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 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 

 

Επίσημη ονομασία Τουρκμενιστάν  (Republic of Turkmenistan) 

Πρωτεύουσα Asgabat 

Έκταση 469.430 τ.χλμ. 

Πολίτευμα Προεδρευόμενη Δημοκρατία 

Πρόεδρος Gurbanguly Berdimuhamedov 

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

Γεωγραφία 
Βρέχεται δυτικά από την Κασπία θάλασσα και συνορεύει με  Ουζμπεκιστάν, 
Καζακστάν, Ιράν και Αφγανιστάν 

Φυσικοί πόροι Φυσικό αέριο, βαμβάκι, σιτάρι 

 

Α.2 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Πληθυσμός 6,03 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 (2020) 

 

Αξία ΑΕΠ (εκ. $ ΗΠΑ) 53.108*** 

Αξία ΑΕΠ/κεφαλή ($) 7.967 

Πληθωρισμός 8.9*/10** 

                                                           
1 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία για την χώρα. Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία από τις 

οικονομικές Αρχές της χώρας, τα οποία διατίθενται διεθνώς, δεν φαίνεται να αντιστοιχούν στην οικονομική πραγματικότητα της χώρας κατά  

επιτόπια παρατήρηση . Οι διεθνείς οργανισμοί παρουσιάζουν εκτιμήσεις, πολλές φορές δε η χώρα παραλείπεται από τις σειρές στατιστικών. 
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Κύριες  χώρες προέλευσης ΑΞΕ 
Κίνα, ΕΕ, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Τουρκία, Ρωσία 

 

Αξία εξαγωγών αγαθών (δις $ ΗΠΑ) 7,1*** 

Αξία εισαγωγών αγαθών (δις $ ΗΠΑ) 3,2*** 

Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα μηχανολογικός εξοπλισμός, χημικά, τρόφιμα 

Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα 
φυσικό αέριο και λοιποί υδρογονάνθρακες, βιομηχανικά 
είδη, αγροτικές πρώτες ύλες 

Κυριότεροι προμηθευτές Τουρκία, Ρωσία, Κίνα, ΗΑΕ, Γερμανία 

Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί Κίνα, Τουρκία, Ουζμπεκιστάν, Ρωσία 

  

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

 

Πλεονεκτήματα: 

• Τέταρτο μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο (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 

 

Αδύνατα σημεία: 

• Ισχυρή εξάρτηση από υδρογονάνθρακες (93% των εξαγωγών, εκ των οποίων το 83% είναι  φ.α 

  και περιορισμένη διαφοροποίηση εξαγωγών 

• Ισχυρή εξάρτηση από την Κίνα (η οποία λαμβάνει σχεδόν το 85% των εξαγωγών φυσικού αερίου) 

• Χαμηλό το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα στην οικονομική δραστηριότητα, η οικονομία και το 

τραπεζικό σύστημα κυριαρχείται από κρατικά μονοπώλια. Υφίστανται περιορισμοί στην αγορά 

ξένου συναλλάγματος, στον επαναπατρισμό κερδών και άλλα 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 μεταφορές και υγεία) και ανεπαρκής περιφερειακή 

συνδεσιμότητα. 
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• Κακή διακυβέρνηση (διαφθορά, αυταρχισμός, καταστολή, πολιτικοποίηση δικαστικού 

συστήματος, αδιαφάνεια του στατιστικού συστήματος). 

• Θέματα ασφάλειας, μη έλεγχος των συνόρων με το Αφγανιστάν (παρουσία των Ταλιμπάν). Η χώρα 

διαθέτει λίγα στρατιωτικά μέσα. 

 

Οικονομία: 

Το Τουρκμενιστάν με στρατηγική γεωγραφική θέση στην κεντρική Ασία κέρδισε την ανεξαρτησία του από 

την Σοβιετική Ένωση το 1991.  

Η έρημος Karakum καλύπτει το 80% της χώρας και περιέχει 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 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 του. Υπό 

προετοιμασία βρίσκονται δύο σημαντικά για την οικονομία της χώρας επιχειρηματικά σχέδια, ο αγωγός 

TransCaspianGasPipeline 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 και  ο αγωγός TAPI/Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India μήκους 1600 χλμ., ο οποίος ξεκίνησε 

το 1995 αλλά λόγω γεωπολιτικών, εταιρικών στρατηγικών προβλημάτων και πρόσφατα λόγω πανδημίας 

δεν κατέστη εφικτό να προχωρήσει, αλλά αναμένεται η συνέχισή του εντός του 2021. 

Τον Ιούλιο 2020 το Τουρκμενιστάν απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 

Διαπραγματεύσεις για μελλοντική ένταξη αναμένεται να ξεκινήσουν το 2025. 

 Το Τουρκμενιστάν είναι σε μεγάλο βαθμό μια ερημική χώρα με εντατική γεωργία σε αρδευόμενες 

οάσεις και με σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου. 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. 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 μεν θετικά, αλλά δεν είναι ικανές να ωθήσουν υψηλά το ρυθμό της ανάπτυξης. 

Το 2020, η οικονομία του Τουρκμενιστάν παρουσίασε επιβράδυνση. Επισήμως, η χώρα δεν έχει 

κρούσματα COVID-19, όμως έχουν υιοθετηθεί περιορισμοί, των εσωτερικών και διασυνοριακών 
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μετακινήσεων. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώθηκε λόγω της κατάργησης πολλών 

κοινωνικών δαπανών και τον πληθωρισμό, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί στις εισαγωγές. 

Υπό σχεδιασμό βρίσκονται: 

-ο αγωγός φ.α Trans Caspian Gas Pipeline 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 και 

- ο αγωγός φ.α TAPI/Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India μήκους 1600 χλμ. αναμένεται να 

έχει μέγιστη χωρητικότητα 33 δις m3 ετησίως, ο οποίος ξεκίνησε το 1995 αλλά έχει διακοπεί η προς 

το παρόν η κατασκευή του, λόγω διαφωνιών σχετικά με τις τιμές φ.α, δυσκολίες στην (13,6% του 

ΑΕΠ) και καθυστερήσεις στην κατασκευή στο Αφγανιστάν. 

Το 2021, αναμένεται ανάκαμψη λόγω της αξίας και του όγκου των εξαγωγών φ.α ως αποτέλεσμα 

της ανάκαμψης των κινεζικών αγορών το δεύτερο 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 δισεκατομμύρια m3 ετησίως το 2019-2024).  

              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. 

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. Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία του manat είναι  σε μεγάλο 

βαθμό υπερτιμημένη, ενώ υφίσταται παράνομη αγορά συναλλάγματος. Εκτιμάται ότι το νόμισμα θα 

έπρεπε να έχει υποτιμηθεί κατά 56% έναντι του $ ΗΠΑ το 2020. Περιορισμοί υφίστανται για τις 

ιδιωτικές εταιρείες σε σχέση τις πληρωμές τους για διεθνείς υποχρεώσεις, και ανταλλαγής 

συναλλάγματος σε τοπικό νόμισμα.  Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, οφείλουν να αποδίδουν 

100% (από 50% το προηγούμενο διάστημα) του συναλλάγματος που διαθέτουν  στο κρατικό ταμείο 

πλούτου, στην επίσημη ισοτιμία. 
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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.  

https://fineconomic.gov.tm/ru/electron-services
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Πέραν των τουρκμενικών εθνικών προτύπων στην χώρα ισχύουν και τα πρότυπα του Ευρωασιατικού 

Συμβουλίου για την Τυποποίηση, Μετρολογία και Πιστοποίηση (EASC)2. 

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 

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.1.7 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.1.8 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.1.9 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).  

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.1.10 Εργασιακό καθεστώς 

                                                           
2 https://easc.by/ashkhabad  

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/
https://easc.by/ashkhabad
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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 . 

Φαρμακευτικά, είδη διατροφής, καταναλωτικά αγαθά πωλούνται μέσω ημιιδιωτικών και δημοσίων 

καναλιών. Η έλλειψη πληροφοριών φερεγγυότητας επιχειρήσεων δυσκολεύει την ανεύρεση ικανού 

διανομέα για συνεργασία. 

 
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. 

http://www.oilgas.gov.tm/en
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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 : 

1  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) 

Σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο του 

Τουρκμενιστάν και την Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

 

 Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 
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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. 

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. 

 

 

 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.   

http://invest.gov.tm/
http://invest.gov.tm/general-info/view?id=10
http://invest.gov.tm/general-info/view?id=10
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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) 

  2016 2017 2018 2019 2020 
2019-2020 

(μεταβολή %) 

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, γύψο, τσιμέντο (39,5%), 
- #46/τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής-καλαθοποιϊας (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%). 

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος διμερούς εμπορίου το α΄εξάμηνο 2021 

ανήλθε στα €22,79 εκ.  έναντι €12,33 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020 (αύξηση κατά 84,75%.) 
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Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό για τη χώρα μας, διαμορφούμενο την εν λόγω περίοδο 

σε €-21,5 εκ. έναντι €-11,21 εκ. το α΄εξάμηνο 2020. 

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Τουρκμενιστάν 

  
Α' Εξάμηνο 

2020 
Α' Εξάμηνο  

2021 
Μεταβολή  

% 

Ελληνικές Εξαγωγές 560.640 640.090 14,17% 

Ελληνικές Εισαγωγές 11.774.008 22.148.739 88,12% 

Όγκος Εμπορίου 12.334.648 22.788.829 84,75% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -11.213.368 -21.508.649 91,81% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                              Ποσά:  Ευρώ 

 

Αναλυτικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 14,17% το α’ εξάμηνο του 2021 
έναντι της ίδιας περιόδου 2020 και αφορούσαν κατά κύριο λόγο πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για 
την οικοδομική (37,8%), πλεκτικές ύλες (32,0%), φάρμακα (15,3%), εμπιστευτικά προϊόντα (9,6%). 
Μείωση εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφη στις πέτρες για λάξευση (-53,11%), ενώ τα 
είδη εξοπλισμού δεν καταγράφηκαν στο α’ εξάμηνο του 2021. Η γενικότερη αύξηση των εξαγωγών 
μεταξύ των δύο εξαμήνων εξηγείται με την για πρώτη φορά καταγραφή των ακολούθων προϊόντων: 
πλεκτικές ύλες, φάρμακα, εμπιστευτικά προϊόντα, χαρτιά, λειαντικές ύλες, σκουριές υψικαμίνων, 
πίνακες, πλάκες, έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, βελούδα, όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή 
τον έλεγχο της παροχής. 
Αύξηση παρουσίασαν και οι ελληνικές εισαγωγές από το Τουρκμενιστάν από €11,77 εκ. το α΄εξάμηνο 
202, σε €22,15 εκ. το α΄εξάμηνο 2021. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στα κατεργασμένα λάδια από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (+769,2%), τα οποία συμμετείχαν στη διαμόρφωση των 
εισαγωγών α΄εξαμήνου 2021 κατά 92,0%. Νέα εισαγόμενα προϊόντα που εμφανίστηκαν κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 είναι τα εξής: λιπάσματα (7,4%), νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (0,04%), 
έπιπλα, μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται και δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό 84 περί 
εξοπλισμού. .Δεν εμφανίζονται στις εισαγωγές στο α’ εξάμηνο του 2021, ενώ εμφανίζονταν στο 
αντίστοιχο του 2020 τα ακόλουθα προϊόντα: λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο), υφάσματα από βαμβάκι και τέλος όσπρια ξερά. 
 

Εν κατακλείδι, δεδομένης της συνολικής εικόνας της χώρας, της έλλειψης διαφάνειας, της δύσκολης 

πρόσβασης στην πληροφόρηση και της αδυναμίας διασταύρωσης στοιχείων, εκτιμάται ότι  ευκαιρίες 

επενδύσεων, αλλά με υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο, φαίνεται να υπάρχουν στον εξορυκτικό τομέα. Εκ των 

πραγμάτων και υπό το φως της πολιτικής υποκατάστασης εισαγωγών που εφαρμόζει η χώρα, 

περιορισμένες φαίνονται οι δυνατότητες  στο εμπορικό τομέα.  

Συγκρατείται, πάντως, ότι το Τουρκμενιστάν λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια από την διεθνή 

κοινότητα, μέσω της οποίας υλοποιείται σειρά έργων υποδομών στην χώρα. 
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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   

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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Εμπορικό  Επιμελητήριο  

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.  

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
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Gundogar 

News site of Turkmenistan opposition.  

Institute for War and Peace Reporting 

Independent media group providing news and special reports from the Central Asia.  

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. ΠΗΓΕΣ  
 

https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/turkmenistan/  

 https://www.icaew.com/technical/by-country/russia-and-eurasia/turkmenistan/doing-business-in-

turkmenistan  

https://taxsummaries.pwc.com/turkmenistan  

https://import-export.societegenerale.fr/en/country/turkmenistan/economy-country-risk  

http://www.gundogar.org/
http://www.iwpr.net/?p=rca&s=p&o=-&apc_state=henpcrs
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.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/turkmenistan/
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://taxsummaries.pwc.com/turkmenistan
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/turkmenistan/economy-country-risk

