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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Α.1. Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 
 

Επίσημη ονομασία Δημοκρατία του Τουρκμενιστάν  (Republic of Turkmenistan) 
Πρωτεύουσα Ashgabat 
Έκταση 469.430 τ.χλμ. 
Πολίτευμα Προεδρευόμενη Δημοκρατία 
Πρόεδρος Gurbanguly Berdimuhamedov 

Νόμισμα 
Turkmen Manat (TMT) 
$1 = 3,50 TMT (31.10.2022) 
€1 = 3,48 TMT (31.10.2022) 

Γεωγραφία 
Eίναι παρα-Κάσπια χώρα και συνορεύει με  Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Ιράν 
και Αφγανιστάν. 

Φυσικοί πόροι και κύριες 
γεωργικές καλλιέργειες 

Φυσικό αέριο, βαμβάκι, σιτάρι. 

  
Α.2. Δημογραφικά Στοιχεία 
 

Πληθυσμός 5,94 εκ. 

Μεγαλύτερες πόλεις 
Ashgabat  (πρωτεύουσα με 727.700 κατοίκους), Turkmenabat (234.817), 
Dashoguz (166.500), Mary (114.680)  

Εθνοτικές ομάδες Τουρκμένοι (85%), Ουζμπέκοι (5%), Ρώσοι (4%) 
Ομιλούμενες γλώσσες Τατζικική, ουζμπεκική, κιργιζική, ρωσική 

 
 
Α.3. Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς1 (2021) 
 

Αξία ΑΕΠ (δις $ ΗΠΑ) $53.1 δις *** 
Αξία ΑΕΠ/κεφαλή ($) $8.105 *** (δεν αφορά το σύνολο του πληθυσμού) 
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ 2021 6,2% 
Πληθωρισμός 12,5% * 
Δημόσιο χρέος ως προς ΑΕΠ % 30,9% 
Κύριες  χώρες προέλευσης ΑΞΕ Κίνα, ΕΕ, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Τουρκία, Ρωσία 
Αξία εξαγωγών αγαθών (δις $ ΗΠΑ) $9,21 δις *** 
Αξία εισαγωγών αγαθών (δις $ ΗΠΑ) $4,03 δις *** 
Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα μηχανολογικός εξοπλισμός, χημικά, τρόφιμα 

Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα 
φυσικό αέριο και λοιποί υδρογονάνθρακες (88%), βιομηχανικά 
είδη (9%), αγροτικές πρώτες ύλες (4%). 

Κυριότεροι προμηθευτές Τουρκία, Ρωσία, Κίνα, ΗΑΕ, Γερμανία 
Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί Κίνα, Ουκρανία, Τουρκία, Ιράν, Γεωργία, Ουζμπεκιστάν, Ρωσία 

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

                                                           
1 Δεν είναι διαθέσιμα επιβεβαιωμένα στατιστικά στοιχεία για το Τουρκμενιστάν, ενώ παρατηρείται σημαντική απόκλιση των στοιχείων των διεθνών 
οργανισμών.  Η πλειάδα των στοιχείων πηγάζει από δηλώσεις του Τ/Προέδρου και τοπικών ΜΜΕ. 
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 Πλεονεκτήματα: 
 Τέταρτη χώρα στον κόσμο με μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου (σχεδόν 10% του συνόλου). 
 Στρατηγική θέση στην Κεντρική Ασία και μεταξύ, αφενός, της Κίνας και, αφετέρου, της Ρωσίας και 

της Ευρώπης μέσω της Κασπίας Θάλασσας. 
 Καλή δημοσιονομική διαχείριση / Μέτριο επίπεδο χρέους. 
 Απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) τον Ιούλιο του 

2020, με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων για πλήρη ένταξη μέχρι το 2025. 

 Αδύναμα Σημεία: 
 Ισχυρή εξάρτηση από υδρογονάνθρακες (93% των εξαγωγών, εκ των οποίων το 83% είναι  φ.α. 
 Περιορισμένη διαφοροποίηση εξαγωγών. 
 Ισχυρή εξάρτηση από την Κίνα (λαμβάνει σχεδόν το 85% των εξαγωγών φ.α.). 
 Χαμηλό μερίδιο του ιδιωτικού τομέα στην οικονομική δραστηριότητα, με την οικονομία και το 

τραπεζικό σύστημα να κυριαρχούνται από κρατικά μονοπώλια. Υφίστανται περιορισμοί στην αγορά 
ξένου συναλλάγματος, στον επαναπατρισμό κερδών και πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. 

 Εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό κλίμα, αυστηροί περιορισμοί και έλεγχοι στο εμπόριο, τις τιμές 
και την αγορά συναλλάγματος που καθιστά επιζήμιες τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 Κακή ποιότητα υποδομών (ιδίως στις μεταφορές και στην υγεία) και ανεπαρκής περιφερειακή 
διασυνδεσιμότητα. 

 Κακή διακυβέρνηση (διαφθορά, αυταρχισμός, καταστολή, πολιτικοποίηση δικαστικού συστήματος, 
αδιαφάνεια του στατιστικού συστήματος). 

 Θέματα ασφάλειας, μη έλεγχος των συνόρων με το Αφγανιστάν. 

 
 
Οικονομία: 
Το Τουρκμενιστάν με στρατηγική γεωγραφική θέση στην Κεντρική Ασία κέρδισε την ανεξαρτησία του από 
την Σοβιετική Ένωση το 1991. Κατέχει από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου  (4η 
χώρα παγκοσμίως). Εκτός από τους υδρογονάνθρακες, το σιτάρι και το βαμβάκι, η χώρα είναι πλούσια σε 
πρώτες ύλες για την μεταποιητική, χημική και κατασκευαστική βιομηχανία (θείο, ιώδιο, άλας, τσιμέντο, 
ασβεστόλιθο, γύψο και τσιμέντο). 

Το Τουρκμενιστάν είναι σε μεγάλο βαθμό μια ερημική χώρα (η έρημος Karakum καλύπτει το 80% της 
χώρας) με εντατική γεωργία σε αρδευόμενες οάσεις. Οι δύο μεγαλύτερες καλλιέργειες είναι το βαμβάκι (το 
μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής εξάγεται) και το σιτάρι, το οποίο καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά. 
Αν και η γεωργία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 8% του ΑΕΠ, συνεχίζει να απασχολεί σχεδόν το ήμισυ του 
εργατικού δυναμικού της χώρας (η καλλιέργεια βάμβακος συνεισφέρει κατά 4% στο τ/ΑΕΠ με ετήσια 
παραγωγή 300 χιλ. τόνους). Πέρα από  τους υδρογονάνθρακες και την γεωργία, η χώρα είναι πλούσια σε 
πρώτες ύλες για τη μεταποιητική, χημική και κατασκευαστική βιομηχανία (θείο, ιώδιο, άλας, άργιλο, 
τσιμέντο, ασβεστόλιθο, γύψο και τσιμέντο).  

Η οικονομία του Τουρκμενιστάν είναι από τις λιγότερο ανταγωνιστικές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης. Παράλληλα, λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή 
βοήθεια από την διεθνή κοινότητα, μέσω της οποίας υλοποιούνται έργα υποδομών. Οι ιδιωτικές 
επενδύσεις (36% του ΑΕΠ) αναμένεται να επιβραδυνθούν και οι δημόσιες επενδύσεις συμβάλλουν θετικά, 
αλλά δεν είναι ικανές μόνες τους να ωθήσουν υψηλά το ρυθμό της ανάπτυξης. 
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Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη αναφορά της EBRD για το Τουρκμενιστάν, 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 φ.α. και άλλων υποδομών και ότι εφεξής όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις 
πετρελαίου θα πιστώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, ο ήταν πλεονασματικός για το 2021.  Η 
οικονομία του Τουρκμενιστάν συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από διάχυτη κρατική παρέμβαση και κρατική 
ιδιοκτησία. Αν και ο αριθμός των ιδιωτών επιχειρηματιών και εταιρειών αυξάνεται, ο ιδιωτικός τομέας 
παραμένει μικρός και ελέγχεται στενά από το κράτος.  
               
Όσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο, επισημαίνεται ότι το Τουρκμενιστάν κατόρθωσε να επεκτείνει τις 
εξαγωγές μη πρωτογενών και ενδιάμεσων αγαθών. Το 2020, ο όγκος των εξαγωγών εκτός από καύσιμα και 
ενεργειακούς πόρους αυξήθηκε κατά 8% σε σύγκριση με το 2019. Ταυτόχρονα, το μερίδιο αυτής της 
κατηγορίας εμπορευμάτων στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας αυξήθηκε από 9,9% σε 14,6%. Υψηλότεροι 
ρυθμοί ανάπτυξης της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος σημειώθηκαν στην ηλεκτρική 
ενέργεια (250%), στα λιπάσματα (73,4%), στο θείο (43,3%), στο σαπούνι και απορρυπαντικά (43%), στο 
ακατέργαστο μετάξι (33,7%), στο ιώδιο (27%) και στα τελικά υφάσματα (23,1%). Τα γεωργικά προϊόντα 
(φρούτα και λαχανικά) καθώς και τα προϊόντα διατροφής (φυτικά έλαια, είδη ζαχαροπλαστικής, 
κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά) καταλαμβάνουν επίσης σημαντικό μέρος των εξαγωγών. 
 
Το 2021, ο όγκος του εξωτερικού εμπορικού κύκλου εργασιών του Τουρκμενιστάν ανήλθε σε $15,1 δις. Οι 
εξαγωγές του Τουρκμενιστάν προς τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 63% σε σύγκριση με το 2020 και 
προσέγγισαν τα $440 εκ. (κυρίως σε Ιταλία, Ελλάδα και Ρουμανία). Το 2021, ο όγκος των εξαγωγών αγαθών 
από το Τουρκμενιστάν στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 92% σε σύγκριση με το 2020 και ανήλθε σε $680 εκ. 
 
Το 2021, το Τουρκμενιστάν ανέπτυξε ενεργά οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με γειτονικές χώρες - 
Ρωσία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Καζακστάν, Ιράν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και 
Εμπορίου του Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν έγινε η πρώτη χώρα από την ΚΑΚ με την οποία το Τατζικιστάν 
αύξησε σημαντικά το εμπόριο, το οποίο αυξήθηκε περισσότερο από 150%. Επίσης, το Τουρκμενιστάν 
αύξησε σταθερά το μερίδιό του στο εξωτερικό εμπόριο του Ουζμπεκιστάν. Σύμφωνα με την Κρατική 
Στατιστική Επιτροπή του Ουζμπεκιστάν το 2021, τον μεγαλύτερος όγκος εξωτερικού εμπορίου κατέγραψε η 
Ρωσία (17,9%), η Κίνα (17,7%), το Καζακστάν (9,3%), η Τουρκία (8,1%), η Δημοκρατία της Κορέας ( 4. 5%), 
Κιργιστάν (2,3%) και Τουρκμενιστάν (2,1%). Η συνοριακή εμπορική ζώνη μεταξύ των δύο φίλων κρατών θα 
συμβάλει στην αύξηση του αμοιβαίου εμπορίου. Το εμπόριο μεταξύ του Τουρκμενιστάν και του Ιράν 
αυξήθηκε σημαντικά (+85%).  
 
Το 2021, επήλθε ανάκαμψη λόγω της αξίας και του όγκου των εξαγωγών φ.α ως αποτέλεσμα της 
ανάκαμψης των κινεζικών αγορών το β’ εξάμηνο του 2020.  Οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Ρωσία θα 
συνεχιστούν βάσει της σύμβασης που υπεγράφη στα μέσα του 2019 με την Gazprom, αν και οι όγκοι 
αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότεροι από ό,τι πριν από τρία χρόνια, όταν το εμπόριο είχε ανασταλεί 
(5,5 δις κ.μ. ετησίως, την περίοδο 2019-2024). Η πτώση των εξαγωγών φ.α. μείωσε το πλεόνασμα 
τρεχουσών συναλλαγών, οι αυστηροί έλεγχοι κεφαλαίου περιόρισαν τις άμεσες ξένες επενδύσεις στις 
δραστηριότητες παραγωγής υδρογονανθράκων. Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του manat είναι  σε 
μεγάλο βαθμό υπερτιμημένη, ενώ υφίσταται παράνομη αγορά συναλλάγματος. Γενικά, οι θετικές τάσεις 
στον κύκλο εργασιών εξωτερικού εμπορίου του Τουρκμενιστάν, αποδίδονται στην αύξηση του μεριδίου των 
μη ενεργειακών αγαθών στις εξαγωγές,στ η μείωση των εισαγωγών, στις αλλαγές στη γκάμα προϊόντων και 
στη γεωγραφική δομή του εξωτερικού εμπορίου, συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του οικονομικού 
δυναμικού της χώρας και τη σταδιακή ένταξη της χώρας στην παγκόσμια οικονομία.  
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Μετά τα αποτελέσματα 8μήνου του 2022, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ του Τουρκμενιστάν παραμένει στο 
επίπεδο του 6,2%, σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου Serdar Berdimuhamedov. Επίσης, σημείωσε ότι η 
κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών και κοινωνικών εγκαταστάσεων συνεχίζεται στη χώρα (νέοι οικισμοί, 
κτίρια κατοικιών εμβαδού 320.000 τ.μ., κέντρα υγείας και αναψυχής, σχολεία, νηπιαγωγεία και πολλές 
άλλες εγκαταστάσεις), υπό κατασκευή είναι περίπου 3.000 εγκαταστάσεις αξίας $38 δις.και τόνισε ότι είναι 
απαραίτητο να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το τεράστιο δυναμικό των βιομηχανιών, να διαφοροποιηθεί η 
οικονομία και να επεκταθεί ο κατάλογος των εξαγόμενων τουρκμενικών προϊόντων. 
 
Αναφερόμενος στις βασικές πτυχές ανάπτυξης της τ/οικονομίας, ο επικεφαλής του Τουρκμενιστάν 
σημείωσε ότι η χώρα διατηρεί αξιόπιστη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και ο όγκος των 
επενδύσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αυξάνεται συστηματικά. Σημείωσε επίσης ότι σύμφωνα με το 
Εθνικό Αγροτικό Πρόγραμμα, έχουν εκταμιευθεί άνω του 1,3 δις  manat κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Το 
Τουρκμενιστάν είναι πλούσιο σε πρώτες ύλες για τη μεταποιητική, χημική και κατασκευαστική βιομηχανία 
(θείο, ιώδιο, άλας, άργιλο, τσιμέντο, ασβεστόλιθο, γύψο και τσιμέντο) και προσελκύει ξένες επενδύσεις για 
την ανάπτυξη των τομέων αυτών. 
 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων 2021 της UNCTAD, οι εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 
στο Τουρκμενιστάν ανήλθαν σε $1,45 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 με 
την Υπηρεσία Προσέλκυσης Επενδύσεων στο Τουρκμενιστάν, σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων πλην των 
προαναφερόμενων παρουσιάζουν και η κλωστοϋφαντουργία και οι υποδομές μεταφορών. 
 
Τον Αύγουστο 2021, η Fitch Ratings βαθμολόγησε την πιστοληπτική ικανότητα του Τουρκμενιστάν με Β+ και 
τον Φεβρουάριο 2022 το τοπικό νόμισμα επίσης σε Β+. 
 
Τον Ιούλιο 2020 το Τουρκμενιστάν απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 
Διαπραγματεύσεις για μελλοντική ένταξη αναμένεται να ξεκινήσουν το 2025. Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, οι 
χώρες - μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν να συγκροτήσουν μια ομάδα εργασίας για την ένταξη του 
Τουρκμενιστάν. 
 
Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουρκμενιστάν2 διέπονται από την Ενδιάμεση 
Συμφωνία για το Εμπόριο και τα Εμπορικά Θέματα, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2010, εν 
αναμονή της επικύρωσης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η Στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, του Ιουνίου 2019, μαζί με τα σχετικά 
συμπεράσματα του Συμβουλίου του ιδίου μήνα/έτους, παρέχουν το συνολικό περιφερειακό πλαίσιο 
δέσμευσης της ΕΕ. 
 
Το 2021, το Τουρκμενιστάν κατατάχθηκε στην 169η θέση από τις 180 θέσεις στον Δείκτη Διαφθοράς που 
δημοσιεύτηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια. Βαθμολογικά, το αποτέλεσμα του Τουρκμενιστάν δεν άλλαξε: η 
χώρα σημείωσε ξανά 19 βαθμούς από τους πιθανούς 100. Το Κονγκό και το Μπουρούντι έχουν την ίδια 
βαθμολογία. Ο μέσος όρος βαθμολογίας για την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία είναι 36 βαθμοί. 
«Στην Κεντρική Ασία, πολλοί πολιτικοί ηγέτες έχουν χρησιμοποιήσει το COVID-19 ως μανδύα για να 
εισαγάγουν νέους περιορισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα», σημειώνει η έκθεση της Διεθνούς 
Διαφάνειας. Ο περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέεται άμεσα με την αύξηση της διαφθοράς, 
καθώς εμποδίζει την καταπολέμηση της δωροδοκίας. 

                                                           
2 https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-turkmenistan-relations_en 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-turkmenistan-relations_en
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Εκ των μεγαλύτερων κοινωνικών προβλημάτων στη χώρα αποτελεί η πρόσβαση του πληθυσμού στα 
καταστήματα τροφίμων. Στα επιδοτούμενα από το κράτος καταστήματα, ορισμένοι τύποι προϊόντων 
μπορούν να αγοραστούν πολύ φθηνά, αλλά από την Άνοιξη του 2020, οι πωλήσεις τους έχουν περιοριστεί 
σημαντικά για λόγους εφοδιαστικής αλυσίδας και διαφθοράς. Από την άλλη, τα ιδιωτικά καταστήματα 
προσφέρουν όλα τα είδη αγαθών και τροφίμων, αλλά σε πολύ υψηλότερες τιμές. Ο Υπουργός Εξωτερικών 
Meredov πρότεινε το Τουρκμενιστάν να γίνει μέλος του Διεθνούς Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη 
(IFAD) και να αποκτήσει καθεστώς παρατηρητή στον Ισλαμικό Οργανισμό για την Επισιτιστική Ασφάλεια 
(IOFS). Οι διεθνείς οργανισμοί FAO, UNDP, UNICEF, WHO και το WFP επιμελούνται προγραμμάτων 
διατροφικής ασφάλειας, αλλά το ζήτημα των πολιτών του Τουρκμενιστάν για εξασφάλιση διατροφής είναι 
οικονομικό και δεν σχετίζεται με την επισιτιστική κρίση. Το 2018, η UNICEF ανέφερε ότι το 30% των εφήβων 
κάτω των 14 ετών είναι υπέρβαροι (αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν φτηνό, 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά φαγητό). 
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Β.1. Θεσμικό πλαίσιο 
 
Η οικονομία του Τουρκμενιστάν είναι από τις λιγότερο ανταγωνιστικές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης. Η χώρα διαθέτει άφθονους φυσικούς πόρους αλλά 
αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του 
επιχειρηματικού κλίματος και του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Επιπλέον, πέραν του πετρελαϊκού τομέα, ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα λόγω εκτεταμένης διαφθοράς, σοβαρής αδιαφάνειας, δυσλειτουργικού τραπεζικού τομέα, 
περιορισμών στην αγορά ξένου συναλλάγματος και στον επαναπατρισμό κερδών και άλλα γραφειοκρατικά 
εμπόδια. 
 
Β.1.1. Νομικές Μορφές Εταιριών 

 
Συνήθεις μορφές στο Τουρκμενιστάν είναι η εμπορική εταιρεία και η αντιπροσωπεία/υποκατάστημα. Δεν 
υπάρχουν επίσημοι περιορισμοί για την συμμετοχή ξένων στην ίδρυση εταιρείας, πλην όμως η απόφαση 
για την εγγραφή της στο Μητρώο εταιρειών λαμβάνεται από Κρατική Επιτροπή σε καθαρά ατομική βάση. 
Πιθανή άρνηση δεν αιτιολογείται. 
 
Β.1.2. Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας 

 
Από το 2020 είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώριση της νεοιδρυθείσας επιχείρησης στο τ/Υπουργείο 
Οικονομίας & Οικονομικών. Τα βήματα ίδρυσης  είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό οδηγό   
https://fineconomic.gov.tm/ru/electron-services  

 
Β.1.3. Καθεστώς αδειοδοτήσεων 

 
Όλες οι εταιρείες οφείλουν να εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας & 
Οικονομικών. Σύμφωνα με τον Ν. περί αδειοδότησης ορισμένων μορφών οικονομικής δραστηριότητας (του 
2008, όπως τροποποιήθηκε το 2015) απαιτείται έκδοση κυβερνητικής άδειας για 44 δραστηριότητες. 
 
Β.1.4. Σήμανση / πιστοποίηση προϊόντων (ετικέτες, πιστοποιήσεις) 

 
Η σήμανση των τροφίμων θα πρέπει να γίνεται στα τουρκμενικά και/ή στα ρωσικά. Πρόσθετη 
πληροφόρηση στα αγγλικά, τουρκικά, περσικά και αραβικά είναι επίσης συνήθης. Ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές φέρουν σήμανση στην αγγλική γλώσσα, συνοδεύονται όμως από εγχειρίδια χρήσης 
στα ρωσικά. 
Επισημαίνεται ότι επίσημα το Τουρκμενιστάν καταβάλλει προσπάθεια σταδιακής υιοθέτησης των διεθνών 
προτύπων. Η  Turkmenstandartlary είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την πιστοποίηση της συμβατότητας, την 
πιστοποίηση των προϊόντων και την έκδοση τεχνικών κανονισμών.  
Πέραν των τουρκμενικών εθνικών προτύπων στην χώρα ισχύουν και τα πρότυπα του Ευρωασιατικού 
Συμβουλίου για την Τυποποίηση, Μετρολογία και Πιστοποίηση (EASC)3. 
Ειδικά για τα εισαγόμενα τρόφιμα απαιτείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία Υγειονομικού και 
Επιδημιολογικού Ελέγχου. H σήμανσή τους πρέπει να περιλαμβάνει: χώρα προέλευσης, έδρα του 

                                                           
3 https://easc.by/ashkhabad  

https://fineconomic.gov.tm/ru/electron-services
https://easc.by/ashkhabad
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παραγωγού, ονομασία προϊόντος, σύνθεση, θρεπτική αξία, αναφορά σε μη χρήση γενετικά 
τροποποιημένων ουσιών, ημερομηνία παραγωγής, διάρκεια ζωής, συνθήκες αποθήκευσης, γραμμωτό 
κώδικα κ.α. 
Στην ιστοσελίδα της ΕΕ https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/, διατίθεται ενημέρωση 
για τις απαιτούμενες  διαδικασίες  και τα δικαιολογητικά ανά προϊόν.  
 
Β.1.5. Διαδικασίες εισαγωγής / περιορισμοί εισαγωγών 

 
Από το 2015 , το Τουρκμενιστάν υιοθέτησε πολιτική υποκατάστασης εισαγωγών και επιβάλλει πέραν του 
εισαγωγικού δασμού και τέλη εκτελωνισμού σε σειρά προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των νωπών 
φρούτων και λαχανικών, χυμών κ.α. 
Πληροφορίες επί των ειδικών φόρων κατανάλωσης (μπύρα, οίνοι, οινοπνευματώδη,  καπνός και προϊόντα, 
κοσμήματα, οχήματα) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της τελωνειακής υπηρεσίας 
https://customs.gov.tm/ru/info/tamozhennye-platezhi/aktsizy  
 
Β.1.6. Εξασφάλιση πιστώσεων 

 
Από τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες οι State Bank for Foreign Economic Relations (Vnesheconombank  
www.tfeb.gov.tm), Dayhanbank (www.dayhanbank.gov.tm ), Turkmenbashy (www.tbbank.gov.tm ), 
Turkmenistan (www.tnbk.tm ) και  Halkbank (www.halkbank.gov.tm ), εξειδικεύονται σε εξωτερικό εμπόριο, 
αγροτικό τομέα, βιομηχανία, κοινωνικές υποδομές, αποταμιεύσεις και υποθήκες αντίστοιχα. 
Μικρότερες κρατικές τράπεζες όπως η Senagat Bank (www.senagatbank.com.tm) παρέχουν γενικές 
τραπεζικές υπηρεσίες. Στο Τουρκμενιστάν λειτουργούν επίσης η μεικτή τουρκμενοτουρκική τράπεζα 
(www.turkmenturkbank.com.tm), ένα υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας του Πακιστάν 
(www.nbp.com.tm) , υποκαταστήματα των γερμανικών Deutsche και Commerz και της Saderat Bank of Iran.  
 
Επίσης, η European Bank for Reconstruction and Development προσφέρει επιλεκτική χρηματοδότηση σε 
επιχειρήσεις. 
 
Β.1.7. Καθεστώς ιδιοκτησίας 

  
Στο Τουρκμενιστάν το κράτος είναι  ο ιδιοκτήτης της γης, τα δε άτομα αποκτούν μόνο δικαιώματα χρήσης 
της σύμφωνα με τον Νόμο περί ιδιοκτησίας (1993). Τα άτομα και οι οντότητες μπορούν να κατέχουν 
ακίνητα στη γη. Ο νόμος περί ιδιοκτησίας του 1993 (τελευταία τροποποίηση τον Νοέμβριο 2015) ορίζει 
τους ακόλουθους τύπους ιδιοκτητών ακινήτων: ιδιωτικούς, κρατικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, 
συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες, ξένα κράτη, νομικά πρόσωπα και πολίτες, διεθνείς οργανισμούς και μεικτές 
ιδιωτικές και κρατικές. Ορισμένες κατοικίες έχουν ιδιωτικοποιηθεί, επιτρέποντας στους πολίτες του 
Τουρκμενιστάν να νοικιάζουν και να πουλούν διαμερίσματα και σπίτια.  

Ο νόμος για την ιδιωτικοποίηση κρατικών κατοικιών τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Οι 
τροποποιήσεις του Οκτωβρίου 2007 στον Κώδικα Κτηματολογίου (τελευταία τροποποίηση Φεβρουάριος 
2017) προβλέπουν μισθώσεις γης για έως και 40 χρόνια για ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις αναψυχής σε 
Εθνικές Τουριστικές Ζώνες. Η γη και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν στη συνέχεια στο οικόπεδο 
πρέπει να μεταβιβαστούν στο κράτος μετά τη λήξη της σύμβασης. Σύμφωνα με το νόμο για τις ξένες 
επενδύσεις, οι ξένες επενδύσεις στο Τουρκμενιστάν δεν υπόκεινται σε εθνικοποίηση και επίταξη. 
αλλοδαπά ακίνητα δήμευσης επιτρέπεται μόνο μετά από δικαστική απόφαση. Ωστόσο, αυτός ο νόμος δεν 
έχει τηρηθεί στην πράξη. 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
https://customs.gov.tm/ru/info/tamozhennye-platezhi/aktsizy
http://www.tfeb.gov.tm/
http://www.dayhanbank.gov.tm/
http://www.tbbank.gov.tm/
http://www.tnbk.tm/
http://www.halkbank.gov.tm/
http://www.senagatbank.com.tm/
http://www.turkmenturkbank.com.tm/
http://www.nbp.com.tm/
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Οι τράπεζες παρέχουν προνομιακά στεγαστικά δάνεια (με ετήσιο επιτόκιο 1% για έως και 30 χρόνια, 
συμπεριλαμβανομένης πενταετούς περιόδου χάριτος) για την αγορά νέας κατοικίας. Μόνο οι δημόσιοι 
υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τέτοια δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Επιπλέον, οι κρατικοί φορείς 
πληρώνουν συχνά το 15-50% της τιμής της νέας κατοικίας για τους υπαλλήλους τους. Μέχρι τα μέσα του 
2015, οι τράπεζες παρείχαν επίσης τακτικά στεγαστικά δάνεια (με ετήσιο επιτόκιο 7-8% για έως και 10 
χρόνια) για στέγαση σε τοποθεσίες άλλες από τα λεγόμενα «ελίτ» διαμερίσματα. Τα βάρη δεν είναι κοινά 
στο Τουρκμενιστάν. 

Σε ξένους επενδυτές μπορεί να δοθεί η δυνατότητα χρήσης γης, όπως για παράδειγμα δικαίωμα 
παραχώρησης για 40 έτη για κατασκευή ξενοδοχείων και εγκαταστάσεων αναψυχής σε τουριστικές ζώνες. 

Β.1.8. Εργασιακό καθεστώς 
 
Στο Τουρκμενιστάν ισχύει η πενθήμερη 8ωρη εργασία και απαγορεύεται η απασχόληση των κάτω των 16 
ετών. Κανονισμοί υγείας και ασφάλειας υπάρχουν αλλά σπανίως εφαρμόζονται πλήρως . 
 
Β.2. Στρατηγική Εισόδου στην αγορά του Τουρκμενιστάν 
 
Η είσοδος στην αγορά του Τουρκμενιστάν και η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στη χώρα αντιμετωπίζουν 
αρκετά προβλήματα. Σημειώνεται ότι η λήψη αποφάσεων στην χώρα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και δη σε 
ανώτατο επίπεδο, ειδικά όταν αφορά σε ξένη επένδυση. Υπάρχει δε πάντα έντονη ανησυχία για τυχόν ξένη 
επιρροή ή/και παρέμβαση και διάβρωση των παραδοσιακών τουρκμενικών αξιών.    

Η νομοθεσία δεν προστατεύει ικανοποιητικά τους ξένους επενδυτές και σε κάθε περίπτωση, μπορεί να 
τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή με προεδρικό διάταγμα ή απλά να μην εφαρμοσθεί χωρίς αιτιολόγηση. 

Η τήρηση τραπεζικών λογαριασμών σε συνάλλαγμα και η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό απαιτούν 
κρατική έγκριση.  

Παρά ταύτα, επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν και είναι απαραίτητη η ανεύρεση έμπιστου ντόπιου 
συνεργάτη για την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών και πολιτικών εμποδίων. Παράλληλα, συνιστάται η 
τμηματική πληρωμή και παράδοση/παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών.  

  

Β.2.1. Δίκτυα Διανομής 
 
Παρά την κεντρική γεωγραφική θέση της χώρας, οι αξιόπιστες μεταφορικές οδοί στο Τουρκμενιστάν είναι 
περιορισμένες. Ένα από τα κύρια σημεία εισόδου είναι το λιμάνι Turkmenbashi στη Κασπία θάλασσα 
απέναντι από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού. Οι εγκαταστάσεις του λιμένα Turkmenbashi 
ανακαινίστηκαν και επεκτάθηκαν το 2018 και έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα 17 εκ. τόνων ξηρού 
φορτίου, 300.000 επιβατών και 75.000 οχημάτων.   
Το Τουρκμενιστάν συνδέεται σιδηροδρομικά με το Ουζμπεκιστάν. Η πλέον διαδεδομένη σιδηροδρομική και 
οδική διέλευση είναι στην περιοχή Farap κοντά στη πόλη Turkmenabat. Σιδηροδρομική σύνδεση είναι 
επίσης δυνατή από το 2014 με Ιράν και Καζακστάν και από το 2016 με το Αφγανιστάν. 
Οι εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται κυρίως με φορτηγά παρά την κακή εν γένει 
κατάσταση του οδικού δικτύου. 
Αν και οι προμήθειες των μεγάλων βιομηχανιών του Τουρκμενιστάν ελέγχονται από το κράτος, δεν υπάρχει 
κεντρικός φορέας προμηθειών. Ανακοινώσεις διαγωνισμών εμφανίζονται στον τοπικό τύπο στα ρώσικα ή 
τα τουρκμενικά. Προμήθειες στους τομείς των υδρογονανθράκων είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα 
www.oilgas.gov.tm/en . 

http://www.oilgas.gov.tm/en
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Φαρμακευτικά, είδη διατροφής, καταναλωτικά αγαθά πωλούνται μέσω ημι-ιδιωτικών και δημοσίων 
εμπορικών δικτύων. Η έλλειψη πληροφοριών επί της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων δυσκολεύει την 
ανεύρεση ικανού διανομέα για συνεργασίες. 

 
Β.2.2. Προώθηση – Διαφήμιση 

 
Εταιρείες μη εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεων του Τουρκμενιστάν δεν μπορούν να καταχωρήσουν 
διαφημίσεις στον τύπο και στην τηλεόραση. Διαφημιστικά στο ραδιόφωνο δεν συνηθίζονται. Συνηθέστερος 
τρόπος διαφήμισης είναι οι αφίσες και είναι απαραίτητη η χρήση της τουρκμενικής.  
 
Β.2.3. Πρακτικές οδηγίες 

 
Οι δυτικές συνήθειες και επιχειρηματικές πρακτικές δεν είναι ακόμη αρκετά οικείες στον επιχειρηματικό 
κόσμο του Τουρκμενιστάν.  Επιπλέον, κυρίαρχο θρήσκευμα είναι το Ισλάμ και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
και σεβασμός στα παραδοσιακά ήθη και έθιμα. 
 
Ημέρες Αργίας – Τοπική ώρα – Ωράριο λειτουργίας 

Οι επίσημες αργίες στο Τουρκμενιστάν είναι : 

− Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) 
− 8 Μαρτίου (Ημέρα της Γυναίκας) 
− 21-22 Μαρτίου (φεστιβάλ Άνοιξης)  
− 18 Μαΐου (Ημέρα Συντάγματος) 
− 27  Σεπτεμβρίου (Ημέρα Ανεξαρτησίας) 
− 6  Οκτωβρίου (Ημέρα Μνήμης) 
− 12 Δεκεμβρίου (Ημέρα Ουδετερότητας)  

 
Επίσης, τηρούνται οι κινητές εορτές του Ραμαζανιού. 

  

Β.3. Καταναλωτικά Πρότυπα 
 
Σημειώνεται η  γενικότερη πολιτική και κοινωνική απομόνωση της χώρας και το γεγονός ότι  50% του 
πληθυσμού του  ζει στην ύπαιθρο. Η πλέον δυναμική αγορά ως προς τα καταναλωτικά αγαθά εντοπίζεται 
στην πρωτεύουσα Ashgabat.  
 
Β.4. Βιομηχανική Ιδιοκτησία  

 
Η νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Τουρκμενιστάν περιλαμβάνει : 

- Επιστημονική πνευματική ιδιοκτησία  (1992)  

- Νομική προστασία αλγόριθμων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων (1994) 

- Εφευρέσεις & Βιομηχανικά Σχέδια (2008) 

- Εμπορικά σήματα & Υπηρεσιών (2008) 

- Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας & συναφή (2012) 
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Σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του 
Τουρκμενιστάν και την Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Ενώ η νομική δομή για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ισχυρή, η επιβολή είναι αδύναμη. 
Η παραβίαση IP και η κλοπή είναι κοινές. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει νόμους που έχουν σχεδιαστεί για την 
προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στο εσωτερικό, αλλά αυτοί οι νόμοι είτε 
εφαρμόζονται αυθαίρετα είτε δεν εφαρμόζονται καθόλου. Το Τουρκμενιστάν περιλαμβάνεται στην ειδική 
λίστα παρακολούθησης 301 της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2000. Ωστόσο, το 
Τουρκμενιστάν δεν περιλαμβάνεται στη διαβόητη έκθεση αγοράς του USTR. Δεν υπήρξαν αναφορές για 
κατασχέσεις παραποιημένων προϊόντων από την κυβέρνηση. 

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις της συνθήκης και τα σημεία επαφής στα τοπικά 
γραφεία ΔΔΙ, ανατρέξτε στα προφίλ χωρών του WIPO στη διεύθυνση http://www.wipo.int/directory/en/ . 

 

http://www.wipo.int/directory/en/%20.
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Ο φόρος εισοδήματος (μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δράση, τόκους, ακίνητη περιουσία) ανέρχεται σε 
10% και παρακρατείται στην πηγή. 
 
Γ.1. Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 
 
- Οι συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ή/και Κεφαλαίου που έχει συνάψει η 

Ελλάδα με σειρά χωρών παρουσιάζονται στην https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-
forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δεν υφίσταται 
σχετική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν 

- Ως  χώρες που έχουν σε ισχύ ΣΑΔΦ με το Τουρκμενιστάν καταγράφονται οι Αρμενία, Φιλανδία, 
Κιργιζία, Αυστρία, Γαλλία*, Λετονία,  Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Λιθουανία, Μπαχρέιν, Γερμανία, 
Μαλαισία, Λευκορωσία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Βέλγιο*, Ινδία, Πακιστάν, Κίνα, Ιράν, Ρουμανία, 
Κροατία, Ιαπωνία*, Ρωσία, Τσεχία, Καζακστάν, Σαουδική Αραβία, Εσθονία, N. Κορέα και Σιγκαπούρη.  
(* συμβάσεις ΕΣΣΔ). 

 
Γ.3. Φορολόγηση Επιχειρήσεων 
 
Στα υποκαταστήματα ξένων εταιρειών στο Τουρκμενιστάν επιβάλλεται φόρος 20%, ενώ οι εγχώριες 
εταιρείες φορολογούνται με 8%. Εξ αυτών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπόκεινται σε φόρο 2%. 

Αντίθετα, ξένες και εγχώριες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υδρογονανθράκων 
φορολογούνται με 20%. Το ίδιο ποσοστό φόρου επιβάλλεται και στις εταιρείες στις οποίες άνω του 50% 
των μετοχών ανήκει στο κράτος. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ανέρχεται σε 15%. ΦΠΑ δεν επιβάλλεται στις  εξαγωγές αγαθών (πλην 
πετρελαίου και φυσικού αερίου) και στις υπηρεσίες διεθνών μεταφορών. 

 
Γ.4. Ειδικότεροι φόροι 
 
• ειδικός φόρος  (1%) για την βελτίωση αστικών και αγροτικών περιοχών  

• συνεισφορά στο Αναπτυξιακό Ταμείο της πόλης του Ashgabat 

• ειδικός φόρος κατανάλωσης  (οινοπνευματώδη, καπνός, οχήματα) 

• φόρος ακίνητης περιουσίας (1%) 

 
Γ.5. Δασμοί - Δασμολόγιο 
 
Ο εισαγωγικός δασμός στο Τουρκμενιστάν ανέρχεται εν γένει σε 2%. Σε συγκεκριμένα προϊόντα (περί τα 50) 
ο δασμός κυμαίνεται από 5% έως 100%. Τις περισσότερες φορές ο δασμός επιβάλλεται ad valorem.  
Στην ιστοσελίδα https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/ o ενδιαφερόμενος εξαγωγέας 
μπορεί να αναζητήσει το ύψος του δασμού ανά προϊόν . 
 

 

https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy
https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
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Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Δ.1. Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων 
 
Στην ιστοσελίδα   http://invest.gov.tm/  υπάρχει αναρτημένο το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα της χώρας, 
οι προτεραιότητές της καθώς και το θεσμικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων. 
 

 Επενδυτικό νομικό πλαίσιο 

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/32/turkmenistan-investment-law 

Φορείς 
 Μinistry of Finance and Economy of Turkmenistan 

http://fineconomic.gov.tm/ru (στη ρωσική) 

Τα έργα υποδομών στη χώρα υλοποιούνται κυρίως μέσω των χρηματοδοτήσεων διεθνών 
οργανισμών, με βάση τις προτεραιότητες της τουρκμενικής κυβέρνησης: 

http://fineconomic.gov.tm/ru/node/43  

 Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan 

https://www.mfa.gov.tm/en/articles?type=turkmenistan (στην αγγλική) 

 
Επισημαίνεται εκ νέου ότι το επενδυτικό περιβάλλον στο Τουρκμενιστάν είναι περίπλοκο και ασταθές. 
Κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν κατά κύριο λόγο για επενδύσεις στον χώρο των υδρογονανθράκων. 
 
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 υπερβαίνει τα $20 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. Η τουρκική επενδυτική παρουσία στο Τουρκμενιστάν ανέρχεται σε περίπου $50 δις στους 
τοιμείς υδρογονανθράκων και κατασκευών. 

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. 

Προκειμένου για την περαιτέρω εκμετάλλευση των φυσικών αυτών πόρων, 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 . Ειδικότερα, όσον αφορά στο φυσικό αέριο, το Τουρκμενιστάν 
έχει το τέταρτο σημαντικότερο αποδεδειγμένο απόθεμα στον κόσμο (7,2% του παγκόσμιου συνόλου) μετά 

http://invest.gov.tm/
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/32/turkmenistan-investment-law
http://fineconomic.gov.tm/ru
http://fineconomic.gov.tm/ru/node/43
https://www.mfa.gov.tm/en/articles?type=turkmenistan
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τη Ρωσία, το Ιράν και το Κατάρ4. Το πεδίο φυσικού αερίου Galkynysh στο δυτικό Τουρκμενιστάν 
συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων παγκοσμίως. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Τουρκμενιστάν προέρχεται κατά 75% από το φ.α. (14,91 TWh) και 
25% από το πετρέλαιο (5,21 Twh) σύμφωνα με τον BP Statistical Review 2021. 

Οι κρατικές επιχειρήσεις (SOEs) κυριαρχούν στην οικονομία του Τουρκμενιστάν και ελέγχουν τη μερίδα του 
λέοντος της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας, ειδικά στην παραγωγή υδρογονανθράκων, τη μεταφορά, 
τη διύλιση, την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, τα χημικά, τις μεταφορές και την παραγωγή 
δομικών υλικών. Οι επιχειρήσεις της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των μέσων 
ενημέρωσης είναι, με ορισμένες σπάνιες εξαιρέσεις, επίσης κρατικές και ελέγχονται αυστηρά. Οι κρατικές 
επιχειρήσεις εμπλέκονται επίσης σε διάφορους βαθμούς στη γεωργία, την επεξεργασία τροφίμων, την 
κλωστοϋφαντουργία, τις επικοινωνίες, τις κατασκευές, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. 

Αν και οι κρατικές επιχειρήσεις είναι συχνά αναποτελεσματικές, η τ/Kυβέρνηση τις θεωρεί στρατηγικά 
σημαντικές. Ενώ υπάρχουν ορισμένες μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις στο Τουρκμενιστάν, η κυβέρνηση 
συνεχίζει να ασκεί σημαντική επιρροή στους περισσότερους οικονομικούς τομείς. Δεν υπάρχουν 
μηχανισμοί για τη διασφάλιση της διαφάνειας ή της λογοδοσίας στις επιχειρηματικές αποφάσεις ή 
λειτουργίες των κρατικών επιχειρήσεων. Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα 
συνολικά περιουσιακά στοιχεία των κρατικών επιχειρήσεων, το συνολικό καθαρό εισόδημα των κρατικών 
επιχειρήσεων, τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στις κρατικές επιχειρήσεις και τις δαπάνες που 
αυτές οι κρατικές επιχειρήσεις κατανέμουν στην έρευνα και ανάπτυξη ούτε υπάρχει δημοσιευμένος 
κατάλογος κρατικών επιχειρήσεων. Οι κρατικές επιχειρήσεις δεν υπόκεινται ομοιόμορφα στην ίδια 
φορολογική επιβάρυνση με τους ανταγωνιστές τους στον ιδιωτικό τομέα. Το Τουρκμενιστάν δεν είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) στο πλαίσιο του ΠΟΕ.  

Οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης πρώην κρατικών επιχειρήσεων έχουν προσελκύσει ελάχιστες ξένες ή 
εγχώριες επενδύσεις. Η ξεπερασμένη τεχνολογία, η κακή υποδομή και τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
μπορούν να καταστήσουν τις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις μη ελκυστικές για ξένους και ντόπιους 
επενδυτές. 

Οι στρατηγικές εγκαταστάσεις, όπως προσδιορίζονται από την τ/Κυβέρνηση, δεν υπόκεινται σε 
ιδιωτικοποίηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με φυσικούς πόρους. Άλλα ακίνητα που 
δεν υπόκεινται σε ιδιωτικοποίηση περιλαμβάνουν αντικείμενα πολιτιστικής σημασίας, περιουσία των 
ενόπλων και δυνάμεων ασφαλείας, κυβερνητικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, εγκαταστάσεις της 
Ακαδημίας Επιστημών, το ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα και το σύστημα δημόσιων μεταφορών. 

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις στο Τουρκμενιστάν στερούνται διαφάνειας. 
Οι ξένοι επενδυτές επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών μόνο αφού έχουν 
εγκριθεί από την Κρατική Υπηρεσία Προστασίας από Οικονομικούς Κινδύνους του Υπουργείου Οικονομικών 
και Οικονομίας. Τον Δεκέμβριο του 2013, η Βουλή ψήφισε το Νόμο για την Αποκρατικοποίηση και 
Ιδιωτικοποίηση της Κρατικής Περιουσίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2014. 

Παρά τα επίσημα σχόλια που τονίζουν τη σημασία της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, η υποστήριξη των 
ιδιωτικοποιήσεων ευρίσκεται χαμηλά στην ατζέντα της τ/Κκυβέρνησης. Όλη η γη είναι κρατικής 
ιδιοκτησίας. Οι ιδιώτες έχουν κάποια δικαιώματα χρήσης γης, αλλά αυτά τα δικαιώματα αποκλείουν την 
πώληση ή την υποθήκη γης. Τα δικαιώματα γης μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο μέσω κληρονομιάς. 
Επιτρέπεται σε ξένες εταιρείες ή ιδιώτες να μισθώνουν γη για μη γεωργικούς σκοπούς, αλλά μόνο το 
Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί μισθώσεις. Από το 2018, η κυβέρνηση έχει προσφέρει 

                                                           
4 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TM/presentation-du-pays-1  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TM/presentation-du-pays-1
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κάποια γεωργική γη για 99ετή μίσθωση στους αγρότες. Μέχρι το 2019, υπήρχαν 40 τέτοιες μισθώσεις. Δεν 
υπήρχαν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό τέτοιων μισθώσεων για μετά το 2019. 

 
Δ.2. Επενδυτική Υποστήριξη από την EE και Διεθνείς Οργανισμούς 
 
ΕΕ 
Η ΕΕ έχει συνάψει το Πολυετές Πρόγραμμα 2021-20275, ύψους €18 εκ., βασισμένου στο Εθνικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Τουρκμενιστάν περιόδου 2019-2025. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα συνδέοντας τους κυβερνητικούς στόχους επί των ευαίσθητων 
ζητημάτων της πράσινης ανάπτυξης της τ/οικονομίας και της βελτίωσης του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 
 
EBRD 
Η ADB υπήρξε μακροχρόνιος εταίρος της κυβέρνησης του Τουρκμενιστάν, παρέχοντας βοήθεια ζωτικής 
σημασίας για τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Το πρόγραμμα στήριξης της τράπεζας είναι 
ευθυγραμμισμένο με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη του 
Τουρκμενιστάν 2011–2030 και το Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019–2025, με μέσο ετήσιο 
δανεισμό $167 εκ. κατά την περίοδο 2018–2020. Από επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους $635 εκ. τα 
$500 εκ. (78%) αφορούσαν έργα ενεργειακά και τα $127 εκ. (20%) μεταφορών (το υπόλοιπο 2% αφορούσε 
την περίθαλψη, τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, τη βιομηχανία και το εμπόριο, τον 
αγροτικό τομέα, τη διαχείριση αστικών υδάτων). 
 
Ως απάντηση σε αυτές τις ευρείες μεταρρυθμιστικές προκλήσεις, κατά την επόμενη περίοδο στρατηγικής, η 
EBRD συνεχίζει να επικεντρώνει τις δραστηριότητές της στο Τουρκμενιστάν, στη στήριξη της ανάπτυξης του 
ιδιωτικού τομέα, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω τοπικών τραπεζών-εταίρων. Θα συνεχίσει να παρέχει 
χρηματοδότηση σε ιδιωτικές εταιρείες εκτός των τομέων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, 
εστιάζοντας στην επεξεργασία και διανομή τροφίμων, τις υπηρεσίες μεταφορών, τη συσκευασία, την 
ελαφρά βιομηχανία και τη φιλοξενία. Για να υποστηρίξει την ανάπτυξη αποτελεσματικής και βιώσιμης 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης στον ιδιωτικό τομέα, θα δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την οικονομία εισάγοντας αρχές 
προσανατολισμένες στην αγορά και θα δρομολογήσει μια νέα τραπεζική συμφωνία-πλαίσιο με υπάρχουσες 
και δυνητικά νέες συνεργαζόμενες τράπεζες για τη διοχέτευση κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα.  
 
Για να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της οικονομίας του Τουρκμενιστάν στην παγκόσμια οικονομία, 
αναζητά ευκαιρίες για να προσελκύσει τις απαραίτητες ΑΞΕ επενδύοντας παράλληλα με ξένους 
στρατηγικούς επενδυτές και θα προωθήσει το διασυνοριακό εμπόριο μέσω του Προγράμματος 
Διευκόλυνσης Εμπορίου με επιλέξιμες εμπορικές τράπεζες-εταίρους. Μπορεί  να εξετάσει το ενδεχόμενο 
υποστήριξης περιφερειακών μεταφορών, ιδίως για έργα με υγιή επιχειρηματική λογική και τα οποία είναι 
ενσωματωμένα στους διαδρόμους μεταφορών CAREC ή στο πρόγραμμα EU-TRACECA. Σε ορισμένους 
τομείς, ιδίως στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, της ενέργειας και των δημοτικών υπηρεσιών, οι 
μεταρρυθμίσεις ήταν ανεπαρκείς για να μπορέσει η EBRD να συμμετάσχει πλήρως. Ως εκ τούτου, θα 
περιορίσει τις δραστηριότητές της σε αυτούς τους τομείς σε επιλεκτικό και στοχευμένο πολιτικό διάλογο, 
όπως ζητήθηκε από τις τ/Aρχές, για την προώθηση της υιοθέτησης μεταρρυθμίσεων που οδηγούν σε λύσεις 
βασισμένες στην αγορά στις προκλήσεις σε αυτούς τους τομείς. 
 

                                                           
5 https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/download/2502657b-bde8-4dca-aef9-ec89e5c8a0c3_en 

https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/download/2502657b-bde8-4dca-aef9-ec89e5c8a0c3_en
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To απόθεμα των επενδύσεων της τράπεζας στο Τουρκμενιστάν ανέρχεται σε 295 εκ. ευρώ, με το 100% των 
επενδυτικών σχεδίων να αφορά την ιδιωτική οικονομία. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο έργων υπολογίζεται σε 54 
εκ. ευρώ και κατανέμεται κατά 90% σε στήριξη της βιομηχανίας, του εμπορίου και του αγροδιατροφικού 
τομέα, 7% σε στήριξη των βιώσιμων υποδομών και 3% σε στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα. 
 
Παρατίθενται, ανά τομέα και χρονολογική σειρά, τα υπό υλοποίηση έργα στο Τουρκμενιστάν καθώς και 
εκείνα που έχουν ολοκληρωθεί: [τομείς αγρο-διατροφικός, ενεργειακός, μεταφορών, μεταποίησης, 
υπηρεσιών, φυσικών πόρων]: 
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-
documents.html?1=1&filterCountry=Turkmenistan 
 
ADB/Asia Development Bank 
Το επιχειρηματικό σχέδιο για (COBP) 2020–2022, για το Τουρκμενιστάν είναι, σε γενικές γραμμές, 
ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική εταιρικής σχέσης χώρας (CPS) 2017–2021. Προβλέπει τρεις βασικούς 
τρόπους στήριξης: (i) διαφοροποίηση της αγοράς υδρογονανθράκων και προώθηση του ενεργειακού 
εμπορίου. (ii) διαφοροποίηση των τομέων χωρίς υδρογονάνθρακες μέσω επενδύσεων σε υποδομές 
μεταφορών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της αγοράς και της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα· και 
(iii) εργασίες γνώσης για την οικονομική διαφοροποίηση και μεταρρυθμίσεις, όπως προκύπτουν από τους 
αναπτυξιακούς στόχους της κυβέρνησης. Οι συνεχιζόμενες προτεραιότητες CPS παραμένουν σε ισχύ για 
αυτήν την COBP έως ότου προετοιμαστεί μια νέα CPS. Επίσης, αυτή η COBP περιλαμβάνει βασικές 
επιχειρησιακές προτεραιότητες που απορρέουν από τη Στρατηγική 2030 της ADB, όπως η αντιμετώπιση της 
εναπομένουσας φτώχειας και η μείωση των ανισοτήτων. επιτάχυνση της προόδου στην ισότητα των 
φύλων· την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στο κλίμα και τις 
καταστροφές και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· ενίσχυση της διακυβέρνησης και της 
θεσμικής ικανότητας· και την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. 
https://www.adb.org/documents/turkmenistan-country-operations-business-plan-2020-2022 
 
Islamic Development Bank (IsDB) 
Το Τουρκμενιστάν θα συμμετάσχει στην αύξηση του συνολικού κεφαλαίου της Ισλαμικής Τράπεζας 
Ανάπτυξης (IsDB). H αύξηση κεφαλαίου του ISDB θα επιτρέψει την επιτυχή συνεργασία στις μεταρρυθμίσεις 
μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιούνται στη χώρα, ιδίως στη χρηματοδότηση νέων έργων και 
προγραμμάτων που στοχεύουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξή της. 

Δ.3. Διασυνδεσιμότητα Τουρκμενιστάν στην Κεντρική Ασία (Ενέργεια και Μεταφορές) 
 
Στις 5-6 Οκτωβρίου 2022, η Μόσχα φιλοξένησε το 2ο Οικονομικό Φόρουμ της Κασπίας, μεταξύ των παρα-
Κάσπιων χωρών και των φιλικών γειτονικών κρατών. Εκπρόσωποι της Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Ιράν, 
του Καζακστάν και του Τουρκμενιστάν συζήτησαν επίκαιρα θέματα συνεργασίας στο εμπόριο, στην 
οικονομία, στην επιστήμη και στην τεχνολογία, δίδοντας προτεραιότητα σε κοινά έργα σε τομείς όπως οι 
υποδομές μεταφορών, η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η διευρυμένη διαπεριφερειακή 
συνεργασία. Αποφασίστηκε να γίνουν συντονισμένα βήματα για την ανάπτυξη των μεταφορικών και 
υλικοτεχνικών ικανοτήτων της περιοχής, ενός από τους μεγαλύτερους κόμβους διηπειρωτικών μεταφορών 
στην Ευρασία. Αυτό θα τονώσει την ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών και θα ενισχύσει την εμπορική 
και βιομηχανική συνεργασία. Ο όγκος εμπορευμάτων που μεταφέρθηκε μέσω του δικτύου του 
μεταφορικού διαδρόμου Βορρά-Νότου ανήλθε σε περίπου 14 εκ. τόνους, με δυναμικότητα διπλασιασμού 
έως το 2030, που υπονοεί άρση τυχόν εμποδίων στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στα σημεία ελέγχου. [Ειδικά 
με το Τουρκμενιστάν, η Ρωσία έχει αναπτύξει διάλογο συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της 
ενέργειας, της ναυπηγικής, της γεωργίας και της μεταποιητικής βιομηχανίας]. Πάνω από 1.000 

https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?1=1&filterCountry=Turkmenistan
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?1=1&filterCountry=Turkmenistan
https://www.adb.org/documents/turkmenistan-country-operations-business-plan-2020-2022


Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα  ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 2022 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων   

 

 

19 
 

συμμετέχοντες έλαβαν μέρος από τη Ρωσική Ομοσπονδία, τις τέσσερις άλλες χώρες της Κασπίας 
(Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ιράν) καθώς και τις Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν και Λευκορωσία. 
 
Ενεργειακή 
Το 2019 το Τουρκμενιστάν υπέγραψε νέα πενταετή σύμβαση με την Ρωσία για την προμήθεια φυσικού 
αερίου, η Κίνα, όμως, παραμένει ο μεγαλύτερος πελάτης για τους υδρογονάνθρακες. Η Κίνα επενδύει $106 
εκ. για την εξυπηρέτηση 16 γεωτρήσεων του Τουρκμενιστάν. Το Τουρκμενιστάν θα αποπληρώσει το χρέος 
με φυσικό αέριο. Εμπλεκόμενες εταιρείες Türkmengaz και CNPC. Σχεδιάζεται να συναφθούν πρόσθετες 
συμφωνίες για αλλαγή των όρων πληρωμής για συμβάσεις μεταξύ της κρατικής εταιρείας (Κίνα), 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 16 γεωτρήσεων του κοιτάσματος φυσικού αερίου Galkynysh, με την 
παροχή μηχανολογικών υπηρεσιών για τη λειτουργία τους. Προβλέπεται επίσης η σύναψη πρόσθετων 
συμφωνιών σε συμβόλαια μεταξύ της Türkmengaz και της CNPC σχετικά με την εγκατάσταση 
εξειδικευμένου εξοπλισμού και την παροχή σχετικών υπηρεσιών στα πεδία Galkynysh , Garabil και Bagaja. 
 
Υπό προετοιμασία βρίσκονται δύο σημαντικά για την οικονομία της χώρας επιχειρηματικά σχέδια: 

- Ο αγωγός TransCaspian Gas Pipeline μήκους 300 χλμ. (από το Turkmenbashy προς το Μπακού), ο 
οποίος, όταν υλοποιηθεί, θα συνδεθεί με τον Southern Gas Corridor για μεταφορά φ.α. μέσω 
Τουρκίας στην Ευρώπη, 

- Ο αγωγός TAPI/Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India μήκους 1600 χλμ. και δυναμικότητας 33 
δις κ.μ. ετησίως, ο οποίος ξεκίνησε το 1995 αλλά λόγω γεωπολιτικών, εταιρικών στρατηγικών 
προβλημάτων και της πανδημίας δεν κατέστη εφικτό να προχωρήσει, αλλά αναμένεται η συνέχισή 
του εντός του 2021-2022. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι οι αγωγοί που μεταφέρουν φ.α προς Κίνα 
και Ρωσία διέρχονται μέσω Ουζμπεκιστάν και Καζακστάν, οι οποίοι είναι εξίσου εξαγωγείς φ.α. Tο 
Τουρκμενιστάν υποσχέθηκε στην Καμπούλ να χορηγήσει δάνειο για να ξεκινήσει η κατασκευή του 
αγωγού φυσικού αερίου TAPI. Το Αφγανιστάν θα αποπληρώσει το χρέος από μελλοντικά έσοδα 
από τη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου. Η Ρωσία προσφέρει στο Τουρκμενιστάν την 
προμήθεια σωλήνων για τον TAPI. Συνολικά για την υλοποίηση του έργου απαιτείται να 
συμφωνηθούν 16 έγγραφα, τα 9 από αυτά είχαν υπογραφεί από την προηγούμενη αφγανική 
κυβέρνηση, πριν την κατάληψη της εξουσίας στη χώρα από τους Ταλιμπάν. Η κατασκευή του 
αγωγού φυσικού αερίου μέσω του Αφγανιστάν έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το β’ εξάμηνο 
του 2022. Το συνολικό κόστος του TAPI εκτιμάται, σύμφωνα με διάφορες πηγές, από $7 έως $10 
δις. Η εταιρική συμμετοχή κατανέμεται ως εξής: Turkmengaz - 85%, Afghan Gas Enterprise (AGE), 
Pakistani ISGS και Indian GAIL - 5%. Η ADB εξέφρασε ετοιμότητα χρηματοδότησης του έργου με $1,1 
δις. 

Το Τουρκμενιστάν και η ρ/Gazprom στοχεύουν σε μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της εξαγωγής 
φυσικού αερίου του Τουρκμενιστάν. Οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα σχετικά με την αγορά φ.α. του 
Τουρκμενιστάν από τη ρ/εταιρεία στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης και την επέκταση της συνεργασίας 
σε μακροπρόθεσμη βάση. Σημειώνεται ότι το 2019, η Ρωσία επανέλαβε τις εισαγωγές φ.α. του 
Τουρκμενιστάν μετά από διάστημα τεσσάρων ετών, κατόπιν ισχυρισμών της Turkmengaz για αδυναμία 
αποπληρωμής από τη ρ/εταιρεία. Σε απάντηση, η Gazprom είχε υποβάλει αγωγή ζητώντας αναθεώρηση 
των τιμών για το φ.α. που αγοράζεται από το Τουρκμενιστάν και επιστροφή $5 δις για την υπερπληρωμή. 
 
Από τον Μάρτιο του 2022, το Τουρκμενιστάν είναι έτοιμο να προμηθεύσει το Καζακστάν με φυσικό αέριο, 
καθώς και να εξασφαλίσει την παροχή της απαιτούμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη του κοιτάσματος Dostluk στην 
Κασπία Θάλασσα. Στις 27 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση της κοινής ομάδας 
εργασίας μεταξύ Τουρκμενιστάν και Αζερμπαϊτζάν για την ανάπτυξη και συμφωνία μεταξύ των 

https://tdh.gov.tm/ru/post/30070/zasedanie-kabineta-ministrov-turkmenistana-30
https://tdh.gov.tm/ru/post/30070/zasedanie-kabineta-ministrov-turkmenistana-30
https://tdh.gov.tm/ru/post/30070/zasedanie-kabineta-ministrov-turkmenistana-30
https://www.hronikatm.com/2022/04/ru-business-delegation-visit/
https://www.hronikatm.com/2022/04/ru-business-delegation-visit/
https://www.azathabar.com/a/32009072.html
https://www.azathabar.com/a/32009072.html
https://www.azathabar.com/a/32009072.html
https://www.hronikatm.com/2022/01/4th-dostluk-meeting/
https://www.hronikatm.com/2022/01/4th-dostluk-meeting/
https://www.hronikatm.com/2022/01/4th-dostluk-meeting/
https://www.hronikatm.com/2022/01/4th-dostluk-meeting/
https://www.hronikatm.com/2022/01/4th-dostluk-meeting/
https://www.hronikatm.com/2022/01/4th-dostluk-meeting/
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κυβερνήσεων για κοινή εξερεύνηση και ανάπτυξη πόρων υδρογονανθράκων του κοιτάσματος Dostluk στην 
Κασπία Θάλασσα. 
 
Το Ιράν ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Αρμενία για την ανταλλαγή φυσικού αερίου του Τουρκμενιστάν. 
Το Ιράν εξέφρασε την ετοιμότητά του να αυξήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου της Εθνικής Ιρανικής 
Εταιρείας Φυσικού Αερίου (NIGC) στη γειτονική Αρμενία. Ιράν και Αρμενία συνεργάζονται εδώ και χρόνια 
στο φυσικό αέριο και στην ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας, και οι αμφίδρομοι οικονομικοί και πολιτικοί 
δεσμοί έχουν αναπτυχθεί παράλληλα με την αύξηση των εμπορικών ροών. 
 
Το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρώσει συμφωνίες με το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν για διπλασιασμό 
της ποσότητας φυσικού αερίου που ανταλλάσσεται μεταξύ των τριών, ως μέρος μιας συμφωνίας που 
επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο 2021. Σύμφωνα με την τρέχουσα συμφωνία, το Τουρκμενιστάν προμηθεύει 5-6 
εκ. κ.μ. φ.α. την ημέρα τις βορειοανατολικές περιοχές του Ιράν, ενώ το Ιράν προμηθεύει με την ίδια 
ποσότητα το Αζερμπαϊτζάν στα βορειοδυτικά σύνορά του. Οι ειδικοί λένε ότι η συμφωνία επέτρεψε στο 
Ιράν να εμβαθύνει τους οικονομικούς του δεσμούς με τις δύο γείτονες χώρες. 
 
Το Τουρκμενιστάν άρχισε να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια στην Κιργιζία, από τον Αύγουστο 2021, στο πλαίσιο 
ενεργειακής συμφωνίας. Το Τουρκμενιστάν εξήγε 502 εκ. KWh ηλεκτρικής ενέργειας στο Κιργιστάν (από τον 
Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2021). Οι δύο χώρες επίσης ευρίσκονται σε συνομιλίες για εξαγωγή 
φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν, δια μέσου αγωγών εδαφών στο Ουζμπεκιστάν ή στο Καζακστάν.  
 
Ενεργειακοί Δείκτες Τουρκμενιστάν 
Σύμφωνα με το BP Statistical Yearbook 2021, το Τουρκμενιστάν (με 6,1 εκ. κατοίκους) 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον ενεργοβόρων οικονομιών παγκοσμίως λόγω της κακής 
αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων. Η συνολική ενεργειακή κατανάλωση 
ανήλθε σε 446 TWh (έναντι 547 του Oυζμπεκιστάν με πενταπλάσιο πληθυσμό, 290 της Ελλάδος και 
211 της Βουλγαρίας και 164 της Δανίας, οι οποίες έχουν παρόμοιο πληθυσμό). Η ανά κεφαλή 
κατανάλωση ανήλθε σε 72.870 KWh (δεύτερη μετά των ΗΠΑ, υπερδιπλάσια της Ελλάδος και 
υπερτετραπλάσια του γειτονικού Ουζμπεκιστάν). 
 

  
 
Κλιματική Αλλαγή 
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Σημαντική μείωση των κλιματικών επιπτώσεων αναμένεται εάν επισκευαστούν 29 εγκαταστάσεις 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Τουρκμενιστάν, με βάση μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Environmental Science & Technology. Η έκθεση αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις αυτές εκπέμπουν ετησίως 
εκπομπές μεθανίου ίσες με τα ετήσια καυσαέρια όλων των οχημάτων στην πολιτεία Αλαμπάμα των ΗΠΑ. 
Αυτή η ζημιά είναι αποτέλεσμα κακής συντήρησης και διαρροών εξοπλισμού και θα μπορούσε εύκολα να 
αποφευχθεί. Σύμφωνα με τη μελέτη, όλες οι πηγές διαρροών μεθανίου σχετίζονται με κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου που διαχειρίζονται οι κρατικές εταιρείες Turkmennebit και Turkmengas . 
 
Μεταφορών 
 
Οι ξένοι οδικοί μεταφορείς επιτρέπεται να μεταφέρουν εμπορεύματα μέσω του εδάφους του 
Τουρκμενιστάν, από τις 7 Νοεμβρίου 2022. Για να εισέλθουν στη χώρα, οι οδηγοί πρέπει να προσκομίσουν 
αρνητικό τεστ PCR για COVID-19 το αργότερο 72 ώρες πριν από τη διέλευση των συνόρων ή πιστοποιητικό 
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού. Πρότερα, ξένοι μεταφορείς έπρεπε να αφήσουν τα ρυμουλκούμενα 
μετά φορτίων στα σύνορα του Τουρκμενιστάν. Στη συνέχεια οι Τ/οδηγοί τα μετέφεραν σε όλη τη χώρα. Οι 
σχετικές συνοριακές διελεύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω του διεθνούς λιμένα Turkmenbashi 
και των ακόλουθων συνοριακών διαβάσεων, ενώ πλέον επιτρέπεται σε τουρκμενικές μεταφορικές 
εταιρείες να εκτελούν διεθνείς μεταφορές: 

- " Artyk " (σύνορα με το Ιράν). 
- " Sarakhs " (σύνορα με το Ιράν)· 
- " Karabogaz " (σύνορα με Καζακστάν ); 
- « Άλτιν Asyr " (σύνορα με το Ιράν). 
- " Dashoguz " (σύνορα με το Ουζμπεκιστάν). 
- " Koneurgench " (σύνορα με το Ουζμπεκιστάν). 
- " Farap " (σύνορα με το Ουζμπεκιστάν). 
- " Imamnazar " (σύνορα με το Αφγανιστάν). 
- " Serhetabat " (σύνορα με το Αφγανιστάν). 

 
 
Το διεθνές εμπόριο σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία δεν ήταν ελκυστικό για χρόνια λόγω της έλλειψης 
αποτελεσματικών εμπορικών συμφωνιών και της αλλαγής της εθνικής εμπορικής νομοθεσίας που αύξανε 
το κόστος και το απρόβλεπτο των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και τον αδύναμο συντονισμό των 
υπηρεσιών και τις δυσκίνητες διελεύσεις των συνόρων. Παρά αυτές τις προκλήσεις, ο αριθμός των τρένων 
εξπρές εμπορευματοκιβωτίων που διασχίζουν την Κεντρική Ασία εκτοξεύθηκε από 17 το 2011, σε πάνω από 
15.000 το 2021. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην πολιτική βούληση, την περιφερειακή συνεργασία και τη 
σιδηροδρομική μεταρρύθμιση. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εντός της περιοχής έχουν επίσης 
ευδοκιμήσει, διευκολύνοντας τις εμπορικές ροές μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της 
Κεντρικής Ασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στον διάλογο και τη διασυνοριακή συνεργασία. Οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές είναι φθηνότερες, ασφαλέστερες και λιγότερο επιρρεπείς σε καθυστερήσεις 
στα σύνορα. Αυτή η εντυπωσιακή ανάπτυξη μπορεί να αποδοθεί σε απλουστευμένες διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των μειωμένων επιθεωρήσεων στα σύνορα, των βελτιωμένων υπηρεσιών 
εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και ανταγωνιστικών τιμών. Οι κυβερνήσεις των χωρών της Κεντρικής 
Ασίας έχουν εφαρμόσει ενεργά φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια για να διευκολύνουν το 
εμπόριο. Στην αύξηση των σιδηροδρομικών μεταφορών συνέβαλε και η πανδημία, οπότε παρατηρήθηκε 
τεράστια στροφή από τις οδικές μεταφορές.  
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Ο σιδηρόδρομος Κίνας-Κιργιστάν-Ουζμπεκιστάν που ανακοινώθηκε πρόσφατα, ο οποίος θα διευκολύνει το 
εμπόριο μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της Κεντρικής Ασίας, της Ευρώπης, της Τουρκίας και της 
Μέσης Ανατολής, είναι μια σημαντική προσθήκη στην περιφερειακή σταθερότητα και συνεργασία σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Το Τουρκμενιστάν επανεκκινεί το εμπόριο με το Ιράν μέσω του συνοσριακού σταθμού Sarakhs. Για να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι διεθνείς μεταφορικοί διάδρομοι του Τουρκμενιστάν και να αυξηθεί ο 
όγκος των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων, από την 1η Ιουνίου 2022 τα ξένα αυτοκίνητα μαζί με τους 
οδηγούς επιτρέπεται να διασχίσουν τα σύνορα κατά μήκος της διαδρομής Sarakhs-Farap-Sarakhs, με την 
επιφύλαξη συμμόρφωσης με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις». Το Ιράν και το Τουρκμενιστάν βελτιώνουν 
τις διμερείς τους σχέσεις και αυξάνουν τις οικονομικές ανταλλαγές από τότε που επιλύθηκε το ζήτημα των 
χρεών για φυσικό αέριο. Τα σύνορα ανοίγουν σταδιακά για φορτία, μετά το κλείσιμο των συνόρων λόγω 
της παγκόσμιας πανδημίας τον Μάρτιο του 2020. 
 
Το Τουρκμενιστάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συζητούν για επενδύσεις και συνεργασία μεταξύ των 
λιμανιών του Τουρκμενμπάσι , του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι. Οι δύο πλευρές εξετάζουν τη 
δυνατότητα ανοίγματος διαδρόμων μεταφορών και εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ των ανωτέρω λιμένων, 
καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του λιμανιού του Τουρκμενιστάν στο παγκόσμιο σύστημα 
θαλάσσιων λιμένων. Η Τουρκμενική πλευρά αναφέρθηκε επίσης στην προώθηση έργων στους τομείς του 
φυσικού αερίου, των χημικών, των χρηματοοικονομικών και των μεταφορών και προσέφερε συνεργασία 
στην κλωστοϋφαντουργία καισ την εξαγωγή τουρκμενικών προϊόντων στις αγορές των ΗΑΕ και της Αφρικής. 
[Αναφορά επίσης έγινε στα θέματα της αφαλάτωσης των υδάτων, της ερημοποίησης και της προστασίας 
του περιβάλλοντος και εκφράστηκε η ετοιμότητα συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (IRENA)]. 
 
Σημαντικές είναι οι επενδύσεις σε δύο εκ των επτά αεροδρομίων της χώρας: στο λειτουργούν στην 
πρωτεύουσα Ashgabat και στο υπό κατασκευή (όγδοο) Jebel στην περιφέρεια Balkan velayat. 
 
Πρόγραμμα CAREC 
Οι 11 χώρες του Προγράμματος Περιφερειακής Οικονομικής Συνεργασίας Κεντρικής Ασίας (CAREC) 
https://www.carecprogram.org/ (Αφγανιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Κίνα, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μογγολία, 
Πακιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν) είναι ως επί το πλείστον περίκλειστες και 
παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (i) περιορισμένη ενσωμάτωση στις παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας, (ii) χαμηλότερο επίπεδο περιφερειακής ολοκλήρωσης, (iii) στενό εύρος εξαγωγικών εμπορευμάτων 
και εμπορικών εταίρων, (iv) επεξεργασία σχετικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας, επομένως η ανοδική 
μετανάστευση αξίας είναι δύσκολη και (v) συστηματικά εμπόδια που οδηγούν σε «τριβές» για τη 
διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών. Αυτές οι προκλήσεις θα μπορούσαν να αποδοθούν τόσο στην εμπορική 
πολιτική όσο και στα εμπόδια διευκόλυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τριβές όταν τα αγαθά 
διακινούνται πέρα από τα σύνορα. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται λόγω των εμπορικών τιμολογίων, των 
προδιαγραφών των οχημάτων, των προτύπων SPS και της συμμόρφωσης με τα έγγραφα αυξάνουν τον 
χρόνο και το κόστος αποστολής αντικειμένων. Οι διαδικασίες διέλευσης των συνόρων που είναι επαχθείς, 
αδιαφανείς και ανεπαρκώς εξοπλισμένες με τεχνολογίες και εργαλεία ισοδυναμούν με την προσθήκη 
σημαντικής απόστασης στην αλυσίδα εφοδιασμού. Έτσι, παρά τη φυσική εγγύτητα μεταξύ προέλευσης και 
προορισμού, ο χρόνος και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων θα μπορούσε να είναι συγκριτικά 
υψηλότερο. 
 
Τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη πρόοδο στη διευκόλυνση του εμπορίου και των μεταφορών CAREC τα 
τελευταία 10 χρόνια. Τα τελωνεία και η διαχείριση των συνόρων υιοθέτησαν περισσότερα μέτρα 

https://www.mfa.gov.tm/ru/news/3276
https://www.mfa.gov.tm/ru/news/3276
https://www.carecprogram.org/
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διαχείρισης κινδύνου, βελτίωσαν τις διαδικασίες ελέγχου των συνόρων και προσπάθησαν για μεγαλύτερη 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των γειτόνων του CAREC. Εγκρίθηκαν ή εξετάζονται εθνικά ενιαία παράθυρα. 
Περισσότερες χώρες CAREC συνήψαν συμφωνίες με τον ΠΟΕ, ενώ άλλες έγιναν παρατηρητές. Η 
πρωτοβουλία CAREC Corridor Performance Measurement and Monitoring (CPMM) παρατήρησε την εξέλιξη 
και παρείχε εμπειρικά στοιχεία για τη διευκόλυνση των μεταφορών και του εμπορίου της περιοχής την 
τελευταία δεκαετία. Είναι ένα εμπειρικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των διαδρόμων μεταφορών προτεραιότητας CAREC που συνδέουν τους βασικούς 
οικονομικούς κόμβους της περιοχής μεταξύ τους και συνδέουν τις χώρες CAREC με τις ευρασιατικές και 
παγκόσμιες αγορές. 
 
Στο τέλος 2021, το ύψος των επενδυτικών σχεδίων στις χώρες CAREC ανήλθε σε $41,1 δις (το 75% 
αφορούσε έργα μεταφορών, το 22% ενέργειας και το υπόλοιπο 3% εμπόριο, τουρισμό και αγροτικό τομέα). 
Στο Τουρκμενιστάν, η αντιστοιχία επενδυτικών σχεδίων επί του συνόλου ήταν της τάξης του 5%, ήτοι $2,2 
δις. 
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
Η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα http://invest.gov.tm/general-
info/view?id=10   .  Για την είσοδο στην αγορά των κρατικών προμηθειών δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται 
ο σημαντικός ανταγωνισμός  και η έμφαση στα εγχωρίως παραγόμενα  σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη 
διαφθοράς στη χώρα.   
 

 State Commodity and Raw Material Exchange of Turkmenistan 

https://www.exchange.gov.tm/?lang=en 

Βασίζεται σε Προεδρικό Διάταγμα του 1994 και αποτελεί το σημαντικότερη Υπηρεσία διεξαγωγής 
συναλλαγών ευκαιριών εισαγωγών-εξαγωγών. Εξαιρούνται προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
αντικείμενα τέχνης και εμπράγματα δικαιώματα του κτηματομεσιτικού κλάδου. 

 Πλατφόρμα Διαγωνισμών ανά Φορέα 

https://www.parahat.info/tender/list 

(για παράδειγμα: Υπουργείο Υγείας https://www.parahat.info/tender/minzdrav) 

http://invest.gov.tm/general-info/view?id=10
http://invest.gov.tm/general-info/view?id=10
https://www.exchange.gov.tm/?lang=en
https://www.parahat.info/tender/list
https://www.parahat.info/tender/minzdrav
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ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας – Τουρκμενιστάν 
 

Όσον αφορά στο διμερές εξωτερικό εμπόριο Ελλάδος-Τουρκμενιστάν, οι ελληνικές εξαγωγές το 2020 
ανήλθαν στα €2,11 εκ., μειωμένες κατά 82,04% έναντι του 2019, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές, οι οποίες 
διατήρησαν εν γένει τη δυναμική τους λόγω των υδρογονανθράκων, ανήλθαν στα €32,95 εκ., μειωμένες 
κατά 17,79% έναντι του 2019. Οι ανωτέρω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση όγκου εμπορίου 
στα €35,06 εκ. μειωμένου κατά 32,38% και τη διατήρηση ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου στα €30,84 
εκ., με αύξηση του ελλείμματος κατά 8,91%.   

 

Διμερές Εξαγωγικό Εμπόριο Ελλάδας-Τουρκμενιστάν  (με πετρελαιοειδή) 

  2017 2018 2019 2020 2021 
2021/2020 

(μεταβολή %) 

Ελληνικές Εξαγωγές 1.902.246 3.456.701 11.770.788 2.114.563 760.309 -64,0% 

Ελληνικές Εισαγωγές 22.219.654 48.641.665 40.084.580 32.951.700 39.395.406 +19,5% 

Όγκος Εμπορίου 24.121.900 52.098.366 51.855.368 35.066.263 40.155.715 +14,5% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -20.317.408 -45.184.964 -28.313.792 -30.837.137 -38.635.097 +25,3% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                                                                                                Ποσά: ευρώ 

 

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. αυξημένου κατά 14,5% 
και του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου στα €38,6 εκ. (διεύρυνση ελλείμματος). 

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.  
 
Οι κύριες ελληνικές εξαγωγές 2021 στο Τουρκμενιστάν αφορούσαν τους διψήφιους κωδικούς: 

- #68/τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο (34,0%), 
- #46/τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής-καλαθοποιϊας (27,0%), 
- #99/εμπιστευτικά (18,1%), 
- #30/φαρμακευτικά προϊόντα (12,9%), 
- #48/προϊόντα χαρτιού (3,8%), 
- #84/μηχανολογικός εξοπλισμός (3,0%). 

 
Οι κύριες ελληνικές εισαγωγές από το Τουρκμενιστάν ήταν οι εξής: 
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- #27/ορυκτά καύσιμα και λάδια (89,0%), 
- #25/θείο (6,4%), 
- #31/λιπάσματα (4,2%). 

 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος διμερούς εμπορίου Ελλάδος -Τουρκμενιστάν, για 
το α΄εξάμηνο 2022 ανήλθε στα €19,4 εκ., έναντι €22,79 εκ. του α΄ εξαμήνου 2021 (-14,87%.) Το εμπορικό 
ισοζύγιο ήταν έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας, διαμορφούμενο για το Α΄ εξάμηνο 2022 σε €-18,21 εκ. 
έναντι των €-21,5 εκ. του Α΄ εξαμήνου 2021 (συρρίκνωση ελλείμματος -18,06%). 

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Τουρκμενιστάν 

  Α' Εξάμηνο 
2021 

Α' Εξάμηνο  
2022 

Μεταβολή  
% 

Ελληνικές Εξαγωγές 640.090 591.000 -7,67% 

Ελληνικές Εισαγωγές 22.148.739 18.809.889 -15,07% 

Όγκος Εμπορίου 22.788.829 19.400.889 -14,87% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -21.508.649 -18.218.889 -18,06% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                            Ποσά:  Ευρώ 

 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μείωση από €640,0 χιλ. σε € 591 χιλ. (-7,67%) παρουσίασαν 
οι ελληνικές εξαγωγές προς το Τουρκμενιστάν το α’ εξάμηνο του 2022, έναντι της ίδιας περιόδου του 
2021. Οι ελληνικές εξαγωγές Α΄ εξαμήνου 2022 αφορούσαν κατά κύριο λόγο πέτρες κατάλληλες για 
λάξευση ή για την οικοδομική (64,69%), εμπιστευτικά προϊόντα (15,91%), είδη εξοπλισμού για κατασκευές 
(9,25%), μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα (5,08%). 
Αύξηση εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφη στις πέτρες για λάξευση (+36,66%), λειαντικές 
ύλες, φυσικές ή τεχνητές (+53,79%), εμπιστευτικά προϊόντα (+33,4%). Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία των 
εξής προϊόντων, τα οποία δεν είχαν καταγράψει εξαγωγές το α΄ εξάμηνο 2021: είδη εξοπλισμού για 
κατασκευές, μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό. 
Μείωση εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφη στα χαρτιά/χαρτόνια (-37,74%). Το α΄ εξάμηνο 
2021, εξαγωγές καταγράφηκαν στους ακόλουθους κωδικούς, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν το α΄ εξάμηνο 
2022: φάρμακα, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, πίνακες/πλάκες. 

 
Μείωση παρουσίασαν και οι ελληνικές εισαγωγές από το Τουρκμενιστάν από €22,15 εκ. το α΄ εξάμηνο 
2021, σε €18,8 εκ. το α΄ εξάμηνο 2022 (-15,07%). Μείωση εισαγωγών κατεγράφη στον κωδικό  λιπάσματα (-
97,36%) και στα κατεργασμένα λάδια από πετρέλαιο (-65,0%). 
Νέα εισαγόμενα προϊόντα που εμφανίστηκαν κατά το α’ εξάμηνο του 2022 ήταν τα εξής: πολυμερή του 
αιθυλενίου σε αρχικές μορφές, λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, πιατικά. 
Δεν εμφανίστηκαν στις εισαγωγές α’ εξαμήνου 2022, ενώ είχαν εμφανιστεί στο αντίστοιχο του 2021 τα 
προϊόντα: νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, έπιπλα, μηχανές και συσκευές. 
 
Προοπτικές Διεμρούς Συνεργασίας 
Προοπτικές διαγράφονται στους τομείς δομικών υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού. Δεδομένης της 
συνολικής εικόνας της χώρας, της έλλειψης διαφάνειας, της δύσκολης πρόσβασης στην πληροφόρηση και 
της αδυναμίας διασταύρωσης στοιχείων, εκτιμάται ότι ευκαιρίες επενδυτικών συνεργασιών, αλλά με 
υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο, φαίνεται να υπάρχουν στον εξορυκτικό τομέα. Δεδομένου ότι το 
Τουρκμενιστάν λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια από την διεθνή κοινότητα μέσω της οποίας 
υλοποιείται σειρά έργων υποδομών, αυτά δύνανται να προσελκύσουν το ελληνικό ενδιαφέρον επιχειρείν. 
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Ζ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Ελληνικές Αρχές 
 
Ελληνική Πρεσβεία     
Δ/νση: 4, Leontievsky pereulok, Moscow 125009 
Τηλ.: +7(495) 539 2941,  
E-mail: gremb.mow@mfa.gr 
Website: http://www.mfa.gr/russia 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Μόσχας  
Δ/νση: 4, Leontievsky pereulok, Moscow 125009 
Τηλ.: +7 (495) 539 2970,  
E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr  
Website: www.agora.mfa.gr 

                                                                          
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα 
Δ/νση: 14, Spiridonovka str., Moscow 123001 
Τηλ: +7 (495) 539 3840,         
E-mail: grgencon.mow@mfa.gr 
Website: http://www.mfa.gr/russia 

 
Τουρκμενικές   Αρχές 
 
Κυβέρνηση  
https://turkmenistan.gov.tm/tk  
 
Υπουργείο Εξωτερικών       
https://www.mfa.gov.tm/en 
 
Υπουργείο Ενέργειας  
http://www.minenergo.gov.tm/en  
 
Κεντρική Τράπεζα  
https://www.cbt.tm/en/  
 
Κρατική Επιτροπή Στατιστικής 
https://www.stat.gov.tm/ 
 
Υπηρεσία Τελωνείων 
https://customs.gov.tm/en  
 
Υπηρεσία Επενδύσεων/ Δημοσίων Προμηθειών 
http://invest.gov.tm/ 
 
Υπηρεσία Προτύπων 
www.turkmenstandartlary.gov.tm   
 
Εμπορικό  Επιμελητήριο  

mailto:gremb.mow@mfa.gr
http://www.mfa.gr/russia
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:grgencon.mow@mfa.gr
http://www.mfa.gr/russia
https://turkmenistan.gov.tm/tk
https://www.mfa.gov.tm/en
http://www.minenergo.gov.tm/en
https://www.cbt.tm/en/
https://www.cbt.tm/en/
https://www.stat.gov.tm/
https://customs.gov.tm/en
https://customs.gov.tm/en
http://invest.gov.tm/
http://www.turkmenstandartlary.gov.tm/
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https://www.cci.gov.tm/en/ 
 
Προώθηση εμπορίου-διαδικασίες  

Turkmenistan’s Union of Industrialists and Entrepreneurs (UIE) http://www.eut.itgo.com/en/about.html  

Turkmenistan International Magazine 

http://turkmenistaninfo.ru/ 

NEBIT-GAZ (https://oilgas.gov.tm/en/)  
 

Turkmen Business (http://www.turkmenbusiness.org/) 

https://turkmenportal.com/en  
 
https://business.com.tm/  
 
Αντιπροσωπεία ΕΕ - Διεθνείς Οργανισμοί 

Αντιπροσωπεία ΕΕ  
Delegation of the European Union to Turkmenistan - European External Action Service (europa.eu) 
 
OHE 
https://turkmenistan.un.org/   
 
ΔΝΤ 
https://www.imf.org/en/Countries/TKM  
 
United Nations Development Programme 
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home.html  
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (EBRD) 
https://www.ebrd.com/turkmenistan.html  
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
https://www.worldbank.org/en/country/turkmenistan/overview  
 

Πηγές Πληροφόρησης 

Κρατική Υπηρεσία ενημέρωσης 
https://tdh.gov.tm/en/ 
 
Πρακτορεία ειδήσεων 
Eurasianet.org - Turkmenistan  
News and commentary from the site financed by the Soros Foundations.  
Gundogar 
News site of Turkmenistan opposition.  

Institute for War and Peace Reporting 
Independent media group providing news and special reports from the Central Asia.  

https://www.cci.gov.tm/en/
http://www.eut.itgo.com/en/about.html
http://turkmenistaninfo.ru/
https://www.oilgas.gov.tm/en/
http://www.turkmenbusiness.org/
https://turkmenportal.com/en
https://turkmenportal.com/en
https://business.com.tm/
https://business.com.tm/
https://eeas.europa.eu/delegations/turkmenistan_en
https://turkmenistan.un.org/
https://www.imf.org/en/Countries/TKM
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home.html
https://www.ebrd.com/turkmenistan.html
https://www.worldbank.org/en/country/turkmenistan/overview
http://www.eurasianet.org/resource/turkmenistan/index.shtml
http://www.gundogar.org/
http://www.iwpr.net/?p=rca&s=p&o=-&apc_state=henpcrs
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News Central Asia 
Regional news agency with editorial offices in Ashgabat, Turkmenistan.  

Radio Free Turkmenistan 
News, analysis and Real Audio broadcasts covering the developments in Turkmenistan and Central Asia, 
prepared by the staff of Radio Free Europe/Radio Liberty.  

Times of Central Asia 
Quality independent newspaper covering Central Asia.  

Turkmenistan 
Official news and political magazine.  

Turkmenistan: the Golden Age 
Find news from State Information Agency of Turkmenistan (TDH).  

Turkmenistan.ru 
Russia-based online newspaper providing daily information on Turkmenistan from within the country.  

https://www.turkmenistannews.net/  

 

 

 

 

 

Η. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ  
 
https://www.icaew.com/technical/by-country/russia-and-eurasia/turkmenistan/doing-business-in-
turkmenistan  
https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/turkmenistan/ 
https://taxsummaries.pwc.com/turkmenistan  
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/turkmenistan/economy-country-risk  

http://www.newscentralasia.com/
http://www.rferl.org/featuresarchive/country/turkmenistan.html
http://www.timesca-europe.com/
http://www.turkmenistaninfo.ru/
http://www.turkmenistan.gov.tm/
http://www.turkmenistan.ru/
https://www.turkmenistannews.net/
https://www.icaew.com/technical/by-country/russia-and-eurasia/turkmenistan/doing-business-in-turkmenistan
https://www.icaew.com/technical/by-country/russia-and-eurasia/turkmenistan/doing-business-in-turkmenistan
https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/turkmenistan/
https://taxsummaries.pwc.com/turkmenistan
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/turkmenistan/economy-country-risk
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