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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

(Ιαν.-Δεκ. 2022 σε % σύγκριση με Ιαν.-Δεκ. 2021) https://stat.uz/ 

  
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 

        105,7% 

 

ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

        106,6% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

        105,2% 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

        103,6% 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

        100,5% 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

           105,6% 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

         100,9% 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

         112,3% 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

         115,9% 

 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

  36.024.946 

                      (01.01.2023) 

 

 

Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / Σουμ 
1 ευρώ = 11.943,74 σουμ (28.02.2023) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / σουμ στο διάστημα 01.02.2023 – 28.02.2023: 
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Με Απόφαση του Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, στις 18 

Φεβρουαρίου 2023, εγκρίθηκαν οι Βασικές αρχές της Μακροπροληπτικής Πολιτικής 

(Macroprudential Policy). 

Κατά την ανάπτυξη αυτού του εγγράφου, ελήφθησαν υπόψη οι συστάσεις διεθνών οργανισμών όπως 

της Επιτροπής της Βασιλείας για την Εποπτεία του Τραπεζικού Συστήματος, του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως επίσης και η 

εμπειρία ξένων κεντρικών τραπεζών. 

Το πλαίσιο αναπτύχθηκε για να προσδιοριστεί, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια, η 

μακροπροληπτική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, τον εντοπισμό συστημικών κινδύνων και τη λήψη 

αποτελεσματικών απαντήσεων. 
Πηγή: https://cbu.uz/ru/press_center/news/874340/  

 

Συνοπτική οικονομική ενημέρωση   

 

Προκαταρκτικοί δείκτες ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών για το 2022 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Ουζμπεκιστάν, το έλλειμμα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών ανήλθε σε 511 εκατ. $ ΗΠΑ. 

Το αρνητικό ισοζύγιο του εμπορικού ισοζυγίου (αγαθών και υπηρεσιών), ανελθέν στα 15,7 δις $ 

ΗΠΑ, αντισταθμίστηκε από το θετικό ισοζύγιο, 15,2 δις $ ΗΠΑ, του πρωτογενούς και 

δευτερογενούς εισοδήματος. 

 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

Το 2022, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (εξαιρουμένου του μη νομισματικού χρυσού, που δεν 

χρησιμοποιείται για την άσκηση νομισματικής πολιτικής) αυξήθηκαν κατά 23% ή 2,8 δις $ ΗΠΑ σε 

σύγκριση με το 2021, προσεγγίζοντας τα 15,1 δις $ ΗΠΑ. 

Εξαιρουμένων των υπηρεσιών, οι εξαγωγές αγαθών (χωρίς νομισματικό χρυσό) αυξήθηκαν κατά 

18% ή 1,8 δις $ ΗΠΑ σε σύγκριση με το 2021 και ανήλθαν σε 11,8 δις $ ΗΠΑ (10 δις $ ΗΠΑ το 

2021).  

Τα κύρια μερίδια, σε αξία, των εξαγόμενων αγαθών αφορούσε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 3,3 

δις $ ΗΠΑ (3,2 δις $ ΗΠΑ το 2021), βασικά μέταλλα και προϊόντα από αυτά, 1,7 δις $ ΗΠΑ (1,0 δις 

$ ΗΠΑ το 2021), ορυκτά προϊόντα, 1,3 δις $ ΗΠΑ (962 εκατ. $ ΗΠΑ το 2021) και φυτικά προϊόντα, 

1,3 δις $ ΗΠΑ (1,2 δις $ ΗΠΑ το 2021). 

Οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 46% ή κατά 1,0 δις $ ΗΠΑ σε σύγκριση με πέρυσι, 

φτάνοντας τα 3,3 δις $ ΗΠΑ (2,3 δις $ ΗΠΑ το 2021). 

Η κύρια αύξηση στη διάρθρωση των εξαγωγών υπηρεσιών αφορούσε τις υπηρεσίες μεταφορών και 

ταξιδιών, ο όγκος των οποίων προσέγγισε τα 2,6 δις $ ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με 

το 2021, κατά 43% (781 εκατ. $ ΗΠΑ) και εξηγείται από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των 

διεθνών μεταφορών επιβατών, καθώς και από την αύξηση του αριθμού βραχυπρόθεσμων και 

μεσοπρόθεσμων επισκέψεων στο Ουζμπεκιστάν από πολίτες γειτονικών χωρών. 

 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών το 2022 αυξήθηκαν κατά 26% ή 7,2 δις $ ΗΠΑ σε σύγκριση με 

το 2021 και ανήλθαν σε 35 δις $ ΗΠΑ. 

Οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 28,6 δις $ ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 24% ή 5,5 δις $ ΗΠΑ σε 

σχέση με το 2021. 

Το κύριο μερίδιο των εισαγόμενων αγαθών αποτελούνταν από τις εξής ομάδες εμπορευμάτων: 

μηχανήματα, εξοπλισμός, 7,9 δις $ ΗΠΑ (6,2 δις $ ΗΠΑ το 2021), βασικά μέταλλα και προϊόντα 

https://cbu.uz/ru/press_center/news/874340/
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που κατασκευάζονται από αυτά, 3,7 δις $ ΗΠΑ (3 δις $ ΗΠΑ το 2021), εξοπλισμός μεταφορών, 3,6 

δις $ ΗΠΑ (2,8 δις $ ΗΠΑ το 2021) και χημικά προϊόντα, 3,3 δις $ ΗΠΑ (2,9 δις $ ΗΠΑ το 2021). 

Σε σύγκριση με το 2021, οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 34% ή 1,6 δις $ ΗΠΑ και 

ανήλθαν σε 6,3 δις $ ΗΠΑ (4,7 δις $ ΗΠΑ το 2021). Στη δομή των εισαγόμενων υπηρεσιών, σε 

σύγκριση με το 2021, σημειώθηκε αύξηση στις υπηρεσίες μεταφορών κατά 440 εκατ. $ ΗΠΑ και 

στις υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια κατά 1,0 δις $ ΗΠΑ. 

 

Πρωτογενές και δευτερογενές εισόδημα 

Το ισοζύγιο του πρωτογενούς εισοδήματος, το 2022, διαμορφώθηκε θετικό και ανήλθε σε 321 εκατ. 

$ ΗΠΑ (195 εκατ. $ ΗΠΑ το 2021), και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των 

εργαζομένων που μετέβησαν, για βραχυχρόνιο διάστημα, στο εξωτερικό, για να εργαστούν. 

Το ισοζύγιο του δευτερογενούς εισοδήματος, το 2022, διαμορφώθηκε επίσης θετικό, αυξημένο κατά 

2,3 φορές ή κατά 8,6 δις $ ΗΠΑ, λόγω των προσωπικών μεταβιβάσεων και ανήλθε σε 14,9 δις $ 

ΗΠΑ (6,4 δις $ ΗΠΑ το 2021). 
Πηγή: https://cbu.uz/ru/press_center/reviews/853096/  

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Γαλλική αλυσίδα καταστημάτων bi1: αποτελέσματα πρώτου έτους και σχέδια για το 2023 

Το 2022 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για τη γαλλική αλυσίδα καταστημάτων bi1. Το δίκτυο άνοιξε 

27 καταστήματα στις περιοχές Chilanzar και Mirzo-Ulugbek, διέθεσε στην κυκλοφορία περισσότερα 

από χίλια προϊόντα με τη δική της επωνυμία (private label) σε όλες τις κατηγορίες αγαθών: 

δημιούργησε 12 μάρκες, έχοντας αναλύσει περισσότερες από 600 εγκαταστάσεις παραγωγής σε όλο 

το Ουζμπεκιστάν.  

Η γαλλική αλυσίδα κέρδισε 3 υποψηφιότητες στο διαγωνισμό TAF! 2022 (Φεστιβάλ διαφήμισης της 

Τασκένδης): ένα χρυσό βραβείο στην κατηγορία Branding για τη δημιουργία και προώθηση της 

δικής της σειράς επωνυμίας, και δύο χάλκινα βραβεία στην κατηγορία New Product or Service 

Launch, σύμφωνα με την ψηφοφορία των χρηστών και της κριτικής επιτροπής. 

Το 2023, η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει ηλεκτρονικό εμπόριο για την παράδοση προϊόντων, από 

τα καταστήματα στον καταναλωτή, εντός μιας ώρας, στους κατοίκους όλης της Τασκένδης ή 

παραλαβή από το εκάστοτε επιλεγμένο κατάστημα bi1. 

Η bi1 είναι μέρος του γαλλικού ομίλου εταιρειών Schiever, που ιδρύθηκε το 1871 στη Γαλλία και 

έχει παρουσία στην Πολωνία, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Ο όμιλος εταιρειών 

περιλαμβάνει τις bi1, Auchan και Kiabi, Schiever Déco, Hôli και άλλες. 
Πηγή: https://www.spot.uz/ru/2023/02/10/bi1/  

 

 Η UzAuto Motors ξεκινά τη σειριακή παραγωγή των αυτοκινήτων Chevrolet Onix  

Ένα νέο στάδιο στην ανάπτυξη της παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, το οποίο περιλαμβάνει ένα 

σύνθετο σύστημα τοπικής παραγωγής εξαρτημάτων, σηματοδοτήθηκε από την έναρξη της 

παραγωγής ενός πλήρους κύκλου του Chevrolet Onix στο εργοστάσιο της UzAuto Motors στην 

Asaka. 

Περισσότεροι από 5.000 μηχανικοί συμμετείχαν στην παραγωγή ενός νέου μοντέλου αυτοκινήτου, 

ορισμένοι από τους οποίους είναι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου στην Τασκένδη. Σε 200 επιχειρήσεις 

του Ουζμπεκιστάν ξεκίνησε η παραγωγή 1,5 χιλ. ανταλλακτικών για το αυτοκίνητο Chevrolet Onix. 

Το νέο Onix είναι κατασκευασμένο στην παγκόσμια πλατφόρμα Global Emerging Markets (GEM). 

Για την ανάπτυξη αυτού του έργου επενδύθηκαν 427,6 εκατ. $ ΗΠΑ. Το μηχανολογικό δυναμικό και 

ο τεχνικός εξοπλισμός των επιχειρήσεων έχουν ήδη καταστήσει δυνατή την τοπική προσαρμογή του 

https://cbu.uz/ru/press_center/reviews/853096/
https://www.spot.uz/ru/2023/02/10/bi1/
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αυτοκινήτου Chevrolet Onix στο 50%, το επίπεδο του οποίου θα αυξηθεί στο 70% μέχρι το τέλος 

του 2023. 

Για να οργανώσει την παραγωγή του αυτοκινήτου Onix στο Ουζμπεκιστάν, η Uzavtosanoat 

υλοποίησε 12 νέα έργα τοπικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων νέων εργοστασίων και 

γραμμών παραγωγής υψηλής τεχνολογίας συνολικού ύψους 312 εκατ. $ ΗΠΑ. Η εισαγωγή νέων 

εγκαταστάσεων παραγωγής κατέστησε δυνατή τη δημιουργία περίπου 4.500 νέων θέσεων εργασίας. 
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/15/uzauto/  

 

 Πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός των μικρών επιχειρήσεων 

Την 1η Φεβρουαρίου 2023, ο αριθμός των μικρών επιχειρήσεων (εξαιρουμένων των αγροκτημάτων) 

ανήλθε 503.804, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 1,8 

φορές. Η δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει την ακόλουθη μορφή: το 2019 - 

274.949 μονάδες, το 2020 - 341.890 μονάδες, το 2021 - 417.244 μονάδες, το 2022 - 467.096 

μονάδες, το 2023 - 503.804 μονάδες. 
Πηγή: https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/35719-2kichik-tadbirkorlik-subyektlari-soni-qanchaga-ko-paygan-3  

 

 Επιτάχυνση της εισαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τεχνολογιών 

εξοικονόμησης ενέργειας.  
Το 50% των στεγών των νέων πολυώροφων κτιρίων θα καταλαμβάνεται από ηλιακούς συλλέκτες. 

Μετά σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, έτους 2023, από την 1η Μαΐου, το Ουζμπεκιστάν εισάγει την 

υποχρέωση εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών στο 50% τουλάχιστον του ελεύθερου τμήματος της 

στέγης πολυώροφων κτιρίων. 

Το έγγραφο ενέκρινε σχέδιο για την παροχή εγκαταστάσεων ηλιακών συλλεκτών σε 765 πολυώροφα 

κτίρια, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία το 2023.  

Το Υπουργείο Κατασκευών πρέπει επίσης, μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας και την Επιτροπή 

Τελωνείων, να βελτιώσει τις δεξιότητες των ειδικών εταιρειών στην εγκατάσταση και συντήρηση 

ηλιακών συλλεκτών στις περιφέρειες εντός ενός μηνός «με τη διαμόρφωση των απαραίτητων 

δεξιοτήτων και επικοινωνίας του τεχνικές πληροφορίες σε αυτούς».  
Πηγή: https://uza.uz/ru/posts/postanovlenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan_455014  
https://kun.uz/ru/news/2023/02/17/s-1-maya-na-kryshax-novostroyek-obyazatelno-ustanavlivayutsya-solnechnyye-paneli  

 

 Η S&P επανεξέτασε τις οικονομικές προοπτικές του Ουζμπεκιστάν 

Η Standard & Poor’s προέβλεψε ότι οι οικονομικές προοπτικές της χώρας θα χαρακτηρίζονται από 

μεγαλύτερη αστάθεια, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, της παγκόσμιας 

οικονομικής επιβράδυνσης και των πληθωριστικών πιέσεων. Η ανάπτυξη του 2022, που οφειλόταν 

σε εμβάσματα ρεκόρ, εισροές κεφαλαίων και μεταναστών, ενδέχεται να υποχωρήσει. Η «υψηλά 

συγκεντρωτική» διακυβέρνηση και η «αδιαφανής» λήψη αποφάσεων του Ουζμπεκιστάν, καθώς και 

η κρατική παρέμβαση στις αγορές θεωρούνται συστημκοί κίνδυνοι. Η S&P Global Ratings 

προβλέπει την αύξηση του ΑΕΠ του Ουζμπεκιστάν σε 5% το 2023 και 5,5% το 2024. 
Πηγή: https://storage.pardot.com/892491/1675934883y0Wwpyzy/BICRA_Uzbekistan.PDF  

 

 Το Ουζμπεκιστάν βελτίωσε τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη πολιτικής ανοιχτών 

δεδομένων 

Το Ουζμπεκιστάν κατέλαβε την 40η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, με 66 βαθμούς, στον τομέα 

πολιτικής ανοιχτών δεδομένων Open Data Inventory (ODIN), του οργανισμού Open Data Watch. Το 

2020, η χώρα είχε καταταγεί στην 44η  θέση με 63 βαθμούς. 

Η κατάταξη ODIN αξιολογεί την κάλυψη και το άνοιγμα επίσημων στατιστικών, για τον εντοπισμό 

κενών, την προώθηση πολιτικής ανοιχτών δεδομένων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την 

https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/15/uzauto/
https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/35719-2kichik-tadbirkorlik-subyektlari-soni-qanchaga-ko-paygan-3
https://uza.uz/ru/posts/postanovlenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan_455014
https://kun.uz/ru/news/2023/02/17/s-1-maya-na-kryshax-novostroyek-obyazatelno-ustanavlivayutsya-solnechnyye-paneli
https://storage.pardot.com/892491/1675934883y0Wwpyzy/BICRA_Uzbekistan.PDF
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ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και των χρηστών δεδομένων. 

Αξιολογεί την πληρότητα των στατιστικών προτάσεων μιας χώρας και τον βαθμό στον οποίο οι 

πληροφορίες που περιέχονται, συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας. 

Μεταξύ 2020 και 2022, η συνολική βαθμολογία του Ουζμπεκιστάν αυξήθηκε από 52 σε 56 βαθμούς, 

ως προς την κάλυψη των δεδομένων και από 72 σε 74, ως προς τη διαφάνεια των δεδομένων. 

Οι δείκτες για τις περιβαλλοντικές στατιστικές δεν αποτυπώνονται στην ανωτέρω κατάταξη. 

Επιγραμματικά, αναφέρεται ότι το 2020, στον τομέα της ρύπανσης, η χώρα είχε λάβει 56 βαθμούς. 

Μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας, το Ουζμπεκιστάν κατέλαβε την πρώτη θέση. Στην 

παγκόσμια κατάταξη, το Καζακστάν κατετάγη στην 48η, το Κιργιστάν στην 89η, το Τατζικιστάν 

στην 120η  και το Τουρκμενιστάν στη 192η. 

Την πρώτη θέση, με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης έτους 2022, κατέλαβε η Σιγκαπούρη. 

Ακολούθησαν η Δανία και η Φινλανδία. 
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/17/open-data/  

 

Εξωτερική Αγορά – Ξένες Επενδύσεις 

 

 Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ θα υποστηρίξουν μικρές επιχειρήσεις στο Ουζμπεκιστάν 

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Τασκένδη και o Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή 

Ανάπτυξη (USAID) υπέγραψαν Συμφωνία για την από κοινού υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων στο 

Ουζμπεκιστάν, στους κλάδους της γεωργικής και κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας. 

Αυτή η συμφωνία αναμένεται να βοηθήσει εν λόγω ο/επιχειρήσεις να αποκτήσουν εντονότερο 

εξαγωγικό χαρακτήρα, μεγιστοποιώντας τα οφέλη (χαμηλούς εισαγωγικούς δασμούς της 

αποδέκτριας χώρας). Το Ουζμπεκιστάν ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που έγινε δεκτή στο εν λόγω 

Σχέδιο του ΗΒ, το οποίο επιτρέπει στο 91% των αγαθών του Ουζμπεκιστάν να εξάγονται στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, με μηδενικό δασμό.  

Εν μέρει, ανωτέρω Συμφωνία υποκαθιστά παλαιότερο Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων 

(Generalized System of Preferences/GSP), του οργανισμού UNCTAD. 

Περιλαμβάνει δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης στη Σαμαρκάνδη, τη 

Μπουχάρα, το Ναμανγκάν, το Σιρ Ντάρια και το Καρακαλπακστάν, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης γυναικών στην ψηφιοποίηση σχεδίων κεντήματος και υποστήριξη στην εύρεση 

αγοραστών για την πώληση κεντημένων υφασμάτων. 

Επίσης, προβλέπει για την παροχή εκπαίδευσης σε τοπικούς αγρότες και γεωργικές εταιρείες σχετικά 

με την περιβαλλοντικά ορθή χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, τις πρακτικές παραγωγής και 

εκείνες μετά τη συγκομιδή, καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων και την πιστοποίηση.  

Επιπλέον, στοχεύει στην υποστήριξη της εξαγωγής, πιστοποιημένων διεθνώς, φρούτων και 

λαχανικών.  
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/18/uk-us/  

 

 Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από αιγυπτιακές εταιρείες στο Ουζμπεκιστάν 

Κατά την επίσκεψη του Ο/Υπουργού Επενδύσεων, Βιομηχανίας και Εμπορίου, κ. Laziz Kudratov, 

στην Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις με την εκεί επιχειρηματική κοινότητα, η 

οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για την υλοποίηση κοινών έργων με το Ουζμπεκιστάν. Συμφώνησαν 

στη δημιουργία Ομάδας Εργασίας, η οποία θα εκπονήσει έργα για την κατασκευή αιολικών και 

ηλιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και για την παραγωγή μετασχηματιστών και 

προϊόντων ηλεκτρικών καλωδίων. 

Η διοίκηση της αιγυπτιακής εταιρείας Fresh συμφώνησε στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την 

επεξεργασία χαλκού και παραγωγή ηλεκτρικού εξοπλισμού στην περιοχή της Τασκένδης. Επιπλέον, 

https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/17/open-data/
https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/18/uk-us/


 
6 

 

στην παραγωγή οικιακών συσκευών σχεδιάζεται να προσκληθεί ο όμιλος ElAraby, ο οποίος παράγει 

60 είδη προϊόντων με τα εμπορικά σήματα Sony, Toshiba, Sharp, Hitachi, NEC. 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις εταιρείες των κατασκευαστών υποδημάτων Al Rowad και 

ARC Shoes, καθώς και με έναν προμηθευτή ρούχων της διεθνούς επωνυμίας Lotus Garment. Τα 

μέρη σκοπεύουν να αναπτύξουν έργα για την κοινή παραγωγή δερμάτινων και 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. 

Κατά τις διαπραγματεύσεις με την Orascom Construction, εξετάστηκαν κοινές πρωτοβουλίες στον 

ενεργειακό τομέα, τα οικοδομικά υλικά και τις οδικές υποδομές. Η εταιρεία σκοπεύει να 

δημιουργήσει ένα βιομηχανικό πάρκο στο Ουζμπεκιστάν για την παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών 

και χημικών κατασκευών. Τα μέρη σχεδιάζουν να συνεργαστούν σε έργα στη βιομηχανία εξόρυξης 

και τροφίμων, καθώς και στην κατασκευή ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. 

Επιπλέον, συζητήθηκε η δυνατότητα υλοποίησης κοινών έργων με τον προμηθευτή λιπασμάτων 

Poliserve και τη φαρμακευτική εταιρεία Pharco, ενώ με την φαρμακευτική εταιρεία ACDIMA 

συμφωνήθηκε να οργανωθεί συμπαραγωγή στο Tashkent Pharma Park. 

Σε συνάντηση με την Cottonil, η οποία παράγει προϊόντα για brands όπως Zara, Calvin Klein και 

Hugo Boss, συμφωνήθηκε το θέμα της οργάνωσης συμπαραγωγής των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων στην πόλη Kashkadarya. 
https://miit.uz/ru/news/veduschie-egipetskie-kompanii-gotovy-k-realizatsii-sovmestnyh-proektov-v-uzbekistane17022023  

 

 Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης ενέκρινε σημαντική χρηματοδότηση για το Ουζμπεκιστάν 

Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB) ενέκρινε δάνειο 150 εκατ. $ ΗΠΑ και επιχορηγήσεις 400 

χιλ. $ ΗΠΑ, για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στο Ουζμπεκιστάν. Το πρόγραμμα 

υποστηρίζει την Κυβέρνηση στις προσπάθειές της να μεταρρυθμίσει το νομικό, ρυθμιστικό και 

θεσμικό πλαίσιο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημοσιονομικής 

διαχείρισης, τη βελτίωση της διακυβέρνησης και των επιδόσεων των κρατικών επιχειρήσεων (SOE), 

συμπεριλαμβανομένων των αντιμονοπωλιακών συστημάτων, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση 

της διαφθοράς και του ελέγχου. 
Πηγή: https://www.adb.org/ru/news/adb-approves-150-million-loan-improve-economic-management-uzbekistan  

 

 Το Ουζμπεκιστάν και το Αζερμπαϊτζάν ιδρύουν κοινό επενδυτικό ταμείο 
Το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε στην Τασκένδη ένα διαπεριφερειακό Φόρουμ του Ουζμπεκιστάν 

και του Αζερμπαϊτζάν. Τονίστηκαν οι προθέσεις για αύξηση του διμερούς εμπορίου έως 1,0 δις $ 

ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, σχεδιάζεται η αύξηση των αμοιβαίων 

παραδόσεων των απαιτούμενων προϊόντων και η δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης για άμεσες 

επιχειρηματικές επαφές. Για τη χρηματοδότηση κοινών έργων, στο Φόρουμ καταρτίστηκε συμφωνία 

για τη σύσταση κοινού επενδυτικού ταμείου με εγκεκριμένο κεφάλαιο 500 εκατ. $ ΗΠΑ. Επιπλέον, 

υπογράφηκε Οδικός Χάρτης συνεργασίας μεταξύ Τασκένδης και Μπακού και έγγραφα για την 

αδελφοποίηση πόλεων Μπουχάρα και Λάνκαραν, Χίβα και Σούσα, Κοκάντ και Σέκι, Σαμαρκάνδης 

και Γκάντζα. Συνολικά, ως αποτέλεσμα της εκδήλωσης, τα μέρη υπέγραψαν 11 εμπορικές και 

οικονομικές συμφωνίες σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής ανάπτυξης. 
Πηγή:https://kun.uz/en/news/2023/02/27/uzbekistan-azerbaijan-establish-a-joint-investment-fund-worth-500-million  

 

 Το Ουζμπεκιστάν έχει επεκτείνει τις εξαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών 

Οι εξαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών αυξήθηκαν από 417,2 εκατ. $ ΗΠΑ το 2017 σε 618,6 εκατ. 

$ ΗΠΑ το 2022, ήτοι 1,5 φορά. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εξαγωγών αφορούσαν το 

καρπούζι (κατά 152,2 φορές), το κεράσι (κατά 58,3 φορές), τις φράουλες (κατά 52,7 φορές), τα σύκα 

(κατά 41,4 φορές) και το αποξηραμένο μήλο (κατά 15,1 φορές). 

https://miit.uz/ru/news/veduschie-egipetskie-kompanii-gotovy-k-realizatsii-sovmestnyh-proektov-v-uzbekistane17022023
https://www.adb.org/ru/news/adb-approves-150-million-loan-improve-economic-management-uzbekistan
https://kun.uz/en/news/2023/02/27/uzbekistan-azerbaijan-establish-a-joint-investment-fund-worth-500-million
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Το 2022, στη διάρθρωση των εξαγωγών φρούτων και ξηρών καρπών, το μεγαλύτερο μερίδιο 

αντιστοίχησε στα φρέσκα σταφύλια (31,7%), στα αποξηραμένα σταφύλια-σταφίδες (13,6%) και στα 

ροδάκινα (11,0%). Ακολούθησαν: ο λωτός με μερίδιο 8,4%, το κεράσι - 5,4%, τα δαμάσκηνα - 

5,0%, το πεπόνι - 3,1%, το καρπούζι - 2,9% και το καρύδι - 1,8%. 

Το 2017-2022, προστέθηκαν άλλες 18 χώρες στους γεωγραφικούς προορισμούς των ο/εξαγωγών 

φρούτων και ξηρών καρπών, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Αλγερία, το Μεξικό, η Βραζιλία, η 

Σλοβακία και άλλες. 

Οι πέντε κορυφαίες εξαγωγικές αγορές αντιπροσωπεύονται παραδοσιακά από τις ακόλουθες χώρες: 

Ρωσία (361,3 εκατ. $ ΗΠΑ), Καζακστάν (118,4 εκατ. $ ΗΠΑ), Κιργιζία (26,4 εκατ. $ ΗΠΑ), Κίνα 

(19,2 εκατ. $ ΗΠΑ) και Τουρκία (13,6 εκατ. $ ΗΠΑ). 
Πηγή: https://kun.uz/ru/news/2023/02/27/uzbekistan-rasshiril-geografiyu-eksporta-fruktov-i-orexov  

 

 Το Ουζμπεκιστάν σχεδιάζει να αυξήσει τις εξαγωγές υπηρεσιών πληροφορικής στις ΗΠΑ 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τύπου του Προέδρου του Ουζμπεκιστάν, η μεγάλη προσοχή που δίνεται 

τα τελευταία χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών αποδίδει καρπούς. Πέρυσι, οι 

κάτοικοι του πάρκου πληροφορικής παρείχαν υπηρεσίες αξίας 5 τρις σούμ (420 εκατ. $ ΗΠΑ) και 

εξήγαγαν υπηρεσίες αξίας 140 εκατ. $ ΗΠΑ. 

Στο δημόσιο τομέα, 370 από τις 715 δημόσιες υπηρεσίες έχουν ψηφιοποιηθεί. Πέρυσι 12 εκατ. 

άνθρωποι έκαναν χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Σημειώνεται, ότι στο μέλλον, οι εξαγωγές υπηρεσιών πληροφορικής αναμένεται να προσεγγίσουν το 

1,0 δις $ ΗΠΑ. Αυτό απαιτεί τουλάχιστον 100 χιλ. ειδικευμένους προγραμματιστές, αρχιτέκτονες 

πληροφορικής, χειριστές και μηχανικούς. Σύμφωνα με ο/πηγές, θεωρείται απαραίτητο να επεκταθεί 

το δίκτυο υψηλής ταχύτητας διαδικτύου στις περιφέρειες, καθώς και να δημιουργηθεί ένα 

ευνοϊκότερο περιβάλλον για την παρουσία ξένων εταιρειών πληροφορικής. Απαιτείται, επίσης, η 

εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς με τη μεγαλύτερη ζήτηση από πολίτες και 

επιχειρηματίες. 

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανοίξει στη χώρα 215 εκπαιδευτικά κέντρα πληροφορικής, στα οποία 

παρέχονται πολλά οικονομικά κίνητρα. 

Ο Αρχηγός του Κράτους τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν πρόσθετες προϋποθέσεις για την 

προσέλκυση παραγγελιών από το εξωτερικό. Από αυτή την άποψη, τέθηκε το καθήκον να 

δημιουργηθεί ένα κέντρο ψηφιακής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για ξένες εταιρείες στο πάρκο 

πληροφορικής. 
Πηγή: https://kun.uz/ru/news/2023/02/22/uzbekistan-planiruyet-uvelichit-eksport-it-uslug-do-1-mlrd  

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 

 Μνημόνιο Συναντίληψης με κινεζική εταιρεία για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών 

Στο πλαίσιο επίσκεψης του Υπουργού Ενέργειας της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, κ. Zhurabek 

Mirzamahmudov, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης με την 

κινεζική εταιρεία CEEC ENERGY για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 

συνολικής ισχύος 2000 MW, στις περιοχές Kashkadarya, Bukhara και Samarkand. 

Στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου, η κινεζική εταιρεία θα πραγματοποιήσει άμεσες επενδύσεις στη 

χώρα, ύψους 2 δις $ ΗΠΑ. 

Οι πρώτες δυναμικότητες αυτών των φωτοβολταϊκών σταθμών σχεδιάζεται να τεθούν σε λειτουργία 

μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και οι μονάδες θα αρχίσουν να λειτουργούν με πλήρη ισχύ το 

2024, με αποτέλεσμα, να παράγονται 5,2 δις kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, εξοικονομώντας 

1,4 δις κ.μ. φυσικού αερίου. 
Πηγή: https://t.me/minenergy_uz/7312  

https://kun.uz/ru/news/2023/02/27/uzbekistan-rasshiril-geografiyu-eksporta-fruktov-i-orexov
https://kun.uz/ru/news/2023/02/22/uzbekistan-planiruyet-uvelichit-eksport-it-uslug-do-1-mlrd
https://t.me/minenergy_uz/7312
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 Κατασκευή του τρίτου κλάδου του αγωγού φ.α. «Μπουχάρα-Ουράλ» 

Το Καζακστάν σχεδιάζει να ξεκινήσει την κατασκευή του τρίτου κλάδου του αγωγού φ.α. 

Μπουχάρα-Ουράλ από το Ουζμπεκιστάν, μέσω του Καζακστάν, στη Ρωσία τον Μάρτιο τ.ε. Αυτό 

ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Aktobe του Καζακστάν, Yerali Tugjanov. Σύμφωνα με τον 

κυβερνήτη, πρόκειται για ένα «πολύ μεγάλο έργο» συνολικού κόστους περίπου 95,6 εκατ. $ ΗΠΑ. 

Το συνολικό μήκος του αγωγού φ.α. που συνδέει το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και τη Ρωσία 

ξεπερνά τα 4.500 χιλ. Ο πρώτος από τους δύο κλάδους του αγωγού Gazli-Chelyabinsk τέθηκε σε 

λειτουργία το 1963 και ο δεύτερος, Gazli-Chelyabinsk-Sverdlovsk, το 1966. Ο έλεγχος και η 

συντήρηση του αγωγού πραγματοποιούνται από την Gazprom. 
Πηγή: https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/27/gas-union/  

 

 

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 

 

 BuildTech – International Exhibition on Construction Technologies & Equipment  
Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Uzexpocentre, Τασκένδη  
Web: https://buildtech.uz/en/ 

 

 AgroWorld Uzbekistan – 18th International Exhibition on Agriculture  
Ημερομηνία: 15– 17 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Uzexpocentre, Τασκένδη  
Web: https://www.agroworld.uz/en/  

 

 UzFood – 22nd 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  

 

https://www.gazeta.uz/ru/2023/02/27/gas-union/
https://iift.uz/participants/entry-to-uzbekistan/
https://buildtech.uz/en/
https://www.agroworld.uz/en/
https://uzfoodexpo.uz/en/
https://www.uzcharmexpo.uz/en
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 MebelExpo – 19th 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/  

 

 
 

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. 
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