمایت کافی سفارتاانهها

3/43

13

5

کمبود رایانهای بازرگانی متاصص

3/35

15

6

نوسانات قوانین سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای میانه در زمینه تجارت کا،

4/16

1

7

با ،بودن تعرفههای گمرکی

3/38

14

8

فعال نبودن میا اقتصادی مشترك

3/31

16

9

مشكالت مربوط به ن ل و انت ال ارز

3/95

3

3/63

8

3/58

9

3/69

7

13

تحریمهای بینالمللی

3/89

4

14

وجود رقبای قدرتمند از جمله چین ،ترکیه و روسیه در آسیای میانه

4/12

2

10
11
12

اعف در تدوین برنامههای جامع و اجرایی حمایتی برای صادرات به کشورهای
آسیای میانه
به روز نبودن آمار و اطالعات مورد نیاز از کشورهای هدم
ف دان راهبرد تولیدات صادرات محور و عدم توجه کافی به خواسته مشتریان
بازارهای هدم
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15

ساختارهای اعیف اقتصادی و اعف در سیستمهای بانكی و بیمهای در

3/72

6

16

واعیت ناسالم اقتصادی مثل اخذ رشوه ،زورگیری و  ...در آسیای میانه

3/27

17

17

اعف ثبت برند تجاری محصو،ت ایران در بازارهای آسیای میانه

3/81

5

کشورهای آسیای میانه

مأخذ :یافتههای تح یق.

یافتههای فوق نشان میدهد در میان ن اط قوت توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان
راوی با کشورهای آسیای میانه ،بهترتیب .1 :قطب بودن خراسان راوی در تولید مواد
وذایی .2 ،وجود صادرکنندگان باتجربه درزمینه صادرات به کشورهای آسیای میانه.3 ،
نادیكی به کشورهای آسیای میانه و مرز مشترك با کشور ترکمنستان .4 ،دسترسی ایران به
آبهای آزاد و  .5وجود معادن ارزشمند و ونی در استان خراسان راوی ،در اولویتاند.
همچنین ،در میان ن اط اعف توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان راوی با کشورهای
آسیای میانه ،بهترتیب .1 :پایینتر بودن کیفیت کا،های صادراتی در م ایسه با کشورهای
رقیب .2 ،اعف در بازاریابی بینالمللی .3 ،رقابت منفی صادرکنندگان .4 ،با ،بودن هاینه
تمام شده کا،های داخلی و  .5بسته بندی نامناسب ،اولویت دارند .عالوهبراین ،در میان
فرصتهای توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان راوی با کشورهای آسیای میانه،
بهترتیب .1 :وجود منابع آبی فراوان در برخی از کشورهای آسیای میانه .2 ،اشتراکات
فرهنگی مردم ایران با کشورهای آسیای میانه .3 ،محصور بودن کشورهای آسیای میانه در
خشكی و دسترسی نداشتن به آبهای آزاد .4 ،نیاز شدید کشورهای آسیای میانه به
واردات کا ،و  .5عالقه برخی از کشورهای آسیای میانه به مصرم کا،های ایرانی ،در
اولویتاند .ازطرمدیگر ،در میان چالشهای توسعه دیپلماسی اقتصادی خراسان راوی
با کشورهای آسیای میانه ،بهترتیب .1 :نوسانات قوانین سیاسی و اقتصادی کشورهای
آسیای میانه درزمینه تجارت کا .2 ،،وجود رقبای قدرتمند ازجمله چین ،ترکیه و روسیه
در آسیای میانه .3 ،مشكالت مربوط به ن لوانت ال ارز .4 ،تحریمهای بینالمللی و .5
اعف ثبت برند تجاری محصو،ت ایران در بازارهای آسیای میانه ،اولویت دارند.

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 791 )...

.3-4راهبردهایتوسعهدیپلماسياقتصادیاستانخراسانرضویباکشورهای
آسیایمیانه 
پس از تعیین ن اط اعف ،ن اط قوت ،فرصتها و چالشهای توسعه دیپلماسی
اقتصادی استان خراسان راوی با کشورهای آسیای میانه ،راهبردهای توسعه دیپلماسی
اقتصادی استان خراسان راوی با کشورهای آسیای میانه مشاص شد و نتایج آن در
جدول  8ارا ه شده است.
جدول.8راهبردهایتوسعهدیپلماسياقتصادیخراسانرضویباکشورهایآسیایمیانه 
.1

توسعه صادرات مواد وذایی به آسیای میانه با توجه به قطب بودن خراسان

راوی در تولید مواد وذایی
راهبردهای

.2

بهبود زیرساختهای صادراتی مثل زیر ساختهای حملون ل و تأمین واگن

توسعهای ()SO

.3

استفاده از رولهای نوین بازاریابی کا ،و خدمات

.4

حمایت عملی و مؤثر از بازرگانان ایرانی در آسیای میانه

.5

تسهیل در قوانین و م ررات و روانسازی صادرات در کشور

.1

توسعه کشت فراسرزمینی محصو،ت کشاورزی با نیاز آبی با،

راهبردهای

.2

برنامهریای برای توسعه صادرات و ترانایت کا،و صدور مجدد محصول

تنوع ()ST

.3

توسعه نمایندگیهای سیاسی و اقتصادی ایران در کشورهای هدم و افاایش

اثرباشی آنها

راهبردهای
بازنگری ()WO

.1

بهبود خدمات بانكی و بیمهای برای صادرات کا ،و خدمات

.2

بهبود کیفیت و بستهبندی کا،های صادراتی و تأمین خواسته مشتریان بازارهای

هدم
.3

بهبود فرهنگ صادراتی و استفاده از رولهای نوین صادرات و ایجاد هولدینگها

و تشكلهای صادراتی
راهبردهای
محافظهکارانه
()WT

.1

تثبیت نرخ ارز و قیمت کا ،و خدمات در کشور حداقل برای یك دوره چندساله

.2

ارت ای سط دانش تجار و بازرگانان ایرانی

مأخذ :یافتههای تح یق.

 792مطالعات اقتصاد سیاسي بینالملل ،1400 ،دورة چهارم ،شمارة دوم769 - 798 ،

 .5نتيجهگيري
شواهد گویای آن است که برای تمامی کشورهای آسیای میانه ،ایران آخرین شریك
تجاری است .همچنین ،در میان استانهای کشور ،استان خراسان راوی بیشترین سهم
صادرات به کشورهای آسیای میانه را دارد که در سالهای اخیر سهم صادرات این استان
به منط ه یاد شده بهشدت کاهش یافته است .بنابراین لاوم توجه بیشتر به توسعه
دیپلماسی اقتصادی این استان با منط ه آسیای میانه اهمیت انكارناپذیری دارد .ازاینرو،
این مطالعه به بررسی ن ش دیپلماسی اقتصادی در توسعه همكاریهای اقتصادی استان
خراسان راوی با آسیای میانه در قالب بررسی و رتبهبندی ن اط اعف ،ن اط قوت،
فرصتها و چالشها و درنهایت ارا ه راهبردهای این حوزه پرداخته است .بهمنظور
گردآوری دادهها ،پرسشنامههای تح یق در اختیار اعضای خبره اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان راوی و نمایندگی وزارت خارجه در شمال شرق کشور
( )n=25قرار گرفت .همچنین ،جهت تجایهوتحلیل دادهها از ماتریس سوات استفاده شد.
نتایج نشان داد در میان ن اط اعف شناسایی شده ،بهترتیب :پایینتر بودن کیفیت کا،های
صادراتی در م ایسه با کشورهای رقیب ،اعف در بازاریابی بینالمللی ،رقابت منفی
صادرکنندگان ،با ،بودن هاینه تمام شده کا،های داخلی و بستهبندی نامناسب ،دارای
اولویتاند .در میان ن اط قوت شناسایی شده ،بهترتیب :قطب بودن خراسان راوی در
تولید مواد وذایی ،وجود صادرکنندگان باتجربه درزمینه صادرات به کشورهای آسیای
میانه ،نادیكی به کشورهای آسیای میانه و مرز مشترك با کشور ترکمنستان ،دسترسی ایران
به آبهای آزاد و وجود معادن ارزشمند و ونی در استان خراسان راوی ،از اولویت
برخوردارند .در میان فرصتهای شناسایی شده ،بهترتیب :وجود منابع آبی فراوان در
برخی از کشورهای آسیای میانه ،اشتراکات فرهنگی مردم ایران با کشورهای آسیای میانه،
محصور بودن کشورهای آسیای میانه در خشكی و دسترسی نداشتن به آبهای آزاد ،نیاز
شدید کشورهای آسیای میانه به واردات کا ،و عالقه برخی از کشورهای آسیای میانه به
مصرم کا،های ایرانی ،در اولویتاند .در میان چالشهای شناسایی شده ،بهترتیب:

نقش دیپلماسي اقتصادي در توسعه ( ...سیدمحمد فهیميفرد ،حمید سعیدي جوادي و 793 )...

نوسانات قوانین سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای میانه درزمینه تجارت کا ،،وجود
رقبای قدرتمند ازجمله چین ،ترکیه و روسیه در آسیای میانه ،مشكالت مربوط به
ن لوانت ال ارز ،تحریمهای بینالمللی و اعف برند محصو،ت ایران در بازارهای آسیای
میانه ،دارای اولویتاند.

 .6پيشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از ن ش بررسی دیپلماسی اقتصادی در توسعه همكاریهای
اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه با مطالعه موردی استان خراسان راوی،
پیشنهادات ذیل به بازرگانان و مسئو،ن حوزه سیاست و تجارت خارجی کشور بهویژه
در استان خراسان راوی ارا ه میشود:
الف) با توجه به نتایج حاصل از بررسی ن اط قوت توسعه دیپلماسی اقتصادی با
کشورهای آسیای میانه ،موارد برشمرده را ت ویت کنند :ت ویت کمیوکیفی تولید مواد
وذایی ،اشتراكگذاری تجربه صادرکنندگان درزمینه تجارت با کشورهای آسیای میانه،
ت ویت مایت استان خراسان راوی در تبدیل مواد خام معادن ارزشمند و ونی استان
خراسان راوی به محصو،ت با ارزل افاوده با.،
ب) با توجه به نتایج ح اصل از بررسی ن اط اعف توسعه دیپلماسی اقتصادی با
کشورهای آسیای میانه ،اقدامات ذیل را در اولویت قرار دهند :افاایش کیفیت کا،های
صادراتی در م ایسه با کشورهای رقیب ،ت ویت بازاریابی بینالمللی در کشورهای
آسیای میانه ،حذم رقابت منفی میان صادرکنندگان ،کاهش هاینه تمام شده کا،های
تولید داخل برای صادرات و بهبود واعیت بستهبندی کا،های صادراتی.
ج) با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرصتهای توسعه دیپلماسی اقتصادی با
کشورهای آسیای میانه ،از فرصتهای ذیل بهمنظور توسعه تجارت با کشورهای آسیای
میانه بهرهبرداری حداکثری شود :وجود منابع آبی فراوان در برخی از کشورهای آسیای
میانه برای توسعه کشت فراسرزمینی محصو،ت کشاورزی ،اشتراکات فرهنگی مردم
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ایران با کشورهای آسیای میانه ،محصور بودن کشورهای آسیای میانه در خشكی و عدم
دسترسی به آبهای آزاد ،نیاز شدید کشورهای آسیای میانه به واردات کا ،و عالقه
برخی از کشورهای آسیای میانه به مصرم کا،های ایرانی.
د) با توجه به نتایج حاصل از بررسی چالشهای توسعه دیپلماسی اقتصادی با
کشورهای آسیای میانه ،راهكارهای حذم یا کاهش آثار منفی چالشهای ذیل را فراهم
کنند :نوسانات قوانین سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای میانه درزمینه تجارت کا،،
وجود رقبای قدرتمند ازجمله چین ،ترکیه و روسیه در آسیای میانه ،مشكالت مربوط به
ن لوانت ال ارز ،تحریمهای بینالمللی و اعف برند و ثبت عال م تجاری محصو،ت
ایران در بازارهای آسیای میانه.
هر) بهمنظور توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آسیای میانه ،راهبردهای ذیل
اجرایی شود :توسعه صادرات مواد وذایی به آسیای میانه با توجه به قطب بودن خراسان
راوی در تولید مواد وذایی ،بهبود زیرساختهای صادراتی مثل زیرساختهای
حملون ل و تأمین واگن ،استفاده از رولهای نوین بازاریابی کا ،و خدمات ،حمایت
عملی و مؤثر از بازرگانان ایرانی در آسیای میانه تسهیل در قوانین و م ررات و
روانسازی صادرات در کشور ،بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای آسیای میانه،
توسعه کشت فراسرزمینی محصو،ت کشاورزی با نیاز آبی با ،،برنامهریای برای توسعه
صادرات و ترانایت کا ،و صدور مجدد محصول ،توسعه نمایندگیهای سیاسی و
اقتصادی ایران در کشورهای هدم و افاایش اثرباشی آنها ،بهبود خدمات بانكی و
بیمهای برای صادرات کا ،و خدمات ،بهبود کیفیت و بستهبندی کا،های صادراتی و
تأمین خواسته مشتریان بازارهای هدم ،بهبود فرهنگ صادراتی و استفاده از رولهای
نوین صادرات و ایجاد هولدینگها و تشكلهای صادراتی ،تثبیت نرخ ارز و قیمت کا ،و
خدمات در کشور حداقل برای یك دوره چندساله و ارت ای سط
بازرگانان ایرانی.

دانش تجار و
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