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1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΑΣ
Έκταση

469.430 τ.χλμ.

Πληθυσμός

5,94 εκ.

Πυκνότητα πληθυσμού

13 άτομα ανά τ.χλμ.

Ποσοστό πληθυσμού σε αστικά κέντρα

52,5%

Μέση ηλικία πληθυσμού

26,9 έτη

Προσδόκιμο ζωής

68,6 έτη

Γλώσσα

Τουρκμενική

Πρωτεύουσα

Ασγκαμπάτ
Turkmen Manat (TMT)
$1 = 3,42 TMT (6.7.2022)
€1 = 3,58 TMT (6.7.2022)
Ashgabat City, Ahal Province, Balkan
Province, Daśoguz Province, Lebap
Province, Mary Province

Εθνικό Νόμισμα
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
Διοικητικές περιφέρειες

(Επισημαίνεται ότι δεν είναι διαθέσιμα επιβεβαιωμένα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για το
Τουρκμενιστάν και παρατηρείται πολύ συχνά σημαντική απόκλιση των όποιων στοιχείων
δημοσιεύονται από τους διάφορους διεθνείς οργανισμούς, Συχνά δε οι εν λόγω οργανισμοί να
παραλείπουν την εν λόγω χώρα από τις σειρές των στατιστικών στοιχείων που εκδίδουν).

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από το 1991 το Τουρκμενιστάν είναι ανεξάρτητη Δημοκρατία της Κεντρικής Ασίας. Η χώρα
διοικείται από τον Πρόεδρο Gourbangouly BERDYMOUKHAMEDOV από το 2007. Ο
πληθυσμός των 6 εκ. κατοίκων είναι κυρίως αγροτικός και η επικρατούσα θρησκεία είναι το
Ισλάμ.
Πρόκειται για τη λιγότερο πυκνοκατοικημένη χώρα στην περιοχή καθώς είναι σε μεγάλο
βαθμό ερημική. Εντατική γεωργία συναντάται σε αρδευόμενες οάσεις.
Η χώρα είναι, όμως, προικισμένη με σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου και
πετρελαίου. Η οικονομία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή και την εξαγωγή
φυσικού αερίου, πετρελαίου, πετροχημικών και, σε μικρότερο βαθμό, του βαμβακιού, του
σίτου και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Ειδικότερα, όσον αφορά στο φυσικό αέριο, το Τουρκμενιστάν έχει το τέταρτο
σημαντικότερο αποδεδειγμένο απόθεμα στον κόσμο (7,2% του παγκόσμιου συνόλου) μετά
τη Ρωσία, το Ιράν και το Κατάρ1. Το πεδίο φυσικού αερίου Galkynysh στο δυτικό
Τουρκμενιστάν συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων παγκοσμίως.
Οι πωλήσεις φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των εξαγωγών
του Τουρκμενιστάν, και κατευθύνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους στην Κίνα μέσω του
αγωγού φυσικού αερίου Trans-Asia, με ετήσια δυναμικότητα 55 δις m3. Σε αυτό το πλαίσιο,
όσο ανακάμπτει η ζήτηση από την Κίνα, αναμένεται βελτίωση των τ/εσόδων με θετική
συμβολή στην οικονομία της χώρας.
Προς την Ρωσία οι εξαγωγές φυσικού αερίου συνεχίζονται βάσει σύμβασης του 2019 με την
Gazprom. Πάντως, παρότι ο επί σοβιετικής εποχής αγωγός φ.α προς τη Ρωσία έχει ετήσια
δυναμικότητα 90 δις m3, η ποσότητα που ζητήθηκε από την Gazprom ανέρχεται σε μόλις
5,5 δις m3 ετησίως τα μέσα του 2024.
1

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TM/presentation-du-pays-1
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Προς το Ιράν δεν εξάγεται πλέον τ/φ.α. κατόπιν οικονομικής διαφωνίας το 2017.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι οι αγωγοί που μεταφέρουν φ.α προς Κίνα και Ρωσία
διέρχονται μέσω Ουζμπεκιστάν και Καζακστάν, εξίσου εξαγωγείς φ.α.
Παράλληλα, το Τουρκμενιστάν διερευνά δύο νέες οδούς εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω
αγωγού Τrans-Caspian2 προς την Τουρκία και την Ευρώπη και μέσω αγωγού TAPI3. Και τα
δύο projects, όμως, φαίνεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια στο επίπεδο της χρηματοδότησης
και ασφάλειας και δεν αναμένεται άμεσα ολοκλήρωσή τους.
Όσον αφορά στο πετρέλαιο, η ικανότητα παραγωγής και εξαγωγής του θα μπορούσε
να αυξηθεί χάρη στην παράταση της σύμβασης με τη ρωσική Tatneft έως το 2028 στο πεδίο
Goturdepe. Παράλληλα, προωθείται η συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν για την
συνεκμετάλλευση κοιτάσματος Dostluk με την συμμετοχή της ρωσικής Lukoil.
Το Τουρκμενιστάν είναι επίσης πλούσιο σε πρώτες ύλες για τη μεταποιητική, χημική
και κατασκευαστική βιομηχανία (θείο, ιώδιο, άλας, άργιλο, τσιμέντο, ασβεστόλιθο, γύψο
και τσιμέντο).
Προκειμένου για την περαιτέρω εκμετάλλευση των φυσικών αυτών πόρων του, το
Τουρκμενιστάν βασίζεται στην ανάπτυξη μιας βιομηχανίας πετροχημικών με βάση το αέριο
προσελκύοντας ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο, νέες μονάδες
έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια για την παραγωγή λιπασμάτων σε Mary,
Turkmenabat και Garabogaz, πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου στο Kiyanly και
βενζίνης στο Ovadan -Depe .
Στον αγροτικό τομέα, οι δύο μεγαλύτερες καλλιέργειες της χώρας είναι το βαμβάκι (το
μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής εξάγεται) και το σιτάρι, το οποίο καταναλώνεται στην
εγχώρια αγορά. Αυτές οι δύο καλλιέργειες δημιουργούν μια πραγματική πρόκληση στη
διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς το 94% της κατανάλωσης νερού του Τουρκμενιστάν
χρησιμοποιείται για άρδευση.
Άλλες καλλιέργειες (ντομάτες και φρούτα) αναπτύσσονται γρήγορα χάρη στην επέκταση της
τεχνολογίας του θερμοκηπίου, με την σημαντική οικονομική υποστήριξη της EBRD.
Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια ανάπτυξης της υποδομής μεταποίησης της
γεωργικής παραγωγής.
Σημειώνεται ότι η γεωργία αντιπροσωπεύει περί το 8% του ΑΕΠ, απασχολεί σχεδόν το
ήμισυ του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Εν γένει η οικονομία του Τουρκμενιστάν είναι από τις λιγότερο ανταγωνιστικές και
παρουσιάζει σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και του ρόλου των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κρατική ιδιοκτησία και ο παρεμβατισμός παραμένουν
2

μήκους 300 χλμ., από το Turkmenbashy δυτικά προς το Μπακού, ο οποίος, εάν υλοποιηθεί, θα
συνδεθεί με τον Southern Gas Corridor για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Παρά την
πρόοδο τον Αύγουστο του 2018, για το καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας μέσω της οποίας θα περάσει αυτός ο
αγωγός, παραμένει το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων και της κατανομής των πόρων που
εμπεριέχονται.
3

TAPI/Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India μήκους 1600 χλμ. , με μέγιστη χωρητικότητα 33 δις m3
ετησίως. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1995 αλλά έχει διακοπεί προς το παρόν, λόγω διαφωνιών σχετικά με
τις τιμές φ.α και δυσκολιών και καθυστερήσεων στο Αφγανιστάν.
4

έντονα και δεν διαφαίνεται κυβερνητική πρόθεση μεταβολών παρά τις περιστασιακές
εξαγγελίες για μερική ιδιωτικοποίηση. Επιπλέον, η εκτεταμένη διαφθορά και η
εφαρμοζόμενη πολιτική απομόνωσης συμβάλλουν στην έλλειψη ουσιαστικής και
ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης. Το Τουρκμενιστάν, πάντως, ισχυρίζεται ότι διαθέτει
σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα, όμως, λόγω αδιαφάνειας και έλλειψης διαθέσιμων
στοιχείων δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των ισχυρισμών από τους διεθνείς οργανισμούς.
Επισημαίνεται ακόμη ότι η χώρα λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια από την
διεθνή κοινότητα, για την χρηματοδότηση έργων υποδομών.

2.1.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη αναφορά της EBRD για το Τουρκμενιστάν4, το 2021
η τ/οικονομία δείχνει να ανακάμπτει χάρη στην ενίσχυση της ζήτησης από την Κίνα και την
αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου προς αυτήν.
Η τ/κυβέρνηση ανήγγειλε ότι τον Ιούνιο 2021 αποπληρώθηκε το χρέος προς την Κίνα
για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου και άλλων υποδομών και ότι εφεξής όλα τα
έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου θα πιστώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, ο
οποίος αναμένεται πλεονασματικός για το 2021
Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο 2021 η Fitch Ratings βαθμολόγησε την πιστοληπτική
ικανότητα του Τουρκμενιστάν με Β+.

Πίνακας 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Τουρκμενιστάν
2017
Ονομαστικό ΑΕΠ

2018

2019

2020

2021
53,1***

37,93

40,79

45,52

Ν/Α

4,5

5,4

5,6

0,8*

6.650

7.083

7.586

7.967

Ανεργία

3,9%

3,8%

3,9%

4,07*

Ν/Α

Πληθωρισμός
Ισοζύγιο Γενικής
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
Χρέος Γενικής
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος

8,0%

13,2%

13,4%

8.9*/10**

12,5*

-2,8

-0,2

-0,8

Ν/Α

28,8

29,1

29,8

30.9***

2,1

2,2

N/A

Ν/Α

-10,4

+5,5

+5,1

-2,6*

($ ΗΠΑ δις)

Μεταβολή ΑΕΠ %
Κατά κεφαλή ΑΕΠ
( $ ΗΠΑ)

(% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% ΑΕΠ)

4,93***
N/A

Ν/Α
Ν/Α
Ν/Α
1,0*

Πηγές: Παγκόσμια Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα Τουρκμενιστάν
*EBRD ** Asian Development Bank ***ΔΝΤ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το εξωτερικό εμπόριο της χώρας ελέγχεται από το κρατικό Εθνικό Χρηματιστήριο
Βασικών Προϊόντων. Η πρόσβαση στις ξένες αγορές είναι περιορισμένη όπως και σε πηγές

4
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χρηματοδότησης. Παράλληλα, συγκρατείται η χαμηλή παραγωγικότητα, το υψηλό
μεταφορικό κόστος και οι χαμηλής ποιότητας υποδομές.
Παρά την επιχειρούμενη προσπάθεια διαφοροποίησης τόσο του φάσματος των
εξαγομένων προϊόντων του όσο και των προορισμών των εξαγωγών του, το Τουρκμενιστάν
παραμένει απόλυτα εξαρτημένο από το φυσικό αέριο και την αγορά της Κίνας και,
επομένως, απολύτως ευάλωτο στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών.
Σημειώνεται δε η παράλληλη σημαντική προσπάθεια επέκτασης των εξαγωγών μη
πρωτογενών και ενδιάμεσων αγαθών.

Πίνακας 2. Εξωτερικό Εμπόριο Τουρκμενιστάν
2016
Εξαγωγές Προϊόντων και
Υπηρεσιών
Εισαγωγές Προϊόντων και
Υπηρεσιών
Όγκος Εμπορίου
Εμπορικό Iσοζύγιο
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα

2017

2018

2019

2020

2021

8,01

8,52

9,23

9,72

Ν/Α

Ν/Α

5,22

4,41

2,43

2,96

Ν/Α

Ν/Α

13,23

12,93

11,66

12,68

-

-

2,79

4,11

6,8

6,76

-

-

[Επεξεργασία Γρφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]

Ποσά: δις $ ΗΠΑ

Από τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και το SESRIC5 καταγράφεται ότι οι εξαγωγές
αγαθών του Τουρκμενιστάν το 2021 ανέρχονται σε 9,2 δις $ και οι εισαγωγές σε 4,02 δις $.
2.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων 2021 της UNCTAD, οι εισροές
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στο Τουρκμενιστάν ανήλθαν σε $1,5 δις, το δε εκτιμώμενο
απόθεμα ΑΞΕ σε $40,7 δις. Η Κίνα, η Ρωσία, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν φαίνεται να
παραμένουν οι κύριοι επενδυτές στη χώρα. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η γεωργία
και οι κατασκευές είναι οι προτιμώμενοι τομείς για επενδύσεις.
Σύμφωνα δε με την Υπηρεσία Προσέλκυσης Επενδύσεων στο Τουρκμενιστάν, σημαντικές
ευκαιρίες επενδύσεων πλην των προαναφερόμενων παρουσιάζουν και η
κλωστοϋφαντουργία και οι υποδομές μεταφορών.
2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2022

Σύμφωνα με την τ/κυβέρνηση η ευρεία εφαρμογή της ψηφιοποίησης σε όλη την
χώρα, η ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλεκτρονικών, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής
αγαθών προς εξαγωγή, η μείωση των εισαγωγών και η ταυτόχρονη αύξηση της εγχώριας
παραγωγής σε συνδυασμό με την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, θα οδηγήσουν
σε αύξηση του τ/ΑΕΠ κατά 6,5%.
Δυτικές πηγές περιορίζουν την πρόβλεψη οικονομικής ανάπτυξης στο 3,9%.
2.4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

Το Τουρκμενιστάν (χώρα του ομίλου G77) είναι μέλος των ακόλουθων οργανισμών:
5

https://www.sesric.org/sesric-about.php
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Asia Development Bank (ADB),
Commonwealth of Independent States (CIS),
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),
UN Food & Agriculture Organization (FAO),
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD),
International Civil Aviation Organization (ICAO),
Islamic Development Bank (IDB),
International Finance Corporation (IFC),
International Monetary Fund (IMF),
International Maritime Organization (IMO),
UN International Fund for Agricultural Development (IFAD),
International Olympic Committee (IOC),
International telecommunication Union (ITU),
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA),
Shanghai Cooperation Organization (SCO),
UN Conference on Trade and Development (UNCTAD),
UN Industrial Development Organization (UNIDO),
UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
Universal Postal Union (UPU),
UN World Tourism Organization (UNWTO),
World Customs Organization (WCO),
World Health Organization (WHO),
World Intellectual Property organization (WIPO),
World Meteorogical Organization (WMO).

Τον Δεκέμβριο 2021 το Τουρκμενιστάν κατέθεσε αίτηση ένταξης στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου/ WTO, στον οποίο μετέχει ως παρατηρητής από το 2020.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
3.1. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Οι ελληνικές εξαγωγές στο Τουρκμενιστάν το 2021 ανήλθαν σε 0,76 εκ. € έναντι 2,1 εκ.
το 2020, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές, οι οποίες διατήρησαν τη δυναμική τους λόγω
πετρελαιοειδών, ανήλθαν στα €39,4 εκ., έναντι 32,9 εκ. το 2020.
Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση όγκου εμπορίου στα €40,1 εκ.
μειωμένου κατά 14,5% και τη αύξηση ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου στα €38,6 εκ.

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Τουρκμενιστάν (με πετρελαιοειδή)
2017
Ελληνικές
Εξαγωγές
Ελληνικές
Εισαγωγές
Εμπορικό
Ισοζύγιο
Όγκος
Εμπορίου
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

2018

2019

2020

2021

2020-2021
(μεταβολή
%)

1.902.246

3.456.701

11.770.788

2.114.563

760.309

-64

22.219.654

48.641.665

40.084.580

32.951.700

39.395.406

19,5

-20.317.408

-45.184.964

-28.313.792

-30.837.137

-38.635.097

25,3

24.121.900

52.098.366

51.855.368

35.066.263

40.155.715

14,5

Ποσά: ευρώ
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Οι κύριες ελληνικές εξαγωγές στο Τουρκμενιστάν αφορούσαν μάρμαρα, πλεκτικές
ύλες, εμπιστευτικά προϊόντα, φάρμακα, χαρτί. Οι εισαγωγές από αυτό κυρίως λάδια από
πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά, θείο ακατέργαστο και ουρία.
3.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει εκδηλωθεί προς το Γραφείο μας ιδιαίτερο
επιχειρηματικό ενδιαφέρον για το Τουρκμενιστάν. Δεδομένης της συνολικής εικόνας,
ευκαιρίες επενδύσεων αλλά με υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο, φαίνεται να υπάρχουν στον
εξορυκτικό τομέα, ενώ εκ των πραγμάτων περιορισμένες είναι οι δυνατότητες στον
εμπορικό τομέα.
Δεδομένου ότι το Τουρκμενιστάν λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια από την
διεθνή κοινότητα, μέσω της οποίας υλοποιείται σειρά έργων υποδομών στην χώρα που
πιθανόν να μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της ελληνικής επιχειρηματικής
κοινότητας.

4. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Government of Turkmenistan: https://www.turkmenistan.gov.tm/_eng/



Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan: https://www.mfa.gov.tm/en



MFA Diplomatic Missions of Turkmenistan: https://www.tmembassy.gov.tm/en



MFA Essential Websites: https://www.mfa.gov.tm/en/essential-websites



Central Bank of Turkmenistan: https://www.cbt.tm/en/



Invest in Turkmenistan: http://invest.gov.tm/



Ministry of Energy of Turkmenistan: http://www.minenergo.gov.tm/en



State Committee for Statistics Turkmenistan: https://www.stat.gov.tm/



Chamber of Commerce and Industry Turkmenistan: www.cci.gov.tm



Turkmenistan News Agency: https://tdh.gov.tm/ru/
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