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Trade Council Russia inviterer danske virksomheder inden for transport branchen til
at deltage i en erhvervsdelegation til Turkmenistan for at møde lokale myndigheder,
organisationer og potentielle samarbejdspartnere.
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Fakta om Turkmenistan
Centralasiens 2. største land
Hovedstad: Ashgabat

Turkmenistan har traditionelt været et vanskeligt tilgængeligt land, men er i
gang med en gradvis liberalisering, hvor man gennem økonomiske og
strukturelle reformer, søger at gøre det mere attraktivt for udenlandske
virksomheder at investere i landet.

Geografisk areal: 491 200 km²
Befolkning: 5,8 mln

Det gælder i særdeleshed inden for transportbranchen, hvor Turkmenistan i
kraft af projektet New Silk Road, er ved at udvikle sig til en stor international
transportkorridor. I dag er landet et af de største internationale transitcentre

Årlig vækst i BNP: 6,5% (2018)

for jernbanetransport langs ”Nord-Syd” og ”Vest-Øst” linjerne og i takt med
landets stigende økonomiske vækst, stiger omfanget af fragt med øvrige
transportmidler ligeledes. Det har skabt en stigende efterspørgsel efter
konkret viden og løsninger inden for transport og logistik. Der er særligt
muligheder for danske transport virksomheder inden for følgende områder:

perioden 2018-2024 afsat 70

•
Nye projekter der skal øge kapaciteten i container- og
færgeterminalen i havnen i Turkmenbashi.
•
Know-how og teknologi der styrker drift og effektivitet af
jernebaneruterne under New Silk Road.
•
Know-how og teknologi der styrker effektivitet, sikkerhed og
konkurrrencekraft i lufthavssektoren.
•
Know-how og teknologi der styrker effektiviteten i de internationale
transport- og transitkorridorer og skabelsen af et nyt transport- og
logistikcenter, der øger leveringshastigheden og forbedrer processerne for
godstransportstyring.
•
Tilvejebringelse af teknisk grundlag for reparation af udenlandske
skibe på det værft, som er en del af den nye internationale havn i byen
Turkmenbashi.

Planlagte investeringer: Der er i
milliarder USD til at fremme den
økonomiske udvikling.
Transport infrastruktur: 4
internationale lufthavne, 2500 km
jernbane og et nyt havneanlæg til
en værdi af 2 mia USD etableret i
2018.

Med henblik på at udnytte de forretningsmuligheder arrangerer Trade
Council Russia med Danmarks ambassadør Carsten Søndergaard i spidsen for
første gang en dansk erhvervsdelegation til Turkmenistan.
Erhvervsdelegationen finder sted fra den 28-30 oktober 2019. Pris for
deltagelse er DKK 20.000 pr. virksomhed.
For mere information om delegationsbesøget til Turkmenistan, kontakt
venligst Thomas Mortensen, Head of Trade Council Russia på e-mail.
thomor@um.dk eller telefon + 7 926 641 63 46.
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