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 بسمه تعالي 

  
  )2019 -2025تعيين خطوط و اصول اجراي برنامه هفت ساله اقتصادي و اجتماعي (

  دولت تركمنستان بر اساس اولويت توسط رئيس جمهور اين كشور 
  مقدمه :

 -2025برنامه اقتصادي و اجتماعي هفت ساله كشور (با اعالم آغاز رئيس جمهور تركمنستان در ابتداي سال بردي محمداف 
توسعه بخش انرژي، بهبود بخش حمل و نقل « :. وي در زمينه اجراي اين برنامه گفتنيز ذكر نمودكليات برنامه را  ،)2019

اقتصادي، ايجاد رقابت در توليد ملي، پياده سازي اقتصاد ديجيتالي و برنامه  بهبود سودآوري حوزه هاي مختلفو ترانزيت،
صادراتي، كاهش واردات، فعاليت هاي سرمايه گذاري در راستاي جذب سرمايه هاي دولت الكترونيك، رشد حجم كاالهاي 

داخلي و خارجي، خصوصي سازي اموال دولتي، ايجاد شرايط مطلوب براي بخش خصوصي از مهمترين اهداف اين برنامه در 
  »سالهاي آينده مي باشد.

با استفاده مهم منطقه و قاره، توسعه صنعتي در عين حال تبديل كشور به مركز حمل و نقل و لجستيك وي افزود: 
تركمنستان اقتصاد كشور در با ارزش افزوده، برندهاي كليدي داخلي از ذخاير منابع طبيعي و توليد كاالهاي آماده شده از مواد 

تحليل  انتخاب بهترين راه هاي توسعه فني و تكنولوژيكي براساس پيش بيني بلند مدت، تجزيه وخواهد بود و به عالوه 
مورد تاكيد  عوامل خارجي و محلي، توجه به پايگاه منابع استراتژي نوآورانه كشور به طور كلي و نيز شاخه ها و امكانات خاص

  . قرار گرفت
 خواهد شد تا با توجه بهاسيس ونگي اجراي برنامه تگبررسي چي به منظور در اين جلسه اعالم شد كه كارگروه

تا  گرددبه استانها نيز منعكس گرفته و مراتب اي سياست اقتصادي كشور در فرآيند اجرائي قرار در راست ،اولويت هاي برنامه
  اين برنامه، بر اين اساس حركت نمايند. اجراي استانداران با مدنظر قرار دادن 

كارگروه بررسي چكونگي اجراي برنامه، رئيس جمهور اجراي برنامه توسعه چندي قبل با تشكيل اولين جلسه 
  :) را به ترتيب اولويت به شرح ذيل اعالم كرد 2019-2025قتصادي و اجتماعي هفت ساله كشور(ا

  
  الف : توسعه بخش  سوخت و انرژي :  

و  يبرداري از منابع هيدروكربورگذاران خارجي، توسعه و بهرهتوسعه صنايع نفت و گاز تركمنستان و جذب سرمايه
گذاري و توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشيمي، نيز چگونگي توسعه ميادين نفت و گاز بخش تركمني بررسي فضاي سرمايه

درياي خزر، احداث خطوط لوله جديد انتقال گاز و نيز تعيين موضع رسمي دولت تركمنستان در امور توسعه صنعت نفت و گاز 
  ن است.از اهداف توسعه صنايع نفت و گاز تركمنستا

تركمنستان در برنامه ريزي آينده در اين حوزه تصميم دارد كه تاسيسات صنعتي مدرن براي فرآوري گاز طبيعي و 
توليد بنزين خودرو و هواپيما و همچنين گازوئيل را با مشاركت شركت هاي پيشرفته بين المللي احداث نمايد. افتتاح اين 

اجراي پروژه هاي تركمنستان را در بازار جهاني انرژي افزايش خواهد داد.  تاسيسات به طور قابل توجهي موقعيت صادرات
بزرگ در زمينه توليد كاالهاي رقابتي حوزه نفت و گاز در بازارهاي جهاني يكي از وظايف استراتژيك توسعه صنعت نفت و 



خارجي در تركمنستان در فعاليت  گاز است. از لحاظ حقوقي نيز فعاليت سرمايه گذاران خارجي از سوي قانون سرمايه گذاري
 اقتصادي خارجي مورد حمايت است.

اي ها در حوزه انرژي را در سطح منطقهبا توجه به ذخاير سرشار نفت و گاز در اين كشور، دولت قصد دارد همكاري
) توسعه صنعت نفت 2030سالساله (تا  12المللي هرچه بيشتر گسترش دهد و به اين منظور يك برنامه ملي بلند مدت و بين

  و گاز از سوي مقامات ذيربط اين كشور تدوين و جهت اجرا به تصويب رئيس جمهور رسيده است.
هاي نفت و گاز حوزه درياي خزر و نحوه انعقاد مسأله چگونگي عرضه و ترانزيت نفت و گاز، توسعه مناطق ميدان

هاي همكاري در بازار انرژي تركمنستان و ها و ظرفيتت و گاز، فرصتقرارداد مشاركت در توليد، امور اكتشاف و استخراج نف
هاي فوق از ديگر محورهاي اهداف توسعه صنعت نفت ها در رابطه با عرصهالمللي و ارائه توانمندياندازهاي تعامل بينچشم

ستفاده از فن آوري هاي نوين كشف روش نوآورانه توليد كك مخروطي از نفت در تركمنستان با او گاز تركمنستان است. با 
  و قابليت هاي فني مجتمع پااليشگاه تركمن باشي ميتوان كك با كيفيت باال در سطح استانداردهاي جهاني را نيز توليد نمود.

ميالدي با جذب بيش از  2030تا سال بر اساس يك برنامه تدوين شده بلندمدت دولت تركمنستان در تالش است 
ميليارد دالر آن از سوي سرمايه گذاران خارجي صورت  25ميليارد دالر در بخش نفت و گاز خود سرمايه گذاري كند كه  63

 250توليد گاز خود را ساالنه به با اين حجم سرمايه گذاري ، تركمنستان خواهد گرفت بقيه نيز از منابع داخلي تامين ميگردد. 
ظرفيت پااليش ساالنه همچنين  .خواهد دادتميليون تن افزايش  110ميليارد متر مكعب و توليد نفت خام را به بيش از 

ميليون تن و در سال  22ميالدي به  2025در سال ، ميليون تن 20به  2020در سال در سال اين كشور فرآورده هاي نفتي 
اي را براي استخراج و اكتشاف به همين دليل اين كشور تالش گسترده .مي يابدميليون تن افزايش  30ميالدي به  2030

  است.نفت وگاز در تمامي سرزمين خود بويژه درياي خزر آغاز كرده
  

  ب : اجراي برنامه توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل و ارتباطات :
بخشهاي اساسي اقتصاد در شرايط فعلي كشور، بخش حمل و نقل يكي از عوامل اصلي توسعه پايدار و يكي از 

گفتگوهاي دوجانبه و چند جانبه در حال حاضر جهاني است و براي تركمنستان از برنامه هاي اولويت دار است.اين  كشور 
را پي تحت نظر سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در خصوص توسعه حمل و نقل و ترانزيت 

ين كشور درحوزه حمل و نقل و ترانزيت داراي اهميت منطقه اي و بين المللي است و اين كشور . امروزه وضعيت اگرفته است
  اجرا نمايد. رامصمم است كه در اين حوزه پروژه هاي مهم زيربنايي 

با توجه به اين موضوع، مدرنيزه نمودن و تنوع سيستم حمل و نقل چندوجهي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي 
ه از زيرساخت هاي جاده اي، ريلي، هوائي با احداث فرودگاه هاي بين المللي و دريائي با احداث و بهره برداري از بندر با استفاد

غرب، تراسيكا و ارتباط بين درياي  –جديد تركمن باشي و توسعه كريدورهاي بين المللي مانند كريدور الجورد ، كريدور شرق 
سياه و درياي خزر به عنوان يكي از اهداف مهم و اولويت دار اين كشور قرار گرفته است و با تمام توان در ارتقاء آن تالش 

  مي كند.
اجراي پروژه هاي توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل و ترانزيت هوايي، راه آهن، دريايي، جاده اي در راستاي   

حمل و نقل چندوجهي آغاز شده و در حال حاضر در حال اجرا است. بهره برداري بندر بين المللي تركمن باشي كه در  توسعه
آقينه  و امام نظر تركمنستان -ايران، ساخت راه آهن كركي  -تركمنستان -سواحل خزر، ساخت خط راه آهن قزاقستان

داث پل ريلي و جاده اي بر ريو در رودخانه آمودريا، احداث فرودگاه افغانستان، بخش اول بخش راه آهن بين المللي آسيا، اح
  هاي بين المللي در عشق آباد، تركمن باشي، تركمن آباد و و مرو و در آينده در ديگر شهارها از جمله اين برنامه هاست.



ي ظرفيت سيستم قزاقستان به طور قابل توجه -تركمن آباد و تركمنستان  –همچنين احداث بزرگراه عشق آباد   
جاده اي كشور، كيفيت و زمان خدمات لجستيك را بهبود مي بخشد. با تكميل و بهره برداري از اين زيرساخت هاي حمل و 
نقل و تداركات بين المللي عالوه بر تبديل كشور به مكاني مهم در حمل و نقل منطقه اي و بين المللي، در گسترش و روابط 

  ي همسايه و ديگر كشورها را  گسترش مي دهد.تجاري و اقتصادي با كشورها
  
  توسعه بخش كشاورزي : -ج
در چند سال گذشته،  به شمار مي رود ويكي از بخشهاي مهم و استراتژيك  ، بخش كشاورزي سياستهاي اقتصاديحوزه در 

تغييرات مهم و گسترده اي در اين زمينه انجام شده است. هدف اصلي اين اصالحات در حوزه كشاورزي افزايش توليد مواد 
  .شته باشدكه بهبود كيفيت زندگي شهروندان را بدنبال دابه گونه اي غذايي در بازار مصرف است 

رزي و باروري زمين، توسعه فعاليتها بر روي زمين هاي مستعد كار سيستماتيك براي بهبود توليد محصوالت كشاو
كشاورزي داراي ارزش افزوده، يافتن راه حل بهبود زمينهاي كشاورزي و مسائل مربوط به تامين آب و پايه توسعه موفقيت 

  آميز توليد گندم و پنبه به عنوان دو محصول عمده و مهم در سطح ملي است. 
جهي براي تجديد ناوگان فني مجموعه كشاورزي و تجهيزات و ماشين آالت مدرن انجام سرمايه گذاريهاي قابل تو

شده است. همچنين دولت در جهت باال بردن توليد با لحاظ نمودن معافيت كشاورزان از پرداخت ماليات، لحاظ نمودن شرايط 
ن قيمت، تهيه سموم  شيميايي كنترل مساعد براي ارائه خدمات فني، خريد بذر مرغوب گندم، تحويل كودهاي معدني ارزا

به استفاده منطقي از اي توجه ويژه  به عالوه . مساعدت مي نمايدآفات ارزان قيمت از جمله امكانات در اختيار كشاورزان 
زمين، آب و ديگر منابع طبيعي، حفاظت از محيط زيست، توسعه علوم زراعي، انتخاب و پرورش، معرفي فن آوري هاي نوآورانه، 

  است.  مبذول شدهوش هاي پيشرفته مديريت، آموزش متخصصين واجد شرايط، ايجاد زيرساخت هاي مدرن اجتماعي و غيره ر
تصويب برنامه دولت براي توليد جايگزين واردات و افزايش حجم صادرات گام مهمي در جهت توسعه هرچه بيشتر 

نيازهاي مردم در استفاده از محصوالت متنوع در حوزه  بخش هاي غذايي در اقتصاد ملي و ايجاد رضايت در برآورده شدن
سال توسعه اقتصادي  7پروژه از جمله در بخش كشاورزي و صنايع غذايي نيز در برنامه  110كشاورزي است. اجراي بيش از 

ه اهداف و اجتماعي در دستور كار  است. در عين حال، تالش هاي دولت در اين برنامه تقويت بخش خصوصي براي دستيابي ب
  مشخص شده در چشم انداز آينده است.

مجتمع هاي بزرگ دام و طيور با چرخه كامل توليد، اعم از كشت محصوالت علوفه و تغذيه دام ها تا فرايند توليد 
ها گوشت و انواع فرآورده گوشت و شير و ديگر فرآورده هاي گوشتي و لبني در كليه مناطق كشور احداث مي شود. اين مجتمع

انواع سبزيجات و صيفي جات تازه و سالم در تمام طول سال برداشت ميشود. توليد ميوه و  ،مزارعدر د. نآنرا توليد مي كن هاي
  سبزيجات كنسرو شده، آبميوه هاي طبيعي، نوشيدني ها و ديگر محصوالت كشاورزي در اين برنامه گنجانده شده است.

ير، زيرساخت هاي مناسب براي ماهيگيري، دامداري و كشاورزي تأسيس عصبا احداث درياچه تركمنستان آلتين   
خواهد شد. فرصت هاي فراواني در منطقه ساحلي براي تشكيل مزارع پرورش گياه براي رشد محصوالت زراعي وجود دارد. 

واني در منطقه ساحلي با توسعه قلمرو درياچه آلتين آشير، كشاورزي، دامداري و ماهيگيري رونق پيدا ميكند. فرصت هاي فرا
تمام اين اقدامات باعث ايجاد تحرك در روند رو به  براي تشكيل مزارع پرورش گياه براي رشد محصوالت زراعي وجود دارد.

  رشد اقتصاد كشاورزي و تاثير مثبت در حمايت از توليدكنندگان در حوزه كشاورزي است. 
  
  دولت الكترونيك :اجراي برنامه اقتصاد ديجيتالي و پياده سازي  -د 



  اجراي توسعه اقتصاد ديجيتالي، به ويژه در مورد حمل و نقل، سيستم پرداختها 
با توجه به ضرورت مدرنيزاسيون و ديجيتالي كردن عرصه تجاري، تشكيل سيستم يكپارچه تحركات صادرات و   

نقش مهمي در فعاليت تجارت خارجي در لي رشد توليد علمي مبتني بر كاالها و اجزاي نوآورانه متمركز است. اقتصاد ديجيتا
اقتصاد ملي دارد كه توسعه تكنولوژيكي توليد، اشتغال جمعيت و رونق بازار داخلي با توليد كاالهاي مصرفي داخلي را فراهم 

 مي آورد. 

در اين خصوص برنامه هاي دوره هاي كوتاه مدت شامل بخش هاي نظري و عملي براي اين منظور توسعه داده   
شده است. اين دوره ها با هدف بهبود مهارت هاي ديجيتالي مديريت و درك عمومي از مباني اقتصاد ديجيتال، ويژگي هاي 
ويژه و توانايي هاي فن آوري هاي ديجيتالي، تاثير آنها در توسعه شاخه ها و حوزه هاي اجتماعي است. اهداف، جهت ها و 

، بر اساس قانون از انتقال به اقتصاد 2025 - 2019ر تركمنستان در سال هاي مراحل اجراي مفهوم توسعه اقتصاد ديجيتال د
  ديجيتال، فناوري اطالعات و ارتباطات، امنيت سايبري و ساير موضوعات براي برنامه هاي آموزشي است

ذكر  اجراي موفقيت آميز هر پروژه ملي، مستلزم مولفه هاي پرسنلي قدرتمند از جمله مديريت و آموزش است. با  
اين نكته، دوره هاي مبتني بر اقتصاد ديجيتالي كه در آكادمي خدمات دولتي سازمان يافته اند، در جهت ارتقاء توان بالقوه در 
همه شاخه هاي اقتصاد ملي تحت نظارت دقيق اجراي اقدامات برنامه ريزي شده براي اصالح ديجيتال در سيستم هاي 

  آموزشي و علمي قرار گرفته است.
 
  جايگزين واردات :عنوان اجراي برنامه توسعه صادرات به  –ه 

ايجاد تحرك در توليد انواع محصوالت با عنوان طرح جايگزيني واردات و افزايش صادرات، گسترش جغرافياي ورود توليد 
است. با توجه به ضرورت مد نظر قرار گرفته همكاري هاي بين المللي در اين زمينه  و كنندگان محلي به بازارهاي خارجي

مدرنيزاسيون و ديجيتالي كردن عرصه تجاري، رييس جمهور بر تشكيل سيستم يكپارچه تحركات صادرات و رشد توليد علمي 
نقش مهمي در فعاليت تجارت خارجي در اقتصاد ملي دارد را مبتني بر كاالها و اجزاي نوآورانه آن متمركز شد. اين موضوع 

  نولوژيكي توليد و شاخه ها، اشتغال جمعيت و فراواني بازار داخلي با كاالهاي مصرفي را فراهم مي كند. ذكر كرد كه توسعه تك
در عين حال، پروژه افزايش توان تجاري كشورمان كه توسط وزارت تجارت و امور اقتصادي خارجي به همراه برنامه 

در طول سال هاي اجراي برنامه امكان پذير است.  توسعه سازمان ملل بر اساس برنامه چارچوب همكاري با سازمان ملل
هدف اصلي اين پروژه ايجاد شرايط براي افزايش توليدات مجتمعهاي تجاري ملي، تقويت سرمايه انساني به عنوان عامل 

ريزي كليدي رشد اقتصادي، تنوع صادرات با افزايش ارزش افزوده باال در تركيب جايگزيني واردات است. فعاليت هاي برنامه 
شده در اين راستا با پياده سازي سياست هاي تجاري، توسعه بخش صادرات با توسعة تنوع توليد، افزايش كيفيت و سطح 

  تكنولوژيكي و توسعه بازارهاي جديد است.
 جذب سرمايه هاي خارجي : -و

د است. در اين خصوص جذب سرمايه اجراي برنامه سرمايه گذاري دولت با هدف ارائه نرخ هاي باال و بهبود بهره وري از اقتصا
خارجي اهميت زيادي براي دستيابي به اهداف برنامه و همچنين ارتقاء بيشتر اصالحات بازاريابي، تغييرات ساختاري اقتصاد 
ملي، بهبود مؤلفه نوآورانه در شرايط همگرائي در سيستم تجارت جهاني، توسعه روابط علمي و فن آوري دارد و سياست سرمايه 

ري دولت، از مزاياي رقابتي موجود در بازار تركمنستان در بازار جهاني استفاده مي كند كه در ابتدا در دسترس بودن منابع گذا
طبيعي، موقعيت جغرافيايي و پتانسيل ترانزيت قرار مي گيرد. خالصه اينكه رئيس جمهور يادآور مي شود كه سرمايه گذاري 



ا برنامه ريزي توسعه حوزه هاي مهمي از اقتصاد ملي، حمايت از محلي از جمله توليدكنندگان به توليدات نوآورانه اجازه مي دهد ت
  خصوصي، با موفقيت جايگزين واردات و گسترش قابليت هاي صادراتي توسط كاالهاي تقاضا شده، كه منابع رشد هستند.

اقتصاد ملي و فراهم آوردن رونق درآمد كشور با پياده سازي برنامه سرمايه گذاري توسط دولت براي شكل گيري 
بيشتر كشور، منجر به هدايت فعاليت هاي بانك امور خارجه اقتصاد خارجي تركمنستان مي شود، كه به عنوان نماينده دولت 
كشور در امور بين الملل جهت جذب سرمايه هاي خارجي عمل مي كند. اين بانك تجربه منحصر به فردي همكاري با سازمان 

در اين زمينه بسيار موفق  2018الي خارجي در زمينه جذب اعتبارات خارجي در اقتصاد ملي دارد و در سال هاي مختلف م
  عمل كرده است. 

دولت دستورالعمل براي بهبود مكانيزم هاي توسعه روابط اقتصادي خارجي، جذب سرمايه گذاري و دانش را به   
شده است كه سياست سرمايه گذاري خارجي تركمنستان بايد با توجه به مقامات اجرائي ابالغ كرد. در اين دستورالعمل تاكيد 

ديدگاه جامع توسعه كشور باشد. با توجه به اهميت همكاري با سازمانهاي مالي و اقتصادي بين المللي در اين راستا، رئيس 
  جمهور تاكيد كه مقامات بايستس در اين زمينه توجه نمايند.

  توسعه و ارتقاء بخش خصوصي كشور :  -ز
توسعه بخش خصوصي و تقويت نقش آن در اقتصاد يكي از وظايف كليدي استراتژي اقتصادي تركمنستان است. بخش 
خصوصي و هدف توسعه مشاركت عمومي و خصوصي اساس اقتصاد هر كشور توسعه يافته است. امروزه در تركمنستان، توليد 

و كوچك بخش خصوصي كه به طور موفقيت آميز در صنايع مانند ساخت و ساز، ركت هاي متوسط توسط تعداد زيادي از ش
  صنايع غذايي، كشاورزي، گردشگري، خدمات، صنعت الكترونيك، منسوجات و توليد ديگر اقالم مشغول فعاليت هستند.

رايي اقتصادي و به بياني گتركمنستان در سالهاي اخير با اتخاذ سياست استراتژي توسعه صادراتسياست درون
استراتژي جايگزيني واردات، مبتني بر تامين احتياجات بازار داخل كشور با توليدات داخلي را دنبال ميكند.  اينگونه سياستگذاري 
جهت توسعه بخش صادرات به جايگزيني واردات مبتني بر تشويق صادرات با تكيه بر بخش خصوصي است كه از مزيت 

  ي باشد و امكانات توليدي را گسترش مي دهد.نسبي برخوردار م
دولت اين كشور با توسل به بخش خصوصي و تقويت اين بخش و رونق بخشيدن به ساير بخش هاي اقتصادي 

، سهم بخش غير 2025براساس برنامه دولتي تركمنستان، تا سال سعي در رهايي از اقتصاد تك محصولي نفت و گاز دارد. 
درصد باشد. توليدكنندگان محلي با جذب سرمايه گذاري هاي خود مجاز  70وليد ناخالص داخلي بايد دولتي اقتصاد در حجم ت

  به سرمايه گذاري مشترك با شركاي خارجي هستند.
اتحاديه صنعتگران و تجار تركمنستان به طور فعال در توسعه تجارت خصوصي در كشور در تالش هستند. اين اتحاديه كه 

تاسيس شده است و  2008خصوصي كشور در صحنه فعاليتهاي اقتصادي، تجاري و فني است، در سال بزرگترين سازمان 
  هزار شغل در شركت هاي خصوصي در مناطق مختلف ايجاد نموده است.150سال فعاليت خود بيش از  11طي 

ي كاهش قيمت در حال حاضر توليد مقادير كاالهاي صادراتي نه تنها براي كاهش حجم كل واردات، بلكه برا  
است. براي فعال سازي همكاري هاي اقتصادي و افزايش حجم صادرات صنعتي توسط بخش ارزان تر كردن كاالها  بلكه

  ساله دولت است. 7خصوصي، از برنامه هاي 
  
  

 مالحظات :



با تعيين  برنامه توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور براي هفت سال آينده جهت دستيابي به اهداف توسعه كشور است كه 
وظايف دستگاههاي اجرائي با رعايت اصول اساسي، تعيين اولويت ها مي باشد. عالوه بر اين، اقدامات الزم براي انجام اين 
اهداف از جمله بهبود كارايي موسسات اقتصادي صورت گرفته است و وظايف بهبود نظام تنظيم مقررات دولتي و مدرنيزه 

صالحات در تمام بخش هاي اقتصاد ملي در حال انجام است و همچنان تشكيل تقويت شدن آن نيز تعيين گرديده است. ا
  زيرساختها در حوزه  صنعتي، اجتماعي و مهندسي ادامه دارد.

بنابه اظهار رئيس جمهور، در گذشته برخي از وقايع اقتصادي بر رشد اقتصادي اين كشور تاثير منفي گذاشتند. ازجمله 
ني، كاهش قيمت منابع نفتي هيدروكربن در بازارهاي جهاني، توسعه اقتصادي نامطلوب اقتصاد كاهش نرخ رشد اقتصاد جها

كشورهايي كه شركاي تجاري و اقتصادي تركمنستان هستند، نوسانات نرخ ارز ، بي ثباتي اوراق بهادار در بازارهاي سهام و 
ساله به نحوي است  7وسعه اقتصادي و اجتماعي بعضي حوادث ديگر بوده اند. در اين خصوص حركت ما در اجراي برنامه ت

 كه تكرار اين حوادث كمترين تاثير را بر رشد اقتصادي و روند رو به رشد توسعه كشور داشته باشد.
بر اساس برنامه تنظيمي، در اين راستا همه منابع و توانايي هاي الزم براي رشد پايدار در اقتصاد ملي و به ويژه 

غير دولتي اقتصاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ايجاد اشتغال و تشديد فعاليت بازار بورس مورد توسعه سريع بخش هاي 
  تاكيد قرار گرفته است.

اقدامات الزم براي بهبود مقررات اقتصاد كالن در شرايط بحران مالي و اقتصادي جهان، براي رسيدن به تعادل اين 
 7حفظ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي براي نيز در برنامه منظور شده است و شاخص ها و ادامه اصالح امور مالي و بانكي 

  برنامه ريزي شده است.  2/8لغايت  2/6سال آينده فيمابين 
از طرفي اقدام الزم براي حمايت از اولويت هاي ملي و طرح هاي علمي و فني براي تشكيل توسعه صنعتي در 

اهداف، شرايطي را براي افزايش قابل توجه پتانسيل صادرات ايجاد مي كند و  اقتصاد كشور ادامه خواهد يافت. اجراي اين
  امكان ايجاد كاالهاي جايگزين داخلي بجاي واردات همچنين ايجاد صنعت الكترونيك فراهم گرديده است.

نيز تهيه »  2025لغايت  2019براي سال هاي  "معيشتي تركمنستان -برنامه توسعه اقتصادي"عالوه براين طرح 
  و تدوين گرديده و در اين برنامه گنجانده شده است. 

  
  رايزن اقتصادي سفارت  –تهيه و تنظيم : طاهري  

  1398خردادماه                                                                               
 



 بسمه تعالي 
  

  برنامه دولت تركمنستان جهت ايجاد تحول در بخش خصوصي اين كشور
 

در چند سال اخير در متكي اند، ذخاير انرژي فروش به ساير كشورهايي كه اقتصاد تركمنستان وابسته به انرژي است و مانند 
مشكالت اقتصادي اين كشور  ،2017 در سال، تا جايي كه با وضعيت دشواري مواجه شدهافت قيمت جهاني انرژي نتيجه 

به شدت تنزل در برابر ارزهاي خارجي ـ پول ملي تركمنستان منات ـ ارزش طي اين مدت . ه استابعاد جديدي به خود گرفت
و به شدت افزايش يافته قيمت كاالهاي وارداتي منات است. چنين وضعي موجب شده تا  18كرده و هر دالر آمريكا معادل 

 موجب نارضايتي عمومي شده است.نيز هاي آب، برق و گاز از سوي دولت . از طرفي قطع يارانهخالي شودور خزانه اين كش

هاي اقتصادي به ساير بخش سعي در تقويت اين بخش و رونق بخشيبخش خصوصي و كمك با تركمنستان دولت 
تا  در نظر است برنامه دولت تركمنستان، براساس. ـ رهايي يابدنفت و گاز ـ متكي بر ز اقتصاد تك محصولي تالش دارد ا

. توليدكنندگان محلي برسددرصد  70به حجم توليد ناخالص داخلي بر حسب اقتصاد در ، سهم بخش غير دولتي 2020سال 
  .مبادرت ورزندسرمايه گذاري مشترك با شركاي خارجي هاي خود، نسبت بهسرمايه اجازه يافته اند عالوه بر به كارگيري 

تركمنستان مانند همه كشورهاي متكي به ذخاير انرژي، در نتيجه كاهش قيمت جهاني نفت طي سالهاي اخير، 
 آباد براي رهايي از اين وضعيت ، تقويت بخش خصوصي است.راهكار عشق.جديدترين اقتصاد رو به افولي را تجربه مي كند

جهت اجراي دو طرح زيربنايي در داخل اين موجب آن  حكمي را صادر كرد كه به 2018رئيس جمهور تركمنستان در سال 
  مبلغ سه ميليارد دالر وام به بخش خصوصي اختصاص يافت.كشور 

رئيس جمهور تركمنستان به مناسبت دهمين سالگرد تشكيل اتحاديه صنعتگران و تجار تركمنستان در ديدار با 
داخلي بدون در نظر گرفتن بخش نفت و گاز، بالغ فعاالن خصوصي اين كشورگفت : سهم بخش خصوصي در توليد ناحالص 

  درصد است و اين بخش نقش مهمي در اقتصاد ملي تركمنستان دارد. 62بر 
ميليون دالر وام به  400و ميليارد و  2در پايان اين جلسه حكمي را صادر كرد كه به موجب آن مبلغ  محمدافبردي

اختصاص » آبادتركمن -آبادعشق«سال با يك درصد سود به بخش خصوصي اين كشور براي احداث آزاد راه (اتوبان)  20مدت 
كيلومتر فاصله  600آباد بيش از تركمنستان بوده و با عشقآباد (چارجوي سابق) مركز استان لباب در شرق يافت.شهر تركمن

  دارد.
 

 اقدامات دولت جهت تقويت بخش خصوصي

تركمنستاندر كه دولت طي سخناني پيرامون توانمندسازي بخش خصوصي اين كشور اعالم داشت رئيس جمهور تركمنستان 
بدون در نظر گرفتن عملكرد بخش انرژي و  ،درصد 70 به ميزان توليد ناخالص داخليدر افزايش سهم بخش خصوصي پي 

اي در برنامه استراتژي توسعه بخش خصوصي جايگاه ويژه . به گفته وي،ساير بخش هاي استراتژيك اقتصاد ملي است
  .خواهد داشتاصالحات اجتماعي و اقتصادي تركمنستان 

. وي به تاكيد كرد 2025تا سال بخش خصوصي برنامه توسعه بر حمايت دولت تركمنستان از همچنين او   
هاي مربوطه و نيز مقامات محلي دستور داد جهت ارائه كمك جامع به كسب و كارهاي كوچك و متوسط ها و سازمانوزارتخانه

موجود با هدف حذف موانع اداري غير ضروري در صدور مجوز، برگزاري فرآيندهاي ثبت وانين تالش نمايند و فهرستي از ق



م در حوزه هاي مختلف اقتصادي، تسريع در صدور مجوز فعاليت بخش خصوصي، جذب سرمايه گذاري خارجي، ايجاد مناطق نا
  .را مورد اشاره قرار دادآزاد اقتصادي و خصوصي سازي، 

ش خصوصي به توسط بخايجاد تحرك و كارآفريني  پيرامونسند ين چندتركمنستان عالوه بر اين، رئيس جمهور   
گذاري را امضاء كرد. همچنين سه بانك، يعني دايخان بانك، بانك صنايع و بانك هاي سرمايهبه حمايت از پروژهويژه مصو

سرمايه «دو مصوبه در خصوص . رئيس جمهور همچنين نمودهاي مربوطه قره قوم را مجاز به صدور اسناد اعتباري در حوزه
را نيز امضا كرد. در اين راستا، به وزارت  " »ماليات تركمنستان اصالحات در قانون«و» گذاري خارجي (نسخه با اصالحات)

دادگستري سه ماه مهلت داده شد كه آيين نامه و مقررات مربوط به اين قوانين را جهت ارائه و تصويب در هيئت دولت آماده 
  نمايد.

سال با سه درصد سود  11ميليون دالر وام به مدت  600، مبلغ طي حكمي عالوه بر اين رئيس جمهور تركمنستان
در  واقع در معدن» پتاسيم«در اختيار بخش خصوصي اين كشور جهت اجراي طرح مجتمع توليدي مجتمع معدني و كود 

  داد.تخصيص در شرق تركمنستان » لباب«استان 
هاي حمايت از بخش كوچك و متوسط كارآفرين در تركمنستان براي سال«دولتي  برنامه محمدافبردي همچنين

را امضاء كرد كه به موجب » صندوق دولتي توسعه بخش خصوصي در تركمنستان«و نيز طرح ايجاد  »ميالدي 2024و  2018
آن تسهيالت مختلف و همه جانبه دولتي اعم از اختصاص وام، كمك فني، اختصاص زمين و غيره به فعاالن بخش خصوصي 

 اين كشور ارائه خواهد شد.

در حال حاضر در تركمنستان «رئيس جمهوري تركمنستان در مورد وضعيت كنوني بخش خصوصي اين كشور، گفت: 
هاي پنجگانه اين كشور، مشغول هزار نفر در استان 150هزار واحد توليدي بخش خصوصي فعال هستند كه در آن بيش از  18

حمايت و پشتيباني قاطع بر تاكيد ضمن وي . »اجرا دارندطرح بزرگ ديگر را نيز در دست  600 به كار هستند و در مجموع
در اي سهم ارزنده  تا از كارآفرينان و صاحبان صنايع دعوت كرد  ،اين كشور در گسترش بخش خصوصي و از توسعه دولت 

  ايفاء نمايندصادرات ر نوين و توليد كاالهاي مرغوب با تمركز بهاي كارگيري فناوري ه توليد ملي، ب
. 

 آمادگي و اقدامات بخش خصوصياعالم 

رئيس اتحايده صنعتگران و تجار تركمنستان نيز در پاسخ به دعوت رئيس جمهوري اين كشور » آلكساندر دادايوف«
گرفته و توليدي را برعهده  يهاي بزرگ زيربناياعالم آمادگي كرد كه كارآفرينان بخش خصوصي آماده هستند هر گونه طرح

 ر را افزايش دهند.و توان صادراتي اين كشو

غرفه  180اي براي ارائه دستاوردها و ابتكارات تجاري در بدنبال اعالم آمادگي اين اتحاديه، نمايشگاه چند منظوره
توزيع كنندگان ، و بسياري از شركت هاي بزرگ ساخت و ساز و توليدكنندگان شددر عشق آباد برگزار  2019در ماه مارس سال 

نمايشگاه در  هاي پيشرفته كه در بازار تركمنستان سابقه طوالني دارند نيزت كارآمد و نوآورانه و فناوريو تامين كنندگان تجهيزا
به عنوان بخشي از نمايش دستاوردهاي كارآفرينان فوق الذكر اتحاديه از سوي .عالوه بر اين كنفرانسي فوق حضور يافتند

هاي افزايش سهم بخش هاي اقتصادي در كشور و راهنوآورانه بنگاه تركمنستان برگزار شد و بازرگانان تركمن درباره توسعه
 خصوصي در توليد ناخالص ملي به بحث و تبادل نظر پرداختند.

هاي بخش خصوصي تركمنستان بيشتر در بازار ساخت و ساز بناهاي مختلف، احداث واحدهاي شركتدادايف افزود: 
اني، پتروشيمي، توليد مواد غذايي، مبلمان، شهرسازي، معماري، عمراني و هاي توليدي، توليد مصالح ساختمصنعتي و بنگاه

 غيره حضور فعالي دارند و در اين زمينه صدها طرح را اجرا كرده و صدها طرح بزرگ را در دست اجرا دارند.



اين صورت گرفته در  اقداماتبه مجموعه اي از ) UIETرئيس اتحاديه صنعتگران و تجار تركمنستان (در پايان   
هاي ظرفيتميتوان به توسعه اشاره نمود كه از جمله كشور براي حمايت از بخش خصوصي و نقش آن در اقتصاد كشور 

خصوصي، ايجاد سرمايه گذاري مشترك و تعامل با سرمايه گذاران خارجي اشاره كرد. در اين بخش تجاري يواحدهاي صادرات
، 2018انجام شده است و تا سال يت و سرمايه گذاري شركتهاي كوچك و متوسط در كشور راستا اقداماتي جهت افزايش فعال

  شركت در زيرمجموعه اين اتحاديه در بخشهاي كشاورزي و صنعتي فعال شده اند. 1015بيش از 
اين شركت هاي محلي بر توليد طيف وسيعي از محصوالت كشاورزي، غذايي، صنعتي و ساختماني متمركز شده   

شركت در بخش صنعت فعال هستند و در زمينه توليد مصالح ساختماني،  597. حدود سازندتا نيازهاي بازار كشور را برآورده  اند
پارچه و فرش، مواد شيميايي، محصوالت فلزي، مبلمان، صنايع دستي، صنايع دستي، محصوالت شيشه اي و محصوالت پلي 

شركت عضو اين  418. بقيه فعاليت دارندخلي و خارجي بازارهاي خارجي اتيلن و پالستيك براي پاسخگويي به تقاضاي دا
  مشغول فعاليت هستند. يدر بخشهاي كشاورزي و خدماتنيز اتحاديه 

   
    مالحظات :

از فساد اقتصادي، دولتي بوده و كشور همچنان ، اقتصاد اينگذردمي سال از استقالل تركمنستان 27آنكه بيش از عليرغم ـ 
بخش خصوصي در اقتصاد كشور، آفريني موثر نقشو بسته اقتصادي، ناكارآمدي سيستم پولي و بانكي، عدم سيستم ضعيف 

رنج مي برد. گزارش بانك جهاني حاكي از آن است مالي و اقتصادي اصالحات بازار كندي انجام استفاده ناكارآمد از منابع و 
  كاهش يافته است.2018سال درصد در 2/6به  2014درصد در سال  11اين كشور از كه رشد اقتصادي 

درصد است  40بر اساس آمارهاي ارائه شده در حال حاضر سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي تركمنستان تقريبا ـ 
تا  2025و دولت اين كشور قصد دارد سهم بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي را تا پايان برنامه هفت ساله يعني سال 

بخش خصوصي در زمينه تجارت، خدمات، كشاورزي، و توليد مواد غذايي  ييش دهد. در اين راستا توسعه پويادرصد افزا 70
  در دستوركار دولت قرار دارد.

گرايي اقتصادي و به بياني استراتژي سياست درون تركمنستان در سالهاي اخير با اتخاذ سياست استراتژي توسعه صادراتـ 
گونه .  اينكرده استتوليدات داخلي را دنبال از طريق تكيه بر تامين احتياجات بازار داخل كشور با هدف جايگزيني واردات، 

براي توسعه صادرات به ويژه در كاالهايي كه اين كشور در آنها داراي بخش خصوصي ها چنانچه با تقويت سياستگذاري 
البته موفقيت اجراي سياست نستان كمك نمايد.در تركم توليدمزيت نسبي است، مي تواند قرين موفقيت بوده و تقويت 

دارد و اين دولت زماني ميتواند در اين امر موفق شود كه برنامه وثيقي خصوصي سازي به عملكرد دستگاههاي دولتي ارتباط 
  اجرا نمايد. به طور دقيق مورد نظر و مصوبات توسعه بخش خصوصي را 

آسياي مركزي راهي جز اصالحات گسترده و توجه جدي به حضور حوزه هاي كشور سايربه عقيده كارشناسان، تركمنستان و ـ 
.يك كارشناس ارشد بانك جهاني، چندي . مهمترين تهديد از ناحيه اقتصاد متوجه اين كشورها استمردم در اقتصاد ندارند

پيش با تاكيد بر ضرورت اصالحات گسترده در كشورهاي آسياي مركزي بويژه روند روبه رشد خصوصي سازي، هشدار داد: 
اين كشورها اگر نسبت به انجام اصالحات گسترده اقتصادي اقدام نكنند و اقتصاد خود را به سوي خصوصي سازي سوق 

 ت عديده اي در حوزه اقتصادي خواهند بود. ندهند، شاهد مشكال

تهيه و تنظيم : طاهري  رايزن اقتصادي                                                                                     
سفارت                      
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