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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Γενικά χαρακτηριστικά χώρας 

Επίσηµη ονοµασία Ουζµπεκιστάν (Republic of Uzbekistan) 

Πρωτεύουσα Τασκένδη 

Έκταση 447. 400 τ.χλµ. 

Πολίτευµα Προεδρική Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία. Ο Πρόεδρος είναι ο επικεφαλής 
της Κυβέρνησης 

Πρόεδρος Shavkat Mirziyoyev (από το 2016) 

Νόµισµα 
SUM (UZS) : 1 € = 9593.1817 UZS (06.06.2019) 

                         1 δολ. = 8.470,0000 UZS (06.06.2019) 

Γεωγραφία Συνορεύει µε Καζακστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν, Αφγανιστάν και 
Τουρκµενιστάν 

Φυσικοί πόροι 
Βαµβάκι, Φρούτα/Λαχανικά, Δηµητριακά, Καπνός, Μαλλί, Μετάξι, 
Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Άνθρακας, Λιγνίτης, Πολύτιµα Μέταλλα 
(Χρυσός, Ασήµι), Φθορίτης, Ψευδάργυρος, Χαλκός. 

2. Δηµογραφικά στοιχεία 

Πληθυσµός 32,7 εκ. 

Αστικοποίηση Τα 51% των Ουζµπέκων ζει σε αστικά κέντρα. 

Μεγαλύτερες πόλεις Τασκένδη (πρωτεύουσα µε 2.3 εκ.), Σαµαρκάνδη, Νamangan, Andijan 

Εθνοτικές οµάδες 
Ουζµπέκοι (80%), Ρώσοι (5,5%), Τατζίκοι (5%), Καζάκοι (3%), 
Karakalpaks (2.5%) και Τάταροι (1,5%). Να σηµειωθεί ότι υπάρχει 
ελληνική κοινότητα περίπου 5000 ατόµων. 

3. Βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη 

 2017 2018 

Α.Ε.Π. (ονοµαστική αξία)  48,8 δις δολ. 43,3 (2018) 

Α.Ε.Π. (κατά κεφαλή) 1.520 δολ. 1.326 δολ. 

Μεταβολή Α.Ε.Π. +5,7% +5% 

Πληθωρισµός +12,5% 19,2% 

Συναλλαγµατική Ισοτιµία 
(Uzbekistani Sum - US) 

1 Eυρώ = UZS 9.381 – (Οκτώβριος 
2017) 

1 Ευρώ = UZS 9.39 – 
(Οκτώβριος 2018) 

Ανεργία 5,8% 9,3% 
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Πρόκειται για την πολυπληθέστερη χώρα της Κεντρικής Ασίας µε 33 εκ. κατοίκους, η οποία 
επηρεάσθηκε ιδιαίτερα από τη ρωσική ύφεση, αφού ήταν ο δεύτερος µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος 
της Ρωσίας και αποτελούσε την κύρια πηγή µεταναστευτικών εµβασµάτων των Ουζµπέκων 
εργαζόµενων σε αυτήν. Είναι η 4η χώρα-µέλος της ΚΑΚ από άποψη ΑΕΠ. Διοικητικά διαιρείται σε 14 
περιοχές. 

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον νέο Πρόεδρο Mirziyoyev (ο οποίος διαδέχθηκε τον Πρόεδρο  
Karimov µετά από θητεία 25 ετών, επί της διοίκησης του οποίου ήταν Πρωθυπουργός) στις 
04.12.2016, ξεκίνησε ευρεία προσπάθεια µετασχηµατισµού του οικονοµικού και κοινωνικού µοντέλου 
της χώρας. Βασικές κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής του νέου Ουζµπέκου Προέδρου είναι (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 ενασχόληση µε τη Κεντρική Ασία ως κορυφαία προτεραιότητα εξωτερικής 
πολιτικής. 

To AEΠ της χώρας σε ποσοστό άνω του 50% προέρχεται από τη βιοµηχανία (κυρίως επεξεργασίας 
βάµβακος, υφασµάτων και οχηµάτων). Άλλοι σηµαντικοί τοµείς είναι η γεωργία (βαµβάκι φρούτα, 
λαχανικά), κατασκευές, µεταφορές, εµπόριο και υπηρεσίες. Η ευρύτερη περιοχή της Τασκένδης 
συνεισφέρει το 25% του συνολικού ΑΕΠ. Σηµαντικές πόλεις από οικονοµικής απόψεως είναι επίσης οι 
Σαµαρκάνδη, Fergana, Qarshi (Κashkadarya Region), Andijan, Navoi και Bukhara. Στις ανωτέρω 
περιοχές συγκεντρώνεται και το µεγαλύτερο ποσοστό ξένων επενδύσεων.  

Σύµφωνα µε στοιχεία του 2017, στη χώρα δραστηριοποιούνταν άνω των 6.000 ξένων επενδυτών 
(ενδεικτικά : General Motors ΜΑΝ, Κnauf, Mitsubishi, Coca-Cola, Nestle, Gazprom, British American 
Tobacco, κλπ.), προερχόµενες κυρίως από ΗΠΑ, Τουρκία, Ν. Κορέα, Γερµανία, Ρωσία και Ιαπωνία 
στους τοµείς της εξόρυξης, µεταποιητικής βιοµηχανίας, πληροφορικής και επικοινωνιών, µεταφοράς, 
υγείας, διανοµής ηλεκτρισµού -  φυσικού αερίου και ύδρευσης. 

To 2018 ανακηρύχθηκε σε «Έτος Επιχειρηµατικής Πρωτοβουλίας, Καινοτοµίας και Τεχνολογίας», 
συνολικής επενδυτικής δαπάνης 2,7 εκ. δολ., µε πέντε πυλώνες : καλή διακυβέρνηση, έννοµη τάξη, 
οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική σφαίρα και ασφάλεια. Για την υλοποίησή του εκδόθηκαν συνολικά 37 
διατάγµατα. Μεταξύ άλλων προβλεπόταν προσωρινή παύση στην άσκηση ελέγχου των οικονοµικών 
και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των εταιρειών για δύο έτη, ενώ µέχρι  01.01.2023 θα 
απαλλαγούν από φορολογικά βάρη τα νεοϊδρυθέντα Venture Capital Funds. Το 2019 ανακηρύχθηκε 
ως έτος «Επενδύσεων και Κοινωνικής Ανάπτυξης».   

Στα πλαίσια της αναπτυξιακής στρατηγικής 2017-2021, αναλήφθηκαν σηµαντικές  πρωτοβουλίες 
στους τοµείς: αναµόρφωσης της δηµόσιας διοίκησης, ενίσχυσης του Δικαίου, της φορολογίας, των 
τελωνείων, του χρηµατο-οικονοµικού τοµέα, της αγροτικής και βιοµηχανικής πολιτικής, όπως και 
µέτρα για την οικονοµική ανάπτυξη, π.χ. περιορισµός ελέγχων στην οικονοµική δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων, κατάργηση του συµβουλίου συντονισµού ελεγκτικών αρχών από 01.04.2018, 
κατάργηση περιορισµών για αγορά δεύτερης κατοικίας στην πρωτεύουσα Τασκένδη κλπ. 

Τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι επιχειρηµατίες κατά το 2017 (και τα οποία 
εξακολουθούν να υφίστανται), ήταν αδυναµία δανεισµού χωρίς εγγυήσεις, η υψηλή φορολογία, η 
γραφειοκρατία δηµοσίου και ελεγκτικών φορέων, η υψηλή διαφθορά και φαινόµενα δωροδοκίας στο 
δηµόσιο, τα δικαστήρια και τις φορολογικές αρχές. Η Transparency Int. κατέταξε το Ουζµπεκιστάν 
στην 157η θέση µεταξύ 180 χωρών σε θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς στην ετήσια έκθεσή της 
για το 2018. 
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Το Ουζµπεκιστάν είναι µεταξύ των 10 χωρών µε ταχεία οικονοµική βελτίωση (τουλάχιστον +5% 
ετησίως την τελευταία εικοσαετία). Οι ευνοϊκές προοπτικές τη χώρας ενισχύονται από την πολιτική 
του νέου Προέδρου Mirziyoyev, η οποία αποσκοπεί στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, µείωση της 
συναλλαγµατικών ελέγχων, βελτίωση των υποδοµών ηλεκτρισµού, διευκόλυνση αδειοδοτήσεων  
χρήσης γης, εισαγωγή νοµοθεσίας για θέµατα εταιρικής διαφάνειας, εφαρµογή ηλεκτρονικού 
συστήµατος καταβολής φόρων, διευκόλυνση ίδρυσης επιχειρήσεων, κλπ. 

Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ στις 09.05.2019 για την οικονοµική κατάσταση στο 
Ουζµπεκιστάν κατά το 2018 και τις εκτιµήσεις για µέχρι το 2021, προκύπτει ότι γενικά η χώρα 
έχει ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο µεταρρυθµίσεων (απελευθέρωση συναλλάγµατος, 
φορολογική αναµόρφωση κλπ) µε σκοπό τη µεταστροφή της προς µία οικονοµία της αγοράς. Το 
ΔΝΤ εισηγείται τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε προτεραιότητα τη διατήρηση της 
µακροοικονοµικής ισορροπίας και την αύξηση της απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταµείο 
προτείνει την εφαρµογή σφιχτής νοµισµατικής πολιτικής, ελέγχου του πληθωρισµού και της 
πιστωτικής αύξησης, µείωσης εξωτερικών ελλειµµάτων, ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, 
περαιτέρω φορολογικής αναµόρφωσης, συνέχισης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων (βελτίωση 
επιχειρηµατικού κλίµατος, αναµόρφωση κρατικών επιχειρήσεων, ιδιωτικοποίηση, προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων, πάταξη διαφθοράς). 

Στο Ουζµπεκιστάν υπάρχουν σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στους τοµείς εξόρυξης φυσικού αερίου 
και ορυκτών, ηλεκτρικού ρεύµατος, υφασµάτων, ένδυσης, δέρµατος, χηµικών προϊόντων, 
µεταλλουργίας, δοµικών υλικών, υγείας τουρισµού, πληροφορικής και επικοινωνίας, επεξεργασίας 
τροφίµων (παραγωγής οίνων, σταφίδας / αποξηραµένων φρούτων) και βεβαίως εµπορίου. Τo 
Ουζµπεκιστάν συνεργάζεται µε διεθνείς συµβούλους για την ανάπτυξη σηµαντικών οικονοµικών 
τοµέων όπως πχ. την EBRD για τον ηλεκτρισµό και τις 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 McKinzey για τη χηµική 
βιοµηχανία, τη Boston Consulting Group για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. 

Συµπερασµατικά, η χώρα τελεί σε φάση συνεχούς µεταρρύθµισης, µε σκοπό το άνοιγµα της 
οικονοµίας και την αναδιάρθρωση - ένταξή της στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές 
δηµιουργούν πολλές ευκαιρίες µε αντίστοιχα όµως υψηλά επιχειρηµατικά ρίσκα.  

4. Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδας – Ουζµπεκιστάν 
 

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2018, η αξία των ελληνικών 
εξαγωγών στο Ουζµπεκιστάν ανήλθε σε 3,4 εκ. ευρώ (αυξηµένη κατά 38% έναντι του 2017), ενώ η αξία 
των εισαγωγών από το Ουζµπεκιστάν διαµορφώθηκε στα 1,63 εκ. ευρώ (µειωµένη κατά 1,46% έναντι 
του 2017). Το εµπορικό ισοζύγιο ήταν πλεονασµατικό για την Ελλάδα αυξηµένο κατά 120% έναντι του 
2017. 

 

2016 2017 2018 2018/2017 
Εισαγωγές από Oυζµπεκιστάν  781.715 1.661.938 1.637.629 -1,46% 
Εξαγωγές προς Ουζµπεκιστάν 1.030.286 2.462.138 3.398.542 38,03% 
Ισοζύγιο 248.571 800.200 1.760.913 120,06% 
Ογκος εµπορίου 1.812.001 4.124.076 5.036.171 22,12% 
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Διµερές εξαγωγικό εµπόριο 2016-2018 σε ευρώ 
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Τα σηµαντικότερα ελληνικά προϊόντα που εξήχθησαν προς Ουζµπεκιστάν το 2018 ήταν 
εντοµοκτόνα (µερίδιο 26,88% επί συνόλου ελληνικών εξαγωγών), µοσχεύµατα φυτών (18,78%), 
µηχανικές συσκευές ψεκασµού (13,35%), θερµαντήρες νερού (7,81%), φάρµακα (µερίδιο 5,18% ), 
εξοπλισµός τουαλετών (2,63%), παραφινέλαιο (2,26%), αεραντλίες (1,22%), µάρµαρα (1,08%), 
συσκευές ψησίµατος (1,09%), µηχανές αρµέγµατος (3,53%). 

Τα σηµαντικότερα προϊόντα που εισήχθησαν από το Ουζµπεκιστάν το 2018 ήταν 
ακατέργαστος µόλυβδος (36,53% επί συνόλου εισαγωγών), πολυαιθυλένιο (26,9%), λάδια από 
πετρέλαιο (16,43%), σταφίδες σουλτανίνες (7%), καπνά ακατέργαστα (3,1%), βαµβάκι (2,23%). 
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η επιτυχής δραστηριοποίηση στην αγορά του Ουζµπεκιστάν εξαρτάται από πληθώρα  
παραγόντων. Η συνεχής προσπάθεια µετασχηµατισµού της οικονοµίας και της κοινωνίας, 
δηµιουργεί ένα ευµετάβλητο θεσµικό πλαίσιο κανόνων, προσφέροντας µεγάλες ευκαιρίες 
δραστηριοποίησης στην αγορά, ταυτόχρονα όµως µε υψηλούς κινδύνους. Σηµαντικό στοιχείο 
επιτυχίας εισόδου στην αγορά είναι η επιλογή εκείνου του συνεργάτη (εισαγωγέα ή 
αντιπροσώπου), ο οποίος θα έχει τις κατάλληλες επαφές και θα γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της 
αγοράς.  

5. Θεσµικό πλαίσιο 

5.1 Νοµικές µορφές εταιρειών 

 

Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές µπορούν να δραστηριοποιηθούν στο Ουζµπεκιστάν µε τις 
ακόλουθες νοµικές µορφές :  

- Joint Stock Company (JSC) : η οποία ευθύνεται εξ’ ιδίων για τις υποχρεώσεις της. Το 
ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο ανέρχεται σε $ 400.000 (το οποίο σχεδιάζεται να µειωθεί 
στα $ 51.000, στο πλαίσιο της πολιτικής προσέλκυσης ξένων επενδύσεων) και µπορεί να 
ανήκει κατά 100% σε ξένο ιδιοκτήτη. Στην εν λόγω νοµική µορφή το κεφάλαιο της 
επιχείρησης αποτελείται από µετοχές. 

- Limited Liability Company (LLC) : η οποία αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη νοµική 
µορφή, µπορεί να ιδρυθεί από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε το ύψος του εταιρικού 
κεφαλαίου να ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας, µε ελάχιστο, οριζόµενο εκ του 
νόµου, ύψος τα $ 950. Οι µέτοχοι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας µε το 
ύψος της οικονοµικής τους συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Η βασική διαφορά µε την 
JSC είναι ότι η LLC δεν εκδίδει µετοχές. Μπορεί επίσης να ανήκει κατά 100% στο ξένο 
ιδιοκτήτη.  

- Γραφείο Αντιπροσωπείας (ΓA): δεν αποτελεί νοµική οντότητα και δεν µπορεί να έχει 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε οικονοµικό αποτέλεσµα. Βασικό σκοπός ίδρυσης ενός 
ΓΑ είναι η υλοποίηση δραστηριοτήτων marketing και άλλων µη συναλλακτικών δράσεων. 
Απαιτείται ετήσια αίτηση για την ανανέωση της αδείας λειτουργίας υποκαταστήµατος. 

- Υποκατάστηµα : Δεν απαγορεύεται από τη νοµοθεσία η ίδρυσή τους αλλά στην πράξη 
δεν υφίστανται υποκαταστήµατα στη χώρα.  

5.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρείας 

Ανάλογα µε τους στόχους της επιχείρησης, η έναρξη επιχειρηµατικής δράσης µπορεί να γίνει είτε 
µε ίδρυση νέας εταιρείας, είτε µε αγορά µετοχών / απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 
υφιστάµενης εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται σχετική έγκριση από την 
κυβέρνηση. Στην περίπτωση αγοράς εταιρικών µετοχών πρέπει να καταβληθεί σχετικός φόρος. 
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Η ίδρυση εταιρείας προϋποθέτει τη εγγραφή της σε συγκεκριµένα Κέντρα στο Δήµο ή στην 
Περιφέρεια (ανήκουν στο Υπ. Δικαιοσύνης), τα οποία εφαρµόζουν πολιτική one stop shop 
(δέχονται δηλαδή το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών).  

Η διάρκεια της εγγραφής διαρκεί περίπου 30 λεπτά, εφόσον κατατεθούν σωστά όλα τα 
δικαιολογητικά, η συγκέντρωση των οποίων όµως µπορεί να απαιτήσει αρκετές εβδοµάδες. 
Εφόσον τα δικαιολογητικά γίνουν αποδεκτά η εταιρεία καταγράφεται ταυτόχρονα στη 
φορολογική και τη στατιστική αρχή.  

Μεταξύ των αναγκαίων δικαιολογητικών, πρέπει να κατατεθούν τραπεζική βεβαίωση για την 
καταβολή του παραβόλου εγγραφής της επιχείρησης, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τη 
νοµική της µορφή.  

Ειδικά για τη δηµιουργία γραφείου αντιπροσωπείας, η εγγραφή γίνεται στην Κρατική Επενδυτική 
Επιτροπή του Ουζµπεκιστάν και η έγκριση που δίνεται κυµαίνεται µεταξύ 1-3 ετών µε δυνατότητα 
επιµήκυνσης. Το τέλος ίδρυσης ανέρχεται σε περίπου $ 1200 και η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 
εργάσιµες ηµέρες. 

Η νεοϊδρυθείσα εταιρεία οφείλει να έχει ασφαλιστήριο συµβόλαιο, για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων της ως εργοδότου, εντός 15 ηµερών από την ίδρυσή της, καθώς και να ενηµερώσει 
την αρµόδια φορολογική αρχή για τον επιλεγόµενο τρόπο φορολόγησης της.  

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, η εταιρεία εγγράφεται στο Μητρώο  Εταιρειών και 
Οργανισµών και της αποδίδεται ειδικός 9ψήφιος κωδικός.  

Το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού γίνεται σε εµπορική τράπεζα σε εγχώριο ή ξένο νόµισµα. H 
νοµοθεσία που διέπει τον τραπεζικό κλάδο τελεί υπό συνεχή αναθεώρηση, µε στόχο να γίνει 
περισσότερο ευνοϊκή έναντι των ξένων επενδυτών. Η χρήση πιστωτικών καρτών δεν είναι 
ιδιαίτερα διαδεδοµένη στη χώρα. 

Οι συναλλαγές εντός της χώρας γίνονται µόνο σε εθνικό νόµισµα. Η νοµοθεσία συναλλαγµατικής 
πολιτικής επίσης τελεί υπό αναθεώρηση. Από το Σεπτέµβριο του 2017 τα ουζµπεκικά νοµικά 
πρόσωπα µπορούν να αγοράζουν συνάλλαγµα από τις εµπορικές τράπεζες, µε σκοπό τη 
διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών τους. Οι κάτοικοι του Ουζµπεκιστάν µπορούν να πωλούν 
συνάλλαγµα σε ανταλλακτήρια συναλλάγµατος και να αγοράζουν συνάλλαγµα από τις εµπορικές 
τράπεζες, εφόσον αυτό όµως κατατίθεται σε λογαριασµό διεθνών καρτών και χρησιµοποιείται στο 
εξωτερικό. Έχουν καταργηθεί διατάξεις υποχρεωτικής πώλησης συναλλάγµατος από εξαγωγές.  

5.3 Καθεστώς Αδειοδοτήσεων 

Για συγκεκριµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες όπως κατασκευές, χηµικός και πετροχηµικός 
κλάδος, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κλπ., απαιτούνται ειδικές άδειες, η έκδοση των οποίων µπορεί 
να διαρκέσει µήνες.  

Σε ορισµένους κλάδους, όπως των αεροµεταφορών, σιδηροδρόµων, παραγωγής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιών και άλλων τοµέων σχετικών µε την εθνική ασφάλεια, απαγορεύεται η ξένη 
επιχειρηµατική ιδιοκτησία. Σε άλλους τοµείς όµως επιτρέπεται η ξένη επιχειρηµατική ιδιοκτησία 
υπό συγκεκριµένους περιορισµούς πχ. στα µέσα µαζικής επικοινωνίας  (ξένη συµµετοχή 
επιτρέπεται µέχρι του 30%), στο χρηµατο-οικονοµικό κλάδο (η νοµοθεσία αναφέρει 
συγκεκριµένα ποσά µέχρι τα οποία επιτρέπεται η ξένη συµµετοχή, σύµφωνα µε το καταστατικό 
της εταιρείας), ο ασφαλιστικός κλάδος, η διοργάνωση ταξιδιών κλπ. 
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5.4 Τιµολόγηση – Τρόποι πληρωµής 

H τιµολόγηση των προϊόντων πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους αντίστοιχους αναλογούντες φόρους 
και δασµούς. Παρέχονται φορολογικές και δασµολογικές ελαφρύνσεις για ορισµένες 
βιοµηχανικές δραστηριότητες. Γενικά τα εισαγόµενα προϊόντα είναι ακριβότερα των εγχωρίως 
παραγοµένων. 

Ο συνηθέστερος τρόπος πληρωµής είναι µέσω τραπεζικής πίστωσης. Οι εισαγωγείς βάσει της 
νοµοθεσίας (η οποία όµως τελεί υπό συνεχή µεταρρύθµιση, λόγω της πολιτικής διεθνοποίησης της 
οικονοµίας) δεν µπορούν να προπληρώσουν περισσότερο από το 15% της παραγγελίας τους, 
χωρίς έγκριση από το αρµόδιο υπουργείο, µε το υπόλοιπο 85% να καταβάλλεται µετά την 
παράδοση των προϊόντων. Ως εκ τούτου η ασφαλιστική κάλυψη του εξαγωγέα είναι απαραίτητη.  

5.5 Ιδιοκτησία γης 

Στο Ουζµπεκιστάν η γη ανήκει στο κράτος, το οποίο χορηγεί δικαίωµα µόνιµης ή προσωρινής 
χρήσης γης. Συνήθως το δικαίωµα χρήσης γης διαρκεί όσο το κτίσµα επί του οικοπέδου 
εξακολουθεί να ανήκει στην εταιρεία / φυσικό πρόσωπο. 

5.6 Τελωνειακή νοµοθεσία 

Οι κωδικοί συνδυασµένης ονοµατολογίας του Ουζµπεκιστάν βασίζονται στο Εναρµονισµένο 
Σύστηµα 2017. Το Ουζµπεκιστάν είναι µέλος των ακόλουθων διεθνών οργανισµών: Διεθνείς 
Μεταφορές ΤΙR, Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ). Οργανισµός Οικονοµικής 
Συνεργασίας (ΕCO), Συµφωνία Εναρµονισµένου Συστήµατος Κωδικών Προϊόντων, Παγκόσµιος 
Τελωνειακός Οργανισµός, ενώ έχει καθεστώς παρατηρητή στον ΠΟΕ.  

Επίσης, έχει συµφωνίες προτιµησιακής µεταχείρισης µε την ΕΕ (Συµφωνία Εταιρικότητας  και 
Συνεργασίας - PCA, χάριν της οποίας ορισµένα προϊόντα του Ουζµπεκιστάν εισάγονται ατελώς 
στην ΕΕ) και µε τις χώρες ΚΑΚ. Επίσης συµµετέχει σε Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων µε το 
Kαζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν και ΗΠΑ. 

Διακρίνουµε τους κάτωθι τρόπους τελωνειακών διαδικασιών : εισαγωγή, επανεισαγωγή, εξαγωγή, 
επανεξαγωγή, transit, προσωρινή εισαγωγή, τελωνειακή αποθήκευση, χρήση σε ελεύθερες ζώνες, 
αδασµολόγητη εισαγωγή, εισαγωγή για επεξεργασία, εισαγωγή για καταστροφή και παράδοση 
(εγκατάλειψη) στο Δηµόσιο, µε διαφορετικούς κανόνες.  

5.7 Διαδικασία εκτελωνισµού 

Ο εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για την υποβολή της τελωνειακής Δήλωσης, η οποία πρέπει να 
κατατεθεί το αργότερο 15 µέρες µετά την άφιξη των εµπορευµάτων, µαζί µε όλα τα αναγκαία 
συνοδευτικά έγγραφα (δηλωτέα αξία εµπορευµάτων, τιµολόγιο κλπ). Ο εισαγωγέας έχει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της εν λόγω Δήλωσης.  

Οι µεταφορικές εταιρείες οφείλουν να ενηµερώσουν εκ των προτέρων το αρµόδιο τελωνείο για 
την επικείµενη άφιξη εµπορευµάτων.  

Φυτοϋγειονοµικός και κτηνιατρικός έλεγχος 

Η εισαγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης υπόκειται σε έλεγχο στο Τελωνείο και πρέπει να 
συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό φυτο-υγειονοµικού ελέγχου. Αρµόδια είναι η 
Κρατική Φυτοϋγειονοµική Αρχή (υπόκειται στο Κυβερνητικό Συµβούλιο της χώρας). 
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Η εισαγωγή ζώντων ζώων και προϊόντων ζωϊκής προέλευσης γίνεται κατόπιν έγκρισης εισαγωγής 
από την Κρατική Κτηνιατρική Αρχή (υπόκειται στο Κυβερνητικό Συµβούλιο της χώρας), τα 
προϊόντα ελέγχονται στο Τελωνείο και πρέπει να συνοδεύονται από το κατάλληλο κτηνιατρικό 
πιστοποιητικό της χώρας εξαγωγής.  

Η εισαγωγή τροφίµων πρέπει να τηρεί τις, εκ της ουζµπεκικής νοµοθεσίας, προϋποθέσεις 
ασφάλειας και υγιεινής, σύµφωνα µε τις οποίες τα τρόφιµα κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις 
οµάδες (πρώτες ύλες – αλκοόλ, τρόφιµα - αλκοολούχα ποτά, προσθετικά τροφίµων και προϊόντα 
που θα αναµιχθούν µε τρόφιµα). 

Το Ουζµπεκιστάν αναγνωρίζει τα διεθνή standards του συστήµατος HACCP. Για την εισαγωγή 
τροφίµων και εξοπλισµού επεξεργασίας τροφίµων απαιτείται καταγραφή τους στο Υπ. Υγείας. 

Όσον αφορά στα γενετικά µεταλλαγµένα τρόφιµα (GMO) σηµειώνουµε ότι το Ουζµπεκιστάν δεν 
είναι µέλος του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης (το οποίο ρυθµίζει τα θέµατα GMO)  

5.8 Σήµανση / πιστοποίηση προϊόντων 

Γενικά, οι προϋποθέσεις σήµανσης αναφέρονται στο συµβόλαιο που έχει υπογραφεί µε τον 
εισαγωγέα.  

Ειδικά για τα καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων 
τα στοιχεία του εξαγωγέα στην ουζµπεκική γλώσσα. Επιπλέον πρέπει να αναφέρονται τα 
συστατικά του προϊόντος, ηµεροµηνία παραγωγής, εγγύηση του παραγωγού, τρόπος και οδηγίες 
χρήσης, ηµεροµηνία λήξης, συνέπειες αν καταναλωθεί µετά την λήξη και συνθήκες αποθήκευσης.  

5.9 Άδειες εισαγωγής/εξαγωγής 

Για την εµπορία ορισµένων ειδών απαιτούνται ειδικές άδειες, π.χ. κρυπτογραφικές συσκευές, 
εκρηκτικές ουσίες, πετρελαϊκά προϊόντα, ναρκωτικά, φαρµακευτικά, ιατρικός εξοπλισµός, 
πυροτεχνικά προϊόντα, τοξικά χηµικά και φάρµακα για ζώα. 

Επίσης ετησίως εκδίδεται από την κυβέρνηση κατάλογος καταναλωτικών προϊόντων, για τα οποία 
απαιτείται η έκδοση άδειας για την άσκηση χονδρεµπορίου. 

Τέλος, άδειες εισαγωγής απαιτούνται για συγκεκριµένα προϊόντα πχ. πολύτιµα µέταλλα, προϊόντα 
για στρατιωτική χρήση, ραδιενεργά προϊόντα και σχετικός εξοπλισµός κλπ.  

5.10 Εργασιακό Καθεστώς 

Νοµική βάση αποτελεί ο «Εργατικός Κώδικας», ο οποίος θέτει τα ελάχιστα standards στον 
εργασιακό τοµέα. Ο Νόµος επιτρέπει την υπογραφή συµβάσεων εργασίας για σύντοµο (ανάλογα 
µε τη φύση της εργασίας και τις διατάξεις του θεσµικού πλαισίου) ή µακρόχρονο αόριστο 
διάστηµα. Ο ελάχιστος χρόνος διακοπών είναι 15 αµειβόµενες ηµέρες. Δεν υφίσταται χρονικός 
περιορισµός στις άδειες ασθενείας. Η ίδρυση εργατικών σωµατείων αποτελεί πρωτοβουλία των 
εργαζοµένων και συνηθίζονται στις κρατικές, αλλά όχι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η άδεια 
µητρότητας είναι αµειβόµενη και διαρκεί 126 ηµέρες. Η ηλικία συνταξιοδότησης ανέρχεται στα 
55 έτη για τις γυναίκες  (µε 20 έτη εργασίας) και στα 60 για τους άνδρες (µε 25 έτη εργασίας). 
Καταβάλλεται αποζηµίωση σε περίπτωση απόλυσης, ενώ οι εργατικές διαφορές επιλύονται στα 
αστικά δικαστήρια. Η εργάσιµη εβδοµάδα ανέρχεται σε 40 ώρες και η επιπλέον εργασία 
αµείβεται υπερωριακά (το διπλάσιο της κανονικής ωροµίσθιας απασχόλησης).  

 Ξένοι υπήκοοι µπορούν να προσληφθούν ως υπάλληλοι ή διευθυντές, εφόσον όµως εκδοθούν οι 
σχετικές άδειες εργασίας (τόσο για το άτοµο, όσο και για το δικαίωµα της επιχείρησης να 
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προσλάβει ξένους υπηκόους), οι οποίες έχουν ισχύ από 6 µήνες ως ένα έτος µε δυνατότητα 
ανανέωσης. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών αυτών διαρκεί περίπου ένα µήνα και είναι 
αρµοδιότητα του External Labor Migration Matters Agency.  

Για ορισµένες θέσεις στον τραπεζικό και ελεγκτικό κλάδο οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι 
Ουζµπέκοι.  

5.11 Visa 

Από 15.07.2018 η Ελλάδα εντάσσεται στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες εφαρµόζεται η 
απλοποιηµένη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων (κατάργηση υποχρέωσης αυτοπρόσωπης 
υποβολής αιτήσεων στις προξενικές Αρχές του Ουζµπεκιστάν στο εξωτερικό, δυνατότητα 
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, ολοκλήρωση διεκπεραίωσης αιτήσεων εντός δύο εργασίµων 
µερών µε κόστος $ 20).  

Επιπλέον από 01.02.2019 έχει καταργηθεί η έκδοση βίζας για Έλληνες και για επισκέψεις µέχρι 
30 ηµέρες.  

Ποσά σε µετρητά άνω των $ 2.000 πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά κατά την είσοδο στη 
χώρα. 

6. Στρατηγική εισόδου 

Η στρατηγική εισόδου, ανάλογα µε τους στόχους της επιχείρησης µπορεί να γίνει : 

- είτε µε απευθείας πωλήσεις,  

- είτε σε συνεργασία µε εισαγωγέα / διανοµέα σε επίπεδο χώρας ή περιφερειακό. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται συνεργασία µε άτοµα έµπειρα και αξιόπιστα που γνωρίζουν την 
αγορά και τον τρόπο λειτουργίας της και το επιχειρηµατικό θεσµικό πλαίσιο. 

6.1. Δίκτυα Διανοµής 

Το ήµισυ σχεδόν του συνολικού πληθυσµού του Ουζµπεκιστάν (16 εκ. άτοµα) ζει στις περιοχές της 
Τασκένδης και της Fergana, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ως βασικά σηµεία εισόδου στην 
αγορά.  Άλλα µεγάλα επιχειρηµατικά κέντρα είναι η Σαµαρκάνδη, η Μπουχάρα (και οι δύο 
ελκύουν µεγάλο αριθµό τουριστών) και το Navoi (το οποίο αποτελεί κέντρο εξόρυξης χρυσού).  

6.2 Προώθηση – Διαφήµιση 

Τα έντυπα µέσα και η τηλεόραση αποτελούν τα πιο δηµοφιλή µέσα για διαφήµιση. Μέσω 
καλωδιακής τηλεόρασης προσφέρονται ρωσικά και αµερικανικά προγράµµατα.  

Στην ιστοσελίδα http://www.tashkent.org/uzland/npaper.html παρατίθενται πληθώρα εντύπων 
(στην ουζµπεκική, αγγλική και ρωσική γλώσσα) και ηλεκτρονικών µέσων, τα οποία θα µπορούσαν 
να χρησιµοποιηθούν για λόγους διαφήµισης και προώθησης. 
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6.3 Καταναλωτικό profile 1 

Το Ουζµπεκιστάν συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών χαµηλού εισοδήµατος ($ 1520 κατά κεφαλή 
ΑΕΠ), πράγµα που σηµαίνει ότι η καταναλωτική συµπεριφορά επηρεάζεται ιδιαίτερα από την 
τιµή του προϊόντος. Η τρέχουσα πολιτική ένταξης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον έχει 
δηµιουργήσει επάρκεια προϊόντων στην αγορά. Σε συνδυασµό µε τη χρήση υψηλής τεχνολογίας 
(χρήση smart phones), οι καταναλωτές τείνουν να στρέφονται στην κατανάλωση κινεζικών και 
τουρκικών προϊόντων, τα οποία αγοράζουν online σε τιµές ανταγωνιστικές.  

Παρά τη συνεχώς βελτιούµενη οικονοµική κατάσταση, εκτιµάται ότι το 13% του πληθυσµού ζει 
κάτω από το όριο της φτώχιας (εκ των οποίων 75% εκτός των αστικών κέντρων). Οι κάτοικοι της 
Τασκένδης έχουν την υψηλότερη αγοραστική δύναµη.  

Ο µέσος Ουζµπέκος καταναλωτής είναι νέος (µέσος ηλικιακός όρος 28,6 έτη) και καλά 
εκπαιδευµένος (το 99% έχει ανώτερη εκπαίδευση). Το 25% του πληθυσµού είναι κάτω των 24 
ετών.  

6.4 Βιοµηχανική ιδιοκτησία 

Το Ουζµπεκιστάν είναι µέλος σε όλες τις διεθνείς συµφωνίες για θέµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας. Η διάρκεια προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ανέρχεται σε 20 έτη 
για πατέντες, 10 έτη για trademarks (µε δικαίωµα παράτασης), 5 έτη για βιοµηχανικά σχέδια (µε 
δικαίωµα παράτασης).  

Για θέµατα καταπάτησης πνευµατικών δικαιωµάτων, η νοµοθεσία προβλέπει αστικές και ποινικές 
κυρώσεις.  

6.5 Πρακτικές οδηγίες 

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις κρίνεται σκόπιµο να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ακόλουθες 
παραµέτρους: 

- Η επιλογή της κατάλληλης νοµικής µορφής είναι σηµαντικό βήµα για την επιτυχή 
επιχειρηµατική δραστηριοποίηση στη χώρα, κυρίως γιατί επηρεάζει τη φορολογική της 
µεταχείριση. 

- Η επιλογή του κατάλληλου προσώπου για τη διοίκηση της εταιρείας (προκειµένου να 
ανοιχτεί ο εταιρικός τραπεζικός λογαριασµός) όσο και για το λογιστήριο από την αρχή 
λειτουργίας της είναι σηµαντική απόφαση. 

- Η επιλογή του κατάλληλου αντιπροσώπου / εισαγωγέα, ο οποίος θα γνωρίζει τις  
ιδιαιτερότητες της αγοράς και το διαρκώς ανανεούµενο θεσµικό πλαίσιο, ενώ θα διατηρεί 
τις κατάλληλες επαφές, οι οποίες θα διευκολύνουν το ξεπέρασµα των δυσκολιών κατά το 
στάδιο εισόδου.  

- Έχουν δηµιουργηθεί από µεγάλες εισαγωγικές εταιρείες κέντρα εξυπηρέτησης πελατών 
που καλύπτουν όλη την επικράτεια της χώρας. Η συνεργασία µε τέτοιες εταιρείες θα 
διευκολύνει την πολιτική εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και την εκπαίδευση του 
προσωπικού προώθησης των προϊόντων.  

 

                                                        
1 www.import-export.societegenerale.fr/en/country/uzbekistan/market-consumer 
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Πληρωµές 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την κάλυψη των 
εξαγωγών τους π.χ. µέσω εγγυητικών επιστολών, ανέκκλητων τραπεζικών πιστώσεων, ασφάλισης 
εξαγωγών, κλπ.  

Τοπικοί συνεργάτες και τοποθέτηση στελεχών από την Ελλάδα 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η τοποθέτηση ικανών στελεχών από την Ελλάδα, µε εξειδικευµένη 
εµπειρία και γνώση της τοπικής αγοράς και νοοτροπίας (κατόπιν σχετικής έγκρισης από τις 
ουζµπεκικές αρχές) και η προσεκτική επιλογή Ουζµπέκου συνεργάτη / εισαγωγέα / 
αντιπροσώπου. Τα στελέχη αυτά µπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση άλλων στελεχών στο 
Ουζµπεκιστάν.  

 

Προσεκτική διερεύνηση της αγοράς και των καναλιών διανοµής  

Συνιστάται η προσεκτική διερεύνηση της αγοράς για την προώθηση προϊόντων ή την υλοποίηση 
επένδυσης. Η χρήση εξειδικευµένων εταιρειών παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, στο αρχικό 
τουλάχιστον στάδιο, κρίνονται χρήσιµες. 

Τα επιχειρηµατικά σχέδια θα πρέπει να είναι καταλλήλως προσαρµοσµένα. Λόγω του µεγέθους 
της αγοράς απαιτείται ενδεχοµένως επιλογή µεγάλων εισαγωγέων, που θα καλύπτουν όλη την 
χώρα.  

Συνήθως, σηµεία εκκίνησης της δραστηριότητας είναι Τασκένδη και Fergana, στις οποίες κατοικεί 
το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού µε υψηλότερο εισόδηµα έναντι των άλλων περιοχών. 

Προσωπικές σχέσεις, κατανόηση της εγχώριας νοοτροπίας  

Το κλείσιµο συναντήσεων µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους, συχνά είναι δύσκολο, καθώς αργεί η 
επιβεβαίωσή τους. Η υποµονή και επιµονή είναι χρήσιµες.  

Η visit card πρέπει να είναι εκτυπωµένη στην ουζµπεκική ή ρωσική γλώσσα.  

Είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται οι ακριβείς τίτλοι των Ουζµπέκων συνοµιλητών στις 
επαφές µε αυτούς. Η χρήση του µικρού ονόµατος πρέπει να αποφεύγεται. 

Η Τασκένδη έχει κοσµοπολίτικο χαρακτήρα όπου το µοντέρνο ντύσιµο είναι αποδεκτό. Όµως στα 
παζάρια, στην παλιά πόλη της Τασκένδης και εκτός της πρωτεύουσας υπάρχει η τάση για χρήση 
της παραδοσιακής συντηρητικής ένδυσης. Στις επιχειρηµατικές επαφές θα πρέπει να επιλέγεται η 
κατάλληλη ενδυµασία (κοστούµι).  

Τηλεφωνική επικοινωνία 

Για κλήσεις από την Ελλάδα στο Ουζµπεκιστάν : 00 98 – 2ψήφιος κωδικός πόλης (πχ. Τασκένδη : 
71) - αριθµός συνδροµητή. 

Για κλήσεις από το Ουζµπεκιστάν στην Ελλάδα: 001 - 30 - κωδικός πόλης - αριθµός συνδροµητή 

Υπάρχουν δύο εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας, η Uztelecom (εθνικός πάροχος) και η Buzton 
(δίκτυο digital) και πέντε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (Beeline, Ucell) 

Ο αριθµός χρηστών internet µεγαλώνει σταθερά, µε το 90% των κατοίκων της Τασκένδης να είναι 
ήδη χρήστες του διαδικτύου.  

Αεροµεταφορές 
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Ο εθνικός αεροµεταφορέας είναι η Uzbekistan Airways (HY). Άλλες εταιρείες µε πτήσεις προς το 
Ουζµπεκιστάν είναι η Aeroflot, η Turkish Airlines κλπ. Από Ελλάδα δεν εκτελείται κανένα 
δροµολόγιο προς Ουζµπεκιστάν προς στιγµήν, αλλα έχει κινηθεί η διαδικασία για µελλοντικό 
άνοιγµα αεροπορικής σύνδεσης. 

Ηµέρες Αργίας – Τοπική ώρα – Ωράριο λειτουργίας 

Οι επίσηµες αργίες στο Ουζµπεκιστάν είναι : 

1 Ιανουαρίου (πρωτοχρονιά) 

14  Ιανουαρίου (ηµέρα υπεράσπισης της πατρίδας) 

8 Μαρτίου (ηµέρα της γυναίκας) 

21 Μαρτίου (Νavruz) 

9 Μαΐου (ηµέρα µνήµης και τιµής) 

1 Σεπτεµβρίου (ηµέρα ανεξαρτησίας)  

1 Οκτωβρίου (ηµέρα Δασκάλων και Εκπαιδευτών) 

8 Δεκεµβρίου (ηµέρα Συντάγµατος) 

Ραµαζάνι 

Κουρµπάνι 

 

Η διαφορά ώρας µε την Ελλάδα είναι  2 ώρες το καλοκαίρι και µία ώρα το χειµώνα. Το 
Ουζµπεκιστάν δεν έχει θερινή και χειµερινή ώρα. 

Οι ώρες εργασίας συνήθως είναι από τις 09.00 – 18.00, από Δευτέρα – Παρασκευή.  
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Το κάθε νοµικό πρόσωπο στο Ουζµπεκιστάν µπορεί να επιλέξει τη φορολόγησής του, είτε µέσω 
του απλοποιηµένου συστήµατος (κυρίως για µικρές εταιρείες), είτε µέσω του γενικευµένου 
τρόπου φορολόγησής (για όλες τις εταιρείες).  

Ειδικά για τις εταιρείες χονδρεµπορίου, λιανεµπορίου, catering και εστίασης η επιλογή του 
απλοποιηµένου συστήµατος φορολόγησης είναι υποχρεωτική. Επίσης για εταιρείες µε ετήσιο 
κύκλο πωλήσεων άνω του 1 δις SUM υποχρεωτικά εντάσσονται στο γενικευµένο σύστηµα 
φορολόγησης 

Το απλοποιηµένο φορολογικό σύστηµα προβλέπει την καταβολή του ενοποιηµένου φορολογικού 
συντελεστή, ο οποίος αντικαθιστά τον ΦΠΑ και τις υποχρεωτικά καταβαλλόµενες εισφορές προς 
τα Δηµόσια Ταµεία. Ο ενοποιηµένος φορολογικός συντελεστής κυµαίνεται µεταξύ 5% - 33% 
ανάλογα µε το είδος της εταιρείας. 

Το φορολογικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό έτος.  

Πρέπει να επισηµανθεί ότι η κυβέρνηση της χώρας ανασχεδιάζει το σύνολο της φορολογικής 
πολιτικής και οι αλλαγές στην παρούσα φάση είναι συχνές. Σε αυτό το πλαίσιο και σύµφωνα µε 
τις τελευταίες διαθέσιµες πληροφορίες ισχύουν :  

7. Φόροι - Εισφορές 

7.1  Φορολογία Φυσικών Προσώπων 

Τα φυσικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι (διαµονή στη χώρα για 183 
µέρες και περισσότερο εντός 12 συνεχών µηνών) υποχρεούνται σε φορολογία για το σύνολο του 
εισοδήµατος τους (αποκτηµένο στο εσωτερικό ή εξωτερικό). Ο φορολογικός συντελεστής από 
01.01.2019 ανέρχεται σε 12%. 

7.2 Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

Ο γενικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται επίσης σε 12% από 01.01.2019. Όµως, ειδικά για 
τις τράπεζες και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ανέρχεται σε 20%.  

Η φορολόγηση των µερισµάτων ανέρχεται σε 5%. 

7.3 Ειδικότεροι φόροι 

- Φόρος περιουσίας : Ανέρχεται από 01.01.2019 σε 2%. 

- Φόρος Προστιθέµενης Αξίας : ανέρχεται σε 20%. Εκτιµάται ότι µπορεί να µειωθεί προς το 
τέλος του 2019. 

- Φόρος γης : εξαρτάται από την τοποθεσία του ακινήτου. Για την πόλη της Τασκένδης ο 
φόρος κυµαίνεται µεταξύ 297 SUM (περίπου $ 0,038) και  752 SUM (περίπου $ 0,09) ανά 
τετραγωνικό µέτρο. 

7. 4 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

Ο εργοδότης καταβάλλει :  

- ποσοστό 8% επί των µικτών αποδοχών των εργαζοµένων προς το Ταµείο Κοινωνικής 
Ασφάλισης υπέρ των εργαζοµένων,  
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- εισφορά υπέρ σύνταξης για τους εργαζοµένους ύψους 2% επί του µικτών αποδοχών τους 

- εισφορά υπέρ του κοινωνικού Ταµείου ύψους 25% (ή 15% για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις). 

7.5 Συµφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

- Οι συµβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήµατος ή/και Κεφαλαίου που έχει 
συνάψει η Ελλάδα µε σειρά χωρών παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα 
www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.  

- Η σχετική συµφωνία µε το Ουζµπεκιστάν κυρώθηκε µε τον Ν. 2659/1998 
(http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/ddos/sadf/FEK_UZBEKISTAN.p
df) και ισχύει από 01.01.200. 

8. Δασµοί 

Η βάση δεδοµένων Market Access Database της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει χρήσιµες 
πληροφορίες για την κοινοτική ονοµατολογία και τα ποσοστά τελωνειακών δασµών που 
επιβάλλονται κατά την εισαγωγή προϊόντων στο Ουζµπεκιστάν. Η πρόσβαση των 
ενδιαφεροµένων στην εν λόγω βάση είναι δωρεάν και δυνατή µέσω της ιστοσελίδας 
http://madb.europa.eu.  
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Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το Ουζµπεκιστάν από το 1991 (έτος ανεξαρτησίας) έχει ακολουθήσει µία ιδιαίτερα προσεκτική 
πολιτική µετάβασης προς την οικονοµία της αγοράς. Κατά την τελευταία δεκαετία έχει επιτύχει 
υψηλούς ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ (6% - 8% ετησίως, συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών µε 
τους υψηλότερους ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ παγκοσµίως).   

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους επενδυτές η εις βάθος  ενηµέρωση επί του επενδυτικού 
θεσµικού πλαισίου, το οποίο αλλάζει συχνά στα πλαίσια των προσπαθειών για σταδιακή 
µετάβαση σε καθεστώς οικονοµίας αγοράς και για προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τοµείς 
µεταποίησης µε υψηλή προστιθέµενη αξία.  

Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει ειδικό φορολογικό καθεστώς για συγκεκριµένη 
περίπτωση, εφόσον πρόκειται για µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα σε σηµαντικό οικονοµικό τοµέα.  

9. Κίνητρα Επενδύσεων 

Γενικά εφαρµόζεται καθεστώς µη διάκρισης έναντι των ξένων επενδυτών. Το κράτος προσφέρει 
επενδυτικά κίνητρα, τα οποία εξαρτώνται από το ύψος της επένδυσης και τον οικονοµικό τοµέα.  

Γενικά για επενδύσεις µέχρι $ 75.000, επιτρέπεται η αδασµολόγητη εισαγωγή µηχανολογικού 
εξοπλισµού για την πρώτη διετία λειτουργίας της.  

Για επενδύσεις άνω των $ 5 εκατ., εξασφαλίζεται η χρήση ίδιων φορολογικών συντελεστών για 
µία δεκαετία.  

Για επενδύσεις άνω των $ 50 εκατ., η κυβέρνηση αναλαµβάνει την κατασκευή των αντίστοιχων 
αναγκαίων υποδοµών µε δικά της έξοδα.  

Για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον $ 300.000, σε συγκεκριµένους κλάδους (πχ. υψηλής 
τεχνολογίας, υφασµάτων, τροφίµων, δοµικών υλικών, χηµικών, πετροχηµικών, ιατρικού 
εξοπλισµού, µηχανολογίας, γυαλιού, συσκευασίας, ανανεώσιµων πηγών, κάρβουνου, 
µικροβιολογίας, παιχνιδιών, τουριστικών υπηρεσιών, φιλοξενίας, άνθρακα) εξασφαλίζεται 
απαλλαγή από φόρους εισοδήµατος, γης, υποδοµών και υποχρεωτικής καταβολής στο Ταµείο 
Συντήρησης Οδών, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο που αυξάνει ανάλογα µε το ύψος της 
επένδυσης. 

10. Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες (ΕΟΖ) 

Στο Ουζµπεκιστάν υφίστανται επτά ΕΟΖ  

- Angren (βλ. http://fez.uz/) 

- Navoi (βλ. http://www.feznavoi.uz/) 

- Gijduvan (βλ. http://en.fezgijduvan.uz/) 

- Jizzakh (βλ. http://www.uzbekembassy.in/wp-content/uploads/2018/05/Presentation-of-
FEZ-Jizzakh.pdf) 

- Khazοrasp (βλ. http://www.hfez.uz/)  

- Kokand (βλ. http://www.uzbekembassy.in/wp-content/uploads/2018/05/Presentation-
of-FEZ-Kokand.pdf) και  
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- Urgut (http://www.uzbekembassy.in/wp-content/uploads/2018/05/Presentation-of-FEZ-
Urgut.pdf) 

Η εγκατάσταση σε αυτές παρέχει φορολογικές ελαφρύνσεις, υπηρεσίες οργανωµένων υποδοµών, 
τελωνειακές και συναλλαγµατικές διευκολύνσεις.  Η διάρκεια ισχύος των κινήτρων εγκατάστασης 
σε ΟΕΖ εξαρτάται από το ύψος της επένδυσης :  

- για επενδύσεις από $ 300.000 µέχρι $ 3 εκατ., τα ανωτέρω κίνητρα παρέχονται για τρία 
έτη,  

- για επενδύσεις µέχρι $ 5 εκατ. για πέντε έτη,  

- για επενδύσεις µέχρι $ 10 εκατ. για επτά έτη και  

- για επενδύσεις άνω των $ 10 εκατ. για 10 έτη.  

Στην ιστοσελίδα http://uzsm.uz/en/investorlar-diqqatiga/industrial-zonalari/ θα βρείτε επιπλέον 
στοιχεία για τις οικονοµικές ζώνες.  

11. Καθεστώς Ιδιωτικοποιήσεων 

Τo Oυζµπεκιστάν εφαρµόζει προσεκτική πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, στο πλαίσιο της ένταξής του 
στις διεθνείς οικονοµικές δοµές. Μέσω των ιδιωτικοποιήσεων επιδιώκεται η προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων.  

Βασικό χαρακτηριστικό της ουζµπεκικής οικονοµίας είναι ο κυρίαρχος ρόλος του κράτους στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε την EBRD, το 19% του ΑΕΠ προέρχεται από το 
δηµόσιο. Συνολικά το 2016 υπήρχαν 38.000 κρατικές επιχειρήσεις, κυρίως στους τοµείς της 
ενέργειας, µεταφορών, µεταλλουργίας, τηλεπικοινωνιών, γεωργίας και αυτοκινητοβιοµηχανίας. 

Ήδη σχεδιάζεται το θεσµικό πλαίσιο για την υλοποίηση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων, το 
οποίο τα επόµενα έτη θα εµπλουτίζεται. Αναφέρουµε συνέντευξη του Προέδρου της 
Uzbekneftegaz (κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου) σύµφωνα µε την οποία, µέχρι 
το τέλος του 2019 αναµένεται η διάσπαση της σε τρεις ξεχωριστές εταιρείες (διυλιστήρια, 
διαχείριση αγωγών και διανοµή), µε σκοπό την αύξηση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητάς 
της, την ενίσχυση της διαφάνειας και την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδυτικών 
κεφαλαίων. Επιπλέον, έχει ανακοινωθεί η πρόθεση ιδιωτικοποίησης του εθνικού αεροµεταφορέα, 
καθώς και σχέδια για ιδιωτικοποιήσεις γης. 

Σχέδια ιδιωτικοποιήσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα 
https://gkk.uz/en/activity/invest/1191-tsel-privatizatsii-v-uzbekistane-privlechenie-investitsij-3. 

Το σύνολο των νοµοθετικών κειµένων περί ιδιωτικοποιήσεων  είναι προσβάσιµα στην ιστοσελίδα 
https://gkk.uz/en/legislation-en. 

12. Πιστοληπτική ικανότητα – Κίνδυνοι και προοπτικές 

Στα τέλη του 2018 το Ουζµπεκιστάν αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από τη Standard and Poor’s 
(ΒΒ-), τη Fitch (ΒΒ-) και τη Moodys (Β1), ενώ και οι τρεις εταιρείες συµφωνούσαν ότι η 
κατάσταση κατά το 2018 θα παρέµενε σταθερή. 

Το γεγονός ότι αξιολογήθηκε από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σηµαίνει αναγνώριση της 
θέλησης και της ικανότητας της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της. Η 
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κατηγορία στην οποία εντάχθηκε από τις εταιρείες αξιολόγησης, περιλαµβάνει χώρες όπως το 
Βιετνάµ, Βραζιλία και η Γεωργία.  

Τα δυνατά σηµεία της χώρας είναι τα υψηλά ρευστά διαθέσιµα που διαθέτει, ο υψηλός ετήσιος 
ρυθµός ανάπτυξης και το χαµηλό εξωτερικό χρέος. Τα αδύνατα σηµεία της είναι το χαµηλό κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, η εξάρτησή της από λίγους κλάδους (βαµβάκι, ενέργεια) και οι αδύναµη θεσµική 
λειτουργία.  
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Στις 09.04.2018 υπεγράφη ο Ν. 472 περί «Δηµοσίων Προµηθειών», µε σκοπό τη διασφάλιση της 
διαφάνειας, του ανταγωνισµού και της αποτελεσµατικής χρήσης των δηµοσίων πόρων, ο οποίος 
είναι  διαθέσιµος στα αγγλικά στην ιστοσελίδα https://www.un.int/uzbekistan/news/law-
republic-uzbekistan-public-procurement. 

Ο νόµος εισάγει πέντε µορφές διαδικασιών για τις δηµόσιες προµήθειες, για δύο εκ των οποίων η 
απόφαση λαµβάνεται χωρίς την παρέµβαση φυσικών προσώπων.  

Αρµόδια Αρχή για την εκτέλεση του συστήµατος δηµοσίων προµηθειών είναι το National Agency 
for the Project Management (https://napm.uz/en/about/about-us/), υπό τον Πρόεδρο της χώρας.  

Η ουζµπεκική νοµοθεσία διακρίνει δύο τύπους δηµοσίων προµηθειών :  

- ανταγωνιστική δηµοπρασία (για την προµήθεια αγαθών, υπηρεσιών και κατασκευαστικών 
εργασιών, η χρηµατοδότηση των οποίων γίνεται από τον κεντρικό προϋπολογισµό εκτός 
και αν υφίσταται άλλη νοµοθετική πρόβλεψη) και 

- δηµοπρασία (για την προµήθεια υλικών / εξοπλισµού / εξαρτηµάτων από την εγχώρια ή 
ξένη αγορά αξίας άνω των 100.0000 δολ. ανά συµβόλαιο, τα οποία χρηµατοδοτούνται από 
Ταµεία εκτός προϋπολογισµού ή διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς) 
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ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

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.  

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. 

Η ουζµπεκική πλευρά δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη συνεργασία στον τουρισµό, προτείνοντας 
απλοποίηση της διαδικασίας θεωρήσεων και επαναλειτουργία της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης 
Αθήνας – Τασκένδης. Επίσης επιδιώκει συνεργασία στην κλωστοϋφαντουργία, τα αγροδιατροφικά 
προϊόντα, εξοπλισµό και τεχνολογία.  

Οι σηµαντικότερες προοπτικές συνεργασίας εντοπίζονται στους ακόλουθους τοµείς: 

- Ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών σε δοµικά υλικά, περιβάλλον, προϊόντα αλουµινίου, φάρµακα, 
γεωργικά προϊόντα, τρόφιµα, υλικά συσκευασίας, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός - 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 π.χ. µεγάλα έργα υποδοµής, 
κατασκευή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ηλιακά πάρκα, κλπ.  
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Z. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ελληνικές Αρχές 
 
Ελληνική Πρεσβεία     
Δ/νση: 4, Leontievsky pereulok, Moscow 125009 
Τηλ.: +7(495) 539 2941,  
E-mail: gremb.mow@mfa.gr 
Website: http://www.mfa.gr/russia 
 

Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Μόσχας  
Δ/νση: 4, Leontievsky pereulok, Moscow 125009 
Τηλ.: +7 (495) 539 2970,  
E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr  
Website: www.agora.mfa.gr 

                                                                          
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα 
Δ/νση: 14, Spiridonovka str., Moscow 123001 
Τηλ: +7 (495) 539 3840,         
E-mail: grgencon.mow@mfa.gr 
Website: http://www.mfa.gr/russia 

 
Για την έκδοση βίζας για τους Ουζµπέκους πολίτες  
λειτουργεί η ιστοσελίδα https://uz-gr.gvcworld.eu 
 
Ελληνικές Οµογενειακές Ενώσεις 
 
Σύλλογος Ελληνικού Πολιτισµού Τασκένδης 
Τηλέφωνο:  +9 989 032 01 911, 
κ. Ευστάθιος Κοσµίδης (Πρόεδρος) 
E-mail: e-kozmo@mail.ru 
 
 
Eπίσηµες Oυζµπεκικές Αρχές 
 
Eπίσηµη Ιστοσελία Προέδρου του Ουζµπεκιστάν  
Website : https://president.uz/en 
 
Ουζµπεκική Κυβέρνηση 
https://www.gov.uz/en 
 
Υπουργείο Εξωτερικών       
Website: https://mfa.uz/en/ 
 
Υπουργείο Οικονοµικών 
www.mf.uz 
 
Υπουργείο Οικονοµίας 
http://www.mineconomy.gov.uz/ 
 



24 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου  
Website: https://mift.uz/ 
 
Υπουργείο Αγροτικών Πόρων 
http://www.agro.uz/uz/ 
 
Υπουργείο Υδάτινων Πόρων 
http://www.water.gov.uz/uz 
 
Υπουργείο Ανάπτυξης  Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
http://mitc.uz/ru/ 
 
 
 
Άλλες Δηµόσιες Υπηρεσίες  

 
Κρατική Επιτροπή Στατιστικής 
https://stat.uz/uz/ 
 
Αντιµονοπωλιακή Κρατική Επιτροπή  
https://gkk.uz/en 
 
Κρατική Φορολογική Επιτροπή 
https://gkk.uz/en 
 
Kρατική Επιτροπή Υποστήριξης Ιδιωτικοποιηµένων Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης Ανταγωνισµού 
https://gkk.uz/en/ 
 
Κρατική Τελωνειακή Επιτροπή 

- http://www.customs.uz/uz 
- http://tarif.customs.uz/?lang=en_EN 

 
Κρατική Επιτροπή Ανάπτυξης Τουρισµού 
https://uzbektourism.uz/en 
 
Κρατική Επιτροπή Επενδύσεων (προσέλκυση) 
Website : http://invest.gov.uz/en/ 
 
Αρχή Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
http://www.ima.uz/uz/ 
 
National Agency for Project Management (Δηµόσιες Προµήθειες) 
https://napm.uz/en/about/about-us/ 
 
Κοινοβούλιο Ουζµπεκιστάν 
http://parliament.gov.uz/uz/ 
 
Trade Uzbekistan 
http://tradeuzbekistan.com/en 
 
Ιστότοπος παροχής πληροφοριών για επιχειρήσεις 
http://openinfo.uz/en/ 
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Golden pages - Associations 
https://www.goldenpages.uz/en/rubrics/?Id=4150&Page=1 
 
Βάση δεδοµένων νοµικών κειµένων 
http://www.lex.uz/ru/ 
 
Κτηµατολόγιο Δήµου Τασκένδης 
http://odnookno.uz/ru/ 
 
Ιστότοπος Δηµοσίων Προµηθειών 
https://dxarid.uzex.uz/ 
 
Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών 
http://cer.uz/en/ 
 
Χρηµατιστήριο Τασκένδης 
https://www.uzse.uz/ 
 
Δηµόσιο Ταµείο Αποκατάστασης και Ανάπτυξης Ουζµπεκιστάν 
http://ufrd.uz/ 
 

 

Περιφερειακές Διοικήσεις  
 
Συµβούλιο Υπουργών Δηµοκρατίας Κarakalpakstan 
https://sovminrk.gov.uz/qr 
 
Διοικητική Περιφέρεια Τασκένδης 
http://toshvil.uz/ 
 
Διοικητική Περιφέρεια Fergana 
https://fergana.uz/index.php?/ 
 
Διοικητική Περιφέρεια Buhkara 
http://www.buxoro.uz/ 
 
Διοικητική Περιφέρεια Navoi 
http://www.navoi.uz/ 
 
Διοικητική Περιφέρεια Samarkad 
https://samarkand.uz/ 
 
Δήµος Τασκένδης 
http://www.tashkent.uz/ 
 

 

Εµπορικά & Βιοµηχανικά Επιµελητήρια (ΕΒΕ) 
 
ΕΒΕ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  
http://chamber.uz/en/index 
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Αµερικανο – Ουζµπεκικό ΕΒΕ 
http://amcham.uz/ 
 

Μεγάλες κρατικές εταιρείες 
Οργανισµός Βάµβακος 
http://www.sifat.uz/ 
 
Ενωση Εταιρειών Παραγωγής Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων 
http://uzeltexsanoat.uz/en/ 
 
Εταιρεία Κρατικών Συγκοινωνιών 
http://tshtx.uz/index.php?lang=ru 
 
Κρατική Ραδιοτηλεόραση 
https://mtrk.uz/uz/ 
 
Κρατική Εταιρεία Ασφάλισης Εισαγωγών – Εξαγωγών 
http://www.uzbekinvest.uz/about-company 
 
Κρατική Εταιρεία Παραγωγής Οχηµάτων 
http://uzavtosanoat.uz/o-kompanii.html 
 
Κρατική Εταιρεία Σιδηροδρόµων 
http://www.railway.uz/uz/ 
 
Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
http://www.ung.uz/ 
 
Κρατική Εταιρεία Χηµικών Βιοµηχανιών 
http://uzkimyosanoat.uz/ 
 
Κρατικές Εταιρείες Ασφαλίσεων 

- http://www.agros.uz/about_us/info/ 
- http://www.kafolat.uz/en/ 

 
Κρατική Εταιρεία Δοµικών Υλικών 
http://uzsm.uz/en/ 
 
 

Κλαδικοί σύνδεσµοι (υπό µορφή κρατικών εταιρειών) 
 
Εθνική Ένωση Λογιστών και Ελεγκτών 
http://www.naaa.uz 
 
Agromir (Ενωση Παραγωγών Κονσερβοποιηµένων τροφίµων) 
http://www.agromir.uz 
 
 
Αlliance Textil (Eνωση Παραγωγών Υφασµάτων) 
http://alliancetextile.uz 
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Ενωση Παραγωγών Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας  
https://acafe.uz/ 
 
Ενωση Μαγείρων Ουζµπεκιστάν 
http://www.chefs.uz/en 
 
Ενωση Τελωνειακών Agents 
http://atb.uz/ 
 
Eνωση Διαµεταφορέων Οδικών Μεταφορών  
http://aircuz.uz/en/ 
 
Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών  
http://www.uz-insur.uz/ 
 
Ενωση Διαµεταφορέων Ουζµπεκιστάν 
http://www.uifa.uz/welcome-eng.html 
 
Ενωση Παραγωγών Αγροτικών Μηχανηµάτων 
http://uzagroservis.uz/?lang=uz 
 
Οµοσπονδία Εµπορικών Ενώσεων 
https://kasaba.uz/eng-faol-yosh-dasturchi-tanlovining-respublika-bosqichi/ 
 

Αντιπροσωπεία ΕΕ - Διεθνείς Οργανισµοί 

 

Αντιπροσωπεία ΕΕ  
https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan_en 
 
United Nations Development Programme 
http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home.html 
 
Asian Development Bank  
https://www.adb.org/countries/uzbekistan/main 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (EBRD) 
https://www.ebrd.com/uzbekistan.html 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan 
 
 

Πηγές Πληροφόρησης 

 

Οικονοµικές πληροφορίες  
- https://uzreport.news/ 
- www.uzdaily.com 
- http://kommersant.uz/ 
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Βάση νοµικών κειµένων  
- http://lex.uz/ 

 
Πρακτορεία ειδήσεων 

- http://jahonnews.uz/uz/ 
- https://eurasianet.org/region/uzbekistan 
- http://www.uza.uz/oz/ 

 

 

Τράπεζες 
 

Κεντρική Τράπεζα Ουζµπεκιστάν 
http://www.cbu.uz/en/ 
 

AgroBank 
https://agrobank.uz/en/aboutbank/index 
 

Asaka Bank 
https://www.asakabank.uz/uz 
 
Qishloqq quirilish Bank 
http://qishloqqurilishbank.uz/en/index.php 
 
Micro Credit Bank 
https://mikrokreditbank.uz/ 
 

Ένωση Τραπεζών Ουζµπεκιστάν 

https://www.uba.uz/en/ 

 

Διοργάνωση Εκθέσεων 
 

Εθνικός Εκθεσιακός Φορέας 
https://www.uzexpocentre.uz/ 
 
ΙΤΕ 
http://www.ite-exhibitions.com/ 
 
ΙΕG 
http://www.ieg.uz/ 

 
TNT productions  
http://tntexpo.com/ 
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Ξενοδοχεία 

 
Le grande Plaza   
http://www.legrandeplaza.com/ 
 
HOTEL  Uzbekistan 
http://hoteluzbekistan.uz/en/  
   
Miran International Hotel 
https://miran-international-hotel-tashkent.nochi.com/ 

 
Hayot Hotel 
http://hayot.uz/ 
 
Iστότοπος µε ξενοδοχεία και τουριστικό υλικό  
https://orexca.com/apta.shtml 
 
 

Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόµια 
 

Uzbekistan Airways 
https://m.uzairways.com/en 
 
Tashkent Int. Airport 
https://www.uzairways.com/en/flights/international-airport-tashkent 
 
Fergana Int. Airport 
https://www.uzairways.com/en/flights/international-airport-fergana 
 
Bukhara Int. Airport 
https://www.uzairways.com/en/flights/international-airport-bukhara 
 
Navoi int. Airport 
http://www.navoi-airport.com/ 
 
Samarkad Int. Airport 
https://www.uzairways.com/en/flights/international-airport-samarkand 
 
Urgench Int. Airport 
https://www.uzairways.com/en/flights/international-airport-urgench  



30 

 

 

Ζ. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

- Βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη γεωγραφία, τον πληθυσµό, το πολιτικό σύστηµα, τις 
εξωτερικές σχέσεις, την οικονοµία της Ρωσικής Οµοσπονδίας και τις οικονοµικές σχέσεις 
Ελλάδος-Ουζµπεκιστάν περιέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Οικονοµικών & 
Εµπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας Μόσχας (βλ. http://agora.mfa.gr/ta-
grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/863).  

- O οδηγός Doing Business in Uzbekistan της Παγκόσµιας Τράπεζας 
(http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/uzbekistan/UZB.
pdf). 

- Ο επιχειρηµατικός οδηγός της συµβουλευτικής εταιρείας EY 
(https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-doing-business-in-uzbekistan-2019-
e/$File/ey-doing-business-in-uzbekistan-2019-e.pdf) 

- Ο επιχειρηµατικός οδηγός της συµβουλευτικής εταιρείας Dentons 
(http://uzbek.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/doing_business_in_uzbekistan.pdf). 

- Ο επιχειρηµατικός οδηγός της εταιρείας Schneider Group (https://schneider-
group.com/wp-content/uploads/2018/07/SCHNEIDER-GROUP-Uzbekistan-A-brief-
introduction.pdf) 

- US Department of State https://www.state.gov/countries-areas/uzbekistan/ 

- https://madb.europa.eu/madb/ 


