
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 ١ماره اقتصادي قرقيزستان ش بولتنموضوع: 

  با سالم

 بيشكك در كشورمان سفارت اقتصادي بخش در كه 1 شماره قرقيزستان اقتصادي بولتن تصوير پيوست به ، احتراما         

  . گردد مي ارسال برداري بهره جهت ، گرديده تهيه

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديرعامل محترم سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي  - 

 رياست محترم دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 جهت اطالع 59/11/19مورخ  735913ايران در بيشكك بازگشت به نامه شماره  سفارت  - 

 

 

 

  ٥٥٩٢ / ٨٢١ / ٢٦٣٢٨٣ :شماره 
 ١٥/١٣/١٢٥٦ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

كك -جمهوري اسالمي اريان  سفارت  بيش
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  يادگاري 

 رئيس محترم اداره اول آسياي مركزي ) تركمنستان و قزاقستان (

 ١اقتصادي قرقيزستان شماره  بولتنموضوع: 

 با سالم،

 سايت و مطبوعات در مندرج اقتصادي اخبار گزيده شامل( 1 شماره) قرقيزستان اقتصادي بولتن پيوست به احتراماً،         

 موضوعات اهميت به توجه با. گردد مي ارسال برداري بهره و بررسي ، اطالع جهت گذشته هفته در قرقيزستان خبري هاي

ه و اطالع رساني به دستگاه هاي ذيربط تصميم به تهيه بولتن هفتگي مربوط اخبار مستمر پيگيري ضرورت و اقتصادي

مزبور گرفته شده است. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي اخبار و انعكاس به مراجع ذيربط از هر گونه نقطه 

 نظري در زمينه پربارتر شدن بولتن خبري مذكور اين سفارت را مطلع نمايند.

 
                                         

 خرازي سعيد  

 سفير
 

                          

 

 :  رونوشت

 اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي ايران  - 

 جناب آقاي  سجادي مديركل محترم ديپلماسي اقتصادمقاومتي،پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 جناب آقاي  بيزمارك مدير كل محترم همكاري هاي اقتصادي چند جانبه و بين المللي  - 

 اسالمي ايران در مسكو هوريجناب آقاي  جاللي سفير محترم جم  - 

 جناب آقاي  صمدزاده صابر سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در نورسلطان  - 

 مشهد -جناب آقاي  بهشتي منفرد رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي   - 

 م جمهوري اسالمي ايران در تاشكندجناب آقاي  نيرآبادي سفير محتر  - 

 جناب آقاي  ارباب خالص سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  عشق آباد  - 

 جناب آقاي  صابري سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  دوشنبه  - 

 

  ١٢٤١ / ٠٥٦ / ٧٣٥٩١٣ :شماره 
 ١٩/١٤/١٧٥1 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 بولتن اقتصادی قرقیزستان 

 1شماره 

 

 

 

 تیتر خبرها:

 تاسیس شورای سرمایه گذاری در  شهرداری بیشکک  -

 استراتژی جدید اوراسیایی ایاالت متحده و نقش آسیای مرکزی -

 مالقات نخست وزیر قرقیزستان با هیات شرکت مالی بین المللی -

 سوی قزاق هاخسارت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از  میزان -

 هفته اقتصادی قرقیزستان -

 های همکاری بین روسیه و قرقیزستاننگاهی به زمینه -

 دیدار وزیر امور خارجه قرقیزستان با مدیر منطقه ای بانک جهانی در آسیای مرکزی -

 ورود کاالهای قزاقستان به قرقیزستان بدون پرداخت مالیات -

 اظهارات نخست وزیر قرقیزستان درباره توسعه -

 به مدیریت خارجی« ماناس»تشکیل گروه کاری برای انتخاب مشاور در انتقال فرودگاه  -
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 تاسیس شورای سرمایه گذاری در  شهرداری بیشکک

دفتر مطبوعاتی شهرداری بیشکک گزارش داد: براساس مصوبه شهرداری بیشکک از 

شهرداری پایتخت شورای  شد دراتوف شهردار بیشکک امضا توسط عزیز سوراکم  که ۲۰۲۰ فوریه ۱۹ تاریخ

 .سرمایه گذاری ایجاد شده است

اجالسی دائمی برای جذب سرمایه گذاری در اقتصاد پایتخت و همچنین ایجاد -این شورا یک نهاد مشاوراتی

 .سیاست سرمایه گذاری مشترک خواهد بود

و در شبکه های اجتماعی در صفحات رسمی  داقل سه ماه یک بار تشکیل می شودنشست این شورا ح 

 .شهرداری پخش می شود و نتایج جلسات در وب سایت شهرداری منتشر خواهند شود

شرکت بزرگ  ۲۵ روسای ماز باکتایف به عهده خواهند گرفت.وظایف رئیس شورا را معاون اول شهردار آل

رکت ها توسط اداره اقتصاد و سرمایه که در بیشکک فعالیت دارند به مدت یک سال عضو شورا شدند. این ش

 .گذاری شناسایی و پیشنهاد شدند

 ایاالت متحده و نقش آسیای مرکزی ییاستراتژی جدید اوراسیا

در بیشکک  Kabar کر، نماینده رسمی وزارت امور خارجه آمریکا از استودیوی خبرگزاریآخانم ونسا 

متحده آمریکا و نقش آسیای مرکزی صحبت کرد. نامبرده بازدید و درباره استراتژی جدید اوراسیایی ایاالت 

نظرات خود را در مورد روابط دوجانبه قرقیزستان و آمریکا به اشتراک گذاشت و همچنین در مورد روابط آمریکا 

 با سایر کشور های منطقه اطالع داد.

کلی، بیشتر کمک به طور :  ین مقام آمریکایی با اشاره به کمک های کشورش به آسیای مرکزی گفتا

در قالب گرانت ارائه می شود. اینها وام نیستند که برای منطقه  ای مالی برای آسیای مرکزیها، از جمله کمک ه

بسیار مهم است. ما نمی خواهیم آسیای مرکزی وابسته مالی باشد. برای داشتن یک اقتصاد قوی، بدهی 

 .کشورهای منطقه نباید زیاد باشد

دانم که برای توسعه بخش مالی در ازبکستان کمک اعالم شده است و ما با  وی ادامه داد: من می

قزاقستان نیز روابط تجاری قوی داریم. در قرقیزستان پاییز سال جاری یک نمایشگاه برگزار شد که در آن 
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شرکت های آمریکایی معرفی شدند. همچنین یک نمایشگاه دیگر نیز برنامه ریزی شده است که بر فناوری 

 .یتال متمرکز خواهد شددیج

 

 مالقات نخست وزیر قرقیزستان با هیات شرکت مالی بین المللی

فوریه محمد کالی ابیلقاضیف، نخست وزیر قرقیزستان با جارجینا بایکر، معاون رئیس شرکت  ۲7روز در 

 کرد.( و مسئول آمریکای التین، اروپا و آسیای مرکزی و هیات همراه مالقات IFCمالی بین المللی )

بیکر در این نشست گفت: هیئت شرکت مالی بین المللی برای مطالعه فرصت های گسترش همکاری 

 های سرمایه گذاری و معرفی ابزارهای جدید مالی برای تعامل وارد جمهوری قرقیزستان شد.

در اجرای اولین پروژه مشارکت دولت و بخش خصوصی در قرقیزستان برای  IFC ابیلقاضیف به سهم

 Frezenius Medical ندهی مراکز همودیالیز اشاره کرد که در چارچوب آن شرکت بین المللیساما

Care .وی  بعنوان یکی از شرکت های ممتاز در تولید تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات همودیالیز جذب گردید

صوصی در همچنین خاطرنشان کرد که کمک موسسه مالی در تهیه پروژه های جدید مشارکت دولت و بخش خ

 بسیار مهم است.  حوزه بهداشت و آموزش برای قرقیزستان

عالوه بر این، در این جلسه در مورد چشم اندازهای همکاری متقابل در چارچوب پروژه های مشارکت 

محمد کالی  دولت و بخش خصوصی برای نوسازی و توسعه فرودگاه ها مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.

ت این پروژه برای استفاده مؤثر پتانسیل قرقیزستان در ایجاد هاب هوایی ترانزیت منطقه ای، ابیلقضایف بر اهمی

توسعه زیرساخت های فرودگاهی، ایجاد شرایط برای توسعه گردشگری و گشودن مقاصد و مسیر های بین 

 المللی جدید تأکید کرد.

به گسترده این شرکت مالی با توجه به تجر IFC نخست وزیر قرقیزستان و معاون منطقه ای شرکت

بین المللی در اجرای پروژه های مشابه در زمینه توسعه فرودگاه در سایر کشورها، از موفقیت همکاری های 

مشترک در این راستا ابراز اطمینان کردند. جورجینا بیکر به برنامه هایی برای همکاری سرمایه گذاری در ساخت 

 ره کرد.و ساز مسکن اجتماعی در قرقیزستان اشا
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   ۲۰1۹ میزان تجارت بین قرقیزستان و کشور های اتحادیه اروپا در سال

دفتر مطبوعاتی وزارت اقتصاد گزارش داد: جمهوری قرقیزستان در جلسه سازمان تجارت جهانی شرکت 

 کرد و بیانیه ای صادر کرد که در آن اتحادیه اروپا را به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد برای جمهوری

 قرقیزستان ذکر کرده است.

نوربک مکسوتوف نماینده وزارت اقتصاد جمهوری قرقیزستان در امور تجارت جهانی در سخنرانی خود 

آمارهای اساسی تجارت با اتحادیه اروپا مطرح کرد: سهم اتحادیه اروپا در تجارت جمهوری قرقیزستان 

گردش تجارت  ۲۰۱۹ بوده است. در سال ٪۵.۶ -، واردات ٪۴7.۲ -بوده، از جمله صادرات  ٪۱7 ۲۰۱۹ سال

-میلیون دالر، از جمله صادرات  ۱۹۳.۹ میلیارد و ۱ کاال قرقیزستان با کشورهای اتحادیه اروپا بالغ

 میلیون دالر بوده است. ۳۰۹.۱ -میلیون دالر، واردات  ۸۸۴.۹ 

محصوالت کشاورزی )پنبه خام، صادرات قرقیزستان به بازار اتحادیه اروپا عمدتا از فلزات گرانبها و طال، 

لوبیا، قارچ و میوه(، وسایل نقلیه و قطعات آنها، موتورها، تجهیزات، ضایعات فلزات آهنی و غیر   تنباکو، سبزیجات

صادرات اتحادیه اروپا به قرقیزستان: ماشین آالت )تجهیزات صنعتی، دستگاههای  آهنی تشکیل می شود.

ازنده(، وسایل نقلیه و قطعات آن، ابزار و ابزار های نوری، دارو، محصوالت مکانیکی، ماشینهای برقی و اجزای س

 غذایی مختلف، روغنهای معدنی )روان کننده ها(، کاغذ، مقوا و محصوالت آن می باشند.

عمومی موسوم  به طرح ترجیحی مهوری قرقیزستان توجه ویژه ای در سخنرانی نماینده ج

 که توسط اتحادیه اروپا ارئه شده است( Generalized System of Preference)+(  GSP)  به

کاال را  ۶۰۰۰ کارآفرینان قرقیزستان می توانند بدون پرداخت عوارض تعرفه بیش از براساس این طرح اشاره شد.

به بازار اتحادیه اروپا صادر کنند. این لیست به طور عمده شامل محصوالت کشاورزی، مانند میوه و سبزیجات 

والت کنسرو؛ آب میوه؛ آجیل، لوبیا، تنباکو، محصوالت نمدی؛ منسوجات؛ کاالهای چرمی و دیگر خشک، محص

فرصت های جدیدی را برای تولید کنندگان داخلی جمهوری   + به جمهوری قرقیزستان GSP است. وضعیت

تی گیاهی و فنی قرقیزستان برای صادرات محصوالت به بازار اتحادیه اروپا مطابق با الزامات بهداری، بهداش

 اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

نماینده جمهوری قرقیزستان در رابطه با بخش خدمات تاکید کرد که گردشگری برای تقویت پتانسیل روابط 

 تجاری در بخش خدمات بسیار جذاب به نظر می رسد.
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 خسارت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی قزاق ها میزان

اشاره به دفتر مطبوعاتی وزارت تجارت و همگرای جمهوری قزاقستان گزارش داد: قزتاگ با 

میلیارد تنگه خسارت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از حمل نقل کاال از قرقیزستان را  ۶ قزاقستان

 محاسبه کرده است.

کمسیون اقتصادی ژانیل کوشوکاوا معاون وزیر تجارت و همگرای جمهوری قراقستان در جلسه شورای 

براساس موارد گمرکی بین کشورهای ما ایجاد شده است. عالوه   اوراسیا گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا استثنائا

بر این زمینه گمرکی مشترک به هیچ وجه اجازه بر گردش آزاد کاالهایی که توسط قانون گمرک ترخیص نشده 

ار از مالیات حمل و نقل داخلی نیست. با اطمینان می توان اند را نمی دهد. همچنین، گردش آزاد به معنای فر

چنین محصوالت را قاچاق اقتصادی نامید. امروز، ما ضرر عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را با 

 میلیارد تنگه محاسبه کردیم. وضعیت فعلی نمی تواند ما را نگران نکند. ۶ مبلغ

ح کرده است، در سازمان تجارت جهانی بررسی شده اند. و ادعاهایی که قرقیزستان علیه قزاقستان مطر

مباحث مطرح شده توسط جمهوری قرقیزستان مربوط به  هسازمان تجارت جهانی به درستی تاکید کرد ک

مشارکت کشورها در اتحادیه اوراسیا می باشند و آنها را باید بصورت دوجانبه یا در چارچوب اتحادیه اقتصادی 

به اتحادیه اوراسیا از طریق قرقیزستان از اواخر  "قاچاقی"افزایش کاالهای  .اوراسیا رسیدگی کرد

مشاهده می شود، از زمانی که قزاقستان کنترل کاالهای وارداتی از چین را محکم تر کرد، این اقدام  ۲۰۱۸ سال

 منجر به افزایش واردات کاال به قرقیزستان شد.

قرقیزستان جلسات برگزار شد، در مورد استفاده از شاخص بین سازمان های مالی دولتی قزاقستان و  

های قیمت ترخیص کاال در گمرک، کنترل و نظارت بر حجم واردات از چین و تبادل اطالعات گمرکی توافق 

از قرقیزستان به پایان نرسید. در رابطه با واقعیت های نقض و به منظور  "ترانزیت جعلی"شد. اما جریان قاچاق و 

مجدداً اقدامات کنترلی را  ۲۰۱۹ ز نقض قوانین گمرکی اتحادیه، قزاقستان مجبور شد در نوامبرجلوگیری ا

 تقویت کند و نظارت بر حمل و نقل کاال در سراسر کشورمان را آغاز کرد.

از آن  ۱۹۴ هزار وسیله نقلیه با کاالهای مصرفی، ۲.۱ قزاقستان از  در حالت بازرسی های تصادفی در

واقعیت(  ۱۵۱۴) "ترانزیت جعلی"واقعیت های  (٪۹۸مورد ) ۱۹۱ ار گرفت که از این تعدادمورد بررسی قر

می گوید که   هنگام انتقال کاال از جمهوری قرقیزستان به فدراسیون روسیه معلوم شد. یعنی کارآفرین قرقیز

کاالهای وی به روسیه می روند. اما این کاال بدون عبور مرز قزاقستان و روسیه در قزاقستان ناپدید می شود. این 

کار به اقتصاد کشور ما ضرر می رساند، زیرا مالیات بر ارزش افزوده و سایر پرداخت های الزم به بودجه پرداخت 
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اتفاق صادرات کاال از جمهوری قرقیزستان به   هزار ۴.۸  ،۲۰۱۹ نمی شوند. به طور کلی در نیمه دوم سال

 فدراسیون روسیه داشتیم، که در واقع این کاالها در قزاقستان بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مانده اند.

شورای کمیته اقتصادی اوراسیا به شرکای قرقیزستانی خود راه حل موثری را برای  قزاقستان در جلسه

االهای صادراتی از قرقیزستان ارائه داد. یعنی استفاده از پلمب های ناوبری ماهواره ای برای کامیون نظارت ک

های که قزاقستان ترانزیتی عبور می کنند، راه اندازی تبادل آنالین اطالعات اولیه در مورد بارنامه ها برای 

خود یادآوری کرد که بودجه جمهوری طرف قزاقستان به همتایان قرقیز  کاالهایی که حمل و نقل می شوند.

قرقیزستان هم از چنین طرح های قاچاق رنج می برد. سال گذشته، مقامات درآمدی دولت جمهوری قزاقستان 

هزار واقعیت واردات کاال از قرقیزستان به آدرس های جعلی در جمهوری قزاقستان را شناسای  ۲.۶ بیش از

 ز طرف قرقیزستان بدون پرداخت مانده است.کردند که مالیات بر ارزش افزوده آنها ا

کنترل بر حرکت کاالها از چین به کشور های اتحادیه بر اساس توافق نامه مبادله اطالعات در مورد 

کاالها و کامیون های حمل و نقل بین المللی که از مرزهای گمرکی اتحادیه و چین حمل و نقل می شوند، که 

که با  ن آن انجام می شود. انتظار می رودشد ییاجرا ت که پس ازاس دهشامضا  ۲۰۱۹ ژوئن سال ۶ در تاریخ

اجرای این توافق نامه، تبادل منظم اطالعات گمرکی بین کشورهای اتحادیه و چین انجام می شود و از این 

طریق به کاهش کاالهای تقلبی، بهبود بهره وری کنترل گمرک و اعتماد بر بارنامه ای کاالها و وسایل نقلیه 

 کمک خواهیم کرد.

با چین بطور مستقل برقرار می کند. پس از اجرا شدن این هر کشور مبادله اطالعاتی خود را   امروز 

توافق نامه، چنین مبادله اطالعاتی از طریق منابع اطالعاتی اتحادیه بصورت متمرکز صورت می گیرد، بر این 

ر های اتحادیه با چین در دسترس اساس، آمار گمرک بهتر می شود، اطالعات مربوط به تجارت دو جانبه کشو

، تجار ما در واردات کاالها از اروپا به قزاقستان از طریق ترانزیت روسیه ۲۰۱۴ از سال واهند بود.رکای آنها خش

دچار مشکل شدند، روسیه به دالیلی که برای همه قابل درک است، اقدامات اقتصادی ویژه ای را برای برخی از 

ها را به قزاقستان تسهیل خواهد شرایط ترانزیت چنین کاال  کشورهای غربی اعمال می کند. اجرای نقشه راه

 کرد.
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 هفته اقتصادی قرقیزستان

 .تجاری جالب بوده است فوریه قرقیزستان شاهد چندین خبر ۲۹تا  ۲۴در هفته کاری 

البته این  .های تازه تاسیس اعالم شد معافیت از پرداخت مالیات برخی شرکت این هفته در قرقیزستان-

 .تنها شامل شرکت هایی می شود که در مناطق دارای امتیاز تاسیس شده اند

میلیارد دالر آمریکا شده است. به گفته  ۲بالغ بر  ۲۰۱۸تا  ۱۹۹۶هزینه تعمیر جاده ها در قرقیزستان از سال  -

ت که بر اساس آن وزیر حمل و نقل این هزینه از طریق اعتبار و همچنین کمک های بالعوض تامین شده اس

 .کیلومتر آن در مرحله ساخت است ۳۱۰کیلومتر زیرسازی شد که از این میزان  ۲۰7۹

و مسئله  بزدر این هفته در وزارت اقتصاد جلسه ای در ارتباط با سیاست های کشور در زمینه اقتصاد س -

 .زار شدتغییرات آب و هوایی با نمایندگان سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برگ

 میلیارد صوم رسیده است ۱۵۰افزایش یافته و به  %۱۵وام مسکن تا سقف  ۲۰۱۹در قرقیزستان در پایان سال  -

بوده است. بر اساس داده های  %۲۳.۶سهم اقتصاد در سایه  ۲۰۱۸همچنین اعالم شد در قرقیزستان در سال 

 .شرکت های خود دارندمیلیارد دالر پول در  ۱.۵وزیر اقتصاد قرقیزستان نزدیک به 

به گفته وزیر اقتصاد دولت عالقمند است این پول ها در اقتصاد ملی به کار گرفته شود. از همین رو الیحه های 

درباره قانونی کردن سرمایه یا اعالم دارایی برای بررسی به پارلمان پیشنهاد شده است. اگر این پروسه قانونی 

و شخص تحت پیگرد قانونی قرار  درباره منشاء پول ارائه نخواهد شد سازی سرمایه انجام گیرد هیچ توضیحی

 .نخواهد گرفت

در مورد وضعیت گردش کاال و بسته بودن مرزها وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد بر روی بازارهای جدید کار می  -

به لحاظ اقتصادی ضعیف کنند و البته وزیر اقتصاد به این نکته اشاره کرده است همواره در سه ماه اول سال بازار 

 .محسوب می شود و آن هم به دلیل جشن های سال نو است

متوسط حقوق بدون  ۲۰۱۹در این هفته متوسط میزان حقوق یک کارمند در قرقیزستان مشخص شد در سال  -

 .رشد همراه بوده است %۴.7صوم برآورد شده است که با  ۱۶۶هزار و  ۱7احتساب شرکت های کوجک 

اقدام با هدف تامین  ۲77شامل  ۲۰۲۰پیش روی قرقیزستان برنامه اقدام دولت قرقیزستان در سال از وظایف  -

رشد اقتصادی در بخش های استراتژیک اقتصاد کشور از جمله: بخش کشاورزی، بخش انرژی، معدن، حمل و 

 .نقل و ارتباطات می شود
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 های همکاری بین روسیه و قرقیزستاننگاهی به زمینه

در بستر آغاز رسمی سال متقابل بین روسیه و قرقیزستان مطلبی در مورد « اسپوتنیک»خبرگزاری 

های اساسی همکاری بین این دو کشور آماده کرد. در این مطلب گفته شد که بیشکک به یکی از زمینه

 ترین همکاران مسکو در منطقه تبدیل شد.نزدیک

 ۱.۸تا  ۱.۳از  ۲۰۱۵ری بین دو کشور از سال بر اساس اطالعات مرکز تحلیلی اوراسیایی، تبادل تجا

میلیون دالر  ۲۰۰میلیارد دالر افزایش یافت، از جمله میزان صادرات کاالهای تولید قرقیزستان به بیش از 

کند، در نتیجه این فعالیت افزایش یافت. قرقیزستان به طور اساسی محصوالت کشاورزی، صنایع سبک صادر می

 7۲۸هزار نفر با کار تأمین شدند. در این کنار، بر اساس اطالعات دولت قرقیز، تقریبا  ۵۰ تا ۲۰  در قرقیزستان از

کنند که یکی از میلیارد دالر را به وطن ارسال می ۲.۵هزار شهروند در روسیه مشغول به کار هستند که ساالنه 

هزار قرقیزستانی در طی  ۵۰۰با باشد. گفتنی است که تقریترین منابع تأمین تقاضای با قابلیت پرداخت میمهم

 های استقالل شهروندی روسیه را کسب کردند.سال

زی انداهای تولیدی را راهکنند و در کشور خود کارگاههای خود را پس انداز میمهاجران کاری دارایی 

ه طور مثال در ، بهای چند میلیونی انجام داده استگذاریاقتصاد کشور سرمایه کنند. در کنار آن، روسیه درمی

قرقیز که به  -از طرف روسیه رسید. صندوق توسعه روسیه  میلیون دالر ۳۲بیش از  ۲۰۱۹ماه اول سال  ۹طی 

کند کند، سرمایه گذاری میواحدهای تولیدی جدید قرقیزستان که محصوالت خود را به بازار مشترک عرضه می

 های نساجی در اوش، تکمک، کارخانهکشاورزی و با حمایت صندوق مراکز لجیستیک برای صادارت محصوالت

قرقیزستان شرکت روسی  در خاک کشورهای زیاد و مهم شروع به کار کردند. تشکیل شدند و دیگر پروژه

، فعالیت دارد. شرکت هگذاری کردسازی شبکه انتقال گاز سرمایهصدها میلیارد روبل را به مدرن «گازپروم»

شروع  ومین معدن بزرگ در قرقیزستان است رادر معدن طال در جرویئ که د کارهای استخراج« آلیانس»روسی 

و در مورد راه اندازی « داستان» یکارخانه قرقیز گذاری دربر سر سرمایه« روستح»کت کند. همچنین شرمی

های کند. در کنار آن طرفین بر سر تشکیل تولیدمذاکره می« اورال -و.پ.ک »پوش خط تولیدی خودروهای زره

 باشند.های مراکز فروشنده آن در حال مذاکره میمونتاژ خودروهای ساخت روسیه و شبکه
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 دیدار وزیر امور خارجه قرقیزستان با مدیر منطقه ای بانک جهانی در آسیای مرکزی

چینگیز آیدربکوف وزیر امور خارجه قرقیزستان با مدیر منطقه ای بانک جهانی در آسیای مرکزی دیدار 

آسیای مرکزی و اقدامات انجام شده  -درباره مسائل آماده سازی بریایی اولین همایش اقتصادی اتحادیه اروپاو 

توسط ادارات برای بهبود فرایندهای بین دولتی در زمینه پروژهایی که توسط بانک جهانی تامین مالی شده اند 

 .گفتگو کردند

نا گفتگو کرده و بانک جهانی آمادگی خود را طرفین همچنین درباره موضوع جهانی شیوع ویروس کرو

برای حمایت از کشورهای در حال توسعه از جمله قرقیزستان برای تقویت پتانسیل آنها در مقابله با ویروس کرونا 

 .ابراز داشت

آیدربکوف کار مشترک قرقیزستان و بانک جهانی را تجربه ای مثبتی دانست و درخواست مساعدت در 

پروژه بانک جهانی برای بهبود آمار، اداره امور مالیاتی و همچنین شکل گیری و توسعه مناطق تسریع تصویب سه 

 .را مطرح نمود

 ورود کاالهای قزاقستان به قرقیزستان بدون پرداخت مالیات

وزارت اقتصاد جمهوری قرقیزستان نقطه نظر خود را درباره مراجعه طرف قزاقستانی به کمیسیون 

 .سازمان تجارت جهانی درباره اعمال ساز و کار حداقل سطح قیمت بیان می کنداقتصادی اوراسیا و 

بعد از پیوستن جمهوری قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برداشتن کنترل های گمرکی مرز 

ا قزاقستان موارد ورود بی حساب و کتاب کاال به قرقیزستان بدون داشتن اسناد و پرداخت مالیات ی -قرقیزستان

 .انعکاس داده های نادرست افزایش یافته و تاثیر محسوسی بر استراتژی و امنیت اقتصادی قرقیزستان می گذارد

موارد نقض فرایند ورود کاال یکی از دالیل اصلی اتخاذ تمهیدات برای تشدید کنترل مالیات به صورت غیر 

ح قیمت با هدف مشخص کردن مبنای این وزارتخانه خاطر نشان ساخت کنترل حداقلی سط.مستقیم بوده است

مالیاتی در هنگام مشخص شدن پایین کشیدن قیمت کاال یا عدم تایید ارزش واقعی کاالهای وارداتی اعمال شده 

 .است

ساز و کار قیمت  از وزارت اقتصاد تاکید می کند که کشورهای عضو به طور کامل این حق را دارند

 .استفاده کند زودهبرای پرداخت مالیات بر ارزش اف  گذاری
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پیش از این در کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا مورد بررسی قرار گرفته است و مشروعیت استفاده  این مسئله

از این ساز و کار تعیین شده است، در عین حال اطالعیه به قرقیزستان در رابطه با رویکرد تبعیض آمیز استفاده 

 .با قوانین اتحادیه باشد صادر شده استاز این ساز و کار که باید قوانین ملی 

مالیاتی کشور را تهیه کرده  زستان پیش نویس قانون اصالحدر همین راستا وزارت اقتصاد جمهوری قرقی

است که نشان دهنده گسترش این ساز و کار به تولید کنندگان داخلی است، این پیش نویس در پارلمان 

 .قرقیزستان در دست بررسی است

این وزارت اقتصاد اظهار داشت در حال حاضر در سیستم سازمان تجارت جهانی هیچ شکایتی عالوه بر 

از طرف قزاقستان علیه اقدام قرقیزستان به ثبت نرسیده است. قرقیزستان آماده است با قزاقستان رایزنی های 

تجارت جهانی را الزم با قزاقستان در صورت ثبت این شکایت و بحث و گفتگو در کمیته های کاری سازمان 

 .انجام دهد

 درباره توسعه قرقیزستان اظهارات نخست وزیر 

دار های اقدامات اولویتمحمدکالی آبیلقاضیف، نخست وزیر قرقیزستان در جلسه پیرامون بررسی اجرای برنامه

ن دار آن افزایش حجم صادرات محصوالت داخلی تا میزااظهار داشت که هدف اولویت ۲۰۲۰دولت برای سال 

باشد. می« کومتار»بخشی ساختار اقتصاد و حداکثر سازی وابستگی اقتصاد به معدن میلیون دالر، تنوع ۳۰۰

باشد، دار دولت میهای مالیاتی جزء کارهای اولویتسازی روشهمچنین به گفته وی تعمیم سیستم اقتصادی

 رقی حرف زد.توان در مورد اقتصاد متزیرا تا زمانی که تجارت در سایه بماند نمی

 ۵۰باشد که مسئله و کار می ۱۰۰شامل  ۲۰۲۰دار دولت برای سال به گفته نخست وزیر، برنامه اقدامات اولویت

 اجرا شود. ۲۰۲۰سپتامبر سال  ۱درصد از آن باید تا 

 

 



11 
 

 به مدیریت خارجی« ماناس»تشکیل گروه کاری برای انتخاب مشاور در انتقال فرودگاه 

منتشر شده در سایت دادگستری قرقیزستان، دولت حکم تشکیل گروه کاری با هدف بر اساس اطالعات 

را صادر کرد. بر  به مدیریت خارجی« ماناس»انتخاب مشاور برای امور مربوط به انتقال فرودگاه بین المللی 

مللی جانبه پیشنهادات انستیتوهای مالی بین المصوبه دولت هدف از تشکیل گروه کاری بررسی تمام اساس

سازی و تحقق پروژه همکاری بین دولت و بخش خصوصی در حوزه توسعه و جهت مساعدت مالی و فنی در آماده

باشد. گروه کاری باید نتیجه کار می« ماناس»فرودگاه بین المللی »های شرکت سهامی باز سازی فرودگاهمدرن

 ارائه دهد. آینده خود را در طی دو ماه

نامه یمات خود را مربوط به تشکیل گروه کاری برای بررسی شرایط توافقدولت با همین مصوبه تصم

و تشکیل شورای هماهنگی  ۲۰۱7مورخ سال  TAV Airports Holding گذاری با شرکت ترکیسرمایه

لغو کرد. گفتنی  ۲۰۱۴مورخ سال « ماناس»فرودگاه بین المللی »جهت توسعه مرکز حمل و نقلی و لجیستیک 

دام از اسناد مذکور ذکر نشده بود که فرودگاه باید بر اساس مشارکت دولتی و خصوصی است که در هیچ ک

 توسعه کند.

های وزرای پیشین چندین بار گذاران از طرف کابینهبه سرمایه« ماناس»گفتنی است که ایده انتقال 

معلوم   ۲۰۲۰وایل سال برگزار شده بود. در ا ۲۰۱۴گذاران مختلف از سال گفته شده بود و مذاکرات با سرمایه

( مشاور دولت IFCگذاران خارجی دارد. مؤسسه مالی بین المللی )شد که دولت ایده انتقال فرودگاه را به سرمایه

 در این زمینه خواهد بود
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