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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών

Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευραστιατικών Μελετών
(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο
φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης
της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα.
Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και
εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση
στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς
Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα,
και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής
ασφάλειας,

οικονομίας,

πολιτισμού,

καθώς

και

υψηλής

στρατηγικής ειδικότερα.
Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται
από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου
να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των
τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων
στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων
επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της
τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη
των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη της Ομάδας
παρακολουθούν

την

επικαιρότητα,

την

καταγράφουν,

την

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και
εργαλείων

έρευνας

που

παρέχονται

από

τις

πολιτικές,

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των
εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από
επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας.
v
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COVID-19. Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στις Οικονομικές
χέσεις της Κεντρικής Ασίας. Οι περιπτώσεις του Καζακστάν
και του Σουρκμενιστάν.

Ο

Σσιαλαμάνης Φριστόδουλος*

COVID-19 αποτελεί φλέγον ζήτημα για την πλειοψηφία των
κρατών παγκοσμίως. Σο παρόν ενημερωτικό σημείωμα αποπειράται
να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η εξάπλωση του COVID-19
επηρεάζει τις διακρατικές οικονομικές σχέσεις, εστιάζοντας στις
περιπτώσεις του Καζακστάν και του Σουρκμενιστάν. Σα συγκεκριμένα
κράτη κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, καθώς
διαθέτουν πλούσιο υπέδαφος, όπως προκύπτει και από τα μεγάλα
αποθέματά τους σε υδρογονάνθρακες, και αποτελούν εν δυνάμει κρίκους
μιας διακρατικής εμπορικής αλυσίδας, που θα εκτείνεται από την Κίνα έως
την Ευρώπη.
Η Κεντρική Ασία αποτελεί τη «γέφυρα», που ενώνει την Ανατολή με
τη Δύση. Από αρχαιοτάτων χρόνων, η περιοχή λειτουργούσε ως κόμβος
μεταξύ της Ευρώπης και της Κίνας, μέσω του οποίου εκτελούνταν
εμπορικές συναλλαγές, όπως ο περίφημος «δρόμος του μεταξιού», αλλά και
εισβολές, οι οποίες έλαβαν χώρα από τους Μογγόλους υπό τον Σζένγκις
Φαν, τους Ούνους υπό τον Αττίλα κ.λπ.1. Η στρατηγική σημασία της
περιοχής προκύπτει από το ενδιαφέρον που δείχνουν γι’αυτήν διαχρονικά
οι ισχυρές δυνάμεις του πλανήτη, όπως η Ρωσία, η Μ. Βρετανία και οι
Η.Π.Α.. Η Κίνα επιχειρεί να αναβιώσει αυτή τη χερσαία μεταφορική οδό
προς τη Δύση, μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος “Belt and Road

*

Προπηστιακός θοιηηηής (β’ έηος) ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ
Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς.
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Initiative”. Σο πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την κατασκευή μεταφορικών
υποδομών στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, οι οποίες θα είναι πλέον ικανές
να υποστηρίξουν αυξημένες ροές εμπορευμάτων2. Λαμβάνοντας υπόψη και
το γεγονός ότι ορισμένα κράτη της Κεντρικής Ασίας διαθέτουν μεγάλα
αποθέματα υδρογονανθράκων, τα οποία μπορούν να συμβάλουν, και
συμβάλλουν ήδη, στην ενεργειακή διασφάλιση της Κίνας, τότε η περιοχή
αποκτά ακόμη περισσότερη σημασία. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα κράτη της
περιοχής αναμένεται να ενσωματωθούν περαιτέρω στο διεθνές σύστημα,
καθώς θα παίζουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην τροφοδότηση της παγκόσμιας
εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες μια νέα ασύμμετρη απειλή υπό την
μορφή του COVID-19 (Corona Virus Disease 19 ή αλλιώς κορωνοϊός),
διαταράσσει το διεθνές εμπόριο, τις τοπικές οικονομικές συναλλαγές και
κυρίως την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική ευημερία παγκοσμίως.
Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη επιβάρυνση των
κρατών της Κεντρικής Ασίας. Παρακάτω θα γίνει μια σύντομη εξέταση της
εμφάνισης της εν λόγω ασθένειας, η οποία συνιστά πρόκληση στην
ασφάλεια του ανθρωπίνου είδους σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό
επίπεδο. Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού θα παρουσιαστούν, αρχικά, σε
παγκόσμια και στη συνέχεια σε τοπική κλίμακα (και πιο συγκεκριμένα
εστιάζοντας στο Καζακστάν και στο Σουρκμενιστάν).

Η αφετηρία της νόσου και οι ενδείξεις για τις οικονομικές της επιπτώσεις
Σο πρώτο κρούσμα της νόσου COVID-19 επιβεβαιώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου
του 2019 στην επαρχία Hubei της κεντρικής Κίνας3. Η λήψη των πρώτων
μέτρων για τον περιορισμό της επερχόμενης επιδημικής κρίσης είχε ήδη
δρομολογηθεί από το Πεκίνο, προκειμένου να αποτραπεί η γενικευμένη
οικονομική κατάρρευση της Κίνας. Σις επόμενες εβδομάδες ο ιός άρχισε να
μεταδίδεται με γεωμετρική πρόοδο και η κινεζική κυβέρνηση προχώρησε
προληπτικά στην παράταση της περιόδου των εορτασμών για το κινεζικό
νέο έτος4, ώστε τα εργοστάσια να παραμείνουν κλειστά. Παράλληλα,
ξεκίνησε η κατασκευή νέων νοσοκομειακών μονάδων, ενώ προτάθηκε η
μείωση των μετακινήσεων των κατοίκων, κυρίως της πόλης Wuhan και της
επαρχίας Hubei γενικότερα, και η παραμονή στις κατοικίες τους5.
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Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κίνα όπως καταγράφηκε από δορυφόρο της
NASA τον Ιανουάριο (αριστερά) και τον Υεβρουάριο (δεξιά).i
Πηγή: NASA, “Image of the day”, 2 Μαρτίου 2020.

Παρά ταύτα, τα μέτρα φαίνεται ότι δεν εφαρμόστηκαν εγκαίρως6,
καθώς ο ιός μεταδόθηκε ραγδαία και η μια χώρα μετά την άλλην
ανακοίνωσαν ότι εμφανίζονται κρούσματα της νόσου στην επικράτειά τους:
Ιράν, Κορέα, Ιαπωνία, Γαλλία, Γερμανία κ.ο.κ.. O COVID-19 εξαπλώθηκε
ταχύτατα και έδωσε μια διεθνή διάσταση στο πρόβλημα7, του οποίου οι
επιπτώσεις δεν περιορίζονται στον τομέα της ανθρώπινης υγείας, αλλά
επηρεάζουν εκτενέστατα και τις διακρατικές οικονομικές σχέσεις. Σα
κυβερνητικά μέτρα, σε συνδυασμό με την πολύ επικίνδυνη φύση του ιού,
ωθούν τη διεθνή παραγωγή και κατανάλωση σε πτωτική τάση, ενώ η
ανησυχία που επικρατεί στη διεθνή σκηνή αποσταθεροποιεί με την σειρά
της το διεθνές οικονομικό σύστημα. Κατά συνέπεια, η οικονομική
δραστηριότητα και κινητικότητα περιορίζονται με τους χρηματιστηριακούς
δείκτες να διατηρούν πτωτικές τάσεις παγκοσμίως λόγω της οικονομικής
αβεβαιότητας8.

Οι ερεσνεηές ηες NASA επιζήμαναν όηι ενώ παραηερείηαι γενικά μια μείωζε ζηις
εκπομπές ρύπων καηά ηεν διάρκεια ηων πρώηων εμερών ενός νέοσ κινεδικού έηοσς
(λόγω ηων εορηαζμών), ασηή ηε θορά ε μείωζε ήηαν μεγαλύηερε και δεν
σποτώρεζε ηο ίδιο γρήγορα με ηις προεγούμενες τρονιές. NASA, “Image of the day”, 2
i

Μαρηίοσ 2020. [Αναγνώζηεκε από: https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airbornenitrogen-dioxide-plummets-over-china, ηελεσηαία πρόζβαζε: 18/3/2020]
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Οι τρεις δείκτες «βαρόμετρα» της διεθνούς οικονομίας (Nikkei, Dow Jones,
FTSE). Περίοδος Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020.
Πηγή: BBC, 17 Μαρτίου 2020.

Η αυξημένη οικονομική αλληλεξάρτηση και διασύνδεση των κρατών
στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, ευνόησε τη διάδοση αυτής της πανδημίας,
προκαλώντας πολλές επιμέρους οικονομικές αναταραχές ανά χώρα, είτε με
έμμεσο, είτε με άμεσο τρόπο. Η περίπτωση που εξετάζεται στις σελίδες που
ακολουθούν είναι αυτή της Κεντρικής Ασίας και πιο συγκεκριμένα του
Καζακστάν και του Σουρκμενιστάν.

Η φύση των καθεστώτων των χωρών της Κεντρικής Ασίας
Κατά κοινή ομολογία, τα κράτη της Κεντρικής Ασίας διατηρούν έναν
αυταρχικό τύπο διακυβέρνησης που σε κάποιο βαθμό φέρουν ως
«κληρονομιά» από το σοβιετικό τους παρελθόν, το οποίο θεωρείται άξιο
αναφοράς λόγω της άμεσης επιρροής στη διαδικασία λήψεως μέτρων για
την καταπολέμηση κρίσεων και εν προκειμένω, για την αντιμετώπιση της
μετάδοσης του κορωνοϊού. Παρ’ ότι μεταψυχροπολεμικά έχουν καταβληθεί
ορισμένες προσπάθειες για τον εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών, δεν
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Φαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Σατζικιστάν, στο οποίο παρά το
γεγονός ότι εφαρμόστηκαν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και διεξήχθησαν
δίκαιες εκλογές, στις οποίες εξελέγη φιλελεύθερος Πρόεδρος, η χώρα
κατέληξε σε εμφύλιο πόλεμο το 19929. Οι ηγέτες των κρατών αυτών
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διατηρούν ζωντανό τον σοβιετικό τρόπο απολυταρχικής διακυβέρνησης,
καθώς οι εκλογές είναι είτε νοθευμένες, είτε ανύπαρκτες, ενώ παράλληλα
υπάρχει μεγάλος βαθμός λογοκρισίας και κρατικής προπαγάνδας. Αυτός ο
τρόπος λειτουργίας είναι εκ φύσεως δυσλειτουργικός και άκαμπτος, αλλά
φαίνεται ότι προτιμάται και ενθαρρύνεται από τους δύο μεγαλύτερους
πόλους που ασκούν μεγάλη επιρροή στην περιοχή, την Κίνα και τη Ρωσία.
Σο Πεκίνο και η Μόσχα επιθυμούν τη διαιώνιση των αυταρχικών αυτών
καθεστώτων, λόγω του γεγονότος ότι διαφυλάττουν τη σταθερότητα της
περιοχής, καθώς φοβούνται ότι ο εκδημοκρατισμός των χωρών της
Κεντρικής Ασίας, θα ωθήσει την περιοχή στο χάος και στην αταξία,
ελλείψει μιας ισχυρής, απόλυτης και κεντροποιημένης εξουσίας. Βέβαια,
δεν κυβερνώνται όλα τα κράτη της Κεντρικής Ασίας με τον ίδιο τρόπο, με
την έννοια ότι ο βαθμός αυταρχικότητας διαφέρει ανά κράτος.
Όσον αφορά τις χώρες που θα εξετάσουμε ενδελεχέστερα, το
Σουρκμενιστάν φαίνεται να διακρίνεται για έναν αυξημένο βαθμό
αυταρχικής διακυβέρνησης σε σχέση με τα υπόλοιπα πρώην κράτη μέλη
της οβιετικής Ένωσης. Είναι σημαντικό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η
χώρα εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με τη Βόρεια Κορέα, όσον αφορά σε
θέματα προσωπικών ελευθεριών10. Σο Καζακστάν χαρακτηρίζεται και αυτό
ως ανελεύθερο καθεστώς, αλλά φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε
σχέση με το Σουρκμενιστάν, καθώς δεν υιοθετεί τις ίδιες μεθόδους
διακυβέρνησης με εκείνες του Σουρκμένου Προέδρου Berdimuhamedov, ο
οποίος συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στον εαυτό του, βασίζοντας το
καθεστώς στην Ασγκαμπάτ, στη λατρεία της προσωπικότητάς του (cult of
personality). Μετά από αυτή τη σύντομη αναφορά στην πολιτική
κατάσταση της περιοχής, το ερώτημα που ανακύπτει είναι το πώς
διαχειρίζονται τα εν λόγω καθεστώτα μια νόσο, η οποία μπορεί να έχει
καταστροφικές επιπτώσεις αν μεταδοθεί στον τοπικό πληθυσμό. Επίσης,
πώς διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις του Καζακστάν και του Σουρκμενιστάν
την πίεση που ασκείται από τη διεθνή κοινή γνώμη εξαιτίας της μετάδοσης
της νόσου σε άλλα κράτη, η οποία αναπόφευκτα επηρεάζει και τις
οικονομίες των εν λόγω κρατών.

Σο χρονικό της κρίσης στο Καζακστάν και το Σουρκμενιστάν
Οι πρώτες επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19 εμφανίστηκαν
στην καζακική πρωτεύουσα, Νουρ-ουλτάν (πρώην Αστάνα) στις 5
Μαρτίου, όταν η κινεζική πετρελαϊκή εταιρεία PetroChina κατήγγειλε το
συμβόλαιο, που έχει υπογράψει με την καζακική KazTransGas. Η

5

Ομάδα Έρευνας Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας

κινεζική εταιρεία δήλωσε ότι αναστέλλει μέρος των εισαγωγών σε φυσικό
αέριο, επικαλούμενη ανωτέρα βία (force majeure) ως αιτία καταγγελίας της
σύμβασης11.
Εν συνεχεία, η διεθνής κοινότητα ενημερώθηκε για τη σφοδρή
διαφωνία μεταξύ των χωρών του O.P.E.C. (με πρωτοστάτη τη αουδική
Αραβία) και τη Ρωσία, όσον αφορά την αναπροσαρμογή της παγκόσμιας
παραγωγής πετρελαίου. Οι χώρες του O.P.E.C. υποστήριξαν ότι πρέπει να
υπάρξει μείωση της παραγωγής πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο, λόγω των
προσφάτων επιπλοκών που προκάλεσε ο κορωνοϊός στη διεθνή οικονομία,
ενώ η Ρωσία επέμεινε στη διατήρηση των τρεχουσών επιπέδων
παραγωγής12. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατακρήμνιση της τιμής του
πετρελαίου και κατέληξε στην ανάφλεξη της εκρηκτικής ατμόσφαιρας, που
υπήρχε ήδη στο Καζακστάν, οδηγώντας το καζακικό νόμισμα (tenge) σε
πτώση από 382 tenge/$1, σε 400 tenge/$1 με την τιμή του αργού
πετρελαίου BRENT στα $36/βαρέλι13. Αυτή η πτωτική τάση δεν σταμάτησε,
καθώς το tenge έφτασε στις 17 Μαρτίου 2020 σε επίπεδα ισοτιμίας 436
tenge/$1, ενώ η τιμή αργού πετρελαίου BRENT βρίσκεται στην ιστορικά
χαμηλή τιμή $29/βαρέλι, όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες.

Η άμεση συσχέτιση μεταξύ ισοτιμίας δολαρίου/tenge (Α) και της τιμής του αργού
πετρελαίου (Δ)
Πηγή: xe.com (Α) και oilprice.com (Δ), 18 Μαρτίου 2020.

Η εξωτερική πίεση που ασκήθηκε από την PetroChina σε συνδυασμό
με τον πόλεμο τιμών μεταξύ O.P.E.C. – Ρωσίας φαίνεται ότι είχαν άμεσες
συνέπειες στην καζακική οικονομία. Ο Καζάκος Πρόεδρος Tokayev
οργάνωσε έκτακτη κυβερνητική σύνοδο, όπου συζητήθηκαν οι συνέπειες
της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης στο Καζακστάν. Tο κοινό
καθησυχάστηκε, καθώς διασφαλίστηκε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό
έλεγχο και ότι το κράτος θα επέμβει προκειμένου να αποτραπεί
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οποιαδήποτε αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών. Επισημάνθηκε, επίσης, η
αναγκαιότητα
να
πραγματοποιηθούν
περικοπές
στον
κρατικό
προϋπολογισμό, να γίνει προσπάθεια για σταθεροποίηση του νομίσματος
και του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας και, τέλος, να διασφαλιστούν
οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας14. τις 13 Μαρτίου ανακοινώθηκαν τα
πρώτα δύο κρούσματα κορωνοϊού στο καζακικό έδαφος15 και κατά συνέπεια
κηρύχθηκε στη χώρα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, απαγορεύοντας τη
μετακίνηση από και προς τη χώρα σε όλους τους πολίτες εκτός των
διπλωματών και όσων έχουν επίσημη πρόσκληση από την κυβέρνηση16. Εν
συνεχεία, εφαρμόστηκε προληπτικά γενικευμένη καραντίνα σε δύο από τις
μεγαλύτερες πόλεις του Καζακστάν, τη Νουρ-ουλτάν και το Αλμάτι17,
περιορίζοντας τις μετακινήσεις των πολιτών, ενώ ανεστάλη και η
λειτουργία πάσης φύσεως καταστημάτων λιανικής πώλησης, εκτός των
αγορών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και των φαρμακείων.

Ο Πρόεδρος του Καζακστάν Tokayev απευθύνεται στο Τπουργικό υμβούλιο
της χώρας κατά τη διάσκεψη που συγκάλεσε στις 9 Μαρτίου 2020.
Πηγή: Ιστότοπος της προεδρίας του Καζακστάν, 9 Μαρτίου 2020.

Ενδιαφέρον παρουσίασε η τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου της
Κίνας Xi Jinping με τον Καζάκο ομόλογό του. Κατά τη συνομιλία, ο
Κινέζος Πρόεδρος18 αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του Πεκίνου να παρέχει
ανθρωπιστική βοήθεια στο Καζακστάν, αποστέλλοντας ιατρικά προϊόντα,
ενώ τόνισε ότι «οι επιδημίες είναι πρόσκαιρες, αλλά η φιλία και η
συνεργασία είναι αιώνιες αξίες», επισημαίνοντας την αξία της συνεργασίας
των δύο χωρών σε αμοιβαίως επωφελή εγχειρήματα στον οικονομικό και
στον ανθρωπιστικό τομέα19. υμπληρωματικά, ακολούθησε ειδική αναφορά
από τον Tokayev στο υπό κατασκευή έργο “Belt and Road Initiative” και
ειδικότερα στο κομμάτι που αφορά το Καζακστάν (“Great Silk Road
Concept”) ως υπόδειγμα συνεργασίας των δύο χωρών. Η συνέχιση της
κατασκευής του έργου αυτού είναι πολύ σημαντική παρά τις υπάρχουσες,
δυσμενείς συνθήκες20. Ο Πρόεδρος Xi συνεχάρη με την σειρά του τον
7
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Tokayev για τα προληπτικά μέτρα που έλαβε για την καταπολέμηση της
μετάδοσης του κορωνοϊού, χαρακτηρίζοντάς τα «αποφασιστικά και
έγκαιρα». το διάλογο επικράτησε κλίμα αλληλεγγύης και ενδιαφέροντος
για την κατάσταση στο Καζακστάν από την Κίνα, υποδεικνύοντας κατά
αυτόν τον τρόπο την διάθεση του Πεκίνου να διασφαλίσει την σταθερότητα
και, κατά συνέπεια, τα συμφέροντά του στη γειτονική χώρα.

Αριθμός συνολικά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 παγκοσμίως
και χάρτης με τις χώρες, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα.
Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τγείας, 25 Μαρτίου 2020.

Σο Σουρκμενιστάν, με τη σειρά του, παρά τον ασφυκτικό κρατικό
έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης και την προπαγάνδα, φαίνεται να μην έμεινε
ανεπηρέαστο από την πίεση της απειλής μετάδοσης του κορωνοϊού, όσον
αφορά την οικονομία και την κρατική ασφάλεια. Η ηγεσία της χώρας
προέβη στη λήψη ορισμένων προληπτικών μέτρων. Σα σύνορα με το Ιράν
έκλεισαν στις 24 Υεβρουαρίου, ενώ εκείνα με το Αφγανιστάν έκλεισαν στις
26 Υεβρουαρίου, καθώς επίσης περιορίστηκαν οι πτήσεις από και προς το
εξωτερικό21. Μέχρι τη στιγμή που συντασσόταν το παρόν ενημερωτικό
σημείωμα, δεν έχουν ανακοινωθεί κρούσματα στο Σουρκμενιστάν, ενώ ο
εκκεντρικός Πρόεδρος της χώρας πρότεινε τη χρήση τοπικών βοτάνων ως
προληπτικό μέτρο για την εξάπλωση του ιού22. Η Ασγκαμπάτ αποτελεί
φαινομενικά έναν επίγειο παράδεισο που έχει παραμείνει απρόσβλητος από
τον κορωνοϊό, αλλά τα σημάδια, που δίνουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
δεν είναι το ίδιο καθησυχαστικά με μερικούς εξ αυτών να αγοράζουν
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μεγάλες ποσότητες προμηθειών και άλλους να φυγαδεύονται στην
προστατευόμενη βιόσφαιρα της περιοχής Repetek (Biosphere State
Reserve), όπου μένουν σε σκηνές23.
Σην ίδια στιγμή, οι τιμές στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, όπως
κοτόπουλο, πατάτες, βαμβακέλαιο, κ.λπ., ανέβηκαν σύμφωνα με διεθνή και
περιφερειακά ειδησεογραφικά πρακτορεία (Azatlyk24, Σurkmen.news25,
Chronicles of Turkmenistan). Σα στοιχεία των περιφερειακών
πρακτορείων, ωστόσο, προκάλεσαν την αντίδραση των κυβερνητικών
αξιωματούχων, οι οποίοι ενθάρρυναν το κοινό «να μην πιστεύει τις ψευδείς
ειδήσεις των εν λόγω πρακτορείων»26. Λόγω της άμεσης και εξαρτησιακής
σχέσης μεταξύ Ασγκαμπάτ και Πεκίνου, όσον αφορά το εμπόριο φυσικού
αερίου, η οικονομία του Σουρκμενιστάν έχει δεχθεί και συνεχίζει να
δέχεται σοβαρό πλήγμα λόγω των αρχαϊκών οικονομικών δομών της, καθώς
στηρίζεται αποκλειστικά στην παραγωγή και εξαγωγή φυσικού αερίου, του
οποίου η τιμή βρίσκεται σχετικά χαμηλά, ακολουθώντας την πτώση της
τιμής του πετρελαίου. Η Κίνα, ούσα ο κύριος εμπορικός εταίρος του
Σουρκμενιστάν, ειδικά σε ενεργειακά θέματα (εκεί διοχετεύεται το 80%
των τουρκμενικών εξαγωγών φυσικού αερίου)27, έχει αναστείλει ένα μεγάλο
μέρος της βιομηχανικής της παραγωγής, μειώνοντας έτσι τη ζήτησή της σε
φυσικό αέριο.
Επιπροσθέτως, με αφορμή το οικονομικό σοκ που υφίσταται η χώρα,
η Κεντρική Σράπεζα του Σουρκμενιστάν προχώρησε σε περαιτέρω
περιορισμό της κίνησης των εγχώριων κεφαλαίων, μειώνοντας τη μηνιαία
δυνατότητα αγοράς αμερικανικών δολαρίων από $500 σε $300 και τη
μηνιαία δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό από $300 σε
$20028, προκειμένου να περιοριστεί η φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, όπως
έχει συμβεί σε παρόμοιες περιπτώσεις κατά το παρελθόν29, και να
σταθεροποιηθεί η ισοτιμία manat (τουρκμενικό νόμισμα)/δολαρίου. Η
οικονομία του Σουρκμενιστάν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ήδη από το
2019, γεγονός που επιτρέπει στους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι η
κυβέρνησή του δεν αποκλείεται να αναγκαστεί να παραβλέψει την λήψη
των απαραίτητων μέτρων για την ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος30.
Επιπλέον, το σύστημα υγείας της χώρας έχει εξαντληθεί με τους
ικανότερους γιατρούς να έχουν μεταναστεύσει στην Σουρκία και τον
κρατικό μηχανισμό να είναι αντικειμενικά ανήμπορος να αντιμετωπίσει
μια κρίση μεγάλων διαστάσεων στον τομέα της υγείας31.
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τιγμιότυπο από τελετή εγκαινίων αγωγού φυσικού αερίου στο Σουρκμενιστάν.
Πηγή: Radio Free Europe, Radio Liberty, Υωτογραφία αρχείου, Μάιος 2010.

Τδρογονάνθρακες και κορωνοϊός: ασύμμετρη απειλή κατά της οικονομίας
του Καζακστάν και του Σουρκμενιστάν
Η «κατάρα των πόρων» είναι ένας όρος, που χρησιμοποιείται32 για να
περιγράψει την οικονομική υπό-απόδοση (sub-performance) των χωρών,
που έχουν στην κατοχή τους πλούσια κοιτάσματα φυσικών πόρων, όπως τα
ορυκτά καύσιμα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε σχέση με άλλες χώρες, οι
οποίες είναι σχετικά φτωχότερες σε φυσικούς πόρους33. Η θεωρία αυτή
περιγράφει την αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ ποσότητας φυσικών
πόρων στην κατοχή μιας χώρας και της οικονομικής της
απόδοσης/ευημερίας34. Εν προκειμένω, η θεωρία αυτή θα μπορούσε να
περιγράψει το Καζακστάν και το Σουρκμενιστάν, κυρίως λόγω του μικρού
βαθμού διαφοροποίησης των οικονομιών τους. Σο Σουρκμενιστάν εξάγει
σχεδόν αποκλειστικά φυσικό αέριο και επεξεργασμένο (και μη) πετρέλαιο35
από τα οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η οικονομία του36. Η οικονομία
του Καζακστάν βρίσκεται σε σχετικά καλύτερη κατάσταση37, αν και στην εν
λόγω χώρα παρατηρείται μεγάλος βαθμός εξάρτησης από τις εξαγωγές
πετρελαίου38.
Η εξάρτηση της Νουρ-ουλτάν και της Ασγκαμπάτ από τις εξαγωγές
υδρογονανθράκων, τις καθιστά ευάλωτες σε τυχόν διακυμάνσεις των τιμών
τους, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από αμέτρητους, αστάθμητους
παράγοντες. Ένας εξ’ αυτών των παραγόντων είναι και ο κορωνοϊός, καθώς
τα κυβερνητικά μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του μειώνουν
τη διεθνή κατανάλωση και παραγωγή. Τπ’ αυτήν την έννοια, ο κορωνοϊός
αποτελεί μια παγκόσμια, ασύμμετρη απειλή, η οποία δεν περιορίζεται στα
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σύνορα μίας μόνο χώρας, αλλά επηρεάζει το σύνολο του διεθνούς
συστήματος. Η πανδημία αυτή δεν βάλλει αποκλειστικά κατά της υγείας
του εγχώριου πληθυσμού, των εγχώριων συναλλαγών και της εσωτερικής
κατανάλωσης των χωρών, αλλά επιβαρύνει κατά πολύ μεγάλο βαθμό και τις
εξαγωγές τους, εξ’αιτίας της γενικότερης υποτονικότητας της διεθνούς
οικονομίας. Σο Σουρκμενιστάν και το Καζακστάν δεν αποτελούν εξαιρέσεις,
καθώς όχι μόνο υπάρχει η απειλή του ιού καθαυτή, αλλά το επίκεντρο της
επιδημίας (η Κίνα) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς
τους εταίρους.39 Λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις και της
αναστολής της λειτουργίας των εργοστασιακών μονάδων που οδηγούν με τη
σειρά τους στην μείωση της ζήτησης για καύσιμα, οι οικονομίες των χωρών
που στηρίζονται αποκλειστικά στην εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων
σείονται συθέμελα.

υμπέρασμα
Με αφορμή την πρόσφατη πανδημία, που ξέσπασε στην Κίνα, γίνεται
αντιληπτή η στενή σχέση μεταξύ οικονομίας και δημοσίας υγείας. Ο
βαθμός εξάρτησης των οικονομιών των δύο ενεργειακά πλουσίων χωρών της
Κεντρικής Ασίας από τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
είναι μεγάλος, καθιστώντας τες κατά αυτόν τον τρόπο ευάλωτες σε
εξωτερικές πιέσεις, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την παγκόσμια
ενεργειακή ζήτηση.
Ο κορωνοϊός φαίνεται να έχει καταφέρει σοβαρό πλήγμα στις κατά τα
άλλα απομονωμένες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Η αντιμετώπιση του
ζητήματος αυτού αποτελεί ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης, καθώς απαιτεί
μια ιδιαίτερη λεπτότητα στη διαχείρισή του, προκειμένου να αποφευχθεί
μια ανεξέλεγκτη, γενικευμένη, ανθρωπιστική κρίση σε μια περιοχή του
κόσμου, για την οποία δεν πραγματοποιείται εκτενής αναφορά από τα
διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Η Κεντρική Ασία αποτελεί «το
στρατηγικό μετόπισθεν» της Ρωσίας και της Κίνας και οποιαδήποτε μορφή
κυβερνητικής ή οικονομικής αδυναμίας, αποτελεί φλέγον ζήτημα για τους
δύο αυτούς τοπικούς «ηγεμόνες», λόγω της διάχυσης που μπορεί να
πραγματοποιηθεί στις γειτονικές χώρες. Σο ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης
των κρατών αυτών φαντάζει εφιαλτικό σενάριο για τη Μόσχα και το
Πεκίνο, καθώς τα κράτη της Κεντρικής Ασίας θα μπορούσαν εύκολα να
μετακυλήσουν την εν λόγω αστάθεια στις συνορεύουσες χώρες με διάφορα
μέσα, όπως π.χ. λειτουργώντας ως ορμητήριο διεθνών τρομοκρατικών
οργανώσεων και αποσχιστικών κινημάτων, είτε παρεμποδίζοντας την
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ελεύθερη διέλευση εμπορευμάτων, είτε σταματώντας (οικειοθελώς και μη)
τις ενεργειακές εξαγωγές τους, είτε συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω40. Ο
κορωνοϊός αποτελεί έναν αποσταθεροποιητικό παράγοντα για όλους τους
διεθνείς δρώντες, αλλά η Κεντρική Ασία εν προκειμένω νοσεί βαθύτερα και
όχι
μόνο
επιφανειακά,
έχοντας,
μεταξύ
άλλων,
εκουσίως
κατακερματισμένα, τεχνητά σύνορα με τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει
αυξημένη αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών στους τομείς των υδάτινων και
ενεργειακών πόρων41. Είναι, άραγε, παροδική η σχετική σταθερότητα που
χαρακτηρίζει την περιοχή, ή είναι ο κορωνοϊός η θρυαλλίδα, που
χρειάζεται για την έκρηξη της «μπαρουταποθήκης» της Κεντρικής Ασίας
και την μετατροπή των τοπικών διακρατικών σχέσεων σε ένα παιχνίδι
μηδενικού αθροίσματος;
Britannica, “Silk Road”, δ.η.. [Αναγνώστηκε από: https://www.britannica.com/topic/SilkRoad-trade-route, τελευταία πρόσβαση 21/03/2020]
1

Οργανισμός Οικονομικής υνεργασίας και Ανάπτυξης, OECD Business and Finance
Outlook 2018, “China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and
Finance Landscape”, δ.η.. [Αναγνώστηκε από: https://www.oecd.org/finance/Chinas-Beltand-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf,
τελευταία πρόσβαση 21/03/2020]
2

South China Morning Post, “Coronavirus: China’s first confirmed Covid-19 case traced
back
to
November
17”,
13
Μαρτίου
2020.
[Αναγνώστηκε
από:
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-firstconfirmed-covid-19-case-traced-back, τελευταία πρόσβαση: 18/3/2020]
3

XinhuaNet, “China to extend Spring Festival holiday to contain coronavirus outbreak”,
26 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε από: http://www.xinhuanet.com/english/202001/26/c_138735589.htm, τελευταία πρόσβαση: 26/3/2020]
4

Time, “China’s draconian is getting credit for slowing Coronavirus. Would it work
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