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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 

Εθνικό Νόμισμα 
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

Turkmen Manat (TMT) 
$1 = 3,51 TMT (12.7.2021) 
€1 = 4,17 TMT (12.7.2021) 

Διοικητικές περιφέρειες 
Ashgabat City, Ahal Province, Balkan 
Province, Daśoguz Province, Lebap 
Province, Mary Province 

 
(Σημ. 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 οργανισμοί αυτοί 
παραλείπουν την εν λόγω χώρα από τις σειρές των στατιστικών στοιχείων που εκδίδουν). 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Το Τουρκμενιστάν είναι από το 1991 μια ανεξάρτητη Δημοκρατία της Κεντρικής Ασίας 

που μετάτο 2007 κυβερνάται από τον Πρόεδρο Gourbangouly BERDYMOUKHAMEDOV. 

Συνορεύει με Καζακστάν το Ουζμπεκιστάν στα βόρεια, το Ιράν και το Αφγανιστάν στα νότια, 

δυτικά δε με την Κασπία Θάλασσα.  

Ο πληθυσμός των 6 εκ. (2020) κατοίκων είναι κυρίως αγροτικός η θρησκεία είναι 

μουσουλμανική και πρόκειται για τη λιγότερο πυκνοκατοικημένη χώρα στην περιοχή. Είναι 

σε μεγάλο βαθμό μια ερημική χώρα με εντατική γεωργία σε αρδευόμενες οάσεις και 

σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου (τέταρτη στον κόσμο, με αποθέματα 265 τρις 

κυβικών ποδών) και πετρελαίου.  

Η οικονομία του Τουρκμενιστάν 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.  

Το Τουρκμενιστάν έχει το 4ο αποδεδειγμένο απόθεμα φ.α στον κόσμο (19.500 δις m3 

στα τέλη του 2019 ή 9,8% του παγκόσμιου συνόλου) μετά τη Ρωσία, το Ιράν και το Κατάρ. 

Το πεδίο φυσικού αερίου Galkynysh στο Τουρκμενιστάν, που βρίσκεται στα δυτικά της 

χώρας, είναι το δεύτερο στον κόσμο. 

Το 2019, η παραγωγή φ.α του Τουρκμενιστάν αντιπροσώπευε 63,3 δις m3 σύμφωνα 

με την τελευταία έκθεση της British BP, ή 1,6% της παγκόσμιας παραγωγής. Ειδικότερα ως 

προς την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων του,  το Τουρκμενιστάν προμηθεύει τη 

Ρωσική Ομοσπονδία με φυσικό αέριο, αλλά η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος πελάτης του. 

Οι πωλήσεις φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των 

εξαγωγών του Τουρκμενιστάν, και διοχετεύονται  σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Κίνα μέσω του 

αγωγού φυσικού αερίου Trans-Asia, με ετήσια δυναμικότητα 55 δις m3. 
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Σύμφωνα με την BP και τα 31,6 δις m3 τουρκμενικού φ.α που εξήχθησαν το 2019 

πήγαν στην Κίνα. Οι εξαγωγές φ.α στη Ρωσία, που διακόπηκαν από το 2016, 

επαναλήφθηκαν χάρη σε συμφωνία με την εταιρεία Gazprom τον Απρίλιο του 2019.  

Το 2021 αναμένεται οικονομική βελτίωση χάρη στις εξαγωγές φυσικού αερίου  προς 
την Κίνα, η ζήτηση της οποίας ανακάμπτει σταδιακά όμως οι δυνατότητες για αύξηση 
εξαγωγών φ.α στην Κίνα παραμένουν περιορισμένες καθώς η παράδοση της τέταρτης 
γραμμής του αγωγού Κεντρικής Ασίας-Κίνας καθυστερεί για μετά το 2022. 

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Ρωσία θα συνεχιστούν βάσει της σύμβασης 
που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2019 με την Gazprom αλλά παρότι ο επί σοβιετικής εποχής  
αγωγό 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.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγωγοί που μεταφέρουν φ.α προς Κίνα και Ρωσία 
διέρχονται μέσω Ουζμπεκιστάν και Καζακστάν  που είναι επίσης χώρες εξαγωγής φ.α. 

Όσον αφορά τους δύο αγωγούς φ.α Τουρκμενιστάν-Ιράν δεν λειτουργούν μετά από 
οικονομική διαφωνία το 2017 (το Ιράν εισήγαγε 6,7 δις m3 φ.α το 2016).  

Παράλληλα, διερευνά δύο νέες οδούς εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω αγωγού 
Τrans-Caspian1 προς την Τουρκία και την Ευρώπη και μέσω αγωγού TAPI2. Και τα δύο 
projects αντιμετωπίζουν εμπόδια στο επίπεδο της χρηματοδότησης και ασφάλειας και δεν 
αναμένεται άμεσα ολοκλήρωσή τους.  

Η ικανότητα παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου πάντως 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. 

Εκτός από τους υδρογονάνθρακες, δύο μεγαλύτερες καλλιέργειες της χώρας είναι το 

βαμβάκι (το μεγαλύτερο ποσοστό 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.  

Εκτός και τα δύο προαναφερόμενα γεωργικά προϊόντα, η χώρα είναι πλούσια σε 

πρώτες ύλες για τη μεταποιητική, χημική και κατασκευαστική βιομηχανία (θείο, ιώδιο, 

άλας, άργιλο, τσιμέντο, ασβεστόλιθο, γύψο και τσιμέντο). 

Και το 2020 πολύ μικρή πρόοδος έχει επιτευχθεί για την βελτίωση του 

επιχειρηματικού κλίματος, την ιδιωτικοποίηση κρατικών βιομηχανιών, την καταπολέμηση 

της διαφθοράς και την επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης εκτός του ενεργειακού τομέα.  

Οι υψηλές τιμές ενέργειας στα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι οποίες επέτρεψαν 

στην κυβέρνηση να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες, υπόκεινται σε διακυμάνσεις .  Από τα 

μέσα του 2014 με την πτώση τους  και την απόφαση της Ρωσίας την περίοδο 2016-2019  να 

διακόψει τις εισαγωγές τουρκμενικού φ.α μειώθηκαν τα κρατικά έσοδα και η οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας, τo δε Μanat υποτιμήθηκε κατά 19% και η μαύρη αγορά 

συναλλάγματος ανθεί. 

                                                 
1
 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. 

2
 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. 
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Η τ/Κυβέρνηση πέραν της πολιτικής διαφοροποίησης των πελατών των ενεργειακών 

της εξαγωγών ακολουθεί και μια πολιτική διαφοροποίησης της οικονομίας και ανάπτυξης 

εξαγωγών ‘άλλων προϊόντων για διαφοροποίηση του εισοδήματος. 

Η μετά τα ενεργειακά προϊόντα, δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική κατηγορία είναι αυτή 

των γεωργικών προϊόντων, (4% των τουρκμενικών εξαγωγών). 

Η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας που καλύπτεται 

κατά 80% από την έρημο Karakum. Εκτός από τη λεκάνη Amou-Daria, το κανάλι άρδευσης 

Καρακούμ που χρονολογείται από το 1982 επιτρέπει τη διατήρηση εντατικής γεωργίας που 

παρέχει θέσεις εργασίας. Οι κύριες καλλιέργειες είναι το βαμβάκι, για εξαγωγή και το 

σιτάρι, για εγχώρια κατανάλωση. 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 παραγωγές, όπως ντομάτες και φρούτα, αναπτύσσονται γρήγορα χάρη στην 

επέκταση της καλλιέργειας θερμοκηπίου, για τις οποίες λαμβάνει σημαντική οικονομική 

υποστήριξη από την  EBRD. Τα τουρκμενικά θερμοκήπια καλύπτουν επί του παρόντος 356 

εκτάρια. 150 νέα θερμοκήπια με συνολική έκταση 1.300 εκτάρια αναμένεται να ανοίξουν το 

2021. Το Τουρκμενιστάν επιδιώκει επίσης να αναπτύξει την ικανότητά του να 

μετασχηματίζει τη γεωργική παραγωγή προκειμένου να αυξήσει την προστιθέμενη αξία 

του, μέσω της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών γεωργίας. Η 

αναπαραγωγή ασκείται επίσης, ειδικά πρόβατα για μαλλί, καθώς και καμήλες και άλογα. 

 

Τέλος, το Τουρκμενιστάν βασίζεται στην ανάπτυξη μιας βιομηχανίας πετροχημικών με 

βάση το αέριο, προκειμένου να ενισχύσει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του. Τα 

πετροχημικά προσελκύουν πολλές ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές εταιρείες, ιδιαίτερα 

εκτιμημένες για την τεχνογνωσία τους και την ανταγωνιστικότητα των προσφορών τους, 

συνδυάζοντας λύσεις με το κλειδί στο χέρι και ελκυστική χρηματοδότηση. Οι νέες 

εγκαταστάσεις παραγωγής λιπασμάτων έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια στις Mary, 

Turkmenabat και Garabogaz με συνολικό κόστος 2,7 δισεκατομμυρίων USD, καθώς και 

μονάδες παραγωγής πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου στο Kiyanly (3,4 

δισεκατομμύρια USD). Και τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής βενζίνης στον κόσμο στο 

Ovadan -Depe (1,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). 

 

 

Η διαφθορά και η εφαρμοζόμενη πολιτική απομόνωσης συμβάλλουν στην 

στασιμότητα της οικονομίας. Το Τουρκμενιστάν ισχυρίζεται ότι διαθέτει σημαντικά 

συναλλαγματικά αποθέματα, όμως, λόγω αδιαφάνειας και έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων 

δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των ισχυρισμών από τους διεθνείς οργανισμούς. 

Εν γένει η οικονομία του Τουρκμενιστάν είναι από τις λιγότερο ανταγωνιστικές 

οικονομίες και αντιμετωπίζει 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 δομικά στοιχεία και δεν διαφαίνεται η πρόθεση μεταβολών παρά τις 

περιστασιακές κυβερνητικές εξαγγελίες για μερική ιδιωτικοποίηση. Η οικονομία συνεχίζει να 

ανακάμπτει από μια βαθιά ύφεση που ακολούθησε την κατάρρευση των παγκόσμιων τιμών 

ενέργειας στα τέλη του 2014. Το τρέχον επενδυτικό κλίμα θεωρείται υψηλός κίνδυνος για τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις των ΗΠΑ. 
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Πάντως, η χώρα λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια από την διεθνή 
κοινότητα, για την χρηματοδότηση έργα υποδομών και προωθείται ενεργά πρόγραμμα 
ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών με απώτερο σκοπό, μεταξύ άλλων, την αύξηση.  

2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Το ΑΕΠ του Τουρκμενιστάν εκτιμάται σε $45,5 δις το 2019 (+ 6,3% σε σύγκριση με το 

2018), σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησαν οι αρχές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(ΔΝΤ), καθιστώντας το Τουρκμενιστάν την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Κεντρική Ασία 

μετά το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΝΤ, ο πληθωρισμός είχε επιβραδυνθεί το 2019  

έναντι  του 2018 που ανήλθε σε 13,3%. Αμφίβολο όμως είναι αν έχει επιτευχθεί ο στόχος 

του 5,1%. 

Η πανδημία Covid έχει πλήξει την οικονομία της χώρας και περαιτέρω επιδεινώσει το 
βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. Σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική θέση δεν υπάρχουν 
κρούσματα στην χώρα, αλλά παρά ταύτα έχουν υιοθετηθεί περιορισμοί των εσωτερικών 
και διασυνοριακών μετακινήσεων. Ως άμεση επίπτωση των περιορισμών αυτών και σε 
συνδυασμό με την κατάργηση πολλών κοινωνικών δαπανών και την άνοδο του 
πληθωρισμού, το 2020 η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώθηκε.  

Σύμφωνα με το ΔΝΤ αναμένεται  επιβράδυνση της ανάπτυξης του Τουρκμενιστάν 
κατά 1,8% το 2020, η Asian Development Bank το ανεβάζει σε 3,2% ενώ η τ/Κυβέρνηση 
ανακοίνωσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,8% τους πρώτους 11 μήνες του 2020 σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2019. 

Το 2020, το Τουρκμενιστάν αντιμετώπισε τη μείωση των πωλήσεων φυσικού αερίου 
σε όγκο και αξία στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης για την υγεία και τη μείωση της τιμής 
των υδρογονανθράκων από τον Μάρτιο του 2020. Σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνειακά 
στοιχεία, οι εξαγωγές του Τουρκμενιστάν στην Κίνα (σχεδόν αποκλειστικά φ.α) υποχώρησε 
κατά 30,1% για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020.  

Ο προϋπολογισμός του Τουρκμενιστάν για το έτος 2021 προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 
6,2% το 2021 (174,7 δισεκατομμύρια MTT ή 49,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην 
επίσημη τιμή). Περισσότερο από το 70% των δαπανών στον προϋπολογισμό του 2021 θα 
κατευθυνθεί προς την κοινωνική συνιστώσα, προκειμένου να διατηρηθεί η εγχώρια ζήτηση 
και οι συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. 

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση κατά 10% του ποσού των μισθών, 
των συντάξεων, των κρατικών επιδομάτων και των φοιτητικών επιδοτήσεων για το 2021. 
Λόγω μειωμένων εισπράξεων σε ξένο νόμισμα η Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί μια 

περιοριστική νομισματική πολιτική: το τουρκμενικό Μάνατ διατηρεί σταθερά την επίσημη 

ισοτιμία των 3,5 TMT / USD από το 2015, όμως στην μαύρη αγορά  διαμορφώθηκε σε 27 
TMT / USD τον Δεκέμβριο του 2020, έναντι 19 TMT / USD τέλος Απριλίου 2020. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την 1η Απριλίου 2020, οι Τούρκοι υπάλληλοι εταιρειών  
που πληρώνονται σε ξένο νόμισμα δεν μπορούν πλέον να αποσύρουν τους μισθούς τους σε 
δολάρια ΗΠΑ, αλλά μπορούν να το πράξουν σε εθνικό νόμισμα με την επίσημη ισοτιμία.  

Ομοίως, από τις 15 Μαΐου 2020, οι τουρκμενικές εταιρείες εξαγωγικές αναγκάζονται 
να πληρώσουν το 100% του εισοδήματός τους σε ξένο νόμισμα στο Ταμείο Σταθεροποίησης 
(έναντι 50% προηγουμένως), λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα το αντίστοιχο σε εθνικό νόμισμα 
με την επίσημη ισοτιμία.  
Επιπλέον, η έλλειψη ξένων νομισμάτων και το κλείσιμο των τουρκμενικών συνόρων για 
λόγους υγείας συμβάλλουν στην αύξηση της τιμής των εισαγωγών, ιδίως των τροφίμων, 
φέρνοντας την εκτίμηση του πληθωρισμού του ΔΝΤ σε 8,0% για το έτος 2020. 
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Πίνακας 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Τουρκμενιστάν 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ονομαστικό ΑΕΠ 
 ($ ΗΠΑ δις) 

35,79  37,78  37,93 40,79  45,52  Ν/Α 

Μεταβολή ΑΕΠ % 7,4 6,1 4,5 5,4 5,6 0,8* 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ  
( $ ΗΠΑ) 

6.425 6.696 6.650 7.083 7.586 7.967 

Ανεργία 
(εθνικές εκτιμήσεις) 

4,0% 3,9% 3,9% 3,8% 3,9% 4,07* 

Πληθωρισμός  7,4% 3,6% 8,0% 13,2% 13,4% 8.9*/10** 

Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 

-0,7 -2,4 -2,8 -0,2 -0,8 Ν/Α 

Χρέος Γενικής 
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 

21,8 24,1 28,8 29,1 29,8 30.9*** 

Εξωτερικό χρέος  
(% ΑΕΠ) 

1,0 1,3 2,1 2,2 N/A Ν/Α 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών (% ΑΕΠ) 

-15,6 -20,2 -10,4 +5,5 +5,1 1*** 
/-1,4** 

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

 
Η οικονομία γενικά συνεχίζει να ανακάμπτει από μια βαθιά ύφεση που ακολούθησε την 

κατάρρευση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας στα τέλη του 2014 όμως το επενδυτικός 

κίνδυνος για τις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι υψηλός. 

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 

χρηματοδότησης. Περαιτέρω, καταγράφεται η χαμηλή παραγωγικότητα, το υψηλό 

μεταφορικό κόστος  και οι χαμηλής ποιότητας υποδομές. 

Παρά την επιχειρούμενη προσπάθεια διαφοροποίησης τόσο των εξαγομένων προϊόντων 
του όσο και των προορισμών των εξαγωγών του, το Τουρκμενιστάν παραμένει σε άμεση 
εξάρτηση από την αγορά της Κίνας και το φυσικό αέριο και, επομένως, ευάλωτο στις 
διακυμάνσεις των διεθνών τιμών.  
              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%).  
Η πτώση των εξαγωγών φυσικού αερίου μείωσε το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών, οι 

αυστηροί έλεγχοι κεφαλαίου περιορίζουν γενικότερα τις άμεσες ξένες επενδύσεις στις 

δραστηριότητες παραγωγής υδρογονανθράκων. 
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Καταγράφεται επίσης αύξηση των τουρκμενικών εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας 
οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στις νέες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας συνδυασμένης μονάδας παραγωγής ατμού και φυσικού αερίου 
στην επικράτεια του υδροηλεκτρικού σταθμού Mary. Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη των 
εξαγωγών της βιομηχανίας πολυπροπυλενίου με την ανάπτυξη του χημικού συγκροτήματος 
φυσικού αερίου στο Kiyanly και του συγκροτήματος διυλιστηρίων πετρελαίου 
Turkmenbashi (TKNPZ). Οι εξαγωγές αυτές δημιούργησαν περαιτέρω δυνατότητες 
ανάπτυξης μικρών και μεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων για την παραγωγή πλαστικών 
προϊόντων.  

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 εμπορικό ισοζύγιο του Τουρκμενιστάν παρουσιάζει διαρθρωτικό πλεόνασμα. Η 
χώρα εφαρμόζει πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών, η οποία αρχικά επικεντρωνόταν 
σε περιορισμούς σε εισαγόμενα  προϊόντα της χημικής βιομηχανίας, στα δημητριακά και σε 
προϊόντα αυτών (λόγω ευνοϊκών συγκομιδών) καθώς και στα βαμβακερά υφάσματα, αλλά 
πλέον ο κατάλογος των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς διευρύνεται. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας το εμπορικό πλεόνασμα 
ανέρχεται σε περίπου 10% του ΑΕΠ της χώρας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας κυριότεροι πελάτες του 
Τουρκμενιστάν είναι η Κίνα, το Ουζμπεκιστάν και η Τουρκία και αντίστοιχα οι κυριότεροι 
προμηθευτές του είναι η Τουρκία, η Ρωσία, η Κίνα και τα ΗΑΕ.  

Πίνακας 2. Εξωτερικό Εμπόριο Τουρκμενιστάν 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εξαγωγές Προϊόντων και 
Υπηρεσιών 

12,77 8,01 8,52 9,23 9,72 Ν/Α 

Εισαγωγές Προϊόντων και 
Υπηρεσιών 

6,12 5,22 4,41 2,43 2,96 Ν/Α 

Όγκος Εμπορίου 18,89 13,23 12,93 11,66 12,68  

Εμπορικό Iσοζύγιο 6,65 2,79 4,11 6,8 6,76  

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα                    [Επεξεργασία Γρφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]                      Ποσά: δις $ ΗΠΑ 

 

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο 2020 το Τουρκμενιστάν απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 

2.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων  2020 του οργανισμού UNCTAD, οι 
εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στο Τουρκμενιστάν μειώθηκαν σε $1,7 δις, σε σύγκριση 
με $2,0 δις το 2019. Το δε εκτιμώμενο απόθεμα ΑΞΕ ανήλθε σε $39,3 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. 
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2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2021 

Σύμφωνα με την Asian Development Bank το 2021 αναμένεται η τουρκμενική 
οικονομία να αναπτυχθεί κατά 5,8%, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά κατά 4,6% ενώ 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης/EBRD  κατά 1,0%. 

 

2.4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 

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

 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 

3.1. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Οι ελληνικές εξαγωγές στο Τουρκμενιστάν το 2020 ανήλθαν στα €2,11 εκ., μειωμένες 
κατά 82,04% έναντι του 2019, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές, οι οποίες διατήρησαν εν μέρει 
τη δυναμική τους λόγω υδρογονανθράκων, ανήλθαν στα €32,95 εκ., μειωμένες κατά 
17,79% έναντι του 2019.  

Τα ανωτέρω 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  Εμπόριο Ελλάδας-Τουρκμενιστάν  (με πετρελαιοειδή) 

  2016 2017 2018 2019 2020 
2019-2020 
(μεταβολή 
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%) 

Ελληνικές 
Εξαγωγές 

49.848.239 1.902.246 3.456.701 11.770.788 2.114.563 -82,04% 

Ελληνικές 
Εισαγωγές 

38.862.691 22.219.654 48.641.665 40.084.580 32.951.700 -17,79% 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

10.985.548 -20.317.408 -45.184.964 -28.313.792 -30.837.137 8,91% 

Όγκος 
Εμπορίου 

88.710.930 24.121.900 52.098.366 51.855.368 35.066.263 -32,38% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                                 Ποσά: ευρώ 

 

 Οι κύριες ελληνικές εξαγωγές στο Τουρκμενιστάν αφορούσαν τους διψήφιους 
κωδικούς: 

- 68/τεχνουργήματα από πέτρες/ μάρμαρα, γύψο, τσιμέντο (39,5%) 
- 46/τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής-καλαθοποιϊας / μη φυτ. πλεκτικές 

ύλες(30,3%) 
- 44/ξυλεία, ξυλοκάρβουνα, τεχνουργήματα (14,0%) 
- 94/έπιπλα κοινά και ιατροχειρουργικά (10,3%) 
- 39/πλαστικές ύλες, τεχνουργήματα (2,1%) 
Οι κύριες ελληνικές εισαγωγές από το Τουρκμενιστάν ήταν οι εξής: 
- 27/ορυκτά καύσιμα και λάδια (98,0%) 
- 31/λιπάσματα (1,9%) 
- 52/βαμβάκι (0,1%) 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ/ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

[Φθίνουσα Κατάταξη ανά Αξία) 

ΡΟΗ CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) 
Συμμετοχή 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2710' 

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά 
βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα 
ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό 
συστατικό, π.δ.κ.α. 

8.278.226 70,33% 11.770.788 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 6802' 

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, 
φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και 
τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη 
για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος), 
έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, 

3.284.041 27,90%   

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 3004' 

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 
3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή 
δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανικ 

173.296 1,47%   

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 3920' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με 
απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, 
χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην 
επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 

22.125 0,19%   

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 8516' 

Θερμαντήρες νερού και θερμοσυσκευές που βυθίζονται στο 
νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση του 
χώρου ή για παρόμοιες χρήσεις. Ηλεκτροθερμικές συσκευές 
για την περιποίηση των μαλλιών (π.χ. συσκευές στεγνώματος, 
ηλεκτρικά μπιγκουτί κα 

3.722 0,03%   

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 6307' 
Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, ό. συμπ. τα αχνάρια για την 
κατασκευή ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 

2.839 0,02%   
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 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 8409' 
Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, 
π.δ.κ.α. 

2.277 0,02%   

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 7324' 

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο 
ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία 
της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-φαρμακεία, ντουλάπες με 
κρεμάστρες και άλλα έπιπλα του κεφαλαίου 94, καθώς και 
είδη κρουνοποιίας) 

1.946 0,02%   

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 9032' 
Όργανα και συσκευές ρύθμισης (εκτός από τις βαλβίδες της 
κλάσης 8481) 

1.807 0,02%   

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 9026' 

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της 
παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών 
μεγεθών των υγρών ή των αερίων, π.χ. μετρητές παροχής, 
δείκτες στάθμης υγρών ή αερίων, μανόμετρα, μετρητές 
θερμότητας (εκτός από όργανα και συ 

358 0,00%   

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 9020' 

Αναπνευστικές συσκευές και μάσκες αερίου (εκτός από 
προστατευτικές μάσκες χωρίς μηχανικά μέρη και χωρίς κινητό 
στοιχείο φιλτραρίσματος, καθώς και εκτός από αναπνευστικές 
συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θεραπεία) 

126 0,00%   

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 3919' 

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες 
επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και 
σε κυλίνδρους (εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και 
οροφών της κλάσης 3918) 

25 0,00%   

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2710' 

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά 
βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα 
ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό 
συστατικό, π.δ.κ.α. 

40.068.153 99,96% 40.084.580 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 5209' 
Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βαμβάκι >= 85%, με βάρος κατά τ.μ. > 200 g 

16.382 0,04%   

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 8471' 

Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες 
αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές 
εγγραφής των δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη 
μορφή και μηχανές επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, 
π.δ.κ.α. 

45 0,00%   

 
Το α΄ τρίμηνο 2021 οι ελληνικές εξαγωγές στο Τουρκμενιστάν ανήλθαν σε 534 χιλ. € 

περίπου και αφορούσαν κυρίως μάρμαρα και πλεκτικές ύλες. Οι εισαγωγές μας από το 
Τουρκμενιστάν, την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 20,4 € και πρόκειται κυρίως για λάδια 
πετρελαίου για περαιτέρω επεξεργασία. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σε βάρος 
της χώρας μας ανέρχεται σε 19,5 εκ. € περίπου. 

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 και  στο 
εμπορικό τομέα.  

Θα πρέπει να συγκρατηθεί ότι το Τουρκμενιστάν λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή 
βοήθεια από την διεθνή κοινότητα, μέσω της οποίας υλοποιείται σειρά έργων υποδομών 
στην χώρα. 
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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: https://www.cci.gov.tm/en/  

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

https://www.turkmenistan.gov.tm/_eng/
https://www.mfa.gov.tm/en
https://www.tmembassy.gov.tm/en
https://www.mfa.gov.tm/en/essential-websites
https://www.cbt.tm/en/
http://invest.gov.tm/
http://www.minenergo.gov.tm/en
https://www.stat.gov.tm/
https://www.cci.gov.tm/en/
https://tdh.gov.tm/ru/

