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سخن رئيسكل سازمان
ون .طي سالهاي گذشته ،شاهد تكوين تدريجي «نظام اقتصادي يكپارچه
ن َوال ْ َقلَ ِم َو َما يَ ْس ُط ُر َ
جهاني» بودهايم .توسعه دانش و فناوري در عرصههاي مختلف ،وضعيت متفاوتي از كسب
و كار را در اين سالها در پيداشته است .از يكسو توسعه ارتباطات و دسترسي گسترده
مشتريان به اطالعات ،چهره بازارها را دگرگون نموده و «خواستهاي» آنها را تحت تأثير
قرار داده و از سوي ديگر توليد مبتني بر فناوري پيشرفته و روشهاي اصالح شده ،امكان
پاسخگويي به تقاضاهاي متنوع و متغير مشتريان را فراهم نموده است.

نقش تعيين كننده عوامل توليد در معرفي محصول ،به ويژه محصوالت جديد ،اكنون جاي
خود را به عوامل موجد رضايت مشتري و بازار داده است .اين وضعيت ،پارادايم حاكم
بر روابط صنعت ـ بازار را به نفع بازار تغيير داده و نقش تعيين كننده بازار و فرصتها
و محدوديتهاي آن را به جاي توليد و فرصتها و محدوديتهاي آن نشانده است .اگر به
اين مهم ،جهاني شدن بازارها را نيز بيافزاييم ،آنگاه ضرورت مطالعه و شناخت بازارها،
بخشهاي آن و راهكارهاي بازاريابي براي كسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبي
نمايان ميشود.
تعدد و تنوع عوامل محيطي مؤثر بر موفقيت كسب و كارها ،به ويژه در بازارهاي جهاني،
نسب به گذشته كه قلمرو فعاليتها محلي و ملي بوده ،بسيار بيشتر است .امروزه شناخت
اين عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلي بنگاه به دليل تأثيرگذاري آنها در تحليلهاي
مربوط به فرصتهاي كسب و كار مقدم است .به همين دليل مديران سازمانها بايد عناصر
غير قابل كنترل محيطي را شناخته و آنها را تا آنجا كه ممكن است ،مديريت نمايند.

در تمام محيطهاي كسب و كار ،شرايط نامطمئن به وسيله عناصر غيرقابل كنترل به وجود
ميآيد و هر بازار جديد ،مجموعه عوامل غير قابل كنترل خاص خود را نيز به آن اضافه
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ميكند .مدير موفق برنام ه بازاريابي خود را به نحوي طراحي ميكند كه بهتر بتواند با
شرايط نامطمئن محيط كسب و كار منطبق شود.
مهمترين عوامل غير قابل كنترل محيط بينالمللي عبارتاند از :
 عوامل سياسي ـ قانوني
 عوامل فرهنگي

 عوامل اقتصادي

 زير ساختها ،فناوري،رقبا ،نظام توزيع و غيره

تالش همه بنگاهها براي دسترسي به اطالعات مربوط به عناصر غير قابل كنترل محيطي،
مستلزم صرف هزينه و ايجاد مخاطرات ناشي از عدم صحت و دقت اطالعات جمعآوري
شده است .به اين جهت و در راستاي حمايت از شركتهاي ايراني ،براي ورود و كسب
موفقيت آنها در بازارهاي خارجي ،سازمان توسعه تجارت ايران اقدام به تهيه و انتشار
مجموعه كتابهايي با عنوان «راهنماي تجارت با كشورها» نموده است.
در گردآوري و تدوين اطالعات اين كتابها تالش شده است تا اطالعات دقيق و بهروز ،با
بهرهگيري از منابع اطالعاتي موثق دراختيار خواننده گرامي قرار گيرد .به دليل تغييرات
نسبتاً سريع ،اين اطالعات در فاصلههاي زماني مناسب به روز شده و در چاپهاي بعدي
منتشر خواهد شد .با اين حال ،اين دقت ما را از رهنمودهاي اساتيد و صاحبنظران محترم
بينياز نميكند و از هرگونه راهنمايي و تذكر صاحبان فكر و فعاالن عرصه تجارت خارجي
ايران استقبال مينماييم.
در پايان الزم ميدانم از همكاري همه دستاندركاران تهيه و توليد مجموعه كتابهاي
حاضر به ويژه جناب آقاي دكتر محمدعلي ضيغمي «معاون بازاريابي و تنظيم روابط
سازمان» و جناب آقاي رضا توفيقي« ،مدير طرح» و كليه كارشناسان سازمان كه با اين
مجموعه همكاري نمودهاند ،كمال تشكر و قدرداني را بنمايم .همچنين از سركار خانم
محبوبه اصغرپور و همكاران شركت چاپ و نشر بازرگاني به خاطر تالشهاي ايشان در
طراحي و توليد اين مجموعه سپاسگزارم.
مهدي غضنفري
معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران
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اطالعات پايه
نام رسميكشور

جمهوري قرقيزستان

1

موقعيت جغرافيايي

قرقيزستان كشوري كوهستاني است كه در خشكي محصور است .اين كشور در آسياي
مركزي و در حدفاصل  41درجه شمالي و  75درجه شرقي واقع شدهاست.

مسا حت

قرقيزستان ،در حدود  198.500کيلومتر مربع
مساحت دارد ،كه از اين ميزان 191.300 ،كيلومتر
مربع را خشكي و  7.200كيلومترمربع آن را آب
تشكيل ميدهد .اين كشور در مقايسه با ساير
كشورهاي جهان از نظر مساحت در مقام  86قرار
گرفتهاست.

جمعيت

مطابق آخرين آمار رسمي در سال  ،2008جمعيت
قرقيزستان بالغ بر  5.356.869نفر ميباشد كه از اين جهت صد و يازدهمين كشور جهان
1. Kyrgyz Republic
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است .تراكم جمعيت  26نفر در هر كيلومترمربع است.

 شهرهاي مهم

شهر بيشکک 1پايتخت قرقيزستان است.

از ديگر شهرهاي مهم اين كشور ميتوان بهاوش  ،2جالل آباد ، 3نارين ، 4كارا-بالتا ، 5و
تاالس 6اشاره كرد.

1 . Bishkak
2 . Osn
3 . Jalalabad
4 . Naryn
5 . Kara-Balta
6 . Talas
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همسايگان

قرقيزستان در آسياي مركزي قرار گرفته و كشوري كوهستاني و محصور در خشكي است.
اين كشور از شمال بهقزاقستان ،از غرب بهازبكستان ،از جنوب غربي ب ه تاجيكستان و از
شرق بهچين محدود شد ه است.
مرز زميني اين كشور در حدود  3.878كيلومتر است كه  858كيلومتر آن با چين1.051 ،
كيلومتر آن با قزاقستان 870 ،كيلومتر آن با تاجيكستان و  1.099كيلومتر آن با ازبكستان
مشترك است.

واحد پول

واحد پول كشور قرقيزستان صوم 1است و هر  100تين 2نيز برابر يك صوم است كه از
سال  1993جايگزين روبل شدهاست.

در سال  ،2007هر يك صوم برابر  240ريال ايران بودهاست .هر دالر  39/5تا  40صوم
متغير است .هر دالر آمريكا در سالهاي گذشته برابر بودهاست با:
  37/746صوم در سال 2007
  40/149صوم در سال 2006
  41/012صوم در سال 2005
  42/65صوم در سال 2004

  43/648صوم در سال 2003

تفاوت زمان با ايران

ساعت رسمي كشور قرقيزستان  5+ساعت  GMTاست.

ساعت اين كشور  2/5ساعت جلوتر از ساعت ايران است.
1 . Som
2 . Tyn
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فصل اول
محيط سياسي و قانوني

در اين فصل به معرفي محيط سياسي و قانوني كشور قرقيزستان و عوامل مؤثر بر اين
م پرداخت .در ابتدا كلياتي از وضعيت سياسي و اركان حكومتي اين كشور را
محيط خواهي 
بيان و سپس قوانين مهم حاكم بر اين كشور را تشريح خواهيم كرد.

 .1محيط سياسي

در اين قسمت سعي ميكنيم تصويري كلي از وضعيت سياسي قرقيزستان ارائه كنيم.
نخست تاريخچهاي از نحوه تشكيل حكومت بيان خواهيمكرد و پس از آن اركان حكومت
و افراد سياسي را معرفي ميكنيم.

 .1-1تاريخچه حكومت

قرقيزستان در قرن  9و  10ميالدي (در دوران حكومت سامانيان در ايران ،افغانستان،
تاجيكستان و ازبكستان) هدف مهاجرت تركهايي كه از سرزمينهاي شمالي آمده بودند،
قرارگرفت .در قرن بعد ،تركها و مغولها در اين سرزمين حكومت كردند .در دوره صفويان،
ازبكها همه منطقه را بهتصرف خود درآوردند .در قرن نوزدهم ،امپراتوري روسيه تمام
منطقه را بهتصرف خود درآورد و نام آن را ايالت تركستان گذاشت .پس از تأسيساتحاد
شوروي ،در سال  1922جمهوري خودمختار تركستان شامل قرقيزستان و ساير كشورهاي
همسايه تأسيسشد .در سال  1925جمهوري خود مختار قرقيزستان رسماً تأسيسشد و
با نام قرقيزيا تا سال  1991زير پرچم اتحاد شوروي وجود داشت .در اين سال ،در زمان
حكومت بوريسيلتسين ،قرقيزستان رسماً از شوروي جدا شد و عسگرآقايف ،بهعنوان
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اولين رئيسجمهور قرقيزستان انتخاب شد.
در سال  1995آقايف رفراندومي برپا كرد كه طي آن سيستم قانونگذاري اين كشور
بايكمرال (دو مجلسه) گرديد .در آخرين ماه اين سال ،آقايف براي دومين بار در انتخابات
رياست جمهوري پيروزشد .آقايف در سال  2000براي بار سوم بهرياستجمهوري رسيد.
در24مارس  ،2005پسازسه دوره رياستجمهوري عسگرآقايف ،قربانبيگباقياف با
ب شد.
 88درصد آرا ،بهعنوان دومين رئيسجمهور كشور قرقيزستان انتخا 

باقياف در برنامههاي خود وعده دادهبود که درکشور ،سياست خارجي مستقل را دنبال
خواهدکرد.
او در  10ژوئيه  2005با  88درصد آراء بهرياستجمهوري منصوب و در تاريخ  14اوت
 2005تحليف خود را بهجاي آورد و رسماً شروع بهکار کرد .ايشان پس از منصوب شدن
بهرياستجمهوري ،نخستوزير را منصوب و کابينه خود را تشکيلداد .آقاي ايگورچودينوف
با انتخاب رئيسجمهور و تأييد پارلمان به عنوان نخستوزير منصوب شد.
اعضاي کابينه شامل نخستوزير ،معاون اول نخست وزير ،دو معاون نخستوزير13 ،وزير
و چهار رئيس كميته دولتي (درحد وزير) است که با پيشنهاد نخستوزير از جانب
رئيسجمهور با تصويب پارلمان انتخاب ميشوند.
قانون اساسي در پنجم ماه مي 1993بهتصويب رسيد و بنا بهپيشنهاد رئيسجمهور در
دوم اكتبر  2003طي رفراندومياصالح شد ،با اصالحات جديد ،اختيارات بيشتري به
رئيسجمهور واگذار شد ه است.

 .2-1نوع و اركان اصلي حكومت

نوع حكومت قرقيزستان ،جمهوريالئيك است .پايتخت جمهوري ،شهر بيشكك است
كه در سال  1925ميالدي بهعنوان مق ّر حكومت انتخاب شد .اركان اصلي حكومت اين
كشور را پارلمان ،رئيسجمهور و نخستوزير و قوه قضايه تشكيل ميدهد.

كابينه دولت متشكل از نخستوزير ،معاون اول ،معاون نخستوزير ،وزرا و رئيس كميته
است .در ادامه ،هريك از اين اركان را بيشتر معرفي خواهيم كرد.
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 .1-2-1پارلمان
درگذشته ،مجلس قرقيزستان داراي دو بخش بود .بخش اول ،مجلس قانونگذاري که
تعداد نمايندگان آن  75نفر بود و با رأي مردم براي مدت  5سال انتخاب ميشدند و بخش
دوم ،مجلس نمايندگان مردم که تعداد نمايندگان آن  35نفر بود .در دسامبر ،2006
مجلس شورايعالي ،دو مجلس را ادغام كرد و يک مجلس واحد را تشکيل داد که تعداد
نمايندگان آن  90نفر است .آخرين انتخابات پارلمان در تاريخ  86/9/26برگزار شدهاست.
دراين انتخابات ،حزب «آکژول» (راه سفيد) ،حزب رئيسجمهور از  90کرسي پارلمان،
 71کرسي را از آن خود کردهاست.
 .2-2-1رئيس جمهور
رئيسجمهور قرقيزستان ،باالترين مرجعرسمي و
رئيس دولت بهشمار ميرود .مطابق با قانوناساسي،
رئيسجمهور نشانه وحدت ميان مردم و دولت است.
انتخاب رئيسجمهور هر پنج سال يكبار و براساس
رأيگيري انجام ميپذيرد .از سال  1991تا سال 2005
ميالدي آقاي عسگرآقايف سه دوره رئيسجمهور بود و
پس از آن در  10ژوئيه  2005آقاي قربان بيگباقياف
با  88درصد رأي بهرياستجمهوري رسيد.
 .3-2-1نخست وزير
نخستوزير قرقيزستان ،با انتخاب رئيسجمهور و تأييد پارلمان منصوب ميشود .در حال
حاضر آقاي ايگور چودينوف اين مسئوليت را برعهده دارد.
 .4-2-1قوه قضاييه
دستگاه قضايي اين كشور ،وظيفه حل اختالف بين اتباع اين كشور با يكديگر و با دولت
را برعهده دارد و متشكل از ديوانعالي حكميت و قضاوت ،دادگاه قانوناساسي ،دادگاههاي
محلي و يك رئيس محلي است .شايان ذكر است كه قضات اين مجموعه ،بهپيشنهاد
رئيسجمهور و تصويب مجلس انتخاب ميشود.
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 .3-1افراد و گروه هاي با نفوذ

تأثير گروههاي بانفوذ سياسي در فعاليتهاي اقتصادي در تماميكشورهاي جهان بهويژه
كشورهاي جهان سوم نمود بيشتري مييابد .كشور قرقيزستان نيز از اين امر مستثني
نيست .در اين كشور بهغير از مردان سياست كه نفوذ غيرقابلانكاري در عرصه اقتصادي
دارند ،سران قبايل مختلف كه حدود  40قبيله را شامل ميشود ،تأثير بسزايي در روند
شكلگيري مناسبات اقتصادي داخلي و خارجي دارند و همچنين اين قبايل بهطور طبيعي
نقش بسيار مؤثرتري در نحوه تصميمگيريهاي سياستمداران بهويژه درخصوص مسائل
اقتصادي دارند .فزون براين ،تعداد زيادي حزب و گروه سياسي نيز در قرقيزستان فعال
هستند كه بهطور نسبي برفعاليتهاي جاري كشور تأثيرگذارند.
از مهمترين اين احزاب و گروهها ،ميتوان به كمونيست قرقيزستان ،كمونيستهاي
قرقيزستان ،كشورمن ،دموكرات ترقيخواه ارك ،آنامكاناك ،جمهوريخواه ،عار و ناموس
اشاره كرد.

 .4-1وضعيت ريسك سياسي

بنا بهگزارش مورخ  15نوامبر  2006مؤسسه بيمه اعتباري اويلر هرمس ،ميزان ريسك
سرمايهگذاري در قرقيزستان باال بوده و برابر هفت اندازهگيري شدهاست .رتبه جهاني
اين كشور از نظر آزاديهاي سياسي و اجتماعي  111ميباشد.

ريسک سياسي ناشي از احتمال مصادره اموال و داراييها در قرقيزستان بسيار پائين است.
بهطور کلي بر اساس قوانين داخلي قرقيزستان ،مصادره اموال و داراييهاي شرکتهاي
خارجي از سوي دولت امکان پذير نيست ،مگر اينکه شرکت فوق ،اقداماتي بر خالف قوانين
قرقيزستان و در مخالفت با امنيت ملي و امنيت اقتصادي اين کشور صورت دادهباشد .اين
موضوع نيز تنها پس از طي مراحل قانوني و قضايي عادالنه انجامپذير است و حق شرکت
خارجي نيز براي طرح دعاوي در مراجع قانوني و حقوقي بين المللي محفوظ است.

 .2محيط قانوني

بعد از بررسي وضعيت سياسي كشور قرقيزستان ،نوبت آن است كه با زيرساختهاي قانوني
اين كشور آشنا شويم .در اين قسمت آن دسته از قوانيني كه براي برقراري ارتباطات و
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مناسبتهاي تجاري و بازرگاني ضروري هستند را بهطور خالصه معرفي ميكنيم .اطالعات
ارائه شده در اين قسمت ،نشانگر پتانسيلهاي كلي موجود در قوانين قرقيزستان براي
برقراري روابط تجاري است .بديهي است كه در مرحله عمل ،بايستي بهطور مستقيم به
متن اين قوانين مراجعه شده و با جزئينگري بيشتري سنجيده شوند و در انتها نيز با
مراحل كلي راه اندازي يك كسب و كار در كشور قرقيزستان آشنا ميشويم.

م بر روابط خارجي قرقيزستان
 .1-2چارچوب قانوني حاك 

الگوي اصلي مقررات حاكم بر تجارت خارجي قرقيزستان را مقررات مربوط به رژيم
تعرفهاي تشكيل ميدهد .در حال حاضر تصويبنامههايقانوني كه سياست تعرفهاي را
تنظيم ميكنند عبارتاند از:
 م�اده  61قانون گمركي جمهوري قرقيزس�تان مص�وب  1997/7/30و اصالحيه آن
مصوب  27آگوست .1998
 قانون جمهوري قرقيزستان (بند  107مصوب  7دسامبر  )2001در خصوص تعرفههاي
گمركي براي سال .2002
 مصوبهدولت ش�ماره  71مورخ  2000/2/11در خصوص تصويب فهرس�ت كش�ورهاي
كمتر توس�عه يافته -استفاده كنندگان سيس�تم توافقي ترجيحات گمركي اعضاي
اتحاديه ،شماره  58مصوب  24سپتامبر  1999-شامل  47كشور.

تعرفههاي گمركي جمهوري قرقيزستان طبق قانون ،براي هر سال تعيين و بهمبادي
ورودي كشور اعالم ميشود .بر اساس حقوق و عوارض گمركي كاالهاي وارداتي بهاين
كشور بر حسب نوع كاال از صفر درصد تا  17/5درصد است .در ارتباط با تعرفههاي مرتبط
با گروههاي كااليي در بخش «تعرفهها» بيشتر توضيح خواهيم داد.

 .2-2قانون سرمايهگذاري خارجي

سرمايهگذاري خارجي در جمهوري قرقيزستان براساس قانون سرمايهگذاري خارجي
مورخ سپتامبر  1997انجام ميشود .قانون مذكور ،سرمايهگذاري را تضمين و مزايايي را
براي سرمايهگذاري قائل ميشود .از جمله در صورت سلب مالكيت شدن از سرمايهگذار،
غرامت مناسب و كافي بهاو اختصاص مييابد .البته موضوع سلب مالكيت براي پروژههاي
سرمايهگذاري خارجي تاكنون اتفاق نيفتادهاست.
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قرقيزستان از هر نوع مالكيت از جمله مالكيتخصوصي حمايت ميكند .حق سرمايهگذاران
مبني بر اجازه بازگرداندن سرمايه و همچنين حق خروج سود حاصل از فعاليت آنها به
شكل ارز و يا كاال محفوظ است.
قانون سرمايهگذاري خارجي ،معامالت سرمايهگذاران خارجي را همانند شركتهاي داخلي
معتبر دانسته و آن را ضمانت كردهاست .خسارتهاي احتمالي كه به واسطه عملكرد
غيرقانوني مقاماتدولتي متوجه سرمايهگذاري خارجي ميشود ،به وسيله مقامات مربوطه
بازپرداخت ميشود .چنانچه بخش مربوطه بودجه كافي براي جبران خسارت را نداشته
باشد دولت مبلغ توافق شده را از محل بودجه كشور ميپردازد.
سرمايهگذاران خارجي ،امكان انتخاب زمينههاي متنوع سرمايهگذاري را دارا
هستند و ضمن برخورداري از حقوق برابر با سرمايهگذاران داخلي ،ميتوانند جهت
تأسيسشركت خارجي در قرقيزستان بهصورت مالكيت صددرصد ،سرمايهگذاري
مشترك با شركتهاي خارجي و يا سرمايهگذاري مشترك با شركتهاي قرقيزي اقدام
كنند .همچنين سرمايهگذاران خارجي ميتوانند سهام شركتهاي قرقيزي را خريداري و
در روند خصوصيسازي شركتهاي دولتي مشاركت كنند.

 .3-2قانون حق مالكيت

در اين بخش ،قانون حقمالكيت در كشور قرقيزستان مورد بررسي قرار گرفته است.
شخصيت حقوقي خارجي اشخاص ب ه شرط وجود يکي از عالئم زير محقق ميشود:
 مطابق با قوانين کشور خارجي تأسيسو ثبت شدهباشد.

 اگر بهيک يا چند نفر شخصيت حقوقي و حقيقي خارجي وابستهباشد.

  اگر از جانب يک يا چند شخصيت حقيقي و حقوقي خارجي از طريق قرارداد کتبي
کنترل و مديريت شود.
 اگر در جمهوري قرقيزستان بهثبت رسيدهباشد و در حدود 20درصد سرمايه اوليه
اين شرکت متعلق بهاتباع خارجي و يا اشخاص حقيقي و حقوقي باشد.
  بهموجب قرارداد و توافقات بين دو دولت تأسيسشد ه باشد.

طبق ماده پنج قانون زمين جمهوري قرقيزستان ،اتباع خارجي حق مالکيت زمين را ندارند
و در بند سه قانون زمين آمدهاست که براي اشخاص خارجي ،زمين تنها به شکل موقت
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و در قالب اجاره نود و نه ساله واگذارميشود.
مالکيت زمين براي اتباع خارجي در جمهوري قرقيزستان ناممکن است و تنها بهصورت
موقت ( 49ساله) بهآنها زمين واگذار ميشود .ولي مالکيت آپارتمان و يا بنايي که بر روي
زمين ساخته شدهاست ،بالمانع است و در صورت اقدام بهاين امر در صدور اسناد مربوط
بهزمين قيد ميشود که زمين از سوي دولت قرقيزستان بهفرد اجاره داده شده است.
چ وجه بهافراد خارجي واگذار نميشود و تنها ميتوان از افراد
زمينهاي کشاورزي نيز بههي 
محلي زمين را اجاره كرد .اگر فردي خارجي زميني را بهارث ببرد موظف است ظرف
مدت يک سال آنرا بهيکي از شهروندان قرقيزي بفروشد ،درغير اينصورت از سوي دولت
مصادرهميشود.
 .1-3-2مالكيت داراييهاي غير منقول
قوانينمدني جمهوريقرقيزستان درباره خريداري ساختمانهاي غيرمسکوني هيچ محدوديتي
را پيشبيني نکرده اما الزمبهذکر است که قرارداد خريدوفروش دارايي غيرمنقول بايد در
اداره ثبتاسناد تأييد و طبق ماده چهل قانون ثبتدولتي ،اين معامله بايستي در اداره
ت دولتي قرقيزستان نيز بهثبت برسد ،همچنين طبق ماده چهل و چهار قانون زمين
ثب 
جمهوريقرقيزستان ،ساختمان و منزل جزء تفکيکناپذير قطعه زمين مربوط بهآن بوده و
حقمالکيت زمين نيز بهمالک آن تعلق ميگيرد و نيز مالک ساختمان و منازل حق استفاده
و اختيار در اين ساختمان را دارد و با صالحديد خويش ميتواند در آن هرگونه تغييري را
بهعمل آورد؛ از جمله مالک ميتواند درصورت عدم مغايرت با شرايط استفاده از زمين آن
را تخريب و نوسازي كند.
بهعبارت ديگر شخصيت حقيقي يا حقوقي خارجي بهرغم اينکه زمين را خريداري
نکردهاست و تنها آن را بهصورت اجاره بلند مدت دراختيار دارد ،ميتواند ساختمان و
هر بناي ديگر احداث شده در آن را بهديگري واگذار يا اجاره و يا آن را تغيير دهد.

 .2-3-2تملك كارخانهياخانههاي شهري با هدف سرمايهگذاري
با توجه به وجود فراوان کارخانههاي متروک در قرقيزستان که نيازمند بازسازي و
نوسازي خطوط توليد هستند ،امکان خريد و سرمايهگذاري صددرصد يا سرمايهگذاري
مشترک در آن وجود دارد.
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وجود خانههاي يک طبقه قديمي(کلنگي) فراوان در سطح شهر و مرکز بيشکک موقعيت
خوبي را براي سرمايهگذاران جهت خريد و تبديل آن بهواحدهاي تجاري و مسکوني فراهم
کردهاست .البته در سالهاي اخير هجوم شرکتهاي خارجي و اتباع ثروتمند قرقيز بهبازار
خريد و فروش اين نوع امالک ،قيمت آنها را بهصورت غيرواقعي افزايش دادهاست.

 .4-2قانون مناطق آزاد تجاري

مطابق با قانون جمهوريقرقيزستان درارتباط با مناطق آزاد تجاري ، 1يك منطقه آزاد
تجاري منطقهاي جداسازي شده و مستقل از قلمرو مناطق محدودههاي شهرهاي مختلف
است كه براي ايجاد شرايط مناسبي براي جذب سرمايه و فناوريهاي خارجي ،توسعه
پتانسيل اقتصادي ،توليد زيرساختهاي اجتماعي و توليدي پديد آمدهاست.

شركتكنندگان در فعاليتهاي اقتصادي و اقتصاد خارجي (اشخاص حقيقي و نهادهاي حقوق
ثبتشده مطابق باروند تأسيس) از فعاليتها ،خدمات و هزينههاي معمولي چون ماليات و
عوارض گمركي در مدت زمان فعاليت خود در منطقه آزاد تجاري معاف ميباشند.
صادرات كاالهاي توليد شده در منطقه آزاد تجاري از تخصيص و مجوز معاف هستند.
شركتكنندگان در فعاليتهاي اقتصادي و اقتصاد خارجي (اشخاص حقيقي و نهادهاي
حقوقي ثبتشده مطابق باروند تأسيس) هر ساله در حدود  0/1تا  2درصد از مجموع
فروش كاالها و خدمات خود طي آن سال را بهعنوان ماليات پرداخت ميكنند.
قرقيزستان داراي چهار منطقه آزاد تجاري صنعتي فعال است.

فعاليت در منطقه آزاد تجاري جمهوريقرقيزستان داراي رويه متفاوت با فعاليت اقتصادي
در سرزمينقرقيزستان است.
يكي از مناطق آزاد پررونق قرقيزستان در حومه شهر بيشكك واقع است .اين منطقه،
از دو بخش مجزا بهشرح زير تشكيل شدهاست:

الف) منطقه اصلي و شماره يك بهنام آقچي 2در حدود  25کيلومتري شهر بيشکک در
نزديکي فرودگاه ماناس (در شمال بيشکک) و درمجموع  200هکتار مساحت دارد.
1. FEZ
2. Akchi
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ب) منطقه شماره دو بهنام ودنخواه 1در انتهاي خيابان ماناس بهسمت آالآرچاي (در
جنوب بيشکک) که در مجموع حدود  40هکتار است.
بهاين مناطق در زبان روسي سز 2ميگويند .هر دو بخش تحت مديريت واحدي است و
رئيس آن نيز از سوي نخستوزير تعيين ميشود.
قرقيزستان تنها کشور در آسياي مرکزي است که داراي مناطق آزاد تجاري است .تاکنون
بيش از  600شرکت از  30کشور در اين منطقه ثبت شدهاند که مهمترين کشورهاي فعال
در آن شامل ترکيه ،ايران ،چين ،روسيه ،قزاقستان و ...هستند.

مزايا و شرايط فعاليت در منطقه آزاد تجاري قرقيزستان عبارتاند از :
 پرداخت  1000دالر هنگام ثبت شرکت بهعنوان حق ثبت
 پرداخت ساالنه  500دالر بابت حق عضويت

 معافي�ت از تم�ام مالياتها و پرداختها و تعهدات در تم�ام دورهاي که در منطقه آزاد
فعال هستيد.
 پرداخت تنها  1تا  2درصد از کل فروش ساليانه بهمديريت منطقه آزاد.

 وارداتوصادرات همه کاالهاي توليدي در منطقهآزاد بدون پرداخت حقوقگمرکي
 سهولت در انجام امور ثبت و آغاز فعاليت در اين منطقه
 سهولت در انجام امور گمرکي

 دسترسي سريع و آسان بهخدمات عموميمانند ارتباطات ،آب ،برق و امکانات حمل
و نقلي
 هزينه اجاره انبار  :ماهيانه هر متر مربع  5-7دالر

 اجاره سوله بهمنظور فعاليتهاي توليدي  :ماهيانه هر متر مربع  5-7دالر
 اجاره زمين در منطقه آق چي  :ساالنه دو دالر براي هر متر مربع

 ساير هزينهها  :اشتراک ماهيانه تلفن  200صوم ،آب هر مترمربع ماهيانه  4/20صوم
و برق هر کيلو وات س�اعت  1/10صوم .الزم بهذکر اس�ت که از زمان تأسيسمنطقه
آزاد در بيشکک ،نحوه واگذاري زمين و مالکيت آن بر اساس اجاره  99ساله است.
1. Vedenka
2. Sez
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 .5-2قوانين گمركي

بهدليل عضويت قرقيزستان در سازمان تجارتجهاني ،قوانينگمرکي اين کشورتابع
مقررات اين سازمان است .البته اين کشور در اوايل سال  2005مجوزي را از اين سازمان
دريافت كرد که باهدف جبران بخشي از بودجه دولت تعرفههاي گمرکي را تا  10درصد
افزايشدهد .مدت اين مجوز  6ماه بود ،ولي همچنان اجراميشود.
محاسبهتعرفه گمرکي براساس ارزش کاال صورتميگيرد .دريافت  35درصد از ارزش کاال
بهعنوان تعرفهگمرکي کاالهاي وارداتي از ايران (سند تعرفههاي ترجيحي بين دو کشور
در دستور کار قراردارد که درصورت امضا و تصويب آن تعرفهها براي حدود  300قلم کاال
کاهشمييابد).
دريافت  15درصد ارزش بهعنوان کارمزد گمرکي صورتميگيرد .دريافت  20درصد ارزش
کاالها بهعنوان ماليات بر ارزشافزوده 1که در قرقيزستان بهآن ان.دي.اس 2گفتهميشود.
(کشورهاي روسيه ،جمهوري آذربايجان و بالروس از پرداخت آن معافاند) و حدود
هفت درصد هم براي ساير هزينهها پرداخت ميشود .ورود کاال بهخاک قرقيزستان از
ت ميگيرد.
کشورهاي  CISبدون پرداخت تعرفه گمرکي صور 

ورود کاال براي شرکت در نمايشگاههاي قرقيزستان درصورتي که به قصد فروش نباشد،
بدون پرداخت وجه صورتميگيرد ولي درصورتيکه قصد فروش آنها در زمان نمايشگاه
ت ميگيرد ،دراينحالت تا  1000دالر از
وجود داشته باشد همه پرداختهاي فوق صور 
ارزش کاالهاي وارداتي مشمول معافيت از پرداخت عوارض گمرکي ميشوند.
گروه کشورهايي که قرقيزستان با آنها نظام خاصي از تعرفههاي گمرکي را اعمال ميکند،
عبارتاند از :
 کشورهاي عضو سازمان تجارتجهاني

 کشورهاي مجموعه شوروي سابق (کشورهاي مشترک المنافع)

 کش�ورهايي که با آنها موافقت نامههاي تعرفهترجيح�ي دوجانبه ،خارج از دو گروه
فوق منعقد شدهاست.
1. VAT
2. NDS
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 کشورهاي بس�يار فقير جهان که بهدليل قرارگرفتن قرقيزستان در رديف اين گونه
کش�ورها درخصوص تعرفههاي گمرکي داراي ش�رايط برابر در مب�ادالت تجاري با
يکديگر هستند.

 .6-2قوانين كنسولي

همه افراد خارجي که قصد ورود بهجمهوري قرقيزستان را دارند ،بايد ويزاي اين کشور
را اخذ كنند .البته براساس موافقتنامههاي دو جانبهقرقيزستان با برخي از کشورها ،اتباع
کشورهاي طرف موافقتنامه نياز بهاخذ ويزا ندارند ازجمله اين کشورها ميتوان بهجمهوري
آذربايجان ،آلباني ،ارمنستان ،بلغارستان ،بالروس ،بوسني ،گرجستان ،قزاقستان ،کرهشمالي،
کوبا ،مالزي ،مولداوي ،مغولستان ،لهستان ،روسيه ،روماني ،اسلواکي ،اسلووني ،ويتنام،
تاجيکستان ،ترکيه ،اوکراين ،کرواسي ،چک ،يوگوسالوي و ژاپن اشاره كرد ،اما اتباع
گروهي از کشورها نيز که ميتوانند پس از سفر به قرقيزستان و حضور در اين کشور اقدام
بهاخذ ويزاي يک ماهه كنند ،عبارتند از استراليا ،اتريش ،بلژيک ،انگلستان ،آلمان ،يونان،
دانمارک ،دولت اشغالگر اسرائيل ،ايرلند ،ايسلند ،اسپانيا ،ايتاليا ،قبرس ،کره ،ليختنشتاين،
لوگزامبورگ ،مالت ،موناکو ،هلند ،نروژ ،نيوزلند ،پرتقال ،آمريکا ،فنالند ،فرانسه ،سوئيس
و سوئد.
سفر ب ه قرقيزستان با اخذ ويزاي سياسي ،دولتي ،يک ساله است و تا پنج سال هرسال
ميتوان آن را تمديد كرد .ويزاي سرمايهگذاري نيز يک تا پنج ساله صادر ميشود.
ويزاي توريستي نيز يک ماهه و ترانزيتي پنج روزه صادر ميشود.

فرد دارنده ويزاي قرقيزستان بايد حداکثر تا پنجروز پس از ورود بهقرقيزستان گذرنامه
خود را ممهور بهمهر وزارت کشور قرقيزستان بهنام « مهرآوير» كند که مخارج آن حدود
 100صوم است .اين اقدام در واقع ثبت حضور اتباع خارجي در قرقيزستان است و تأخير
در پرداخت اين مبلغ نيز مشمول جريمه است.

 .7-2قوانين بانكي

ورود وخروج هرگونه ارز از مبادي مرزي و گمرکي اين کشور آزاد است و تنها اظهار
مبالغ همراه فرد کفايت ميکند .قرقيزستان در ميان کشورهاي آسياي مرکزي تنها
کشوري است که از اين قاعده برخوردار است .نظام بانکي جمهوريقرقيزستان داراي
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 19مؤسسه مالي و اعتباري است .در ميان آنها  14بانک داراي سرمايه خارجي هستند
که سرمايه  9بانک بيش از  50درصد است و دو بانک دمير بانک( 1ترکيهاي) و شعبه
بانک ملي پاکستان با  100سهام خارجي فعالاند و در اين ميان نيز تنها سه بانک دولتي
ي هستند .تمامي مؤسسات بانکي فعال داراي
فعال هستند و مابقي همگي خصوص 
اعتبار بين المللي هستند .بانک ملي در جمهوري قرقيزستان همان بانک مرکزي است
که نظارت بر فعاليت بانکها را برعهده دارد.

مهمترين بانکهاي بازرگاني فعال در قرقيزستان عبارتاند از :
 امانبان�ک( 2بانکروس�ي– قرقي�زي) ،قرقيزپرومس�توري بان�ک ،کارکورمس�ک
قرقيزس�تان (قرقيزي – قزاقي) ،قرقيزس�تان که  4بانک فوق همگي در سال 1991
موفق بهاخذ مجوز شدهاند.
 انرگبانک و آک بانک (اخذ مجوز سال )1992
 ايسيکوول (اخذ مجوز سال )1993

 تولباي ،شرکت پسانداز و تصفيه ،اينگزيمبانک (سال ( ،)1996سهامداران اينگزيم
بانک عبارتنداز طرفهاي قرقيزي ،قزاقي و بانکتوسعه و بازسازي اروپا)
 دميربانک قرقيزس�تان (ترکيهاي) ،دوس کردو بانک ،بانک آس�يا يونيورسال (سال
)1997
 اکو بانک ،قرقيز کرديت بانک ،آسيا بانک ،بانک باکاي (سال )1998
 هالي بانک قرقيزستان (سال ( )1999قزاقستاني)

 شعبهبانک ملي پاکستان در بيشکک (سال )2000

 بانک س�رمايهگذاري و اعتبار قرقيزس�تان (( )2001قرقي�زي ،بنياد آقاخان ،يکي از
مؤسسات مالي اروپايي و بانک توسعه و بازسازي اروپا)
 بانک اعتباري و مالي بيشکک (سال )2005

نرخ بهره و نظام بانکي قرقيزستان بيش از هر چيز توافقي است و از دل مذاکره و رايزني
سرمايهگذاران با مسئوالن بانک موردنظر جهت اخذ اعتبار بيرون ميآيد ،ولي بههر تقدير
براساس نوع فعاليت اقتصادي ،مدت زمان بازپرداخت و ميزان اعتبار مورد نياز از  14درصد
1. Damir Bank
2. Aman Bank
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تا  28درصد در بانکهاي مختلف ،متفاوت است.

 .8-2قوانين مالياتي

قانون ماليات قرقيزستان در اول ژوئيه  1996بهشرح زير بهتصويب رسيدهاست:

 ماليات مشاركت 30 ،درصد ( اين رقم از سال  2002به 10درصد كاهشيافته)
 ماليات بر ارزش افزوده
 ماليات غيرمستقيم

 مالي�ات بر درآمد ( كه طبق سيس�تم خاص تعيين نرخ ماليات بر درآمد ،محاس�به
ميشود )
 نگرفتن ماليات از واردات كاالهاي سرمايهاي

 نگرفتن ماليات از مواد خام و كاالهاي نيم ساخته وارداتي
افرادي که قصد دارند در قالب يک شخصيت حقيقي (و از طريق ايجاد شرکت) فعاليت
كنند ،تنها در کميته ملي آمار و اداره دولتي ماليات ثبتنام ميكنند.
کساني که قصد آغاز فعاليت دارند ،در نهادهاي ذکرشده نام خود را ثبت ميكنند و
مجوز فعاليت ميگيرند که درآن نوع فعاليت اقتصادي (فعاليتهاي مجاز براساس ماده
 9قانون صدور مجوز جمهوري قرقيزستان) و براساس نوع شرکتي که ميخواهند
تأسيسنمايند ،مجوز فعاليت دريافت ميکنند.

براي ثبت در وزارت دادگستري مؤسس و يا نماينده آن به اين وزارتخانه مراجعه و با ارائه
درخواست ،فرمهاي مربوطه را که براساس نوع فعاليت مورد نظر ارائه خواهندشد تکميل
ميکند .اتباع خارجي کپي گذرنامه خود را نيز بايد ارائه دهند.
ثبت شرکت در وزارت دادگستري بدون پرداخت وجه و حداکثر ظرف مدت  10روز از
زمان ارائه درخواست صورت ميگيرد .براي تأسيسشرکتهاي سهامي ،فرد متقاضي بايد
تأئيديه را به بانک را ارائه كند که براساس آن حداقل  50درصد از ميزان سرمايه اوليه
شرکت در حساب مؤسس وجود داشتهباشد.
دريافت کارت مربوط بهکميته ملي آمار نيز دو روز پس از معرفي فرد از سوي وزارت
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دادگستري به اين کميته صادر ميشود .تمام مدارک ارائه شده از سوي اتباع خارجي،
بايدبهزبانهاي روسي و يا قرقيزي ترجمه رسمي شدهباشند .در بيشکک دارالترجمههاي
ي فعاليت ميكنند اينگونه خدمات را ارائهميدهند.
رسم 
ثبت در اداره دولتي ماليات جمهوري قرقيزستان و يا شعبات آن در مناطق مختلف اين
کشور براي آغاز فعاليت در قلمرو قرقيزستان اجباري است و بهاين منظور ارائه مدارک
زير الزامياست:
تأييديه ثبت دولتي (وزارت دادگستري)،کپي اساسنامه شرکت و تکميل فرمهاي مربوطه
که از سوي اداره مالياتي ارائه ميشود و براي فعاليتهاي اقتصادي در قالب شخصيت
حقيقي ،ارائه کپي کارت آماري و کپي گذرنامه فرمهاي مربوطه الزم است.
در اين مرحله سه کارت مخصوص مالياتي از سوي فرد متقاضي تکميل ميشود .پس از
ثبت ،فرد کد مالياتي شخصي را دريافت ميکند که ميتواند در تمام اسناد مالي و بانکي
خود ،از آن استفاده كند.
از تمام فعاليتهاي اقتصادي و داراييهاي افراد درجمهوريقرقيزستان ،ماليات دريافت
ميشود.
دولتقرقيزستان برنامه کاهش نرخ برخي از انواع مالياتها و حذف برخي از اين موارد را در
دستور کار دارد ،ولي تاکنون هيچ كدام از اين برنامهها نهايي و براي اجرا ابالغ نشدهاند.
انواع مالياتهاي زير دراين کشور دريافتميشود :
ش افزوده 1از حجم توليد
  20درصد ماليات بر ارز 
  4درصد از خردهفروشي و خدمات

  0/8درص�د از حج�م کاالي تولي�د ش�ده ،خردهفروش�ي صورتگرفت�ه و خدمات
ارائهشده
  1/5درص�د بهعن�وان مالي�ات ح�وادث غيرمترقب�هاز حج�م کاالي توليد ش�ده و
فروختهشده و درآمد ناخالص در خردهفروشي
  20درصد ماليات بر درآمد

1. VAT
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  20درصد ماليات بر سود

 ماليات محلي (که در مناطق مختلف از فعاليتهاي اقتصادي و اموال اخذ ميشود)

افراد خارجي ميتوانند مالک اتومبيل خود شوند ،ولي براي آنها پالک زرد صادر ميشود.
به همين دليل برخي از اتباع خارجي اقدام به خريد وکالتي ،معروف ب ه داوارنوس، 1
ميکنند که مهلت آن سهساله است .يک ماه قبل از پايان اين مدت ،بايد دوباره نسبت به
تمديد آن اقدام كنند .بهصورت متوسط زمان برآورد شده از سوي نهادهاي بين المللي 21
روز است که يک نفر ميتواند فعاليت تجاري و اقتصادي خود را در قرقيزستان آغاز كند.

 .9-2حمايتها و اعتبارات خارجي

ع مالي ،از آغاز استقالل تاكنون نيازمند حمايتها و
جمهوريقرقيزستان بهدليل ضعف مناب 
اعتبارات خارجي بودهاست.
در ميان سازمانهاي پولي و مالي بين المللي و منطقهاي ،بانكجهاني بيشترين اعتبار
را به اين جمهوري اختصاص داده است 400( .ميليون دالر) .پس از بانك جهاني ،بانك
توسعه آسيايي ،صندوق بينالمللي پول ،اتحاديه اروپايي وبرنامه توسعه سازمان
ملل ،عمدهترين اعتباردهندگان در ساختار اقتصادي جمهوريقرقيزستان محسوب
ميشوند.

در ميان كشورهاي خارجي ،بيشترين ميزان حمايتها واعتبارات سرمايهگذاري مربوط به
اياالت متحده آمريكا (بيش از  600ميليون دالر) است .پس از آمريكا ،كشورهاي سوئيس،
آلمان ،تركيه ،دانمارك و هلند بيشترين سهم را در اعطاي اعتبارات به اين جمهوري
داشتهاند.

 .10-2مراحل راهاندازي يك كسب و كار

در اين قسمت با مراحل راه اندازي يك كسبوكار در كشور قرقيزستان آشنا ميشويم.
آشنايي با اين مراحل براي سرمايهگذاران خارجي كه خواهان تأسيس شركت در اين
كشور هستند ،الزامياست .جدول شماره  ،1مراحل راهاندازي را نشان ميدهد.
1. Davarnoos
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جدول  .1مراحل راهاندازي يك شركت در قزقيزستان
نام مرحله

زمان انجام

هزينه

بهحساب گذاشتن بيش از
50درصد سرمايه امتيازنامه در
يك بانك و دريافت سند

 1روز

بدون هزينه

محضري و رسمي كردن پيمان
تأسيسشركت

 1روز

 KGS 150در محضر دولتي ( KGS 50براي
هر  3كپي از پيمان تأسيس) و  KGS 300در
محضر خصوصي ( KGS 50براي هر  3كپي از
پيمان تأسيس KGS 150 +هزينه خدمات)

اخذ سند مكان شركت

 1روز

بدون هزينه

ثبت در بدنه مربوطه در وزارت
دادگستري ،ثبت دولتي

 10روز

KGS 174

ثبت با بازرسي ماليات دولتي
و اخذ تأئيديه براي ايجاد
شهرشركت

 2روز

KGS 60

اخذ مجوز براي تهيه شهر شركت
و تهيه يك مهر

 3روز

 KGS 1.100هزينه مجوز KGS 45.1500 +
هزينه خدمات)

ثبت با سرمايه اجتماعي

 2روز

KGS 30

باز كردن حساب بانكي

 1روز

بدون هزينه

منبعwww.doingbusiness.org:

 .3عضويت در پيمانهاي اقتصادي و نهادهاي بينالمللي

دراين قسمت با روابط بينالمللي قرقيزستان در قالب پيمانها و نهادهايي كه اين كشور به
عضويت آنها درآمدهاست ،آشنا خواهيمشد:
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 .1-3سازمان ملل

1

سازمانملل يك سازمان بينالمللي است كه هدف اصلي آن تسهيل همكاري در قانون
بينالمللي ،امنيت بينالمللي ،توسعه اقتصادي ،پيشرفت اجتماعي و مسائل حقوقبشر
است UN .در سال  1945به منظور جلوگيري از جنگ ميان ملل و بازگشايي چارچوبي
براي گفتگو ايجاد شد.

 .2-3كشورهاي مستقل مشترك المنافع

2

 CISسازماني بينالمللي است كه متشكل از  11جمهوري شوروي سابق اعم از ارمنستان،
آذربايجان ،بالروس ،گرجستان ،قزاقستان ،قرقيزستان ،مولداوي ،روسيه ،تاجيكستان،
اوكراين و ازبكستان است .تركمنستان از  26آگوست  2005از عضويت دائم و فعال در اين
سازمان انصراف داده و تنها يك عضو شركتكننده است .ايجاد  CISدر  21دسامبر 1991
انجامگرفت و مطابق نظريه رهبران شوروي ،هدف اصلي آن پذيرفتن يك جدايي متمدن
ميان جمهوريهاي شوروي است و درحال حاضر چنين برداشت ميشود كه  CISبهعنوان
يك ابزار جغرافياي سياسي موجب شده تا روسيه همچنان تسلط خود را بر جمهوريهاي
شوروي سابق حفظ كند.

 .3-3سازمان امنيت جمعي

3

اين سازمان در هفتم اكتبر  2002با امضاي پيمان مربوطه كه از سوي رئيسجمهورهاي
ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان ،قرقيزستان ،روسيه ،تاجيكستان تشكيلشد .اين پيمان بر
تمايل كشورهاي عضو براي جلوگيري از تحميل زور تأكيد دارد.

 .4-3سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

4

ن دولتي است كه مشتمل بر هفت كشور آسيايي و سه
 ECOيك سازمان بينالمللي ميا 
كشور اروپايي است ECO .چارچوبي جهت بررسي راههاي ممكن به منظور ارتقاي توسعه
1. United Nations:UN
2. Common wealth of Independent States: CIS
3 . Collective Security Treaty Organization: CSTO
4 . Economy Cooperation Organization: ECO
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و ترقي تجارت و فرصتهاي سرمايهگذاري ايجاد ميكند .كشورهاي عضو از قرار افغانستان،
آذربايجان ،ايران ،قزاقستان ،قرقيزستان ،پاكستان ،تاجيكستان ،تركيه ،تركمنستان و
ازبكستان هستند .هدف اصلي  ECOايجاد يك بازار مستقل براي كاالها و خدمات ،همچون
اتحاديه اروپا است.

 .5-3سازمان كشاورزي و غذا

1

 FAOيك سازمان فرعي از  UNاست كه تالشهاي بينالمللي به منظور از بين بردن
گرسنگي انجام ميدهد FAO .بدون درنظرگرفتن ميزان توسعه يافتگي كشورها ،باب و
بحث مذاكره براي كشورها را بازگذاشتهاست FAO .همچنين بهعنوان منبعي از دانش و
اطالعات است كه به كشورهاي در حال توسعه در هموژنيزه كردن و ترقي كشاورزي،
جنگلداري و ماهيگيري كمك نموده و تغذيه مناسب و امنيت غذايي را براي همه تضمين
مينمايد.

 .6-3سازمان تجارت جهاني

2

 WTOيك سازمان بينالمللي است كه جهت هدايت و رفع ممانعت از تجارت بينالمللي
ي تعرفهها
تأسيسشدهاست WTO .از اول ژانويه  1995پديدآمد و جايگزين پيمان عموم 
و تجارت شده است WTO .قواعد تجارت ميان كشورها را درسطحي نزديك بهسطح
جهاني هدايت كرده و مذاكره و اجراي پيمانهاي تجاري جديد را بر عهده دارد.

 .7-3سازمان فرهنگي ،علميو آموزشي ملل متحد

3

 UNESCOسازمان فرعي از سازمان مللمتحد است كه در  16نوامبر  1945تأسي 
س
شدهاست .هدف اصلي  UNESCOشركت در فعاليتهاي مختلف براي برقراري صلح و
امنيت بهكمك ترقي همكاريهاي بينالمللي در زمينههاي آموزشي ،علمي ،فرهنگي
است ،تا بتوان عدالت جهاني ،قاعده قانون ،حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي اعالمشده
پيمان سازمانملل متحد را تحقق بخشيد.
1 . Food and Agriculture Organization: FAO
2 . World Trade Organization: WTO
3. United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization:UNESCO
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 .8-3سازمان سالمت جهاني

1

 WHOيكي از سازمانهاي فرعي سازمان مللمتحد است كه بهعنوان يك نهاد هماهنگكننده
ي ينالمللي فعاليت ميكند و در هفتم آوريل  1948تأسيسشده
در زمينه سالمت عموم 
است.

 .9-3فدراسيون جهاني اتحاديههاي بازرگاني

2

 WFTOپس از جنگ جهانيدوم به منظور مجتمع كردن اتحاديههاي بازرگاني جهاني در
يك سازمان بينالمللي مستقل ،همچون اتحاديه اروپا ،پديدآمد.

 .10-3سازمان گمركات جهاني

3

 WCOيك سازمان مياندولتي است كه بهاعضا(مديران گمرك  17كشور كه نماينده دولت
خود هستند) كمك ميكند تا در مسائل گمركي ارتباط بر قرار نموده و با يكديگر همكاري
كنند .اين سازمان در سال  1952بهعنوان انجمن همكاريهاي گمركي تأسيسشد و نام
آندر سال  1994انتخابشد.

 .11-3كنفرانس ملل متحد در ارتباط با تجارت و توسعه

4

 UNCTADدر سال  1964بهعنوان بدنه دائميميان دولتي تأسيسشد تا به مسائل توسعه،
سرمايهگذاري و تجارت بپردازد.

 .12-3سازمان همكاريهاي شانگهاي

5

 SCOيك سازمان امنيتي دوطرفه مياندولتي است كه در سال  2001از سوي رهبران،
بين روسيه ،قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيكستان و ازبكستان تأسيس شد.
	 1. World Health Organization:WHO
2.World Federation of Trade Uions: WFTO
	 3. World Customs Organization:WCO
4. United Nations Conference on Trade and Development:UNCTAD
5. Shanghai Cooperation Organization:SCO
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 .13-3سازمان امنيت و همكاري در اروپا

1

 OSCEيك سازمانبينالمللي است كه محملي براي گفتگوهاي سياسي است .هدف اصلي
آن برقراري ثبات و امنيت در منطقه بر پايه تجارب دموكراتيك حكومتهاي مترقي
است.

 .14-3سازمان كنفرانس اسالمي

2

جده عربستان قراردارد و يك سازمان مياندولتي است كه نمايندگي دائم
 OICدر شهر َ
در سازمانملل دارد OIC .متشكل از  57كشور بوده كه اكثر آنها اسالمي هستند و در
خاورميانه ،آفريقاي شمالي ،غربي و جنوبي ،آسيايمركزي ،اروپا ،آسياي جنوبيشرقي،
آسيايجنوبي و آمريكايجنوبي قراردارند.

 .15-3بانك جهاني

3

اين بانك درسال  1994تأسيس شده و تأمينكننده منابعمالي و كمكهاي فني موردنياز
بهكشورهاي درحال توسعه است و هماكنون يعني در سال  185 ،2008عضو رسميدارد.
اين بانك تاكنون بهتقويت بيش از  100اقتصاد جهاني كمك كرده است .عضويت در
صندوق بينالمللي پول ، 4شرط عضويت در بانك جهاني است.

 .16-3آژانس ضامن سرمايهگذاري چند جانبه

5

ك جهاني است كه به منظور ترقي سرمايهگذاري مستقيم
 MIGAيكي از اعضاي گروه بان 
خارجي در ميان كشورهاي درحال توسعه بهكمك اطميناندهي به سرمايهگذاران در
مقابل ريسك سياسي ،توصيه به دولت براي جذب سرمايهگذاري ،بهاشتراكگذاري
اطالعات بهواسطه خدمات اطالعات سرمايهگذاري بر خط و براي وساطت مباحثات ميان
دولتها و سرمايهگذاران تشكيل شده است.
1. Organization for Security and Cooperation in Europe:OSCE
2. Organization of the Islamic Conference:OIC
3. World Bank
4. IMF
5. Multilatenal Investmant Guarantee Agency:MIGA
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 .17-3اتحاديه مخابرات بينالمللي

1

 ITUيك سازمانبينالمللي است كه به منظور استانداردسازي و تنظيم مخابرات و راديوي
بينالمللي تأسيس شد ه است.

 .18-3سازمانبينالمللي استانداردسازي

2

 ISOيك سازمان استانداردسازي بينالمللي است كه متشكل از نمايندگاني از سازمانهاي
استاندارد ملي مختلفي است .اين سازمان در  23فوريه سال  1947تأسيسشده و تاكنون
استانداردهاي تجاري و صنعتي بسياري را نشر كردهاست.

 .19-3صندوق بينالمللي پول

3

 IMFيك سازمان بينالمللي است كه بر سيستم مالي جهاني بهواسطه مشاهده نرخهاي
تبديل و متعادل كردن پرداختها نظارت ميكند.

 .20-3سازمان بينالمللي كار

4

 ILOيكي از آژانسهاي بخصوص سازمانمللمتحد است كه مسائل كارگران را بررسي
ميكند.

 .21-3اتاق بازرگاني بينالمللي

5

 IFCبهعنوان يكي از اعضاي گروه بانكجهاني بهسرمايهگذاري پايدار بخش خصوصي در
كشورهاي درحال توسعه بهعنوان راهي براي كاهش فقر و ترقي زندگي مردم ميپردازد.

1. International Telecommunication Union: ITU
2. International Organization for Standardization: ISO
3. International Monetary Fund: IMF
4. International Labour Organization:ILO
5. International Finance Corporation:IFC
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 .22-3سرمايهگذاري بينالمللي براي توسعه كشاورزي

1

 IFADيكي از آژانسهاي وابسته ب ه سازمان ملل متحد است كه بهعنوان يك مؤسسه
بازرگاني بينالمللي در سال  1977پايه گذاري شد IFAD .به منظور از بين بردن فقر
روستايي در كشورهاي در حال توسعه پديد آمده است.

 .23-3بانك بينالمللي براي بازسازي و توسعه

2

 IBRDيكي از پنج مؤسسه تشكيلدهنده بانكجهاني و يك سازمان بينالمللي است كه
مأموريت اصلي آن سرمايهگذاري براي بازسازي كشورها و مقابله با فقر است.
جز مواردي كه در باال اشاره شد ،قرقيزستان درنهادهاي بينالمللي ديگري همچون سازمان
هواشناسيجهاني ،سازمان مالكيت فكري جهاني ،اتحاديه پست جهاني ،سازمان توريسم
جهاني ،كميته جهاني المپيك و فدراسيون بينالمللي صليبسرخ و هالل احمر عضويت
دارد.

1. International Fund for Agriculture Development: IFAD
2. International Bank for Reconstraction and Development: IBRD
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فصل دوم
محيط فرهنگي
شناسايي فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي حاكم بر يك كشور يكي از كليترين عوامل
توسعه روابط و مناسبات تجاري با آن كشور بهشمار ميرود.
بنابراين در اين فصل نخست با اركان فرهنگي و آداب و رسوم كشور قرقيزستان آشنا
ميشويم و درنهايت با رفتار و ساليق مردم آن كشور در هنگام فعاليتهاي تجاري آشنا
ميشويم.

 .1اركان فرهنگي و اجتماعي

دراين قسمت با اركان تشكيلدهنده فرهنگ كشور قرقيزستان همچون مذهب ،زبان،
الگوي زندگي و ...آشنا شده و سپس آداب و رسوم كلي اين كشور بررسيميشود.

 .1-1مذهب

جمعيت اين کشور بهلحاظ اعتقادات ديني بهطور
عمده تابع دين مبين اسالم و مسيحيت هستند.

قرقيزهاي مسلمان  75درصد جمعيت اين کشور را
تشکيل ميدهندکه بيشتر آنها تابع مذهب حنفي
هستند ،همچنين 20درصد جمعيت اين کشور تابع
دين مسيح و مذهب ارتدکس هستند و ساير مذاهب
نيز در اين کشور پنج درصد جمعيت را تشكيل
ميدهند.
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 .2-1زبان

زبانهاي قرقيزي و روسي ،هردو زبان رسمي اين کشور هستند ،ولي از زبان روسي
بهعنوان زبان کاربردي در مراجع اداري و قضايي استفاده ميشود.

زبان روسي 33حرف وزبان قرقيزي 36حرف دارد .تا سال  1923از الفباي عربي استفاده
ميشد و هنوز نيز اقوام اويغور در مرز چين از اين الفبا استفاده ميکنند.در سال 1924
رسمالخط عربي جاي خود را بهرسمالخط ترکي داد و از سال  1940رسمالخط سرليک
جايگزين رسمالخط عربي شد.

 .3-1الگوي زندگي

شيوه زندگي سنتي در قرقيزستان ،رواج خاصي دارد .در اين نوع زندگي ،مردم قرقيز
بسياري از ابزارهاي مورد استفاده خود را از چرم ميسازند.

از جمله اين موارد ميتوان بهکوکور 1اشارهکردکه نوعي کتريچرمي است.
نوعي كاله نيز به نام اككالپاك ،2از نظر مردم قرقيزستان مقدس محسوب ميشود.
براساس اين اعتقاد ،استفادهكنندگان از اين كاله از نيروي خاصي برخوردارميشوند.
اسب در فرهنگ سنتي مردم قرقيزستان نقش پررنگي دارد ،بهگونهاي که در گذشته اسب
را بالهاي مرد ميدانستند .بهترين مردان قرقيزي همواره براساس ميزان مهارتشان در
اسبسواري مورد قضاوت قرارميگرفته و مردان بزرگ کساني بودهاند که در اسب سواري
چيرگي خاصي داشته باشند

 .4-1نهادهاي اجتماعي و ديني

براساس آخرين آمار ،حدود  10هزار سازمان مردم نهاد 3در قرقيزستان ثبت شدهاند كه از
اين تعداد بيش از پنج هزار مورد فعال هستند .نهادهاي بين المللي و كمكهاي خودجوش
عمومي،اصليترين منابع تأمين مالي اين سازمانها هستند.
1. KOOKOR
2. AK-KALPAK
3. NGO
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سيستم دولتي قرقيزستان سكوالر بوده و قانوناساسي براساس جدايي دين از سياست
است .بهرغم مسلمان بودن حدود  80درصد از مردم كشور ،هيچ ديني در قانوناساسي
قرقيزستان دين رسمياعالم نشده است.
در حدود دوهزار مسجد در قرقيزستان وجود دارد كه اصليترين نماد دين اسالم محسوب
ميشوند .گاهي از برخي از اين مساجد صداي اذان نيز شنيده ميشود .امور ديني در كشور
منحصر بهچند مورد خاص است :اداره مساجد ،برگزاري نمازهاي فطر و قربان ،برنامههاي
ماه رمضان ،اعزام حجاج ،اداره مدارس و دانشگاههاي اسالمي و در نهايت برگزاري نماز
جمعه در تعداد محدودي از اصليترين مساجد كشور .همه اين امور تحت مديريت اداره
«مفتيات» صورت ميگيرد كه رئيس آن از سوي رئيسجمهور تعيين ميشود .نهادهاي
ديني و علماي ديني بهدليل عالقه نمادين مردم بهاسالم ،بهصورت سنتي در روستاها و
مناطق دورافتاده و در ميان قبايل و گروه هاي فاميلي ،داراي جايگاه بانفوذي هستند.

 .5-1رسانهها

در قرقيزستان  5شبكه محلي وجود دارد و عالوه بر آن يك شبكه كابلي به نام «آالتيوي»
وجود دارد كه  60شبكه تلويزيوني (بهطور عمده روي زبان) را با هزينه ماهيانه  10دالر
به مكانهاي مورد درخواست منتقل ميكند حدود  8شبكه راديويي نيز در اين كشور
فعال است .افزون بر شبكه راديو و تلويزيوني رسمي قرقيزستان 1معروفترين شبكههاي
راديوتلويزيوني قرقيزستان ،آلماز ،ماكس ،پيرائيد ، 2كورت 3و  NBTهستند .چندين شبكه
تلويزيوني منطقهاي نيز وجود دارد كه از ميان آنها ميتوان بهشبكه مزون 4و OSH3000
اشاره كرد.
همچنين در اين کشور جرايد مختلفي نيز به زبانهاي مختلف چاپ و منتشر ميشوند
که ميتوان به عالم (قرقيزي) ،گيم (قرقيزي) ،آکيپرس (روسي) ،آبزرور (انگليسي)،
دالنومر(روسي) ،تايمز آسيايمرکزي (انگليسي) ،عصر بيشکک (روسي) ،مايا استاليتسا
(روسي) ،اماسان(روسي) ،اسلوو قرقيزستان (روسي) اشاره كرد.
1. KTR
2. Piramida TV
3. Koort
4. Mezon TV
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 .6-1عادات خريد و مصرف

غذاي ملي قرقيزيها
بشبارماق 1است که بهغذاي
پنج انگشتي معروف بوده
و شامل گوشت پخته و
ماکاروني است .از ديگر
2
غذاهاي قرقيزي پلمني
است که يک خوراک رشته
فرنگي روسي است.

غذاي ديگر الگمن 3است كه حاوي ماکاروني و
برنج ،گوشت و هويج است .بيشتر غذاها از گوشت
گوسفند ،گوشت گاو و جوجه تهيه ميشود .گوشت
خوک فقط در بيشکک خريداري ميشود .بيشتر
مردم از ناني که با چربي پخته شده ،در وعده غذايي روزانه استفاده ميکنند .مردم قرقيز
از چربي گوسفند ب ه عنوان کره استفاده ميکنند.
کوميس 4يک نوشيدني رايج قرقيزي است که از شير تخمير شده تهيه ميشود .مزه آن
ترش و کمياسيدي و حاوي مقداري الکل است.
مردم اين كشور براي سفر در کوهستانها حتماً بايد آب تميز بههمراه داشته باشند چون
آب اغلب مناطق کم ،کثيف و آلوده است.
در برخي از شهرهاي قرقيزستان بهويژه بيشکک که حالت اروپايي دارد ،ميتوان زنان
جوان زيادي را مشاهده کرد که پوششي بهسبک مردم اروپا دارند و مردان بومي شلوار
کوتاه ميپوشند.

1. Beshbarmak
2. Pelmeny
3. Lagman
4. Kumyss
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 .7-1تعطيالت رسمي

قرقيزستان در ايام سال  12روز تعطيل رسمي دارد که دو روز آن مربوط بهتعطيالت
مذهبي شامل عيد فطر و قربان است و تعطيالت ديگر اين کشور مناسبتهاي سياسي
و ملي دارد.

جدول شماره  ،2تعطيالت رسمي كشور قرقيزستان را نشان ميدهد.
جدول  .2تعطيالت رسمي قرقيزستان
روز ميالدي

روز شمسي

مناسبت

 21مارس

 1فروردين

نوروز

 7ژانويه

 17دي

روز كريسمس

 23فوريه

 4اسفند

روز مدافعان سرزمين مادري

 8مارس

 17اسفند

روز زن

 24مارس

 4فروردين

روز انقالب مارس 2005

 1مي

 11ارديبهشت

روز كارگر

 5مي

 15ارديبهشت

روز قانون اساسي

 9مي

 19ارديبهشت

روز پيروزي در جنگ جهاني دوم

 31آگوست

 9شهريور

روز ملي استقالل كشور

 7نوامبر

 16آبان

انقالب بزرگ سوسياليستي

منبعwww.wikipedia.org :

 -2فرهنگ مذاكره

بعد از آشنايي با فرهنگعمومي و عادتها و رفتارهاي معمول شهروندان و مردم قرقيزستان،
زمان آن رسيده است تا كمي هم با آداب و رفتارهاي ايشان در مناسبتهاي تجاري و
مذاكرات مربوطه آشنا شويم.
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 .1-2ديدگاه کلي نسبت بهايران

در قرقيزستان ديدگاه كلي به ايران و ايراني كام ً
ال مثبت است ،هرچند تبليغات سوء،
عليه ايران در افكار عمومي بيتأثير نبوده است .با وجود اين بسياري از اقشار مذهبي
قرقيزستان ،بهدليل اسالميبودن ايران احترام خاصي براي آن قائل هستند.

البته تفاوت مذهبي در مواردي ارتباطات را نيز تحتتأثير قرار داده است .بهطوركلي
شناخت ازايران بهويژه در نسل جديد ،چندان منطبق با واقعيت نيست و عموماً برگرفته از
اخبار رسانههاي روسي و غربي است .در بسياري از موارد مالحظه ميشود كه تنها با انجام
يك سفر و بازديد از ايران ،تصورات آنان تغيير كرده و از ذهنيت منفي به عالقهمندي به
برقراري ارتباط با ايران تغيير كرده است.

 .2-2آداب مذاکره

به دليل وضعيت موجود در كشور قرقيزستان ،مذاكرات معموالً در كشور مقابل انجام
ميپذيرد .مذاكره در قرقيزستان ويژگي خاصي ندارد و از قواعد عمومياين حوزه پيروي
ميكند .در بخشهاي دولتي ،مذاكرات طوالنيتر و تصميمگيري دشوارتر صورتميگيرد.
در بخش خصوصي بهدليل محدود بودن دايره مذاكرهكنندگان ،تصميمگيري راحتتر
انجام ميشود.
شفافيت در مذاكرات معموالً محدود است .استفاده از مشاورههاي حقوقي و وكالي محلي،
بخش مهمي از مشكل شفافيت را حل ميكند.
 .1-2-2پايبندي بهتوافقات
در قرقيزستان پايبندي سازمانها و شركتها بهتوافقات ،بهمراتب بهتر و مؤثرتر از اشخاص
حقيقي است .پايبندي بهتوافقات در نهادهاي دولتي بيشتر از ساير موارد است و امكان
پيگيري توافقات ،بيشتر از بخش خصوصي است.
 .2-2-2ارزشها
يكي از ارزشهاي غالب در قرقيزستان ،برگزاري جشن نوروز است .عيد نوروز در قرقيزستان،
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تنها يک روز آن هم در روز اول يا دوم فروردينماه است .تا قبل از فروپاشي شوروي سابق،
اين مراسم بهدست فراموشي سپرده شده بود ،ولي پس از فروپاشي دوباره حيات يافت و
هر سال با شکوهتر از سال قبل برگزار ميشود.
دولت ،مراسم جشن اين روز را در شهرها تدارک ميبيند و در روستاها بزرگان و ريش
سفيدان در برگزاري آن دخالت دارند .در شهرها در ميادين بزرگ و در روستاها در
بيابانهاي اطراف ،اين جشن برگزار ميشود .در اين روز پختن غذاهاي معروف قرقيزي
مثل (بشبارماق) مانتهبرسک و کاتما مرسوم است که بهصورت رايگان بين حاضران در
جشن پخش ميشود .در اين روز افزون بر جشن ،برگزاري مسابقاتي از قبيل سوارکاري و
غيره نيز مرسوم است و جوايز ارزندهاي بهنفرات برتر داده ميشود.
يكي ديگر از موارد با ارزش در قرقيزستان ،اسطورهاي بهنام ماناس 1است .ماناس اسطوره
داستاني و تاريخي مردم قرقيزستان است که در تمام زمينههاي سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي الهام دهنده بهمردم اين سرزمين است .وي شخصيتي همانند رستم در ادبيات
ايران براي مردم اين کشور است که شرح زندگي و رويدادهاي حيات وي به وسيله افراد
مختلف در دوره هاي مختلف اين سرزمين نقل و بهقرقيزيهاي امروزي رسيدهاست.
.3-2-2پايبندي به زمان
از آنجاييكه قرقيزيها دراصل ايلياتي هستند ،اين امر موجب شده كه فرهنگ آنها در
ارتباط با زمان و زمانبندي بسيار متفاوتتر از ساير كشورها باشد و بسيار راحتتر با اين
مسئله برخورد كنند .اين مسئله از يكسو ميتواند يكي از جذابيتهاي مذاكره باشد ،در
حالي كه در بسياري از موارد ،نااميدكننده نيز هست .در روسيه نيز برنامه زمانبندي خيلي
سفت و محكم نيست .حتي زمان مسافرتها نيز ممكن است طوالنيتر از زمان برآورد
شده باشد.

 .3-2تحليل حركات بدني

در طول مذاكرات بسياري از رفتارهاي حركتي طرف مقابل كه برخاسته از مسائل فرهنگي
وي است ،گوياي عقيده ونقطه نظرات وي از مذاكرات در حال انجام است و يا برآن تأثير
1. MANAS
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ميگذارد .در اين قسمت برخي از حركات قرقيزها را در طول مذاكرات ،روانشناسي و
تحليل ميكنيم.
د و بگوييد « »Kechiresizياسادهتر بگوييد
ت خود را بلند كني 
 براي جلبتوجه ،دس 
« .»oyبراي عذرخواهي از يك قرقيزي ،دست راست او را بفشاريد ،بعضي اوقات از
دو دست نيز ميتوان استفاده كرد .اين حركت را هنگام خوشامدگويي نيز ميتوان
استفاده كرد.
 براي صدا كردن يك ش�خص ،از دست استفاده شود ،نه تنها يك انگشت ،بلكه بايد
دست باال رفته و انگشتان باز و بسته شوند.
 در زمانيكه ش�خصي كار ناشايس�تي انجام ميدهد ،لب گزيده ش�ده و يا بهس�مت
پايين ساييده ميشود.

  در مالقاتها ،مردان با يكديگر دست ميدهند ،ولي زنان معموالً اين كار را نميكنند.
(در كارهاي تجاري ،زنان نيز اخيرا ً دست ميدهند ).مردان معموالً جهت نشان دادن
احترام ،با دو دس�ت دس�ت ميدهند .دست چپ روي دس�ت طرف مقابل را نوازش
ميكند .البته در مورد احترام ،روشهاي مختلفي وجود دارد .ممكن است دست داده
نش�ود و دست چپ بر باالي ش�انه طرف مقابل گذاشته شود .در جنوب قرقيزستان
ممكن است مردان با دست راست دست دهند و دست چپ خود را روي سينه خود
بگذارند.

 سعي كنيد دست را محكم نفشاريد.

 وقت�ي زنان ش�ما را ميبينند ،كميخم ميش�وند ،حتي اگر دور باش�ند .آنها بعضي
اوق�ات براي احترام ،گون ه راس�ت را لم�س ميكنند بدون آنكه آن را ببوس�ند و يا
يك زن ُمس�ن ممكن است گونه راست يك زن جوان را ببوسد ،بوسيدن گونه زنان
مسنتر براي زنان خارجي و جوانتر نشانه ادب است.

 س�ر ميز غذا ،بعضي از غذاها با دس�ت خورده ميشوند .فراموش نشود كه غذا بايد
با دس�ت راست خورده شود و از دست چپ نبايد استفاده شود .در بعضي از خانهها
رسم است كه قبل از شروع بهغذا خوردن ،دعا خواندهشود .هر وعده غذاي قرقيزي
با آمين به انتها ميرس�د بهنحوي كه دو دست باالرفته و جلوي صورت قرارگرفته و
واژه «آمين» خواندهميش�ود .مرسوم اس�ت كه افراد مسنتر باالي ميز مينشينند
و افراد ديگر بههمين ترتيب تا انتها مينش�ينند .زنان دورتر از ميز و كنار يكديگر
مينش�ينند .در جنوب قرقيزستان ممكن اس�ت مردان و زنان در اتاقهاي مجزايي
غذا بخورند.
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  عكس و دوربين از هدايايي بسيار ارزشمند بهشمار ميروند.

 براي اش�اره كردن به منظور نش�ان دادن مس�ير ،معموالً از انگش�ت اشاره و يا كف
دست استفاده ميشود.
 در مغازهها ،قيمتها ثابت هس�تند ،ولي در بازارهابايد چانه زد ،ولي انتظار نداش�ته
باشيد كه قيمت به ميزان زيادي كاهشيابد.

 م�ردان مس�ن با عن�وان تجليل�ي « »baikeو زنان مس�ن باعن�وان « »ejeخوانده
ميشوند.
 هنگام ورود بهمنزل يك قرقيزي معموالً بايد كفش را درآورد.
 ش�ايد به دليل داشتن ريشه ايلياتي ،قرقيزيها  ،مردماني بسيار مهماننواز هستند.
در بخش�ي از اين فرهنگ ،مالقاتكنن�دگان هديهاي كوچك همچون عكس ،كارت
پس�تال و يا خودكار دريافت ميكنند .اگر بهمنزل شخصي براي صرف وعدهاي غذا

دعوت ش�ديد ،حتم ًا هديهاي كوچك همچون ميوه ،نوشيدني و يا شكالت بههمراه
خود ببريد.

 معموالً رس�م است كه زنان و كودكان در صندلي عقب ماشين مينشينند ،حتي اگر
شخص ديگري هم در ماشين نباشد.
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فصل سوم
محيط اقتصادي
پس از آشنايي با محيط سياسي ،قانوني و فرهنگ كشور قرقيزستان ،در اين فصل با
محيط اقتصادي آن كشور آشنا ميشويم .آشنايي با اين محيط يكي از اركان اساسي
براي برقراري مناسبات تجاري با قرقيزستان بهشمار ميرود .در ابتدا با اطالعات عمومي
از سيستماقتصادي آن كشور آشنا شده و در ادامه اطالعات جزئيتري از محيط اقتصادي
ارائه خواهد شد.

 .1سيستم اقتصادي و نقش دولت

قرقيزستان ازجمله معدود کشورهاي تماماً کوهستاني جهان است .در اين كشور بهرغم
اينکه تنها در حدود پنج درصد خاک آن غيرکوهستاني و از اين ميزان نيز تنها چهار درصد
قابل کشاورزي است ،ولي بيش از  50درصد اقتصاد اين کشور و  65درصد نيروي کار،
متعلق به بخش کشاورزي است .با اين وجود،اين بخش مشکالت مالي و سرمايهاي فراواني
براي نوسازي و تقويت بنيادي دارد و کشاورزان از ضعيفترين اقشار مردم هستند.
آنچه پس از استقالل اين کشور در آگوست  ،1991عمده فکر و انديشه مردم قرقيزستان
را بهخود مشغول كرده« ،تجارت» است .الحاق بهسازمان تجارت جهاني بستر گرايش
بيشتر مردم را بهاين شاخه از اقتصاد فراهم كرده است .افزون برآن ،فقدان توان مالي،
ضعف بنيانهاي علميو تخصصي در نوسازي صنايع تعطيل شده و ايجاد مراکز صنعتي
جديد و همچنين رهايي يکباره از اقتصاد کام ً
ال دولتي دوره اتحاد جماهير شوروي سابق
و قرارگرفتن در مسير اقتصاد بازار و تقويت بخش خصوصي اين کشور و همچنين امکان
فرارهاي مالياتي در اين بخش ،از ديگر عوامل گرايش فزاينده عموميبهتجارت است.
دولت قرقيزستان بيش از  90درصد از فعاليتهاي اقتصادي را بهبخش خصوصي واگذار
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کردهاست .همچنين اقتصاد قرقيزستان تا ميزان  59 / 9درصد آزاد است که اين
موضوع ،کشور را در رتبه 79جهان از نظر آزادي اقتصادي قرار دادهاست.1

در اين بخش با برخي از ظرفيتهاي اصلي در كشور قرقيزستان آشنا ميشويم .آشنايي با
ت ميتواند راهگشاي مناسبي براي بر قراري مناسبتهاي تجاري ميان دو كشور ايران
ظرفي 
و قرقيزستان باشد.

 .1-1بخش كشاورزي

مهمترين بخش اقتصاد قرقيزستان،
کشاورزي است .در اوايل سال 1990بخش
خصوصي کشاورزي بين يک سوم تا نصف
محصوالت کشاورزي را توليد کردهاست.

در سال  2007مقدار محصوالت کشاورزي،
حدود  47/4درصد از سهم  ،GDPتخمين زده
شده است .بهخاطر کوهستاني بودن کشور قرقيزستان بخش وسيعي از اين سرزمين به
دامپروري اختصاص داده شده است و افراد زيادي بهاين کار اشتغال دارند .عمدهترين
محصوالت بخش کشاورزي شامل پشم ،گوشت و فراوردههاي لبني است .قيمت وسايل
کشاورزي وارداتي و سوخت بسيار باال است ،بههمين دليل کشاورزان بهشيوه گذشته،
با دست و اسب کشاورزي ميكنند .روند کشاورزي دراين کشور بهگونهاي است که
سرمايهگذاران خارجي زيادي را بهخود جلب کرده است.

 .2-1بخش انرژي

در بخش انرژي ،پتانسيلها و ظرفيتها دست نخورده باقيمانده است .مهمترين آنها
سد و نيروگاههاي برق -آبي ،انتقال برق ،همکاري در اکتشاف و استخراج نفت و
تأسيسپااليشگاههاي با ظرفيت پايين و احداث پمپبنزين و توزيع فراوردههاي نفتي
و گاز در اين کشور است.

 . 1بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي «اتاق بازرگاني مشترک آمريکا -قرقيزستان»
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 .3-1بخش توريسم

قرقيزستان آب و هوايي بسيار مطلوب و مناسب
دارد که در صورت فراهمشدن امکانات مناسب
رفاهي ميتواند گردشگران بسياري را از سراسر
جهان بهاين كشور روانه كند.

درسطح شهر بيشکک ،اماکن تفريحي
چنداني بهجز چند پارک کوچک،
سيرک ،سينما ،تنديسهاي شخصيتهاي
ملي ،تاريخي و سياسي ،دو شهربازي،
چند ميدان قديمي و چند موزه
ي و برخي ابنيه
و سالنهاي قديم 
قديميکه يادآور معماري شوروي سابق
است وجود ندارد.
اما آنچه فقدان اماکن تفريحي درون
شهري را جبران ميکند ،حاشيههاي خوش آبوهوا و سرسبز بيشکک است که مهمترين
آنها آالآرچاي ،سيلينيگ ،چونتاش ،تيپلوکلوچي ،ايستيکوول (درياچه آبگرم) ،نوروس
(براي ورزشهاي زمستاني) و درياچههاي کوچک و بزرگ متعددي است که اطراف اين
شهر وجود دارد و مکانهاي مناسب براي گذراندن اوقات استراحت آخر هفته هستند.
در برخي از مناطق تفريحي خوش آب و هواي بيشکک ،تلهکابين نيز وجود دارد.
برخي از تنديسهاي موجود در سطح شهر :شامل عثمانف ،ديژرسنکي ،تنديس پيروزي،
دوستي ،شابدان با تير ،پدران ملت و ...هستند .استان ايسيکوول از معروفترين و خوش
آبوهواترين محلههاي تفريحي منطقه آسيايمرکزي يعني درياچه ايستيکوول و شهر
چالپانآتا قرارگرفته که اصليترين مرکز جذب توريست قرقيزستان محسوب ميشود.
اوش دومين و قديميترين شهر بزرگ قرقيزستان از ديگر مناطق ديدني اين کشور
محسوب ميشود .کوه سليمان که زائران زيادي را بهخود جلب ميکند و موزه تاريخي
واقع در غار طبيعي درون کوه مذکور ،يکي از پرجاذبهترين مکانهاي اين شهر است.
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 .2جمعيت

ي در سال  2008برابر با  5.356.869نفراست.
جمعيت قرقيزستان براساس آمار رسم 

نرخ رشد جمعيت 1/38 ،درصد و ترکيب جمعيت اين کشور داراي نژادها و قوميتهاي
متفاوتي نيز هست ،بدين شکل که  64/9درصد كل جمعيت قرقيزستان را قرقيزهاتشکيل
ميدهند13/8 ،درصد را ازبكها12/5 ،درصد را روسها1/1 ،درصد دونگن2/5 ،درصد
اوكراينيها و  6/7درصد را ساير نژادها و مليتها تشكيل ميدهند.
آموزش دراين کشور اجباري و نرخ بي سوادي از ديدگاه آماري بدين شکل است ،که
98/7درصد افراد در اين کشور باسوادند .از جمعيت اين کشور  99/3درصد مردان
و98/1درصد زنان با سواد هستند .طبق آمار سال  ،2008جمعيت بين صفرتا 14سال
30درصد ،بين  15-64سال  64درصد و  65سال بهباال  6/2درصد هستند .متوسط سن
در بين مردان  23/3و در زنان 25سال است.
طبقات مرفه  24/3درصد درآمد را دارا هستند و حدود  40درصد جمعيت زير خط فقر
زندگي ميکنند.
بهصورتکلي وضعيت پزشکي در قرقيزستان بسيار ضعيف است و به دليل فقدان نظام
بيمهاي کارامد ،داراي هزينه بااليي است و با توجه بهتوان مالي پائين اکثريت مردم،
درمان سنتي ،رونق قابل توجهي دارد .در شهر بيشکک آمبوالنسهاي اورژانس ،مجهز
بهپزشک وامکانات درماني اوليه پيشبيني شده که بهصورت شبانه روزي با شماره تلفن
سه رقمي«  »151بهمنازل مراجعه ميكنند و اورژانس دولتي با تلفن « »103نيز وجود
دارد که بهصورت  24ساعت فعال هستند.
از نظر شاخصهاي مورد نظر براي توسعه در ميان  117کشور جهان ،قرقيزستان رتبه116
را دارا است.

 .3توليد ناخالص داخلي()GDP

توليد ناخالص داخلي اين کشور  2/45ميليارد دالر ونرخ رشد آن  6/5درصد است.
سهم بخشهاي عمده اقتصادي از  GDPبهشرح جدول شماره 3است:
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جدول  .3سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از  GDPدر سال 2007
بخش اقتصادي

درصد

كشاورزي

31/7

صنعت

19/8

خدمات

47/4

منبعwww.cia.gov :

 .4شاخصهاي مهم اقتصادي

در اين قسمت برخي از شاخصهاي مهم اقتصادي قرقيزستان را معرفي و تحليل
ميكنيم.

 .1-4درآمدسرانه

درآمدسرانه تخمين زدهشده درسال ( 440 )2007دالر است.

 .2-4نرخ تورم

نرخ تورم در سال  2006برابر با  4/1درصد و در سال  2007برابر با  6/4درصد
بودهاست.

 .3-4نرخ بيكاري

نرخ بيکاري در اين کشور برحسب تخمين سال  18 ،2004درصد بودهاست.

 .4-4دستمزد نيروي کار

براساس شاخصها و آمارهاي مراكز اقتصادي بين المللي ،متوسط دستمزد ماهيانه در
قرقيزستان در حدود  74دالر است ،ولي در عمل آنچه در بازار اقتصادي قرقيزستان رايج
است ،فاصله بسيار زيادي با اين مقدار دارد .در بخش دولتي و بخش خصوصي دستمزدها
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بسيار متفاوت است بهگونهاي كه يكي از معضالت دولت و دستگاههاي دولتي تمايل
روزافزون كارمندان مجرب و بهويژه در بخشهاي تخصصي و فني بهخروج از سيستم دولتي
و ورود ب ه بخش خصوصي است.
متفاوت بودن دستمزدها بهويژه در موقعي كه واگذاري كار ،كوتاهمدت و موقتي باشد با
زماني كه مدتدار و براي حداقل يكسال باشد ،كام ً
ال متفاوت است.
دستمزدهاي دائميمدتدار از دستمزدهاي موردي كوتاهمدت پايينتر است.
كارگران روستايي داراي دستمزدهاي بسيار پايين هستند ،ولي حقوق رسميماهيانه در
دستگاههاي دولتي براي كارمندان معمولي از  100دالر تا  300دالر است.
براي نيروهاي با سابقه و ماهر  250دالر تا  500دالر است .اين ميزان در بخش خصوصي،
گاهي تا  50درصد افزايش مييابد .برخي از بخشها داراي حقوق و دستمزدهايي بهمراتب
بيشتر از ساير بخشها هستند مانند بانكها ،شركتهاي خارجي ،شركتهاي هواپيمايي.
نكته مهم درباره دستمزد اين است كه در بسياري از موارد دستمزدها بهصورت ساعتي
محاسبهو پرداخت ميشود .بههمين دليل ميزان پرداخت ارتباط بسيار نزديكي بهميزان
ساعات كار نيروي كار در يك شركت و يا مؤسسه دولتي دارد.

 .5ترازها

در اين قسمت بهبررسي ترازهاي تجاري مهم كشور قرقيزستان ميپردازيم.

 .1-5تراز تجاري

ارزش صادرات كشور قرقيزستان در سال  ،2006برابر با  794/082/000دالر و ارزش كل
واردات آن در همان سال برابر با 1/718/197/000دالر بود ه است .در نتيجه تراز تجاري
آن كشور در سال  2006برابر با  924/115/000دالر منفي بود ه است.

وضعيت صادرات و واردات و تراز تجاري اين كشور بين سالهاي  2003تا  2007بهشرح
جدول شماره  4است:
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جدول  .4وضعيت صادرات و واردات و تراز تجاري قرقيزستان بين سالهاي
( 2007-2003ارزش :هزار دالر)
سال

صادرات

واردات

حجم مبادالت

تراز تجاری

2003

581.726

716.952

1298678

-135.226

2004

718.715

740.922

1.659.637

-222.207

2005

672.014

1.107.818

1.779.832

-435.804

2006

794.082

1.718.197

2.512.279

-924.115

2007

1.134.181

2.416.987

3.551.168

-1.282.806

منبع :سايت ITC

 .2-5تراز تجاري با ايران

ترازتجاري ايران با قرقيزستان در سال  1385برابر با  30 / 1ميليون دالر مثبت و در
نهماه آغازين سال  1386برابربا  19 / 95ميليون دالرمثبت بودهاست.

 .3-5ميزان ذخاير ارزي

ميزان ذخاير ارزي قرقيزستان درسال  2007با درنظر گرفتن شاخص واردات ،برابر با 621
ميليون دالر بودهاست.

 .4-5شبکه هاي توزيع

در اين کشور توزيع منظم و سازمان يافتهاي فعال نيست و شبكههاي توزيع وابسته به
شركتها و مؤسسات مرتبط با كاالي توليدشده و يا خدمات ارائهشده هستند.

 .6منابع طبيعي

امروزه تنها معرف قرقيزستان ،ذخاير آبي ومعادن طالي آن است که در هر مورد بهدليل
فقدان منابع مالي بهمنظور توسعه ،بهرهبرداري مطلوب و کافي از اين ذخاير صورت
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نميگيرد .اين کشور داراي منابع بهنسبت بزرگ ذغال سنگ ،جيوه ،اورانيوم ،روي،
قلع ،تنگستن ،سرب و فلزات كمياب است.

معدن كومتور 1يكي از كوهستانيترين و مرتفعترين معادن طالي جهان است كه ميزان
ذخاير پيشبينيشده آن در رديف يكي از ده معدن بزرگ جهان است.2
از ساير منابع طبيعي اين کشور ميتوان بهنفت وگاز طبيعي اشارهکرد.

1. Kumtor

 . 2از نظر جغرافيايي ناحيه «چتياوگوز» در  130كيلومتري شمال درياچه ايسيک كوول قراردارد  .علت نامگذاري
معدن بهاين نام ،وجود رود «كومور» است كه در آنجا جريان دارد .
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فصل چهارم
زيرساختها
يكي از مهمترين اركان براي برقراري ارتباطات تجاري با يك كشور ،آشنايي با زير ساختهاي
موجود از لحاظ حمل و نقل ،گمركات ،سيستم بانكي ،سيستم بيمه و ارتباطات آن كشور
است .از اين رو در اين فصل با اين موارد آشنا ميشويم.

 .1حمل و نقل

بهخاطر كوهستاني بودن قرقيزستان ،حمل
ونقل جادهاي مهمترين شيوه حملونقل در اين
كشور محسوب ميشود بهطوري كه  95درصد
ي شود.
حملونقل به وسيله كاميون انجام م 

قرقيزستان از  40هزار كيلومتر جاده برخورداراست.
سيستم راهها در نزديكي درياچه ايسيکكوول 1و در بخش قرقيزي دره فرغانه از تراكم
بيشتري برخوردار است .مهمترين راههاي كشور عبارت است از بيشكك  -اوش ،راه اتصالي
از غرب درياچه ايستيكوول بهمرز چين و راه كوهستاني اوش از پامير 2بهتاجيكستان.
كوهستاني بودن كشور ،محدوديتهايي در حمل ونقل ريلي ايجاد كرده است .اين كشور
تنها داراي  428كيلومتر راهآهن است.
همهخطوط راهآهن از كشورهاي ديگر شامل خطآهن از قزاقستان ب ه بيشكك و ايسيک
کوول و از ازبكستان بهاوش و جاللآباد است.
1. Issyk kul
2. Pamir
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 .1-1حمل و نقل ريلي

دره چويي 1در شمال و دره فرگانا 2در جنوب ،آخرين
نقطه حملونقل ريلي اتحاد جماهيرشوروي در آسياي
مرکزي است .راهآهن قرقيزستان حدود  428كيلومتر
است كه از اين ميزان حدود  320كيلومتر آن را خطوط
تكريلي تشكيل ميدهد .يك خط راهآهن اصلي در
شمال وجود دارد كه شهر بيشكك را بهقرقيزستان
متصل ميكند و در جنوب كشور نيز هشت خط راهآهن بهازبكستان انشعاب يافتهاست.
ميان شمال و جنوب كشور هيچگونه راهآهن ارتباطي وجود ندارد و خطوط موجود تنها
جوابگوي ترافيك سطح پايين هستند.

 .2-1حمل ونقل هوايي

از حملونقل هوايي ،بهطور عمده به منظور حملونقل مسافران پايتخت و شهرهاي
بزرگ استفاده ميشود .خطوط هوايي داخلي خدمات مربوط بهپروازهاي بينالمللي و
پرواز بهكشورهاي مشترك المنافع CISرا انجام ميدهند.

بهرغم کاهش جابجايي مسافر با راهآهن و جاده ،جابهجايي مسافر از طريق هوايي ،هر سال
نسبت بهسال قبل مقداري افزايش مييابد.
شركت فرودگاهها در كشور قرقيزستان ،داراي سه فرودگاه اصلي بهقرار ماناس(بيشكك)،
اوش و كاراكول است.

 .3-1حمل و نقل جادهاي

حملونقل جادهاي در كشور قرقيزستان ،اصليترين
نوع حملونقل بهشمار ميرود .شبكه جادهاي در كشور
قرقيزستان در حدود  19000كيلومتر است كه در حدود
 17000كيلومتر آن روسازي شده و مابقي بدون روسازي
1. Chui
2. Ferghana
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است .افزون بر آن حدود  15000كيلومتر نيز جادههاي دسترسي بهمزارع وجود دارد.

از سوي ديگر نيز کشورهاي مؤسس کريدور شمال  -جنوب از جمله روسيه و هندوستان
موافقت خود را با الحاق جمهوري قرقيزستان بهکريدور يادشده بهطور رسمي اعالم
كردهاند .اعضاي کريدور شمال و جنوب  13کشور هستند که قرقيزستان در حال حاضر
يکي از اعضاي آن است.

 .4-1حمل و نقل با ايران

تاکنون دو نشست براي همکاريهاي حملونقل دو کشور برگزار شده است ،که سهم
زيادي در تسهيل روابط حمل و نقلي و ترانزيتي دوجانبه داشته است .افزايش زمان
اقامت رانندگان بهمدت  20روز و تشکيل گروه کارشناسي کنسولي بين دو کشور از
جمله تسهيالت مذکور است .فاصله مرزي ايران با قرقيزستان حدود  1050کيلومتر
است .دومين نشست کنسولي دو کشور در آبانماه سال  82با سفر مديرکل کنسولي
وزارت خارجه قرقيزستان بهتهران برگزار شد .در اين اجالس يادداشت تفاهم لغو رواديد
گذرنامههاي خدمت و موافقتنامه معاضدت حقوقي بين دو کشور نهايي شد و در آذرماه
 82همزمان با سفر آقايف به تهران به امضا رسيد.
 .1-4-1آمار تردد ناوگان جادهاي ايراني بهمقصد قرقيزستان
در سال  ،1385آمار تردد جادهاي ايران بهمقصد قرقيزستان بهشرح ذيل بودهاست:
  491دستگاه صادراتي
  80دستگاه وارداتي

 .2-4-1حملونقل هوايي با ايران
يک خط هوايي از مشهد بهبيشکک توسط شرکت هواپيمايي آسمان داير شده است.
برقراري خط هوايي دوم بهبيشکک نيز در حال برنامهريزي است.

 .2گمركات

بهدليل عضويت قرقيزستان در سازمان تجارت جهاني ،قوانينگمرکي اين کشورتابع
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مقررات اين سازمان است .البته اين کشور در اوايل سال  ،2005مجوزي از اين سازمان
دريافت كرد که با هدف جبرانبخشي از بودجه ،دولت تعرفههايگمرکي را تا  10درصد
افزايشدهد .مدت اين مجوز شش ماه بود ،ولي همچنان اجرا ميشود .ساير مشخصات
سيستمگمركي اين كشور عبارتاند از:
 محاسبهتعرفه گمرکي براساس ارزش کاال

 درياف�ت  35درصد از ارزش کاال بهعنوان تعرفه گمرک�ي کاالهاي وارداتي از ايران
(س�ند تعرفههاي ترجيحي بين دو کشور در دستور کار قراردارد که در صورت امضا
و تصويب آن ،تعرفهها براي حدود  300قلم کاال کاهش مييابد).
 دريافت  0/15درصد از ارزش بهعنوان کارمزد گمرکي

 درياف�ت  20درص�د ارزش کاال بهعن�وان ماليات ب�ر ارزش اف�زوده ( )VATکه در
قرقيزس�تان بهآن ان.دي.اس ( )NDSگفته ميشود(کش�ورهاي روسيه ،جمهوري
آذربايجان و بالروس از پرداخت آن معافاند).
 ورود کاال بهخاک قرقيزستان از کشورهاي  CISبدون پرداخت تعرفه گمرکي صورت
ميگيرد.
 ورود کاال براي ش�رکت در نمايش�گاههاي قرقيزس�تان در صورت�ي که قصد فروش
آنها وجود نداش�تهباش�د بدون پرداخت وجهي صورت ميگيرد ،ولي درصورتيکه
قصد فروش آنها در زمان نمايشگاه وجود داشته باشد ،همهپرداختهاي فوق صورت
ميگي�رد ،در اين حال�ت تا  1000دالر از ارزش کاالهاي وارداتي مش�مول معافيت از
پرداخت عوارض گمرکي ميشوند.

چهار گروه کشورهايي که قرقيزستان با آنها نظام خاصي از تعرفههاي گمرکي را اعمال
ميکند ،عبارتاند از :
 کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني

 کشورهاي مجموعه شوروي سابق (کشورهاي مشترک المنافع)

 کشورهايي که با آنها موافقتنامههاي تعرفهترجيحي دوجانبهخارج از دو گروه فوق
منعقد شد ه است.
 کش�ورهاي بس�يار فقي�ر جه�ان ک�ه بهدلي�ل قرارگرفت�ن قرقيزس�تان در رديف
اينگونهکش�ورها ،درخص�وص تعرفههاي گمرکي داراي ش�رايط براب�ر در مبادالت
تجاري با يکديگر هستند.
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 .3نظام بانكي

در اين قسمت ،نظام بانكي قرقيزستان ،مشتمل بر سيستم ،نام بانكها و نرخ بهره آشنا
ميشويم.

 .3-1سيستم بانکي

ورود و خروج هرگونه ارز از مبادي مرزي و گمرکي اين کشور آزاد است و تنها اظهار مبالغي
كه همراه فرد وجود دارد ،کفايت ميکند .قرقيزستان در ميان کشورهاي آسيايمرکزي
تنها کشوري است که از اين قاعده برخورداراست .در نظام بانکي جمهوريقرقيزستان،
19مؤسسه مالي و اعتباري فعاليت ميكنند .در ميان آنها  14بانک داراي سرمايه خارجي
هستند ،که از اين تعداد ،سرمايه خارجي  9بانك بيش از  50درصد است و دو بانك با
عنوان دمير بانک (ترکيهاي) و شعبهبانک ملي پاکستان با  100سهام خارجي فعال هستند
و دراين ميان نيز تنها سه بانک دولتي فعال هستند و مابقي همگي خصوصياند .همه
مؤسسات بانکي فعال ،داراي اعتبار بين المللي هستند .بانک ملي در جمهوريقرقيزستان
همان بانکمرکزي است ،که نظارت بر فعاليت بانکها را بر عهدهدارد.

 .3-2نام بانكها

مهمترين بانکهاي بازرگاني فعال در قرقيزستان عبارتاند از:

 امانبان�ک (بان�ک روس�ي– قرقي�زي) ،قرقي�ز پرومس�توريبانک ،کارکورمس�ک
قرقيزس�تان (قرقيزي – قزاقي) ،قرقيزس�تان ،که چهار بانک فوق همگي در س�ال
 1991موفق بهاخذ مجوز شدهاند.
 انرگبانک و آکبانک (اخذ مجوز سال )1992
 ايستيکوول (اخذ مجوز سال )1993

 تولباي ،شرکت پسانداز و تصفيه ،اينگزيم بانک (سال ( ،)1996سهامداران اينگزيم
بانک عبارتند از طرفهاي قرقيزي ،قزاقي و بانک توسعه و بازسازي اروپا)
 دميربانک قرقيزس�تان (ترکيهاي) ،دوسکردو بانک ،بانک آسيايونيورس�ال (س�ال
)1997
 اکوبانک ،قرقيز کرديت بانک ،آسيا بانک ،بانک باکاي (سال )1998
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 هالي بانک قرقيزستان (سال ( )1999قزاقستاني)

 شعبهبانک ملي پاکستان در بيشکک (سال )2000

 بانک س�رمايهگذاري و اعتبار قرقيزس�تان (( )2001قرقي�زي ،بنياد آقاخان ،يکي از
مؤسسات مالي اروپايي و بانک توسعه و بازسازي اروپا)
 بانک اعتباري و مالي بيشکک (سال )2005

درحال حاضر نماينده بانک اقتصاد نوين براي تأسيس بانک مستقل در بيشکک مستقر
است .درجه ريسک بانکي در قرقيزستان هفت است .هماكنون بانک مرکزي ايران براي
همکاري در زمينه بانکي در قرقيزستان اعالم آمادگي كرده که تاکنون از طرف قرقيزي
پاسخي دريافت نشدهاست.

 .3-3نرخ بهره در سيستم بانکي

نرخ بهره و نظام بانکي قرقيزستان بيش از هر چيز توافقي است و از دل مذاکره و رايزني
سرمايه گذاران با مسئوالن بانک موردنظر جهت اخذ اعتبار بيرون ميآيد ،ولي بههر
تقدير براساس نوع فعاليت اقتصادي ،مدت زمان بازپرداخت و ميزان اعتبار مورد نياز از
 14درصد تا  28درصد در بانک هاي مختلف متغير است.

 .4نظام بيمهاي

در اين بخش نظام بيمهاي قرقيزستان را بررسي ميكنيم.
صنعت بيمه ،يک صنعت نوپا در اين کشور است؛ بنابراين بهجز چند شرکت مشترک
انگليسي بيمهاي ،شرکت ديگري در اين کشور فعاليت بيمهاي ندارد.

 .1-4بيمههاي تجاري

در قرقيزستان ،شركتهاي بيمهاي محلي و خارجي وجود دارد كه ميتوان فعاليتهاي
اقتصادي را بيمه كرد ،ولي كيفيت شركتهاي بيمهاي خارجي فعال مناسبتر است.
معتبرترين شركت فعلي ،شركت بيمه «لندن ـ بيشكك» است كه تحت مجموعه بيمه
لوديز لندن است و در تمام كشورهاي آسياي مركزي داراي دفتر نمايندگي است .مدير
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آن يك ايراني است كه مقيم آمريكا است ولي در بيشكك ساكن است و مدير منطقهاي
بيمه لوديز لندن نيز هست و تمام دفاتر منطقهاي اين بيمه را در آسياي مركزي و قفقاز
اداره ميكند .مديريت اين بيمه ارتباط خوبي با سفارت دارد و عالقه بسياري براي كمك
بهشركتهاي ايراني از خود نشان ميدهد.

 .5زير ساختهاي ارتباطي

در اين بخش ،زير ساختهاي ارتباطي كشور قرقيزستان بررسي شدهاست.

.1-5مخابرات و تلفن

پيدايش ارتباط از راه دور در اين کشور رشد بااليي داشتهاست .وجود خط تلفن ثابت ،کم و
بيشتر در مناطق شهري متمرکز شدهاست .در محدوده بوميو محلي ،تهيه کننده خدمات
موبايل با پوشش رشد دهندهاي در سطح شهر وجود دارد و در سطح بين المللي طبق ماده
 996قانون کشور قرقيزستان ،ارتباط با کشورهاي مشترک المنافع( )CISاز طريق خط
تلفن يا امواج راديويي کوچک باز پخش ميشود و با ساير کشورها توسط ارتباط اجارهاي
از مسکو(پايتخت روسيه) از طريق دروازه بينالمللي شهر و يا بهوسيله ماهواره صورت
ميگيرد که ايستگاه ماهوارهاي زمين توسط اينتراسپاتنيک 1و اينتل ست 2توسط خط
انتقال اپتيک 3آسيا -اروپا بهصورت بينالمللي ارتباط داده ميشود.
در حال حاضر در اين كشور حدود  440000خط تلفن ثابت و  541700خط تلفن همراه
وجود دارد.

 .2-5اينترنت

در حدود  98درصد از مردم قرقيزستان باسواد هستند و در حدود  298100نفر از اينترنت
استفاده ميکنند.
كد اينترنتي كشور قرقيزستان  kg0است.
1. Inter sputnik
2. Intel satt
3. Optic
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بخش دوم

تجارت خارجي
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فصل پنجم
اطالعات كلي
در اين فصل آخرين وضعيت صادرات و واردات كشور قرقيزستان را بررسي و كشورهاي
عمده طرف مبادالت تجاري با اين كشور را معرفي ميكنيم.

 .1تراز تجاري

آخرين وضعيت صادرات و واردات و تراز تجاري قرقيزستان بين سالهاي  2002تا 2007
در جدول شماره  5ارائه شده است.
جدول  .5وضعيت صادرات و واردات و تراز تجاري قرقيزستان طي سالهاي
 2002تا ( 2007ارزش :دالر)
سال

صادرات

واردات

حجم مبادالت

تراز تجاري

2002

460.305

579.353

1039658

-119048

2003

581726

716952

1298678

-135226

2004

718715

940922

1659637

-222207

2005

672014

1107818

1779832

-435804

2006

794082

1718197

2512279

-924115

2007

1134181

2416987

3551168

-1282806

منبع :سايتITC
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ميزان واردات کشور قرقيزستان نسبت بهصادرات آن طي سالهاي  2002الي 2007
بيشتر بوده و حجم مبادالت آن در سال  2007نسبت بهسالـهاي پيش ،روند افزايشي
داشتهاست .همچنين تراز قرقيزستان نسبت به ترازجهاني منفي بود ه است.

 .2صادرات

ارزش كل صادرات كشور قرقيزستان در سال  ،2006برابر با  794.082.000دالر بوده
است .اين كشور در سال  0/01 ،2006صادرات كل جهان را بهخود اختصاص دادهاست
كه در نتيجه آن ،رتبه 148را در بين كشورها كسب كردهاست.
جدول شماره  ،6ارزش صادرات قرقيزستان در سال  ،2006را بهتفكيك گروه كااليي
نمايش ميدهد.
جدول  .6ارزش صادرات قرقيزستان در سال  2006بهتفكيك گروه كااليي

رديف

كد

نام محصول

رشد
رشد
ساالنه بين ساالنه بين
رده جهاني
ارزش
سالهاي
سالهاي
صادرات
(هزار دالر)
2006-2005 2006-2002
(درصد)
(درصد)

كل محصوالت

794.082

13

18

148

1

71

مرواريد و سنگ

212.591

4

-10

55

2

27

سوختهاي معدني

148.855

23

89

111

3

62

لباس (غيرکشباف)

44.679

63

107

89

4

52

پنبه

39.181

-3

-9

66

5

70

شيشه و اشياي
شيشهاي

28.277

71

-15

63

6

84

ديگهاي بخار ا

26.797

29

119

106
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7

25

نمک؛ گوگرد

25.846

60

53

85

8

85

ماشين آالت

24.337

6

22

104

9

7

سبزيجات

23.913

26

76

73

10

4

شير ،محصوالت لبني

20.393

51

42

67

11

39

مواد پالستيکي

18.437

42

16

102

12

87

وسايط نقليه زميني

16.003

-2

-4

97

13

41

پوست خام و چرم

14.060

-10

17

78

14

68

مصنوعات سنگي

12.036

19

9

75

15

24

توتون و تنباکو

11.576

-11

-7

87

16

8

ميوههاي خوراکي

10.535

16

162

111

17

72

چدن و آهن

9.629

23

-20

117

18

76

آلومينيوم و مصنوعات
از آلومينيوم

8.545

1

39

108

19

15

چربيها

8.215

173

334

94

20

99

ساير

7.812

0

-64

88
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جدول شماره  ،7كشورهاي عمده واردكننده كاال از قرقيزستان را در سال  2006همراه با
ارزش كاالي وارد شده معرفي ميكند.
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جدول  .7مهمترين واردكنندگان كاال از قرقيزستان در سال ( 2006ميليون دالر)
رديف

نام كشور

ارزش

سهم از كل صادرات
(درصد)

1

سوئيس

207

26

2

قزاقستان

162

20

3

روسيه

153

19

4

افغانستان

74

9

5

چين

38

4

6

ازبكستان

27

3/5

7

تركيه

27

3/4

8

تاجيكستان

23

3

9

امارات متحده عربي

8

1

10

ايران

7

0/9

منبع :سايتITC

همانگونه كه مشاهده ميشود ،ايران بهعنوان يكي از ده كشور اصلي واردكننده كاال از
قرقيزستان در سال  2006بهشمار ميآيد .ايران در اين سال در حدود  7/3ميليون دالر
كاال از قرقيزستان وارد كرده است.

 .3واردات

ارزش كل واردات قرقيزستان در سال  2.416.987 ،2007دالر بوده است .ميزان اختالف
در ارزش واردات بين سالهاي  2002تا  2007نشانگر اين موضوع است كه روند واردات
يك روند افزايشي بوده و بيش از  30درصد رشد داشته است.
جدول شماره ،8ارزش واردات قرقيزستان را در سالهاي  2002تا  2007بهتفكيك گرو ه
كااليي نشان ميدهد .همانگونه كه مشاهده ميشود در سال  ،2007بيشترين ارزش
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واردات مربوط بهسوختهاي معدني ،روغنهاي معدني و محصوالت حاصل از تقطير آنها،
مواد قيري و مومهاي معدني (كد )27است.
جدول .8ارزش مهمترين اقالم وارداتي قرقيزستان در سالهاي  2002تا 2007
(هزار دالر)
نام محصول

2007

2006

2005

2004

2003

2002

رديف

كد

كل
محصوالت

2.416.987

1.718.197

1.107.818

940.922

716.952

579.353

740.746

502.648

320.187

256.325

180.783

152.002

1

27

سوختها

150.440

99.464

68.469

60.658

63.637

2

84

ديگهاي بخار

205.695

56.636

38.82

28.460

25.966

3

85

ماشين آالت

138.014

121.434

64.728

42.052

29.983

4

87

وسايط نقليه
زميني

114.649

106.677

39.197

37.541

25.777

5

30

محصوالت
دارويي

81.981

50.046

54.842

38.225

13.390

6

10

غالت

79.816

34.803

19.123

11.795

9.680

7

72

چدن ،آهن و
فوالد

62.452

33.121

26.227

24.543

14.626

8.178

8

39

مواد
پالستيکي

56.079

49.484

37.515

36.200

21.018

13.849

9

44

چوب و اشياء
چوبي

54.236

28.252

21.572

17.108

10.431

6.552

10

40

کائوچو

48.705

35.689

22.546

19.418

17.278

11.077

11

73

مصنوعات از
چدن ،آهن يا
فوالد

43.898

31.745

19.050

19.427

14.655

8.079

12

17

قند و
شيريني

42.079

51.664

27.880

23.190

14.494

15.313

13

22

نوشابهها،
آبگونهاي
الکلي و
سرکه

40.385

24.800

20.647

19.302

14.418

10.371

14

90

آالت و
اپتيک

33.532

25.376

22.068

14.737

12.081

10.546

15

48

کاغذ و مقوا

33.450

25.751

20.518

19.742

15.077

11.174
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16

18

کاکائو و
فراوردههاي
آن

31.906

17.332

11.405

9.003

6.654

4.910

17

24

توتون و
تنباکو

30.651

21.646

21.185

15.0690

11.638

9.532

18

15

چربيها

30.565

21.322

13.311

13.784

10.781

4.969

19

25

نمک و
گوگرد

30.375

21.147

18.209

15.728

11.063

6.830

20

94

مبل و
تختخواب

29.014

13.756

10.303

8.243

8.535

5.221

21

82

ابزارها

27.725

14.618

4.507

1.513

930

567

22

28

محصوالت
شيميايي

26.070

20.957

15.766

24.970

10.147

11.703

23

55

الياف
سنتتيک

22.570

21.386

15.290

16.572

13.926

9.634

24

34

صابون،

22.478

15.328

12.049

11.107

9.954

6.653

25

31

کودها

22.211

10.872

11.699

6.301

4.761

2.658

26

02

گوشت
و احشاء
خوراکي

21.782

12.548

6.789

4.500

3.337

1.392

27

11

محصوالت
صنعت
آردسازي

19.917

9.626

10.215

3.594

1.400

4.525

28

86

لکوموتيو

19.752

7.644

2.022

2.632

1.378

1.970

29

19

فراوردههاي
غالت

18.761

11.895

8.852

7.302

4.452

3.023

30

69

محصوالت
سراميکي

576. 18

13.513

7.787

5.026

4.705

2.750

31

33

روغنهاي
اسانسي

16.214

15.318

10.422

10.335

7.919

5.581

32

32

عصاره
دباغي

15.819

11.918

7.966

7.255

6.907

5.366

33

04

شير،
محصوالت
لبني

15.734

8.156

3.768

2.094

1.310

1.039

34

38

محصوالت
شيميايي

15.119

9.038

8.658

5.928

5.492

3.896
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35

74

مس و
مصنوعات

13.748

5.578

3.693

5.926

3.596

3.870

36

76

آلومينيوم

13.716

8.240

4.583

7.109

4.551

4.245

37

08

ميوههاي
خوراکي

12.138

12.362

6.690

3.869

1.590

1.128

38

83

مصنوعات
فلزي

12.002

8.721

4.940

3.550

2.271

1.742

49

26

سنگ فلز،
جوش و
خاکستر

10.309

2.631

1.836

1.211

3.704

4.551

40

68

مصنوعات از
سنگ ،گچ

9.795

7.023

5.285

3.077

1.915

1.222

41

88

وسائل نقليه
هوايي

9.336

21.739

50

2.899

7.741

87

42

99

ساير

8.658

658

811

0

1.268

763

43

20

فراوردهها از
سبزيجات،
ميوهها،
ميوههاي
سخت پوست
يا از ساير
اجزاء نباتات

8.424

5.161

4.462

3.148

2.116

1.828

44

49

کتاب

8.326

7.208

3.309

2.833

1.969

1.318

45

64

كفش

8.239

7.643

4.928

5.478

7.328

5.633

46

21

فراوردههاي
خوراکي

8.132

5.121

4.260

3.588

2.432

1.423

47

70

شيشه

7.507

5.637

3.323

2.681

1.937

1.374

48

29

محصوالت
شيميايي
آلي

5.822

3.665

3.814

2.621

2.331

6.015

49

36

باروت و مواد
منفجره

5.517

4.774

2.569

3.739

3.885

2.182

50

62

لباس
(غيرکشباف)

4.972

6.505

4.560

1.753

3.458

5.420

51

63

ساير اشياء
نسجي

4.764

4.738

4.826

4.754

4.549

5.302

52

95

اسباب بازيها

4.653

2.905

1.358

1.018

664

882
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53

96

مصنوعات
گوناگون

3.963

3.420

1.605

1.110

757

688

54

57

فرش

3.921

2.857

2.546

3.455

3.167

2.171

55

09

قهوه ،چاي،
ماته و ادويه

3.806

3.868

3.174

2.735

2.546

2.213

56

35

مواد
آلبومينوئيد

3.163

2.414

1.887

1.475

840

755

57

81

فلزات
معمولي

2.961

2.171

2.796

2.071

2.348

2.472

58

03

59

61

ماهيها و
قشر داران،
صدفداران و
ساير آبزيان
فاقد ستون
فقرات

2.919

2.126

1.312

1.223

1.146

778

لباس
(كشباف)

2.888

7.966

4.061

9.462

16.204

11.820

منبع :سايتITC

جدول شماره  9وضعيت واردات قرقيزستان را براساس كشورهاي صادركننده كاال نشان
ميدهد.
همانگونه كه مشاهده ميشود ،روسيه داراي بيشترين سهم در صادرات كاال در سال
 2006بهقرقيزستان است كه حدود  625ميليون دالر را بهخود اختصاص داده و در نتيجه
 38درصد از كل صادرات بهاين كشور را دارا بودهاست .پس از روسيه نيز بيشترين
سهم صادرات بهقرقيزستان متعلق بهچين و قزاقستان است .همانطور كه از جدول بر
ميآيد ،ايران در بين كشورهاي عمده صادركننده كاال بهقرقيزستان جايگاهي ندارد.

جدول  .9كشورهاي عمده تأمين كننده بازار قرقيزستان در سال 2007
رديف

كشور صادركننده ارزش واردات (هزار دالر)

سهم كشور از كل واردات
قرقيزستان(درصد)

1

روسيه

978.752

56/9

2

چين

355.558

20/6

3

قزاقستان

312.405

18/1

بخش دوم :تجارت خارجي ،فصل پنجم :اطالعات كلي 75 /

4

ازبکستان

120.856

7/0

5

آمريکا

95.786

5/5

6

اوکراين

79.456

4/6

7

آلمان

54.201

3/1

8

ترکيه

50.919

2/9

9

کره

39.058

2/2

10

هلند

36.411

2/1

11

فنالند

26.360

1/5

12

بالروس

23.827

1/3

13

کانادا

23.036

1/3

14

ژاپن

17.921

1/0

15

فرانسه

17.575

1/0

16

لهستان

16.934

0

17

امارات

14.739

0

18

سوئيس

12.453

0

19

انگليس

10.078

0

20

برزيل

9.555

0

منبع :سايت ITC

 .4كشورهاي صادركننده

در اين قسمت ،مهمترين كشورهاي صادركننده كاال بهقرقيزستان در سال  2006را معرفي
ميكنيم .براي اين منظور در هر گروه كااليي ،مهمترين كشورهاي صادركننده و سهم
هر يك را ارائه خواهيم كرد .آگاهي از اين اطالعات براي حضور كاالهايي ايراني در بازار
قرقيزستان بسيار حائز اهميت است .در حقيقت كشورهاي معرفي شده در اين قسمت،
مهمترين رقباي تجاري ايران ،براي حضور در بازار قرقيزستان بهشمار ميروند .جدولهاي
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شماره  10تا  29مهمترين كشورهاي صادركننده كاال بهقرقيزستان را بهتفكيك  20گروه
كااليي اول نشان ميدهد.
جدول  .10كشورهاي عمده صادر كننده سوختهاي معدني ،روغنهاي معدني
و محصوالت حاصل از تقطير آنها؛ مواد قيري و مومهاي معدني (كد ) 27
بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2007هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

روسيه

388.873

77

2

قزاقستان

53.975

11

3

ازبكستان

45.216

9

4

آذربايجان

6.677

1

5

تاجيكستان

1.632

0

منبع :سايتITC

جدول  .11كشورهاي عمده صادر كننده رآکتورهاي هستهاي ،ديگ بخار
و آبگرم ،ماشين آالت و وسايل مکانيکي؛ اجزاء و قطعات آنها (كد ) 84
بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

قزاقستان

11.567

43

2

ازبكستان

5.828

22

3

روسيه

3.375

13

4

چين

2.610

10

5

ايران

1.693

6

منبع :سايتITC
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جدول  .12كشورهاي عمده صادر كننده ماشين آالت و دستگاههاي برقي و
اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاههاي ضبط و پخش صوت ،دستگاههاي ضبط و
پخش صوت و تصوير تلويزيوني ،اجزاء و قطعات و متفرعات اين دستگاهها
(كد  ) 85بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

چين

50.680

42

2

آمريكا

13.493

11

3

فالند

13.124

11

4

روسيه

9.653

8

5

سوئد

6.670

5

منبع :سايتITC

جدول  .13كشورهاي عمده صادر كننده وسايط نقليه زميني غير از نواقل روي
خط راهآهن يا ترامواي ،و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
(كد  ) 87بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

آمريكا

30.292

28

2

چين

22.567

21

3

هلند

12.083

11

4

روسيه

10.729

10

5

كانادا

8.522

8

منبع :سايتITC
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جدول  .14كشورهاي عمده صادركننده قند و شيريني (كد  ) 17بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

قزاقستان

20.929

41

2

سوئد

6.985

14

3

برزيل

5.329

10

4

بالروس

3.963

8

5

لهستان

2.979

6

منبع :سايتITC

جدول  .15كشورهاي عمده صادر كننده محصوالت دارويي
(كد  ) 30بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

آمريكا

11.733

23

2

روسيه

11.560

23

3

مجارستان

2.878

6

4

آلمان

2.512

5

5

هند

2.432

5

منبع :سايتITC
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جدول  .16كشورهاي عمده صادركننده مواد پالستيکي و اشياء ساخته شده از
آنها (كد  ) 39بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

جمهوري كره

16.063

32

2

چين

8.913

18

3

روسيه

8.041

16

4

تركيه

4.670

9

5

قزاقستان

1.534

3

منبع :سايتITC

جدول  .17كشورهاي عمده صادركننده کائوچو و اشياء ساخته شده از آن
(كد  ) 40بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

روسيه

16.720

47

2

بالروس

7.239

20

3

چين

2.312

6

4

آلمان

2.248

6

5

ژاپن

1.522

4

منبع :سايتITC
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جدول  .18كشورهاي عمده صادر كننده غالت (كد  ) 10بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

قزاقستان

24.848

71

2

چين

8.785

25

3

ازبكستان

1.014

3

4

آمريكا

106

0

5

روسيه

25

0

منبع :سايتITC

جدول  .19كشورهاي عمده صادر كننده چدن ،آهن و فوالد (كد ) 72
بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

روسيه

18.248

55

2

چين

4.788

14

3

قزاقستان

3.313

10

4

اوكراين

2.190

7

5

سوئد

1.730

5

منبع :سايتITC
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جدول  .20كشورهاي عمدهصادركننده مصنوعات از چدن ،آهن يا فوالد (كد )73
بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

روسيه

10.488

33

2

چين

7.936

25

3

قزاقستان

5.341

17

4

كانادا

3.580

11

5

اوكراين

1.064

3

منبع :سايتITC

جدول  .21كشورهاي عمده صادركننده چوب و اشياء چوبي؛ ذغال چوب
( كد  )44بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات قرقيزستان
(درصد)

1

روسيه

22.096

78

2

استوني

1.407

5

3

چين

1.267

4

4

لهستان

757

3

5

بالروس

579

2

منبع :سايتITC
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جدول  .22كشورهاي عمده صادر كننده کاغذ و مقوا؛ اشياء ساخته شده از خمير
کاغذ ،از کاغذ يا مقوا (كد  ) 48بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات
قرقيزستان (درصد)

1

روسيه

9.603

37

2

قزاقستان

3.000

12

3

چين

1.642

6

4

لهستان

1.634

6

5

آلمان

1.368

5

منبع :سايتITC

جدول  .23كشورهاي عمده صادركننده آالت و دستگاههاي اپتيک ،عکاسي،
سينماتوگرافي ،سنجش ،کنترل ،دقت سنجي ،آالت و دستگاههاي طبي –
جراحي؛ اشياء صنعت ساعت سازي؛ آالت موسيقي؛ اجزاء و قطعات و متفرعات
آنها (كد  ) 90بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات
قرقيزستان (درصد)

1

آمريكا

13.402

53

2

چين

4.641

18

3

آلمان

1.606

6

4

روسيه

1.413

6

5

هلند

734

3

منبع :سايتITC
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جدول  .24كشورهاي عمده صادر كننده نوشابهها ،آبگونهاي الکلي و سرکه
(كد  ) 22بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات
قرقيزستان (درصد)

1

روسيه

13.427

54

2

قزاقستان

6.913

28

3

اوكراين

2.133

9

4

جمهوري مولداوي

563

2

5

ازبكستان

436

2

منبع :سايتITC

جدول  .25كشورهاي عمده صادر كننده وسائط نقليه هوايي ،فضايي ،و اجزاء و
قطعات آنها (كد  ) 88بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات
قرقيزستان (درصد)

1

روسيه

10.242

47

2

ايتاليا

8.388

39

3

انگليس

1.252

6

4

آمريكا

1.250

6

5

اوكراين

293

1

منبع :سايتITC
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جدول  .26كشورهاي عمده صادر كننده توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوي
ساخته شده (كد  ) 24بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات
قرقيزستان (درصد)

1

قزاقستان

15.036

69

2

جمهوري كره

3.094

14

3

روسيه

1.178

5

4

چين

553

3

5

ازبكستان

529

2
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جدول  .27كشورهاي عمده صادر كننده الياف سنتتيک يا مصنوعي غير يکسره
(( )Man – made stapleكد  ) 55بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات
قرقيزستان (درصد)

1

چين

18.492

86

2

روسيه

992

5

3

بالروس

429

2

4

امارات

429

2

5

تركيه

365

2
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جدول  .28كشورهاي عمده صادر كننده چربيها و روغنهاي حيواني يا نباتي؛
فراوردههاي حاصل تفکيک آن ها؛ چربيهاي خوراکي آماده؛ مومهاي حيواني يا
نباتي (كد  ) 15بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات
قرقيزستان (درصد)

1

روسيه

8.509

40

2

قزاقستان

7.996

38

3

اوكراين

1.291

6

4

ازبكستان

830

4

5

اندونزي

625

3
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جدول  .29كشورهاي عمده صادر كننده نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ
(( )plastering materialsكد  ) 25بهقرقيزستان
رديف

نام كشور

سال ( 2006هزار دالر)

سهم واردات
قرقيزستان (درصد)

1

قزاقستان

12.652

60

2

ازبكستان

5.369

25

3

روسيه

1.192

6

4

چين

771

4

5

جمهوري كره

590

3
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 .5آخرين روند واردات و صادرات در قرقيزستان

ميزان صادرات قرقيزستان بهجهان در سال  1.134.181 ،2007ميليون دالر و ميزان
واردات آن  2.416.987ميليون دالر است و تقريب ًا رشد توليدات صنعتي 5درصد بوده
است .مهمترين اقالم صادراتي به كشورهاي ديگر شامل ماشين آالت ،پشم گوسفند،
گوشت ،تنباکو ،طال ،جيوه و ...و مهمترين اقالم وارداتي شامل نفت ،گاز ،تجهيزات و
ماشين آالت ،مواد شيميايي و مواد غذايي است.

اغلب کاالهاي وارداتي قرقيزستان طي سالهاي  2007 2002-روند رو بهرشدي داشته
و فقط چند گروه کااليي شامل محصوالت شيميايي ،منسوجات و فلزات روند کاهشي
داشتهاند .لذا با وجود مسائل سياسي ،اجتماعي درسالهاي اخير روند رشد اقتصادي و
بهويژه مبادالت تجارت خارجي با کشورهاي مختلف در منطقه وجهان درحال گسترش
است و ساختاراقتصادي اين کشور در سالهاي آتي نيز بيشتر متحول خواهد شد و نياز
مبرم بهسرمايهگذاري بهويژه در بخشهاي انرژي ،معدن ،کشاورزي و دامپروري وکاالهاي
مصرفي صنعتي صنايع و غذايي خواهد داشت.
عمدهترين کشورهاي صادرکننده بهقرقيزستان ،چين ،روسيه و قزاقستان هستند
که بيشترين سهم در واردات قرقيزستان بهترتيب مربوط بهروسيه ،قزاقستان و چين
است.
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فصل ششم
وضعيت مبادالت بازرگاني با ايران
 .1تراز تجاري

جدول شماره  30نشاندهنده وضعيت كلي صادرات و واردات ميان ايران و قرقيزستان در
طول سالهاي  2004لغايت  2007است.
همانگونه كه مشاهده ميشود ،ترازتجاري ميان دو كشور ،سير صعودي بهنفع قرقيزستان
داشته ،بهنحوي كه ميزان تراز تجاري بر حسب هزار دالر در سال  + 3.528 ،2004بهنفع
ايران ،در سال  + 1.718 ،2005بهنفع ايران ،در سال  773+ ،2006بهنفع ايران و در سال
 2007بهيكباره تبديل به - 5.279بهضرر ايران شد ه است.

جدول  .30تراز بازرگاني ايران با قرقيزستان از سال  2004لغايت 2007
(ارزش :هزار دالر)
سال

صادرات ايران بهقرقيزستان

واردات ايران از قرقيزستان

تراز تجاري

2004

6.983

3.640

+3.528

2005

5.606

3.888

+1.718

2006

8.111

7.338

+773

2007

5.694

10.973

-5.279
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 .2واردات قرقيزستان از ايران

در سال  2006ميالدي مطابق اطالعات سايت  Trademapارزش واردات قرقيزستان از
ايران برابر با  8ميليون دالر بوده كه اين ميزان بهنسبت كل واردات قرقيزستان در همان
سال ازكشورهاي ديگر ،ميزان بسيار اندكي بوده و نشانگر سهم بسيار ناچيز ايران در بازار
قرقيزستان است.
همانگونه كه از جدول شماره  31برميآيد ،بيشترين سهم واردات قرقيزستان از ايران
در سال  ،2006مربوط به رآكتورهاي هستهاي ،ديگهاي بخارآبگرم ،ماشينآالت و
وسايل مكانيكي ،اجزا و قطعات آنها (كاالي شماره  )84بوده كه برابر با سه ميليون دالر
است و با توجه بهاينكه قرقيزستان در همين سال حدود  150ميليون دالر از كاالي 84
از سراسر جهان وارد كرده ،نشانگر آن است كه ايران سهم اندكي در واردات اين كاال
داشتهاست.

جدول .31ارزش واردات قرقيزستان از ايران در سال  2006بهتفكيك گروههاي
كااليي (هزار دالر)
كد
رديف
تعرفه

نوع كاال

واردات از ايران

واردات از جهان
رشد ساليانه درصد
2006-2002

ارزش

رشد ساليانه درصد
2006-2002

ارزش

كل محصوالت

8.111

13

1.718.197

30

1

84

ديگهاي بخار

3.176

43

150.440

25

2

39

مواد
پالستيكي

785

31

49.484

37

3

57

فرش و
كفپوش

744

-9

2.857

3

4

27

سوختهاي
معدني

541

25

502.648

34

5

15

چربيها

490

3

21.322

37
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6

35

مواد
آلبومينوئيد

374

26

2.414

37

7

34

صابون

320

-23

15.328

20

8

08

ميوههاي
خوراكي

180

29

12.362

87

9

09

قهوه ،چاي،
ماته ،ادويه

128

3.868

14

10

87

وسايل نقليه
زميني

115

127

106.677

28

11

85

ماشينآالت

105

6

121.434

46

12

73

مصنوعات از
چدن

101

67

31.745

35

13

28

محصوالت
شيمي غير
آلي

80

16

20.957

17

14

61

لباس
(كشباف)

80

12

7.966

-20

15

62

لباس (غير
كشباف)

80

22

6.505

7

16

32

عصارهدباغي

77

-25

11.918

19

17

69

محصوالت
سراميكي

71

8

13.513

37

18

64

كفش

66

-15

7.437

2

19

19

فراوردههاي
غالت

54

8

11.895

41

20

70

شيشه

49

34

5.637

40
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 .3صادرات قرقيزستان بهايران

در سال  2006ميالدي ،مطابق اطالعات سايت  ،ITCارزش صادرات قرقيزستان بهايران
حدود هفت ميليون دالر بودهاست .مطابق اطالعات جدول شماره  ،32بيشترين ارزش
صادرات قرقيزستان بهايران مربوط بهگروه چدن ،آهن و فوالد (كد  )72بوده است كه
 2/6ميليون دالر ارزش داشتهاست.

جدول .32ارزش صادرات قرقيزستان بهايران در سال  2006بهتفكيك گروه
كااليي (هزار دالر)
كد
رديف
تعرفه

واردات از ايران
نوع كاال

واردات از جهان
رشد ساليانه
درصد
2002-2006

ارزش

رشد ساليانه
درصد
2002-2006

ارزش

كل محصوالت

7.338

16

33.063.328

20

1

72

چدن ،آهن و
فوالد

2.604

200

3.229.989

29

2

84

ديگهاي بخار

1.693

2

7.093.672

14

3

08

ميوه هاي
خوراکي

957

81

91.305

98

4

85

ماشين آالت

660

-7

2.531.932

18

5

87

وسايل نقليه
زميني

432

-20

2.292.798

14

6

27

سوختهاي
معدني

263

-47

2.938.065

74

7

82

ابزارها

216

215

156.271

25

8

73

مصنوعات از
چدن

131

10

1.723.083

38

9

07

سبزيجات

92

134

9.907

27
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10

04

شير و
محصوالت
لبني،

56

11

12

دانه وميوههاي
روغن

53

173

12

83

مصنوعات
فلزات

47

116

13

86

لوکوموتيوهاي
راهآهن

41

276.633

14

02

گوشت و احشاء
خوراکي

36

110.529

30

15

40

کائوچو

15

413.735

27

16

20

فراوردهها از
ميوه

10

23.064

38

17

01

حيوانات زنده

0

8.469

22

18

03

ماهيها و ساير
آبزيان

0

15.226

25

19

05

ساير محصوالت
حيواني

0

4.982

27

20

06

نباتات زنده
و محصوالت
گلکاري

0

4.358

80

98.538

13

291.640

32

94.147

30
33
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 .4روابط اقتصادي دو كشور

در اين بخش سعي شده است تا خالصهاي از روابط اقتصادي ميان كشورهاي جمهوري
اسالميايران با جمهوري قرقيزستان بيان شود.
روابط تجاري دوکشور بهويژه در صادرات ،روند رو به رشدي دارد و هر سال حداقل
يکبار نمايشگاه ايران با حضور بيش از  30شرکت توليدکننده وتجاري دراين کشور
برگزار ميشود.

 / 92راهنماي تجارت با كشور قرقيزستان

ساختار اقتصادي جمهوري قرقيزستان بر مبناي كشاورزي و دامپروري ميباشد .پس از
استقالل و طي سالهاي گذشته ساختار اقتصادي اين كشور مقدار زيادي تغيير كرده و
در حال حاضر مهمترين ساختار اقتصادي اين كشور را کشاورزي و دامپروري ،صنايع،
تجارت و خدمات تشکيل ميدهد .طي سالهاي  1993-2006بيش از 90درصد فعاليتهاي
اقتصادي اين کشور به دست بخش خصوصي انجام ميشود.
هر سال حداقل  2-3گروه از هيئتهايتجاري از بخشهاي دولتي و خصوصي بهاين کشور
سفر ميكنند و بيش از  30واحد فعال صنعتي وتجاري در اين کشور با سرمايهگذاري
ايران فعاليت ميکنند.
طي سالهاي  ،1377-83شرکتهاي ايراني در اين کشور بهارزش حدود  40ميليون دالر
پروژه ،اجرا و طي سالهاي  1380-84تحويل دادهاند.

افزون بر بررسي روابط حجم مبادالت تجاري در بخشهاي قبل طي سالهاي گذشته
فهرست پروژههاي انجام شده در دست اجرا شناسايي شده و درجدول شماره  33آورده
شده است.
درسال  1386بانک توسعه صادرات حدود  12ميليون دالر اعتبار براي شرکتهاي مشهد
سازه ،پل و دژ و تکنيک جهت صدور خدمات فني ومهندسي بهتصويب رساند ه است.

در سال  1386حدود  30پروژه بهارزش  500ميليون يورو در قرقيزستان شناسايي و
تعريف شده و اكثرا ً بهدليل تأمين نشدن اعتبارات بهمرحله اجرا نرسيدهاست.
همچنين بيش از  100شرکت ايراني با سازمان توسعه و تجارت ايران وسفارت جمهوري
اسالميايران درباره همکاري و فعاليت در قرقيزستان تبادل اطالعات كردهاست.
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جدول .33آخرين وضعيت پروژهها و طرحهاي در دست پيگيري در قرقيزستان
(از محل اعتبارات ايران -منابع مالي بانك توسعه صادرات ايران -شركتهاي ايراني)

رديف

پروژه

شركت مجري

سرمايه تخميني

1

مركز تجاري

شرکتهاي جهاد نصر ،آسيا ديپلمات
و پل و دژ

 6/5ميليون يورو

2

احداثواحدهاي
مسكوني

شرکت پل و دژ ايران و شرکت
قرقيزي

 10ميليون يورو

3

پرورشماهيقزل آال

يکي از ايرانيان مقيم

 300هزار يورو

4

مركز تجاري -اداري

شرکت مشهدسازه

 1/5ميليون يورو

5

تكنيك

شرکت تکنيک

 700هزار يورو

6

بازسازي خيابانهاي
بيشكك

تعدادي از شرکتهاي ايراني

 35ميليون يورو

7

پروژه اداري -مسكوني

شرکت ايراين پارم ،ثبت شده در
قرقيزستان

*

8

توليد روغنهاي گياهي

روبين ،ثبت شده در قرقيزستان

 4/5ميليون يورو

9

توليد يخچالهاي خانگي

شرکت مشرق سرما ،ثبت شده در
قرقيزستان

 300هزار يورو

10

راهاندازي خط مونتاژ
تراكتور

شرکت قطعات آهنگري طوس

 4ميليون يورو

11

واحد مرغداري1

سبزخواه توس

 300هزار يورو

12

واحد مرغداري2

شرکت تجاري مقدم اينترنشنال،
ثبت شده در قرقيزستان

 1ميليون يورو

13

توليد سوسيس و
كالباس

يکي از سرمايه گذاران ايراني

 200هزار يورو

14

ساماندهي زبالههاي
شهري

کارانديشان شهروند

*
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15

پرورش و فراوري قارچ

پارس چامپي نيون ،ثبت شده در
قرقيزستان

 250هزار يورو

16

ساخت بزرگراه
(بيشكك)

کنسرسيوم شرکتهاي ايراني

 12ميليون يورو

17

مجتمع مسكوني-اداري
و تجاري

شرکت سرمايهگذاريهاي خارجي
ايران با مشارکت بانک توسعه
صادرات

150ميليون يورو

18

احداث كارخانه سيمان1

پل و دژ

 65ميليون يورو

19

احداث كارخانه سيمان 2

کنسرسيوم از شرکتهاي ايراني

150ميليون يورو

20

راه اندازي شعبهبانك
ايراني

بانک اقتصاد نوين

 28ميليون يورو

21

صنايع تبديلي كشاورزي

آرتينيس فاني ،ثبت شده در
قرقيزستان

 250هزار يورو

22

صنايع تبديلي كشاورزي

 B&Hltdثبت شده در قرقيزستان

 250هزار يورو

23

توليد آجر

شرکت شهاب ،ثبت شده در
قرقيزستان

 1/5ميليون يورو

24

توليد آرد

شرکت آريا ،ثبت شده در منطقه
آزاد تجاري بيشکک

 25ميليون يورو

25

كلينيك درماني و
پزشكي

شرکت آرين ،ثبت شده در
قرقيزستان

*

26

توليد الياف نساجي

شرکت تجاري پايا ،ثبت شده در
قرقيزستان

*

كل

 .1-4موافقتنامهها

 26مورد پروژه بهارزش  485ميليون يوور

در اين بخش با فهرستي از مهمترين موافقتنامهها و تفاهمنامههاي بهامضا رسيده ميان
دو كشور ايران و قرقيزستان آشنا ميشويم .اين موارد عبارتانداز:
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 موافقتنامه بازرگاني ()1382/9/30

 موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايهگذاري
 موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف
 موافقتنامههاي قرنطينه داميو نباتي

 يادداشت تفاهم همکاريهاي استاندارد
 يادداشت تفاهم همکاريهاي بانکي
 موافقتنامه همکاريهاي گمرکي

 موافقتنامه حمل و نقل جادهاي ،ريلي و هوايي
 موافقتنامه همکاريهاي فرهنگي و علمي
 يادداشت تفاهم همکاريهاي گردشگري
 موافقتنامه همکاري حقوقي

 يادداشت تفاهم همکاريهاي ترجيحات تجاري و پروتکل اجرايي آن
 يادداشت تفاهم هشتمين اجالس بين دو کشور
 يادداشت تفاهم همکاري هاي کنسولي

درنهايت ميتوان مجموع موافقتنامهها و تفاهمنامهها را در جدول شماره  34نمايش
داد.
جدول  .34عناوين موافقتنامهها ،قراردادها ،يادداشت تفاهمها و اسناد مهم
رديف

طبقهبندي موضوعي سند

مجموع

1

اسناد سياسي

16

2

اسناد اقتصادي

70

3

اسناد فرهنگي

13

4

اسناد كنسولي

9

مجموع اسناد

108
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 .2-4فعاليتهاي نمايشگاهي

در چارچوب تفاهمات کميسيونهاي مشترک دو کشور ،باب روابط استاني گشوده شده که
مهمترين نمود آن در برپايي نمايشگاهها متبلور ميشود .متعاقب تفاهمهاي امضا شده،
تاکنون چهار نمايشگاه کاالهاي استان خراسان در بيشکک و اوش برگزار شدهاست.
استان قزوين تاکنون چهار دوره نمايشگاه در قرقيزستان برگزار كرده است .آخرين
نمايشگاه اختصاصي ايران نيز توسط شرکت آوه نور قزوين با مشارکت  28شرکت ايراني از
تاريخ  7الي  11تيرماه  1386در بيشکک برگزار شده است .جمهوري اسالميايران بيش
از  9نمايشگاه در قرقيزستان برگزار کردهاست.

 .3-4اجالس

اولين تا ششمين اجالس کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي -بازرگاني دو کشور ،از
سال  1375-82با مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات جمهوري اسالميايران
برگزار شده است .هفتمين اجالس کميسيون مشترک اقتصادي با مسئوليت وزارت
بازرگاني در بيشکک برگزار شدهاست .هشتمين اجالس کميسيون مشترک در مردادماه
 85در تهران برگزار شدهاست .نهمين اجالس در اسفندماه  1386برگزارميشود.

 .4-4هيئتهاي تجاري

در هرسال دو الي سه هيئت تجاري از سوي سازمان توسعه تجارت ايران يا استانها
سازماندهي و بهکشور اعزام ميشوند .آخرين هيئتتجاري ايراني از تاريخ سه لغايت
 86/10/6از سوي سازمان توسعه تجارت بهآن کشور اعزام شده است .برخي از اين
سفرهايتجاري بهشرح زيراست:
  سفر وزير محترم بازرگاني وقت بهبيشکک درسال 83

 سفر وزير اقتصاد و رئيس قرقيزي کميسيون در مردادماه  85بهتهران

 سفر هيئتهاي تجاري از استانهاي قزوين ،همدان و خراسان رضوي بهبيشکک

 س�فر هيئتکارشناس�ي جهت مذاکرات ترجيحات تعرف�هاي از  2لغايت  5مهرماه
 1386بهبيشکک
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از اهداف اصلي هيئتهايتجاري اعزام شده بهقرقيزستان ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
 راهسازی

 ساخت سد ،کانالهای آب و نيروگاه برق آبی
 احداث کارخانجات صنعتی
 احداث کارخانه سيمان

 احداث کارخانجات مصالح ساختمانی

 راه اندازي صنايع تبديلی و موادغذايی

 احداث ساختمانهای مسکونی و مراکز تجاری
 دارو سازی و تجهيزات پزشکی

 احداث واحدهای توليد المپ کم مصرف

 ساخت کارخانجات موادشوينده و صابون

 همکاری در زمينه اکتشاف و استخراج نفت
 همکاری در بخش مختلف معدن

 احداث کارخانجات آردسازی و سيلو
 احداث کارخانجات پالستيک سازي

 .5تحليل رقباي ايران در بازار قرقيزستان

در سال  ،2006قرقيزستان با  121کشور جهان تبادل تجاري داشتهاست .هر چند روابط
تجاري با  9کشور ،اصليترين بخش روابط تجاري قرقيزستان يعني  87/7درصد شامل
شده است .اين  9کشور در جدول شماره  35نمايش دادهشدهاست .واردات از کشورهاي
غيرمشترکالمنافع بهسطح  39/6درصد در سال  2006رسيد که چهار درصد بيشتر از
سال  2005است.
در تحليل گروههاي کااليي صادراتي کشورها ،در کشورهاي مشترکالمنافع 24/6
درصد و غيرمشترکالمنافع به  12/6درصد اشاره شده است که سهم کشورهاي
غيرمشترکالمنافع در مجموع صادرات گذشته بيشتر از سهم کشورهاي مشترکالمنافع
است.
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واردات از کشورهاي غيرمشترکالمنافع  72/4و مشترکالمنافع  45/8درصد افزاي 
ش
يافتهاست .براساس آمار سال  2006موازنه تجاري قرقيزستان با تمام کشورها بهاستثناي
سوئيس منفي است .از مزاياي رقباي ايران در بازار قرقيزستان ميتوان بهمواردي چون؛
هممرز بودن با قرقيزستان ،عضويت در پيمانهاي منطقهاي و همکاري با تعرفههاي پايين،
تأميناعتبارات با قوانين و مقررات تجاري مناسب اشاره كرد.
مهمترين روشهاي رقبا براي توسعه روابط و بازاريابي کاال و خدمات در بازار را نيز
ميتوان مشتمل بر عضويت در WTOو استفاده از تعرفه کاملهالوداد ،عضويت در
سازمانهاي منطقهاي همسو ،منجمله  ،CISاوراسيا ،شانگهاي ،شوراي امنيت اتحاديه
اروپا و ...همچنين اعتبارات و کمکهاي بالعوض بهقرقيزستان ،برقراري پروازهاي منظم
و تبادل هيئتهايتجاري ،برگزاري نمايشگاهها و تأمين تسهيالت واردات و صادرات کاال
بين دو کشور و اجراي پروژهها دانست.

جدول .35مهمترين رقباي ايران در كاال و خدمات در سالهاي  1385و 1386
در بازار قرقيزستان
رديف

رقباي تجارت

1

روسيه(مشترك المنافع)

2

قزاقستان(مشترك المنافع)

3

ازبكستان

4

چين

5

آمريكا

6

سوئيس

7

تركيه

8

افغانستان

9

آلمان

واردات (2005درصد)

 69/3درصد

 39/6درصد

در ادامه هر يك از رقبا بهطور خالصه معرفي شدهاند.

واردات (2006درصد)
 6/06درصد

 38/08درصد

فصل ششم :وضعيت مبادالت بازرگاني با ايران 99 /

 .1-5روسيه

روسيه اصليترين شريک تجاري قرقيزستان بوده که روابط تجاري آن  57درصد
افزايشيافته و از نظر ارزش به 805/9ميليون دالر رسيدهاست.

افزايش واردات از روسيه  72/1درصد و ميزان صادرات بهاين کشور تنها  14/4درصد رشد
داشتهاست.
اصليترين کاالهاي وارداتي از روسيه سوخت وسايل نقليه ،کاالهاي مختلف صنعتي،
ماشين آالت و تجهيزات حملونقلي بوده است .پوشاک ،سبزيجات و ميوه جات ،شيشه
و پنبهکاالهايي است که بهصورت سنتي بهروسيه ارسال شدهاست .در اين ميان صدور
پوشاک ،سبزيجات و ميوه بيش از دو برابر افزايشداشته ،ولي ارسال پنبهکاهشي معادل
 8/3درصد داشتهاست .ميزان صادرات کاال بهروسيه در سال  2006بهميزان 153/8
ميليون دالر و واردات بهآن  652/2ميليون دالر بودهاست.

 .2-5قزاقستان

افزايش شايان توجه صادرات بهقزاقستان تا  40درصد بههمراه رشد غيرقابلتوجه واردات
از اين کشور ،معادل  14/6درصد تأثير مثبت بر گردش تجاري قرقيزستان با اين کشور
داشته که مجموع آن  362/4ميليون دالر بودهاست .صادرات کاالهاي سرمايهاي (2/7
برابر) ،توليد انرژي ( )1/8درصد) و کاالهاي مصرفي ( 40/1درصد) اصليترين بخش
ساختار کااليي صادرات بهقزاقستان را بهخود اختصاص دادهاند.
کاالهاي اصلي صادر شده بهقزاقستان شامل :شير ،خشکبار ،برق ،سيمان ،سيمان
تزئيني ،ماشين آالت ،تجهيزات حمل و نقلي و توليدات نهايي متنوع است.

باالترين سهم واردات از قزاقستان را کاالهاي مصرفي تشکيل ميدهند که  50درصد
از کل واردات اين کشور است (آمار  .)2006افزايش درخواست واردات شکر و توليدات
تنباکويي باعث کاهش در واردات گازوئيل شدهاست .ميزان صادرات کاال بهقزاقستان در
سال  ،2006حدود  162/6ميليون دالر و ميزان واردات بهآن کشور  199/8ميليون دالر
برآورد شده است.
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 .3-5ازبکستان

گردش تجاري قرقيزستان با ازبکستان در سال مالي تا  20/3درصد افزايشيافت و از نظر
ارزش به 92/9ميليون دالر رسيدهاست .مجموع صادرات بهقرقيزستان  27/9ميليون دالر
بوده که  63/2درصد نسبت بهسال قبل افزايش يافته است .ميزان واردات از ازبکستان
 65ميليون دالر بودهاست .از مجموع صادرات 47/7 ،درصد را تجهيزات حمل و نقلي و
از مجموع واردات 69/5 ،درصد را توليدات انرژي تشکيل ميدهد که حجم واردات گاز
طبيعي از اين کشور در سال  2006معادل  41ميليون دالر برآوردشدهاست.

 .4-5چين

در سال  ،2006حجم تجارت خارجي با کشور چين برابر  284/8ميليون دالر بوده است.
شکاف تجاري در روابط تجاري بين دو کشور  2/7برابر افزايش داشته و به 208/6ميليون
دالر رسيده است.

براساس آمار  ،2006ميزان واردات از اين کشور  246/7ميليون دالر بوده ،درصورتيکه
صادرات به چين مجموعاً در سال  2006معادل  38/1ميليون دالر بودهاست .کاالهاي
اصلي صادراتي بهاين کشور را آهن قراضه و اوره فلزي تشکيل ميدهد .البته چرم و
حيوانات نيز وجود دارد .اگر سهم قابل توجه صادرات بهچين را اين اقالم تشکيل ميدهد
( 47/8درصد) ،سهم اصلي واردات از اين کشور را نيز کاالهاي مصرفي تشکيل ميدهد
( 42/6درصد).

 .5-5آمريکا

موزانه تجاري با آمريکا  91/5ميليون دالر و افزايش گردش تجاري معادل  47درصد،
داراي رشد منفي بوده است .کاالهاي وارداتي از اين کشور بهطور عمده شامل دارو،
ماشينآالت ،تجهيزات حمل و نقلي ،تجهيزات خاص علمي ،اندازهگيريها و ابزارآالت بوده
و صادرات نيز بر روي توليدات انرژي متمرکز شده است.

ميزان صادرات بهآمريکا شش ميليون دالر در سال  2006و ميزان واردات از آمريکا 97/5
ميليون دالر بودهاست.
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 .6-5ترکيه

موازنه منفي روابط تجاري با ترکيه درسال  2006به 12/2ميليون دالر بودهاست .اين
ميزان درسال  2005معادل  15/2ميليون دالر بودهاست .صادرات بهترکيه  27/2ميليون
دالر و برابر  49/5درصد افزايش رشد داشته ،درحاليکه واردات از اين کشور  18/3درصدد
رشد داشته است و مجموعاً به 39/5ميليون دالر از نظر ارزش رسيده است .افزايش
صادرات به دليل ارسال مواد غذايي از قرقيزستان بهترکيه بودهاست .کاالهاي مصرفي و
سرمايهاي ،اصليترين کاالهاي وارداتي از ترکيه درسال  2006بودهاست.

 .7-5آلمان

روابط تجاري درسال  2006با آلمان مجموعاً  42/1ميليون دالر بودهاست .دراين دوره
شکاف تجاري اين روابط  37/7ميليون دالر بودهاست که دليل آن حجم باالي واردات در
مقايسه با حجم کم صادرات بهاين کشور بودهاست .براساس آمار سال  ،2006واردات از
آلمان معادل  39/9ميليون دالر بوده درحالي که صادرات بهاين کشور  2/2ميليون دالر
بوده که نشاندهنده افزايش رشد معادل  463درصد در مقايسه با سال  2005است.
افزون بر  10کشور مذکور ،كشورهاي بلژيک ،کانادا ،افغانستان ،امارات ،انگلستان ،فرانسه،
ايتاليا و هند نيز از رقباي اصلي ايران در بازار قرقيزستان بهشمار ميروند.

 .6تحليل موقعيت

1

در اين قسمت بعد از بررسي روابط تجاري ايران و قرقيزستان ،سعي ميكنيم براي ايجاد
چشماندازي از وضعيت آتي روابط در كشور ،وضعيت موجود را ارزيابي و تحليل كنيم.
براي اين منظور از روش تحليل موقعيت ،استفاده خواهيم كرد .براي اين منظور نخست
نقاطضعف 2و قوت 3روابط دو كشور را بررسيكرده و سپس عوامل خارجي تأثيرگذار بر
اين روابط شامل تهديدات 4و فرصتهاي موجود 5را معرفيميكنيم.
1. SWOT
2 . Weak ness
3. Strenghth
4 . Threats
5. Opportunites
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جدول شماره ،36نقاط ضعف و قوت روابط دو كشور را معرفي ميكند.
جدول .36نقاط ضعف و قوت روابط تجاري ايران و قرقيزستان
ضعفها

قوتها

كوچك بودن اندازه بنگاههاي صادراتي ايران
در مقايسه با رقبا

وجود مشترکات ديني و فرهنگي بين
دوکشور

مشكالت زياد در ساختار مالي و بانكي ايران

برقراري روابط حسنه بين دو کشور

کوچک بودن بازار هدف

نزديکي ديدگاههاي سياسي دو کشور

نبودن رايزن بازرگاني در کشور هدف

وجود مناطق آزاد تجاري

نداشتن دسترسي بهآبهاي آزاد

جدول شماره  ،37فرصتها و تهديدات موجود بر سر راه روابط تجاري دو كشور را نشان
ميدهد.
جدول .37فرصتها و تهديدات روابط تجاري دو كشور
تهديدها
 وجود رقبا در بازار
تأمين اعتبارات با قوانين و مقررات تجاري مناسب
وجود رقيبي مثل چين بهدليل هم مرز بودن با قرقيزستان
فقدان يک برنامه جامع بازاريابي و بررسي بازار قرقيزستان در ايران

فرصتها
در بخش انرژي ،پتانسيلها و ظرفيتها دست نخورده باقي مانده است .مهمترين آنها سد و
نيروگاههاي برق -آبي ،انتقال برق ،همکاري در اکتشاف و استخراج نفت و تأسيسپااليشگاههاي با
ظرفيت کوچک و احداث پمپ بنزين و توزيع فراوردههاي نفتي و گاز در اين کشور است.
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قرقيزستان آب و هوايي بسيار مطلوب و مناسب دارد که در صورت فراهم شدن امکانات مناسب
رفاهي ميتواند توريستهاي بسياري از سراسر جهان بهاين کشور راهي سازد .حاشيه هاي خوش آب
و هوا و سرسبز بيشکک است که مهمترين آنها آال آرچاي ،سيلينيگ ،چونتاش ،تيپلوکلوچي ،ايستي
کوول (درياچه آب گرم) ،نوروس (جهت ورزشهاي زمستاني) و درياچه هاي کوچک و بزرگ متعددي
است که اطراف اين شهر وجود دارد .مکانهايي مناسب براي گذراندن اوقات استراحت آخر هفته
هستند .در برخي از مناطق تفريحي خوش آب و هواي بيشکک تله کابين نيز وجود دارد.
ساخت سد ،کانالهاي آب و نيروگاه برق آبي
احداث کارخانجات صنعتي
احداث کارخانه سيمان
احداث کارخانجات مصالح ساختماني
صنايع تبديلي و موادغذايي
احداث ساختمانهاي مسکوني و مراکز تجاري
دارو سازي و تجهيزات پزشکي
احداث واحدهاي توليد المپ کم مصرف
ساخت کارخانجات موادشوينده و صابون
همکاري در زمينه اکتشاف و استخراج نفت
همکاري در بخش مختلف معدن
احداث کارخانجات آردسازي و سيلو
احداث کارخانجات پالستيک
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 .6پيشنهادات

پيشنهادات اجرايي در جهت توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني بين ايران و قرقثزستان به
شرح زير قابل ارائه است:

 تسريع در تأسيس شعبه بانك اقتصاد نوين در بيشكك

 توسعه همكاريهاي استاني در زمينههاي مختلف اقتصادي ،تجاري و گردشگري

 تقوي�ت بازارياب�ي كااله�اي ايران�ي در ب�ازار قرقيزس�تان از طريق مش�اركت در
نمايش�گاههاي بينالملل�ي يكديگر و اعزام هيأتهاي تج�اري و بازاريابي و برگزاري
همايشها
 فعال نمودن صندوق ضمانت ايران در اين كشور

 تأمين و تسهيل در اعطاي اعتبارات براي صدور كاال و خدمات
 اعزام رايزن بازرگاني به سفارت ايران در بيشكك
 افزايش همكاريهاي بيمهاي با قرقيزستان

 تأسيس شوراي بازرگانان بين اتاقهاي بازرگاني دو كشور
 امضا و اجراي برقراري ترجيحات تجاري بين دو كشور

 اجرايي نمودن موافقتنامههاي سرمايهگذاري مشترك ،ماليات مضاعف ،گردشگري،
گمركي ،استاندارد و ...
 برگزاري نمايشگاه اختصاصي كاالهاي ايراني در بيشكك

 ترغيب و تش�ويق ش�ركتهاي ايراني جهت ش�ركت در نمايش�گاههاي تخصصي و
بينالمللي اين كشور
 ازميان برداشتن موانع و مشكالت صدور رواديد

 شناخت ظرفيتها ،پتانسيلها و قابليتهاي اقتصادي طرفين از يكديگر
 توسعه ارتباط جادهاي و ريلي
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شرايط اخذ نمايندگي

افرادي که قصد دارند در قالب يک شخصيت حقيقي (و نه از طريق ايجاد شرکت) فعاليت
كنند تنها در کميته ملي آمار و اداره دولتي ماليات ثبت نام ميكنند.

کساني که قصد آغاز فعاليت را دارند در نهادهاي ذکرشده ثبتميشوند و مجوز فعاليت
ميگيرند که در آن نوع فعاليت اقتصادي (فعاليتهاي مجاز براساس ماده  9قانون صدور
مجوز جمهوري قرقيزستان) و مجوز فعاليت بر اساس نوع شرکتي که ميخواهند تأسيس
كنند ،دريافتمينمايند.
براي ثبت در وزارت دادگستري ،مؤسس و يا نماينده آن به اين وزارتخانه مراجعه و با ارائه
درخواست ،فرمهاي مربوطه که بر اساس نوع فعاليت مورد نظر ارائه خواهد شد را تکميل
ميکند .اتباع خارجي ،کپي گذرنامه خود را نيز بايد ارائه دهند.
ثبت شرکت در وزارت دادگستري بدون پرداخت وجه و حد اکثر ظرف مدت  10روز از
زمان ارائه درخواست صورت ميگيرد .براي تأسيسشرکتهاي سهامي ،فرد متقاضي بايد
تأئيديه بانک را ارائه كند،که بر اساس آن حداقل  50درصد از ميزان سرمايه اوليه شرکت
در حساب مؤسس وجود داشته باشد.
دريافت کارت مربوط بهکميته ملي آمار نيز دو روز پس از معرفي فرد از سوي وزارت
دادگستري به اين کميته صادر ميشود.تمام مدارک ارائه شده از سوي اتباع خارجي بايد
به زبانهاي روسي يا قرقيزي ترجمه رسمي شده باشند .ثبت در اداره ماليات جمهوري
قرقيزستان و يا شعبات آن در مناطق مختلف اين کشور براي آغاز فعاليت در قلمرو
قرقيزستان اجباري است و بهاين منظور ارائه مدارک زير الزامياست:
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تأئيديه ثبت دولتي (وزارت دادگستري) ،کپي اساسنامه شرکت و تکميل فرمهاي مربوطه
که از سوي اداره مالياتي ارائه ميشود و براي فعاليتهاي اقتصادي در قالب يک شخصيت
حقيقي ،ارائه کپي کارت آماري و کپي گذر نامه و فرمهاي مربوطه الزم است .در اين مرحله
سه کارت مالياتي از سوي فرد تکميل ميشود .پس از ثبت ،فرد ،کد مالياتي شخصي را
دريافت ميکند که ميتواند در تمام اسناد مالي و بانکي خود ،از آن استفاده كند .از تمام
فعاليتهاي اقتصادي و داراييهاي افراد در جمهوري قرقيزستان ،ماليات دريافت ميشود.
براي ايجاد شعبه يا اخذ نمايندگي شرکتهاي خارجي در جمهوري قرقيزستان افزونبر
مدارک مورد اشاره بايد اساسنامه شرکت ،ترجمه رسمي شده و ارائه شود و عالوه بر آن
مجوز هيئتمديره شرکت در خصوص ايجاد شعب ه و يا دفتر نمايندگي نيز بايد تهيه و
ترجمه شود.ايجاد شعبه و دفتر نمايندگي از نظر رويه مشابه بوده و تفاوتي ندارد و تنها
تفاوت اين دو مورد در اين است که همهفعاليتهاي مربوط به شعببايد با مجوز از شرکت
مادر صورت گيرد ،درحاليکه ايجاد دفتر نمايندگي ،اين مشکل را ندارد.

هتلهاي قرقيزستان

 www.southtravels.com/asia/kyrgyzstan/destination.html

جدول .38هتلهاي فعال در شهر بيشكك
هتل حيات
مكان

درخيابانهاي ساويسكي ،نزديك كاخ نكاح

قيمتها

يك خوابه 240 ،دالر ؛  2خوابه 350،دالر

شرايط

مديريت انگليسي ،اتريشي از مجموعه هتلهاي زنجيرههاي هايت5 ،ستاره قيمت از 150
دالر بهباال

مكان

در خيابان ماناس ،در مسير آالآرچاي

قيمتها

يك خوابه 90 :دالر؛ دوخوابه 120 :دالر

هتل آككمه _ (پينارآ سابق)
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شرايط

قرقيزي ،چهار ستاره

مكان

در خيابان فرونزه ،نزديك ميدان مادر

قيمتها

يك خوابه 78 ،دالر؛  2خوابه 95 ،دالز

شرايط

هتل سه ستاره ،قرقيزي

مكان

در خيابان ماناس ،بعد از هتل آككمه

قيمتها

يك خوابه3150 ،صوم؛  2خوابه 1650 ،صوم

شرايط

هتل سه ستاره ،دولتي

قيمتها

يك خوابه 1000 ،صوم؛  2خوابه 1650 ،صوم

شرايط

هتل سه ستاره دولتي

مكان

خيابان مدرووآ

قيمتها

يك خوابه 80 ،دالر؛  2خوابه 95 ،دالر

شرايط

دولوكس 110 ،دالر و سوئيت 320:دالر و پرزيدنشال 1000

هتل دوستيك

هتل ايسيكوول

هتل سيلك رود(جاده ابريشم)

هتل گولدن دراگون

در سطح شهر بيشكك هتل آپارتمانهايي نيز وجود دارد كه ظرفيتهاي محدود دارند و قيمتهاي آنها
بين  35تا  50دالر است.
آپارتمانهاي اجارهاي نيز در بيشكك وجود دارند كه بر اساس مكان ،كيفيت و امكانات موجود در آن
هر شبانه روز بين  30تا  50دالر متغيير است و معموالً تا  4نفر ميتوانند در آن اقامت داشته باشند.
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بازارها و مراكز تجاري
جدول .39بازارها و اصليترين مراكز تجاري فعال در شهر بيشكك
بازار تالچوك (دوردوي بازار)
فعاليت

پوشاك،كفش،كيف ،اسباب بازي ،موكت و ظروف و لوازم خانگي ،وسايل و ابزارآالت كار
و برقي و بصورت محدود مواد غذايي

مكان

بيرون از شهر بيشكك( 15كيلومتري ،در خيابان ساويسكي بهسمت شمال بيشكك)

توضيحات

در اين بازار چندين هزار كانتينر وجود دارد كه بهعرضه اقالم مورد اشاره ميپردازند و
از نظر قيمت نيز از بازارهاي مناسب محسوب ميشود .در هنگام حضور در اين بازار بايد
مراقب جيببرها و همچنين كف بازي واحدهاي تبديل ارز بود .اين بازار بهقسمتهاي
مختلف اروپايي ،قرقيزدوخت ،تركيهاي ،كرهاي و چيني تقسيم ميشود.

اورتاساي بازار
فعاليت

پوشاك،كفش،كيف ،مصالح ساختماني ،ابزار آالت كار و حيوانات و پرندگان

مكان

در شهر بيشكك در خيابان

توضيحات

در كنار اين بازار ،دست فروشهايي نيز همواره حضور دارند كه اقدام بهفروش وسايل
دست دوم منزل بهويژه وسايل قديميروسي ميكنند .در روزهاي يكشنبهاين دست
فروشها رونق مناسب و خوبي دارند .از نظر قيمت در مقايسه با تالچوك گرانتر است.

اوش بازار
فعاليت

مواد غذايي ،خشكبار ،پوشاك ،كيف ،كفش

مكان

در شهر بيشكك ،مابين خيابانهاي كيفسكي و تخته گل بهسمت غرب بيشكك

توضيحات

كنار اين بازار بسيار شلوغ ميباشد و از نظر قيمت نيز مناسب است.
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خداي برگن
فعاليت

وسايل يدكي

مكان

در خيابان اوش بهسمت بيرون از شهر در مسير تاشكند

عالمالدين بازار
فعاليت

بازار وسايل دسته دوم و لوازم چوبي و مبلمان

مكان

در خيابان ژيبيگ ژيلو بهسمت ايسيكوول

بازار تربار (بازار ميوه آك امير)
فعاليت

ميوه و سبزيجات

مكان

در خيابان مسكويسكي نرسيده بهپراودا

توضيحات

در اين بازار ميوه ،سبزيجات ،گوشت و خشكبار و ماهي عرضه ميگردد.

مدينه بازار
فعاليت

پارچه

توضيحات

مهمترين مركز عرضه پارچه در بيشكك و بخش قابل توجهي از آن در اختيار چينيها
است.

ماشين بازار
فعاليت

اتومبيل

مكان

در خيابان چوي ،بيرون از بيشكك ( 15كيلومتر)در مسير جاده تاشكند

توضيحات

روزهاي شنبهو يكشنبهداير است و روزهاي يكشنبهرونق خاصي دارد و مهمترين
مركز معامالت اتومبيل است.
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بازار آالآرچاي
فعاليت

مواد غذايي و محصوالت كشاورزي

مكان

در ابتداي خيابان مسكويسكي

توضيحات

در اين بازار كشاورزان از استانهاي مختلف توليدات كشاورزي خود را از اولين ساعات
روز به صورت عمدهفروشي عرضه ميكنند و تنها در ساعات پاياني روزهاي يكشنبههم
بازار عرضه حيواناتي مانند سگ و گربهدر اين محل داير است.

باتكن
فعاليت

مواد غذايي و محصوالت كشاورزي

مكان

در خيابان تولوستووآ

توضيحات

در اين بازار كشاورزان از استانهاي مختلف توليدات كشاورزي خود را از اولين ساعات
روز به صورت عمدهفروشي عرضه ميكنند و تنها در ساعت پاياني روز ممكن است
اقدام بهخرده فروشي كنند.

اسكوت اسكي رينوك يا ستاري تالچوك
فعاليت

حيوانات اهلي

مكان

در خيابان اورازبيكاوا

توضيحات

عرضه حيوانات اهلي مانند گاو و گوسفند و البته بخشي نيز وجود دارد كه مصالح
ساختماني در آن عرضه ميشود .محل اصلي بازار تالچوك كه تا قبل از سال  2000در
اين مكان بود.

كامفورت
فعاليت

مصالح ساختماني و ابزار آالت و وسايل برقي و الكتريكي ،رنگهاي ساختماني

مكان

خيابان پرآودا

توضيحات

در كنار اين بازار مجتمعي  10طبقه نيز ساخته شده بهنام مگاكامفورت كه در كنار بازار
قديميو سنتي كامفورت بهعرضه مصالح ساختماني ميپردازد .اجاره غرفه ماهيانه هر
متر مربع  15تا  20دالر است.
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جدول  .40مراكز تجاري در شهر بيشكك
بتا استور

فعاليت

مواد غذايي ،پوشاك ،لوازم خانگي،موبايل ،تزئينات،وسايل ورزشي ،بدليجات و صنايع
دستي قرقيزستان

مكان

در خيابان چوي قبل از رسيدن بهخيابان ماناس

توضيحات

اين فروشگاه با سرمايهگذاري تركيهاي در  4طبقه ساخته شده است .در جريان انقالب
ماه مارس كام ً
ال تخريب شد ،ولي مجددا ً راه اندازي شد .داراي رستوراني نيز در طبقه
دوم است كه غذاي حالل عرضه ميكند .اجاره غرفه ماهيانه هر مترمربع  35دالر
است.

صووم()SOOM
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدلي
جات و صنايع دستي و سيدي و نوارها

مكان

در خيابان چوي (تقاطع چوي ،ساويسكي)

توضيحات

سرمايهگذار اصلي آن ايتاليايي است و مهمترين و اصليترين مركز لوازم صوتي و
تصويري در بيشكك است ،ولي قيمتهاي آن كميگرانتر از ساير مراكز تجاري است.
بيشتر اجناس عرضه شده در اين مركز بهويژه در بخش پوشاك ايتاليايي است .اجاره
غرفه ماهيانه هر مترمربع  50دالر است.

پالزا
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدليجات
و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم ،ساعت

مكان

در خيابان پراودا ،مابين تقاطع چوي ،پراودا و تخته گل ،پراودا واقع شده است.

توضيحات

اجناس اروپايي و تركيهاي ،اجاره غرفه ماهيانه هر مترمربع  30دالر است.
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سيلك وي
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدليجات
و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم و ساعت

مكان

در خيابان چوي و بعد از تقاطع چوي ،پراودا واقع شده است.

توضيحات

اجناس اروپايي و تركيهاي
اجاره غرفه ماهيانه هر متر مربع 15تا  20دالر است.

كاروان
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدلي جات
و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم و ساعت

مكان

در خيابان كيفسكي

فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدلي
جات و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم و ساعت

مكان

در تقاطع خيابان ساويسكي ،ژيبيگ ژيلو

توضيحات

عرضه كننده اجناس چيني است .اين فروشگاه در جريان اتقالب ماه مارس غارت شد
ولي دوباره بازسازي و راه اندازي شد.

گويين

تاتان و تاتان قورولووش
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدلي
جات و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم و ساعت

مكان

در انتهاي خيابان چوي در روبروي كارخانه آب گرم بيشكك

توضيحات

فروشگاهي بزرگ در دو طبقه كه بخش عمدهاي از آن مبلمان است و عرضه كننده
اجناس چيني است .مركزي جديد در مجاورت ساختمان اصلي اين فروشگاه فعال است
كه تاتان قورولووش نام دارد و در آن مصالح ساختماني عرضه ميشود .اجاره غرفه
ماهيانه هر متر مربع  10تا  15دالر است.
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بركت
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدلي
جات و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم و ساعت

مكان

در خيابان چوي و پشت اوش بازار

توضيحات

سرمايه گذاران اماراتي طراحي و ساختهاند.

بركه
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدلي
جات و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم و ساعت

مكان

در خيابان مسكويسكي قبل از تقاطع مسكويسكي ،ساويسكي معروف بهموسابت

ودنخواه
فعاليت

پوشاك

مكان

در انتهاي خيابان ماناس تقريب ًابيرون از شهر ،بهسمت آالآراچاي

توضيحات

با سرمايهگذاري كرهايها ايجاد شده ولي رونق ندارد.

دوم تور گوولي
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدلي
جات و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم و ساعت

مكان

در خيابان مسكويسكي ،زير مجتمع ساختماني معروف بهدوم تور گوولي

رامستور
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدلي جات
و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم و ساعت

مكان

در تقاطع خيابان ساويسكي ،گوركي

توضيحات

فروشگاه زنجيرهاي تركيهاي است كه در آلماتي قزاقستان نيز شعبهدارد.
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بيشكك سيتي
فعاليت

وسايل الكترونيكي ،پوشاك ،لوازم خانگي ،موبايل ،تزئينات ،وسايل ورزشي ،بدلي
جات و صنايع دستي و سيدي و نوارهاي موسيقي و فيلم و ساعت

صووم 2
فعاليت

لوازم صوتي و تصويري ،بهصورت محدود مصالح ساختماني

مكان

بعد از سيلك وي در خياالن چوي است.

فروشگاههاي زنجيرهاي نارودني
فعاليت

مواد غذايي و بهداشتي

مكان

در سطح شهر بيشكك پراكنده است و بيش از  20شعبهدارد.

دين چين
مكان

تقاطع تخته گل ،ساويسكي

توضيحات

از اواسط سال  2006راه اندازي شد و متعلق بهسرمايه كذاران چيني

موتو
فعاليت

الكترونيك

مكان

تقاطع تخته گل ،ساويسكي

توضيحات

با سرمايهگذاري مشترك ايراني -قرقيزي ساخته شده است ولي در اجاره سرمايه
گذاران قزاقي است.
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مناطق آزاد تجاري

 www.fez.kg

مراكز توريستي و تفريحي

 www.cia.gov/cia/
 publications/factbook/geos/kg.hyml

نمايشگاههاي قرقيزستان
Kyrgyzstan, Bischkek
19.04.2006 21.04.2006

Bishkek (Kyrgyzstan(
BishkekBuild - International Kyrgyzstan
Exhibition Construction & Interiors, Heating &
Ventilation

25.05.2006 28.05.2006

Bishkek (Kyrgyzstan(
Kyrgyzstan - International Trade Fair for Capital
and Consumer Goods

12.09.2006 15.09.2006

Bishkek (Kyrgyzstan(
AgroProdExpo - International Specialized Food
Exhibition

12.10.2006 16.10.2006

Bishkek (Kyrgyzstan(
BISHKEK - International Industry and Consumer
Goods Fair

18.04.2007 20.04.2007

Bishkek (Kyrgyzstan(
BishkekBuild - International Kyrgyzstan
Exhibition Construction & Interiors, Heating &
Ventilation
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26.04.2007 30.04.2007

Bishkek (Kyrgyzstan(
Kyrgyzstan - International Trade Fair for Capital
and Consumer Goods

04.10.2007 08.10.2007

Bishkek (Kyrgyzstan(
BISHKEK - International Industry and Consumer
Goods Fair

24.10.2007 27.10.2007

Bishkek (Kyrgyzstan(
AgroProdExpo - International Specialized Food
Exhibition

16.04.2008 18.04.2008

Bishkek (Kyrgyzstan(
BishkekBuild - International Kyrgyzstan
Exhibition Construction & Interiors, Heating &
Ventilation

25.04.2008 29.04.2008

Bishkek (Kyrgyzstan(
Kyrgyzstan - International Trade Fair for Capital
and Consumer Goods

02.10.2008 06.10.2008

Bishkek (Kyrgyzstan(
BISHKEK - International Industry and Consumer
Goods Fair

29.10.2008 01.11.2008

Bishkek (Kyrgyzstan(
AgroProdExpo - International Specialized Food
Exhibition

April 2009

Bishkek (Kyrgyzstan(
BishkekBuild - International Kyrgyzstan
Exhibition Construction & Interiors, Heating &
Ventilation
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May 2009

Bishkek (Kyrgyzstan(
Kyrgyzstan - International Trade Fair for Capital
and Consumer Goods

September
2009

Bishkek (Kyrgyzstan(
AgroProdExpo - International Specialized Food
Exhibition

October 2009

Bishkek (Kyrgyzstan(
BISHKEK - International Industry and Consumer
Goods Fair

press

نام خبرگزاريها

 Slovo Kyrgyzstana - government-owned, published three times
a week
 Vecherniy Bishkek - private daily
 MSN - private daily
 ResPublica - private daily
 Litsa - mouthpiece of Ar-Namys Party
 Delo No - private weekly
 Liberalnaya Gazeta - private weekly
 Obshchestvennyy Reyting - private weekly
 RIF Obozreniye - private weekly
 Times of Central Asia - Bishkek-based, English-language,
regional coverage
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 News agencies
 Kabar - state-run, English-language pages
 AKIpress - private, English-language pages
 24 kg - private, English-language pages

آژانسهاي خبري

انواع روزنامههای قرقيزستان

 AKIpress
 BBC News: Kyrgyzstan
 Central Asia Caucasus Analyst
 EurasiaNet: Kyrgyzstan
 Institute for War and Peace Reporting
 Kabar
 Kyrgyz Embassy, Washington DC
 Radio Free Europe: Kyrgyzstan
 Times of Central Asia

121 /  پيوستها:بخش سوم

منابع و مآخذ
 بولتن ريسك.1

 آمارنامه گمركي جمهوري اسالمي ايران.2
www.Trademap.org : ؛ سايت مركز تجارت جهانيITC .3
www.minfin.kg : سايت وزات بازرگاني قرقيزستان.4
www.irtp : سايت نقطه تجاري.5
www.OEDC.com : سايت پروفايل كشورها.6
www.kwintessential.co.uk : سايت فرهنگ مذاكره.7
www.communicaid.com : سايت فرهنگ مذاكره.8
www.wto.org : سايت سازمان تجارت جهان.9
www.wikipedia.org .10
www.mapofworld.com .11
www.southtravels.com .12
eng.concept.kg .13
www.doingbusiness.org .14
www.kyrgyzstan.org .15
www.fez.kg .16
www.cia.gov .17
www.orexca.com .18
www.worldbank.org : سايت بانك جهاني.19
www.intracen.org .20

 / 122راهنماي تجارت با كشور قرقيزستان

بخش اول :كليات ،فصل اول :محيط سياسي و قانوني 123 /

 / 124راهنماي تجارت با كشور قرقيزستان

