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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / Σουμ 
1 ευρώ = 12.321 σουμ (31.01.2023) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / σουμ στο διάστημα 03.01.2023 – 31.01.2023: 

 

 
 
Πηγή: https://cbu.uz/ru/  

 
Συνοπτική οικονομική ενημέρωση   

 
Δείκτες της νομισματικής πολιτικής (% ετησίως) 

Βασικό επιτόκιο (από 22/07/2022)      15,0% 

Ετήσιος πληθωρισμός       12,3% 

Αναλογία υποχρεωτικών αποθεματικών σε εθνικό νόμισμα   4,0% 

Αναλογία υποχρεωτικών αποθεματικών σε ξένο νόμισμα   18,0% 

Μέσο επιτόκιο των τίτλων της Εθνικής Τράπεζας (Δεκέμβριος) 17,0 % 

Μεσοπρόθεσμος στόχος πληθωρισμού     5% 

Συναλλαγματικά αποθέματα (σε ξένα νομίσματα), εκατ. $ ΗΠΑ 35.767,5 

 

Εξωτερικός τομέας 

Κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου, εκατ. USD   50.008,4 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, εκατ. USD     19.309,1 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, εκατ. USD    30.699,3 
Πηγή: https://stat.uz/  

 

Το βασικό επιτόκιο 

Στις 26 Ιανουαρίου τ.ε. η Κεντρική Τράπεζα του Ουζμπεκιστάν αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό 

επιτόκιο στο 15% ετησίως. Το τρέχον επίπεδο αξιολογείται από τη ρυθμιστική αρχή ως επαρκές, για 

τη διατήρηση σχετικά αυστηρών νομισματικών συνθηκών στην οικονομία, ενώ, σύμφωνα με τη 

ρυθμιστική αρχή, τα επόμενα τρίμηνα ενδέχεται να χρειαστούν «πρόσθετα μέτρα για την 

εξισορρόπηση της συνολικής ζήτησης και προσφοράς». 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, στην οικονομία παρατηρείται διεγερτική επίδραση εσωτερικών 

και εξωτερικών παραγόντων από την πλευρά της ζήτησης. Το αυξημένο εξωτερικό πληθωριστικό 

πλαίσιο, μαζί με την αύξηση των εισοδημάτων των ο/νοικοκυριών, αντανακλάται στη σχετικά 

ισχυρότερη δυναμική του βασικού πληθωρισμού κατά τους τελευταίους μήνες. 

https://cbu.uz/ru/
https://stat.uz/
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Υπενθυμίζεται, ότι στα μέσα Μαρτίου 2022, το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 

2018, κατά 3 μονάδες, από 14 σε 17%. Το ύψος του επιτοκίου 15% ορίστηκε τον Ιούλιο του 2022, 

μειωμένο από 16% που είχε εγκριθεί τον Ιούνιο. 

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας για την εξέταση του βασικού επιτοκίου έχει 

προγραμματιστεί για τις 16 Μαρτίου 2023. 
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/26/rate/  

 

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Η Moody's αύξησε την πιστοληπτική ικανότητα του Ουζμπεκιστάν 

Ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βελτίωσε τη βαθμολογία του 

Ουζμπεκιστάν από B1 σε Ba3. Ο Moody's αναθεώρησε την προοπτική του από θετική σε σταθερή λόγω 

των συνεχιζόμενων κινδύνων λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, των υψηλότερων επιτοκίων 

δανεισμού και των πολιτικών κινδύνων για το εγχώριο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ο οργανισμός 

ανέμενε ότι το Ουζμπεκιστάν θα συνέχιζε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσει τους θεσμούς, 

αν και με βραδύτερο ρυθμό, για να αποφευχθεί η κοινωνική αναταραχή.  

Οι καθυστερήσεις του Ουζμπεκιστάν στη μετάβαση στις τιμές της αγοράς για την ενέργεια και τις 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και η υψηλή επιβάρυνση της κοινωνικής πρόνοιας αναμένεται να 

καθυστερήσουν την εξυγίανση του προϋπολογισμού και η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί 

περισσότερο από την επιτυχία της φορολογικής διοίκησης. 

Παρά την πανδημία του κορωνοϊού και τη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, η αύξηση του πραγματικού 

ΑΕΠ, καθώς και οι δημοσιονομικοί και εξωτερικοί δείκτες παραμένουν ισχυροί, υποδεικνύοντας την 

οικονομική ανθεκτικότητα και τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της πολιτικής. 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι κλάδοι έχουν μεταβεί στους μηχανισμούς της αγοράς με μείωση 

των ρυθμίσεων και απελευθέρωση των τιμών. Εγκρίθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αγορά 

εργασίας, τον δανεισμό και τις δημόσιες συμβάσεις. 

Οι αναλυτές αναμένουν συνέχιση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της οικονομίας και της δημόσιας 

διοίκησης, η οποία θα μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης. 

Σημειώνεται γενικά ευρεία υποστήριξη μεταρρυθμίσεων, αλλά ταυτόχρονα συνιστάται μια εξομάλυνση 

του ρυθμού βαθύτερων αλλαγών για τον έλεγχο τυχόν κοινωνικών και πολιτικών κινδύνων. 

Η σύγκρουση στην Ουκρανία συνεχίζει έμμεσα να επηρεάζει το Ουζμπεκιστάν. Για παράδειγμα, ο 

ετήσιος πληθωρισμός μετά την ανοιξιάτικη άνοδο είναι περίπου 12,3%. Παραμένουν κίνδυνοι προς την 

κατεύθυνση των εμβασμάτων από μετανάστες, την κατάσταση στην αγορά εργασίας, καθώς και τις 

δευτερεύουσες κυρώσεις. Ταυτόχρονα όμως, έχουν ανοίξει νέες ευκαιρίες για τους κλάδους του 

εμπορίου, των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του τουρισμού. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 

12% σε έντεκα μήνες και τα εμβάσματα από τη Ρωσία σχεδόν τριπλασιάστηκαν. 

Η Moody's θεωρεί βασικό κίνδυνο την αύξηση του δημόσιου χρέους πάνω από τις προσδοκίες, το οποίο 

ισορροπείται από σχετικά χαμηλό χρέος, καθώς και σημαντικό ύψος αποθεματικών του Ταμείου 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 
Πηγή: https://www.spot.uz/ru/2023/01/23/moodys-rating/  

 

 20 μεγαλύτεροι φορολογούμενοι του Ουζμπεκιστάν στον τομέα της μεταποίησης το 2022 

Η Φορολογική Επιτροπή του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών του Ουζμπεκιστάν παρουσίασε τους 20 

μεγαλύτερους φορολογούμενους στον μεταποιητικό τομέα του Ουζμπεκιστάν για το 2022, οι οποίοι 

συνεισέφεραν φόρους ύψους 39 τρις σουμ ($3,2 δις) και έλαβαν επιδόματα της τάξεως 2,6 τρις σουμ (το 

μεγαλύτερο μέρος των οποίων κατευθύνθηκε στις δύο εταιρείες. 

Συνολικά στον μεταποιητικό κλάδο δραστηριοποιούνται 72.348 νομικά πρόσωπα. Από αυτούς, οι 20 

μεγαλύτεροι φορολογούμενοι παρείχαν ελαφρώς λιγότερο από το ήμισυ των φορολογικών εσόδων (17,5 

τρις σουμ). 

https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/26/rate/
https://www.spot.uz/ru/2023/01/23/moodys-rating/
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Οι φόροι που πληρώνουν αυτές οι 20 επιχειρήσεις αποτελούν το 1/6 του εμπορικού τους τζίρου - 101,3 

τρις σουμ. 

Η Uzbekneftegaz έγινε ο μεγαλύτερος φορολογούμενος στον παραγωγικό τομέα - 4,32 τρις σουμ. 

Ακολουθεί η UzBAT - 2,19 τρις σουμ, καθώς και η UzAuto Motors - 2,05 τρις σουμ. 

Οι μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες έλαβαν 2,6 τρις σουμ αξία φορολογικών πλεονεκτημάτων. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού αντιστοίχησε σε δύο εταιρείες - την Uz-Kor Gas Chemical (1,1 τρις 

σουμ) και την UzAuto Motors (702,9 δις σουμ). 

Από τα φορολογικά έσοδα, ο ΦΠΑ αντιπροσωπεύει 5,3 τρις σουμ, ο φόρος εισοδήματος - 5,3 τρις σουμ, 

ο ειδικός φόρος κατανάλωσης - 3,4 τρις σουμ, ο φόρος υπεδάφους - 1,9 τρις σουμ, ο φόρος εισοδήματος 

φυσικών προσώπων - 834,9 δις σουμ, ο φόρος ακινήτων - 451,4 δις σουμ. φόρος - 315,5 δις σουμ, φόρος 

για τη χρήση υδάτινων πόρων - 106,1 δις σουμ. 
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/23/production-taxes/  

 

 Εκτίμηση της φτώχειας στο Ουζμπεκιστάν για το 2022 

Σύμφωνα με ειδικούς, το ποσοστό φτώχειας στο Ουζμπεκιστάν στο τέλος του 2022 μειώθηκε σχεδόν 

κατά 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε στο 14%. Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα 

αυξήθηκε κατά 8,8%. 

Σημειώνεται, ότι μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, 1 εκατ. 

άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια. Κατά τη διάρκεια του έτους δημιουργήθηκαν 200 χιλ. επιχειρηματικές 

οντότητες, επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες και αποκαταστάθηκε η δυναμικότητα συνολικά 20 χιλ. 

επιχειρήσεων. Στη δομή των εισοδημάτων των νοικοκυριών, το μερίδιο του εισοδήματος από μικρές 

επιχειρήσεις έχει διπλασιαστεί και το μερίδιο του εισοδήματος των νοικοκυριών από τη γεωργία έχει 

τριπλασιαστεί. 
Πηγή: https://www.uzdaily.uz/ru/post/75118  

 
 Τομέας μεταφορών εμπορευμάτων στο Ουζμπεκιστάν 

Η ζήτηση για μεταφορά από το Ουζμπεκιστάν στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν το 2022 

αυξήθηκε κατά περίπου 130%, και για την παράδοση αγαθών στο Ουζμπεκιστάν κατά 36%. Αυτό 

αποδεικνύεται από τα στοιχεία του διεθνούς χρηματιστηρίου μεταφορών εμπορευμάτων ATI.SU. 

Ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν στο χρηματιστηρίου για μεταφορά από το 

Ουζμπεκιστάν αυξήθηκε κατά 115% σε ετήσια βάση, ενώ το μέσο κόστος αυξήθηκε επίσης σημαντικά 

(+36%). Από τις αρχές του 2022, παρατηρείται σταθερή θετική τάση, αλλά μια αξιοσημείωτη επιτάχυνση 

ξεκίνησε τον Μάιο 2022. Ένας από τους μοχλούς ανάπτυξης ήταν οι κυρώσεις της Δύσης κατά της 

Ρωσίας, οι οποίες προκάλεσαν την αναδιάρθρωση πολλών αλυσίδων εφοδιασμού.  Η μεταφορά από το 

Ουζμπεκιστάν έχει γίνει μια από τις εναλλακτικές λύσεις, που επέτρεψε στις ρωσικές εταιρείες να 

αντισταθμίσουν την απώλεια των ευρωπαϊκών φορτίων. Αντικατέστησαν επίσης εν μέρει τις ροές 

εμπορευμάτων που έφτασαν στη Ρωσία δια θαλάσσης. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για μεταφορές φορτίων 

στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 131% στο τέλος του 2022. Περίπου η ίδια αύξηση παρατηρείται στις 

παραδόσεις αγαθών στη Λευκορωσία και το Καζακστάν. Οι μεταφορές προς Αρμενία, Μολδαβία, 

Λιθουανία, Λετονία, Μογγολία και Κιργιστάν έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά. 
Πηγή: https://www.spot.uz/ru/2023/01/17/ati-su/  

 
 

 Ο πληθωρισμός έφτασε σε υψηλότερο επίπεδο τριετίας 

Ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε στο 12,5%. Η μέση αύξηση της τιμής των τροφίμων ανήλθε στο 15,6%, 

με πολλά είδη πρώτης ανάγκης να αυξάνονται μεταξύ 10 και 50%. Το ενοίκιο αυξήθηκε κατά 

τουλάχιστον 24,6%, τα φάρμακα κατά πάνω από 19%, η βασική ιατρική περίθαλψη κατά σχεδόν 17%, τα 

έτοιμα φαγητά σε εστιατόρια όλων των ειδών πάνω από 24%, το χαρτί και συναφή προϊόντα κατά πάνω 

από 100%, η μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στο 15,4% και 17,2 %, αντίστοιχα. 

https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/23/production-taxes/
https://www.uzdaily.uz/ru/post/75118
https://www.spot.uz/ru/2023/01/17/ati-su/
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Τον Νοέμβριο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποίησε για τους κινδύνους επιβράδυνσης 

της οικονομίας και επιτάχυνσης του πληθωρισμού στο Ουζμπεκιστάν, μεταξύ άλλων λόγω της 

αβεβαιότητας που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ταμείο συνέστησε τη διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης με την κατάργηση των απαλλαγών και τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, καθώς και 

την περαιτέρω μείωση των προγραμμάτων δανεισμού με ευνοϊκούς όρους. 
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/03/inflation/  
  

 Ιδιωτικοποίηση της αεροπορικής εταιρείας Humo Air. 

Η κρατική υπηρεσία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Ουζμπεκιστάν ανακοίνωσε την 

ιδιωτικοποίηση της αεροπορικής εταιρείας Humo Air. Το 100% του κρατικού μεριδίου της εταιρείας 

πωλήθηκε στην ελβετική επενδυτική εταιρεία ValleyRoad Capital S.A. Η αξία της συμφωνίας ανήλθε σε 

27,2 δις σουμ (περίπου $2,42 εκατ.). 

Επιπλέον, η ValleyRoad Capital συμφώνησε να αναλάβει μια σειρά από υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, έως 

το 2026, ο επενδυτής πρέπει να αγοράσει 18 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα τρία μέχρι το τέλος του 

δεύτερου τριμήνου του 2023. Η έναρξη των πρώτων πτήσεων έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουνίου 

του επόμενου έτους. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να οργανώνει νέες πτήσεις «στις καλύτερες 

τιμές», συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων που δεν εξυπηρετούνται από άλλες αεροπορικές 

εταιρείες. Σε αρχικό στάδιο, σχεδιάζεται η έναρξη 16 πτήσεων εσωτερικού και η αύξηση του αριθμού 

τους σε 60, την επόμενη πενταετία. 

Επιπλέον, ο επενδυτής πρέπει να ανανεώσει σταδιακά τον στόλο των αεροσκαφών για την ειδική 

(αγροτική και εθνική-οικονομική) αεροπορία, να προσελκύει στη διοίκηση ειδικευμένους ξένους και 

ντόπιους ειδικούς με πολυετή εμπειρία στον τομέα της αεροπορίας και να διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 

80% των υπαλλήλων της αεροπορικής εταιρείας να προέρχονται από πολίτες του Ουζμπεκιστάν. 

Η εξαγορά της εταιρείας από ξένο επενδυτή υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις θα συμβάλει στην ανάπτυξη 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος λόγω της εισόδου του ιδιωτικού τομέα στην αγορά της πολιτικής 

αεροπορίας, μετριάζοντας τη ζήτηση για πτήσεις εσωτερικού και παρέχοντας υπηρεσίες αεροπορικής 

μεταφοράς στους επιβάτες σε προσιτές τιμές. 

Στοιχεία για την εταιρεία Humo Air 

Η κρατική αεροπορική εταιρεία Humo Air ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2020 ως φθηνότερη εναλλακτική 

λύση της Uzbekistan Airways με στόχο να επικεντρωθεί σε κοντινές εσωτερικές διαδρομές και ανάπτυξη 

τουρισμού. Ο στόλος της αποτελούνταν από 43 αεροσκάφη An-2. 

Ένας από τους πελάτες της Humo Air ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο του Καρακαλπακστάν. Η αεροπορική 

εταιρεία ξεκίνησε επίσης πτήσεις προς τον θύλακα Sokh το φθινόπωρο του 2021. Ωστόσο, κύρια πηγή 

εσόδων για την εταιρεία παραμένει η μεταποίηση γεωργικών εκτάσεων, γράφει η εφημερίδα. 

Το 2020 οι ζημίες της εταιρείας ανήλθαν σε 790 εκατ. σουμ, αλλά το 2021 πραγματοποίησε κέρδη 2,1 δισ. 

σουμ. Ωστόσο, το πρώτο εννεάμηνο του 2022, παρά την αύξηση των εσόδων, η εταιρεία παρουσίασεκαι και 

πάλι ζημιές (105,6 εκατ. σουμ). 
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/01/humo-air/  

 

 

 Ο όγκος των εμβασμάτων στο Ουζμπεκιστάν το 2022 ανήλθε σε ρεκόρ 16,9 δις $ ΗΠΑ 

Ο όγκος των εμβασμάτων προς το Ουζμπεκιστάν από το εξωτερικό το 2022 αυξήθηκε κατά 2,1 φορές 

στα 16,9 δις $ ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας M. Nurmuratov (το 85% ή 

περίπου 14,5 δις $ ΗΠΑ των εμβασμάτων προήλθαν από τη Ρωσία, δηλαδή 2,6 φορές περισσότερες από 

ό,τι το 2021). 

Στο πλαίσιο της αύξησης της εισροής εμβασμάτων, αυξήθηκαν και οι δείκτες των συναλλαγματικών 

συναλλαγών. Τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2022, οι τράπεζες αγόρασαν νομίσματα αξίας 11,9 δις $ ΗΠΑ 

από τον πληθυσμό, δηλαδή 4,8 δις $ ΗΠΑ, ή 1,7 φορές περισσότερα από ό,τι το 2021. Την ίδια στιγμή, οι 

ιδιώτες αγόρασαν συνάλλαγμα για 8,9 δις $ ΗΠΑ, δηλαδή 4,3 δις $ ΗΠΑ, ή σχεδόν διπλάσια από το 

2021. 

https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/03/inflation/
https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/01/humo-air/
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Γενικά, ο όγκος της προσφοράς υπερέβη τη ζήτηση κατά 2,9 δις $ ΗΠΑ (ήταν 2,5 δις $ ΗΠΑ). 

Ο όγκος των μεταφορών χρημάτων από το Ουζμπεκιστάν προς άλλες χώρες αυξήθηκε κατά 29% στα 2,1 

δις $ ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, δεν υπάρχουν αλλαγές στη δομή των 

χωρών προς τις οποίες στέλνονται τα εμβάσματα (είναι η Τουρκία και η Κίνα). Τα εμβάσματα προς τις 

ΗΠΑ έχουν αυξηθεί, και υπάρχει επίσης η Ινδία, όπου οι πολίτες πηγαίνουν για ιατρικούς σκοπούς. 
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/26/transfers/  

 

 Ποιο μέρος του κατώτατου μισθού στο Ουζμπεκιστάν πηγαίνει στα βασικά τρόφιμα 

Οι αναλυτές της υπηρεσίας Picodi.com μελέτησαν ποιο μέρος του κατώτατου μισθού σε διάφορες χώρες 

πηγαίνει στις ανάγκες των προϊόντων. 

Για τους υπολογισμούς, οι ειδικοί χρησιμοποίησαν ένα βασικό μηνιαίο καλάθι τροφίμων ανά άτομο, το 

οποίο περιλάμβανε: 10 λίτρα γάλα, 10 καρβέλια ψωμί, 20 αυγά, 1 κιλό τυρί, 1,5 κιλό ρύζι, 6 κιλά κρέας, 

6 κιλά φρούτα, 8 κιλά λαχανικά. 

Στο τέλος του 2022, ο κατώτατος μισθός στο Ουζμπεκιστάν ήταν 920 χιλ. σουμ, μετά από φόρους - 808,6 

χιλ. σουμ (72 $ ΗΠΑ). Το κόστος του βασικού καλαθιού τροφίμων ανερχόταν στο 97,3% αυτού του 

ποσού, και είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στη διεθνή κατάταξη. Υψηλότερες δαπάνες για βασικά 

προϊόντα κατεγράφησαν μόνο στη Νιγηρία ανερχόμενες στο 160,4% του τοπικού κατώτατου μισθού (68 

$ ΗΠΑ). 

Η καλύτερη αναλογία των τιμών τροφίμων προς τον κατώτατο μισθό σημειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

- από 1.705 $ ΗΠΑ, το κόστος ενός βασικού καλαθιού θα είναι μόνο 6,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται 

η Ιρλανδία με 7,4% στα 1753 $ ΗΠΑ, ακολουθούμενη από την Αυστραλία με 7,7% στα 2022 $ ΗΠΑ. 

Οι χώρες της ΚΑΚ διακρίνονται από υψηλό μερίδιο δαπανών για προϊόντα στη δομή των δαπανών των 

ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. Το βασικό καλάθι τροφίμων στο Αζερμπαϊτζάν κοστίζει 38,5% του 

κατώτατου μισθού, στη Λευκορωσία - 43,1%, στη Ρωσία - 45,5%, στο Καζακστάν - 51,9%, και στην 

Αρμενία - 74,6%. 

Ταυτόχρονα, το μέγεθος του κατώτατου μισθού στην περιοχή είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τον 

υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, ο «καθαρός» κατώτατος μισθός στο Καζακστάν είναι 131 $ ΗΠΑ, στην Αρμενία 

138 $ ΗΠΑ - ελαφρώς περισσότερο από ό, τι στο Πακιστάν (111 $ ΗΠΑ) και λιγότερο από τις Φιλιππίνες 

(141 $ ΗΠΑ, 65,8%). Στο Αζερμπαϊτζάν, ο κατώτατος μισθός είναι 186 $ ΗΠΑ, στη Λευκορωσία - 189 $ 

ΗΠΑ, που είναι συγκρίσιμο με την Ινδονησία (173 $ ΗΠΑ) και την Ταϊλάνδη (195). Ο κατώτατος μισθός 

της Ρωσίας (224 $) και είναι στο επίπεδο της Νότιας Αφρικής (226 $ ΗΠΑ) και της Βραζιλίας (232 $ 

ΗΠΑ). 
Πηγή: https://www.spot.uz/ru/2023/01/19/minimum-wage/  

 

 

 Το Ουζμπεκιστάν αυξάνει το βιομηχανικό προστατευτισμό 

Ο Πρόεδρος Shavkat Mirziyoyev προήδρευσε ειδικής ομάδας εργασίας για να «διασφαλίσει τους ταχείς 

ρυθμούς αύξησης του όγκου παραγωγής, τη χρήση των υφιστάμενων ευκαιριών και των νέων 

αποθεμάτων στη βιομηχανία». Πεποίθηση είναι οι επαρχίες πρέπει να κάνουν περισσότερα για να 

παράγουν τα απαραίτητα εξαρτήματα εξοπλισμού στο εσωτερικό, με κρατική προστασία, προνομιακά 

δάνεια, φορολογικές επιδοτήσεις και εγγυημένες συμβάσεις. Ο Πρόεδρος ανάθεσε στην Κυβέρνηση να 

εκπονήσει σχέδιο βιομηχανικής ανάπτυξης, ρυθμού 14%, εντός του Φεβρουαρίου. Συνολικά, η 

Κυβέρνηση στοχεύει σε τουλάχιστον $3 δις υψηλότερη εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, το τρέχον έτος. 

Επί θέματος, έχει ασκηθεί κριτική από οικονομικά blogs, υποδηλώνοντας ότι η εν λόγω πολιτική έρχεται 

σε αντίθεση με τις κρατικές δεσμεύσεις για υποστήριξη του ελεύθερου εμπορίου. 
Πηγή: https://t.me/Press_Secretary_Uz/2860 

 

 Δυνατότητες της βιομηχανίας του Ουζμπεκιστάν και προσέλκυση επενδύσεων 

https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/26/transfers/
https://www.spot.uz/ru/2023/01/19/minimum-wage/
https://t.me/Press_Secretary_Uz/2860
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Ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν τόνισε τη σημασία της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών και ευκαιριών 

για την ελαφριά βιομηχανία. Νέα κίνητρα και επιδοτήσεις θα δοθούν στους παραγωγούς χαλιών, 

υφασμάτων, δερμάτων και κοσμημάτων. 

Το 2023 σχεδιάζεται να διατεθούν επιπλέον 300 εκατ. $ ΗΠΑ για έργα στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας. Τα τελωνειακά προνόμια για την εισαγωγή περισσότερων από 200 τύπων πρώτων 

υλών για παραγωγούς υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, που θεσπίστηκαν το 2018, παρατείνονται για 

άλλα τρία χρόνια. Πέρυσι ανακοινώθηκαν επίσης σχέδια για την χορήγηση προνομιακών δανείων για τον 

κλάδο. 

Επιπλέον, με το προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται νέα επιδόματα για τους παραγωγούς κοσμημάτων. 

Αυτό περιλαμβάνει ευκαιρίες για αγορά πρώτων υλών με έκπτωση, φορολογικά, τελωνειακά και 

τραπεζικά οφέλη. 

Συνολικά, χάρη σε αυτά τα μέτρα, σχεδιάζεται να διασφαλιστεί η υλοποίηση έργων αξίας 2,6 δις $ ΗΠΑ 

και η αύξηση της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών, δερμάτινων ειδών και κοσμημάτων κατά 4,5 τρις 

σουμ.  
Πηγή: https://www.spot.uz/ru/2023/01/11/textile-footwear/, https://www.spot.uz/ru/2023/01/16/textile-support/  

 

 

Εξωτερική Αγορά – Ξένες Επενδύσεις 

 

 Εξαγωγές και εισαγωγές του Ουζμπεκιστάν το 2022 

Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου του Ουζμπεκιστάν το 2022 υπερέβη για πρώτη φορά τα $50 δις, 

σύμφωνα με την έκθεση της Κρατικής Στατιστικής Επιτροπής. 

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 18,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Οι εξαγωγές έφτασαν τα $19,3 δις (+15,9%), οι εισαγωγές ανήλθαν σε $30,69 δις (+20,4%). Το έλλειμμα 

εξωτερικού εμπορίου ξεπέρασε τα $11,39 δις, σημειώνοντας αύξηση άνω των $2,5 δις σε σχέση με το 

2021. 

Τον Δεκέμβριο του 2022, το Ουζμπεκιστάν εισέπραξε $580 εκατ. από εξαγωγές χρυσού και για όλο το 

2022 οι προμήθειες ήταν σχεδόν στο επίπεδο του 2021 - $4,2 δις. 

Η Ρωσία είναι ο κύριος εξωτερικός εμπορικός εταίρος του Ουζμπεκιστάν το 2022, ο όγκος εμπορίου μαζί 

της ανήλθε σε 9,27 δις $ ΗΠΑ. Η Ρωσική Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των 

εξαγωγών του Ουζμπεκιστάν (3,06 δις $ ΗΠΑ) και το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο των εισαγωγών (6,21 

δις $ ΗΠΑ). 

Ταυτόχρονα, η Κίνα παραμένει ο κύριος προμηθευτής αγαθών της χώρας ($6,4 δις) και η δεύτερη 

μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά ($2,51 δις). Εκτός από αυτές τις δύο χώρες, το Καζακστάν ($4,62 δις), η 

Τουρκία ($3,22 δις) και η Νότια Κορέα ($2,34 δις) συγκαταλέγονται στους κύριους εμπορικούς εταίρους 

του Ουζμπεκιστάν. 

Εξαγωγές 

Το μεγαλύτερο ποσό εισπράξεων $4,44 δις (αύξηση +2,5% σε σύγκριση με το 2021) προήλθε από 

εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων. Το ήμισυ αυτού του ποσού αντιπροσωπεύουν τα υφάσματα και τα 

νήματα (-0,7%) και $1,53 δις (-4,4%) τα μη σιδηρούχα μέταλλα. Οι εξαγωγές χάλυβα και χυτοσιδήρου 

αυξήθηκαν πάνω από ένα τρίτο, στα $188,4 εκατ. 

$1,63 δις (+18,9%) ήταν οι εξαγωγές τροφίμων, κυρίως φρούτων και λαχανικών ($1,15 δις). Οι 

παραδόσεις φυτικών ελαίων και λιπών αυξήθηκαν κατά 16,4 φορές, στα 20,5 εκατ. $ ΗΠΑ. 

Την τρίτη θέση κατέλαβαν τα χημικά προϊόντα με $1,3 δις (+15,1%), από αυτά, τα $409,9 εκατ. 

προήλθαν από λιπάσματα. 

Οι παραδόσεις ενεργειακών πόρων έφτασαν τα $1,22 δις και ξεπέρασαν τους περσινούς δείκτες κατά το 

ένα τρίτο (33,6%). Ο όγκος των εξαγωγών πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου διπλασιάστηκε και 

ανήλθε στα $168,1 εκατ., ενώ οι πωλήσεις φυσικού αερίου παρέμειναν στα επίπεδα Νοεμβρίου, στα 

$910,9 εκατ.. 

https://www.spot.uz/ru/2023/01/11/textile-footwear/
https://www.spot.uz/ru/2023/01/16/textile-support/
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Ωστόσο, σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνεία, οι ετήσιες εξαγωγές φ.α. στην Κίνα έφτασαν το $1,07 δις. 

Το Ουζμπεκιστάν εισέπραξε $975,7 εκατ. (+40,7%) από την εξαγωγή μηχανημάτων και εξοπλισμού. Από 

αυτά, $355,9 εκατ. από μηχανοκίνητα οχήματα (-6,9%). Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές γεννητριών 

σχεδόν εξαπλασιάστηκαν στα $173 εκατ.. 

Τα έτοιμα ρούχα απέφεραν έσοδα $937,8 εκατ. (+42,6%). Επίσης, οι εξαγωγές επίπλων αυξήθηκαν στα 

$21,3 εκατ., που είναι 2,4 φορές περισσότερες από το 2021. 

Εισαγωγές 

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός παρέμειναν τα κύρια στοιχεία εισαγωγών και το 2022. Ανήλθαν στα 

$9,64 δις (+16,9%). Ειδικότερα, δαπανήθηκαν $2,13 δις (+13,9%) για βιομηχανικό εξοπλισμό, και  $1 δις 

(+13,7%) για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

Στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων, οι εισαγωγές έφτασαν τα $5,76 δις, αυξημένες κατά 22%. Οι 

εισαγωγές χάλυβα και χυτοσιδήρου αυξήθηκαν κατά 20% και ξεπέρασαν τα $2,5 δις, ενώ τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα νήματα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως 38,6%, ή 

$546,9 εκατ.. 

Οι εισαγωγές χημικών προϊόντων ανήλθαν σε $4,23 δις (+16%), εκ των οποίων πάνω από το ένα τρίτο 

ήταν φάρμακα ($1,6 δις). Οι εισαγωγές τροφίμων έφτασαν τα $3,39 δις (+35,2%), εκ των οποίων σχεδόν 

τα μισά αφορούσαν δημητριακά και ζάχαρη. 

Οι εισαγωγές ενέργειας ανήλθαν σε $1,79 δις (+15,2%). Το κύριο μέρος του ποσού ή $1,26 δις αφορούσε 

τα πετρελαϊκά προϊόντα, η ζήτηση για τα οποία αυξήθηκε κατά 9,6%. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές φ.α. 

προσέγγισαν τα $281,9 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 82,5%. 
Πηγή: https://www.spot.uz/ru/2023/01/23/foreign-trade-2022/  

https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/33840-o-zbekiston-respublikasi-tashqi-savdo-aylanmasi-2022-yil-yanvar-dekabr-3  

 

 Ο κύκλος εργασιών μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 23 % το 2022 

Ο εμπορικός κύκλος εργασιών του Ουζμπεκιστάν με τη Ρωσία το 2022 αυξήθηκε κατά 23% σε σύγκριση 

με το 2021, και έφτασε $9,28 δις. Η Ρωσική Ομοσπονδία επέστρεψε στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών 

στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Επιτροπής 

του Ουζμπεκιστάν. Η Κίνα με μερίδιο 17,8% πέρασε στη δεύτερη θέση, και το Καζακστάν (9,2%) 

έκλεισε την πρώτη τριάδα. 

Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου του Ουζμπεκιστάν το 2022 αυξήθηκε κατά 18,6% σε σύγκριση 

με το 2021 και ανήλθε σε $50,00 δις. Ειδικότερα, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 15,9%, στα 

$19,31 δις, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα $30,70 δις (+20,4%). 

Η ρωσική αγορά συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση στην εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

του Ουζμπεκιστάν ($1,27 δις $ ΗΠΑ, μερίδιο 39,8% στη συνολική προσφορά ο/κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων) και προϊόντων φρούτων και λαχανικών ($486,7 εκατ. μερίδιο 42,5% των συνολικών 

αγροτικών εξαγωγών του Ουζμπεκιστάν). 

Ο όγκος των εισαγωγών του Ουζμπεκιστάν από τη Ρωσία αυξήθηκε στα $6,213 δις (+13,7%) έναντι του 

2021, μερίδιο 20,2% στις συνολικές εισαγωγές. Οι ρ/εξαγωγές στη Δημοκρατία βρίσκονται στη δεύτερη 

θέση μετά τις κινεζικές εισαγωγές (20,9%). Στη δομή των ρ/εισαγωγών κυριαρχούν τα βιομηχανικά 

προϊόντα, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός μεταφοράς, και τα προϊόντα διατροφής. 
Πηγή: https://1prime.ru/state_regulation/20230123/839547015.html  

 

 Ανακοινώθηκε ενδυνάμωση συνεργασίας μεταξύ Σιγκαπούρης και Ουζμπεκιστάν 

Ως αποτέλεσμα της επίσημης επίσκεψης του Ο/Προέδρου κ. Shavkat Mirziyoyev στη Σιγκαπούρη, στις 

17 Ιανουαρίου, ανακοινώθηκαν τα εξής από το Γραφείο Τύπου της ο/Κυβέρνησης: 

Πρόκειται να ιδρυθεί Εμπορικό Επιμελητήριο Σιγκαπούρης-Ουζμπεκιστάν, σε συνεργασία με ιδιωτική 

εταιρεία, καθώς και Διμερής Επενδυτική Εταιρεία, με επιχειρηματικά κεφάλαια ύψους $500 εκ. για 

επενδύσεις (ήδη προγραμματίζεται η δημιουργία μια βιοφαρμακευτικής εταιρείας -έρευνα 

βλαστοκυττάρων- για την καταπολέμηση του καρκίνου, συνολικής επένδυσης $100 εκ. και μιας 

επένδυσης στο χώρο της υγείας $150 εκ.).  

https://www.spot.uz/ru/2023/01/23/foreign-trade-2022/
https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/33840-o-zbekiston-respublikasi-tashqi-savdo-aylanmasi-2022-yil-yanvar-dekabr-3
https://1prime.ru/state_regulation/20230123/839547015.html
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Επιπρόσθετα, η ο/εταιρεία λιπασμάτων FerganaAzot, μια από τις πιο κερδοφόρες ο/κρατικές 

επιχειρήσεις, πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί από την Indorama, με έδρα τη Σιγκαπούρη, έναντι τιμήματος 

$140 εκ. Επίσης, ο Όμιλος Meinhardt με έδρα τη Σιγκαπούρη και η ο/Κυβέρνηση σχεδιάζουν να 

κατασκευάσουν την έξυπνη πόλη της Νέας Τασκένδης, ύψους επένδυσης $1 δις., στην οποία θα είναι 

εγκατεστημένες και μεταποιητικές επιχειρήσεις. 
Πηγές: https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/19/uzb-sg-company/ 

             https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/19/new-tashkent/ 

 

 Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Ουζμπεκιστάν θα λάβει δάνειο $150 εκ. από ιαπωνικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Η UzbekTeleCom (κρατικό μονοπώλιο στις τηλεπικοινωνίες) εξασφάλισε σχεδόν 19,3 δις JPY ($148 εκ.) 

από την Ιαπωνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας (JBIC) και την εμπορική MUFG Bank (το μερίδιο 40% 

της MUFG Bank σε αυτή τη συμφωνία είναι ασφαλισμένο από την ιαπωνική κρατική εταιρεία Nippon 

Export and Investment Insurance). 
Πηγή: https://asia.nikkei.com/Business/Telecommunication/Uzbek-telecom-to-receive-150m-loan-from-Japanese-lenders 

 

 Η Πολωνική Pronar σκοπεύει να παράγει γεωργικά μηχανήματα στην Τασκένδη 

Σύμφωνα με δήλωση του Πρέσβη του Ουζμπεκιστάν στην Πολωνία B. Babaev, η πολωνική εταιρεία 

Pronar, ηγέτης στην παραγωγή γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, που απασχολεί περίπου 3.000 

εργάτες σε εννέα εργοστάσια στην Πολωνία, και εξάγει σε πάνω από 60 χώρες, ενδιαφέρεται να 

επενδύσει στο Ουζμπεκιστάν. 

Ο επικεφαλής της εταιρείας ανακοίνωσε σχέδια για επένδυση στη σταδιακή δημιουργία παραγωγής 

γεωργικών μηχανημάτων. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της παρουσίας στη χώρα πολλών τύπων 

πρώτων υλών (μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, καουτσούκ και άλλα), καλή παραγωγική βάση, καθώς και 

υψηλή ζήτηση για γεωργικά μηχανήματα στις χώρες της Κεντρικής Ασίας. 

Πηγή: https://dunyo.info/ru/site/blog/investitsii  

 

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 

 Παγετός και ενεργειακή κρίση στο Ουζμπεκιστάν 

Αυτό το χειμώνα, το Ουζμπεκιστάν αντιμετώπισε μια μεγάλης κλίμακας ενεργειακή κρίση κατά τη 

διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Πρόεδρος της χώρας S. Mirziyoyev επέκρινε δριμύτατα 

τους κυβερνητικούς αξιωματούχους για αμέλεια προετοιμασίας για την περίοδο του φθινοπώρου-

χειμώνα. Σύμφωνα με τις ο/Αρχές, σε περίοδο αιχμής το χειμώνα υπάρχει έλλειψη φ.α. έως και 20 εκατ. 

κυβικά μέτρα / ημέρα. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να ενταθούν οι εισαγωγές φ.α., ηλεκτρικής ενέργειας, άνθρακα και 

μαζούτ λόγω της έλλειψης ενεργειακών πόρων, με φόντο το κρύο που είχε επικρατήσει στη χώρα. Έτσι, 

η χώρα άρχισε να εισάγει 1,5 δις κ.μ. φ.α. από το Τουρκμενιστάν, για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. 

Ωστόσο, στις 12-21 Ιανουαρίου, το Τουρκμενιστάν διέκοψε την παροχή φ.α. για τεχνικούς λόγους, αλλά 

στη συνέχεια οι προμήθειες αποκαταστάθηκαν. 

Το Ουζμπεκιστάν είναι σε θέση να παράγει περίπου 70 δις κ.μ. φ.α. ετησίως, αλλά λόγω της εξάντλησης 

των αποθεμάτων, των ενεργειακών απωλειών λόγω πεπαλαιωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και της 

έλλειψης αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου, οι προμήθειες υδρογονανθράκων έχουν μειωθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 2022, η παραγωγή φ.α. μειώθηκε κατά 4% σε σύγκριση με το 2021, 

στα 51,7 δις κ.μ. Το 2023, η χώρα εκτιμάται ότι θα παράγει 56,3 δις κ.μ. φ.α. 
Πηγή: https://www.interfax.ru/world/883307  

 

https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/19/uzb-sg-company/
https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/19/new-tashkent/
https://asia.nikkei.com/Business/Telecommunication/Uzbek-telecom-to-receive-150m-loan-from-Japanese-lenders
https://dunyo.info/ru/site/blog/investitsii
https://www.interfax.ru/world/883307
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 Οδικός χάρτης Ουζμπεκιστάν – Gazprom για την προμήθεια φ.α. 

Στις 24/01/2023 το Υπουργείο Ενέργειας του Ουζμπεκιστάν και η ρωσική εταιρεία Gazprom υπέγραψαν 

οδικό χάρτη για συνεργασία στον τομέα φυσικού αερίου. Μια εβδομάδα νωρίτερα, η Gazprom είχε 

υπογράψει παρόμοιο έγγραφο με το Καζακστάν. Το Νοέμβριο, η Ρωσία είχε προτείνει στο Ουζμπεκιστάν 

και στο Καζακστάν να δημιουργήσουν μια «τριμερή ένωση αερίου». Η ρωσική πλευρά δήλωσε ότι αυτή 

η πρόταση δεν συνεπάγεται την παροχή φυσικού αερίου με αντάλλαγμα πολιτικούς όρους, αλλά αφορά 

τον συντονισμό εμπορικών συμφερόντων. Τον Δεκέμβριο με την έναρξη του κρύου καιρού στο 

Ουζμπεκιστάν (και της ενεργειακής κρίσης), ο Ο/Υπουργός Ενέργειας Z. Mirzamakhmudov, δήλωσε, ότι 

η χώρα διαπραγματεύεται την εισαγωγή φ.α. από γειτονικές χώρες στο πλαίσιο μιας εμπορικής σύμβασης 

και όχι μέσω «κάποιου είδους συμμαχίας ή ένωσης». 

Η ρωσική πλευρά πρότεινε την παροχή φ.α. ρ/προέλευσης με αντίστροφη σειρά, διαμέσου του 

Καζακστάν, μέσω του αγωγού Κεντρικής Ασίας (CAC). ΄Εθεσε όμως ως βασική προϋπόθεση τη 

μεταβίβαση του συστήματος μεταφοράς φ.α. του Ουζμπεκιστάν στη Gazprom, στην αξία της αγοράς 

(παρόμοιο αίτημα είχε διατυπώσει και στην Kazakgaz National Company, η οποία δεν συμφώνησε με 

αυτούς τους όρους). 

Η ρωσική πλευρά απαίτησε επίσης την εκχώρηση των δικαιωμάτων εξαγωγής φ.α. προς την Κίνα. Η 

Gazprom θα γινόταν συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία, αντί της ουζμπεκικής εταιρείας UzGazTrade. 

Ως αποτέλεσμα των διμερών διαπραγματεύσεων Δεκεμβρίου 2022, ο όρος αυτός απορρίφτηκε. 

Στο σχολιασμό του, για την τελική μορφή του οδικού χάρτη που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών, ο 

Ο/Υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι το σύστημα μεταφοράς φ.α. δεν θα παραδοθεί στην Gazprom, 

προβλέποντας μέτρα εισαγωγής του υδρογονάνθρακα από τη Ρωσία. Η κοινή ομάδα εργασίας, που 

καταρτίστηκε για αυτό το σκοπό, θα συζητήσει σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις προμήθειας φ.α. 
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/24/gas/  

 

 Συνεργασία με το Τουρκμενιστάν 

Η διοίκηση της εταιρείας JSC "Uzbekneftegaz" πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με μέλη 

αντιπροσωπείας της τουρκμενικής εταιρείας "Petronas Charigali Sdn Bhd". Κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων, τα μέρη εξέτασαν την πρόοδο στην υλοποίηση των συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί 

νωρίτερα και το ζήτημα διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας. Επισημάνθηκε η σημασία της ανάπτυξης 

αμοιβαία επωφελών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των εταιρειών. Στη συνάντηση, τα 

μέρη συζήτησαν επίσης τις προοπτικές αλληλεπίδρασης μεταξύ του διυλιστηρίου πετρελαίου της 

περιοχής Μπουχάρα και των επιχειρήσεων της PETRONAS Charigali (Τουρκμενιστάν) Sdn Bhd. 
Πηγή: https://teletype.in/@uzbekneftegaz_ung_ru/lgyzXLegFlq  

 

 Τρεις χώρες της Κεντρικής Ασίας συμφωνούν στους όρους κοινής παραγωγής υδροηλεκτρικής 

ενέργειας 

Στις 6 Ιανουαρίου, οι επικεφαλής ενέργειας του Ουζμπεκιστάν, της Κιργιζίας και του Καζακστάν 

συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα της Κιργιζίας για να υπογράψουν οδικό χάρτη για την κατασκευή του 

υδροηλεκτρικού σταθμού Kambarata στον ποταμό Naryn. Η πλευρά του Καζακστάν αναφέρει ότι η 

Kambarata θα πρέπει να γίνει ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στην Κιργιζία, παρέχοντας ηλ. 

ενέργεια στις χώρες της Κ. Ασίας και σταθεροποιώντας την υδροδότηση στην περιοχή. 
Πηγή: https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/486025?lang=ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/24/gas/
https://teletype.in/@uzbekneftegaz_ung_ru/lgyzXLegFlq
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/486025?lang=ru
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Διεθνή Φόρα και Εκθέσεις  

 

Tashkent International Investment Forum - Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ 

19 -20 Απριλίου, Τασκένδη 

Είναι μια πλατφόρμα διαλόγου μεγάλης κλίμακας για ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής Ασίας, όπου 

θα παρουσιαστεί το επενδυτικό δυναμικό του Ουζμπεκιστάν στις διεθνείς επενδυτικές και 

επιχειρηματικές κοινότητες. Το φόρουμ στοχεύει στην προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδυτικών οίκων, 

χρηματοπιστωτικών και οικονομικών οργανισμών και εταιρειών που ενδιαφέρονται να ενσωματωθούν 

στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά του Ουζμπεκιστάν. 

https://iift.uz/participants/entry-to-uzbekistan/  

 

Διεθνείς εκθέσεις στο Ουζμπεκιστάν που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές τρίμηνο 

 

 Tashkent Fashion & Textile Exhibition  
Ημερομηνία: 2 – 4 Φεβρουαρίου 2023 

Τόπος: Uzexpocentre, Τασκένδη  

Web: https://tftexpo.com/en/  

 

 BuildTech – International Exhibition on Construction Technologies & Equipment  

Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Uzexpocentre, Τασκένδη  

Web: https://buildtech.uz/en/ 

 

 AgroWorld Uzbekistan – 18
th
 International Exhibition on Agriculture  

Ημερομηνία: 15– 17 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Uzexpocentre, Τασκένδη  

Web: https://www.agroworld.uz/en/  

 

 UzFood – 22
nd

 International Exhibition on Food, Ingredients and Food Technologies 

Ημερομηνία: 28– 30 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Uzexpocentre, Τασκένδη  

Web: https://uzfoodexpo.uz/en/  

 

 UzCharmExpo – Leather, Footwear, Clothing & Accessories, Fur & Wool 

Ημερομηνία: 5 – 7 Απριλίου 2023 

Τόπος: Uzexpocentre, Τασκένδη  

Web: https://www.uzcharmexpo.uz/en  

 

 MebelExpo – 19
th
 Int’l Exhibition on Production Technologies. Woodworking. Furniture and 

сomponents 

Ημερομηνία: 12 – 14 Απριλίου 2023 

Τόπος: Uzexpocentre, Τασκένδη  

Web: https://mebelexpo.uz/en/  

 

 TIHE – 27th Tashkent International Healthcare Exhibition 

Ημερομηνία: 13 – 15 Απριλίου 2023 

Τόπος: Uzexpocentre, Τασκένδη  

Web: https://tihe.uz/en/  

https://iift.uz/participants/entry-to-uzbekistan/
https://tftexpo.com/en/
https://buildtech.uz/en/
https://www.agroworld.uz/en/
https://uzfoodexpo.uz/en/
https://www.uzcharmexpo.uz/en
https://mebelexpo.uz/en/
https://tihe.uz/en/
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ /  ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Μόσχας, παρακαλείστε 

όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-moscow@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 

υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσης τους ή για στατιστικούς 

σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό 

και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το 

Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές 

(Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 

από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και από ενημέρωση από το οικείο Γραφείο Ευρ. 

Αντιπροσωπείας. Το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν 

εγγυάται την ακρίβειά τους. 
 

 

mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

