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1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΑΣ 

 

Έκταση 448.978 τ.χλμ. 

Πληθυσμός 34,2 εκ. 

Γλώσσα Ουζμπεκική 

Πρωτεύουσα Τασκένδη 

Εθνικό Νόμισμα 
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

Som (UZ) 
$1 = 10.545,5 UZ Som (04.06.2021) 
€1 = 12.820,7 UZ Som (04.06.2021) 

 
  

Διοικητική Περιφέρεια Πρωτεύουσα Έκταση (km²) Πληθυσμός (2015)  

Tashkent Tashkent 327 2,829,300 1 

Andijan Region Andijan 4,303 2,965,500 2 

Bukhara Region Bukhara 41,937 1,843,500 3 

Fergana Region Fergana 7,005 3,564,800 4 

Jizzakh Region Jizzakh 21,179 1,301,000 5 

Namangan Region Namangan 7,181 2,652,400 6 

Navoi Region Navoi 109,375 942,800 7 

Kashkadarya Region Against 28,568 3,088,800 8 

Samarqand Region Samarkand 16,773 3,651,700 9 

Syrdarya Region Guliston 4,276 803,100 10 

Surxondaryo Region Termez 20,099 2,462,300 11 

Tashkent Region Nurafshon 15,258 2,424,100 12 

Khorezm Region Urgench 6,464 1,776,700 13 

Karakalpakstan Nukus 161,358 1,817,500 14 

 

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tashkent
https://en.wikipedia.org/wiki/Andijan_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Bukhara_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Fergana_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Jizzakh_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Namangan_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Navoiy_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Qashqadaryo_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Samarqand_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Sirdaryo_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Surxondaryo_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Tashkent_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Xorazm_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Karakalpakstan
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Το Ουζμπεκιστάν (χώρα περίκλειστη και χαμηλού έως μεσαίου επιπέδου εισοδήματος 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Παγκόσμιας Τράπεζας), είναι η πολυπληθέστερη χώρα της 

Κεντρικής Ασίας, με το ήμισυ του πληθυσμού να διαβιώνει σε αστικούς οικισμούς. Είναι μια χώρα 

περίκλειστη και πλούσια σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η κοιλάδα Fergana, η οποία συνιστά και τα 

ανατολικά σύνορα, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον πυκνο-κατοικημένων περιοχών της Κεντρικής 

Ασίας. 

 

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Πρόεδρο Mirziyoyev (διαδέχθηκε τον Πρόεδρο  

Karimov, ο οποίος είχε θητεία 25 ετών με Πρωθυπουργό του το νυν Πρόεδρο) στις 04.12.2016, 

ξεκίνησε ευρεία προσπάθεια μετασχηματισμού του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου με ριζικό 

μετασχηματισμό της οικονομίας της χώρας, μετά από περισσότερα από 25 χρόνια ενός κλειστού 

μοντέλου κυριαρχίας του δημόσιου τομέα. Βασικές κατευθυντήριες γραμμές εσωτερικής και 

εξωτερικής πολιτικής του Ουζμπέκου Προέδρου ήταν:  α) η υπαγωγή των κρατικών μηχανισμών στην 

υπηρεσία του πολίτη, β) ο  εκσυγχρονισμός, καινοτομία, ελεύθερη οικονομία, γ) η ανοικτή και δίκαιη 

κοινωνία, με σεβασμό στις παραδόσεις και πολιτισμική ταυτότητα χώρας και δ) η ενίσχυση των 

σχέσεων με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας ως κορυφαία προτεραιότητα εξωτερικής πολιτικής. 

 

Το Ουζμπεκιστάν, το 2020, στο πλαίσιο της πανδημίας και της γενικότερης ύφεσης που 

προκλήθηκε σε οικονομίες άλλων χωρών της Κεντρικής Ασίας1, κατόρθωσε να διατηρήσει θετική 

δυναμική οικονομικής ανάπτυξης, επιδεικνύοντας απαράμιλλη ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με την 

Κρατική Επιτροπή Στατιστικής, το ΑΕΠ τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2020 αυξήθηκε κατά 1,6% έναντι του 

2019 και ανήλθε σε 580,2 τρις ουζμπεκ σομ ($57,6 δις). Η αναλογία προϊόντων προς υπηρεσίες ήταν 

58%/42% αντιστοίχως. 

Το ΑΕΠ ανά κεφαλή ανήλθε στα 16,9 εκ. σομ ($1.685), εφάμιλλο του 2019. 

 

Η επιβράδυνση που παρατηρήθηκε το 2020 (+1,6% από 5,8% το 2019) αποδίδεται σε 

παράγοντες που σχετίζονται με την πανδημία. Η διατήρηση θετικού ρυθμού ανάπτυξης 

υποστηρίχθηκε από την ισχυρή γεωργική παραγωγή και τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας (2,5% 

του ΑΕΠ) που αύξησαν τις δαπάνες για την υγεία και την υποστήριξη προς νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις. Δημοσιονομικά κίνητρα δημιούργησαν καταναλωτικό ρεύμα, κύριο μοχλό ανάπτυξης 

για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία, ωστόσο το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε απότομα, από 9% το 

2019 σε 11,1% το Σεπτέμβριο 2020, για να καταλήξει 6,0%. Το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε σε 9% 

(πολύ πάνω από την πρόβλεψη της κρίσης 7,4% το 2020), καθώς η πανδημία οδήγησε σε απώλειες 

θέσεων εργασίας, μείωση εισοδημάτων και μειωμένα εμβάσματα. Επέκταση της κοινωνικής 

πρόνοιας παρείχε κάποια ανακούφιση στα νοικοκυριά. 

 

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε -$2,77 δις  (5,2% του ΑΕΠ το 2020, από 

5,7% το 2019), αντανακλώντας αύξηση 18% στις εξαγωγές  χρυσού, οι οποίες βοήθησαν στον 

περιορισμό της συνολικής μείωσης των εξαγωγών σε 15% το 2020. Οι δαπάνες για εισαγωγές 

μειώθηκαν κατά 17% καθώς οι εισαγωγές κεφαλαίου μειώθηκαν απότομα. Ο υψηλότερος εξωτερικός 

δανεισμός βοήθησε στη χρηματοδότηση του ελλείμματος. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 

4,4% του ΑΕΠ το 2020 (έναντι 3,9% το 2019), οφειλόμενο σε χαμηλότερα έσοδα και υψηλότερες 

                                                 
1  Στο τέλος του 2020, το ΑΕΠ του Καζακστάν μειώθηκε κατά 2,6%,στη Ρωσία, η μείωση του ΑΕΠ εκτιμήθηκε 

σε 3,1%, το ΑΕΠ της Κιργιζίας μειώθηκε κατά 8,6%. Η κινεζική οικονομία αυξήθηκε κατά 2,3%, αλλά αυτός 
είναι ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης τα τελευταία 45 χρόνια. 
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δαπάνες. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα $434,2 εκ. το 9μηνο 2020 έναντι 

$1,8 δισ. το 9μηνο 2019 (τα δύο πρώτα τρίμηνα 2020 ήταν ελλειμματικά, ενώ το τρίτο ήταν 

πλεονασματικό). Όσον αφορά στο ισοζύγιο κεφαλαίων, ανήλθε σε $755 εκ. λόγω της αύξησης των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των κατοίκων ($6,1 δις), καθώς και της εξαγοράς από αυτούς 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ($5,3 δις). Ο υψηλότερος δανεισμός προς 

χρηματοδότηση του ελλείμματος οδήγησε σε αύξηση του δημόσιου και δημόσια εγγυημένου χρέους 

στο 37,9% του ΑΕΠ το 2020. Τα αποθέματα συναλλάγματος ισοδύναμα με το 60% του ΑΕΠ παρείχαν 

ένα σημαντικό εχέγγυο για την περίοδο της κρίσης. Την 1η Οκτωβρίου 2020, το συνολικό εξωτερικό 

χρέος της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν ανήλθε σε $29,3 δις, εκ των οποίων $18,7 δις 

αντιστοίχησαν στο δημόσιο ενώ $10,6 δις στο ιδιωτικό εξωτερικό χρέος. 

 

Στο μέτωπο των τιμών, μικρότερες αυξήσεις στις διαχειριζόμενες τιμές λόγω της πανδημικής 

κρίσης αντιστάθμισαν τις υψηλότερες τιμές των τροφίμων, επιβραδύνοντας το 12μηνο πληθωρισμό 

σε 11% το Δεκέμβριο του 2020 (από 15,2% το 2019). Με χαμηλές πληθωριστικές πιέσεις, η Κεντρική 

Τράπεζα του Ουζμπεκιστάν μείωσε το βασικό επιτόκιο πολιτικής από 16% σε 14%. Η πιστωτική 

επέκταση επιβραδύνθηκε σε 34% (από 52% το 2019), αντικατοπτρίζοντας υψηλότερα πραγματικά 

επιτόκια δανεισμού, χαμηλότερο κρατικά επιδοτούμενο δανεισμό, και τον αντίκτυπο του COVID-19. 

Εταιρείες και νοικοκυριά έλαβαν σημαντικές αναστολές αποπληρωμής δανείων κατά τη διάρκεια του 

έτους, με αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού τομέα στο 18,4% 

το Νοέμβριο του 2020 (από 23,5% στα τέλη του 2019). Ως αποτέλεσμα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

τριπλασιάστηκαν στο 4,5% του συνόλου, το Νοέμβριο του 2020. Ωστόσο, το χρηματοοικονομικό 

σύστημα του Ουζμπεκιστάν παραμένει επαρκώς κεφαλαιοποιημένο ώστε να απορροφά πιθανούς 

πιστωτικούς κλυδωνισμούς. 

 

Όσον αφορά στη δομή του ΑΕΠ, η κατανομή ήταν η εξής: αγροτική παραγωγή (13%), 

μεταποίηση (30%), υπηρεσίες (41%), κατασκευές (7%). Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε πέριξ του 14% το 

α’ εξάμηνο 2020 και του 11% το β’ εξάμηνο (μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας είχε ο τομέας 

τροφίμων, ακολουθούμενος από τον κλάδο μη τροφίμων και τις υπηρεσίες). Το επιτόκιο δανεισμού 

σε ιδιώτες κυμάνθηκε μεταξύ 28,1% τον Ιανουάριο 2020 και 19,8% το Δεκέμβριο 2020. 

 

Η χρήση στοχευμένων περιοριστικών μέτρων, βάσει της επιδημιολογικής κατάστασης, 

κατέστησε δυνατή την αποφυγή της πλήρους παύσης λειτουργίας των περισσότερων επιχειρήσεων 

και τη συνέχιση της αποκατάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν 

σχετικά ήρεμο για την οικονομία, η οποία δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιστροφή 

σε συνηθισμένους επιχειρησιακούς ρυθμούς σε συνδυασμό και με αύξηση της παραγωγικής 

δραστηριότητας, σε αντίθεση με τα πρώτα τρία τρίμηνα που η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται 

αναιμικά, με ρυθμό 0,4%. 

 

Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση την 1η Οκτωβρίου 2020 ήταν $22,3 δις. Από πλευράς 

τομέων της οικονομίας, η γενική κυβέρνηση και άλλοι τομείς διατήρησαν τη θέση του «καθαρού 

πιστωτή», ενώ ο τραπεζικός τομέας ήταν «καθαρός χρεώστης». 

 

Οι μεγαλύτερες συνέπειες της πανδημίας έγιναν εμφανείς στη μείωση της επενδυτικής 

δραστηριότητας, με τον όγκο των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία να μειώνεται κατά 

8,2%. Μεγάλες μειώσεις σημειώθηκαν στις κρατικές επενδύσεις (-35%) και στις ξένες επενδύσεις και 

δάνεια που εγγυήθηκε η κυβέρνηση (-28%). Αντίθετα, ο όγκος των επενδύσεων από μη κρατικές 

πηγές αυξήθηκε κατά 2% στο τέλος του έτους, κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων από 

επιχειρήσεις. 
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Από πλευράς επίδρασης της πανδημίας σε κλαδικούς τομείς της οικονομίας, η παραγωγή του 

πρωτογενούς τομέα γεωργία, δασοκομία, αλιεία αυξήθηκε κατά 3,0%, με εξαίρεση προς τα άνω τον 

τομέα της αλιείας, όπου σημειώθηκε διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης στον τομέα της αλιείας, στο 

επίπεδο του 19,8%, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει λάβει αυξημένη προσοχή από το κράτος. 

Στη βιομηχανία στο τέλος του έτους, αντισταθμίστηκε η ύφεση που παρατηρήθηκε την περίοδο 

Απριλίου-Οκτωβρίου (καταγράφηκε μέτρια αύξηση 0,7%). Η μόχλευση προήλθε κυρίως από τη 

μεταποιητική βιομηχανία (αύξηση 7,1%), η οποία, ωστόσο, ήταν ακόμη υψηλότερη από εκείνη του 

2019 (αύξηση 6,6%). Μεταξύ των μεταποιητικών βιομηχανιών, η μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής 

το 2020 παρατηρήθηκε στην παραγωγή οπτικών και ηλεκτρονικών προϊόντων κατά 70,6% (με μικρό 

όμως μερίδιο στο συνολικό όγκο βιομηχανικής παραγωγής, ήτοι 0,9%), η παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κατά 15,4%, τελικών προϊόντων μετάλλου κατά 14,8%, 

φαρμακευτικών προϊόντων κατά 13,4% και προϊόντων διατροφής κατά 8,7%. Στην εξορυκτική 

βιομηχανία, αντίθετα, καταγράφηκε σοβαρή μείωση, κατά σχεδόν 22%, ως απόρροια της μειωμένης 

εξόρυξης φυσικού αερίου, χαλικιού και θρυμματισμένης πέτρας.  Στον κατασκευαστικό τομέα, 

παρόλο που οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώθηκαν στο 9,1% από 22,9% το 2019, εξακολουθούν να 

διατηρούν το επίπεδο δυναμικής τους. Ο τομέας των υπηρεσιών, παρά τον σοβαρό αρνητικό 

αντίκτυπο της πανδημίας στους τομείς της φιλοξενίας και της εστίασης, των μεταφορών επιβατών και 

φορτίου, του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, διατήρησε θετική δυναμική στο μέσο επίπεδο του 

2,3%, όταν για το 2019 η ανάπτυξη είχε κυμανθεί στο 13,2%. Ειδικά στον τομέα των μεταφορών, 

καταγράφηκε μείωση των κύκλων εργασιών φορτίου κατά 4,8% και επιβατών κατά 16,7%, τόσο λόγω 

της περιόδου αυστηρών περιοριστικών μέτρων στη χώρα όσο και λόγω της μείωσης της ζήτησης για 

ουζμπεκικά προϊόντα στις ξένες αγορές. 

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή 

Οικονομικών Ερευνών και 

Μεταρρυθμίσεων του 

Ουζμπεκιστάν, οι περιοχές οι 

οποίες κατέγραψαν, το 2020, το 

μεγαλύτερο επίπεδο 

επιχειρηματικής ανάπτυξης ήταν η 

περιοχή πρωτευούσης, η περιοχή 

Nanangan και Navoi.  

 

Για την αντιμετώπιση της 

κρίσης, το Υπουργείο Οικονομικών 

δημιούργησε ένα Ταμείο που 

χρηματοδοτήθηκε από εξωτερικό 

δανεισμό ($1 δις ή 2,2% του ΑΕΠ) 

για τη στήριξη της απασχόλησης, 

των κοινωνικών δαπανών και τη 

διατήρηση της επιχειρηματικής και 

επενδυτικής δραστηριότητας. Οι αρχές εισήγαν επίσης στοχευμένες και προσωρινές φορολογικές 

ελαφρύνσεις, και οι τράπεζες παρείχαν ανακυκλούμενες πιστώσεις ύψους $3 δις και αναβολές 

αποπληρωμής δανείων ιδιαίτερα για τους τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο. 

 

Η Fitch αποδίδει την επιβράδυνση που παρατηρήθηκε το 2020 στο συνδυασμένο αντίκτυπο 

της επιδείνωσης της παγκόσμιας οικονομίας, στα ασθενέστερα εμβάσματα (9,4% του ΑΕΠ το 2019) 
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αλλά και στα υιοθετηθέντα μέτρα περιορισμού ως απάντηση στην επιδημία COVID-19. Εν τούτοις, ο 

νεαρός σε ηλικία πληθυσμός του Ουζμπεκιστάν, το υψηλό ποσοστό επενδύσεων και οι 

μεταρρυθμίσεις για την άρση των υπέρμετρων ελέγχων και των στρεβλώσεων στην οικονομία 

υποστηρίζουν μια ευνοϊκή προοπτική ανάπτυξης μετά την κρίση. H συνοχή της πολιτικής του 

Ουζμπεκιστάν θα βελτιώσει και θα μειώσει τους κινδύνους για τη μακροοικονομική σταθερότητα. 

Από το 2020, το Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (UFRD) εντάσσεται στον κρατικό 

προϋπολογισμό και προβλέπεται να τον εξισορροπήσει (ελλείμματα 3,4% και 1,8% του ΑΕΠ το 2018-

2019), μειώνοντας έτσι το περιθώριο δανεισμού πολιτικής, βασικός μοχλός της ταχείας αύξησης των 

πιστώσεων τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, τα ετήσια όρια του εξωτερικού δανεισμού και τα 

κυβερνητικά σχέδια για την καθιέρωση ανώτατου ορίου χρέους 50% του ΑΕΠ (για υποχρεώσεις με 

δημόσια εγγύηση) στοχεύουν στη μείωση του ρυθμού συσσώρευσης χρεών. 

 

Η Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει την επίσημη μετάβασή της στον στόχο του πληθωρισμού 

με στόχο να φτάσει το 5% το 2023. Από το 2020, το επιτόκιο πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας του 

Ουζμπεκιστάν (CBU) έθεσε το έδαφος για δάνεια με προνομιακά επιτόκια. Ωστόσο, η 

αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής παραμένει περιορισμένη από την υψηλή 

χρηματοοικονομική δολαριοποίηση, τη ρηχή κεφαλαιαγορά και το υψηλό απόθεμα δανείων (58% το 

2019 κάτω από 71% το 2018) με προτιμησιακούς όρους. 

 

Κύριοι Δείκτες Εξωτερικού Τομέα Ουζμπεκιστάν 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 0,9 0,2 1,5 -3,6 -3,4 -3,1 

% ΑΕΠ 1,0% 0,0% 3,0% -7,0% -6,0% -5,0% 

Διασυνοριακά Εμβάσματα 3,9 3,7 4,8 4,9 5,8 5,9 

% ΑΕΠ 5,0% 5,0% 8,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Καθαρές Εισροές Άμεσων 
Επενδύσεων 

1,0 1,7 1,8 0,6 2,3 1,7 

% ΑΕΠ 1,0% 2,0% 3,0% 1,0% 4,0% 3,0% 

Διεθνή Αποθέματα 24,3 26,4 27,7 27,1 29,2 34,9 

σε μήνες εισαγωγών αγαθών 19,9 21,9 20,2 13,9 13,2 18,6 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ουζμπεκιστάν                  [Επεξεργασία: Γραφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]               Ποσά: δις. δολ.ΗΠΑ 

 

 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, το δημόσιο χρέος ανήλθε σε $23,3 δις (40,4% του ΑΕΠ) 

την 1η Ιανουαρίου 2021, όπως προκύπτει από την Έκθεση του Υπ. Οικονομικών  (το επίπεδο του 60% 

θεωρείται ασφαλές για μακροοικονομική σταθερότητα).  Το δημόσιο χρέος παραμένει κάτω από το 

μέσο όρο των χωρών κατηγορίας «BB» (ο οποίος ανέρχεται στο 46% του ΑΕΠ), έχει αυξηθεί με ταχύ 

ρυθμό, είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ξένο νόμισμα και εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό σε νομισματικούς 

κινδύνους. Το δημόσιο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 34,4% σε $21,1 δις (36,5% του ΑΕΠ) και από 

αυτό το ποσό, $15,1 δις (ποσοστό 71,4%) είναι χρέος που αντλήθηκε για λογαριασμό της κυβέρνησης. 

Το δημόσιο εγχώριο χρέος αυξήθηκε 5,4% σε $2,2 δις (3,9% του ΑΕΠ) και από αυτό το ποσό, $1,8 δις 

είναι με εγγύηση του κράτους.  Όσον αφορά στους κυριότερους παράγοντες που διαμόρφωσαν την 

αύξηση του δημόσιου χρέους ήταν: η αύξηση του υπολοίπου κεφαλαίων στο πλαίσιο των συμφωνιών 

εξωτερικού δανεισμού (κατά $4,4 δις) και η αύξηση των εγγυημένων συμβάσεων από το κράτος (κατά 
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$1,0 δις). To συνολικό εξωτερικό χρέος της χώρας την 1η Ιανουαρίου 2021 ανήλθε στα $33,8 δις (59% 

του ΑΕΠ), ήτοι 37,4% μεγαλύτερο του 2019. 

Το δημόσιο εξωτερικό χρέος ανά τομέα της οικονομίας και ποσοστό συμμετοχής 

κατευθύνθηκε στους εξής τομείς: υποστήριξη προϋπολογισμού (17,5%), ηλ.ενέργεια (13,7%), 

ενέργεια (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) (12,4%), μεταφορές και υποδομές μεταφορών (11,5%), 

στέγαση και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (11%), γεωργία (10,9%), sovereign international bonds 

(8,0%), χημική βιομηχανία (4,0%), εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη (3,3%), τηλεπικοινωνίες 

(1,0%). Οι κυριότεροι πιστωτές ήταν:  Asian Development Bank, World Bank, State Development Bank 

of China, Eximbank of China, Islamic Developemnt Bank, Japan Bank for Intnl Cooperation. Σύμφωνα 

με το Υπ.Οικονομικών, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους προς τους πιστωτές πρόκειται να 

καλυφθεί από κεφάλαια προερχόμενα από κρατικές επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της 

χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Όσον αφορά στη δομή συναλλάγματος του εξωτερικού 

χρέους (αποτελεί δείκτη του πραγματικού κινδύνου για την οικονομία που σχετίζεται με αλλαγές στη 

συναλλαγματική ισοτιμία) το δολάριο υπερτερεί (70%), το γιεν Ιαπωνίας (11,5%), τα ειδικά 

τραβηκτικά δικαιώματα (9,5%) και το κινέζικο γιουάν (1,3%). Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, από 

την 1η Οκτωβρίου 2020, το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα στο συνολικό εξωτερικό χρέος της χώρας 

είναι περίπου $11 δις. 

 

Τα ακαθάριστα διεθνή αποθεματικά αυξήθηκαν σε $35,5 δις στις 01.06.2021 (12 μήνες 

κάλυψη αποθεματικών CXP). Τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο 23,4% του ΑΕΠ 

το 2019, παραμένοντας ισχυρά σε σχέση με τις λοιπές χώρες κατηγορίας «BB», αλλά η Fitch αναμένει 

ότι η θέση αυτή θα επιδεινωθεί κατά την περίοδο 2020-2021 λόγω του αυξημένου εξωτερικού 

δανεισμού. Το UFRD ($19,1 δις σε περιουσιακά στοιχεία) υποστηρίζει την ευελιξία εξωτερικής και 

φορολογικής χρηματοδότησης, εκτός από την υποστήριξη στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων, τη 

χρηματοδότηση κρατικών επιχειρήσεων (SOE) και τη χρηματοδότηση κρατικών τραπεζών. Ένα υψηλό 

μερίδιο των διεθνών αποθεματικών (37,7% ή $11 δις) αποτελείται από μετρητά. Το μερίδιο της 

Κεντρικής Τράπεζας στις συμμετοχές σε διεθνή αποθέματα αποτελείται κυρίως από χρυσό (57% τον 

Φεβρουάριο). 

 

Η Fitch προβλέπει ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί στο 

7,6% του ΑΕΠ το 2020, από 5,6% το 2019, παρά την ασθενέστερη ζήτηση εισαγωγής που 

αντικατοπτρίζει την ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση και εμβάσματα. Η εξάρτηση των εμπορευμάτων 

είναι υψηλότερη από τους συναδέλφους «BB», αλλά το Ουζμπεκιστάν διαθέτει ένα διαφοροποιημένο 

καλάθι εμπορευμάτων (34% χρυσός, 17% πετρέλαιο και φυσικό αέριο και τρόφιμα 10% το 2019). 

Παρά την αύξηση των επισκεπτών τα τελευταία χρόνια, η καθαρή συμβολή των ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών στον τρεχούμενο λογαριασμό παρέμεινε αρνητική το 2019. Το έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών θα μειωθεί στο 5,7% του ΑΕΠ, ακόμη υψηλότερο από τους συναδέλφους «BB», γεγονός 

που αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της ζήτησης και των εμβασμάτων στις εξαγωγές αλλά και την 

ανάκαμψη ζήτηση εισαγωγής. Οι καθαρές ΑΞΕ αυξήθηκαν στο 3,9% του ΑΕΠ το 2019 καλύπτοντας το 

μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού ελλείμματος. Οι καθαρές ΑΞΕ θα μπορούσαν να παραμείνουν 

κοντά στο 3,5% του ΑΕΠ το 2020, αντικατοπτρίζοντας χαμηλότερες εκροές συμφωνιών κατανομής της 

παραγωγής στον ενεργειακό τομέα και συνεχιζόμενες επενδύσεις σε τομείς όπως οι 

υδρογονάνθρακες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Ο τραπεζικός τομέας έχει μειώσει την έκθεση σε κρατικές επιχειρήσεις και σε συναλλαγματικό 

κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την κεφαλαιοποίηση. Σχεδόν $4,3 δις από δάνεια που 

https://cbu.uz/ru/press_center/reviews/424983/
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χρηματοδοτούνται από το UFRD σε κρατικές εταιρείες μεταφέρθηκαν από τον ισολογισμό κρατικών 

τραπεζών στο UFRD και το UFRD άλλαξε επίσης δάνεια $1,5 δις για συμμετοχή σε μετοχές σε κρατικές 

τράπεζες. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τα κόκκινα δάνεια (όσα έχουν καθυστέρηση άνω των 

90 ημερών) ως ποσοστό στο σύνολο δανείων του τραπεζικού συστήματος ευρίσκονται σε χαμηλά 

επίπεδα (είχαν ανέλθει σε 3,2 τρις σουμ ($250εκ) αντιστοιχώντας στο 1,5% στις αρχές του 2020), το 

Δεκέμβριο 2020 όμως αυξήθηκαν στο 2,1%, λόγω του αντίκτυπου της κρίσης του κορονωϊού στην 

οικονομία. Η ρυθμιστική Αρχή εκτιμά ότι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του 

τραπεζικού συστήματος είναι να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη δραστηριότητα των επιχειρηματιών-

πελατών των εμπορικών τραπεζών και για το λόγο αυτό έχουν διοχετευτεί άνω των 120 τρις σουμ 

($9,4 δις) για λόγους αύξησης του κεφαλαίου κίνησης, σε περισσότερες από 100 χιλ. μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία. Όσον αφορά στα προβληματικά ενυπόθηκα 

δάνεια, ανέρχονται στο 1,1% του συνόλου των παρασχεθέντων. 

 

2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 
Πίνακας 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ουζμπεκιστάν 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ονομαστικό ΑΕΠ 
 ($ ΗΠΑ δις) 

$81,85 δις $81,78 δις $59,16 δις $50,39 δις $57,92 δις $57,6 δις   

Μεταβολή ΑΕΠ % 7,4% 6,1% 4,5% 5,4% 5,6% 1,6% 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ   
($ ΗΠΑ) 

$2.636 $2.590 $1.839 $1.547 $1.704 $1.685 

Ανεργία 
(εθνικές εκτιμήσεις) 

5,2% 5,2% 5,8% 9,3% 9,0% 6,0% 

Πληθωρισμός  
(Δεκ. εκάστου έτους) 

8,9% 9,7% 18,8% 14,3% 15,2% 11,1% 

Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 

-1,2% -0,5% -1,9% -2,3% -3,9% -4,4% 

Χρέος Γενικής 
Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 

7,5% 8,6% 20,2% 20,6% 29,3% 40,4% 

ΙσοζύγιοΤρεχουσών 
Συναλλαγών (% ΑΕΠ) 

+1,31% +0,36% +2,49% -7,09% -5,7% -5.2 % 

Συναλλαγμ. Ισοτιμία  
(τέλος Δεκ. έτους) 
(Uz Som ανά $1, €1) 

$1=2.810,0 
€=3.074,2 

$1=3.231,5 
€1=3.419,2 

$1=8.120,1 
€1=9.624,7 

$1=8.339,5 
€1=9.479,6 

$1=9.507,6 
€1=10.624,7 

 
$1=10.476,9 
€1=12.786,0 

 

Βασικό επιτόκιο  9,00% 9,00% 14,00% 16,00% 16,00% 14,00% 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα Ουζμπεκιστάν 

 
 

2.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 
Όσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο του Ουζμπεκιστάν, ο όγκος εμπορίου προϊόντων και 

υπηρεσιών έτους 2020 μειώθηκε κατά 13,1% έναντι του 2019, στα $36,25 δις. Οι εξαγωγές 

μειώθηκαν κατά 13,5%, ανερχόμενες σε $15,1 δις, ενώ οι εισαγωγές 2020 μειώθηκαν κατά 12,9%, 

ανερχόμενες σε $21,2 δις, διαμορφώνοντας εμπορικό έλλειμμα της τάξης των $6 δις. 
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Κυριότεροι εταίροι ουζμπεκικών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών έτους 2020 ήταν η 

Ρωσική Ομοσπονδία (13,1%), η Κίνα (9,1%), η Τουρκία (7,2%), η Κυργιζία (5,7%), το Καζακστάν (5,3%), 

το Αφγανιστάν (4,42%) και το Τατζικιστάν (2,27%). 

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή του όγκου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, οι 

χώρες ΚΑΚ απορρόφησαν $11,83 δις (32,6%) έναντι $24,42 δις (67,4%) των λοιπών χωρών. 

Κυριότεροι εταίροι ουζμπεκικών εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών έτους 2020 ήταν η 

Κίνα (22,0%), η Ρωσία (20,0%), το Καζακστάν (10,5%), η Ν. Κορέα (9,7%), η Τουρκία (5,4%) και η 

Γερμανία (3,5%). 

Όσον αφορά στην επίδραση της πανδημίας στη δομή του εξωτερικού εμπορίου ήταν η εξής: 

στη δομή των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών οι σημαντικότερες μειώσεις αφορούσαν τα 

ενεργειακά προϊόντα (-73,9%), τις υπηρεσίες (-41,7%) και τα φρούτα και λαχανικά (-16,5%). Αντίθετα, 

καταγράφηκαν αυξήσεις στις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης 

(+18,1%), χρυσού (+18,0)%, μηχανολογικού εξοπλισμού (+9,4%), σιδηρούχων μετάλλων και 

προϊόντων αυτών (+4%). Στη δομή των εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, οι σημαντικότερες 

μειώσεις καταγράφηκαν κυρίως στις υπηρεσίες (-50%), στα σιδηρούχα μέταλλα και προϊόντα αυτών 

(-20%) και στα μηχανήματα και εξοπλισμό (-16,2%). 

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων και Υπηρεσιών Ουζμπεκιστάν 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Μεταβολή 

2020/2019 

Εξαγωγές Προϊόντων και 
Υπηρεσιών 

12,51 12,09 12,55 13,99 17,46 15,10 -13,5% 

Εισαγωγές Προϊόντων και 
Υπηρεσιών 

12,42 12,14 14,01 19,44 24,29 21,15 -12,9% 

Όγκος Εμπορίου 24,93 24,23 26,56 33,43 41,75 36,25 -13,2% 

Με Χώρες ΚΑΚ 9,55 8,38 9,08 12,14 14,46 11,83 -18,2% 

Με Λοιπές Χώρες 15,38 15,85 17,48 21,29 27,29 24,42 -10,5% 

Εμπορικό Iσοζύγιο 0,09 -0,05 -1,46 -5,45 -6,83 -6,05 -11,4% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουζμπεκιστάν                          [Επεξεργασία Γραφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]                               Ποσά: δις δολ.ΗΠΑ 

 

Οι εξαγωγές προϊόντων ανήλθαν σε $13,10 δις (μειωμένες κατά 6,6% έναντι του 2019), 

κατευθυνόμενες κυρίως προς Ρωσία, Κίνα, Καζακστάν, Τουρκία, Κυργυζία και Αφγανιστάν. Κυριότερα 

εξαγόμενα προϊόντα ήταν: ενεργειακά, βαμβάκι, χρυσός, ανόργανα λιπάσματα, σιδηρούχα και μη 

σιδηρούχα μέταλλα, κλωστοϋφαντουργικά, τρόφιμα, μηχανήματα, αυτοκίνητα.  

Οι εισαγωγές προϊόντων ανήλθαν σε $19,93 δις (μειωμένες κατά 8,8% έναντι του 2019), 

προερχόμενες κυρίως από Κίνα, Ρωσία, Κορέα, Καζακστάν, Τουρκία, Γερμανία, ΗΠΑ. Κυριότερα 

εισαγόμενα προϊόντα ήταν: μηχανήματα χημικά προϊόντα, σιδηρούχα-μη σιδηρούχα μέταλλα, 

τρόφιμα. 

Πίνακας 3. Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Ουζμπεκιστάν 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Μεταβολή 

2020/2019 

Εξαγωγές Προϊόντων 9,45 8,97 10,08 10,92 14,02 13,10 -6,6% 

Εισαγωγές Προϊόντων 11,46 11,33 12,04 17,31 21,86 19,93 -8,8% 

Όγκος Εμπορίου 20,91 20,30 22,12 28,23 35,88 33,03 -7,9% 

Εμπορικό Iσοζύγιο -2,01 -2,36 -1,96 -6,39 -7,84 -6,83 -12,9% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουζμπεκιστάν                            [Επεξεργασία Γραφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]                         Ποσά: δις δολ.ΗΠΑ 
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Στον τομέα των υπηρεσιών, παρατηρούνται έντονα αρνητικές μεταβολές μεταξύ των ετών 

2019-2020 τόσο στις εξαγωγές  (-41,4%) όσο και στις εισαγωγές (-49,8%). Μεταξύ των ετών 2015-2020 

καταγράφεται θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD, τον πρώτο λόγο έχουν 

οι ταξιδιωτικές (47,8% του συνόλου), ακολουθούμενες από τις μεταφορικές (40,4% του συνόλου), 

ενώ οι λοιπές κατέλαβαν το υπόλοιπο ποσοστό (11,0% του συνόλου). Σύμφωνα με την Κρατική 

Επιτροπή Τουρισμού, το 2020, 1,5 εκ. ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν το Ουζμπεκιστάν, στους οποίους 

προσφέρθηκαν υπηρεσίες αξίας $261 εκ. Οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονταν από Κυργιζία, 

Καζακστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν. Οι χώρες που δέχθηκαν το μεγαλύτερο μερίδιο Ουζμπέκων 

τουριστών ήταν: Κιργιζία, Καζακστάν, Τατζικιστάν, Τουρκία. 

 

Πίνακας 4. Εξωτερικό Εμπόριο Υπηρεσιών Ουζμπεκιστάν 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Μεταβολή 
2020/2019 

Εξαγωγές Υπηρεσιών 3,06 3,12 2,47 3,07 3,43 2,01 -41,4% 

Εισαγωγές Υπηρεσιών 0,96 0,81 1,98 2,13 2,43 1,22 -49,8% 

Όγκος Εμπορίου 4,02 3,93 4,45 5,20 5,86 3,23 -44,9% 

Εμπορικό Iσοζύγιο 2,10 2,31 0,49 0,94 1,00 0,79 -21,0% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουζμπεκιστάν            [Επεξεργασία Γραφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]              Ποσά: δις δολ.ΗΠΑ 

 
 Το Ουζμπεκιστάν έχει παράσχει σε 86 χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) καθεστώς 
ελεύθερης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών για τουριστικούς λόγους. Το 2019, η χώρα δέχθηκε 6,7 
εκ. τουρίστες, με τις κύριες εισροές να προσήλθαν από την Κεντρική Ασία (42,9% από το Καζακστάν, 
20,5% από το Τατζικιστάν, 19,7% από την Κυργυζία, 7% από τη Ρωσία και 3,1% από το Αφγανιστάν). 
Όσον αφορά στις εξερχόμενες τουριστικές ροές (Ουζμπέκοι τουρίστες στο εξωτερικό), για το 2019, 
αυτές ανήλθαν σε 8,4 εκ. και κατά κύριο λόγο έλαβαν χώρα στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας 
(Κυργυζστάν 46,4%, Καζακστάν 34,5%, Τατζικιστάν 15,5%, Ρωσία 3,3%). 
  
 Από πλευράς τουριστικών υποδομών, η χώρα διαθέτει 1.019 ξενοδοχειακές μονάδες (28.180 
δωμάτια) και 246 ξενώνες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων ευρίσκεται στην πρωτεύουσα 
Τασκένδη (28,9%), ενώ ακολουθεί η Bukhara (17,7%). Στη χώρα έχουν επενδύσει διεθνείς  
ξενοδοχειακοί όμιλοι (Hyatt Regency, Hilton, Wyndham, Lotte, Grand Plaza, Ramada, Courtyard 
Marriott, Radisson Blu, Grand Mir) και αυτό δείχνει την επικρατούσα τάση στην τουριστική αγορά. 
Εκτιμάται πως η ζήτηση για πρόσθετο αριθμό δωματίων μέχρι το 2022, ανέρχεται σε περίπου 40.000. 
Οι τουριστικοί οργανισμοί ανέρχονται σε 1.580. 
 

2.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 
2.3.1.  Γενικά 

 
 Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Ουζ/Υπ.Επενδύσεων και Διεθνούς Εμπορίου, την 

περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, οι συνολικές ξένες επενδύσεις στη 

Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν ανήλθαν σε $7,2 δις ($5,7 δις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία), 

συμπεριλαμβανομένων $4,9 δις άμεσων ξένων επενδύσεων και $2,3 δις κεφαλαίων διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών ξένων κρατών. 

Όσον αφορά στις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι επιχειρήσεις σε διαφόρους κλάδους 

αφομοίωσαν επενδύσεις ύψους $1,8 δις, εκ των οποίων $1,3 δις ήταν πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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(126% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι) και $3,1 δις σε περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα, 

εκ των οποίων $2,5 δις πάγια περιουσιακά στοιχεία (93% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περιόδου αναφοράς, οι πλέον ελκυστικοί κλαδικοί τομείς 

για τους ξένους επενδυτές ήταν η βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας (ανάπτυξη 25 φορές σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο το 2019), ο τομέας των ΤΠΕ (ανάπτυξη 3,6 φορές) και η χημική βιομηχανία 

(ανάπτυξη 1,2 φορές). Κατά την εξέταση των περιφερειακών δεικτών, πρέπει να σημειώσουμε την 

υψηλή δυναμική της ανάπτυξης των άμεσων ξένων επενδύσεων στις περιοχές Navoi (1,7 φορές), 

Namangan (1,3 φορές) και Surkhandarya (1,1 φορές). 

Η σημαντική αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας οφείλεται στην αύξηση της εισροής 

κεφαλαίων στο Ουζμπεκιστάν από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς, με το κύριο μέρος να εμπίπτει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ιαπωνικής 

κυβέρνησης - JICA και JBIC (20% στο συνολικό όγκο, ή $470,8 εκ.), Asian Development Bank (16,6% ή 

$380,0 εκ.), Παγκόσμια Τράπεζα (11,2% ή $256,8 εκ.), Islamic Development Bank (3,6% ή $81,2 εκ.). 

Αυτά τα κεφάλαια δαπανήθηκαν για την υλοποίηση έργων στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού 

αερίου ($884,3 εκ.), τη γεωργία και τη διαχείριση των υδάτων ($461,9 εκ.), τη χημική βιομηχανία 

($272 εκ.), τον τομέα της ενέργειας ($205,7 εκ.), τις μεταφορές και τον τομέα της εφοδιαστικής ($171 

εκ.), την υγειονομική περίθαλψη ($70,0 εκ.) και την εκπαίδευση ($32,4 εκ.). 

Συνολικά, 65 μεγάλα επενδυτικά έργα αξίας $3,3 δις ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 

αναφοράς, δημιουργώντας περισσότερες από 13.000 νέες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, στη 

Δημοκρατία του Καρακαλπακστάν ξεκίνησε έργο κατασκευής δύο στροβίλων αερίου συνδυασμένου 

κύκλου 230-280 MW στο Takhiatash TPP, στην περιοχή Navoi κατασκευάστηκε έργο παραγωγής 

νιτρικού οξέος στο Navoiazot JSC, στην πόλη της Τασκένδης ολοκληρώθηκε μονάδα παραγωγής 

οικιακών ψυγείων ύψους $62,1 εκ. στην Technopark LLC και στην περιοχή Jizzakh κατσκευάστηκε 

μονάδα παραγωγής τσιμέντου στην LLC Huacin Cement Jizzak αξίας $150 εκ. Υπολείπονται έργα όπως 

η κατασκευή εναέριου σιδηροδρόμου αξίας $466,1 εκ. (Φάση 1), το δεύτερο στάδιο κατασκευής της 

γραμμής Yunusabad του μετρό της Τασκένδης αξίας $103,8 εκ. 

Συνολικά, μέχρι το τέλος του 2020, προβλέπεται να αφομοιωθούν $10,1 δις σε ξένες 

επενδύσεις ($7,0 δις άμεσες ξένες επενδύσεις), εκ των οποίων $9,2 δις σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. 

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αύξηση και η ανάπτυξη ξένων επενδύσεων, η Κυβερνητική 

Επιτροπή για την ανάπτυξη των Εξαγωγών και των Επενδύσεων συνεχίζει τις συστηματικές εργασίες 

για την επισκόπηση και την επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, υποστηριζόμενο από άλλα παραγωγικά Υπουργεία, Υπηρεσίες 

και Τοπικές Αρχές, παρακολουθεί την πορεία 206 μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που έχουν 

προγραμματιστεί να τεθούν σε λειτουργία συνολικής αξίας $10,1 δις, τα οποία αναμένεται να 

δημιουργήσουν περισσότερες από 30 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν 

την κατασκευή εργοστασίου μεταλλουργίας στην Τασκένδη αξίας $359,4 εκ (672 θέσεις εργασίας), 

την παραγωγή αμμωνίας και ουρίας με βάση το Navoiazot JSC αξίας $985,7 εκ. (491 θέσεις εργασίας), 

την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο Jizzakh Kentex LLC αξίας $25,0 εκ. (400 θέσεις 

εργασίας). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας του 

Ουζμπεκιστάν No.UP-5717, με ημερομηνία 14 Μαΐου 2019, σχετικά με μέτρα για τη μετάβαση σε 

ποιοτικά νέο σύστημα για τη δημιουργία και την εφαρμογή επενδυτικού προγράμματος της 

Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν έως το τέλος του 2020, προγραμματίζεται να εισαχθεί ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφοριών που θα ενσωματώνεται στα συστήματα πληροφοριών 

των κρατικών αρχών «Έλεγχος και παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων». Αυτό το σύστημα θα 

είναι σε θέση να παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό, τους στόχους και την 

πρόοδο των έργων, να παράγει αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις συγκεντρωμένες και 
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αφομοιωμένες επενδύσεις, να εντοπίζει τους κινδύνους της καθυστερημένης ανάθεσης έργων και να 

παρακολουθεί την επίτευξη των δεικτών στόχων που προβλέπονται από το έργο τεκμηρίωση 

 Το θεσμικό καθεστώς για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων θεωρείται ευνοϊκό καθόσον η 

κυβέρνηση προσανατολίζεται σε απαλλαγές καταβολής φόρων (εισοδήματος, κύκλου εργασιών, 

χρήσης γης, ακινήτων) για περίοδο 3-7 ετών αναλόγως του ύψους της επένδυσης ($300.000 – $10 

εκ.+), με μέριμνα ειδικά για το ξενοδοχειακό κλάδο να υπάρχει συμβολή του κρατικού 

προϋπολογισμού στις επενδυτικές δαπάνες. Το φορολογικό σύστημα είναι εξαιρετικά απλοποιημένο 

και φιλικό. Η ο/κυβέρνηση παράσχει επίσης τη δυνατότητα άδειας διαμονής αναλόγως του ελαχίστου 

ύψους της επένδυσης στην εγχώρια κτηματαγορά (Τασκένδη $400 χιλ., λοιπή χώρα μεταξύ $100-$200 

χιλ). 

 

Πίνακας 5 A.  Διεθνής Επενδυτική Θέση Ουζμπεκιστάν 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Στοιχεία Ενεργητικού 38.955 44.093 48.609 49.149 54.884 65.918 

Άμεσες Επενδύσεις 
(Απόθεμα Εκροών) 

172 178 187 191 194 196 

Στοιχεία Παθητικού 19.966 22.715 25.987 27.070 35.084 45.551 

Άμεσες Επενδύσεις  
(Απόθεμα Εισροών) 

7.136 8.661 10.045 8.993 9.582 10.264 

Καθαρή Επενδυτική Θέση 18.989 21.378 22.622 22.080 19.799 20.367 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ουζμπεκιστάν                [Επεξεργασία: Γραφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]             Ποσά: εκ. δολ.ΗΠΑ 

 

 Στο Ουζμπεκιστάν υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στου τομείς εξόρυξης 
φυσικού αερίου και ορυκτών, ηλεκτρικού ρεύματος, υφασμάτων, ένδυσης, δέρματος, χημικών 
προϊόντων, μεταλλουργίας, δομικών υλικών και ολοκληρωμένων τουριστικών εγκαταστάσεων. 
Επίσης, από πλευράς υποδομών σημαντικές είναι οι δυνατότητες συνεργασιών στην κατασκευή και 
βελτίωση του οδικού (1.300 χλμ εθνικής οδού) και σιδηροδρομικού δικτύου (4.669 χλμ). Λειτουργούν 
15 ελεύθερες οικονομικές ζώνες καθώς και βιομηχανικές περιοχές με φορολογικά κίνητρα. To 
Ουζμπεκιστάν έχει προσελκύσει διεθνείς συμβούλους για την ανάπτυξη σημαντικών οικονομικών 
τομέων όπως πχ. την EBRD για την ηλεκτρική και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την Παγκόσμια 
Τράπεζα και την ADB για την προσέλκυση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα, την Παγκόσμια 
Τράπεζα για την πολιτική αεροπορία, το IFC για το φυσικό αέριο, τη McKinsey για τη χημική 
βιομηχανία, τη Boston Consulting Group για την ανάπτυξη της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Ως κύριοι τομείς προσέλκυσης επενδύσεων θεωρούνται οι υδρογονάνθρακες, η ηλεκτρική 
ενέργεια, ο ορυκτός πλούτος, ο βιομηχανικός, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και η γεωργία. 

 Στο χρηματοπιστωτικό τομέα, σύμφωνα με ανάλυση της EBRD, το Ουζμπεκιστάν αξιοποίησε 
τη διεθνή αγορά ομολόγων με μια πρώτη θέση στην αγορά ευρωομολόγων. Το Φεβρουάριο 2019, 
έγιναν τοποθετήσεις σε δύο δόσεις ενός πενταετούς κρατικού ομολόγου ύψους $500 εκ. απόδοσης 
4,75% και ενός 10ετούς κρατικού ομολόγου $500 εκ. απόδοσης 5,375%. Το Ουζμπεκιστάν έλαβε την 
πρώτη κρατική πιστοληπτική αξιολόγηση ”BB-stable" από τη S&P και τη Fitch, το Δεκέμβριο 2018, "B1-
stable” από τη Moody's, το Φεβρουάριο του 2019 και “BB-Stable” ξανά από τη Fitch, τον Απρίλιο 2020. 

Η ανθεκτικότητα των αξιολογήσεων του Ουζμπεκιστάν στη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης 
στον τομέα της υγείας αντικατοπτρίζει τα ισχυρά αποθέματα της χώρας, μια διαφοροποιημένη βάση 
εξαγωγών εμπορευμάτων και την πρόσβαση σε εξωτερική επίσημη χρηματοδότηση. Αυτοί οι 
παράγοντες παρέσχον στο Ουζμπεκιστάν ευελιξία χρηματοδότησης και γι’ αυτό το λόγο  
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ανταποκρίθηκε στην κρίση COVID-19 υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και μετριάζοντας τον 
βραχυπρόθεσμο κίνδυνο που σχετιζόταν με το μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το 
αυξανόμενο δημόσιο χρέος. Ο Fitch θεωρεί επίσης ότι η Ο/Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε το 2017 για τη βελτίωση των μακροοικονομικών 
προοπτικών σταθερότητας και ανάπτυξης, τη μείωση του ρόλου του κράτους στην οικονομία και την 
αντιμετώπιση των θεσμικών αδυναμιών και της διακυβέρνησης. 

Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις επιφέρουν επίσης σταδιακή πρόοδο στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του κράτους δικαίου που μπορεί να μεταφραστεί σε βελτιωμένα πρότυπα 
διακυβέρνησης, όπως αντικατοπτρίζονται σε καλύτερες βαθμολογίες από τον Διεθνή Δείκτη 
Αντίληψης της Διαφάνειας (CPI) και τον Δείκτη κράτους δικαίου από το Παγκόσμιο Δικαιοσύνη. Το 
Ουζμπεκιστάν βελτιώθηκε επίσης στην κατάταξη Doing Business στην 69η το 2020 από 76η. 

2.3.2. Διεθνή Επενδυτικά Σχέδια 

 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας των χωρών της Κεντρικής Ασίας, σχετικό 

επενδυτικό συνέδριο προγραμματίζεται στην Τασκένδη μεταξύ 15-16 Ιουλίου 2021 υπό τον τίτλο 

”Central and South Asia: Regional Connectivity, Challenges and Opportunities”, ενώ αναπτύσσονται 

επενδύσεις στο πλαίσιο του σχήματος συνεργασίας CAREC/Central Asia Regional Economic 

Cooperation. Σημαντικές θεωρούνται οι προοπτικές επενδυτικών συνεργασιών μεταξύ Ρωσίας-

Ουζμπεκιστάν στους τομείς της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της φαρμακευτικής 

βιομηχανίας. Ειδικά στον ενεργειακό τομέα, η  Lukoil σχεδιάζει να επενδύσει άνω των $12 δις, πέραν 

των $8 δις που έχει μέχρι στιγμής επενδύσει. 

Σε καθεστώς αποπεράτωσης ευρίσκονται τα εξής σημαντικά έργα στους τομείς μεταφορών και 

ενέργειας. 

 Στον τομέα μεταφορών, καταγράφεται η διάθεση της Ουζ/Κυβέρνησης για 

επαναδραστηριοποίηση στο Πρόγραμμα TRACECA, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η 

ανάπτυξη δικτύων μεταφορών μεταξύ της ΕΕ, των χωρών της Κεντρικής Ασίας και επέκεινα, στην 

προσπάθεια ανάδειξης του διαμετακομιστικού του ρόλου στον άξονα Ανατολής-Δύσης, πχ 

σιδηροδρομική σύνδεση Κίνας-Τουρκίας, μέσω Κιργιζίας, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, 

Κασπίας, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργίας (Trans-Afghan Railway), με χρηματοδότηση από τη Ρωσία, 

την Κίνα και τις ΗΠΑ αλλά και διεθνείς οργανισμούς (WB, IFC, ADB, EBRD, EIB, IDB, AIIB). 

Παράλληλα, καταγράφεται αίτημα Ουζμπεκιστάν για συμμετοχή στην Τετραμερή Συμφωνία 

Συγκοινωνίας και Διέλευσης μεταξύ των χωρών Πακιστάν, Κίνας, Κιργιζίας και Καζακστάν 

(QTTA/Quarilateral Traffic in Transit Agreement), παρακάμπτοντας το Αφγανιστάν. Στον τομέα 

των θαλασσίων μεταφορών, Πακιστάν διαβεβαίωσε το Ουζμπεκιστάν για την παροχή 

διευκολύνσεων πρόσβασης στους εμπορικούς λιμένες Karachi και Gwadar (τις συντομότερες 

οδούς προς τη διεθνή ναυσιπλοϊα). 

 

 Στον ενεργειακό τομέα, δεδομένης της δέσμευσης της χώρας στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Η.Ε. για 

τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), ότι οι ΑΠΕ πρόκειται να ανέλθουν στο 25% στο ενεργειακό 

ισοζύγιο της χώρας, μέχρι το 2030, έχουμε (α) την κατασκευή από τη Rosatom πυρηνικού 

σταθμού παραγωγής ηλ.ενέργειας συνολικού δυναμικού 2400 MW με προοπτική διπλασιασμού. 

Το Ουζμπεκιστάν είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και συμμετέχει από 

60ετίας στην έρευνα πυρηνικής τεχνολογίας, (β) την κατασκευή του πρώτου ηλιακού 

φωτοβολταϊκού σταθμού 100 MWp για παραγωγή ηλ.ενέργειας από ΑΠΕ (300.000 

φωτοβολταϊκά πάνελ σε οικόπεδο 268 στρεμμάτων, 35 χλμ. ανατολικά της πόλης Navoi, ο οποίος 

θα παράγει 270 GWh ετησίως ηλ.ενέργεια αρκετή για να τροφοδοτήσει 30.000 νοικοκυριά και 

να αποτρέψει την έκλυση 150.000 τόνων αερίων θερμοκηπίου), με χρηματοδότηση από τη World 

Bank (International Finance Corporation), την EBRD, την Asia Development Bank και την Abu 
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Dhabi Future Energy Company, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, (γ) την παραγωγή ηλ.ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

πάνελ και αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 131 MWp, υπό την κωδική ονομασία “Tutly”, 

από τη Total Eren με υπεργολάβο τη Mytilineos RSD, ανατολικά της Σαμαρκάνδης, όπου 

πρόκειται να παράγονται 270 GWh ετησίως για την κάλυψη των αναγκών 140.000 ατόμων, 

μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 160.000 τόνους ετησίως και (δ) 

την κατασκευή σταθμού φωτοβολταϊκών με χρηματοδότηση Ουζ/Κυβέρνησης-IFC, συνολικής 

δυναμικότητας 500 MW, στις περιοχές Bukahara, Namangan και Khorazm, με πρόβλεψη για 

αποθήκευση ενέργειας σε συστοιχίες μπαταριών. 

Σημειώνεται ότι το ενεργειακό μείγμα στο Ουζμπεκιστάν (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13 

GW) κυριαρχείται από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς ορυκτών καυσίμων, 85% χρήση φυσικού 

αερίου, 8% βαρέος πετρελαίου και 7% άνθρακα. Ταυτόχρονα όμως, παρατηρούνται σημαντικές 

απώλειες κατά τη μεταφορά ηλ.ενέργειας (εκτιμώνται στο 20% της καθαρής μεταφερόμενης 

ηλ.ενέργειας) για λόγους γηραιού συστήματος υποδομών. Το Ουζμπεκιστάν έχει ένα φιλόδοξο 

σχέδιο για αναβάθμιση και αύξηση της χωρητικότητας. Επί του παρόντος, κατέχει περίπου το 

50% της συνολικής χωρητικότητας του συστήματος διασύνδεσης της Κεντρικής Ασίας με ετήσια 

παραγωγή ίση με 48 TWh. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει μια ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία στη χώρα που 

θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Το ετήσιο ποσό της άμεσης κανονικής ακτινοβολίας στη χώρα 

εκτιμάται ότι κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 1,9 και 2,1 MWh/m2 έτος. 

 

2.3.3. Τουρκική Επενδυτική Παρουσία στο Ουζμπεκιστάν 

 

Μεταξύ των δύο χωρών, λειτουργεί Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας. To σύνολο 

των δραστηριοποιούμενων τουρκικών επιχειρήσεων στο Ουζμπεκιστάν υπερβαίνει τις 1.300. Κύριος 

τουρκικός όμιλος είναι ο Renaissance Holding (συμφερόντων Erman Ilicak), ο οποίος συμμετέχει στην 

υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στο Ουζμπεκιστάν, συνολικής αποτίμησης άνω των $2 δις. 

Οι τομείς στους οποίους ο όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει επενδυτική δραστηριότητα είναι: εξόρυξης 

και επεξεργασίας ορυκτών (κατασκευή μονάδας επεξεργασίας χαλκού δυναμικότητας 60 εκ. τόνων 

ετησίως) αλλά και εργοστασίου παραγωγής ελασμάτων, συνολικής δυναμικότητος 1 εκ. τόνων 

ετησίως.  

Σύμφωνα με τον Τ/Πρόεδρο, η διμερής εταιρική σχέση χαρακτηρίζεται ως στρατηγική και 

περιλαμβάνει συνεργασίες στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, του τουρισμού, της υγείας, 

της εκπαίδευσης και της αμυντικής βιομηχανίας. 

2.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2021 

 
 Η ο/κυβέρνηση αναμένεται να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς της 
οικονομίας ώστε να διατηρηθεί η σχετική ευημερία των πολιτών. Οι προοπτικές του Ουζμπεκιστάν 
παραμένουν θετικές καθώς οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς συνεχίζουν να μετατοπίζουν την οικονομία 
προς μεγαλύτερη αποδοτικότητα πόρων και ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Υποθέτοντας ότι δεν θα 
επανεισαχθούν αποκλεισμοί σε ολόκληρη τη χώρα, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται μεταξύ 5,0% και 
5,5%, το 2021 (εκτιμήσεις EBRD). Ωστόσο, αυτή η πρόβλεψη υπόκειται στην αβεβαιότητα περί της 
παγκόσμιας ανάκαμψης και του πιθανού ρυθμού εκστρατείας εμβολιασμού στη χώρα. Μια σταδιακή 
ανάκαμψη των εμπορικών και επενδυτικών ροών, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την 
αύξηση της γεωργικής συγκομιδής, την ανάκτηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων και τη διανομή 
εμβολίων, αναμένεται να υποστηριχθεί η ανάκαμψη και να να οδηγηθούν σε περαιτέρω μειώσεις η 
φτώχεια και η ανεργία. Το προβλεπόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών (-5,5% ΑΕΠ) αναμένεται 
να χρηματοδοτηθεί από υψηλότερο δημόσιο δανεισμό (το δημόσιο εξωτερικό χρέος αναμένεται να 
προσεγγίσει το 35% του ΑΕΠ), όταν οι εισαγωγές κεφαλαίου για μεγάλα επενδυτικά έργα 
ανακάμψουν και η κοινωνική πολιτική διευρυνθεί. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να φτάσει το 42% 
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του ΑΕΠ το 2021, σταθεροποιούμενο στο 45% μεσοπρόθεσμα. Με τη βελτίωση των συνθηκών για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τη σταδιακή απόσυρση των μέτρων κατά της πανδημικής κρίσης, 
το έλλειμμα αναμένεται μεσοπρόθεσμα να μειωθεί.  
 
 Στο μέτωπο των άμεσων ξένων επενδύσεων, δεν θα σταματήσουν οι προσπάθειες 

προσέλκυσής των, σε τομείς προτεραιότητας όπως η βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας, η χημική 

βιομηχανία, η παραγωγή ηλεκτρικών προϊόντων, οι τεχνολογίες πληροφορικής, η ελαφριά 

βιομηχανία, η παραγωγή δομικών υλικών και ο γεωργικός τομέας. Έμφαση θα παραμείνει στην 

αύξηση του αριθμού των βιομηχανιών επεξεργασίας πρώτων υλών με τη δημιουργία αλυσίδων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

2.5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

 
 Το Ουζμπεκιστάν είναι μέλος των ακόλουθων οργανισμών: 
 

 Asia Development Bank (ADB), 
 Commonwealth of Independent States (CIS), 
 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),  
 UN Food & Agriculture Organization (FAO),  
 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD),  
 International Civil Aviation Organization (ICAO), 
 International Finance Corporation (IFC), 
 International Monetary Fund (IMF), 
 International Atomic Energy Agency (IAEA), 
 UN International Fund for Agricultural Development (IFAD), 
 International Olympic Committee (IOC), 
 International telecommunication Union (ITU), 
 Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), 
 Shanghai Cooperation Organization (SCO), 
 UN Conference on Trade and Development (UNCTAD),  
 UN Industrial Development Organization (UNIDO), 
 UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 
 Universal Postal Union (UPU), 
 UN World Tourism Organization (UNWTO), 
 World Customs Organization (WCO) 
 World Health Organization (WHO), 
 World Intellectual Property organization (WIPO), 
 World Trade Organization (WTO) observer status.  

  
2.5.1.  Καθεστώς Παρατηρητή στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση   

 
 Το Ουζμπεκιστάν με βάση το αίτημα που υπέβαλε στο Ανώτατο Ευρασιατικό Οικονομικό 
Συμβούλιο, (κατόπιν και της σχετικής έγκρισης του ο/Κοινοβουλίου περί σχετικής υποβολής, στις 28 
Απριλίου 2020), έλαβε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 το καθεστώς παρατηρητή στις εργασίες της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής 
(http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/11-12-2020.aspx). Ο όγκος εμπορίου με 
τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης έχει διπλασιαστεί μεταξύ 2016-2019, από $4,5 δις 
σε $9,1 δις, με το μερίδιο να καταλαμβάνει το 1/3 του συνόλου της χώρας διεθνώς. 

 Η βιομηχανική συνεργασία του Ουζμπεκιστάν με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU) 
αναμένεται να αυξήσει τις δυνατότητες όλων των χωρών-μελών της Ένωσης σε διάφορους τομείς της 
οικονομίας. Ο εκπρόσωπος της ΕΟΚ πιστεύει ότι οι πιο υποσχόμενοι τομείς για τη συνεργασία των 
χωρών της Ένωσης με το Ουζμπεκιστάν είναι τα γεωργικά μηχανήματα, η αυτοκινητοβιομηχανία και 
οι χημικές βιομηχανίες, η μεταλλουργία, καθώς και η παραγωγή δομικών υλικών και η αεροπορική 
βιομηχανία. Σε περίπτωση ένταξης στην Ένωση, το Ουζμπεκιστάν θα έχει προνομιακή πρόσβαση στις 

http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/11-12-2020.aspx
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αγορές τρίτων χωρών με τις οποίες η Ευρασιατική έχει υπογράψει Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου 
(Βιετνάμ, Ιράν, Σιγκαπούρη και Σερβία) και μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη 
διαπραγματευτική διαδικασία, ως πλήρης εταίρος, στη διαμόρφωση νέων Συμφωνιών. το 2020 ο 
όγκος των εξαγωγών από τις χώρες EAEU στο Ουζμπεκιστάν αυξήθηκε κατά 7,5% σε $3,2 δις, ενώ των 
εισαγωγών από το Ουζμπεκιστάν σε $781,6 εκ. Το κύριο μερίδιο των εξαγωγών της Ευρασιατικής 
αποτελείται από προϊόντα μεταλλουργίας (46,4%), βιομηχανία ξυλουργικής (11,3%) και χημική 
βιομηχανία (10,2%), ενώ βάση των ευρασιατικών εισαγωγών από το Ουζμπεκιστάν διαμορφώνεται 
από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (49%), χημικά προϊόντα (23,8%) και μέταλλα (8,6%). 

  
2.5.2.   Σχέση με ΠΟΕ 

 
H χώρα ευρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ώστε να ξεκινήσει η ενταξιακή της διαδικασία στον 

ΠΟΕ, καθόσον η χώρα έχει ήδη λάβει το καθεστώς παρατηρητή (μεταξύ του 1994 και 2020 έχουν 
λάβει χώρα μόνον τέσσερις Επιτροπές Εργασίας, ενώ από τα 14 βήματα που απαιτούνται για την 
απόκτηση ιδιότητας μέλους στον οργανισμό, έχουν ολοκληρωθεί τα τρία και κατά το ήμισυ το 4ο, 5ο 
και 6ο, ήτοι Memorandum on the Foreign Τrade Regime, Bilateral Market Access Negotiations on 
Goods and Services). Στις 7 Ιουλίου 2020, επαναλήφθηκαν οι διαπραγματεύσεις, κατά τη συνεδρίαση 
της Ομάδας Εργασίας (η πρώτη συνεδρίαση έλαβε χώρα στις 21 Δεκ. 1994), με τον Προεδρεύοντα της 

Ομάδας Πρέσβυ κ. Ji-Ah Paik της Δημοκρατίας της Κορέας να κάνει λόγο για σαφή επαναφορά της 
χώρας στις συνομιλίες. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η δέσμευση της χώρας για επανεκκίνηση των 
διαπραγματεύσεων και για οικονομικές μεταρρυθμίσεις, υποδηλώνει και τη σημασία που αποδίδει η 
Κεντρική Ασία στην εύρυθμη λειτουργία του πολυμερούς εμπορικού συστήματος ενόψει και της 12ης 
Υπουργικής Συνάντησης στη Γενεύη το Νοέμβριο 2021. Εάν η Ουζ/Κυβέρνηση αντιμετωπίσει με τη 
δέουσα προσοχή την εξάρτηση της χώρας από τις εξαγωγές φυσικών πόρων προς όφελος μιας πιο 
διαφοροποιημένης ανταγωνιστικής οικονομίας, τότε το Ουζμπεκιστάν θα επιτύχει και θα επωφεληθεί 
από την ένταξη στον ΠΟΕ. Σύμφωνα με την τελευταία δήλωση του Sardor UMURZAKOV, 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου του 
Ουζμπεκιστάν, η προσχώρηση στον ΠΟΕ συνιστά «απόλυτη προτεραιότητα» και αποτελεί 
«αναπόσπαστο μέρος των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην περαιτέρω ένταξη 
του Ουζμπεκιστάν στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα.  
 
2.5.3.  Αναπτυξιακή Συνεργασία 

 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με την προώθηση αναπτυξιακής 
συνεργασίας στο Ουζμπεκιστάν από την EE, όπως αποτυπώνεται στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ 
(https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming-tracker/uzbekistan), για το έτος 2017, τα ΚΜΕΕ 
κατετάγησαν συνολικά 5ος κατά σειρά δωρητής, με χρηματοδότηση €42,79 εκ. (7% επί του συνόλου), 
ενώ μέσω διεθνών προγραμμάτων το ύψος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στα 
€64,72 εκ. (€18,24 εκ. μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας και €3,99 εκ. μέσω λοιπών Φορέων του 
συστήματος ΟΗΕ). Οι τομείς της οικονομίας του Ουζμπεκιστάν οι οποίοι απορρόφησαν την 
ευρωπαϊκή βοήθεια ήσαν της αγροτικής παραγωγής, της ανάπτυξης του πληθυσμού και της 
εκπαίδευσης. Μεταξύ των δωρητών (διμερών και πολυμερών) την πρώτη θέση κατέλαβε η Ιαπωνία 
(€242εκ. ήτοι 39,2% του συνόλου), τη δεύτερη η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (€154,87 εκ. ήτοι 
25,1% του συνόλου), την τρίτη η Παγκόσμια Τράπεζα (€63,94 εκ. ή 10,3% του συνόλου) και την 
τέταρτη η Νότιος Κορέα (€52,18 εκ. ήτοι 8,4% του συνόλου). Τα μεταναστευτικά εμβάσματα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ανήλθαν, το 2017, στο 5,18% του ΑΕΠ.  

Στις 10 Απριλίου 2021, η ΕΕ ενέταξε το Ουζμπεκιστάν στον κατάλογο χωρών με καθεστώς 
GSP+ (General System of Advanced Preferences), παρέχοντας το δικαίωμα στη χώρα να μπορεί να 
εξάγει στα ΚΜ-ΕΕ άνω των 6.000 κωδικών προϊόντων χωρίς δασμούς. Το Υπουργείο Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου καλωσόρισε την απόφαση αυτή, επισημαίνοντας τις θετικές 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις για την προσέλκυση επενδύσεων. Το 2019, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές 
από το Ουζμπεκιστάν προσέγγισαν τα €190 εκ. με το ήμισυ αυτών να υπόκειται στο απλό 
προτιμησιακό καθεστώς, με τις προοπτικές για τη συμμετοχή των προϊόντων του συστήματος GSP+ 

https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming-tracker/uzbekistan)
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να είναι αυξημένες. Ο κλάδος ο οποίος κατά κύριο λόγο πρόκειται να επωφεληθεί είναι των 
κλωστοϋφαντουργικών και της ένδυσης (η σοδειά βάμβακος το 2019 υπερέβη τους 700 χιλ. τόνους 
και οι εξαγωγές προϊόντων υπερέβησαν τα €55 εκ.). Σημειώνεται ότι ο κλάδος του βάμβακος είχε 
κατηγορηθεί έντονα για τις συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας που επικρατούσαν, με περίπου 300 
διεθνείς επιχειρήσεις να μποϋκοτάρουν τον κλάδο. Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές στο Ουζμπεκιστάν 
υπερέβησαν τα 2,5 δις.  

Επιπρόσθετα, το Ουζμπεκιστάν ευρίσκεται στη διαδικασία διαπραγματεύσεων των Συμφωνιών 
EPCA (Extended Partnership and Cooperation Agreements) με την ΕΕ (επτά γύροι μέχρι στιγμής), οι 
οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων όπως η δικαιοσύνη, το εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
η διαφθορά και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.  

 
 Παράλληλα, η ΕΕ (DG INTPA – International Partnerships) εμπλέκεται την περίοδο αυτή στην 
εκπόνηση δύο μακροχρόνιων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Ουζμπεκιστάν: α) το MIP 
(Multiannual Indicative Programme) ύψους περίπου €170 εκ., μη συμπεριλαμβανομένων 
περιφερειακών προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεων από το σκέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
δυνατοτήτων συμμείξεων, το οποίο πρόκειται να καλύψει τις θεματικές: αγροτική παραγωγή, 
ανάπτυξη του πληθυσμού, εκπαίδευση και β) το TEAM EUROPE Joint Programming, με τη συμβολή 
των ΚΜ-ΕΕ ξεχωριστά και των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών τραπεζών  EBRD (European Bank for 
Reconstruction & Development) και EIB (European Investment Bank), στο πλαίσιο της νέας 
Στρατηγικής ΕΕ για την Κεντρική Ασία. 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

3.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Η 1η Σύνοδος ΜΔΕ Ελλάδος-Ουζμπεκιστάν διεξήχθη το 1999 στην Τασκένδη ενώ η 2η Σύνοδος, 

το 2008 στην Αθήνα. Στο σημαντικό για την οικονομία του Ουζμπεκιστάν αγροτικό τομέα, δεν έχουν 
υπογραφεί Συμφωνίες Συνεργασίας. 

 

Υπογραφή/Τόπος 
Κύρωση 

Έναρξη Ισχύος 
ΦΕΚ θέσης σε Ισχύ 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ / ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ / ΜΝΗΜΟΝΙΑ 

[ανά θεματική και φθίνουσα χρονολογική σειρά] 

Οικονομική  -  Βιομηχανική  -  Τεχνολογική Επιστημονική Συνεργασία  (Μ.Δ.Ε.) 

11/06/2008 - ΑΘΗΝΑ 
ΥΠ.ΑΠΟΦ. 

ΦΕΚ 211Α - 13/10/2008 
- 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 2ΗΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΕ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

02/03/1999 - ΤΑΣΚΕΝΔΗ 
ΚΥΑ 

ΦΕΚ 144Α - 09/07/1999 
- 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

01/04/1997 - ΑΘΗΝΑ 
Ν.2586 - 13/03/1998 

ΦΕΚ 47Α - 13/03/1998  
28/05/1998 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οικονομία  -  Φορολογία  -  Επενδύσεις 

01/04/1997 - ΑΘΗΝΑ 
Ν.2659 - 01/12/1998 

ΦΕΚ 268Α - 01/12/1998 

15/01/1999 
ΦΕΚ 25Α – 17/02/1999 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

01/04/1997 - ΑΘΗΝΑ 
Ν.2565 - 13/01/1998 
ΦΕΚ 5Α - 13/01/1998 

18/06/1998 
ΦΕΚ 134Α - 23/06/1998 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Επιστήμη & Τεχνολογία  -  Διοίκηση  -  Πολιτισμός 

01/04/1997 - ΑΘΗΝΑ 
Ν.3545 - 20/03/2007 
ΦΕΚ 65Α - 20/03/2007 

02/10/2008 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΙΣΤΑΝ 

01/04/1997 - ΑΘΗΝΑ 
Ν.2632 - 10/07/1998 

ΦΕΚ 157Α - 10/07/1998 

11/09/1998 
ΦΕΚ 232Α - 12/10/1998 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

01/04/1997 - ΑΘΗΝΑ 01/04/1997 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
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ΦΕΚ 69Α - 13/05/1997 

Μεταφορές 

02/03/1999 - ΤΑΣΚΕΝΔΗ 
Ν.2757 - 19/11/1999 

ΦΕΚ 254Α - 19/11/1999 

27/02/2000 
ΦΕΚ 23Α - 2000.02.15 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

26/11/1996 - ΤΑΣΚΕΝΔΗ 
Ν.2541 - 15/12/1997 

ΦΕΚ 250Α - 15/12/1997 

17/01/1998 
ΦΕΚ 105Α – 19/05/1998 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

Τελωνειακά Θέματα 

2001.05.29 - ΤΑΣΚΕΝΔΗ 
Ν.3078 - 10/12/2002 

ΦΕΚ 310Α - 10/12/2002 
05/03/2003 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΤΕΛΕΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

Τουρισμός 

16/07/2009 - ΤΑΣΚΕΝΔΗ 
ΥΠ.ΑΠΟΦ. 

ΦΕΚ 10Α  - 08/02/2010 
- 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΕ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

1997.04.01 - ΑΘΗΝΑ 
Ν.2544 - 15/12/1997 

ΦΕΚ 253Α - 15/12/1997 

17/01/1998 
ΦΕΚ 105Α - 19/05/1998 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

3.2. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
Όσον αφορά στις διμερείς εμπορικές μας σχέσεις, αυτές διαμορφώθηκαν το 2020 ως εξής: 

οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε €3,47εκ. (-2,3% σε σχέση με το 2019) και οι εισαγωγές μας σε €1,99 εκ. 
(+80,1% σε σχέση με το 2019). Ο όγκος εμπορίου αυξήθηκε στα €5,47 εκ. (+17,2% έναντι του 2019) 
και το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας μειώθηκε στο 1,48 εκ. (-39,5% έναντι του 2019). 

 

Πίνακας 6:  Διμερές Εξαγωγικό Εμπόριο Ελλάδας-Ουζμπεκιστάν (με πετρελαιοειδή) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/2019 

Μεταβολή % 

Ελληνικές Εξαγωγές 2.976.725 1.030.286 2.462.438 3.398.542 3.561.196 3.478.335 -2,3% 

Ελληνικές Εισαγωγές 62.364 781.715 1.661.938 1.637.629 1.107.629 1.994.345 80,1% 

Όγκος Εμπορίου 3.039.089 1.812.001 4.124.376 5.036.171 4.668.825 5.472.680 17,2% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 2.914.361 248.571 800.500 1.760.913 2.453.567 1.483.990 -39,5% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                      [Επεξεργασία Γραφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]                                      Ποσά: ευρώ 

 
Κύριες ελληνικές εξαγωγές (2020): πέτρες για λάξευση ή οικοδομή (28,53%), 
εντομοκτόνα/ζιζανιοκτόνα (21,57%), συσκευές μηχανοθεραπείας (9,06%), μηχανές αρμέγματος 
(5,62%), παρασκευάσματα διατροφής (3,94%), είδη υγιεινής (3,84%), αεραντλίες (2,99%), λιπάσματα 
(2,05%), φάρμακα (1,39%). 
Κύριες ελληνικές εισαγωγές (2020): μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή (61,44%), πολυμερή 
αιθυλενίου (18,66%), σταφύλια νωπά ή ξερά (9,71%), καπνά ακατέργαστα (6,94%), ενδύματα από 
πίλημα ή από μη υφασμένο ύφασμα (2,04%). 
 

3.3. ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Δράσεις 

Στις 12 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Uzbek - Greek Business Forum στην 
Αθήνα (σε συνέχεια ανάλογης αποστολής 25 ελληνικών επιχειρήσεων που επισκέφθηκαν το 
Ουζμπεκιστάν το Σεπτέμβριο 2017), κατά τη διάρκεια του οποίου υπογράφηκε συμφωνία 
συνεργασίας του Ουζμπεκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με το ΕΒΕΑ.   
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 Τριάντα επιχειρηματίες από την Τασκένδη και τη Σαμαρκάνδη έλαβαν μέρος στη FOOD EXPO 
2018 η οποία διοργανώθηκε στην Αθήνα και στην οποία το Ουζμπεκιστάν είχε εθνικό περίπτερο.  

Στις 11-15.04.2018 πραγματοποιήθηκε ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο Ουζμπεκιστάν 
στους τομείς αγροδιατροφικό, φαρμακευτικό, τουριστικό, ενεργειακό (ΑΠΕ), ιατρικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών σε καταναλωτές.  
 
Συμπεράσματα 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δυνατότητες υποστήριξης του υπάρχοντος ικανοποιητικού 
θεσμικού πλαισίου για την υποβοήθηση της ενδυνάμωσης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων 
των δύο χωρών και την προώθηση της εκατέρωθεν επιχειρηματικότητας αξίζει να διερευνηθούν. 

 
 Το Ουζμπεκιστάν μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέροντα προορισμό επιχειρηματικότητας 

παρουσιάζοντας ευκαιρίες αλλά και ανάλογο κίνδυνο για τους ενδιαφερόμενους για την αξιοποίηση 
του ορυκτού του πλούτου, αλλά και στην βιομηχανία τροφίμων, υφασμάτων, ένδυσης και δομικών 
υλικών. Παράλληλα, λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια από την διεθνή κοινότητα, μέσω της 
οποίας υλοποιείται σειρά έργων υποδομών στην χώρα. 

 
Σύμφωνα με την EBRD, οι στρατηγικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της χώρας είναι: 

 Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της ενίσχυσης του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, 
 Προώθηση της πράσινης ενέργειας και αξιοποίηση πόρων διακλαδικά, 
 Υποστήριξη αυξημένης περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας και ολοκλήρωσης. 

 
Προτάσεις 
Σημαντικές προοπτικές συνεργασίας εντοπίζονται στους ακόλουθους τομείς, δεδομένης της 
επιδίωξης της χώρας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης της 
Κεντρικής Ασίας:  
 Ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών σε δομικά υλικά, προϊόντα που συμβάλλουν στην αύξηση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας κτιριακών εγκαταστάσεων, προϊόντα αλουμινίου, φάρμακα, 
φαρμακευτικά βότανα, προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα (βιομηχανία επεξεργασίας γεωργικών 
προϊόντων), οινοποιϊας, προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας (ενδύματα) και τουριστικές υπηρεσίες. 

 Μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και του τουρισμού, οι οποία 
όμως πρέπει να συνδυασθεί με δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει αμοιβαίο 
όφελος. 

 Ανάληψη έργων από ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις σε μεγάλα έργα υποδομών 
μεταφορών, κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων αλλά και επιχειρήσεις logistics.  

 Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα στην αξιοποίηση των ΑΠΕ. 
  

 Από την επίσκεψη τριμελούς Ουζ/Αντιπροσωπείας στην Αθήνα (02-04.06.2021), υπό τον Α’ 
Υφυπουργό Τουρισμού και Αθλητισμού κ. U.Azamov, στο πλαίσιο Συνάντησης της Επιτροπής 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), συζητήθηκαν τα εξής θέματα με τους καθ’ ύλη 
αρμόδιους από ελληνικής πλευράς: 
 Υπ.Τουρισμού (ενίσχυση συνεργασίας στον τομέα τουρισμού και έναρξη πτήσεων τσάρτερ), 
 Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού (επανέναρξη Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς 

εκπαίδευσης, επιστήμης και πολιτισμού), 
 ΕΒΕΑ (διμερείς συνεργασίες σε εμπόριο, τουρισμό και αεροπορία), 
 Σύλλογο Ξενοδόχων Ελλάδας (κατασκευή οικολογικών ξενοδοχείων), 

 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών της Συνάντησης της Επιτροπής του UNWTO: 

 Συμφωνήθηκε με ΓΓ του ΠΟΤ, η διοργάνωση του Παγκόσμιου Τουριστικού Επενδυτικού Φόρουμ, 
το Νοέμβριο 2021, στην Τασκένδη, 

 Ενημέρωση για απόφαση Ουζ/Κυβέρνησης ότι η πόλη της Σαμαρκάνδης πρόκειται να θέσει 
υποψηφιότητα για την πραγματοποίηση της 25ης Συνόδου της Γ.Σ. του ΠΟΤ, το 2023 [το 
Ουζμπεκιστάν στις εκλογές για τη διοίκηση του Οργανισμού κατέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου 
της 24ης ΓΣ, ενώ η Ελλάδα μαζί με Ρωσία, Αρμενία, Γεωργία, Κροατία εκλέχθηκαν μέλη του 
Εκτελ.Συμβουλίου περιόδου 2021-2025]. 
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4. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 
Government of Uzbekistan:  https://www.gov.uz/en  
 
Ministries 

 Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan 
www.mineconomy.uz  

 Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan 
www.mf.uz  

 Ministry of Employment and labour relations of the Republic of Uzbekistan 
www.mehnat.uz  

 Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan 
www.edu.uz  

 Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan 
www.uzedu.uz  

 Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan 
www.ssv.uz  

 Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan 
www.iiv.uz  

 Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan 
www.mudofaa.uz  

 Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan 
www.fvv.uz  

 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan 
www.mfa.uz  

 Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan 
www.mift.uz  

 Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan 
www.minjust.uz  

 Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan 
www.madaniyat.uz  

 Ministry for Development of Information Technologies and Communications of the Republic of 
Uzbekistan 
www.mitc.uz  

 Ministry of housing and communal services of the Republic of Uzbekistan 
www.mjko.uz  

 Ministry of preschool education of the Republic of Uzbekistan 
www.mdo.uz  

 Ministry of innovational development of the Republic Uzbekistan 
www.mininnovation.uz  

 Ministry of Physical Culture and Sports of the Republic of Uzbekistan 
www.minsport.uz  

 Ministry of Construction of the Republic of Uzbekistan 
www.minstroy.uz  

 Ministry of Agriculture Resources of the Republic of Uzbekistan 
www.agro.uz  

 Ministry of Water Resources of the Republic of Uzbekistan 
www.water.gov.uz  

 Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan 
www.mintrans.uz  

 Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan 
www.minenergy.uz  

https://www.gov.uz/en
http://www.mineconomy.uz/
http://www.mineconomy.uz/
http://www.mf.uz/
http://www.mf.uz/
http://mehnat.uz/en
http://www.mehnat.uz/
http://www.edu.uz/
http://www.edu.uz/
http://www.uzedu.uz/
http://www.uzedu.uz/
http://www.ssv.uz/
http://www.ssv.uz/
http://www.iiv.uz/
http://www.iiv.uz/
http://www.mudofaa.uz/
http://www.mudofaa.uz/
http://www.fvv.uz/
http://www.fvv.uz/
http://www.mfa.uz/
http://www.mfa.uz/
http://www.mift.uz/
http://www.mift.uz/
http://www.minjust.uz/
http://www.minjust.uz/
http://www.madaniyat.uz/
http://www.madaniyat.uz/
http://mitc.uz/ru/
http://mitc.uz/ru/
http://www.mitc.uz/
http://www.mjko.uz/
http://www.mjko.uz/
http://mdo.uz/en
http://www.mdo.uz/
http://www.mininnovation.uz/en
http://www.mininnovation.uz/
http://minsport.uz/
http://www.minsport.uz/
http://minstroy.uz/
http://www.minstroy.uz/
http://www.agro.uz/
http://www.agro.uz/
http://www.water.gov.uz/
http://www.water.gov.uz/
https://mintrans.uz/en/
http://www.mintrans.uz/
http://minenergy.uz/
http://www.minenergy.uz/
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State Committees 

 The State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics 
www.stat.uz  

 State Tax Committee of the Republic of Uzbekistan 
www.soliq.uz  

 State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan 
www.customs.uz  

 State Committee of the Republic of Uzbekistan on ecology and environmental protection 
www.uznature.uz 

 State Committee of the Republic of Uzbekistan on Geology and Mineral Resources 
www.uzgeolcom.uz  

 The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Land Resources, Geodesy, Cartography 
and State Cadastre 
www.ygk.uz  

 State Committee of the Republic of Uzbekistan on development of tourism 
www.uzbektourism.uz  

 State Investment Committee of the Republic of Uzbekistan 
www.invest.gov.uz  

 The State Committee of the Republic of Uzbekistan on forestry 
www.urmon.uz  

 The State committee on industrial safety of the Republic of Uzbekistan 
www.scis.uz  

Agencies 

 Agency "Uzarhiv" under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 
www.archive.uz  

 Standardization, metrology, certification Agency of Uzbekistan 
www.standart.uz  

 Agency on Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan 
www.ima.uz  

 Capital Market Development Agency of the Republic of Uzbekistan 
www.cmda.gov.uz  

 National Agency "Uzbekkino" 
www.uzbekkino.uz  

 Agency for Management of State Assets of the Republic of Uzbekistan 
www.davaktiv.uz  

 The Export Promotion Agency under the Ministry of Investment and Foreign Trade of the 
Republic of Uzbekistan 
www.epauzb.uz  

Scientific Establishments 

 Academy of Sciences 
www.academy.uz  

 Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 
www.oak.uz  

Banks 

 "Asaka" Bank 
www.asakabank.uz  

 Qishloq Qurilish Bank 
www.qishloqqurilishbank.uz  
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 Ipoteka Bank 
www.ipotekabank.uz  

 Microcreditbank 
www.mikrokreditbank.uz  

 "National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan" JSC 
www.nbu.uz  

 Agrobank 
www.agrobank.uz  

 Uzsanoatqurilishbank 
www.uzpsb.uz  

 Uzsanoatqurilishbank 
www.uzpsb.uz  

 People's Bank 
www.xb.uz/   

 Aloqabank 
www.aloqabank.uz   

Committees 

 The Committee on Religious Affairs under the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Uzbekistan 
www.religions.uz  

 The Committee on the management of public reserves under the Cabinet of Ministers of the 
Republic of Uzbekistan 
www.udz.uz  

 Antimonopoly Committee of the Republic of Uzbekistan 
www.antimon.gov.uz  

 Committee on interethnic relations and friendly ties with foreign countries under the Cabinet 
of Ministers of the Republic of Uzbekistan 
www.interkomitet.uz  

Centres 

 Hydrometeorological Center at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 
www.meteo.uz  

 National Information and Analytical Center on Drug Control under the Cabinet of Ministers of 
the Republic of Uzbekistan 
www.ncdc.uz  

 State Testing Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 
www.dtm.uz  

 Center of secondary special and professional education 
www.markaz.uz  

State Inspections 

 The State inspection for supervision of quality in education under the Cabinet of Ministers the 
Republic of Uzbekistan 
www.tdi.uz  

 The State Inspectorate on Control and Supervision of the technical condition and safety of the 
largest and most important water economy objects at the Ministry of emergency situations of 
the Republic of Uzbekistan 
www.v-nadzor.gov.uz  

 Inspection on supervision in electric power industry under the Ministry of Energy of the 
Republic of Uzbekistan 
www.energoinspeksiya.uz  
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 The Uzbek state inspection for control over the use of oil products and natural gas under the 
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 
www.uzngi.uz  

 State Plants Quarantine inspection under the Cabinet of Ministers of the Republic of 
Uzbekistan 
www.karantin.uz  

 The State Inspectorate for the Control of the use of drinking water under the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Uzbekistan 
www.davsuvinspeksiya.uz  

Others 

 Republican Center of Spirituality and Enlightenment 
www.manaviyat.uz  

 The Republican Council for the Coordination of the Activities of Citizens' Self-Government 
Bodies 
www.mahallakengashi.uz  

 Union of Youth of Uzbekistan 
www.yi.uz  

 Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan 
www.chamber.uz  

 National Library of Uzbekistan named after A.Navoi 
www.natlib.uz  

 Uzbek Commodity Exchange 
www.uzex.com  

 Uzbekistan National News Agency 
www.uza.uz  

 Federation of trade unions of Uzbekistan 
www.kasaba.uz  

 Independent institut for monitoring the formation of civil society 
www.nimfogo.uz  

 Council of farmers, dekhkan farms and owners of homestead lands of Uzbekistan 
www.uzfk.uz  

Regional administrations 

 Council of the Ministers of the Republic of Karakalpakstan 
www.karakalpakstan.uz  

 Bukhara regional administration (Region) 
www.buxoro.uz  

 Djizak regional administration (Viloyat) 
www.jizzax.uz  

 Kashkadarya regional administration (Region) 
www.qashqadaryo.uz  

 Navoi regional administration (Region) 
www.navoi.uz  

 Namangan regional administration 
www.namangan.uz  

 Surkhandarya regional administration (Region) 
www.surxondaryo.uz  

 Samarkand regional administration (Region) 
www.samarkand.uz  

 Syrdarya regional administration (Region) 
www.sirdaryo.uz  

 Tashkent regional administration (Region) 
www.toshvil.uz  
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 Fergana regional administration (Region) 
www.ferghana.uz  

 Khorezm regional administration (Region) 
www.xorazm.uz  

 Tashkent city administration 
www.tashkent.uz  

 Andijan regional administration (Province) 
 

Associations and concerns 

 Association of oil and food industry 
www.uzmaslojir.uz  

 Uzagromashservice 
www.uzagromash.uz  

 Uzcharmsanoat 
www.uzcharm.uz  

 Uzbekoziqovqatzaxira 
www.uzsavdo.uz  

 Uzeltehsanoat 
www.uzeltexsanoat.uz  

 Uzbekistan Banking Association 
www.uba.uz  

Companies 

 Uzbekozikovkatholding 
www.oziq-ovqat.uz  

 Uzpakhtasanoatexport holding company 
www.uzpse.uz  

 Toshshaxartranshizmat 
www.tshtx.uz  

 National Television and Radio Company 
www.mtrk.uz  

 Uzbekinvest National Export – Import Insurance Company 
www.uzbekinvest.uz  

 Uzavtosanoat Stock Company 
www.uzavtosanoat.uz  

 "Uzbekistan Railways" State Railway Joint Stock Company 
www.railway.uz  

 JSC «Uzbekistan Airways» 
www.uzairways.com  

 "Uzbekneftegaz" (oil & gas) National Holding Company 
www.ung.uz  

 State joint-stock corporation “Uzdonmahsulot" 
www.uzdon.uz  

 Insurance Company "Kafolat" 
www.kafolat.uz  

 "Uzkimyosanoat" (Chemical industry) State Joint Stock Company 
www.uzkimyosanoat.uz  

 Uzagrosugurta 
www.agros.uz  

 "Ozagrolizing" Joint Stock Company 
www.agroleasing.uz  

 JSC "Uzbuildmaterials" 
www.uzsm.uz  
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 Uzmeliomashlizing 
www.uzmml.uz  

 Holding company "Fayz" 
www.fayz.uz  

 «Sharq» company 
www.sharq.uz  

 Uzmontajmakhsusqurilish 
uzmontaj.uz  

 Construction-leasing 
www.qurilish-lizing.uz  

 Holding company «Uzagroindustrymachholding» 
www.asm-holding.uz  

Unions 

 Almalyk Mining and Metallurgical Plant 
www.agmk.uz  

 Uzbek metallurgycal enterprise 
www.uzbeksteel.uz  

 Navoi Mining and Metallurgy Combinat 
www.ngmk.uz  

 Uzvtorcvetmet 
www.trmz.uz  

 Uzbeknavo 
www.uzbeknavo.uz  

 Open Joint Stock Company "UzKTJM" Uzbek Refractory and heat-resistant metals 
www.uzktjm.uz  

Funds 

 Fund "Nuroniy" 
www.nuroniy.gov.uz  

 Fund for reconstruction and development of Uzbekistan 
www.ufrd.uz  

 
 

-  -  - 
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