
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  ندگينماي 
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي رزم حسينی

 استاندار محترم خراسان رضوي

 صندوق بين المللی پيرامون اوضاع اقتصادي كشورهاي آسياي ميانه  ديدگاههايموضوع: 

 با سالم؛

 

 صندوق ديدگاههاي» عنوان تحت آباد عشق در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله گزارش پيوست به احتراماَ        

 مي ارسال برداري بهره و مالحظه جهت «تركمنستان و ميانه آسياي كشورهاي اقتصادي اوضاع پيرامون پول المللي بين

 .گردد

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم اطالعات استان خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم سازمان امور اقتصادي و دارائي خراسان رضوي  - 

 فرمانده محترم قرارگاه مركزي انصار  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 مديرعامل محترم شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم استاندارد وتحقيقات صنعتي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم خانه صنعت و معدن خراسان رضوي  - 

 يرياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضو  - 

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي  - 

 مدير كل محترم ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان رضوي  - 

 جناب آقاي  باقري مقدم دستيار وزير و مدير كل محترم اوراسيا  - 
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 انبهجناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوج  - 

 جناب آقاي  احمدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  عشق آباد  - 

 مرو  -سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران   - 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 کشورهای آسیای میانه و ترکمنستانپیرامون اوضاع اقتصادی نظرات صندوق بین المللی پول 
 

این منطقه منطبق های ظرفیتاقتصادی در آسیای میانه با کنونی نرخ رشد ندوق بین المللی پول، حسب دیدگاه ص

در دوازدهمین نشست آیندۀ اقتصادی قزاقستان در  (،IMFنیست. کریستین الگارد، رئیس صندوق بین المللی پول )

، حدود 2018. در حالی که در سال بخشیمما باید تالش کنیم تا توسعه اقتصاد جهانی را تسریع "این کشور گفت. 

 "درصد کاهش یافته است.  70این رقم به حدود  2019، در سال رشد بوددرصد از اقتصاد جهان در حال  75

درصد برسد و من فکر می  6/3انتظار دارد که رشد این شاخص در سال آینده به  وی گفت، این صندوق 

درصدی در کشورهای  3/3ما مطمئن هستیم که رشد »او افزود: . سرعت دهیمکنم الزم است توسعه اقتصادی را 

ه کرد که رئیس صندوق بین المللی همچنین اشار. «این کشورها منطبق نیستظرفیت های قفقاز و آسیای مرکزی با 

قفقاز و آسیای مرکزی حمایت های و زیرساخت ی مالی، آموزشهای سیاست  ی مرتبط بااین صندوق از فرایندها

درصد است و این در حالی است این منطقه  3سهم منطقه در بازارهای نوظهور جهانی فقط به گفته وی، می کند. 

تفاده نشده است، لذا این مسائل دقیقا نشان می دهد که در دارای پتانسیلها و ظرفیتهای بیشتری است که هنوز از آن اس

 این منطقه فرصت های بیشتری برای توسعه وجود دارد.

الزم به ذکر است که ترکمنستان با صندوق بین المللی پول در زمینه اصالحات اقتصادی همکاری  

کنند، داده های اقتصاد کالن را  نزدیکی دارد و کارشناسان این صندوق به طور مرتب از ترکمنستان بازدید می

نظارت می کنند و در وزارتخانه ها و ادارات کشور مذاکره می کنند. نتیجه بازرسی و گزارشات کارشناسان  

صندوق بین المللی پول اجازه می دهد پیش بینی های توسعه اقتصادی کشور را در کوتاه مدت و میان مدت ارائه 

ا به دولت ترکمنستان در اجرای اصالحات در اقتصاد، به ویژه در بخش بانکی و دهند و همچنین توصیه های الزم ر

 مالی رائه می دهند.

در عین حال، پیش بینی ها برای توسعه اقتصاد ترکمنستان توسط صندوق بین المللی پول، به عنوان یک  

یل اقتصاد جهانی، چشم انداز قاعده، ارتباط نزدیک دارد. بنابراین، صندوق بین المللی پول، در بررسی ماه آور

در آسیای مرکزی  2020-2019اقتصادی جهانی، پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی ترکمنستان در سال های 

 باالتر از همه کشورهای منطقه خواهد بود.

 3/6به  2019براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در سال  

درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش های دولت ترکمنستان، در چهارماهه اول  سال  6به  2020در سال  درصد و

 درصد بوده است. 2/6، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ترکمنستان به 2019



در عین حال، کارشناسان خاطر نشان می کنند که مشکالت اقتصادی کشورهای آسیای میانه عمدتا به دلیل 

عوامل منفی خارجی است از جمله جنگ تجاری بین آمریکا و چین و همچنین تحریم ها علیه روسیه، ایران و تاثیر 

 سایر کشورها در این خصوص تاثیرگذار می باشد.

، این صندوق پیش بینی 2019در باره اقتصاد ترکمنستان در سال  (IMFدر گزارش صندوق بین المللی پول)

ترکمنستان در  (GDP)بود وضعیت اقتصادی این کشور، رشد تولید ناخالص داخلی می کند که احتمال دارد با به

درصد بوده است اندکی  2/6که به میزان  2018درصد برسد و در مقایسه با سال  3/6به میزان  2019پایان سال 

خالص داخلی که توسط دولت ارائه گردیده، رشد تولید نا 2019افزایش داشته باشد. در گزارش سه ماهه اول سال 

 درصد اعالم شده است   2/6کشور 

نزولی شدن که با توجه به و افزوده همچنین در این گزارش درباره وضعیت اقتصادی ترکمنستان اشاره شده 

در این صورت افزایش یافته و سرمایه گذاریها و تامین مالی منابع خارجی ،افزایش بازدهی ریسک سرمایه گذاری ها

: تسریع در خصوصی سازی شرکتهای دولتی، ایجاد رقابت، ارتقاء حاکمیت قانون و کاهش خط انجام اموری از قبیل

قرمز در اقتصاد کشور، تداوم سیاستهای جایگزینی واردات که صادرات را رقابتی تر می کند، میتواند به تنوع 

 اقتصادی  کمک شایانی نماید. 

عبارتند از : تسریع در اصالح بازار و حرکت  2019همچنین توصیه های صندوق برای ترکمنستان در سال 

به سوی اقتصاد آزاد، تقویت سرمایه انسانی، خصوصی سازی شرکت های دولتی، حذف یارانه های دولتی در بخش 

سرمایه  ءانرژی، بهبود سیستم حقوقی، افزایش رقابت محصوالت صادراتی، ایجاد تنوع در اقتصادی ملی و ارتقا

ارزیابی ها و پیش بینی های صندوق بین المللی پول موید این است که ترکمنستان با اطمینان گذاری. با این شرایط 

به توسعه اقتصادی و اجتماعی خود ادامه می دهد و برنامه های گسترده ای را در اجرا دارد. این برنامه ها در روند 

زاد شکل گرفته و بهبود یابد که این تحوالت ساختاری و کیفی در کشور باعث میشود که مدل ملی اقتصاد بازار آ

 امر باعث حضور فعال کشور در اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد.

هیئت صندوق بین المللی پول هرساله در دونوبت در ماههای آوریل و اکتبر به ترکمنستان سفر کرده و 

بیانیه ای، ضمن پیش بینی وضعیت اقتصادی این کشور را مورد بررسی قرار داده و در پایان بازدید با صدور 

 شاخصهای مهم اقتصادی، توصیه های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور اعالم می نماید.   

های اصالحات اقتصادی دولت ترکمنستان در بخشهای مختلف اقتصادی شامل، ایجاد تنوع در بخش برنامه 

ها با دریافت ها، حذف یارانهصنعت و اجرای سیاست جایگزینی تولیدات داخلی بجای واردات آزادسازی قیمت

آموزشی و بهداشتی، توسعه  هزینه های مصرف آب برق و گاز، تقویت فضای بازرگانی و تجاری، بازسازی فضای

مناطق روستایی، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه امور ورزش و توجه به امور جوانان و توسعه دیگر 



( و همچنین 2025لغایت 2019های خدماتی است که در برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی هفت ساله دولت)بخش

 . نیز به آن توجه شده است 2019در بودجه سال 
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