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1. Základní informace o teritoriu
1.1. Oficiální název státu
•

Turkmenistán /Туркменистан/

1.2. Rozloha
2

2

488,1 tisíc km , z toho poušť 390 tisíc km (80 %); zavlažovaná půda 1,3 mil. ha. Podnebí je mírně
kontinentální, průměrná teplota v lednu mínus 4°C, v červenci teplota dosahuje v průměru +28°C s
lokálním maximem až do + 40-50°C, roční srážky dosahují od 80 mm na severovýchodě do 300 mm v
horách.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného
obyvatelstva
Počet obyvatel k 1.1. 2010 dle oficiální statistiky - 5,4 mil. (podle statistiky OSN - 5,439 mil.).

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické
složení
Roční přírůstek obyvatelstva dosahuje 1,13 %. Podíl městského obyvatelstva v r. 2010 dosáhl 49 %.

1.5. Národnostní složení
Více než 100 národností, z toho 77 % Turkmenů, 9,2 % Uzbeků, 6,7 % Rusů, 2 % Kazachů, po 0,8 %
Arménů, Ázerbájdžánců a Tatarů, 0,5 % Ukrajinců.
Turkmeni se dělí na 7 velkých a 24 malých kmenů: Tekke - střední Turkmenistán, Ersary - jihovýchodní
Turkmenistán, Yomud - západní Turkmenistán, Göklen - jihozápadní Turkmenistán, Salor - východní
Turkmenistán, Saryk - jižní Turkmenistán, Čoudor - severní Turkmenistán.

1.6. Náboženské složení
Islám - převážně sunité hanifitského ritu - 90 %, pravoslavní 7 %, ostatní 3 %.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
V souladu s ústavou je státním jazykem turkmenština, která patří k turkotatarské skupině indoevropských
jazyků. Dalším nejpoužívanějším jazykem je ruština (jazyk etnického styku - používaný 38 %
obyvatelstva). Cílem státního programu „Jazyk“ je dosáhnout ovládání turkmenštiny, ruštiny a angličtiny.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další
velká města
Turkmenistán se dělí na 5 administrativně-ekonomických oblastí (velájátů): Achanský (administrativní
centrum Eněv), Balkánský (Turkmenbaši), Dašoguzský (Dašoguz), Labapský (Turkmenabad) a Maryjský
(Mary). Velajáty se dále dělí na etrapy (okresy, resp. rajóny). V zemi je 20 měst a 46 menších sídelních
útvarů.
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Hlavní město:
•

Ašgabat (dříve Ašchabad) - 0,9 mil. obyvatel

Další větší města:
•

Čardžev

•

Dašchovuz

•

Tašauz

•

Mary

•

Nebitdag

•

Turkmenbaši

•

Bajramaly

•

Tedžen

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
Turkmenský manat. Dělení měny: bankovky v hodnotě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 manatů, mince - tenge
(1, 2, 5, 10, 20 a nejvyšší hodnota 50 tenge). Počátkem roku 2009 byla provedena denominace národní
měny (5 000 manatů starých = 1 manat nový) a od 1. ledna 2009 je stanoven oficiální kurz manatu
k USD ve výši 2,85 manatu=1 USD.
Základní principy provádění finančních operací ve vnitřním či mezinárodním platebním styku stanovuje
zákon "O měnové regulaci" z 8.10. 1993. Používání cizích měn ve vnitřním platebním styku je zakázáno
(výjimku tvoří možnost platby v USD ve vybraných ubytovacích zařízeních).

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
Hlavní státní svátek - 27. říjen - Den nezávislosti Turkmenistánu, další významnější svátky:
•

1.1. Nový rok

•

12.1. Den památky

•

19.2. Den státní vlajky

•

8.3. Mezinárodní den žen

•

21. – 22.3. Svátek jara "Novruz bajram"

•

9.5. Den vítězství

•

18.5. Den obrody a jednoty

•

6.10. Den vzpomínek na zemřelé

•

27.- 28.10. Den nezávislosti Turkmenistánu

•

12.12. Den neutrality Turkmenistánu

„Kurban bajramy“ – každý rok přesné datum určuje Kabinet ministrů Turkmenistánu
„Oraza bajramy“ – přesné datum se určuje na základě prezidentského výnosu
Pracovní doba:
•

státní organizace a zařízení od 8,30 do 17,30 hod. (v sobotu a v neděli nepracují),

•

soukromé firmy od 09,00 hod. mnohdy až do pozdního večera (vedení),

•

banky (pro klienty) od 9,00 do 18,00 hod. (v sobotu 9,00 – 13,00, v neděli zavřeno),

•

polední přestávka ve většině organizací od 12,30 do 13,30 hod.,

•

obchody podle profilu, většinou 9,00-19,00 hod. s jedním zavíracím dnem v týdnu,

•

tržnice a soukromé obchody od rána do večera bez zavíracích dnů.
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1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a
občany EU
1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
Vstup občanů ČR na území Turkmenistánu a občanů Turkmenistánu do ČR podléhá vízové povinnosti.

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy
s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně
generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z
centra města
Zájmy ČR v Turkmenistánu zastupuje Velvyslanectví ČR v Uzbekistánu
3-Navnikhol 6, Mirzo-Ulugbekskij rajon,
100041 Tashkent
Republic of Uzbekistán
tel.: 0099871/1206071

Zájmy Turkmenistánu v ČR zastupuje Velvyslanectví Turkmenistánu v Rakousku, které obstarává i
vízovou agendu pro vycestování občanů ČR do Turkmenistánu.
Argentinierstrasse 22/II/EG, Viena
A-1040
tel. +431 503 64 70, 503 64 71, 503 64 72,
fax: +431 503 64 73

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká
centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
Přímo v Turkmenistánu nejsou zastoupeny oficiální české instituce.
Obchodně-průmyslová komora Turkmenistánu:
Turkmenistan Chamber of Commerce
B. Karriev St. 17, Ashgabat, Turkmenistan
tel. +9 (9312) 354594, 355594, 356403, 354717,
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fax +9 (9312) 351352, 355756, 355381
email: asccitm@online.tm, mission@online.tm, expo@online.cz
http://www.cci.gov.tm

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní
policie, požárníci, infolinky apod.)
1.18. Internetové informační zdroje
1.19. Adresy významných institucí
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2. Vnitropolitická charakteristika
2.1. Stručná charakteristika politického systému
Turkmenistán (republika Sovětského Svazu od roku 1924) získala po rozpadu SSSR v roce 1991
samostatnost. V témže roce se země stala členem Společenství nezávislých států. Prezidentem
nově vzniklé republiky se stal Saparmurat Nijazov. V roce 1999 mu byla funkce prezidenta
potvrzena doživotně. Po smrti Nijazova v prosinci roku 2006 se novým prezidentem stal Gurbanguli
Berdymuchamedov, který byl v úřadu potvrzen ve volbách v únoru 2007 89 procenty voličů. Ústava
země vstoupila v platnost v roce 1992 a novelizována byla v březnu 2007. Další významná ústavní
změna proběhla v září 2008, kdy byl zrušen nejvyšší státní orgán Chalk Maslachaty a byl rozšířen okruh
prezidentských pravomocí.
Turkmenistán je prezidentskou republikou. Role prezidenta v životě země je výjimečně velká. Prezident je
hlavou státu (a vrchním velitelem ozbrojených sil) a zároveň hlavou vlády (Kabinetu ministrů). Prezident
vydává výnosy, nařízení atd., které mají platnost na celém území země, podepisuje, popř. zamítá zákony
přijaté parlamentem, jmenuje a odvolává představitele státní správy, řídí realizaci zahraniční politiky atd.
Nová ústava zrušila systém jedné strany a povolila volnou soutěž politických stran. Prezident jmenuje
se souhlasem parlamentu předsedu Nejvyššího soudu, generálního prokurátora, ministra vnitra a
spravedlnosti. Národní bezpečnostní rada (NBR) jmenuje nového prezidenta. Hlavu státu odvolává
parlament.
Nejvyšším zákonodárným orgánem je Medžlis (profesionální parlament s 125 poslanci, zastupujícími
územní jednotky země), který přijímá zákony (a jejich změny), vyhlašuje prezidentské a parlamentní
volby, schvaluje programové prohlášení vlády, státní rozpočet atd. Medžlis má 5 výborů - pro ekonomiku
a sociální politiku, pro vědu, vzdělání a kulturu, pro právní otázky, pro celkovou legislativu a pro
mezinárodní a meziparlamentní styky. V souladu s ústavou disponuje právem zákonodárné iniciativy
kromě Medžlisu rovněž prezident a Kabinet ministrů. Parlamentní volby na základě nové redakce
turkmenské ústavy proběhly 14. prosince 2008 (další volby se budou konat v prosinci 2013)
Prezident Berdymuhammedov po svém zvolení v únoru 2007 vyhlásil kurs liberalizace režimu – započal
odbožštění Turkmenbašiho, obnovil vyplácení penzí a nemocenské, otevřel uzavřené okresní polikliniky.
Také povolil vysokoškolské vzdělání, kde umožnil vyučování v ruštině (návrat 23.000 pedagogů). Dále se
zavázal, že umožní volný přístup k internetu a pomalu přistupuje k propouštění politických vězňů.

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
Hlavou státu je prezident Gurbangula Berdymuhammedov, který je zároveň hlavou vlády (Kabinetu
ministrů) a vrchním velitelem ozbrojených sil. Prezidentské volby se konaly 11. února 2007. Poprvé
v historii země se prezidentských voleb zúčastnilo několik kandidátů, ač z jedné politické strany. G.
Berdymuhammedov získal 89,23 % hlasů. Prezident vydává výnosy a nařízení, mající platnost na celém
území země, podepisuje popř. zamítá zákony, přijaté parlamentem, jmenuje a odvolává představitele
státní správy, řídí realizaci zahraniční politiky atd.

2.3. Složení vlády
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3. Zahraničně-politická orientace
Turkmenistán deklaruje stálou pozitivní neutralitu, která byla potvrzena Valným shromážděním OSN
12. prosince 1995. Po uznání neutrálního statutu země Turkmenistán přijal doplňky k ústavě, zákon
o neutralitě, koncepci rozvoje Turkmenistánu jako neutrálního státu a upravenou vojenskou doktrínu.
Turkmenistán se jako jeden z prvních nezávislých států vzniklých rozpadem SSSR připojil k existujícím
mezinárodním smlouvám a konvencím o nešíření jaderných zbraní a dalších druhů zbraní hromadného
ničení.
Diktátor Saparmurat Nijazov koncepci neutrality realizoval pomocí balancování zahraničně politických
zájmů mezi světovými velmocemi s pozdějším příklonem k Rusku.
Po smrti S. Nijazova se nový prezident G. Berdymuhammedov pokouší rozvinout spektrum zahraničně
politické orientace o nové směry. Mimo tradiční Rusko a ČLR je Berdamuhammedov aktivní v sousedních
středoasijských zemích, na Blízkém a Středním Východě (Saudská Arábie, Írán), v USA a EU. Cílem je
větší zapojení do mezinárodního obchodu, snaha o získání zahraničních investic do strategických odvětví
a diverzifikaci odběratelů zemního plynu. Svou roli může hrát i odpoutání se od osobité formy islámského
náboženství, kterou zavedl Nijazov. Tyto nové akcenty mohou mít v budoucnosti dopad i na koncepci
pozitivní neutrality.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních
uskupeních
Zahraničně-politická linie Turkmenistánu vychází z principu permanentní neutrality. Turkmenistán realizuje
svou zahraničněpolitickou linii na principech dvoustranné vzájemně výhodné spolupráce, neodmítá však
ani spolupráci na mnohostranné úrovni. Naopak odmítá účast ve vojenských či vojenskopolitických
blocích. Účast Turkmenistánu v mezinárodních organizacích byla vždy velmi slabá. S nástupem
nového prezidenta se situace postupně zlepšuje. Turkmenistán je členem přibližně 38 mezinárodních
organizací a jejich agentur, mj. OSN, OBSE, MMF, IBRD, Asijské rozvojové banky, UNESCO, Organizace
islámské konference, aj. Turkmenistán je recipientem rozvojové pomoci (zejm. USA). Dne 10. 5.
1994 se Turkmenistán připojil k programu Partnerství pro mír Severoatlantické aliance. Prezident
Berdymuhammedov se v dubnu 2008 zúčastnil summitu NATO v Bukurešti.
Turkmenistán v roce 2007 de facto obnovil své členství v Společenství nezávislých států, které dříve
využíval pouze jako platformu pro bilaterální kontakty s představiteli ostatních postsovětských států.
Tukrmenistán nicméně jako jediná ze středoasijských zemí není členem Organizace Smlouvy o kolektivní
obraně (OSKB, angl. CSTO, rus. ODKB) ani Euro-asijské ekonomické spolupráce (EvrAzES), které
rekrutují své členy ze členských států SNS.

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo
smluv dle kap.7.1.
Vzhledem ke vstupu ČR do EU v roce 2004 byla českou stranou vypovězena Dohoda mezi vládou ČR a
vládou Turkmenistánu o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky, z roku
1995. V platnosti je aktuálně pouze mezirezortní „Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a
obchodu České republika a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu" z roku 1993.
„Smlouva mezi ČR a Turkmenistánem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmů a z majetku" byla českou stranou přijata, k jejímu podpisu však doposud nedošlo.
Pozn.: Vztahy mezi EU a Turkmenistánem se řídí dokumentem „The EU and Central Asia: Strategy
for a New Partnership“, který byl přijat v červnu 2007. Dohoda o partnerství a spolupráci (PCA)
s Turkmenistánem byla podepsána v květnu 1998 a aktuálně se nachází v ratifikačním procesu. „Interim
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Trade Agreement“ byl podepsán v listopadu 1998. V květnu 2008 bylo podepsáno „Memorandum o
porozumění" pro spolupráci v oblasti energetiky.
Cíle EU v oblasti Střední Asie, resp. Turkmenistánu, jsou patrné z EC „Regional Strategy Paper for
Central Asia 2007-2013“ a „Central Asia Indicative Programme 2011-2013“. Podrobněji o vztazích EUTrukmenistán viz http://eeas.europa.eu/turkmenistan/index_en.htm.
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4. Ekonomická charakteristika země
4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď
dalšího vývoje
Ekonomický růst Turkmenistánu v posledních letech dosahuje úrovně kolem 10 % HDP (2007-10,9 %,
2008-10,5 %), ačkoliv v roce 2009 ekonomika Turkmenistánu vzrostla pouze o 6,1 %. V roce 2010 se
dynamika růstu navrátila a ekonomika podle prvních odhadů opět vyrostla o téměř 9,4 % (7. místo na
světě), což bylo dáno opětovným růstem cen energetických surovin. Odhady na rok 2011 se pohybují
okolo 11 %. Svou roli sehrála i úspěšná diversifikace exportních „plynových“ cest směrem do Číny
a do Íránu, která kompenzovala ztráty ze snížení vývozů plynu do RF. I ostatní makroekonomické
charakteristiky turkmenské ekonomiky (viz např. www.coface.com) jsou pozitivní. Příjmy z vývozu
energetických surovin pomáhají „nezadlužovat“ veřejný sektoru, způsob jehož financování má být v roce
2011 reformován. Výše zahraničních devizových rezerv nebyla v roce 2009 díky masivnímu přílivu
zahraničních investic ovlivněna ani deficitem běžného účtu.
Příznivé makroekonomické výsledky však zakrývají minimální pokrok Turkmenistánu v strukturálních
reformách, nemluvě o reformách tržního charakteru. V Turkmenistánu přetrvává vysoký stupeň
centralizovaného řízení a kontroly veškeré hospodářské činnosti. Vláda v podstatě pokračuje ve
způsobech a formách řízení ekonomiky známých ze sovětského období, o čemž svědčí i poslední aktuální
„skandál“ se zahraničním investorem – ruským mobilním operátorem MTS, kterému bylo na konci roku
2010 oznámeno, že jeho licence nebude prodloužena. Podniky se řídí závazným státním plánem a stát
rozděluje veškeré výrobní zdroje. Prakticky všechny obchodní operace se musí registrovat na Státní
zbožově-surovinové burze Turkmenistánu. Většina bavlny a obilí se pěstuje na státní objednávku a
vykupuje se státem za ceny, které jsou nižší než tržní.
Přestože má Turkmenistán dobré předpoklady pro rozvoj (4. největší světové zásoby plynu, diversifikace
exportních cest na přelomu 2009/2010, vysoké zahraniční devizové rezerv atd.), je zřejmé, že se potýká
s mnohými složitými momenty, které vyplývají mj. z nedostatků v řízení a státních zásazích. Jedná se
také například o uzavřenost turkmenské ekonomiky, resp. složité podnikatelské prostředí, a o její nízkou
diverzifikaci, a v neposlední řadě také o nerozvinutý bankovní sektor. Tradičním problémem je chudoba.
Podle údajů Světové Banky žije 45 – 50% obyvatel pod hranicí chudoby. Dalším závažným problémem
jsou nedostatky v systému vzdělávání a obavy z rostoucí epidemie HIV/AIDS, o které oficiální úřady
neinformují a která je propojena s problematikou drogově závislých.
Tabulka: Základní makroekonomické indikátory 2008-2011(f)
2008
Růst HDP (%)
Obrat zahraničního
obchodu (mld. USD)
Saldo běžného účtu
(% HDP)
Zahraniční dluh (%
HDP)
Zahraniční devizové
rezervy (měsíční
ekvivalent dovozů)

2009

2010(e)

2011(f)

10,5
17,6

6,1
18,3

9,4
-

11,5
-

18,7

-16,1

-4,9

3,3

3,2

2,7

8,9

16,4

21,7

18,0

22,3

25,2

Zdroj: www.coface.com
V roce 2009 činil obrat zahraničního obchodu 18,3 mld. USD, což znamenalo nárůst o 3,8 % oproti
předešlému roku. V letech 2008-9 obrat vzrostl o 32 % (z 13,4 mld. USD na 17,6 mld. USD)[1]. Kladné
saldo obchodní bilance v roce 2009 činilo 0,3 mld. USD, oproti 6,2 mld. USD v roce 2008. Zajímavý je
fakt, že zatímco vývozy zůstaly v roce 2009 přibližně na stejné úrovni jako v roce 2007 (8,9 mld. USD) a
oproti 2008 (11,9 mld. USD) mírně poklesly (9,3 mld. USD-2009), dovozy se v roce 2009 v porovnání s
rokem 2007 zdvojnásobily – z 4,5 mld. USD na 9 mld. USD (v roce 2008-5,7 mld. USD).

9/23

© Zastupitelský úřad Taškent (Republika Uzbekistán)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Turkmenistán

Turkmenský vývoz[2] v roce 2009 směřoval především na Ukrajinu (22,3 %), do Turecka (10,27 %),
Maďarska (6,75 %), SAE (6,25 %), Polska (6,16 %), Afghánistánu (5,79 %) a Íránu (5,17 %). Zbožová
struktura exportu (údaje za rok 2008) nebyla příliš rozmanitá, největší podíl představoval zemní plyn (49%), dále ropná produkce 21%, ropa 11%, bavlna 8% a textil 6%. Chemická produkce (fosfáty, síra,
čpavek) je dodávána převážně do ČLR a Koreje, ale její podíl na vývozu je jen asi 1%.
Největším dovozcem do Turkmenistánu v roce 2009 se stala Čína (s 18,03 %, o rok dříve se přitom na
prvních 5 místech v žebříčku největších dovozců nenacházela), která tak předehnala Turecko (16,49 %),
Rusko (16,45 % - přibližně stejný podíl jako v roce 2008), Německo (5,91 %), SAE (5,81 %) a Ukrajinu
(5,67 %), US (5,41 %) a Francii (4,32 %). Turkmenistán (v roce 2008) importoval především stroje a
zařízení (35%), suroviny a materiály (19%), dopravní prostředky (9%), na spotřební zboží připadlo 21%
a potraviny 11% importu.
Úsilí o získání zahraničních investic je jednou z důležitých částí hospodářské politiky turkmenského
vedení a je zaměřeno na zmírnění či odstranění ekonomických disproporcí, vědeckotechnické zaostalosti
a strukturální přestavbu. Přednostními oblastmi investování jsou zejména palivo-energetický komplex,
zpracování přírodních a chemických surovin a také lehký a potravinářský průmysl. Zvyšuje se také
počet a hodnota zahraničních úvěrů poskytovaných Turkmenistánu, přičemž více než polovina z nich je
investičního charakteru.
V současné době je zde zaregistrováno více jak 400 podniků se zahraničními investicemi, z toho
jich 220 má statut společného podniku, které se zabývají těžbou ropy, zpracováním bavlny, výrobou
chemických a stavebních materiálů, stavebnictvím a zprostředkovatelskou činností. Okruh zahraničních
investorů představuje ale jen cca 90 firem ze 44 států světa (Turecko, Pákistán, Írán, USA, SRN, Francie,
V. Británie, RF, Ukrajina, aj.).
1.1. 2009 byla provedena denominace národní měny (namísto TM byl zaveden DTM – Denominated
Turkmen Manat) – 2,85 DTM = 1 USD.
V průběhu roku 2009 byly signifikantním jevem také vládní půjčky od Číny – 4 mld. USD od Chinese
Development Bank a menší objem úvěru od Chinese Export-Import Bank. Turkmenistán také obdržel úvěr
od Islamic Development Bank na infrastrukturní projekty.
Pozn.: Ekonomická statistika patří zatím mezi neveřejné informace, publikovány jsou pouze svodné
informace Národního institutu statistiky a informací (NISI, Национальный институт статистики
и прогнозирования Туркменистана); www.stat.gov.tm. Srovnatelnost různě publikovaných údajů
je tedy problematická a je třeba je hodnotit s velkou obezřetností.

[1] V roce 2005 podle dostupných údajů činil obrat ZO 7,6 mld. USD, v roce 2006 8,9 mld. USD.
[2] Zdroj: CIA World Factbook

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/
obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti)
Údaje
2004
v mld. USD
Růst HDP v 8
%
Inflace v % 9,0
Saldo
0,4
státního
rozpočtu v
% HDP
Export
3,9
Import
3,1
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2005

2006

2007

2008

2009

2010(e)

2011(f)

13

11,4

10,9

10,5

6,1

9,4

11,5

10,4
0,8

7,1
5,3

8,6
3,9

8,9
11,3

4,1
11,3

3,9
-

-

4,3
3,3

6,1
2,8

8,9
4,5

11,9
5,7

9,3
9,0

9,7
8,2

-
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Obchodní
bilance
Běžný účet
v % HDP
Zahraniční
dluh v %
HDP
Dluhová
služba v %
exportu
Devizové
rezervy
v měsících
importu

0,7

1,0

3,3

4,4

6,2

0,3

1,5

-

0,6

5,1

15,7

15,5

18,7

-16,1

-4,9

3,3

9,0

5,4

3,3

2,4

3,2

2,7

8,9

16,4

9,0

6,1

3,9

3,0

1,2

0,4

-

-

7,5

11,9

21,2

26,2

21,7

18,0

22,3

25,2

Zdroj: COFACE - www.trading-safely.com, a www.economywatch.com ; (e) – odhad, (f) – prognóza, (-)
– údaj není k dispozici
HDP na obyvatele v roce 2010 podle prvních odhadů dosáhlo 6597 USD (PPP, nebo 7400 USD podle
CIA The World Factbook), celkové HDP pak 35,9 mld. USD. Struktura HDP byla v roce 2009 podle údajů
Světové banky následující: zemědělství – 12,3 %, průmysl – 53,5 %, služby – 34,2 %.
Populace Turkmenistánu činí 5,439 mil. (v roce 2004 bylo cca 30 % populace pod hranicí chudoby).
Poslední dostupné údaje o nezaměstnanosti pochází z roku 2004, kdy dosahovala 60%. V té době bylo
v zemědělství zaměstnáno 48,2 % pracujícího obyvatelstva (v roce 2008 cca 2,3 mil), v průmyslu 14 % a
ve službách 37,8 %.

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory
Ekonomika Turkmenistánu je závislá především na těžbě energetických surovin, výrobě chemické
produkce a bavlny. Dominantní je těžební průmysl, zpracovatelská odvětví jsou málo rozvinutá. Celá
řada důležitých druhů produkce se vyváží v surovém stavu (zemní plyn, ropa, síra, jód, barevné kovy,
draselná a kamenná sůl, aj.). Růst průmyslové výroby v roce 2010 nebyl tak impozantní (cca 7 %) jako
v předkrizovém roce 2008, kdy dosáhl zvýšení o 37,8 % ve srovnání s rokem 2008.
Potenciální zásoby zemního plynu na území Turkmenistánu se odhadují na 15-20 bil. m3 (US trilion),
přičemž podle auditu britské firmy Gaffney, Cline and Associates z roku 2008, který byl v průběhu roku
2009 potvrzen, se na největších třech nalezištích Yoloten, Osman a Yashlar nachází cca 4 -14 bil. m3, a
ropy na 12 mld. t (což představuje 2. místo za Ruskem v zásobách ropy a plynu) - 4. místo ve světě v
zásobách plynu. Podle národního programu pro ropný a plynový průmyslu „Milli Maksaatnama – 2030“ má
Turkmenistán v roce 2010 produkovat 175 mld. m3 a v roce 2030 250 mld. m3. Během následujících 10
let má být do ropného a plynového průmyslu investováno 60 mld. USD.
Na přelomu roku 2009/2010 byly úspěšně spuštěny nové exportní trasy/kapacity do Číny a Íránu,
zatímco vývozu do RF po „krizovém“ vývoji v roce 2009 výrazně poklesly. V roce 2010 začala výstavba
plynovodu Západ-Východ a Turkmenistán intenzivně pracoval na projektu plynovodu TAPI (TurkmenistánAfghánistán-Pákistán-Indie). Rámcová dohoda k tomuto projektu byla podepsána na konci roku 2010,
jednání o projektu však pokračují.

4.4. Stavebnictví
Stavební výroba se rozvíjí především ve hlavním městě Ašchabádu, kde po vybudování sítě
mezinárodních hotelů (pozn.: vytížení těchto hotelů nepřesahuje 30 % ubytovacích kapacit) přistoupila
státní administrace k rozsáhlé bytové výstavbě. Tomu odpovídá i růst ve stavebnictví jako celku a to
v roce 2008 o 32,5 % ve srovnání s rokem předchozím. Již v listopadu 2009 turkmenský prezident
oznámil impozantní investice do stavebního sektoru – ve výši 23,6 mld (z toho 7 mld. v roce 2010). USD,
zejména v souvislosti s oslavou 20. výročí turkmenské nezávislosti v říjnu 2011.
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V roce 2010 bylo podle turkmenských úřadů postaveno přibližně 120 objektů v hodnotě 4,8 mld. USD a
stavebnictví vzrostlo oproti předešlému roku o 16 %. Aktuálně probíhá výstavba přibližně 2100 objektů
v hodnotě 32,3 mld. USD.
Dynamiku turkmenskému stavebnictví dodává také nový program “National Programme of SocioEconomic Development of Turkmenistan for the Period 2011-2030”, který byl přijat v květnu 2010.
Tahounem stavebního průmyslu bude také příprava na „V Asian Indoor and Martial Arts Games in 2017“,
které se budou konat v oblasti Střední Asie poprvé. Základy olympijského stadionu byly slavnostně
položeny v listopadu 2010 za účasti turkmenského prezidenta. Klíčový „prezidentským“ projektem je také
výstavba turistického „centra“ - National Tourism Area “Awaza”.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura
Zemědělská výroba se soustřeďuje na pěstování bavlny, obilí (pro domácí spotřebu), zeleniny, ovoce,
chov perziánových ovcí. Více než 80 % území zabírá poušť. Pouštní pastviny jsou přirozenou krmivovou
základnou pro chov ovcí. Z celkové zemědělské plochy cca 40 mil. ha se využívá přibližně 17 mil. ha
včetně nejúrodnější (zavlažované) půdy na ploše 4,5 mil. ha. Přestože zemědělství tvoří pouze 10% HDP,
zaměstnává téměř polovinu pracujícího obyvatelstva. V Turkmenistánu existuje úplný státní monopol
v oblasti pěstování, zpracování a distribuce obilí, rýže, cukru a bavlny.
Hlavní plodinou v zavlažovaných oblastech je bavlna. Turkmenistán je tradiční producent bavlny (pěstuje
se na cca 545 tis. hektarech), zaujímá 10. místo na světě. Bavlna se pěstuje v pěti regionech: Ahal, Mary,
Lebap, Dashogus a Balkan. V posledních letech však sklizeň výrazně poklesla, což vedlo k dramatickému
snížení vývozu této suroviny (některé zdroje uvádí pokles až o 48 %). V roce 2009 vyprodukoval přes
800 tis. t bavlny a je po Uzbekistánu druhým největším producentem v postsovětském regionu. V roce
2010 se sklidilo 1,2 mil. tun.
Turkmenistán je druhým největším dodavatelem bavlny do Ruska. Na základě mezivládní dohody
představují tyto dodávky v posledních letech asi 150 tis. t ročně. Zpracování surové bavlny se
Turkmenistán snaží zajistit vlastními silami. Rusko však usiluje o vstup do zpracovatelských kapacit, např.
vytvářením společných podniků a tím o zajištění výhodnějších podmínek dovozu bavlny do Ruska, příp.
umožnění jejího reexportu třetím zemím.

4.6. Služby
V roce 2008 sektor služeb vyrostl, podle oficiálních údajů, o více než 20 %. S výjimkou služeb v oblasti
turistiky pro zahraniční návštěvníky zůstal sektor služeb na velmi nízké úrovni. Některé vybrané služby
(dodávka plynu, vodovodní a stočné sítě) jsou poskytovány obyvatelům za velmi výhodných podmínek
nebo dokonce zdarma.

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho
jaderná)
Doprava
Celková délka železnic (rozchod 1520 mm) je 2980 km. Hlavní železniční magistrála TurkmenbašiČardžou spojuje západní a východní regiony Turkmenistánu, s Uzbekistánem a Kazachstánem a na
západě (s využitím námořní dopravy po Kaspickém moři) s Kavkazem. Z Čardžou na levém břehu řeky
Amudarji vede železniční trať na sever přes Kazachstán do evropské části Ruska. V r. 1996 byl otevřen
úsek 320 km železnice, který přes turkmenský Tedžen a iránský Mešched spojil Hamburg s Šanghají. Tato
evropsko - asijská železnice tvoří alternativu ruské transsibiřské magistrály.
Automobilové magistrály dosahují délky cca 15 tis. km a jejich směrování je identické směrování železnic.
Turkmenistán využívá polohu na břehu Kaspického moře pro obchodní loďstvo (9). Pro říční dopravu
využívá svou část toku řeky Amudarji a též Karakumský kanál na úseku Amudarja - Mary. Vnitřní
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vodní cesty mají celkovou délku 1,3 tis. km. Základní mořský přístav je město Turkmenbaši (bývalý
Krasnovodsk).
Jediná letecká společnost je státní a nese název Turkmenistán. V roce 2010 měl Turkmenistán 27 letišť,
z toho 22 se zpevněnou přistávací dráhou, a jedno letiště pro helikoptéry.
Energetika
V roce 2009 bylo podle odhadu v Turkmenistánu vyrobeno 15,5 mld. kWh elektrické energie a spotřeba
dosáhla 13 mld. kWh. 2,5 mld. kWh bylo vyvezeno. Po území Turkmenistánu vede 6,4 tis. km plynovodů
a 1,5 tis. km ropovodů.
Telekomunikace
V roce 2009 bylo v Turkmenistánu 478 000 pevných telefonních linek a 1,5 mil. uživatelů mobilních
telefonů. Obecně platí, že telekomunikační sítě jsou jen málo rozvinuté. V roce 2009 bylo přibližně 80 400
uživatelů Internetu. Internet je nespolehlivý a služby se platí za MB.
Na konci roku 2010 bylo ruskému mobilnímu operátoru MTS (největšímu v Turkmenistánu s přibližně 2,4
mil. zákazníků) oznámeno, že mu nebude prodloužena licence. Jedinou další alternativou je místní mobilní
operátor Altyn Assyr, který měl 310 tis. zákazníků a v minulosti nenabízel možnost mobilního internetu.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc
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5. Finanční a daňový sektor
Finanční systém Turkmenistánu je dvoustupňový. Primární úlohu hraje emisní Centrální banka (CB)
Turkmenistánu. Zřízena byla Zákonem o centrální bance ze dne 8.10. 1993. Při výkonu své činnosti je
formálně nezávislá a podléhá jen Medžlisu.
CB má jako jediná právo udělovat licence na činnost komerčních bank, odpovídá za měnovou a kursovou
politiku a vykonává devizovou kontrolu a bankovní dozor. Druhou úroveň tvoří komerční banky,
které bezprostředně realizují peněžně-úvěrovou politiku. Tři největší banky – Státní banka pro vnější
ekonomickou činnost, Turkmenbanka a Investbanka.

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové
rezervy (za posledních 5 let)
5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
5.5. Daňový systém
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6. Zahraniční obchod země
V důsledku nárůstu exportu zemního plynu je vývoj obchodní bilance v posledních letech příznivý.
Struktura exportu však zůstává jednotvárnou. Přibližně ¾ exportu tvoří plyn a ropa a přes 20 % bavlna a
výrobky z ní. V r. 2008 export dosáhl 9,3 mld. USD.
V oblasti vnějších ekonomických vztahů se Turkmenistán i po opětovné volbě presidenta
Berdymuhamedova v únoru 2012 nadále opírá o své exportní možnosti vyplývající ze zásob plynu a ropy
a z příhodných podmínek pro pěstování bavlny. Pro rok 2009 byly signifikantní spory s RF o dodávkách
turkmenského plynu, resp. následné signifikantní snížení odběrů RF z Turkmenistánu. Na místo RF se tak
v roli hlavních zájemců dostala Čína a Írán.
V dubnu 2007 president Putin navrhl presidentu Berdymuhammedovi rekonstrukci magistrálního
plynovodu Střední Asie – Centrum, vybudovaného ještě za dob SSSR. Souhlasný dokument o rozšíření
tohoto plynovodu podepsali presidenti Putin, Nazarbajev, Berdymuhamedov a Karimov v květnu 2007.
Tato cesta již však není zdaleka jediná pro export většího objemu turkmenského plynu do zahraničí. Přes
deklarovanou snahu posledních let však tento projekt ztratil na významu a byl to právě tento plynovod,
jehož výbuch způsobil konflikt s RF v roce 2009.
Novým významným prvkem je dohoda presidentů Putina, Nazarbajeva a Berdymuhammedova o výstavbě
Přikaspického plynovodu podél břehu Kaspického moře z května 2007. Smlouva o spolupráci Ruska,
Kazachstánu a Turkmenistánu při výstavbě tohoto plynovodu byla podepsána koncem roku 2007. Zdá se
však, že RF ztrácí na tomto projektu zájem.
V rámci programu diversifikace energetických tras Turkmenistán zrealizoval výstavbu magistrálního
plynovodu Turkmenistánn – Čína (s významnou finanční i technickou pomocí čínské strany), jehož provoz
byl zahájen na přelomu roku 2009/2010.
V poslední době přikládá Turkmenistán velkou váhu přímé spolupráci s evropskými partnery a chce
vystupovat jako spolehlivý dodavatel energetických surovin na evropský a světový trh. Významným
dokumentem je Memorandum o spolupráci v oblasti energetiky mezi Turkmenistánem a EU podepsané
v květnu 2008. Role Turkmenistánu jako zdrojové země je v projektu Jižní koridor, resp. Nabucco,
zásadní.
Ruská „přítomnost“ v Turkmenistánu se v letech 2008-2009 celkem radikálně změnila. Zatímco v roce
2008 podíl Ruska na celkovém exportu Turkmenistánu činil 50,5 % a podíl Ruska na turkmenském
importu dosáhl 16 %, v roce 2009 se RF na turkmenském exportu podílelo díky „plynové“ krizi ve
vzájemných vztazích pouze necelými 1,5 %.
Výše uvedený vývoj, výsledek letošních únorových voleb a nedostatek demokratického tlaku, který
by vedl k hospodářským a politickým reformám, znamená, že se očekává jen málo změn, alespoň na
politické úrovni. Nicméně začátkem nového období (které státní média nazývají "éra velké štěstí") je
příležitostí, jak přeskupit energetický sektor a potvrdit země závazek vývozu různými cestami. Otázka
dodávek plynu do Evropy bude jedním z dominantních problémů, kterým čelí turkmenský vůdce v jeho
druhém funkčním období, přičemž tomu, zdá se, ve vztahu k tomuto cíli nechybí odhodlání.
Během druhého volebního období prezidenta Berdimuhammedova lze očekávat snahu o zdvojnásobení
exportu. Naopak Rusko bude chtít využít nové volební období a návrat Vladimira Putina do Kremlu
k narovnání vztahů mezi Moskvou a Ašchabadem. Ale turkmenské elity mají dlouhou paměť. Přestože
množství turkmenského plynu bude i nadále proudit do Ruska, dny slávy před rokem 2009 - kdy
Ašchabad posílal 40-50 miliard kubických metrů, na rozdíl od současných asi 10 kubických metrů – se asi
již nevrátí. Rusko by muselo nabídnout velmi dobré ceny za turkmenský plyn, avšak není vidět jakákoliv
známka toho, že by k tomu měl Gazprom chuť nebo prostředky.
Írán bude i nadále významným trhem, ale pouze druhořadým. Tomu odpovídá i únorové dočasné uzavření
toku turkmenského plynu do severního Íránu. I když Turkmenistán není příliš zapojen do mezinárodních
finančních sítí, význam sankcí dopadajících na Írán bude brát v potaz.
Plynovod spojující Turkmenistán-Afghánistán-Pákistán-Indii bude i nadále předmětem diskuse:
Turkmenistán opakovaně vyjádřil svůj zájem na tom projektu pokračovat. Nicméně bezpečnostní situace
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v Afghánistánu, stejně jako v Pákistánu a mezi Pákistánem a Indií, zůstává tak chaotická, že je téměř bez
šance, aby se tento projekt uskutečnil v dohledné budoucnosti.
Čína bude stále významným vývozním vektor energetické politiky Turkmenistánu v příštích letech. Potrubí
spojující střední Asii - Čína v příštích letech rychle poroste, přičemž jeho předpokládaný průtok by měl
být až 30 miliard kubických metrů. Peking se tak stane jedním z nejdůležitějších zahraničních partnerů
Ašchabadu. Energetické vazby se pravděpodobně ještě prohloubí, což povede k širší a mnohostranné
ekonomické a politické spolupráci.
Na seznamu se pak ještě nachází Turecko a Evropa. Nezbývá než konstatovat, že je pozoruhodné, že
Berdimuhammedova první zahraniční cesta poté, co byl znovu zvolen, vedla do Ankary, kde se setkal
s turečkým prezidenem Abdullahem Gülem. Dne 29. února tito dva vůdcové podepsali dohodu na
podporu "přepravy turkmenského zemního plynu na světové trhy prostřednictvím různých tras". Není zde
řečeno nic konkrétního, ale jasně to naznačuje plány přivést turkmenský plyn na západ, přes Kaspické
moře a Turecko do Evropy. (Zdroj:Natural Gas Europe http://www.naturalgaseurope.com/analyzingturkmenistans-gas-exports-after-the-election-5242.)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo –
tabulka
Vývoj zahraničního obchodu Turkmenistárnu za období 2007 - 2011 (mil. USD)
Vývoz
2007
2008
2009
2010
2011

Dovoz
9
11
9
9

100
800
300
700
-

Saldo
3
5
9
6

800
400
000
400
-

5 300
6 400
300
300
-

Zdroj: COFACE, www.trading-safely.com, 2012

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
Za rok 2011 nejsou žádné údaje známy, Totéž platí i o případných odhadech za rok 2012.
V roce 2010 byly největší obchodní partneři Turkmenistánu následující: Turecko (17,9 %), Čína (17%),
EU 27 (16,1%), Rusko 10,3%, Spojené Arabské Emiráty (8%). Největšími dovozními partnery byly
Turecko (22,3%), EU27 (17%), Rusko (14,2%), Čína (10,2%), Spojené Arabské Emiráty (8,5%).
Největšími exportními partnery potom byly Čína (28%), EU 27 (13%), Turecko (10,4%), Spojené Arabské
Emiráty (7,1%), Afganistan (6,4%).
Je zde tedy významný posun oproti roku 2009, kdy byly největšími obchodními partnery EU 27 (21,1
%), Turecko (14 %), Rusko (11,4 %), Čína (11,3 %), Ukrajina (11,2 %). Největšími vývozními partnery
byly: EU27 (24,4 %), Ukrajina (23,4 %), Turecko (9,8 %), SAE (6,1 %), Afghánistán (5,7 %). Největšími
dovozními partnery byly: EU 27 (19, 5 %), Rusko (16,6 %), Čína (16 %), Turecko (15,9 %) a SAE (5,7
%).

6.3. Komoditní struktura
Hlavní zbožové komodity ve vývozu jsou zemní plyn, výrobky z ropy, ropa, el. energie, bavlněná příze.
Hlavní zbožové komodity v dovozu představují technologická zařízení, dopravní prostředky,
elektrotechnická zařízení, hutní výrobky a stavební materiály.
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6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní
systém, kontrola vývozu
Zahraniční obchod Turkmenistánu je obecně deklarován jako liberalizovaný. Ve skutečnosti v
Turkmenistánu platí přísná státní centralizace, a to nejen v zahraničním obchodě. Zahraničně obchodní
aktivity upravuje řada zákonů:
- zákon „o zahraničně obchodní činnosti v Turkmenistánu”,
- upřesňující Výnos prezidenta č. 1987 z 24.11. 1994,
- zákon „o zahraničních investicích v Turkmenistánu”,
- zákon „o investiční činnosti v Turkmenistánu“,
- zákon „o zahraničních koncesích“.
Subjekty s podílem zahraničního kapitálu a zastoupení zahraničních subjektů se musí registrovat v
souladu s “pravidly státní registrace podniků se zahraničními investicemi”.

6.5. Ochrana domácího trhu
Seznam zboží, které se může exportovat a importovat jen na základě licence udělované prezidentem
Turkmenistánu nebo Kabinetem ministrů (zbraně, trhaviny, výbušniny, jaderné materiály včetně
jaderných odpadů, vzácné kovy, suroviny na jejich výrobu, přírodní drahé kameny, umělecké předměty
včetně lidového umění, středoasijský ovčácký pes, plemenný dobytek, divá zvěř, jantar a výrobky z něho,
narkotika, výrobky, materiály a technologická zařízení s možným použitím pro vojenské účely, některé
jedy, zahraniční investice a výsledky vědeckotechnického rozvoje, apod.).
Vývoz “v etapě přechodu na tržní ekonomiku” je povinně realizován přes turkmenskou Státní zbožověsurovinovou burzu, která představuje nástroj státního monopolu v zahraničním obchodě.
Státní zbožově-surovinová burza je zřízena “Zákonem o zbožově-surovinových burzách” z 23.9.1994.
Je právnickou osobou, která je zákonem předurčená k výkonu efektivní realizace materiálního bohatství
Turkmenistánu a tvorbě podmínek pro formování velkoobchodního trhu.

6.6. Zóny volného obchodu
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7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Současná úroveň výměny zboží mezi ČR a Turkmenistánem je dlouhodobě relativně nízká a pohybuje
se v řádech setin procenta (vzájemný obrat v roce 2011 dosáhl 18,4 mil. USD). Česká republika si
dlouhodobě udržuje výrazně pozitivní saldo vzájemného obchodu. V roce 2011 došlo k meziročnímu
posílení vzájemné obchodní aktivity. Více než 50% se na českém vývozu podílejí stroje, zařízení a
výrobky pro těžbu a zpracování plynu a ropy. Největší dovozní položkou byla tradičně bavlna, jejíž podíl
však na celkovém dovozu výrazně poklesl v poslendích letech.
Vzhledem k tomu, že ekonomika země zůstává závislá na mechanismech státní kontroly, bývá v
uvedeném teritoriu realizace obchodního případu především předmětem politického rozhodnutí. O
udělení významných zakázek zahraničním dodavatelům doposud rozhodovali čelní představitelé státu.
V souvislosti se zakázkami se Turkmenistán dlouhodobě potýká s korupcí na úrovni vyšších státních
úředníků.
Z hlediska exportní nomenklatury lze předpokládat dlouhodobou poptávku po zařízení pro těžbu a
zpracování plynu a ropy, po zařízení na úpravu a dodávky vody, po dopravních prostředcích nebo
stavebních pracech.
Turkmenistán deklaruje připravenost podporovat rozvoj dvoustranných obchodních vztahů s ČR
především v oblasti textilního průmyslu (export bavlny a bavlněných výrobků). Čeští podnikatelé by se
mohli uplatnit při prodeji piva, křišťálových lustrů a výrobků ze skla, potravin, zemědělských strojů a
technologií nebo při výstavbě kaspické turistické zóny. Deklarován je také zájem turkmenské strany o
vytváření společných podniků v oblasti zemědělské, potravinářské a textilní výroby. Turkmenistán má
dále zájem o spolupráci v oblasti rostlinné výroby (výměna genetického materiálu v rostlinné výrobě –
pšenice a kukuřice) a drůbežářství, dodávky širokého spektra zemědělských strojů a zařízení, vodních
čerpadel pro zavlažování a technologií pro odsolení mořské vody.

7.1. Smluvní základna
Zde jsou pro úplnost a přehled uvedeny platné smluvní a jiné dvoustranné dokumenty mezi oběma
zeměmi na různých úrovních:
1. „Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republika a Ministerstvem
ekonomiky a financí Turkmenistánu" podepsána v Ašchábádu 09.09.1993, účinnost 09.09.1993,
124/1994 Sb.
2. „Smlouva mezi ČR a Turkmenistánem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmů a z majetku" byla českou vládou schválena 07.04.2003, k jejímu podpisu však
doposud nedošlo.
3. Vztahy mezi EU a Turkmenistánem se řídí dokumentem „The EU and Central Asia: Strategy
for a New Partnership“, který byl přijat v červnu 2007. Dohoda o partnerství a spolupráci (PCA)
s Turkmenistánem byla podepsána v květnu 1998 a aktuálně se nachází v ratifikačním procesu. „Interim
Trade Agreement“ byl podepsán v listopadu 1998. V květnu 2008 bylo podepsáno „Memorandum o
porozumění" pro spolupráci v oblasti energetiky. Cíle EU v oblasti Střední Asie, resp. Turkmenistánu, jsou
patrné z EC „Regional Strategy Paper for Central Asia 2007-2013“ a „Central Asia Indicative Programme
2011-2013“.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let –
tabulka
Vývoj vzájemné obchodní bilance (v milionech USD)
Rok
Vývoz do TM
Dovoz z TM
Obrat
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2007
7,940
0,467
8,407

2008
21,403
1,193
22,590

2009
12,938
0,103
13,041

2010
16,811
0,419
17,232

2011
16,895
1,526
18,421
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Saldo

7,473

20,210

12,835

16,394

15,369

Zdroj: ČSÚ, 2012
Hodnota obratu ZO je dlouhodobě velice nízká. Vzájemná obchodní bilance je závislá na jednotlivých
obchodních případech a jednorázových podnikatelských akcích. Co do výše obchodního obratu se umístil
Trukmenistán mezi českými obchodními partnery na 108. místě, z pohledu českého exportu se pak jedná
o partnera na 98. místě.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu
Zahraniční obchod s Turkmenistánem - statistika podle zboží (v tisících USD)
Rok
2007
Skupina
Vývoz Dovoz
zboží
SITC
(1)
0
35
0
Potraviny
a živá
zvířata
2
6
278
Suroviny
bez paliv
a surovin
pro
potravinářské
účely
3
85
0
Minerální
paliva,
maziva
apod.
5
1 359
0
Chemikálie
a
příbuzné
výrobky
jinde
nespecifikované.
6 Tržní
1 911
148
výrobky
tříděné
podle
druhu
materiálu
7
3 782
16
Stroje a
dopravní
prostředky
8
1 047
17
Průmyslové
spotřební
zboží

2008
Vývoz Dovoz

2009
Vývoz Dovoz

2010
Vývoz Dovoz

2011
Vývoz Dovoz

134

0

129

0

84

0

182

1

61

935

51

0

126

292

23

1 455

63

0

131

0

0

0

181

0

2 570

0

2 221

0

2 784

0

2 843

0

3 060

148

2 968

35

4 003

9

3 342

33

9 052

33

6 625

5

8 871

0

9 184

0

6 463

72

812

63

946

112

1 177

87

Zdroj: ČSÚ, 2012
Dlouhodbě převládá vysoké pozitivní saldo zahraničního obchodu s Turkmenistánem. Ve vývozu z ČR
podle nomenklatury SITC dlouhodobě převažují výrobky zahrnované pod položky: 74 - Stroje a zařízení
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všeobecně užívané v průmyslu, 71 - Stroje a zařízení k výrobě energie, 69 - Kovové výrobky, 55 - Silice
a vonné látky; leštící a čistící přípravky, 84 - Oděvní výrobky a doplňky a 87 - Odborné, vědecké a řídící
přístroje. Tradičně se dovážely naopak textilní výrobky nižší přidané hodnoty typu textilních vláken a
textilních přízí.

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl
domácí výroby a dovozu)
7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních
oblastech ekonomické spolupráce
7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní
kooperaci
7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce
Ve dnech 14. - 15. 4. 2010 se v Ašchabádu uskutečnil I. ročník „Turkmen Gas Congress“. Společně
s vysokými představiteli Kabinetu ministrů Turkmenistánu se kongresu zúčastnili zástupci předních
světových energetických společností a komisař EU pro energetiku Günter Oettinger. Zúčastnila se
také vládní delegace ČR, vedená velvyslancem se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost
V. Bartuškou. V delegaci ČR byl také tehdy designovaný velvyslanec ČR Robert Kopecký, který později po
předání pověřovacích listin v Ašchabadu dne 28. září 2010 uskutečnil jednání s vedoucími zástupci resortu
petrochemického průmyslu Turkmenistánu a dohodl s nimi možnost přijetí mise představitelů českých
firem k jednání v Ašchabadu v roce 2011.
Ta byla realizována jako Projekt č. 56/2011, ZÚ Taškent - Podnikatelská mise do Turkmenistánu.
Podnikatelská mise organizovaná společností Zephyr měla za cíl představení českých firem a navázání
nových kontaktů na pozadí uvedení do provozu nové oční kliniky v Ašchabádu (vybavení Askin &
Co, Linet, BMT) a specializované mezinárodní výstavy zdravotnické techniky. Mise se zúčastnilo 12
podnikatelských subjektů, jejichž zástupci absolvovali množství jednání s místními podniky i zástupci
státních institucí.
Pro rok 2012 se nabízí pro české podnikatele možnost účasti na středoasijském veletrhu pro těžký
průmysl 2012. Profesionálové jsou zváni na výstavu Heavy Machinery Middle 2012, která je považována
za jednu z nejdůležitějších událostí ve regionu. Učastnické země: Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán,
Tádžikistán, Turkmenistán a další sousední země.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb
Česká republika ani Turkmenistán nevedou statistiku výměny v olbasti služeb.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

20/23

© Zastupitelský úřad Taškent (Republika Uzbekistán)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Turkmenistán

8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží
na trhu
Podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu Turkmenistánu jsou mimořádně ztížené. Totálním
nedostatkem místní měny i devizových prostředků trpí všechny turkmenské organizace, které jsou v
nákupech nad 20 tis. USD závislé na vládních organizacích zahraničního obchodu. O udělení významných
zakázek zahraničním dodavatelům rozhodují osoby z okruhu prezidenta, resp. sám prezident. Přes
přísné postihy je zde běžná korupce na úrovni vyšších státních úředníků. Významných jednání na
státních podnicích zahraničního obchodu se běžně účastní titulář nebo jiný zástupce velvyslanectví státu
exportéra.
Hlavním problémem v případě úspěšného vývozu je konvertování místní měny z prodeje dodaného zboží
a repatriace zisku. Dovoz spotřebního zboží do země je podmíněn prodejem za místní měnu, za kterou lze
potom v tendru prostřednictvím zbožově-surovinové burzy nakoupit jen omezený sortiment tuzemského
zboží na vývoz /suroviny lze nakupovat jen za volně směnitelné měny/.
Pouze část zisku, resp. tržeb podniku se zahraniční kapitálovou účastí lze převádět na účty v zahraničí.
Větší část devizových tržeb musí podnikatel v nevýhodném kursu převést na místní měnu, pokud devizy
zpětně neinvestuje např. do nákupu zařízení dováženého do Turkmenistánu pro výrobní účely (viz
následující kapitola).
Předměty, které se do Turkmenistánu dovážejí jako vklad zahraničního investora do podniku se zahraniční
účastí a výrobní zařízení se osvobozuje od dovozních daní a cel. Taktéž je osvobozen od cla majetek
pracovníků společného podniku, který je určený pro jejich osobní spotřebu.

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců,
další faktory ovlivňující prodej
8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil
8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného
podniku
8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)
8.5. Způsoby řešení obchodních sporů
8.6. Režim zadávání veřejných zakázek
8.7. Problémy a rizika místního trhu
8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví
8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka
8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu
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9. Investiční klima
Turkmenistán podporuje zahraniční investice, zejména v odvětvích strategického významu (ropa a plyn
– zde s velkou mírou „přímé kontroly“, potravinářství, textil, telekomunikace, malé a střední podniky).
Zahraniční investor je osvobozen od dovozního cla a daně z dovozu majetku, pokud se jedná o vklad do
základního kapitálu podniku. Zahraniční investor má právo exportovat výrobky v objemu odpovídajícímu
jeho podílu v základním kapitálu společnosti.
Zvláštní výhody existují pro společné podniky, kdy je zahraniční podílník osvobozen od daní z dividend a
celá společnost od daní ze zisku po období dokud nedojde k náhradě prvotního vkladu kapitálu. Rovněž
část zisku, která se reinvestuje, je osvobozena od daní.
Zahraniční investice jsou garantovány státem. V případě změny zákonů zůstává pro investora po
dobu deseti let v platnosti zákon, který platil v okamžiku vkladu investice. Dále je garantováno právo
repatriace investice, ochraňuje se intelektuální vlastnictví a investor má právo na náhradu investice
poškozené nezákonným konáním státních orgánů a úředních osob.
Velmi významná je existence svobodných ekonomických zón. V současné době je ustaveno 8
ekonomických zón svobodného podnikání a 2 svobodné ekonomické zóny. Podnikání a investování
v těchto zónách požívá doplňujících výhod a úlev, zejména v takových odvětvích jako je zpracování
surovin, výroba přístrojů a zařízení apod.
V současné době je zde zaregistrováno více jak 400 podniků se zahraničními investicemi, z toho
jich 220 má statut společného podniku, které se zabývají těžbou ropy, zpracováním bavlny, výrobou
chemických a stavebních materiálů, stavebnictvím a zprostředkovatelskou činností. Okruh zahraničních
investorů představuje ale jen cca 90 firem ze 44 států světa (Turecko, Pákistán, Írán, USA, SRN, Francie,
V. Británie, RF, Ukrajina, aj.).
Reálná situace však není tak ideální. Do všech jednání o významných investicích v minulosti zasahuje
osobně president Berdymuhammedovem. Rovněž korupční prostředí je faktorem, se kterým je třeba
počítat.
Přes veškeré překážky kladené investorům, lze konstatovat, že některé reformy byly přece jen
provedeny: například změny vedoucí k sjednocení měnového kurzu, konvertibilitě měny a změny v
bankovních předpisech, které jsou navrženy k integraci Turkmenistán do globální ekonomiky. Kromě toho
byl přijat zákon o zahraničních investicích a ceny byly liberalizovány. S ohledem na tyto skutečnosti se dá
říci, že investiční klima se postupně zlepšuje.

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro
investory)
9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální
struktura)
9.3. České investice v teritoriu
9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a
rozvojové projekty
9.5. Rizika investování v teritoriu
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10. Očekávaný vývoj v teritoriu
Výhled blízkého a střednědobého růstu je příznivý. Tento předpoklad je podpořen větší diverzifikací
vývozu plynu a trvale vysokými veřejnými investicemi. MMF předpokládá reálný růst HDP o 7 procent
ve střednědobém horizontu. Inflace by se v roce 2012 a následujících letech měla pohybovat okolo 6
procent, a to hlavně díky rozvíjející se domácí poptávce. V krátkodobém horizontu riziko poklesu plynoucí
z globálního ekonomického výhledu, zvláště v Evropě, bude pravděpodobně vyváženo pokračováním
ve vysokých veřejných výdajích a silným růstem v Číně. Rizika z dlouhodobého pohledu jsou většinou
spojena se závislostí ekonomiky na odvětví uhlovodíků a kolísavých cen neobnovitelných zdrojů.

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na
ekonomickou sféru země
10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí
nových zákonů, daní apod.
10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou
spolupráci s ČR
Dne 19. června 2012 se na ZÚ ČR v Taškentu setkal nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Turkmenistánu v Republice Uzbekistán p. Širi Akojlievič ŠIRIEV (Shiri A. SHYRIEV, Шири Акойлиевич
ШИРИЕВ) setkal s CDA, a.i. R. Masaříkem, ekonomickým diplomatem O. Wachtlem a konzulkou H.
Jelínkovou. Zástupci ZÚ ČR poděkovali za dosavadní vstřícnost velvyslanectví TM v Taškentu i pracovníků
MZV v Ašchabádu při vyřizování povolení k přeletům speciálů Armády ČR přes území TM do Afghánistánu.
Byly také projednány aktuální otázky ze smluvní oblasti a hospodářské spolupráce.
Š. Širiev potvrdil připravenost velvyslanectví TM k pokračování dosavadní vstřícné spolupráce.
Byla projednána i příprava cesty budoucího velvyslance ČR v TM do Ašchabádu k předání pověřovacích
listin. V té spojitosti bylo zmíněno, že velvyslanec ČR je společně s ministrem financí ČR zmocněn jako
alternát k podepsání připravené mezivládní „dohody o zamezení dvojího zdanění“. Turkmenská strana
se totiž z důvodu voleb prezidenta TM, konaných letos v únoru, nemohla zatím věnovat návrhu české
strany na stanovení termínu a místa podepsání dohody. Tu ale naléhavě potřebují obchodní společnosti rezidenti z ČR při provádění zakázek v TM.
Účastníci setkání konstatovali, že pokud by tedy nedošlo k podepsání dohody dříve, tj. při příležitosti
cesty některého vysokého představitele TM do ČR ve III. čtvrtletí t.r., bylo by možné uskutečnit proceduru
podepsání dohody novým českým velvyslancem při jeho cestě do Ašchabádu k předání pověřovacích
listin.
Zástupci ZÚ ČR zmínili významný obchodní případ, realizovaný dodavatelem z ČR - zařízení na vysoušení
zemního plynu na nalezišti Dovletabad 3 státní společnosti „GK Turkmengaz“. Dodavatelem zakázky
v hodnotě téměř 140 mil. USD je brněnská společnost DOMINANTA GROUP.
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