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خالصه مدیریتی 

• ترکمنســتان تنهــا کشــور آســیای مرکــزی اســت کــه بــا ایــران مــرز زمینــی دارد. دارا بــودن بیــش از 1200 	
کیلومتــر مــرز خشــکی و دریایــی بــا ایــران ســبب شــده تــا آن کشــور از اهمیــت ویــژه ای در سیاســت خارجــی 

منطقــه ای ایــران برخــوردار باشــد. 

• ــر اســاس 	 ــی ب ــای صادرات ــه مقصده ــال تنوع بخشــی ب ــه ترکمنســتان در ح ــن موضــوع  ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
قابلیــت هــای ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیکــی خــود اســت، توســعه مبــادالت اقتصــادی بــا ایــران یــک راهبــرد 
ــود. ایــن امــکان، بایــد در طراحــی دیپلماســی  مهــم تجــاری در دیپلماســی اقتصــادی ترکمنســتان خواهــد ب

اقتصــادی ایــران مدنظــر قــرار گیــرد.
• ــودن ژئوپلتیکــی دو 	 ــت مکمــل ب ــردن از موقعی ــا ترکمنســتان، بهــره ب ــران در رابطــه اقتصــادی ب ــرد ای راهب

کشــور اســت. ترکمنســتان بــرای تحقــق برنامه هــای ژئوپلتیکــی بــه ایــران توجــه دارد. در مجمــوع نیــز ایــران 
ــژه در دیپلماســی اقتصــادی همســایگانی چــون ترکمنســتان و مشــارکت در  ــد جهــت حفــظ موقعیــت وی بای
ــرار  ــتور کار ق ــی را در دس ــاخت های داخل ــعه زیرس ــی، توس ــه ای و بین الملل ــال منطق ــای فع ــعه کریدوره توس

دهــد. 
• ــرای اهــداف 	 ــز یکــی از برنامه هــای اقتصــادی ایــن کشــور ب توســعه زیرســاخت های داخلــی ترکمنســتان نی

ژئواکونومیکــی اســت، در ایــن راســتا خدمــات فنــی و مهندســی ایــران بــه ترکمنســتان، همچنــان می توانــد 
یکــی از اولویت هــا در دیپلماســی اقتصــادی تهران-عشــق آباد و عوامــل گســترش و توســعه روابــط دو کشــور 

باشــد.   
• ــت.1- 	 ــتان اس ــای ترکمنس ــای بازاره ــن نیازه ــع تامی ــی از مناب ــود، یک ــرزی موج ــی و م ــای محل بازارچه ه

ــزم  ــهیل مکانی ــی، 3-تس ــت ایران ــای باکیفی ــه کااله ــکان ارائ ــا، 2- ام ــن بازاره ــاخت های ای ــعه زیرس توس
ــه تقویــت تولیدکننــدگان داخلــی ایــران و هــم توســعه و تحکیــم روابــط  ــی، هــم ب و تضمیــن مبــادالت مال
اقتصــادی ایــران و ترکمنســتان کمــک می کنــد. نیازســنجی کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز جامعــه ترکمنســتان 
ــگاه  ــای جای ــه ارتق ــد ب ــران، می توان ــرزی ای ــای م ــا از بازارچه ه ــن آنه ــهیل تامی ــت تس ــزی جه و برنامه ری

ایــران در میــان رقبــای فرامنطقــه ای چــون چیــن و ترکیــه کمــک کنــد.
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درآمد

ــر  ــش از 1200 کیلومت ــی دارد. داشــتن بی ــرز زمین ــران م ــا ای ــه ب ــا کشــور آســیای مرکــزی اســت ک ترکمنســتان تنه
مــرز خشــکی و دریایــی بــا ایــران ســبب شــده تــا آن کشــور از اهمیــت ویــژه ای در سیاســت خارجــی منطقــه ای ایــران 
ــه  ــا چالش هایــی مواجــه هســتند کــه ب ــراي گســترش روابــط ب ــا ایــن حــال تهــران و عشــق آباد ب برخــوردار باشــد. ب
نظــر می رســد افزایــش مناســبات و پیوندهــای اقتصــادی ایــران و ترکمنســتان بــه رفــع ایــن چالش هــا کمــک کنــد.

ــع عظیــم گازی مــورد توجــه قدرت هــای بین المللــی اســت. ایــن کشــور در رتبــه چهــارم  ــه دلیــل مناب ترکمنســتان ب
ــتان  ــد گاز ترکمنس ــوزه تولی ــن ح ــرو، بزرگ تری ــتان م ــش در اس ــوزه گازی گالکینی ــرار دارد. ح ــان ق ــر گازی جه ذخای
اســت. بــر اســاس آخریــن برآوردهــا در ســال 2019، منابــع گاز ترکمنســتان حــدود 19.5 تریلیــون مترمکعــب تخمیــن 
زده شــده اســت. باوجــود ایــن، ترکمنســتان جایــگاه چنــدان مهمــی در بیــن کشــورهای تولیدکننــده نفــت )بــا ذخیــره ای 
ــدارد. 1 ترکمنســتان به عنــوان دومیــن تأمین کننــده گاز چیــن، از کشــورهای موردتوجــه  ــر 700 میلیــون تــن( ن ــغ ب بال
پکــن اســت. ترکیــه نیــز بــه دنبــال اجــرای پروژه هــای مرتبــط بــا انــرژی ترکمنســتان از مســیر دریــای خــزر اســت. 
ــه  ــز افزایش یافت ــتراتژیک نی ــی اس ــوان محصول ــادرات گاز به عن ــه ص ــق آباد ب ــه عش ــد عالق ــان می ده ــا نش ارزیابی ه
ــازار انــرژی )گاز و مشــتقات نفتــی و بــرق( و بهره منــدی  ــر تنــوع و گســترش ب و دیپلماســی اقتصــادی ایــن کشــور ب
ــرای ارتقــای موقعیــت ژئواکونومیکــی خــود متمرکــز  ــا کریدورهــای حمل ونقلــی ب از مزیت هــای پروژه هــای مرتبــط ب
ــرای همکاری هــای اقتصــادی تهــران و  ــه مناســبی ب ــران و ترکمنســتان، زمین ــر ایــن اســاس، همســایگی ای اســت. ب
ــران( در  ــتان، ای ــتان، ترکمنس ــه جانبه )قزاقس ــن س ــاح راه آه ــه افتت ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــد. در ای ــی باش ــق آباد م عش

ســال 2014 اشــاره نمــود.

بخش نخست: شاخص های اقتصادی ترکمنستان

در بیــن کشــورهای آســیای مرکــزی، ترکمنســتان، کندتریــن کشــور در مســیر اقتصــاد بــازار ارزیابــی می شــود. صفــر 
ــن  ــعه اقتصــادی ای ــزوم توس ــار ســخن از ل ــر ب ــس از اســتقالل، ه ــور ترکمنســتان پ ــن رئیس جمه ــازف اولی ــراد نی م

ــل هســتیم« 2. ــدار تکام ــا طرف ــم. م ــه انقــالب نداری ــازی ب ــا نی ــرد: »م ــوان می ک کشــور مطــرح می شــد، عن

هرچنــد ترکمنســتان بــه دلیــل صــادرات انــرژی، کشــور پردرآمــدی محســوب می شــود، آمارهــا و ارزیابی هــا از ســطح 
توســعه اجتماعــی و اقتصادی3ترکمنســتان مثبــت نیســت. از نظــر ناظــران آمارهــای اعالمــی حکومــت ترکمنســتان بــا 
آمارهــای واقعــی تفــاوت فاحشــی دارد. بــه طــور مثــال چنانچــه هرســاله حکومــت نــرخ بیــکاری را 4 تــا 5 درصــد اعــالم 

ــرآورد می شــود.4 ــرخ واقعــی بیــکاری 60 درصــد ب می کنــد، ن
1- https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-
report.pdf
2- https://thediplomat.com/2022/08/has-turkmenistans-transition-to-a-market-economy-been-a-success/
3- Level of Socioeconomic Development
4- https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_TKM.pdf
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شاخص های کلی اقتصاد ترکمنستان بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده به قرار زیر است. 

جدول 1: شاخص های کلی اقتصاد ترکمنستان
تاریخمقیاسپیشیناخیرشاخص های کلی

دسامبر 3.493.492022نرخ برابری منات با دالر
دسامبر 2021در صد6.25.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه

دسامبر 2022در صد4.383.9نرخ بیکاری
دسامبر 2022در صد17.514.95نرخ تورم

دسامبر 2021میلیون دالر51973302موازنه تجاری
دسامبر 2022میلیون دالر1.83418حساب جاری

دسامبر 2021درصد از تولید ناخالص داخلی0.60.5حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
دسامبر 2021درصد از تولید ناخالص داخلی1113بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

https://tradingeconomics.com/turkmenistan/indicators :منبع

1-1-آزادی اقتصادی

ــن  ــت. ای ــرار گرف ــی ق ــه 165 جهان ــادی در رتب ــاظ آزادی اقتص ــره 46.2، از لح ــا نم ــال 2022، ب ــتان در س ترکمنس
کشــور در میــان 39 کشــور منطقــه آســیا و اقیانوســیه نیــز در رتبــه 38 قــرار دارد .1 نمــرات شــاخص آزادی اقتصــادی 

ــده اســت. 2 ــی در نمــودار 1 آم ــه طــور تقریب ــا 2022 ب ترکمنســتان از ســال 2015 ت

نمودار 1:  شاخص آزادی اقتصادی سال 2015 تا 2022

ترکمنســتان بــه سیاســت نــرخ ثابــت ارز پایبنــد بــوده و تبدیــل منــات بــه ارز خارجــی به دشــواری صــورت می گیــرد. 
مالیــات بــر درآمــد در ترکمنســتان 10 درصــد و مالیــات شــرکت ها 20 درصــد اســت. 

1- https://www.heritage.org/index/country/turkmenistan
2- https://www.theglobaleconomy.com/Turkmenistan/economic_freedom/
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1-2-درآمد و مخارج دولت

مخــارج دولــت در ســال 2022 حــدود 13.5 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و کســری بودجــه حــدود 0.2 درصــد ارزیابــی 
شــده اســت. 1

آمارهای تولید ناخالص داخلی ترکمنستان از تداوم رشد یک دهه ای حکایت دارد.

جدول 2: برآورد تغییر ناخالص داخلی ترکمنستان

برآورد تغییر تولید ناخالص داخلی 2016-2019
درصد تغییر نسبت به سال قبلمقدار بر اساس مقیاس میلیارد دالرسال
201945.23+10.96
201840.77+7.49
201737.93+4.86
201636.17+1.03

https://www.macrotrends.net/countries/TKM/turkmenistan/gdp-gross-domestic-product :منبع

جدول زیر نیز نرخ تغییر شاخص های مرتبط با تولید ناخالص داخلی ترکمنستان را نشان می دهد.

جدول 3: تولید ناخالص داخلی و شاخص های مرتبط

تاریخمقیاسپیشیناخیرشاخص
دسامبر 2021در صد6.25.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه

دسامبر 2019میلیارد دالر45.2340.77تولید ناخالص داخلی
دسامبر 2020میلیارد دالر31.232.29تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

دسامبر 2019دالر76937349تولید ناخالص داخلی سرانه
 PPPدسامبر 2019دالر1553814845تولید ناخالص داخلی سرانه

دسامبر 2020میلیارد دالر17.2317.84تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
https://fa.tradingeconomics.com/turkmenistan/indicators :منبع

ــچ  ــاری فی ــدی اعتب ــه بن ــزرگ رتب ــی )اوت 2022( از ســوی موسســه ب ــن ارزیاب ــاری2 ترکمنســتان در آخری ــه اعتب رتب
ریتینگــزB 3+ بــا چشــم انــداز پایــدار بــوده اســت. فیــچ در گــزارش اخیــر خــود یــادآور مــی شــود چشــم انــداز پایــدار 
ترکمنســتان دســتاوردهای درآمــد گازی ایــن کشــور اســت. ایــن در حالــی اســت کــه چالش هــای ســاختاری اقتصــاد 

ترکمنســتان پابرجاســت.4

1- https://www.heritage.org/index/country/turkmenistan
ــا،  ــا، نهاده ــرکت ها، دولت ه ــاره ش ــار درب ــنجش اعتب ــای س ــط آژانس ه ــه توس ــت ک ــاری اس ــک اعتب ــنجش ریس ــرای س ــی ب ــاری روش ــنجی اعتب ــه س 2- رتب
ــاری یــک  ــرای مقایســه ریســک اعتب ــع رتبه ســنجی یکــی از روش هــا ب ــی و بنگاه هــای اقتصــادی، انجــام می شــود. در واق ــی، موسســه های مال ســازمان های دولت

ــازد. ــم می س ــر را فراه ــادی دیگ ــای اقتص ــا بنگاه ه ــادی ب ــگاه اقتص بن
3- Fitch Ratings
4- https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-turkmenistan-at-b-outlook-stable-12-08-2022
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جدول 4: هزینه ها و بدهی ها 

تاریخمقیاسپیشیناخیرشاخص
دسامبر 2021درصد از تولید ناخالص داخلی1113بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

دسامبر 2021درصد از تولید ناخالص داخلی0.30.1-بودجه دولت
دسامبر 2020میلیارد دالر3.133.24هزینه های دولت

15اعتبارسنجی
دسامبر 2022درصد1515نرخ مالیات بر فروش

https://fa.tradingeconomics.com/turkmenistan/indicators :منبع

1-3-نرخ جمعیت و اشتغال

جمعیــت ترکمنســتان در ابتــدای ســال 2023 برابــر بــا 6.51 میلیــون نفــر بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل حــدود 1.33 
درصــد رشــد داشــته اســت. 1بــر اســاس آمارهــای رســمی رونــد نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور نیــز بــا شــیب کمــی رو 

بــه افزایــش اســت.

جدول 5: نرخ بیکاری در ترکمنستان

نرخ بیکاری در ترکمنستان 2018-2021
درصد تغییر نسبت به سال قبلمقدار بر اساس مقیاس درصدسال
20215.08+0.13
20204.95+0.68
20194.27+0.03
20184.23+0.03

https://www.macrotrends.net/countries/TKM/turkmenistan/unemployment-rate :منبع

1-4-تورم 

نــرخ تــورم در دســامبر 2022، حــدود 17.5 درصــد و در ســال 2021 معــادل 14.95 درصــد بــوده اســت. نمــودار زیــر 
ــد.2 ــورم را نشــان می ده ــرخ ت ــر ســاالنه ن تغیی

1- https://www.macrotrends.net/countries/TKM/turkmenistan/population
2- https://fa.tradingeconomics.com/turkmenistan/inflation-cpi?continent=g20/forecast
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نمودار 2: درصد تغییر ساالنه تورم در ترکمنستان

ــت  ــان سیاس ــا و همزم ــای کرون ــی از پیامده ــتان ناش ــورم در ترکمنس ــی و ت ــواد غذای ــا و م ــت کااله ــش قیم افزای
ــود. 1 ــی می ش ــور ارزیاب ــن کش ــی ای ــد داخل ــا تولی ــی واردات ب جایگزین

1-5-تراز تجاری

بــر اســاس داده هــای بانــک جهانــی، تــراز تجــاری ترکمنســتان در دهــه گذشــته نوســان داشــته اســت. حجــم زیــادی 
ــل مشــکالت زیرســاختی و نوســانات قیمــت  ــه دلی ــرژی تشــکیل می دهــد و ب ــن کشــور را صــادرات ان از تجــارت ای
کاالهــا، ترکمنســتان اغلــب ســال ها شــاهد کســری تجــاری اســت. ســایر صــادرات ترکمنســتان شــامل پنبــه، پلیمرهــا، 
منســوجات و محصــوالت گیاهــی اســت. ترکمنســتان عمدتــا لولــه هــای آهــن و فــوالد، تجهیــزات ســنگین ســاختمانی، 
ــه، روســیه،  ــن، ترکی ــی تجــاری ترکمنســتان چی ــد. شــرکای اصل ــی کن ــه وارد م ــدم، ماشــین آالت و وســایل نقلی گن

امــارات متحــده عربــی، آلمــان، اوکرایــن، ایتالیــا و ایــران هســتند.2

جدول 6: نرخ تغییر تجاری ترکمنستان 2015-2018

نرخ تغییر تراز تجاری ترکمنستان 2015-2018
درصد تغییر نسبت به سال قبلمقدار بر اساس مقیاس میلیارد دالرسال
20184.15-226.52
2017-3.28-48.95
2016-6.42+80.2
2015-3.56-431.73

https://www.macrotrends.net/countries/TKM/turkmenistan/trade-balance-deficit :منبع

1- https://economic.mfa.ir/portal/newsview/681641
2- https://tradingeconomics.com/turkmenistan/balance-of-trade
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نمودار3 : نمودار تغییر تراز تجاری ترکمنستان از سال 1992 تا 2018 )با مقیاس میلیارد دالر و نسبت به تولید 
ناخالص داخلی(1

در ســال 2021 ، مقــدار مــازاد حســاب جــاری ترکمنســتان بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور  0.6 بــود. بــر اســاس 
برآوردهــا ترکمنســتان در ســال 2018 بهتریــن نــرخ تــراز حســاب جــاری را تجربــه کــرده اســت. 2

نمودار 4: نرخ تغییر تراز حساب جاری ترکمنستان 2013-2022

بــر اســاس برآوردهــای ســال 2020، ترکمنســتان از لحــاظ شــاخص پیچیدگــی اقتصــادی )ECI( بــا نمــره 0.67 – در 
رتبــه 88 جهــان قــرار دارد. ایــن کشــور بــا رقمــی معــادل 6.94 میلیــارد دالر در رتبــه 101 جهــان از لحــاظ صــادرات 
1- https://www.macrotrends.net/countries/TKM/turkmenistan/trade-balance-deficit
2- https://tradingeconomics.com/turkmenistan/current-account-to-gdp
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قــرار دارد. 1 ترکمنســتان در 22 جــوالی 2020 بــه عضویــت ناظــر ســازمان تجــارت جهانــی (WTO)درآمــد. کمیســیون 
ــم تجــارت  ــن رژی ــی ســال 2013 تأســیس شــده اســت. تدوی ــه ســازمان تجــارت جهان دولتــی الحــاق ترکمنســتان ب
ــا ســال 2030 الحــاق کامــل ترکمنســتان طــول  ــر ت خارجــی از ســال 2022 آغــاز شــده و پیش بینــی می شــود حداکث

بکشــد. 2

1-6-شاخص حکمرانی

هرچنــد مناســبات اقتصــادی ترکمنســتان بــا ســایر کشــورها روبه رشــد اســت، امــا جامعــه مدنــی و نهادهــای دموکراتیک 
در ایــن کشــور ضعیــف هســتند. همچنیــن، ارزیابــی دقیقــی راجــع بــه تاثیــر دیپلماســی اقتصــادی ترکمنســتان بر توســعه 
ــدارد. زیرســاخت های اداری، اجتماعــی و اقتصــادی در پایتخــت  سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی ایــن کشــور وجــود ن
متمرکــز و قــدرت سیاســی نیــز بــه افــراد مشــخص و حلقه هــای کوچــک پیرامــون آنهــا محــدود اســت. تفکیــک قــوا در 
ترکمنســتان بــه طــور عملــی وجــود نــدارد. توســعه بخــش خصوصــی و تشــکیل اصنــاف نیــز تحــت اراده دولــت اســت. 
3 ترکمنســتان در ارزیابــی ســال 2021 ســازمان شــفافیت بین الملــل، بــا نمــره 19 از 100 در رتبــه 169 )در میــان 180 

کشور( قرار گرفته است. 4

)BTI( نمودار5 : وضعیت حکمرانی ترکمنستان در سال 2022 بر اساس شاخص تحول بنیاد برتلزمن

1- https://oec.world/en/profile/bilateral-country/tkm/partner/irn
2- https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/acc_05jul22_e.htm
3- https://bti-project.org/en/reports/country-report/TKM
4- https://www.transparency.org/en/countries/turkmenistan
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وضعیــت حکمرانــی ترکمنســتان در ســال 2022 بــر اســاس شــاخص تحــول بنیــاد برتلزمــن 1(BTI) از توســعه نامتوازن 
ایــن کشــور حکایــت دارد. ثبــات و پایــداری، همــکاری بیــن المللــی، حجــم بخــش غیــر دولتــی، مشــارکت سیاســی، 
حاکمیــت قانــون، ثبــات پولــی و مالــی، مالکیــت خصوصــی، رژیــم رفــاه از جملــه شــاخص هــای ایــن بــرآورد هســتند. 
ــا افزایــش درآمــد ملــی در ترکمنســتان، وضعیــت معیشــت مــردم بهبــود نیافتــه  ــر اســاس ایــن ارزیابــی متناســب ب ب
اســت. دسترســی برابــر بــه مشــاغل دولتــی وجــود نــدارد. در امــور سیاســی-اجتماعی نیــز اگــر چــه بــه لحــاظ قانونــی 
بســیاری از آزادی هــا بــه مــردم اعطــا و تضمیــن شــده، امــا در عمــل هیــچ کــدام مطابــق قانــون اعمــال نمی شــوند. در 

واقــع حقــوق شــهروندی بطــور سیســتماتیک نقــض می شــود. 2

بخش دوم:  ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان

بــه دالیلــی همچــون میــراث اتحــاد جماهیــر شــوروی، ســاختار سیاســی پــس از اســتقالل و اتــکا بــه صــادرات منابــع 
طبیعــی، اقتصــاد ترکمنســتان تحــت نظــارت کامــل دولــت قــرار دارد. به رغــم سیاســت های دو دهــه گذشــته، بخــش 
خصوصــی نقــش چندانــی در دیپلماســی اقتصــادی ایــن کشــور نــدارد. امــا در یــک دهــه اخیــر رونــد تقویــت بخــش 
خصوصــی آغــاز شــده و انتظــار مــی رود در فراینــد الحــاق ایــن کشــور بــه ســازمان تجــارت جهانــی، توســعه بخــش 

خصوصــی ســرعت بیشــتری بگیــرد.

ــی، وزارت  ــی، وزارت بازرگان ــاد و دارای ــت و گاز، وزارت اقتص ــزی، وزارت نف ــک مرک ــر بان ــی نظی ــای دولت ــتگاه ه دس
ــدی شــکل دهنده  ــه عناصــر کلی ــوان از جمل ــع و نســاجی، وزارت حمل ونقــل و ارتباطــات، وزارت مســکن را می ت صنای
ــوع  ــوان از ن ــتان را می ت ــادی ترکمنس ــی اقتص ــوی دیپلماس ــا الگ ــت. ام ــتان دانس ــادی  ترکمنس ــی اقتص دیپلماس
تصمیم گیــری متمرکــز و دســتوری دانســت کــه در رأس آن، رئیــس دولــت قــرار دارد. کابینــه بــه مثابــه مهم تریــن نهــاد 
ــق ترکمنســتان  ــس مصلحــت خل ــرار دارد. مجل ــی ترکمنســتان تحــت ریاســت رئیس جمهــور ق ــری و اجرای تصمیم گی

ــد. ــش می کن ــای نق ــادی ایف ــی اقتص ــز در دیپلماس ــذاری نی ــاد قانون گ ــن نه ــوان عالی تری به عن

ــت  ــی نف ــرکت مل ــت3 ش ــتند. ترکمن نبی ــی هس ــزرگ نفت ــرکت ب ــتان دو ش ــی ترکمنس ــرکت های دولت ــن ش مهم تری
ترکمنســتان اســت کــه مالکیــت کامــل آن در اختیــار دولــت اســت. ایــن شــرکت مســئولیت اســتخراج و تولیــد نفــت 
ــور  ــار ام ــه اختی ــي اســت ک ــن شــرکت دولت ــر عهــده دارد. ترکمــن گاز 4 بزرگ تری ــای خــزر  را ب ــن دری ــام از میادی خ

ــر عهــده دارد.  ــي گاز را ب شــامل اکتشــاف، اســتخراج، فــرآوري، انتقــال و بازاریاب

ــبب  ــی س ــارت جهان ــازمان تج ــکاری س ــا هم ــتان ب ــاری ترکمنس ــم تج ــن رژی ــه تدوی ــر در زمین ــات اخی تصمیم
ــه  ــت. اتحادی ــه اس ــش یافت ــتان افزای ــرکت در ترکمنس ــت ش ــده و ثب ــی ش ــش خصوص ــرای بخ ــی ب امیدواری های

1- the Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI)
2- https://bti-project.org/en/reports/country-report/TKM
3- Türkmennebit
4- Turkmengas
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ــی اســت ســهم بخــش خصوصــی  ــزار عضــو دارد2، مدع ــش از 24 ه ــه بی ــان ترکمنســتان 1ک ــران و کارآفرین صنعتگ
از اقتصــاد طــی ســال 2020 بــه 70 درصــد رســیده اســت، امــا هیــچ بــرآورد مســتقلی بــرای تأییــد ایــن ادعــا وجــود 

ــدارد. 3 ن

ــرمایه گذاری شــهری در  ــزرگ س ــای ب ــه پروژه ه ــزرگ ب ــای کوچــک و ب ــه وام ه ــور، ارائ ــم رئیس جمه به موجــب حک
زمینــه تولیــد کاالهــا و ارائــه خدمــات، بــا نــرخ 5 درصــد و بازپرداخــت بیــش از 10 ســال انجــام می شــود. بانک هایــی 
کــه در ترکمنســتان مبــادرت بــه اعطــای وام می کننــد عبارت انــد از: بانــک دولتــی تجــاری »ترکمن باشــی«، »دایخــان 
بانــک« )بانــک کشــاورزی(، بانــک دولتــی امــور اقتصــاد خارجــی ترکمنســتان، بانــک ســهامی تجــاری »خلــق بانــک«، 

بانــک ســهامی تجــاری »صناعــات« )صنایــع( و بانــک ســهامی تجــاری »ریســقال بانــک« )رزق(. 4 

بــه رغــم تــالش بــرای بهبــود فضــای کســب وکار، هنــوز هــم محیــط  کســب وکارها بــا چالــش هــای زیــادی مواجــه 
ــذا محیــط کســب وکار نیــز  اســت. به طورکلــی اطالعــات کســب وکار در ترکمنســتان به ســختی در دســترس اســت و ل
ــال های  ــرای س ــتان ب ــی ترکمنس ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــه توس ــوب برنام ــد. در چارچ ــی باش ــی م غیرقابل پیش بین
2019-2025، اکثــر شــرکت های جدیــد ثبــت شــده مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی هســتند. در ایــن چارچــوب اتحادیــه 
ــتان:  ــتایی در ترکمنس ــعه روس ــدار و توس ــاورزی پای ــج کش ــوان »تروی ــت عن ــه کاری تح ــتان کمیت ــا و ترکمنس اروپ
SARD III« را فعــال نموده انــد کــه هــدف آن توســعه شــرکت های کوچــک و متوســط در بخــش کشــاورزی  مطابــق 

ــن آوری هــای پیشــرفته اســت. 5 ــی و ف اســتانداردهای بین الملل

بخش سوم: دیپلماسی اقتصادی در اسناد باالدستی

3-1-قانون اساسی

مهم تریــن مرجــع قانونــی در ترکمنســتان قانــون اساســي اســت کــه پــس از تصویــب اولیــه در ســال 1992، در ســال 
ــون  ــر اســاس قان ــردی محمــداف رئیس جمهــوری وقــت مــورد بازنگــری قــرار گرفــت. ب ــان ب ــه تصمیــم قرب 2020 ب
اساســی ترکمنســتان رئیس جمهــور مســئول اصلــی سیاســت خارجــی و فرمانــده کل قــوا اســت. مطابــق قانــون اساســی 
جدیــد، ایــن کشــور دو مجلســی شــده و بــا تشــکیل مجلــس مصلحــت خلــق، تصمیم گیــری در بســیاری از امــور مهــم 
ــا کناره گیــری از قــدرت،  ــان بــردی محمــداف ب ــه ایــن مجلــس ســپرده شــد کــه به تبــع آن نیــز قرب و تعیین کننــده ب
در مقــام رئیــس ایــن مجلــس قــرار گرفتــه و پــس از انتخابــات 12 مــارس 2022 ســردار بــردی محمــداف پســر وی 

ــد.  ــاب ش ــور انتخ ــوان رئیس جمه به عن

1- the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan (UIET)
2- https://business.com.tm/post/5775/turkmenistan-boosts-development-of-its-nonstate-sector
3- https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/turkmenistan
4- https://economic.mfa.ir/portal/newsview/636895
5- https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-%E2%80%93funded-sard-iii-helps-turkmen-companies-receive-iso-certificates_mn
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3-2-قانون منابع هیدروکربنی

ــدات  ــی، تعه ــن داخل ــر قوانی ــالوه ب ــه ع ــن رابط ــت. در ای ــرژی اس ــتان ان ــی ترکمنس ــول صادرات ــن محص مهم تری
ــع  ــام مناب ــه ن ــی ب ــع قانون بین المللــی مــورد اســتناد قــرار می گیــرد، امــا کشــف، اســتخراج و صــادرات نفــت و گاز تاب
هیدروکربنــي ترکمنســتان1 اســت کــه تصمیم گیــری در همــه امــور صفــر تــا صــد تولیــد، ســرمایه گذاری و اســتخراج 
ــز از  ــون نی ــن قان ــت. ای ــرده اس ــذار ک ــران واگ ــه وزی ــور و کابین ــه رئیس جمه ــی را  ب ــع هیدروکربن ــادرات مناب و ص
ســال 1992 تاکنــون بــه طــور متنــاوب مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس آخریــن نســخه ایــن قانــون، در 
تصمیم گیرنــده اصلــی تولیــد نفــت و گاز طبیعــي ترکمنســتان تغییــری صــورت نگرفتــه اســت. بــر اســاس ایــن قانــون 
وظایــف یــاد شــده در دســت آژانــس مدیریــت و بهره بــرداري منابــع هیدروکربنــي اســت کــه تحــت نظــارت مســتقیم 
رئیس جمهــور قــرار دارد. امــا چنانچــه دولــت ترکمنســتان عضــو معاهــده بین المللــی شــود، مفــاد آن )معاهــده( مــورد 

ــرد. 2 ــرار می گی ــتناد ق اس

در حــوزه صــادرات بــرق نیــز، ترکمنســتان از توافقنامــه بلندمــدت بــرای صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه تبعیــت 
ــای  ــی از برنامه ه ــد. یک ــادر می کن ــرق ص ــتان ب ــتان و ازبکس ــتان، قرقیزس ــران، افغانس ــه ای ــتان ب ــد. ترکمنس می کن

ــه جنــوب آســیا اســت. 3 ــرق و صــادرات آن ب ترکمنســتان توســعه نیروگاه هــای تولیــد ب

3-3- قوانین و آیین نامه های مرتبط با واردات و صادرات

ــرای صــادرات کاالهــا )به اســتثنای نفــت و گاز( و خدمــات حمل ونقــل بین المللــی، مالیــات نزدیــک  ــون، ب مطابــق قان
بــه صفــر اعمــال می شــود و حتــی پیمانکارانــی کــه در چارچــوب قانــون نفــت فعالیــت می کننــد، می تواننــد مشــمول 
معافیــت مالیاتــی شــوند. میانگیــن نــرخ تعرفــه کاالهــای وارداتــی حــدود 2 درصــد اســت. امــا ایــن نــرخ بــرای برخــی 
ــتان5،  ــیه، ارمنس ــا روس ــی ب ــه ترجیح ــتان دارای 5 موافقت نام ــد. 4ترکمنس ــش یاب ــد  افزای ــاص می توان ــای خ کااله
گرجســتان6، جمهــوری آذربایجــان7 و اوکرایــن8 و در حــال مذاکــره بــرای امضــای موافقت نامه هــای مشــابه بــا ایــران و 
ترکیــه نیــز اســت. به موجــب ایــن موافقت نامه هــا، طرفیــن حــق تغییــر یک جانبــه عــوارض گمرکــی و مالیــات اقــالم 
ــف ترکمنســتان،  ــه ای در بخش هــای مختل ــر تعرف ــع غی ــد موان ــان خارجــی معتقدن ــد. ارزیاب تجــاری همدیگــر را ندارن

ــد. 9 ــش می ده ــاری را کاه ــای تج جریان ه

3-4- حوزه بانکی

بخــش بانکــداری ترکمنســتان در کنتــرل دولــت کنتــرل اســت. چارچــوب قانونــی سیســتم پرداخــت ترکمنســتان عمدتــًا 

1- The Turkmen law on ‘Hydrocarbon Resources’
2- http://www.turkmenbusiness.org/content/zakon-turkmenistana-ob-uglevodorodnykh-resursakh
3- https://turkmenportal.com/en/blog/51403/turkmenistan-plans-to-increase-the-export-of-electricity-to-9-billion-kilowatthours-in-2022
4- https://taxsummaries.pwc.com/turkmenistan/corporate/other-taxes
5- https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/armenia-turkmenistan.pdf
6- https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2434/download
7- https://customs.gov.az/en/sahibkarlar-ucun/serbestticaret
8- https://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/Turkmenistan-Ukraine.pdf
9- https://www.heritage.org/index/country/turkmenistan
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شــامل قانــون مدنــی، قوانیــن در مــورد "بانــک مرکــزی ترکمنســتان"، "مؤسســات اعتبــاری و بانکــداری" و قوانیــن 
نظارتــی بانــک مرکــزی اســت.1در واقــع سیســتم های بانکــی در ایــن کشــور بــر اســاس پروژه هــای مشــخص دولــت 
ــه  ــتم های مبادل ــد و سیس ــت دارن ــب دول ــه تصوی ــاز ب ــی نی ــای خارج ــی ارزه ــاالت بین الملل ــی رود. نقل وانتق ــش م پی

مالــی تحــت کنتــرل دقیــق دولــت هســتند.

بانک هــا اجــرای اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی2 را پذیرفته انــد. همچنیــن در ژانویــه 2010، ترکمنســتان 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــن بین الملل ــه قوانی ــدی ب ــا پایبن ــرد ت ــی ایجــاد ک ــر نظــر وزارت دارای ــی زی ــات مال ــد اطالع ــک واح ی

ــی تروریســم )CFT(4 را نشــان دهــد. ــا تأمیــن مال ــه ب پول شــویی )AML(3 و کنوانســیون مقابل

3-5- قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی

ــون  ــون ســرمایه گذاری خارجــی5 )اصــالح شــده در ســال 2008(، قان ــع قان ســرمایه گذاری خارجــی در ترکمنســتان تاب
ــرکت ها8  ــون ش ــهامی7 )1999(، قان ــرکت های س ــون ش ــال 1993( و قان ــات در س ــن اصالح ــرمایه گذاری6 )آخری س
ــات  ــون مالی ــی10 )2000(، قان ــون مدن ــن اصالحــات در ســال 2008(، قان ــون فعالیت هــای تجــاری9 )آخری )2000(، قان
و قانــون زمیــن11 )2004( اســت. ســرمایه گذاری خارجــی در بخــش انــرژی مشــمول قانــون منابــع هیدروکربنــی  نیــز 
می شــود. کلیــه پیمانکارانــی کــه در ترکمنســتان بــرای مــدت حداقــل 183 روز در ســال فعالیــت می کننــد، بایــد در اداره 
ــام کننــد. اســتانداردهای حســابداری  مالیــات وزارت دارایــی و اقتصــاد )ســرویس مالیــات اصلــی دولتــی ســابق( ثبت ن

ــال می شــود. 12 ــرای ســرمایه گذاران خارجــی اعم ــی ب ــی بین الملل ــی و گزارشــگری مال مل

بخش چهارم: روند تحول در دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان

4-1-اعالم بی طرفی مثبت

اعــالم بی طرفــی مثبــت13 ترکمنســتان را نه تنهــا نقطــه عطــف رویکــرد سیاســی - دفاعــی و امنیتــی، بلکــه نقطــه آغــاز 
تحــول دیپلماســی اقتصــادی ایــن کشــور بایــد دانســت. ترکمنســتان بــا انتخــاب بی طرفــی در ســال 1995، اعــالم کــرد 

برنامــه توســعه را در اولویــت قــرار داده اســت. 

1- https://www.cbt.tm/en/payment/payment.html
2- International Financial Reporting Standards
3- Anti-Money Laundering
4- Terrorist Financing Convention
5- the Law on Foreign Investment
6- the Law on Investments
7- the Law on Joint Stock Societies
8- the Law on Enterprises
9- the Law on Business Activities
10- The Civil Code
11- the Land Code
12- https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/turkmenistan

13-»بی طرفــی مثبــت« بــه معنــای التــزام کامــل ترکمنســتان بــه اصــول اساســی حقــوق بین الملــل ماننــد عــدم مداخلــه در امــور داخلــی ســایر کشــورها و رعایــت 
تمامیــت ارضــی آنهــا اســت. بــر اســاس اصــول بــی طرفــی ترکمنســتان کــه ســال 1995 در ســازمان ملــل متحــد تاییــد شــد؛ ایــن کشــور متعهــد شــده اســت کــه 

ضمــن وارد نشــدن بــه اتحادیــه هــای نظامــی و جنــگ هــا، همــکاری فعاالنــه ای را در عرصــه بیــن الملــل و در ارتبــاط بــا ســایر کشــورها از خــود نشــان دهــد.
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ســند سیاســت خارجــی ترکمنســتان یکبــار بــرای دوره 2023- 2017 و بــار دیگر بــرای دوره 2028 -2022 به روزرســانی 
و از ســوی رئیس جمهــوری ایــن کشــور تاییــد شــده اســت. محورهــای اصلــی ســند اخیــر در چارچــوب برنامــه توســعه 
ــا ســازمان ملــل،  اقتصــادی و اجتماعــی 2052-2022 تهیــه شــده و کامــاًل اقتصــادی اســت. همــکاری چندوجهــی ب
ــل  ــای حمل ونق ــعه کریدوره ــرژی، توس ــدار ان ــن و پای ــال ام ــت محیطی و آب، انتق ــکالت زیس ــل مش ــت از ح حمای
ــای  ــی، همکاری ه ــازمان های بین الملل ــا س ــتانه ب ــادی و بشردوس ــای اقتص ــزی، همکاری ه ــیای مرک ــیر آس از مس
نزدیــک دوجانبــه و چندجانبــه بــا همســایگان در مناطــق دریــای خــزر، آســیای مرکــزی و قفقــاز جنوبــی، روســیه، چیــن، 
ــن ســند  ــه تاکید هــای ای ــن از جمل ــکای التی ــکا، آمری ــا، آمری ــه اروپ ــا، اتحادی ــا ســایر مناطــق آفریق ــط ب توســعه رواب
هســتند. به موجــب ایــن ســند، ترکمنســتان بــا 151 کشــور جهــان روابــط دیپلماتیــک و بــا 49 ســازمان بین المللــی و 
منطقــه ای معتبــر همــکاری مؤثــر و فعــال دارد. ایــن ســند همچنیــن بــر تــداوم همکاری هــای ترکمنســتان در چارچــوب 
ــاالت  ــزی –ای ــیای مرک ــیه«، »آس ــزی - روس ــیای مرک ــا«، »آس ــه اروپ ــزی –اتحادی ــیای مرک ــای »آس ــه ه توافقنام
متحــده«، »آســیای مرکــزی - چیــن«، »آســیای مرکــزی - هنــد«، »آســیای مرکــزی - ژاپــن« و »آســیای مرکــزی 
–کــره جنوبــی«، تأکیــد دارد. 1 الگــوی اصالحــات گام بــه گام برنامــه »ده ســال ثبــات« را کــه در ســال 1993 توســط 
رئیس جمهــور وقــت تصویــب شــد می تــوان یــک الگــوی ترکمنســتانی ارزیابــی کــرد. اســاس ایــن برنامــه اصالحــات 
ــده  ــا 1996( خصوصی ســازی کوچــک نامی ــه )ســال های 1993 ت ــن برنام ــه اول ای ــود. مرحل اقتصــادی ترکمنســتان ب
می شــد. در مرحلــه دوم کــه از ســال 1997 بــا عنــوان »هــزار روز برنامــه« آغــاز شــد، هــدف خصوصی ســازی خدمــات 
مصرف کننــده از طریــق کارآفرینــی، تولیــد و جــذب ســرمایه خارجــی دنبــال شــد. بدیــن ترتیــب در ســال 2001 حجــم 
تولیــد ناخالــص داخلــی نســبت بــه ســال 1991 چهــار برابــر شــد. در ادامــه برنامــه خصوصی ســازی، قانــون »حمایــت 

دولتــی از شــرکت های کوچــک و متوســط« در 15 آگوســت 2009 بــه تصویــب دولــت رســید. 2

ــل  ــه تصویــب رســید. ذی ــرای ســال های 2030-2011 ب اولیــن برنامــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ترکمنســتان3 ب
ایــن برنامــه یــک برنامــه دیگــر بــا عنــوان حمایــت از کســب وکارهای کوچــک بــرای ســال های 2015-2011 تدویــن 
شــد کــه هــدف آن هم زمــان بــا تشــکیل اتحادیــه صنعــت گــران و کارآفرینــان، حمایــت از کارآفرینــی بــود. دومیــن 
ــوری  ــای رئیس جمه ــه امض ــال های 2024-2018 ب ــرای س ــال 2017 ب ــی در س ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــه توس برنام
رســید. 4یــک ســال بعــد ایــن برنامــه بــا عنــوان برنامــه هفت ســاله توســعه اقتصــادی و اجتماعــی دولــت )2019 لغایــت 
2025( به روزرســانی شــد. امــا در ســال 2022، ایــن ســند بــا عنــوان »احیــای دوره جدیــد یــک دولــت باثبــات: برنامــه 
ــس  ــب مجل ــه تصوی ــن و ب ــاز تدوی ــال های 2052-2022« ب ــتان در س ــادی ترکمنس ــی - اقتص ــعه اجتماع ــی توس مل
ــت و گاز  ــت نف ــعه صنع ــد از؛1- توس ــارت بودن ــور عب ــه مزب ــتراتژیک برنام ــای اس ــید.5 اولویت ه ــق رس ــت خل مصلح
ــعه  ــات، 4- توس ــل و ارتباط ــاخت های حمل ونق ــعه زیرس ــه توس ــرای برنام ــی، 3- اج ــرمایه  گذاران خارج ــذب س 2- ج
1- https://www.mfa.gov.tm/en/articles/3 
2- http://www.ejpp.eu/index.php/ejpp/article/viewPDFInterstitial/321/348
3- the National Program for the Socio-Economic Development of Turkmenistan
4- http://www.ejpp.eu/index.php/ejpp/article/viewPDFInterstitial/321/348
5- https://www.atavatan-turkmenistan.com/halk-maslahaty-30-yyllyk-maksatnama-kabul-edildi/



18 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

بخــش کشــاورزی، 5- اجــرای برنامــه اقتصــاد دیجیتالــی و پیاده ســازی دولــت الکترونیــک، 6- اجــرای برنامــه توســعه 
ــوان جایگزیــن واردات و 7- توســعه و ارتقــای بخــش خصوصــی کشــور. 1 صــادرات به عن

4-2-درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی

نقطــه واقعــی آغــاز تحــول در سیاســت و دیپلماســی اقتصــادی ترکمنســتان را می تــوان درخواســت ایــن کشــور بــرای 
ــازمان تجــارت  ــه س ــزی ب ــس از الحــاق ســه کشــور آســیای مرک ــی دانســت. پ ــازمان تجــارت جهان ــت در س عضوی
ــالش  ــال 2015( ترکمنســتان ت ــال 2013 و قزاقســتان در س ــال 1998، تاجیکســتان در س ــتان در س ــی  )قرقیزس جهان
نمــود بــا برقــراری رابطــه بــا ســازمان تجــارت جهانــی، بــه عضویــت در ایــن ســازمان درآیــد. بــه فرمــان رئیس جمهــور 
ــا  ــه قرارداده ــی تشــکیل شــد و مطالع ــازمان تجــارت جهان ــه س ــرای پیوســتن ب ــی ب در ســال 2013 کمیســیون دولت
ــا و  ــر بخش ه ــی ب ــارت جهان ــازمان تج ــه س ــاق ب ــر الح ــل تأثی ــی، تجزیه وتحلی ــارت جهان ــازمان تج ــن س و قوانی
حوزه هــای مختلــف اقتصــاد ملــی و تهیــه پیشــنهاد و شــرکت در انجمن هــای ســازمان تجــارت جهانــی در دســتور کار 
آن قــرار گرفــت. ریاســت کمیســیون دولتــی بــرای پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی بــر عهــده معــاون رئیــس 
هیئــت وزیــران اســت. بدیــن ترتیــب تــالش بــرای افزایــش رقابت پذیــری صنایــع و توســعه بــازار بــر اســاس قوانیــن 

ــاز شــد. ــی آغ ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــق ب و مطاب

در 22 جــوالی 2020 درخواســت ترکمنســتان بــرای عضویــت در ســازمان تجــارت جهانــی بررســی و وضعیــت ناظــر 
ــل در  ــت کام ــرای عضوی ــود را ب ــمًا درخواســت خ ــتان رس ــر 2021 ترکمنس ــد. در 24 نوامب ــا ش ــن کشــور اعط ــه ای ب
ســازمان تجــارت جهانــی ارائــه داد. اولیــن مــورد از مجموعــه  اقداماتــی کــه بــرای تســهیل پیوســتن ترکمنســتان بــه 
ســازمان تجــارت جهانــی در ســال 2022 طراحــی شــده، ارائــه آمــوزش مقدماتــی از ســوی مرکــز تجــارت بین المللــی 
ــل 2022 مرکــز  ــی و مذاکــرات الحــاق تمرکــز دارد. در آوری ــی ســازمان تجــارت جهان ــر چارچــوب قانون اســت کــه ب
تجــارت بین المللــی یــک دوره آموزشــی برخــط بــرای نزدیــک بــه 20 نماینــده کمیســیون دولتــی ترکمنســتان و بخــش 
عمومــی در مــورد چارچــوب قانونــی ســازمان تجــارت جهانــی و مذاکــرات الحــاق ترتیــب داد تــا بــرای پیوســتن بــه ایــن 
ســازمان آمــاده شــوند. ایــن دوره تحــت عنــوان »آمــاده ســازی بــرای تجــارت« آســیای مرکــزی توســط مرکــز تجــارت 
بین المللــی بــا بودجــه اتحادیــه اروپــا برگــزار شــد. شــرکت کنندگان در مــورد نقــش ســازمان تجــارت جهانــی در تعییــن 
قوانیــن تجــارت بین  المللــی و چگونگــی تأمیــن الزامــات بالقــوه در آغــاز مذاکــرات آگاهــی یافتنــد. شــرکت کنندگان، در 
کنــار تهیــه اســناد مرتبــط، اطالعاتــی نیــز در مــورد موافقت نامه هــای ســازمان تجــارت جهانــی از جملــه اصــول عــدم 
تبعیــض، موافقت نامــه عمومــی تجــارت خدمــات و کشــاورزی و تســهیل تجــارت، اقدامــات ضــد دامپینــگ، اقدامــات 
ــواردی  ــری و م ــت فک ــوق مالکی ــاری حق ــای تج ــارت، جنبه ه ــی تج ــع فن ــارت، موان ــا تج ــط ب ــرمایه گذاری مرتب س
ــی توســعه  ــن مســیر ترکمنســتان برنامــه مل ــن اســت کــه در ای ــز اهمیــت ای ــه حائ ــد. نکت ازاین دســت دریافــت کردن

1 - h t t p : / / i r t k c c . c o m / % D 8 % A 8 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 7 - % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 1 % D 8 % A A -
%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%-
AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-2025-2019-%D8%AF%D9%88/
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اجتماعــی و اقتصــادی خــود را بــا رونــد پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی تطبیــق داده اســت. 1

ــک توســعه  ــی و بان ــک جهان ــول، بان ــی پ ــدوق بین الملل ــی چــون صن ــای بین الملل ــایر نهاده ــات س عشــق آباد از خدم
ــک  ــا گــروه بان ــق ب ــر اســاس تواف ــد. ب ــی اســتفاده می کن ــه ســازمان تجــارت جهان ــرای پیشــبرد الحــاق ب آســیایی ب
ــاوره ای  ــای مش ــق آباد حمایت ه ــه عش ــی ب ــه بین الملل ــش، تجرب ــال دان ــتای انتق ــز در راس ــاد نی ــن نه ــی، ای جهان
ــتراتژیک  ــای اس ــق اولویت ه ــاره تحق ــاوره ای درب ــات مش ــق، خدم ــن تواف ــم ای ــش مه ــد. بخ ــه می کن ــی ارائ غیرمال
ترکمنســتان اســت. 2صنــدوق بین المللــی پــول یکــی دیگــر از نهادهــای بین المللــی اســت کــه ترکمنســتان در حــال 
تطبیــق برنامه هــا بــا مقــررات آن اســت. مطابــق مــاده چهــار صنــدوق بین المللــی پــول بــا جمــع آوری، تجزیه وتحلیــل 
داده هــای اقتصــاد ترکمنســتان، بــه ایــن کشــور پشــتیبانی اطالعاتــی ارائــه می دهــد. بانــک توســعه آســیایی3 همچنیــن 

ــی اســت.  ــه ســازمان تجــارت جهان یکــی از مهم تریــن همــکاران ترکمنســتان در مســیر الحــاق ب

بخش پنجم: استراتژی جدید دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان

مهم تریــن ابعــاد دیپلماســی اقتصــادی ترکمنســتان، تبدیــل ایــن کشــور بــه منبعــی کلیــدی در تأمیــن انــرژی جهــان 
و یکــی از ایســتگاه های مهــم کریدورهــای در حــال شــکل گیری در منطقــه و جهــان اســت. جــذب ســرمایه خارجــی، 
ارتقــای جایــگاه در تجــارت جهانــی نیــز در ذیــل اهــداف یــاد شــده قــرار می گیرنــد. براین اســاس، ترکمنســتان بــا تمــام 

کشــورهای همســایه روابــط اقتصــادی بــا ثباتــی برقــرار کــرده اســت. 

5-1-استراتژی تبدیل به یکی از منابع کلیدی انرژی

ــت جمهوری  ــاز ریاس ــا آغ ــارن ب ــرژی مق ــن ان ــم تأمی ــر و مه ــب معتب ــه قط ــتان ب ــدن ترکمنس ــتراتژی تبدیل ش اس
قربانقلــی بـــردي محمـــداف بــود. از ایــن زمــان سیاســت متنوع ســازي مســیرهاي صــادرات انــرژي ترکمنســتان آغــاز 
شــد. از جملــه تالش هــای صورت گرفتــه در ایــن مقطــع می تــوان بــه مــوارد متعاقــب اشــاره کــرد؛ احــداث خــط لولــه 
انتقــال گـــاز ترکمنـــستان  بــه چـــین، امضــاي موافقت نامــه تاپــی )خــط لولــه انتقــال گاز ترکمنســتان - افغانـــستان - 
پاکـــستان – هنـــد(، احــداث خــط لولــه دوم صــادرات گاز ترکمنســتان بــه ایــران، دیپلماســی بــرای مشــارکت در پــروژه 
ــعه  ــرای توس ــوع ب ــای متن ــاختن برنامه ه ــدون س ــزر و م ــس خ ــروژه تران ــارکت در پ ــرای مش ــی ب ــو و دیپلماس ناباک

صنعــت تولیــد نفــت و گاز.

بــر اســاس برنامــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ترکمنســتان، اجــرای پروژه هــای بــزرگ در زمینــه تولیــد کاالهــای 
رقابتــی حــوزه نفــت و گاز در بازارهــای جهانــی یکــی از وظایــف اســتراتژیک دولــت اســت. پیــرو ایــن برنامه ترکمنســتان 
ــه همیــن دلیــل ترکمنســتان  ــرژی را در ســطح منطقــه ای و بین  المللــی گســترش می دهــد. ب همکاری  هــا در حــوزه ان

1 - h t t p : / / i r t k c c . c o m / % d 8 % a 8 % d 8 % b 1 % d 8 % b 1 % d 8 % b 3 % d b % 8 c - % d 8 % a 2 % d 8 % a e % d 8 % b 1 % d b % 8 c % d 9 % 8 6 -
%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85%d9%86%d8
%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b3/
2- https://www.worldbank.org/en/country/turkmenistan/overview#2
3- The Asian Development Bank (ADB)
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ــزر و  ــای خ ــژه دری ــود به وی ــرزمین خ ــی س ــت و گاز در تمام ــاف نف ــتخراج و اکتش ــرای اس ــترده ای را ب ــالش گس ت
ــرای  ــت ب ــار دول ــي، اختی ــون هیدروکربن ــق قان ــرده اســت. مطاب ــاز ک ــدف آغ ــن ه ــرای ای ــی ب ــرمایه خارج ــذب س ج
ــا  ــاز ی ــاي ب ــق مناقصه ه ــا از طری ــه اســت. قرارداده ــش یافت ــد و صــدور افزای ــوع اکتشــاف، تولی ــرارداد در ن ــاد ق انعق
محــدود منعقــد مي شــوند و دولــت در هــر مرحلــه  ای بــرای خــود حــق فســخ قــرارداد قایــل اســت. بــر اســاس بخــش 
16 قانــون، قراردادهــا در حــوزه اکتشــاف 6 ســاله اســت کــه امــکان تمدیــد 2 ســاله دارنــد. قراردادهــاي تولیــدی نیــز 
بــراي دوره هــاي 20 تــا 25ســاله منعقــد مي شــوند و امــکان تمدیــد 5 ســاله دارنــد. در قــرارداد بــا طرف هــای خارجــی، 

اکثریــت ســهام در اختیــار دولــت خواهــد بــود. 
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شکل 1: نقشه خطوط لوله موجود و برنامه ریزی شده ترکمنستان از طریق جمهوری آذربایجان و ترکیه
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تصویر حاوی اطالعات زیر است: 1

1- حجم ذخایر گاز طبیعی )مقیاس تریلیون مترمربع، سال 2021(

2- جایگاه ترکمنستان بین صادرکنندگان گاز از آسیای مرکزی )مقیاس میلیارد مترمکعب، سال 2021(

3- موقعیت ترکمنستان در خط لوله ترانس خزر برای دستیابی به بازار اروپا

ــه کشــورهای مختلــف )چیــن، اوکرایــن، قزاقســتان، ایــران، رومانــی، روســیه،  4- حجــم گاز صادراتــی ترکمنســتان ب
جمهــوری آذربایجــان، اســلوونی، لهســتان و مجارســتان(

5- خط لوله های موجود و خط لوله های احتمالی برای انتقال گاز ترکمنستان

عــالوه بــر صــادرات نفــت و گاز، ترکمنســتان صنعــت بــرق را نیــز به عنــوان یــک صنعــت زیربنایــی توســعه در نظــر دارد. 
ترکمنســتان چهــل و دومیــن صادرکننــده بــرق در دنیــا محســوب می شــود. ترکمنســتان در زمــان اســتقالل 4 نیــروگاه 
بــرق داشــت، امــا در دهه هــای گذشــته 10 نیــروگاه جدیــد بــرق در ایــن کشــور ســاخته شــده اســت. بــر اســاس آخریــن 
برآوردهــا صــادرات بــرق ترکمنســتان از 1.06 میلیــارد کیلووات ســاعت در ســال 2002 بــه 3.2 میلیــارد کیلووات ســاعت 
ــرق  ــود. 2 ب ــی می ش ــد ارزیاب ــاالنه 6.54 درص ــط س ــد متوس ــرخ رش ــا ن ــه ب ــت ک ــه اس ــش یافت ــال 2021 افزای در س
ــوازات خــط  ــود. عشــق آباد به م ــتان صــادر می ش ــران، ازبکســتان و قرقیزس ــه ای ــر افغانســتان ب ــالوه ب ترکمنســتان ع

لولــه گازی تاپــی، بــه احــداث خــط بــرق ترکمنســتان - افغانســتان - پاکســتان TAP، نیــز توجــه ویــژه ای دارد. 

5-2-استراتژی تبدیل به نقطه اتصال کریدورهای مهم منطقه ای

ــه  ــای دوجانب ــق گفتگوه ــق آباد از طری ــت. عش ــتان اس ــت دار ترکمنس ــای اولوی ــی از برنامه ه ــل یک ــش حمل ونق بخ
و چندجانبــه بین المللــی و منطقــه ای برنامــه توســعه حمل ونقــل و ترانزیــت را دنبــال می کنــد. مطابــق برنامــه 
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ترکمنســتان، مدرنیــزه نمــودن و تنــوع سیســتم حمل ونقــل چندوجهــی در ســطح ملــی، 
ــی  ــای بین الملل ــا احــداث فرودگاه ه ــی ب ــی، هوائ ــاده ای، ریل ــا اســتفاده از زیرســاخت های ج ــی ب ــه ای و بین الملل منطق
و بنــادر دریایــی و توســعه کریدورهــای بین المللــی ماننــد کریــدور الجــورد، کریــدور شــرق – غــرب، تراســیکا )شــامل 
ــیاه و  ــای س ــن دری ــاط بی ــای شــرقی( و ارتب ــاز و اروپ ــزی، قفق ــیای مرک ــه آس ــی در منطق ــل ترکیب سیســتم حمل ونق

ــن کشــور اســت. 3 ــت دار ای ــوان یکــی از اهــداف مهــم و اولوی ــای خــزر به عن دری

ــتان -  ــتان - ترکمنس ــن قزاقس ــط راه آه ــاخت خ ــزر، س ــواحل خ ــی در س ــی ترکمن باش ــدر بین الملل ــرداری از بن بهره ب
ــن  ــری راه آه ــوی )افغانســتان(، پیگی ــه – آندخ ــام نظــر ) ترکمنســتان( - آکین ــراد - ام ــن آتام ــران، ســاخت خط آه ای
ــی در  ــای بین الملل ــداث فرودگاه ه ــا، اح ــه آمودری ــر روی لول ــی ب ــی و دریای ــای ریل ــداث پل ه ــیا، اح ــی آس بین الملل

1- https://geopoliticalfutures.com/turkmenistan-targets-the-european-gas-market/
2-https://knoema.com/atlas/Turkmenistan/topics/Energy/Electricity/Electricity-exports#:~:text=Turkmenistan%20%2D%20Total%20
electricity%20exports&text=In%202021%2C%20electricity%20exports%20for,average%20annual%20rate%20of%206.54%25.
3 - h t t p : / / i r t k c c . c o m / % D 8 % A 8 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 7 - % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 1 % D 8 % A A -
%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%-
AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-2025-2019-%D8%AF%D9%88/
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ــای  ــگاه ترکمنســتان در کریدوره ــای جای ــتراتژیک ارتق ــدف اس ــل ه ــرو ذی ــاد و م عشــق آباد، ترکمن باشــی، ترکمن آب
ــت. ــی اس ــه ای و بین الملل منطق

بــه گفتــه ســردار بــردی محمــداف در افتتاحیــه کنفرانــس بین المللــی »کریدورهــای حمل ونقــل و ترانزیتــی بین المللــی: 
ــاخت های  ــد دارد زیرس ــی، قص ــل بین الملل ــش حمل و نق ــداوم در بخ ــام م ــا ادغ ــتان ب ــعه«؛ ترکمنس ــال و توس اتص
ــرب و  ــرق - غ ــت ش ــم را در جه ــای مه ــا و گره ه ــه بزرگراه ه ــی را ک ــل و ترانزیت ــی حمل و نق ــای اصل کریدوره
ــگاه  ــه گفتــه محمــداف عشــق آباد برنامــه ارتقــای جای ــه هــم متصــل می کنــد، گســترش دهــد. ب شــمال - جنــوب ب
ــی  ــتان یک ــال می کند.1ترکمنس ــاز دنب ــای ب ــت دره ــا سیاس ــی را ب ــه ای و بین الملل ــل منطق ــای حمل ونق در کریدوره
ــم  ــه ه ــارس را ب ــزی و خلیج ف ــیای مرک ــه آس ــت ک ــی اس ــی چندوجه ــل بین الملل ــه حمل ونق ــای توافقنام از اعض
متصــل می کنــد. توافقنامــه 2011 یــا کریــدور ترانزیتــی بین المللــی شــمال - جنــوب (INSTC)، یــک توافقنامــه 13 
کشــوری بــرای ســاخت کریــدور حمل ونقــل از بمبئــی بــه ســن پترزبورگ از طریــق منطقــه خــزر اســت. ترکمنســتان 
همچنیــن بــا شــرکای منطقــه ای بــرای ایجــاد راه آهــن ترکمنســتان - افغانســتان - تاجیکســتان و کریــدور حمل ونقــل 
افغانســتان - ترکمنســتان - آذربایجــان - گرجســتان - ترکیــه همــکاری می کنــد. جاه طلبی هــای ارتباطــی منطقــه ای 

ترکمنســتان بــا جــاده ابریشــم چیــن مطابقــت دارد. 2

بنــدر ترکمن باشــی یکــی از زیرســاخت های ترکمنســتان در کریدورهــای شــرق بــه غــرب اســت. ایــن بنــدر مجهــز بــه 
ــری )مخصــوص کشــتی های  ــه کانتین ــه؛ 3. پایان ــه فل ــل؛ 2. پایان ــی حمل ونق ــه  عموم ــای اختصاصــی : 1. پایان پایانه ه
ــع  ــتیکی، رف ــت لجس ــت حمای ــت. قابلی ــن اس ــه پلی پروپیل ــا( و 4. پایان ــا و واگن ه ــری کامیون ه ــت بارگی رو - رو جه
ــدر ترکمن باشــی  ــدازی بن ــدر اســت. راه ان ــن بن ــای ای ــی یکــی از ویژگی ه ــل دریای ــی و پشــتیبانی حمل ونق نقــص فن
در ســواحل خــزر، بــه ارتقــای ســطح کیفــی همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری ترکمنســتان بــا آســیا و اروپــا کمــک 

ــم آورده اســت. 3 ــه فراه ــی منطق ــرای تنوع بخشــی حمل ونقل ــدی را ب ــای جدی ــرده و فرصت ه ک

ترکمنســتان تــالش دارد بنــدر ترکمن باشــی در کریــدور بین المللــی حمل ونقــل شــمال - جنــوب  (INSTC) هــم بــه 
یــک ایســتگاه محــوری تبدیــل شــود. ایــن کریــدور شــامل روســیه، آســیای مرکــزی، ایــران، آذربایجــان، هنــد و اروپــا 
می شــود کــه کشــورهای قــرار گرفتــه در مســیر را از طریــق مواصــالت دریایــی، ریلــی و جــاده ای بــه یکدیگــر پیونــد 
ــد.  ــا می کن ــتگاه محــوری ایف ــش ایس ــز نق ــورد نی ــی الج ــت بین الملل ــدور ترانزی ــی در کری ــدر ترکمن باش ــد. بن می ده
ــاح شــد.  ــا از ســال 2012 مطــرح و در ســال 2018 افتت ــد اقتصــادی آســیا و اروپ ــوان پیون ــز به عن ــدور الجــورد نی کری
ــدور الجــورد از  ــی اســت. کری ــی، جــاده ای و ریل ــز شــامل مســیرهای دریای ــدور نی ــن کری زیرســاخت های ارتباطــی ای
تورغنــدی، در اســتان هــرات غربــی افغانســتان آغــاز و بــه بنــدر ترکمن باشــی ترکمنســتان متصــل می شــود، از دریــای 
خــزر عبــور کــرده و از طریــق باکــو در جمهــوری آذربایجــان بــه بنــادر پوتــی و باتومــی گرجســتان متصــل و تــا بــه 

1- https://www.farsnews.ir/news/14010427000190
2- https://www.caspianpolicy.org/research/security-and-politics-program-spp/china-turkmenistan-bilateral-relations
3- http://irtkcc.com/
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شــهرهای قــارص و اســتانبول ترکیــه و ســایر مقاصــد اروپایــی ادامــه می یابــد.

5-3-جذب سرمایه خارجی

ترکمنســتان از ابتــدای اســتقالل همــواره تمایــل خــود را بــرای جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بیشــتر اعــالم می کنــد، 
امــا کنتــرل شــدید دولــت بــر اقتصــاد، ناتوانــی دولــت در انجــام تعهــدات مالــی خــود، عــدم شــفافیت، و رژیــم محــدود 
ــه  ــگاه ناظــران اگرچــه ترکمنســتان ب ــرای ســرمایه گذاری خارجــی ایجــاد کــرده اســت. از ن ــزا، فضــای دشــواری ب وی
ــب در  ــن کشــور اغل ــد، ای ــی اصــالح می کن ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــت ب ــرای مطابق ــود را ب ــن خ طــور منظــم قوانی
اجــرای یــا اجــرای مــداوم قوانیــن مرتبــط بــا ســرمایه گذاری کوتاهــی می کنــد. بــر اســاس ایــن نــگاه ســرمایه گذاران 
ــاز  ــه کســب امتی ــران ارشــد موفــق ب ــا رهب ــط شــخصی خــود ب ــًا از طریــق رواب خارجــی حاضــر در ترکمنســتان صرف
ــه شــرکت های  ــی اســت ک ــی مدع ــرمایه خارج ــذب س ــرای ج ــود ب ــالم سیاســت های خ ــده اند. ترکمنســتان در اع ش
ــه فعالیــت در ترکمنســتان به طورکلــی از حمایت هــای دولتــی  ــا قراردادهــای دولتــی تأییــد شــده و مایــل ب خارجــی ب
ــر اســاس  ــر قابل توجهــی مواجــه نمی شــوند. ب ــا تأخی ــا مشــکل ی برخــوردار می شــوند و هنــگام ثبــت فعالیــت خــود ب
ــر نظــر وزارت  ــت زی ــام در اداره ثب ــه ثبت ن ــزم ب ــال در ترکمنســتان مل ــی و خارجــی فع ــه نهادهــای داخل ــن، کلی قوانی
ــه شــامل وزارت  ــی ک ــن وزارت ــت، کمیســیون بی ــل از اعطــای مجــوز فعالی ــال، قب ــی و اقتصــاد هســتند. بااین ح دارای
امــور خارجــه، آژانــس حفاظــت از خطــرات اقتصــادی، ســازمان های مجــری قانــون و وزارتخانه هــای خــاص صنعــت 

اســت، بایــد آن را تأییــد کننــد. 1

ــک  ــرمایه گذاری و کم ــی س ــی، هماهنگ ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــرای ج ــی ب ــت های عموم ــرای سیاس ــن و اج تدوی
ــاره  ــده درب ــه ش ــای ارائ ــود. آماره ــام می ش ــتان انج ــران ترکمنس ــه وزی ــط کابین ــی توس ــرمایه گذاران خارج ــه س ب

ــد: 2 ــان می ده ــتان نش ــی ترکمنس ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س

جدول 7: سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکمنستان

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکمنستان 2018-2021
درصد تغییر نسبت به سال قبلمقدار بر اساس مقیاس میلیارد دالرسال
20211.45+24.2
20201.17-45.08
20192.13+6.62
20182-4.25

https://www.macrotrends.net/countries/TKM/turkmenistan/foreign-direct-investment :منبع

1- https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/turkmenistan
2- https://www.macrotrends.net/countries/TKM/turkmenistan/foreign-direct-investment
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نمودار زیر وضعیت جذب سرمایه خارجی را به دالر و نسبت به تولید ناخالص داخلی نمایش می دهد:1

نمودار 6: وضعیت جذب سرمایه خارجی در ترکمنستان )1991-2020(

بر اساس ماده 3 قانون سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری های خارجی می تواند به اشکال زیر انجام شود: 2

1- از راه مشارکت )سهامی( در شرکت ها با همکاری شخصیت های حقیقی و حقوقی ترکمنستان؛

2- از راه تأسیس شرکت کاماًل متعلق به سرمایه گذار خارجی، یا شعب اشخاص حقوقی خارجی و یا )دستیابی به( مالکیت 
شرکت های در حال فعال.

3- دستیابی به اموال )دارائی( منقول و غیرمنقول باستثنای مواردی که توسط قانونگذار محدود شده است؛

4- ارائه وام ها و کمک های مالی خارجی؛

5- دستیابی به حقوق دارائی )مالی( و غیر مالی تعیین شده توسط قانونگذار؛

ــا در خــاک  ــت از آنه ــذاران خارجــی و حمای ــت ســرمایه گ ــاره فعالی ــون، هماهنگــی درب ــن قان ــاده 4 ای ــه موجــب م ب
ترکمنســتان توســط کابینــه و ارگان هــای دولتــی انجــام مــی شــود. در مــاده 5 نیــز بــه کابینــه وزیــران اختیــار تصمیــم 
گیــری در مــوارد متعاقــب داده شــده اســت. 1-  تهیــه و اجــرای سیاســت هــای ســرمایه گذاری در ســطح بیــن المللــی؛ 
ــا(  ــا )زمینه ه ــا، بخش ه ــن پروژه ه ــا؛  3- تعیی ــرای آنه ــی و اج ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــای ج ــه برنامه ه 2- تهی

1- https://www.macrotrends.net/countries/TKM/turkmenistan/foreign-direct-investment
2-http://irtkcc.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-
%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D
8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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ــای  ــرای پروژه ه ــورد اج ــری در م ــی و تصمیم گی ــرمایه گذاری های خارج ــب س ــرای جل ــت ب ــق دارای اولوی و مناط
ــه  ــی؛ 5- هرگون ــرمایه گذاری خارج ــای س ــه و امضــای موافقت نامه ه ــر تهی ــارت ب ــت؛ 4- نظ ــا اولوی ــرمایه گذاری ب س

ــی. ــرمایه گذاری های خارج ــذب س ــرای ج ــد ب ــت  مفی فعالی

ــا ایــاالت متحــده، قزاقســتان،  ترکمنســتان در ســال 2004 قــرارداد چارچــوب تجــارت و ســرمایه گذاری  (TIFA) را ب
تاجیکســتان، قرقیزســتان و ازبکســتان امضــا کــرد. در ژوئیــه 2017 نیــز یــک توافقنامــه بین دولتــی مــدل 1  (IGA) بــا 
ایــاالت متحــده به منظــور بهبــود انطبــاق مالیاتــی بین المللــی و اجــرای مفــاد FATCA امضــا کــرد. 1ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی در ســال 2019 حــدود 4.71 درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی ایــن کشــور را تشــکیل مــی داد. ارزش 
ــرآورد شــده است.2ترکمنســتان در رژیــم  ــارد دالر ب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در ســال 2020 حــدود 1.17 میلی
حقوقــی جــذب ســرمایه خارجــی تســهیالت و معافیت هــای متنوعــی بــرای ســرمایه گذاران خارجــی قائــل شــده اســت 
کــه از ایــن مــوارد می تــوان بــه معافیــت از پرداخــت عــوارض کنســولی و ثبــت؛ معافیــت از  پرداخــت عــوارض بورســی 
ــرای صــدور مجــوز و تنظیــم مجــدد آن اشــاره کــرد.  ــرای ثبــت قراردادهــا، معافیــت از پرداخــت عــوارض دولتــی ب ب
ــی  ــای محل ــه حضــور در پروژه ه ــرای تشــویق ســرمایه گذاران ب ــفافیت الزم ب ــه ش ــد ک ــن باورن ــران برای 3برخــی ناظ

ــا  ــن دولت ه ــرمایه گذاری بی ــات س ــل اختالف ــورد حل وفص ــیون 1995 در م ــو کنوانس ــتان عض ــدارد. ترکمنس ــود ن وج
ــی  ــکام داوری خارج ــرای اح ــایی و اج ــیون 1958 شناس ــو کنوانس ــا عض ــت، ام ــورها )ICSID( اس ــایر کش ــاع س و اتب

)کنوانســیون نیویــورک( نیســت.4

5-4-ارتقای جایگاه در تجارت جهانی

نــام ترکمنســتان در بســیاری از کریدورهــا و خطــوط انتقــال انــرژی از آســیای مرکــزی بــه شــرق و غــرب وجــود دارد. 
بااین حــال ارزیابــی سیاســت های اقتصــادی نشــان می دهــد ایــن کشــور بــه دنبــال توســعه همزمــان ســایر بخش هــای 
اقتصــادی به ویــژه بخــش کشــاورزی اســت. بخــش دیگــر راهبــرد دیپلماســی اقتصــادی ترکمنســتان، برقــراری روابــط 
ــن  ــی اســت. ای ــا ســازمان های بین الملل ــی و همکاری هــای ب ــزرگ، چندجانبه گرای ــا کشــورهای اقتصــادی ب تجــاری ب
ــه  ــا ب ــن شــده اســت. بن ــازار تدوی ــدام و گســترش ب ــی پروژه هــای در دســت اق ــی و فن ــن مال ــا هــدف تأمی ــرد ب راهب
اعــالم بانــک مرکــزی، در ســال گذشــته میــالدی بانــک دولتــی امــور اقتصــاد خارجــی در همــکاری بــا ســازمان های 
مالــی و بین المللــی و به منظــور حمایــت از بخــش خصوصــی ایــن کشــور، اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد اخــذ وام از شــرکت 
" Deer Credit Inc " آمریــکا، صنــدوق اوپــک و برخــی از نهادهــای مالــی و بین المللــی دیگــر نمــود. 5 ترکمنســتان 

از زمــان اســتقالل خــود در ســال 1991 تأمیــن مالــی از مؤسســات مالــی بین المللــی )IFIs( را پذیرفتــه اســت.

1- https://www.state.gov/u-s-relations-with-turkmenistan/
2- https://www.theglobaleconomy.com/Turkmenistan/Foreign_Direct_Investment/
3-http://irtkcc.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-
%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D
8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
4- https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/turkmenistan
5- https://economic.mfa.ir/portal/newsview/636895
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نمودار 7 : سناریوی های احتمالی رشد جایگاه تجاری ترکمنستان از سال 2012 تا 2030

ــاس  ــا 2030 را در مقی ــال 2012 ت ــتان از س ــاری ترکمنس ــگاه تج ــد جای ــی رش ــای احتمال ــناریوی ه ــاال س ــودار ب نم
ــادرات  ــادرات و ص ــری، ص ــای کانتین ــاخص واردات، واردات کااله ــار ش ــر چه ــد. در ه ــان می کن ــن بی ــون ت میلی
کانتینــری، چشــم انداز مثبــت اســت؛ امــا درصــد رشــد چشــمگیر نیســت.1هرچند صــادرات ترکمنســتان بیشــتر شــامل 
ــداری دارد.2  ــز رشــد پای ــی نی ــدات صنعت ــا در حــوزه محصــوالت کشــاورزی، نســاجی و برخــی تولی ــرژی اســت، ام ان
ترکمنســتان از نظــر حجــم تولیــد پنبــه خــام جــزو 10 کشــور برتــر قــرار دارد. می تــوان ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد 
ــی در حــوزه مدرن ســازی  ــا کشــورهای صنعت و گســترش شــرکت های خصوصــی در حــوزه کشــاورزی و همــکاری ب
و استانداردســازی محصــوالت کشــاورزی را هــم در راســتای اســتراتژی ارتقــا جایــگاه ایــن کشــور در امنیــت غذایــی 

جهــان ارزیابــی نمــود. 

ــذب  ــی را ج ــرمایه گذاران خارج ــده ای س ــور فزاین ــه ط ــت و ب ــد اس ــادی درحال رش ــرعت زی ــا س ــاجی ب ــت نس صنع
می کنــد. شــرکای تجــاری اصلــی ترکمنســتان در بخــش نســاجی شــامل گرجســتان، ترکیــه، ایــران، امــارات متحــده 
عربــی، فدراســیون روســیه، چیــن، ارمنســتان، آذربایجــان، بــالروس، اوکرایــن و قزاقســتان اســت. کاالهــای تولیــدی این 
کشــور در حــال حاضــر بــه کشــورهای مشــترک المنافع، اروپــا، آســیا و همچنیــن کشــورهای دیگــر در سراســر جهــان 
ــا،  ــن، بریتانی ــادا، روســیه، اوکرای ــکا، کان ــاالت متحــده آمری ــد ای ــه کشــورهایی مانن ــا منســوجات ب صــادر می شــود. ام

1- https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22872Menno%20Menist%20Corridors%20Presentation.pdf
2-https://turkmenportal.com/blog/46606/ekonomika-turkmenistana-za-2021-god-prodemonstrirovala-znachitelnyi-rost-eksporta-i-snizhenie-
importa
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ــاورزی  ــوالت کش ــادرات محص ــد ص ــان می ده ــا نش ــی گردد.1برآورده ــادر م ــز ص ــا نی ــه و ایتالی ــن، ترکی ــان، چی آلم
ترکمنســتان در ســال 2021 بــه نســبت 2020، حــدود دوبرابــر شــده اســت.2 نمــودار زیــر بــرآوردی از مقاصــد صــادرات 

ــد. ــش می ده ــاورزی را نمای کش

نمودار 8: مقاصد صادرات کشاورزی ترکمنستان از سال 2010 تا 2020

بــر اســاس آمارهــای ارائــه شــده، ترکیــه مهمتریــن مقصــد صــادرات مــواد معدنــی و تولیــدات کشــاورزی ترکمنســتان 
ــد. اســت. ازبکســتان و چیــن در مقام هــای بعــدی قــرار دارن

جدول 8: کشورهای مقصد صادرات ترکمنستان

مهمترین مقاصد محصوالت صادر شده از ترکمنستان در سال 2020
درصد از 89.9 درصدکل صادراتکشور
23.1ترکیه

22.3ازبکستان
16.5چین

6.4گرجستان
4.6روسیه
3.3برزیل
3قبرس
2.9اوکراین
2.32ایتالیا

2.3جمهوری آذربایجان
1.6مراکش
1.5یونان

/exports-10-https://www.worldstopexports.com/turkmenistans-top :منبع

1- https://kohantextilejournal.com/top-textile-companies-in-turkmenistan/
2-https://turkmenportal.com/blog/46606/ekonomika-turkmenistana-za-2021-god-prodemonstrirovala-znachitelnyi-rost-eksporta-i-snizhenie-
importa
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بدین ترتیب قاره آسیا نیز بیشترین حجم واردات از ترکمنستان را به خود اختصاص داده است.

جدول 9: قاره های مقصد صادرات ترکمنستان

مقصد صادرات ترکمنستان از منظر قاره ای در سال 2020
درصد از کل صادراتقاره
75.6آسیا
18.1اروپا

3.4آمریکای التین به استثنای مکزیک
2.1آفریقا

0.83آمریکای شمالی
0.001اقیانوسیه

/exports-10-https://www.worldstopexports.com/turkmenistans-top :منبع

در ســال 2007، ترکمنســتان منطقــه توریســتی آوازه در اســتان بلخــان و در ســاحل شــرقی دریــای خــزر را بــرای ترویــج 
ــه ســرمایه گذاری در  ــل ب ــه کســانی کــه مای ــای خــزر ایجــاد کــرد. ایــن کشــور ب گردشــگری و توســعه ســواحل دری
ــن  ــزا ای ــم وی ــال، رژی ــد. بااین ح ــا می کن ــی اعط ــوق های مالیات ــتند، مش ــی هس ــات تفریح ــا و امکان ــاخت هتل ه س
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــدت غیرممکــن می کن ــی را در کوتاه م ــش گردشــگری خارج کشــور سفت وســخت اســت و افزای
ــه 2 دالر هزینــه  از آگوســت 2017، از گردشــگران خارجــی و خارجیــان مقیــم )در صــورت مســافرت در داخــل(، روزان
ــن  ــه ای ــوط ب ــت اســت، اطالعــات مرب ــه توســعه گردشــگری همیشــه در دســتور کار دول ــد. درحالی ک ــت می کن دریاف

ــت.1 ــترس نیس ــی در دس ــورت عموم ــا به ص برنامه ه

5-5-اجرای برنامه اقتصاد دیجیتالی و پیاده سازی دولت الکترونیک

ــا اولویــت  ــازار ب ــر توســعه ب به تبــع اصالحــات اقتصــادی داخلــی، در دهــه اخیــر تمرکــز برنامــه دولــت ترکمنســتان ب
ــعه  ــه توس ــای برنام ــی از اولویت ه ــت. یک ــوده اس ــازی ب ــازی و بین المللی س ــالح، نوس ــترک، اص ــک مش ژئوپلیتی
اقتصــادی و اجتماعــی نیــز توجــه بــه اقتصــاد دیجیتالــی، ضــرورت مدرنیزاســیون و تشــکیل سیســتم یکپارچــه تحــرکات 
ــت، از ســال 2019  ــر اســاس تصمیــم دول ــه اســت. ب صــادرات، برنامه ریــزی آموزشــی و رشــد تولیــد علمــی و نوآوران
ــد، وام 5ســاله اعطــا  ــه شــرکت های کوچــک و متوســط کــه در حوزه هــای نرم افــزاری و ســخت افزاری فعالیــت دارن ب

ــت اســت. ــرل دول ــاًل در کنت ــت کام ــه اینترن ــال دسترســی ب می شــود. بااین ح

1- https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/turkmenistan
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جدول 10: شاخص های دسترسی به اینترنت و موانع پیاده سازی دولت الکترونیک

تاریخ مقیاس پیشین اخیر کسب وکار
مارس 2017 KBps 2624 3625 سرعت اینترنت
دسامبر 2022 امتیاز 19 19 شاخص فساد مالی
دسامبر 2022 169 167 رتبه فساد مالی

https:// tradingeconomics.com/turkmenistan/indicators :منبع

بخش ششم: بازیگران اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان

ــه ای و  ــای منطق ــرای قدرت ه ــادی ب ــت زی ــی جذابی ــت ژئوپلیتیک ــی و موقعی ــع طبیع ــل مناب ــه دلی ــتان ب ترکمنس
فرامنطقــه ای دارد. روســیه، چیــن و ترکیــه رقابــت گســترده ای بــرای قراردادهــای اقتصــادی بــا ایــن کشــور دارنــد. امــا 
بازیگرانــی کــه در اولویــت دیپلماســی اقتصــادی قــرار دارنــد را می تــوان بــه نســبت اولویت هــای اســتراتژی اقتصــادی 

و حجــم روابــط ترکمنســتان بــا ایــن کشــورها شناســایی نمــود.

6-1-چین 

عشــق آباد تــالش دارد روابــط خــود بــا چیــن را بــه یــک مشــارکت اســتراتژیک ارتقــا دهــد. ترکمنســتان از دو حیــث 
انــرژی و قرارگرفتــن در مســیرهای مواصالتــی منطقــه در طــرح کمربنــد جــاده اهمیــت دارد.  

6-1-1- حوزه انرژی

ــن  ــت چی ــی نف ــرکت مل ــت. ش ــن اس ــه چی ــتان ب ــادرات گاز ترکمنس ــن، ص ــق آباد و پک ــط عش ــد رواب ــن بع  مهم تری
)CNPC( از ســال 2002 فعالیــت خــود در ترکمنســتان را از میــدان Gumdak در شــرق ایــن کشــور آغــاز کرد. در ســال 
2005 یــک قــرارداد مشــارکتي بــا وزارت نفــت و گاز بــه امضــاء رســاند. در 17 جــوالی 2007 در حضــور رئیس جمهــور 
ــه مشــارکت  ــرکت CNPC موافقت نام ــن گاز و ش ــی ترکم ــن، شــرکت دولت ــق چی ــوری خل ــتان و رئیس جمه ترکمنس
در تولیــد میــدان بختیارلیــک را امضــا کردنــد کــه در حــال حاضــر 29 میــدان گازی در آن مــورد بهره بــرداری صنعتــی 

قــرار گرفتــه و از 137 حلقــه چــاه آن گاز اســتخراج می شــود. 1

در ســال 2009، ترکمنســتان بــرای توســعه گالکینیــش، وام 4 میلیــارد دالری از بانــک توســعه چیــن )CDB( دریافــت 
کــرد. در 14 دســامبر 2009، خــط لولــه گاز ترکمنســتان - چیــن بــه نــام "پــروژه قــرن بیســت و یکــم" بــه بهره بــرداری 
رســید. در ســال 2011، دومیــن وام ترکمنســتان از بانــک توســعه چیــن بــرای توســعه گالکینیــش بــه 4.1 میلیــارد دالر 
ــر 2011 توافقنامــه ای بیــن ترکمنســتان و چیــن امضــاء شــد کــه حجــم ســاالنه صــادرات  افزایــش یافــت. 2 در نوامب
ــم  ــا از حج ــان برآورده ــال همچن ــش داد. بااین ح ــب افزای ــارد مترمکع ــه 65 میلی ــن را ب ــتان چی ــی ترکمنس گاز طبیع
حــدود 35 میلیــارد مترمکعــب حکایــت دارنــد. ترکمنســتان در ســال 2014 بــه چهــار جمهــوری دیگــر آســیای مرکــزی 
1- https://economic.mfa.ir/portal/newsview/667347
2- https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/turkmenistan
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ــکار  ــتگاه های ابت ــن ایس ــی از مهم تری ــور، یک ــن کش ــت. ای ــتند پیوس ــن هس ــا چی ــردی ب ــارکت راهب ــه دارای مش ک
ــده گاز چیــن  ــد و یــک جــاده چیــن محســوب می شــود. ترکمنســتان پــس از اســترالیا، دومیــن تأمین کنن یــک کمربن
محســوب می شــود. 1  بــر اســاس آمــار بخــش اعظــم روابــط اقتصــادی ترکمنســتان و چیــن در حــوزه انتقــال انــرژی 
اســت. آمارهــای ســال 2020 نشــان می دهــد از میــزان 5.32 میلیــارد دالر صــادرات ترکمنســتان بــه چیــن، حــدود 5.25 
میلیــارد دالر مربــوط بــه حــوزه انــرژی بــوده اســت. 2 بــر اســاس داده هــای گمــرک چیــن، در 11 مــاه اول ســال 2022، 
ارزش واردات گاز چیــن از ترکمنســتان بــه 9.3 میلیــارد دالر رســید. ایــن در حالــی اســت کــه ارزش کل صــادرات گازی 

ترکمنســتان بــه چیــن در کل ســال 2021، حــدود 6.84 میلیــارد دالر بــود. 3

ــه اول از  ــن در آســیای مرکــزی از شــاخه های C ،B ،A و D تشــکیل شــده اســت کــه ســه خــط لول ــه چی خــط لول
ترکمنســتان سرچشــمه می گیــرد و از مرزهــای ازبکســتان و قزاقســتان عبــور می کنــد و بــه چیــن می رســد. 4رؤســای 
جمهــور ترکمنســتان و چیــن در دیــدار ژانویــه 2023 دربــاره اجــرای ســاخت خــط لولــه D و توســعه میــدان گالکینیــش 
نیــز بــه توافــق رســیدند. بدیــن ترتیــب صــادرات گاز ترکمنســتان بــه چیــن می توانــد بــه حــدود 70 میلیــارد مترمکعــب 

در ســال برســد. 5

6-1-2- ترکمنستان؛ قلب جاده ابریشم

ــت  ــیا اس ــرب آس ــزی و غ ــیای مرک ــن - آس ــدور چی ــن، کری ــاده چی ــد - ج ــرح کمربن ــی ط ــدور اصل ــی از 6 کری یک
ــابق  ــوری س ــداف رئیس جمه ــردی محم ــان ب ــال 2016 قرب ــار در س ــرد. اولین ب ــر می گی ــز در ب ــتان را نی ــه ترکمنس ک
ــش  ــای نق ــه ایف ــاد ب ــق آب ــدی عش ــن، عالقه من ــوری چی ــگ رئیس جمه ــی پین ــی ج ــا ش ــدار ب ــتان در دی ترکمنس
فعال تــر در پــروژه کمربنــد جــاده را ابــراز کــرد. پیــش از آن نیــز ترکمنســتان و چیــن دربــاره چندیــن پــروژه زیرســاختی 
و اســتراتژیک توافــق کــرده بودنــد. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه ابعــاد اســتراتژی کالن اقتصــادی ترکمنســتان 
نیــز بــا شــاخص های ایــن کشــور در طــرح کمربنــد - جــاده تطبیــق دارد. بــه همیــن ترتیــب نیــز در دهــه اخیــر چیــن 
بــه یکــی از مهم تریــن ســرمایه گذاران در اقتصــاد ترکمنســتان تبدیــل شــده اســت؛ امــا بیشــتر ســرمایه گذاری ها نیــز 
منحصــر بــه حــوزه انــرژی اســت. در راســتای ارتقــای جایــگاه در کریدورهــای حمل ونقلــی و انتقــال انــرژی منطقــه ای 

ــد.  ــب جــاده ابریشــم« نامی ــوان »ترکمنســتان؛ قل ــا عن ــی، رئیس جمهــوری ترکمنســتان ســال 2018 را ب و بین الملل

عــالوه بــر خطــوط لولــه گاز ترکمنســتان - چیــن، عضویــت ترکمنســتان در پروژه هــای کریــدور حمل ونقــل بین المللــی 
شــمال - جنــوب، کریــدور ترانزیتــی بین المللــی الجــورد و خــط لولــه گاز ترکمنســتان - افغانســتان - پاکســتان - هنــد 

)تاپــی( را می تــوان در راســتای افزایــش جایــگاه در پــروژه کمربنــد - جــاده چیــن ارزیابــی نمــود. 6

1- https://www.caspianpolicy.org/research/security-and-politics-program-spp/china-turkmenistan-bilateral-relations
2- https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/tkm
3- https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-xi-calls-greater-cooperation-with-turkmenistan-natural-gas-2023-01-06/
4- https://www.gem.wiki/Central_Asia%E2%80%93China_Gas_Pipeline
5- https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-xi-calls-greater-cooperation-with-turkmenistan-natural-gas-2023-01-06/
6- https://www.china-briefing.com/news/china-turkmenistan-bilateral-trade-investment-and-future-prospects/
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شکل 2: کریدورهای اصلی پروژه کمربند - جاده چین

منبع نقشه1

ــا چیــن در ده ســال گذشــته بــه طــور پیوســته درحال توســعه بــوده اســت.  روابــط اقتصــادی و تجــاری ترکمنســتان ب
ــا افزایــش ســریع صــادرات گاز طبیعــی  ــا ب ــود. ام ــه نفــع چیــن ب ــراز تجــاری دو کشــور ب ــا قبــل از ســال 2010، ت ت
ــن  ــه اســت. از ســال 2011، چی ــش یافت ــع ترکمنســتان افزای ــه نف ــراز تجــاری دو کشــور ب ــن، ت ــه چی ترکمنســتان ب

ــت. ــده اس ــتان باقی مان ــاری ترکمنس ــریک تج ــن ش ــوان بزرگ تری به عن

جدول 11: تجارت دوجانبه ترکمنستان  و چین 2021-2017 )میلیارد دالر(

صادرات ترکمنستان به چینصادرات چین به ترکمنستانارزش مجموعسال
20176.940.376.57
20188.440.328.12
20199.120.438.69
20206.520.446.07
20217.350.516.84

منبع: اداره ملی آمار چین

بــر اســاس آمــار گمــرک چیــن، عمده تریــن کاالهــای صادراتــی چیــن بــه ترکمنســتان شــامل محصــوالت مکانیکــی، 
ــی(،  ــه ریل ــایل نقلی ــتثنای وس ــی )به اس ــوازم جانب ــه و ل ــایل نقلی ــی، وس ــزات الکتریک ــور و تجهی ــوالد، موت ــن و ف آه
ــواع اصلــی کاالهــای وارداتــی چیــن از ترکمنســتان شــامل گاز طبیعــی،  الســتیک و محصــوالت الســتیکی اســت. ان

1-http://documents.worldbank.org/curated/en/700631548446492003/Reducing-Environmental-Risks-from-Belt-and-Road-Initiative-
Investments-in-Transportation-Infrastructure
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ــره اســت. 1 ــد و غی ــه و ی ــخ پنب ــیرین بیان، ن ــرد، محصــوالت ش ــن، گوگ ــام، پلی اتیل ــت خ نف

6-2-روسیه

ــزی و کشــورهای  ــیای مرک ــر آس ــی ب ــی و امنیت ــه لحــاظ سیاس ــان ب ــیه همچن ــن، روس ــوذ اقتصــادی چی ــم نف به رغ
منطقــه از جملــه ترکمنســتان تســلط دارد. بــه همیــن ترتیــب روســیه یکــی از مقاصــد صــادرات انــرژی ترکمنســتان 
محســوب می شــود. در واقــع روســیه یــک کانــال بــرای انتقــال گاز ترکمنســتان بــه ســایر خریــداران به ویــژه اروپایــی 
محســوب می شــود. ترکمنســتان و روســیه در ســال 2003 بــا انعقــاد قــرارداد  25ســاله، دربــاره واگــذاری امتیــاز فــروش 
ــای گاز  ــاره به ــار درب ــد ب ــته چن ــه گذش ــا در دو ده ــد. ام ــق کردن ــروم تواف ــه شــرکت روســی گازپ گاز ترکمنســتان ب
ــای  ــر همکاری ه ــن مســئله ب ــیه را بســت و ای ــه مقصــد روس ــیر گاز ب ــا ش ــده و ترکمنســتان بار ه ــالف ش ــار اخت دچ
دو کشــور در عرصــه انــرژی ســایه افکنــد. کاهــش بهــای انــرژی در دهــه 2010 تــا 2020 یکــی از عوامــل اختــالف 
ترکمنســتان و روســیه بــود کــه منجــر بــه چنــد بــار تعلیــق صــادرات ترکمنســتان بــه روســیه شــد و تبعــات اقتصــادی 
ــه شــکل  ــه انتقــال گاز را ب ــه همــراه داشــت. در نتیجــه عشــق آباد سیاســت متنوع ســازی خــط لول ــرای عشــق آباد ب ب

ــت. 2 ــش گرف ــری در پی جدی ت

ــرژی، صنعــت حمل ونقــل، ساخت وســاز، مبــادالت کشــاورزی از دیگــر حوزه هــای همکاری هــای  ــر حــوزه ان عــالوه ب
اقتصــادی ترکمنســتان و روســیه اســت. حجــم روابــط تجــاری دو کشــور در ســال 2021، حــدود 865 میلیــون دالر بــوده 

اســت. 3

6-3-ترکیه

ــا  ــتان ب ــادی ترکمنس ــی اقتص ــی دارد. دیپلماس ــگاه مهم ــه جای ــادی ترکی ــی - اقتص ــتراتژی سیاس ــتان در اس ترکمنس
ترکیــه را می تــوان یکــی از مهم تریــن برنامه هــای در دســت اقــدام عشــق آباد ارزیابــی کــرد کــه ابعــاد ژئواکونومیکــی 
آن در ســال های آینــده روشــن تر خواهــد شــد.  ایــن دیپلماســی باتوجه بــه تــالش ترکیــه بیشــتر تقویــت می شــود. بــه 
ــن  ــم ای ــی عظی ــع طبیع ــا از مناب ــر ترکمنســتان، نه تنه ــا ســرمایه گذاری بیشــتر ب ــالش دارد ب ــه ت نظــر می رســد ترکی
کشــور بهره منــد شــود، بلکــه قبــل از بالفعــل شــدن پتانســیل ژئواکونومیکــی ترکمنســتان، نفــوذ خــود را در ایــن کشــور 

افزایــش داده و منافــع بیشــتری از مزیت هــای در حــال شــکل گیری ترکمنســتان بــرای خــود ذخیــره کنــد. 

ترکیــه کــه بــرای تبدیل شــدن بــه یــک مرکــز گاز طبیعــی و مســیر عرضــه جایگزیــن بــه اتحادیــه اروپــا از کشــورهای 
ــان و  ــوری آذربایج ــه - جمه ــد ترکی ــال پیون ــه دنب ــد، ب ــالش می کن ــزی ت ــیای مرک ــاز و آس ــع در قفق ــی از مناب غن
ــد.  ــد می ده ــه پیون ــه ترکی ــتان را ب ــه ترکمنس ــت ک ــیرهایی اس ــی از مس ــورد یک ــدور الج ــت. کری ــتان اس ترکمنس
ــدان  ــترک می ــعه مش ــورد توس ــه ای را در م ــالدی، تفاهم نام ــه 2021 می ــان در ژانوی ــوری آذربایج ــتان و جمه ترکمنس
دوســتلوک در حــوزه خــزر امضــا کردنــد. ایــن توافــق پیــش درآمــدی بــرای احــداث خــط )خطــوط( لولــه ترانــس خــزر 
1- https://www.china-briefing.com/news/china-turkmenistan-bilateral-trade-investment-and-future-prospects/
2- https://www.eurasian-research.org/publication/turkmenistan-russia-energy-cooperation-in-the-context-of-natural-gas-trading/
3- https://www.russia-briefing.com/news/st-petersburg-develops-trade-ties-with-turkmenistan.html/
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و اتصــال تولیــدات هیدروکربنــی ترکمنســتان از مســیر جمهــوری آذربایجــان و ترکیــه بــه بازارهــای اروپایــی و غربــی 
ــود. 1 ــوب می ش محس

6-4-ازبکستان

ــق  ــرای تحق ــق آباد ب ــادی عش ــی اقتص ــداف دیپلماس ــی از اه ــتان، یک ــا ترکمنس ــایگی ب ــل همس ــه دلی ــتان ب ازبکس
اســتراتژی های کالن ژئواکونومیکــی ترکمنســتان اســت. هرچنــد مرزهــای طوالنــی و سرشــار از منابــع غنــی نفــت و 
گاز و منابــع آبــی موجــب اختالفــات جغرافیایــی ترکمنســتان و ازبکســتان اســت؛ امــا مانــع وابســتگی متقابــل عشــق آباد 
و تاشــکند نیســت.  ازبکســتان تنهــا کشــور آســیای مرکــزی اســت کــه بــا همــه کشــورهای دیگــر منطقــه مرز مشــترک 
ــه  ــودن کامــل در خشــکی و عــدم دسترســی ب دارد. بااین حــال یکــی از نقــاط ضعــف موقعیــت ازبکســتان محصــور ب

آب هــای آزاد اســت. 

ــرخس -  ــرو - س ــارا، م ــکند - بخ ــران )تاش ــتان و ای ــا ترکمنس ــه جانبه –ب ــدور س ــای کری ــی از اعض ــتان یک ازبکس
ــه بنــادر کشــورهای حــوزه خلیج فــارس، هنــد  بندرعبــاس( اســت کــه بــه طــول 3065 کیلومتــر، قابلیــت دسترســی ب
ــی از  ــزی یک ــیای مرک ــب آس ــتان در قل ــن ازبکس ــر ای ــالوه ب ــیا را دارد. ع ــرق آس ــوب ش ــورهای جن ــتان و کش پاکس
ــوط  ــی از خط ــا یک ــه آمودری ــر روی لول ــی ب ــی و دریای ــای ریل ــت. پل ه ــه اس ــرح منطق ــای مط ــای کریدوره حلقه ه
ــام  ــه ن ــدی ب ــدور جدی ــدازی کری ــن از راه ان ــال 2022 پک ــن ترکمنســتان و ازبکســتان اســت. س ــم بی ــی مه مواصالت
راه آهــن چیــن، قرقیزســتان و ازبکســتان موســوم بــه CKU خبــر داد کــه پیش بینــی می شــود ایــن کریــدور بــه ســایر 
مواصــالت منطقــه ای و بین المللــی از جملــه از مســیر ترکمنســتان متصــل شــود. ایــن راه آهــن بخشــی از پــروژه کالن 
ــز از  ــه تاجیکســتان نی ــرق ترکمنســتان ب ــرژی ب ــال ان ــی می شــود. 2خــط انتق ــن ارزیاب ــد چی ــک کمربن ــاده ی ــک ج ی

ــد. ــور می کن ــتان عب ــاک ازبکس خ

بخش هفتم: جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان

درحالی کــه ترکمنســتان در حــال تنوع بخشــی بــه گزینه هــای صادراتــی اســت، جایــگاه ایــران در دیپلماســی اقتصــادی 
ترکمنســتان و بالعکــس را می تــوان از طریــق مزیت هــای ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیکــی دو کشــور و ســهولت مبــادالت 

ــن نمود. تجــاری تبیی

7-1-در حوزه انرژی

ــرای تبدیل شــدن  ــرژی در راســتای راهبــرد کالن تهــران و عشــق آباد ب همــکاری ایــران و ترکمنســتان در موضــوع ان
ــی و  ــه تاپ ــوط لول ــای خط ــودن پروژه ه ــز ب ــود روی می ــا وج ــود. ب ــی می ش ــم ارزیاب ــه مه ــرژی منطق ــب ان ــه قط ب
ترانــس خــزر و همچنیــن تمایــل ایــن کشــور بــه تنوع بخشــی بــه مقاصــد صــادرات گاز خــود، ایــران همچنــان یکــی 

1- https://www.iess.ir/fa/note/2558/
2- https://astanatimes.com/2022/09/china-kyrgyzstan-uzbekistan-railway-corridor-to-boost-regional-cooperation/
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ــن  ــت. ای ــتان اس ــال گاز ترکمنس ــا انتق ــوآپ ی ــرای س ــتان ب ــای ترکمنس ــن گزینه ه ــترس ترین و به صرفه تری از در دس
شــرایط همــکاری در تولیــد و صــادرات بــرق نیــز برقــرار اســت و قابل گســترش و توســعه بیشــتر اســت. ترکمنســتان 
ــرب  ــرق و غ ــتریان در ش ــایر مش ــتان، س ــد، پاکس ــه، هن ــر ترکی ــا نظی ــر بازاره ــه دیگ ــران ب ــق ای ــد از طری می توان
دسترســی یابــد. بــه عبارتــي مي تــوان گفــت بــا وجــود رقابــت در حــوزه انــرژی، زمینــه بــراي جهــش روابــط اقتصــادی 
وجــود دارد. دیپلماســی فعــال اقتصــادی از ســوی تهــران قطعــًا موجــب رونــق بیشــتر مــراودات تجــاری و ترانزیتــی بــا 

ترکمنســتان است.

7-2-در حوزه کریدورهای بین المللی

ــه  ــتان ب ــی ترکمنس ــیرهای دسترس ــن مس ــی از نزدیک تری ــران یک ــتان ای ــداف ژئواکونومیکیترکمنس ــتای اه در راس
ــا اســت. ترکمنســتان دارای چهــار  ــی و حاشــیه خلیج فــارس و حتــی اروپ ــه و آســیای جنوب آب هــای آزاد، آســیای میان
ــی  ــران اســت کــه عمــده ترددهــای تجــاری ریل ــا ای ــرون ب ــران و اینچه ب ــاد، باج گی گــذرگاه مــرزی ســرخس، لطف آب
ــت -  ــرک - برک ــن ات ــود. خــط آه ــرون انجــام می ش ــاد و اینچه ب ــق ســرخس، لطف آب ــب از طری ــه ترتی ــاده ای ب و ج
ــل اســت.  ــای دو کشــور در حــوزه حمل ونق ــرای همکاری ه ــال ب ــرگان  1، یکــی از در دســترس ترین مســیرهای فع گ
بنــادر امیرآبــاد و انزلــی نیــز از جملــه گذرگاه هــای دریایــی فعــال میــان ایــران و ترکمنســتان هســتند. در همیــن حــال 
ارائــه ابتکارهــای جدیــد بــرای تکمیــل کریدورهــای حمل ونقــل می توانــد بــه پیونــد ژئواکونومیکــی دو کشــور کمــک 
ــه  ــی  موســوم ب ــی بین الملل ــل و ترانزیت ــدور حمل ونق ــه ایجــاد کری ــک موافقت نام ــران و ترکمنســتان ی ــن ای ــد. بی کن
ــه  ــن موافقت نام ــر ای ــای دیگ ــتان از اعض ــوري ازبکس ــر و جمه ــان، قط ــود دارد. عم ــز وج ــق آباد نی ــه عش موافقت نام

مصــوب 1390 هســتند. 2

ترکمنســتان نســبت بــه اســتفاده از ظرفیــت ژئواکونومیکــی ایــران ابــراز تمایــل می کنــد. در کنفرانــس »کریدورهــای 
حمل ونقــل و ترانزیتــی بین المللــی: اتصــال و توســعه« کــه جــوالی 2022 در عشــق آباد برگــزار شــد، پیشــنهاد ایجــاد 
دو مســیر بین المللــی ترانزیــت کاال در چهارچــوب کشــورهای عضــو ســازمان همکاری هــای اقتصــادی اکــو 2 شــامل 
ــه  »کریــدور قزاقســتان، ازبکســتان، ایــران« و دیگــری »تاجیکســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان، ایــران، ترکیــه« را ارائ

کــرد کــه هــر دو مســیر از ایــران می گــذرد.

7-3-در حوزه تجاری و بازرگانی

ــی  ــه محل ــت. بازارچ ــت اس ــران دارای اهمی ــاد ای ــی از اقتص ــرای بخش های ــرف ب ــازار مص ــر ب ــتان از نظ ترکمنس
اینچه بــرون در شــمال شــرق شهرســتان گنبــد، یکــی از منابــع تأمیــن مــواد غذایــی و کاالهــای مصرفــی ترکمنســتان 
از طریــق ایــران اســت. در مقابــل ترکمنســتانی ها نیــز اقالمــی چــون مصالــح ســاختمانی، مــواد شــیمیایی و منســوجات 
ــه  ــرخ صــادرات ترکمنســتان ب ــون( ن ــه گذشــته )از ســال 2000 تاکن ــد. طــی حــدود دو ده ــران صــادر می کنن ــه ای ب
1- Atrak-Barakat-Gorgan
2- https://qavanin.ir/Law/PrintText/178131
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ایــران افزایــش ســاالنه حــدود 2.59 درصــد داشــته اســت. در ســال 2021 حجــم صــادرات ترکمنســتان بــه ایــران حــدود 
ــر اســاس  ــه ب ــده ک ــن زده ش ــون دالر تخمی ــدود 335 میلی ــه ترکمنســتان ح ــران ب ــون دالر و صــادرات ای 33.3 میلی

گــزارش گمــرک ایــران نســبت بــه ســال قبــل 11 درصــد رشــد داشــته  اســت. 1 

در راســتای برنامــه ترکمنســتان بــرای صــادرات تولیــدات کشــاورزی، کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس و جنــوب آســیا 
می توانــد بــازار بزرگــی بــرای محصــوالت کشــاورزی ترکمنســتان باشــد کــه بــه همــان اولویــت دسترســی ترکمنســتان 
از طریــق ایــران بــه آب هــای بین المللــی از طریــق بنــادر جنــوب ایــران ماننــد چابهــار و بندرعبــاس مرتبــط می شــود.

7-4-در حوزه فنی و خدمات

خدمــات فنــی مهندســی ارزان یکــی دیگــر از ابعــاد روابــط اقتصــادی ایــران و ترکمنســتان اســت کــه همچنــان می توانــد 
بخــش عمــده ای از همکاری هــای مشــترک اقتصــادی دو کشــور باشــد. در دو دهــه اخیــر بســیاری از موافقت نامه هــا، 
مربــوط بــه صــادرات ماشــین آالت سبک وســنگین از ایــران بــه ترکمنســتان بــوده اســت. ایــران در پروژه هــای عمرانــی 
و ساخت وســاز ترکمنســتان نیــز نقــش داشــته اســت. ســاخت کارخانــه آســفالت در ترکمنســتان، احــداث ســد دوســتی 
ــوب  ــران و جن ــرقی ای ــمال ش ــی از ش ــاورزی بخش های ــامیدنی و کش ــن آب آش ــرود و تأمی ــه هری ــر روی رودخان ب
ترکمنســتان، مجتمــع تصفیه خانــه آب شــرب شــهر مــرو مرکــز اســتان مــاری، خــط ارتباطــی بین المللــی فیبــر نــوری، 
احــداث خطــوط انتقــال بــرق بالــکان آبــاد - گنبــد، ســیلوهای گنــدم در مراکــز  اســتانی، جــاده عشــق آباد باج گیــران و 
ســایر طرح هــای بــزرگ کــه از ســوی شــرکت های ایرانــی در سراســر ترکمنســتان احــداث شــده و مــورد بهره بــرداری 
قــرار گرفته انــد و نیــز خــط لولــه گاز ترکمنســتان بــه ایــران کــه گاز میــدان دولت آبــاد ترکمنســتان در منطقــه ســرخس 
ــد اقتصــادی و  ــل مفی ــارز همکاری هــای متقاب ــه ب ــران در خان گیــران منتقــل کــرده، از نمون ــه شــبکه ملــی گاز ای را ب

تجــاری بیــن تهــران و عشــق آباد اســت.

بخش هشتم: نتیجه گیری

ــک  ــاز، ی ــت و سیاســت خارجــی ب ــی مثب ــا اتخــاذ سیاســت بی طرف ــا وجــود ســاختار سیاســی بســته، ب ترکمنســتان ب
الگــوی منحصــر بــه خــود بــرای دیپلماســی اقتصــادی ایجــاد کــرده اســت. سیاســت خارجــی ترکمنســتان حاشــیه امنــی 
بــرای ایــن الگــوی ترکمنســتانی بــه وجــود آورده اســت. در ایــن راســتا و بــرای تســهیل همکاری هــای ترکمنســتان بــا 
ــی  ــز مبتن ــود را نی ــی خ ــت خارج ــند سیاس ــق آباد س ــی، عش ــای بین الملل ــب حمایت ه ــی، و جل ــازمان های بین الملل س

بــر برنامــه توســعه اجتماعــی - اقتصــادی بلندمــدت قــرار داده اســت.

ــاره اقتصــاد ترکمنســتان بــه معنــای دقیــق مثبــت نیســت. چالش هــای ســاختاری در اقتصــاد  چشــم انــداز پایــدار درب
ترکمنســتان وجــود دارد. تمرکــز بــازار صادراتــی ) بــاالی 70 درصــد صــادرات گاز بــه چیــن(، محیــط تجــاری چالــش 
برانگیــزی بــرای ترکمنســتان ایجــاد کــرده اســت. اغلــب تــراز تجــاری ترکمنســتان منفــی اســت. تفــاوت زیــادی بیــن 
1- https://irica.ir/news/2264053/2264053.htm 
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ــی  ــت های ــا عــدم قطعی ــع اقتصــاد ترکمنســتان ب ــازار ترکمنســتان وجــود دارد. در واق ــوازی در ب ــرخ ارز رســمی و م ن
مواجــه اســت. عشــق آبــاد بــا تنــوع بخشــی بــه دیپلماســی اقتصــادی ترکمنســتان نیــز بــه دنبــال غلبــه بــر ایــن عــدم 
قطعیــت هــا اســت. اگــر چــه بهبــود در اســتانداردهای حکمرانــی، محیــط کســب و کار، افزایــش دسترســی بــه داده هــای 
ــی فیــچ،  ــر اســاس ارزیاب ــاز در ترکمنســتان منجــر شــوند، امــا ب ــه تحقــق اقتصــاد ب رســمی اقتصــادی مــی تواننــد ب

ترکمنســتان همچنــان بــا بــی ثباتــی سیاســی و ژئوپلتیکــی مواجــه اســت. 

نکتــه حائــز توجــه دیگــر ایــن اســت کــه در چارچــوب اهــداف ژئواکونومیکــی، یکــی از مهم تریــن محورهــای دیپلماســی 
اقتصــادی عشــق آباد تاکیــد بــر تقویــت سیاســت همســایگی اســت. براین اســاس، ترکمنســتان بــر گســترش روابــط بــا 
همســایگان زمینــی و دریایــی خــود؛ ایــران، ازبکـــستان، قزاقـــستان، جمهــوري آذربایجــان، افغانســتان تأکیــد دارد. امــا 
چیــن و ترکیــه بــه دلیــل پتانســیل های سیاســی و اقتصــادی بــرای حمایــت از برنامه هــای ژئواکونومیکــی ترکمنســتان، 
ــا  ــف زیرســاخت ه ــان از ضع ــال ترکمنســتان همچن ــد. بااین ح ــرار دارن ــت دیپلماســی اقتصــادی عشــق آباد ق در اولوی
رنــج می بــرد. بــرای جبــران ایــن ضعــف، بــا ســرمایه گذاری بیشــتر بــر بنــدر ترکمن باشــی، ایــن منطقــه را بــه یکــی 

از مزیت هــای خــود در کریدورهــای فعــال و بالقــوه منطقــه ای و بین المللــی تبدیــل کــرده اســت. 

راهبــرد ایــران در رابطــه اقتصــادی بــا ترکمنســتان، بهــره بــردن از موقعیــت مکمــل بــودن ژئوپلتیکــی دو کشــور اســت. 
ــد جهــت حفــظ  ــران بای ــز ای ــران توجــه دارد. در مجمــوع نی ــه ای ــرای تحقــق برنامه هــای ژئوپلتیکــی ب ترکمنســتان ب
ــال  ــای فع ــون ترکمنســتان و مشــارکت در توســعه کریدوره ــژه در دیپلماســی اقتصــادی همســایگانی چ ــت وی موقعی

ــد. 1 ــرار ده ــتور کار ق ــی را در دس ــاخت های داخل ــعه زیرس ــی، توس ــه ای و بین الملل منطق

توســعه زیرســاخت های داخلــی ترکمنســتان نیــز یکــی از برنامه هــای اقتصــادی ایــن کشــور بــرای اهــداف 
ــد یکــی از  ــه ترکمنســتان، همچنــان می توان ژئواکونومیکــی اســت، در ایــن راســتا خدمــات فنــی و مهندســی ایــران ب

ــد.    ــور باش ــط دو کش ــعه رواب ــترش و توس ــل گس ــق آباد و عوام ــادی تهران-عش ــی اقتص ــا در دیپلماس اولویت ه

ــعه  ــت.1- توس ــتان اس ــای ترکمنس ــای بازاره ــن نیازه ــع تامی ــی از مناب ــود، یک ــرزی موج ــی و م ــای محل بازارچه ه
زیرســاخت های ایــن بازارهــا، 2- امــکان ارائــه کاالهــای باکیفیــت ایرانــی، 3-تســهیل مکانیــزم و تضمیــن مبــادالت 
مالــی، هــم بــه تقویــت تولیدکننــدگان داخلــی ایــران و هــم توســعه و تحکیــم روابــط اقتصــادی ایــران و ترکمنســتان 
کمــک می کنــد. نیازســنجی کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز جامعــه ترکمنســتان و برنامه ریــزی جهــت تســهیل تامیــن 
ــای فرامنطقــه ای چــون چیــن  ــان رقب ــران در می ــگاه ای ــه ارتقــای جای ــد ب ــران، می توان آنهــا از بازارچه هــای مــرزی ای

و ترکیــه کمــک کنــد.

1- برگرفته از مصاحبه با آقای عباس علی ارباب خالص، سفیر محترم ایران در ترکمنستان
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بخش نهم: ضمائم

پیوندهای اقتصادی ترکمنستان
https://www.cci.gov.tm/ اتاق بازرگانی و صنعت

https://customs.gov.tm/en گمرک ترکمنستان
https://customs.gov.tm/en اداره دولتی گمرک ترکمنستان

https://fineconomic.gov.tm/ وزارت توسعه اقتصادی
https://minenergo.gov.tm/ وزارت انرژی

https://www.minagri.gov.tm/ وزارت کشاورزی
www.railway.gov.tm وزارت راه آهن

https://www.tmrl.gov.tm/ سایت اداره حمل ونقل دریایی
https://www.oilgas.gov.tm/en سایت مجتمع نفت و گاز

https://www.construction.gov.tm/ru/ سایت وزارت ساخت و معماری
https://www.stat.gov.tm/ کمیته آمار ترکمنستان

https://www.cbt.tm/ بانک مرکزی ترکمنستان
https://www.tax.gov.tm/index.php/tk/ بانک قوانین عمومی ترکمنستان که ناظر بر فعالیت های اقتصادی است

http://irtkcc.com/ وب سایت اتاق مشترک  ایران و ترکمنستان


