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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΚΤΑΣΗ 143.100 τ.χλμ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 7.349.145 (95η παγκοσμίως) 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,6% 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τατζίκοι (79,9%), Ουζμπέκοι (17%), Κιργίζοι 

(1,3%), Ρώσοι (1%), κ.α 
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μέτρο, Κιλό 
ΓΛΩΣΣΑ Τατζικική 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Δουσανμπέ, Χουντζάντ, Κουλιάμπ, Κουρκγαν-

Τουμπέ, Ισφαρά, Ισταραβσάν  
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Δημοκρατία (ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητο 

κράτος στις 9.9.1991) 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Δουσανμπέ 
ΝΟΜΙΣΜΑ Somoni/TJS. 1 $ ≈ 4.3671 somoni  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Emomali Sharifovich RAHMON  
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Οgil ΟQILOV  
Υπουργός Εξωτερικών ZARIPOV Kh. 
Yπουργός Άμυνας KHAYRULLOEV Sh. 
Υπουργός Οικονομίας NADZHMUDDINOV S.M. 
Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και 
Εμπορίου 

KHAMRALIEV F.M. 

 
 
Β) ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
 

Στις 11/12/ 1999 το Majlisi Oli (όπως λέγεται το Κοινοβούλιο) της Δημοκρατίας 
του Ταντζικιστάν ενέκρινε τα σύμβολα του κράτους. Σύμφωνα με το διάταγμα, η σημαία 
και το έμβλημα του Tajikistan αποτελούν σύμβολα της κρατικής κυριαρχίας.  
 

 

 

 
 

 
Η Εθνική σημαία της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν αντιπροσωπεύει ένα πάνελ 

τριών χρωμάτων με το πάνω μέρος από κόκκινο χρώμα, το μεσαίο με άσπρο με ένα 
χρυσό έμβλημα με  επτά αστέρια και το κάτω μέρος από πράσινο χρώμα. 

Το πράσινο χρώμα συμβολίζει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Δημοκρατία, 
που είναι το 7 % του εδάφους, επειδή το υπόλοιπο μέρος καταλαμβάνεται από βουνά. Tο 
άσπρο χρώμα συμβολίζει τον κύριο πλούτο της Δημοκρατίας, που είναι το βαμβάκι, 
αλλά επίσης και το χιόνι στα ορεινά μέρη. Tέλος, το κόκκινο χρώμα συμβολίζει την 
ενότητα της Δημοκρατίας και τη φιλία με τα άλλα έθνη σε διεθνές επίπεδο.  
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Γ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 
 

Το Τατζικιστάν αποτελεί τη μικρότερη εθνικότητα μεταξύ των χωρών της 
Κεντρικής Ασίας που προήλθαν μετά την διάλυση της πρώην ΕΣΣΔ. Τα σύνορα του 
κράτους διατρέχουν 700 χιλιόμετρα από τα δυτικά στα ανατολικά, 350 χιλιόμετρα από 
τον Βορρά στον Νότο. Η έκτασή της ανέρχεται στα 143.100 τ.χλμ.  

Οι Τατζίκοι αποτελούν το 65% του πληθυσμού της χώρας και είναι 
μουσουλμάνοι. Το υπόλοιπο του πληθυσμού είναι Ουζμπέκοι, Ρώσοι κ.α..  

Ως επί τω πλείστον χώρα ορεινή, όπου τα βουνά κατέχουν περίπου το 93% του 
συνολικού εδάφους της χώρας. Στο Βορειοδυτικό και κεντρικό μέρος της χώρας 
υπάρχουν οι οροσειρές του ‘Turkmenian’, ‘Zarafshon’, ‘Hisor’ και όρους ‘Oloy’. Στα 
νοτιοανατολικά οι οροσειρές ‘Pomir’ (αποτελούν τα υψηλότερα σημεία), ενώ τα όρη 
Somoni φθάνουν σε ύψος τα 7495 μέτρα, που είναι από τα υψηλότερα σημεία στον 
κόσμο, ενώ άλλα υψηλά σημεία βρίσκονται στα όρη ‘Vakhsh’ και ‘Hisor’  στα 
νοτιοδυτικά της χώρας. To μόνο μέρος, που υπάρχουν πεδιάδες είναι η κοιλάδα Vergana 
στο Βορρά και στον νότο οι κοιλάδες των ποταμών Kofarnifon και. Vakhsh. Λόγω του 
υψηλού υψόμετρου υπάρχουν σημαντικές σε έκταση περιοχές καλυμμένες από χιόνι και 
πάγο. Η συνολική επιφάνεια των παγωμένων βουνών εκτείνεται σε περίπου 8476 τ. χλμ.. 
Υπάρχουν περίπου  1500  παγωμένες περιοχές άνω των 1,5 χιλιομέτρων στο 
Τατζικιστάν. Περίπου 16 παγωμένες περιοχές (όπως το Fedchenko και Grumm-
Grzymailo ) διαθέτουν μήκος άνω των 16 χιλιομέτρων. 

Σημειώνουμε ότι η χώρα διαθέτει σημαντικά αποθέματα ύδατος (3η στον κόσμο) 
και συγκεντρώνει το 60% των διαθεσίμων υδάτων της Κεντρικής Ασίας. Περίπου το 2% 
της χώρας καλύπτεται από λίμνες. Υπάρχουν περίπου 947 ποτάμια μήκους άνω των 10 
χιλιομέτρων, με συνολικό μήκος άνω των 28500 χιλιομέτρων. Υπάρχουν, επίσης, 1300 
λίμνες με ένα σύνολο επιφάνειας περί τα 705 km2. Karakul, Sarez and Yashikul είναι οι 
μεγαλύτερες φυσικές λίμνες. Οι λίμνες αυτές βρίσκονται επίσης σε επίπεδο 3.500 
μέτρων. 

Υπάρχουν πολυάριθμες ποικιλίες δένδρων δάσους και πολλές ποικιλίες φυτών. 
Προς το παρόν υπάρχουν 4 φυσικά πάρκα («Tigrovaya balka», «Romit», «Dashti Jum», 
«Zorkul»), και 2 εθνικά πάρκα. Το σύνολο των προστατευομένων πάρκων καταλαμβάνει 
το 21% του συνολικού εδάφους της χώρας.  

Το Ταντζικιστάν διαθέτει επίσης μεγάλα αποθέματα ορυκτών, εντοπισθέντων σε 
400 περίπου σημεία (100 από αυτά βρίσκονται ήδη υπό εκμετάλλευση). Το Ταντζικιστάν 
διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα της Κεντρικής Ασίας σε άνθρακα. Τα συνολικά 
αποθέματα της χώρας ανέρχονται σε 4 εκατ. τόννους περίπου. Το 80% των αποθεμάτων 
είναι το είδος ‘coking coal’. Παράλληλα, έχουν ευρεθεί στη χώρα πολλά κοιτάσματα 
μεταλλευμάτων, όπως χρυσό, άργυρο, ουράνιο αλλά και βωξίτη, τσίγκο κλπ καθώς και 
κάποια κοιτάσματα σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. 

Η χώρα κατέχει σημαντική θέση στον κόσμο σε παραγωγή βαμβακιού. Η φτωχή 
παραγωγή των τελευταίων ετών, ωστόσο, είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
εξαγωγών βαμβακιού κατά 50%.  

 
Δυναμικότητα Γεωργικής παραγωγής 

(σε χιλ. Εκτάρια) 
Καλλιεργήσιμες εκτάσεις 864,4 

Αρδευόμενες εκτάσεις 592,3 
Συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις 900,2 

Βιομηχανική καλλιέργεια 294 
Καλλιεργούμενες εκτάσεις βαμβακιού 262,9 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις πατάτας 27,9 
Λαχανικά 35,8 
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Δ) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Γλώσσα: 

Επίσημη γλώσσα είναι η τατζίκικη, η οποία αποτελεί περσική διάλεκτο. Η 
ρωσική αρχίζει να χάνει έδαφος, ενώ όμως στις δημόσιες υπηρεσίες και στο εμπόριο 
παραμένει η πλέον χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Οι επιχειρηματίες που επισκέπτονται τη 
χώρα θα πρέπει να μιλάνε τις γλώσσες αυτές ή να συνοδεύονται από διερμηνείς. 

Διαφορά ώρας: +5 ώρες. 
Εθνική Εορτή: 9 Σεπτεμβρίου (ημέρα ανεξαρτησίας από της Σοβιετική Ένωση) 
Ωράριο εργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-18:00, μέ διάλειμμα 13:00-14:00. 
Καταστήματα: Δευτέρα-Σάββατο, 10:00-19:00. 
Κλίμα: Ηπειρωτικό. Οι χειμώνες είναι αρκετά ήπιοι αλλά, πολλές φορές, το κλίμα 

είναι αρκετά ευμετάβλητο. ΄Ετσι, τον Ιανουάριο η θερμοκρασία κυμαίνεται από +220C 
(στην περιοχή Panj) και  -610C (στην λίμνη  Bulunkul), τον Ιούλιο από -80C (Λίμνη 
Bulunkul) έως +450C (περιοχή Panj).  
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2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 

 
Α) ΚΥΡΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
  2008 2009 

ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 13,35 ΔΙΣ $ 13,8 ΔΙΣ 
$ 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ 7,9% 3,4% 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ) 

1900$ 1800$ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΕΠ 59,2% 
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΑΕΠ 21,9% 

 
 
ΑΕΠ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΕΠ 18,9% 
 
 2008 2009 
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (%) 20,5% 6,6% 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 1,503 ΔΙΣ $ 1,805 ΔΙΣ 

$ 
ΑΝΕΡΓΙΑ (% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ) 2,3% 2,2% 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2,1 ΕΚ. 

ΓΕΩΡΓΙΑ 49,8% 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 12,8% 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 37,4% 
 
  2008 2009 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 5,274 ΔΙΣ 3,861 ΔΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2,124 ΔΙΣ -1.955 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 1,575 ΔΙΣ 1 ΔΙΣ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ - 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 36,7% 

 ΤΟΥΡΚΙΑ 26,5% 
 ΡΩΣΙΑ 8,6% 
 ΙΡΑΝ 6,6% 
 ΚΙΝΑ 6,6% 
 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 5,1% 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 3,699 ΔΙΣ 2,908 ΔΙΣ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ - 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΡΩΣΙΑ 32,3% 

 ΚΙΝΑ 11,9% 

 
 
 
 
 
ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΑΓΑΘΩΝ 

 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 4,7% 
 
 
Β) ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Το Τατζικιστάν παραμένει η χώρα με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα 
μεταξύ των 15 πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Το βαμβάκι αποτελεί την κύρια πηγή 
εσόδων της χώρας, καθώς και η εξόρυξη ορυκτών όπως άργυρος, χρυσός, ουράνιο 
κ.λ.π..Η βιομηχανία στηρίζεται κυρίως στην ανεπτυγμένη βιομηχανία αλουμινίου, που 
υπάρχει στη χώρα, και μερικές βιομηχανίες τυποποίησης τροφίμων.  

Το Τατζικιστάν, μια από τις φτωχότερες οικονομίες της Κοινοπολιτείας 
Ανεξαρτήτων Κρατών, ανεξαρτητοποιήθηκε το 1992. Ο πενταετής εμφύλιος πόλεμος 
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(1992-1997) επέφερε πολιτική και οικονομική αποσταθεροποίηση της χώρας και είχε ως 
αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Από το 1998, η 
οικονομία εμφανίζει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, γεγονός στο οποίο συνετέλεσε η 
συνεργασία της χώρας με διεθνείς δωρητές. Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, 
βελτιώθηκαν οι μακροοικονομικοί δείκτες της χώρας. Ωστόσο, η χώρα υπολείπεται σε 
υποδομές, οργάνωση διοίκησης και δημοκρατικούς θεσμούς. Το Τατζικιστάν είναι μέλος 
της Παγκόσμιας Τράπεζας και της International Development Assistance (IDA) από το 
1993. Το 2001 υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στον ΠΟΕ. Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 
και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Τατζικιστάν υπεγράφη στις 14/10/2004. Η Συμφωνία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα την 9η Ιουλίου 2009. Το Τατζικιστάν συμμετέχει στην 
Ευρωασιατική Κοινότητα (EurAsEc) μαζί με την Ρωσία, την Λευκορωσία, το 
Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Το Τατζικιστάν είναι ένα από τα δέκα 
μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας (ECO), ο οποίος έχει ως στόχο τη 
δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. 
 Η πορεία των οικονομικών δεικτών του Τατζικιστάν το 2009 εκτιμάται θετική. 
Το ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 13,8 δις $ ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε στο 3% 
σημειώνοντας μείωσης από το 7,9% του προηγούμενου έτους. Ο πληθωρισμός 
περιορίσθηκε στο 6,6% το 2009 έναντι 20,5% το 2008. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 
21% λόγω της οικονομικής κρίσης και έφθασαν τα 2,908 δις $ έναντι 3,699 δις $ το 
2008. Την ίδια στιγμή οι εξαγωγές της χώρας παρουσίασαν μεγάλη μείωση το 2009 κατά 
36% φθάνοντας στο 1 περίπου δις $ έναντι 1,575 δις $ το 2008. Παρόλα αυτά το 
ισοζύγιο πληρωμών ήταν θετικό εξαιτίας της αύξησης των μεταναστευτικών 
εμβασμάτων, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του IMF το 2009 αντιστοιχούσαν σε 
47% του ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε σε 1% του ΑΕΠ.  
 Παρόλα αυτά το Ταντζικιστάν αποτελεί την πλέον φτωχότερη χώρα της 
Κεντρικής Ασίας , αφού το 80% του πληθυσμού ζει κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. 
Σημαντική πηγή εσόδων για την οικονομία αποτελούν τα εμβάσματα των μεταναστών 
που εργάζονται στο εξωτερικό, το ποσοστό των οποίων είναι ιδιαίτερα υψηλό και ίσως 
από τα μεγαλύτερα στο κόσμο. Μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού (περί το 1 
εκατομμύριο) έχει μεταναστεύσει σε ξένες χώρες με κυριότερο προορισμό τη Ρωσία.  
 Από την άλλη μεριά η χώρα αυτή παρουσιάζει κάποια συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, όσον αφορά κυρίως στα πλούσια αποθέματα σε ύδατα, ορυκτό πλούτο 
και μέταλλα. Ο γεωργικός τομέας συνεισφέρει κατά 18,9% στον σχηματισμό του ΑΕΠ 
και απασχολεί το 49,8% του εργατικού δυναμικού. Στηρίζεται στην εντατική 
καλλιέργεια βαμβακιού. Το Τατζικιστάν αποτελεί έναν από τούς μεγαλύτερους  
παραγωγούς βαμβακιού παγκοσμίως. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές του 
προϊόντος αυτού μειώθηκαν κατά 50% λόγω χαμηλής παραγωγής. Ο βιομηχανικός 
τομέας συμβάλλει κατά 21,9% στο σχηματισμό του ΑΕΠ και απασχολεί το 12,8% του 
εργατικού δυναμικού, κυρίως στους κλάδους των μεταλλικών κατασκευών και της 
κλωστοϋφαντουργίας. Ο τριτογενής τομέας (υπηρεσίες) συνεισφέρει κατά 59,2% στον 
σχηματισμό του ΑΕΠ και απασχολεί το 37,4% του εργατικού δυναμικού. Σημαντικές 
προοπτικές ανάπτυξης εμφανίζει ο τουρισμός, η βιομηχανία μετάλλων και η 
εκμετάλλευση των υδάτων. 

 
Βιομηχανία 
Ο σημαντικότερος κλάδος της βιομηχανίας του Τατζικιστάν είναι τα προϊόντα 

μετάλλων, όπως αλουμίνιο, προϊόντα από άργυρο και χρυσό και μερικές βιομηχανίες του 
τομέα επεξεργασίας τροφίμων. Παράλληλα, σημαντική είναι η κλωστοϋφαντουργία και 
η βιομηχανία τροφίμων. Τέλος, η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος είναι 
επίσης σημαντική ενώ υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης ειδικότερα στον τομέα της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός των βιομηχανιών αλουμινίου, υπάρχουν βιομηχανίες 
για ψευδάργυρο, τσίγγο, χημικά, λιπάσματα, τσιμέντο κ.λ.π. 
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Γεωργία-Κτηνοτροφία 
 Πέραν του βάμβακος, του οποίου η χώρα είναι σημαντικός παραγωγός, το 
Τατζικιστάν παράγει και άλλα γεωργικά προϊόντα, όπως δημητριακά, φρούτα, ιδιαίτερα 
σταφύλια, λαχανικά κρέατα από αγελάδες πρόβατα και κατσίκια και διάφορα άλλα 
κτηνοτροφικά προϊόντα. 

Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα είναι τα προϊόντα αλουμινίου, το βαμβάκι και 
η ηλεκτρική ενέργεια και τα κυριότερα εισαγόμενα είναι οχήματα, μηχανήματα και 
εξοπλισμός, προϊόντα τροφίμων και προϊόντα πετρελαίου.  

Η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Έχουν 
ανακοινωθεί σταδιακές μεταρρυθμίσεις για την φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και 
τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πρόσβαση των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων σε πρώτες ύλες αλλά και σε πιστώσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις στη 
χώρα παραμένουν ακόμη περιορισμένες. Λόγω της υψηλής εξάρτησης της οικονομίας 
από τα μεταναστευτικά εμβάσματα και τις εξαγωγές αλουμινίου και βάμβακος, η διεθνής 
οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στο τέλος τους 2008 αναμένεται ότι θα επηρεάσει 
σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα για το 2009. Ήδη προβλέπεται σημαντική μείωση 
των εμβασμάτων κατά περίπου 30%.  

Η πρόσφατη (από 1.1.2010) θέση σε εφαρμογή της τελωνειακής Ένωσης τριών 
χωρών (Ρωσίας – Λευκορωσίας και Καζακστάν) αποτέλεσε την αφορμή για την αίτηση 
επίσης εκ μέρους του Τατζικιστάν για πλήρη ένταξη στην εν λόγω τελωνειακή ένωση. 

Γενικά, το μέλλον της οικονομίας της χώρας, είναι άμεσα συνυφασμένο με την 
οικονομία των χωρών με τις οποίες συνορεύει (Ρωσία, Κίνα Ιράν). Η αξιοποίηση εκ 
μέρους των τελευταίων του Τατζικιστάν ως επενδυτικού προορισμού στο μέλλον, θα 
κρίνει και την πορεία της ανάπτυξης της χώρας. Σημειωτέον ότι, ήδη σήμερα στη χώρα 
καταγράφονται επενδύσεις από το Καναδά, τις Η.Π.Α., το Η.Ε., την Κορέα, την 
Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Ρωσία. Μεταξύ αυτών οι 
σημαντικότερες είναι η Tethys Petroleum, Nelson Gold Corporation, Gulf International 
Minerals, Credit Swiss First Boston και Paul Reinhart (προθεσμιακά συμβόλαια 
βαμβακιού), Adjind International (υφαντουργία). 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 
 
 
Α) Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας  
 

Μεταξύ Ελλάδος και Τατζικιστάν δεν έχει υπογραφεί καμία συμφωνία διμερούς 
οικονομικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο επίσημης επισκέψεως αντιπροσωπείας του 
Υπουργείου Εξωτερικών στο Τατζικιστάν, που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Μαΐου 
2008, η ελληνική πλευρά επέδωσε σχέδιο διμερούς συμφωνίας Οικονομικής, 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, καθώς και σχέδιο Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του αντίστοιχου 
τατζικικού οργανισμού. Κατόπιν διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε 
υιοθέτηση του τελικού κειμένου της συμφωνίας Οικονομικής, Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής Συνεργασίας, η οποία είναι έτοιμη προς υπογραφή, σε τόπο και χρόνο που 
θα οριστεί από τις δύο πλευρές. 

Στην συνάντηση του ΄Ελληνα Π/Θ με τον ΥΠΕΞ του Τατζικιστάν κου ZARIFI, 
που πραγματοποιήθηκε την 1.12.2009, στο πλαίσιο της 17ης Υπουργικής Συνόδου ΟΑΣΕ 
στην Αθήνα, ο τελευταίος ανέφερε ότι το Τατζικιστάν  ενδιαφέρεται για οικονομικές και 
εμπορικές συνεργασίες με την Ελλάδα στον τομέα του Τουρισμού, τυποποίησης 
αγροτικών προϊόντων, τεχνογνωσίας στον τομέα υδροηλεκτρικών σταθμών 
Ειδικότερα κάλεσε τον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο να επενδύσει σε 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς και να συμμετάσχει σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς ιδιαίτερα 
στους τομείς εξόρυξης αργύρου και βωξίτη. 
 
 
Β. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Αναφορικά με το διμερές εξωτερικό εμπόριο παρατηρούμε, ότι το  2009 οι 
Ελληνικές εξαγωγές υπετριπλασιάσθηκαν (277,27%) φθάνοντας σε απόλυτη αξία τα 
0,827 ( 0,221 εκ. Ευρώ το 2008) εκατ. Ευρώ, ενώ αντίθετα οι Ελληνικές εισαγωγές 
προελεύσεως Τατζικιστάν έφθασαν σε απόλυτη αξία τα 26,7 εκατ. Ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά +66,8%. (16,053 εκ. Ευρώ το 2008). 
 
Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Τατζικιστάν 
Αξία σε εκ. € 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Εξαγωγές  0,64 0,14 0,2 0,16 0,22 0,827 
Εισαγωγές 5,5 4 32,8 30,59 16,05 26,764 
Όγκος Εμπορίου 6,14 4,14 33 30,75 16,27 27,595 
Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

- 4,86 - 3,86 -32,6 -30,43 -15,83 -25,937 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 

Είναι εμφανές ότι, ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδος και 
Τατζικιστάν είναι εξαιρετικά περιορισμένος, λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος που 
έχουν οι Έλληνες εξαγωγείς και επενδυτές για τη συγκεκριμένη αγορά. Σημειωτέον 
επίσης ότι, το διμερές εμπόριο παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανά έτος.  
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Κυριότερα εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα 
 

Εξαγωγές 2009 Εισαγωγές 2009 
(8419) Ελαφρόπετρα-μάρμαρα  537.650 αργίλιο όχι σε κράμα 25.509,323 
(3304) προϊόντα ομορφιάς  280.043 κράματα αργιλίου 1.265.486 
(2513) Άλλα προϊόντα ορυκτά 7,875   

Πηγή: ΕΣΥΕ (αξία σε €) 
 
Γ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

Κατά την επίσημη επίσκεψη κλιμακίου του Υπουργείου Εξωτερικών στη 
Ντουσανμπέ (19-20.5.2008), δόθηκε έμφαση σε δυνατότητες πραγματοποίησης ξένων 
επενδύσεων στο Τατζικιστάν στον τομέα παραγωγής αλουμινίου, κατασκευής 
υδροηλεκτρικών σταθμών, εξόρυξης μετάλλων, βάμβακος, μελιού και τουρισμού. 
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4. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Ιστοσελίδα Προεδρίας:  www.prezident.tj   
Υπουργείο Εξωτερικών: http://www.mid.tj/  
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: www.met.tj 
Υπουργείο Μεταφορών: www.mintrans.tajnet.com/ 
Κεντρική Τράπεζα: www.nbt.tj  
Υπηρεσία Τελωνείων: http://www.customs.tj/eng/  
Εφορία: http://www.andoz.tj 
 
ΑΛΛΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Chamber of Commerce and Industry 
Repablic of Tajikistan  
21, Valamatzade street. 
Dushanbe 734012, 
President: SHARIF Said 
Tel: +(992-37) 221-52-84, 
Fax: +(992-37) 221-14-80 
E-mail: chamber@tpp.tj 
Website: http://www.tpp.tj 

State Committee on Investments and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan 
27 Shotemur Str., Dushanbe, 734025,  
Republic of Tajikistan, Tel.: (992 372) 227 59 09  
E-mail: amcu@gki.tj 
Website: www.amcu.gki.tj 

National Bank of Tajikistan 
734003, Dushanbe  
107A Rudaki Ave.,  
Tel.: +(992 44) 600-32-27,  
Fax: +(992 44) 600-32-35  
E-mail: info@nbt.tj 
Website: www.nbt.tj 

State Statistical Committee of Tajikistan 
Republic of Tajikistan 
17, Bokhtar str., Dushanbe, 
Tel.: + (992372) 232553 
Fax: +(992372) 214375 
E-mail: stat@tojikiston.com 
Website: www.stat.tj 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 
http://www.naison.tj,  
http://www.tajik-gateway.org, 
www.eurasianhome.org  
http://www.spr.tj/, 
http://www.yellow-pages.kz/tj/en/, 
http://www.tajinvest.tj  
Ειδησεογραφικά Πρακτορεία – Εφημερίδες 
http://www.asiaplus.tj/en/  
http://www.gazeta.tj/ 
 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Dushanbe) 
ASIA GRAND HOTEL 
21, M. Tursunzade Str., Block A, 
Dushanbe, Republic of Tajikistan 
Tel.: (+992 44) 600 77 77 
E-mail: AsiaGH@mail.ru 
Website:http://www.asiagrandhotel.tj  
  

TAJ PALACE HOTEL 
21/B, Tursuzade str., Dushanbe 
Tel: +(992-48) 701-71-71  
fax: +(992-48) 701-15-18 
E-mail: sipar-21@mail.tj 
Website: http://www.taj-palace.tj 

HOTEL TOJIKISTON 
Dushanbe,  
Tel.: +(99244) 6009933 
Fax: +(99244) 6009911 
e-mail: booking@hoteltojikiston.com  
Website: www.hoteltojikiston.com 

HOTEL MERCURY 
Dushanbe, str.  Lev Tolstoy 9 
Tel.: +(99237) 2244491 
Fax. +(99237) 2244137 
E-mail: info@hotel-mercury.tj  
Website: www.hotel-mercury.tj  
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Hotel "Istiqlol" 
12, Sportivnaya str,  
Dushanbe, Tajikistan. 
Phone: (992 44) 600 81 50, 600 81 51, (992 
37) 236 38 88 
Fax: (992 37) 236 32 90 
E-mail: info@istiqlol.tj  
Website: http://www.istiqlol.tj  

COMFORT Guest House 
Dushanbe, Tajikistan, 
61, Khamza Khakizade str. 
Tel.: +(99237) 2289644 
Fax: +(99237) 2289645 
e-mail: ghcomfort@mail.ru 
Website: www.ghcomfort.tj  

 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (DUSHANBE) 
DVORYANSKOE GNEZDO 
Republic of Tajikistan  
Dushanbe city  
155, Rudaki Ave. 
tel./fax (+992 37) 224-21-22 
e-mail : dvoryanskoe@inbox.ru 
Website: www.dvoryanskoe.tj  

RESTORAN ASIA GRAND HOTEL 
21, M. Tursunzade Str., Block A, 
Dushanbe, Republic of Tajikistan 
Tel.: (+992 44) 600 77 77 
Website: http://www.asiagrandhotel.tj  
 

Website: Restorant SOMONIYAN  
Dushanbe, Tajikistan 
ave. N. Karobaeva 
tel: +(992372) 341819 

Restoran FLAMINGO 
Dushanbe, Tajikistan 
str. Huseinzade 12 
tel: +(992372)248019 

Restoran CONTINENT 
Dushanbe, Tajikistan 
str. Buhoro 32 
tel: +(992372)214489  

Tee House ROKHAT 
Dushanbe, Tajikistan 
Rudaki Ave.   
 

 


