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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / Σουμ 

1 ευρώ = 11,214 σομονί  (31.01.2023) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / σομονί στο διάστημα 01.01.2023 – 31.01.2023: 

 

 
 
Πηγή: https://nbt.tj/ru/kurs/kurs.php/  

 

Συνοπτική οικονομική ενημέρωση   

 

Μακροοικονομικοί δείκτες για το 2022 

Έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού σε % του ΑΕΠ    29,9% 

Δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού σε % του ΑΕΠ   29,6% 

Έλλειμμα/πλεόνασμα κρατικού προϋπολογισμού σε % του ΑΕΠ  0,3% 

Ετήσιος πληθωρισμός       4,2% 

Νομισματική βάση, δις σομονί (Δεκέμβριος)     38.4 

Μεσοπρόθεσμος στόχος πληθωρισμού     6% (±2%) 

 

Επιτόκια νομισματικής πολιτικής (% ετησίως) 

Βασικό επιτόκιο (από 01 Νοεμβρίου 2022)   13,0% 

Μέσο επιτόκιο τίτλων Εθνικής Τράπεζας Τατζικιστάν (Δεκέμβριος ‘22)    11,49% 

 

Εξωτερικός τομέας 

Κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου, εκατ. USD   4.557,8  

Εξαγωγές αγαθών (FOB), εκατ. USD      1.406,9 

Εισαγωγές αγαθών (CIF), εκατ. USD      3.150,9 

Συνολικός όγκος διεθνών υπηρεσιών, εκατ. USD    271,8  

Εξαγωγή υπηρεσιών, εκατ. USD      138,5  

Εισαγωγή υπηρεσιών, εκατ. USD      133,3 

 

 

 

 

https://nbt.tj/ru/kurs/kurs.php/
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Εσωτερική αγορά 
 

 Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας στο Τατζικιστάν 

Το 2021 υπήρχαν 363 ιχθυοκαλλιέργειες στο Τατζικιστάν. Το 2022 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 372. Η 

έκτασή τους αυξήθηκε από 2715 σε 2744 εκτάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας 

της Δημοκρατίας. 

Με τα χρηματοδοτικά κεφάλαια του ολοκληρωμένου προγράμματος για την ανάπτυξη του τομέα, 

αγοράστηκαν 200 χιλ. γόνοι ψαριών. 

Τον Ιούνιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν επιστημονικά και πρακτικά μαθήματα για την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας, την αύξηση του επιπέδου γνώσεων και την ανταλλαγή εμπειριών των απασχολούμενων σε 

ιχθυοκαλλιέργειες σε συνεργασία με την Εκτελεστικές Κρατικές Αρχές. 

Υπενθυμίζεται, ότι η υιοθέτηση του «Προγράμματος για την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας» για την 

επόμενη πενταετία έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που 

ασχολούνται με την ιχθυοκαλλιέργεια, οι οποίοι παρακινούνται από τα οφέλη που παρέχει η Κυβέρνηση 

της χώρας, με την άμεση υποστήριξη του Τ/Προέδρου. 

Πηγή: https://khovar.tj/rus/2023/01/ministerstvo-selskogo-hozyajstva-predostavlennye-lgoty-sposobstvovali-razvitiyu-sfery-rybovodstva-v-tadzhikistane/  

 
 Το 2022, οι εισπράξεις προϋπολογισμού από φόρους ξεπέρασαν τα 15 δις σομονί ($1,5 δις) 

Το 2022, ο προϋπολογισμός της Δημοκρατίας εισέπραξε 15,4 δις σομονί από φόρους και εσωτερικές 

πληρωμές, που είναι 594,5 εκατ. σομονί περισσότερα από τα προβλεπόμενα νούμερα. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της βελτίωσης της 

φορολογικής διοίκησης και των υπηρεσιών για τους φορολογούμενους, τις τροποποιήσεις του 

Φορολογικού Νόμου, της επέκτασης των πληρωμών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, την επέκταση της 

διαδικασίας ψηφιοποίησης και άλλα μέτρα που ελήφθησαν κατά το 2022.  

Πηγή: https://khovar.tj/rus/2023/01/v-2022-godu-v-byudzhet-tadzhikistana-postupilo-bolee-15-milliardov-somoni-za-schyot-nalogov/  

 
 Οι δαπάνες του προϋπολογισμού θα ξεπεράσουν τα 38 δις σομονί ($3,7 δις) το 2023 

Σύμφωνα με τους δείκτες του δημόσιου προϋπολογισμού του Τατζικιστάν για το 2023, που εγκρίθηκαν 

από την Κάτω Βουλή του Τατζικιστάν, η χώρα αναμένει ότι οι κοινωνικές δαπάνες θα αντιστοιχούν σε 

περισσότερο από το 50% των κονδυλίων του προϋπολογισμού (18,6 δις σομονί). Προτεραιότητα δίνεται 

στο δημόσιο σύστημα υγείας (3,34 δις σομονί), στην κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία (4,9 

δις σομονί) και στη δημόσια εκπαίδευση (7,2 δις σομονί). Συνολικά, οι δαπάνες του προϋπολογισμού 

προβλέπεται να ανέλθουν στα 38 δις σομονί, δηλαδή 4,5 δις σομονί ή 13% περισσότερες από τις δαπάνες 

του δημόσιου προϋπολογισμού για το 2022.  
Πηγή: https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20230117/expenditures-of-tajikistans-2023-budget-exceeds-38-

billion-somonis  

 
 330 επιχειρήσεις με τη συμμετοχή ρωσικού κεφαλαίου λειτουργούν στο Τατζικιστάν 

Στο Τατζικιστάν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εμπορικού εκπροσώπου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη 

Dushanbe, Y. Korenkov, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 330 επιχειρήσεις με συμμετοχή ρωσικού κεφαλαίου 

(10% περισσότερες από το 2021). Μεταξύ αυτών είναι εταιρείες που εισήλθαν στην αγορά της χώρας στα 

τέλη του 2022, και εξειδικεύονται στην μεταφορά ομαδικών φορτίων (groupage), παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών, επικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών εστίασης και στην παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Στα τέλη του 2022, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Ρωσο-

Τατζικικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, κατά την οποία τέθηκε το ζήτημα δημιουργίας κέντρου 

εφοδιασμού και μεταφορών στο Τατζικιστάν, το οποίο θα παράσχει υπηρεσίες αποθήκευσης, διαλογής, 

και logistics για τις εισαγωγές-εξαγωγές των δύο χωρών. 

Η Εμπορική Αντιπροσωπεία της Ρωσίας, μαζί με ρ/εταιρείες, εργάζεται ενεργά σε τέσσερα πολλά 

υποσχόμενα επενδυτικά σχέδια: επεξεργασία φρούτων για τη ζαχαροπλαστική, εργοστάσιο υποδημάτων 

https://khovar.tj/rus/2023/01/ministerstvo-selskogo-hozyajstva-predostavlennye-lgoty-sposobstvovali-razvitiyu-sfery-rybovodstva-v-tadzhikistane/
https://khovar.tj/rus/2023/01/v-2022-godu-v-byudzhet-tadzhikistana-postupilo-bolee-15-milliardov-somoni-za-schyot-nalogov/
https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20230117/expenditures-of-tajikistans-2023-budget-exceeds-38-billion-somonis
https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20230117/expenditures-of-tajikistans-2023-budget-exceeds-38-billion-somonis
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στο βόρειο τμήμα του Τατζικιστάν (στην πόλη Khujand), κέντρο συναρμολόγησης σε μια Ελεύθερη 

Οικονομική Ζώνη του Τατζικιστάν και ένα Κέντρο με επιταχυντές ηλεκτρονίων για φυτοϋγειονομική 

επεξεργασία. 
Πηγή: https://1prime.ru/business/20230125/839584012.html  

  
 Το Τατζικιστάν το 2022 έλαβε κονδύλι ανθρωπιστικής βοήθειας $141 εκατ. 

Το 2022, το Τατζικιστάν έλαβε ένα άνευ προηγουμένου ποσό αναπτυξιακής βοήθειας, από το 2010. 

Σημειώνεται ότι τη βοήθεια αυτή συνολικού βάρους σχεδόν 16 χιλιάδων τόνων παρείχαν 59 χώρες του 

κόσμου. Περίπου το 60% της ανθρωπιστικής βοήθειας παρασχέθηκε από τις δύο κύριες οικονομίες του 

κόσμου - την Κίνα (32,6% του συνολικού κόστους της βοήθειας) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (24,5%). 

Το Βέλγιο (6,5%), η Ινδία (5,2%), η Ρωσία και η Ιαπωνία (από 3,5% η καθεμία), η Ολλανδία και η 

Σουηδία (από 1,9% η καθεμία) είχαν σημαντικό μερίδιο στο συνολικό κόστος της βοήθειας για το 2022. 

Ακολούθησαν το Ουζμπεκιστάν (1,3% ) και η Νότια Κορέα (1,2%). 

Αν και ο αριθμός των χωρών χορηγών μειώθηκε πέρυσι σε σύγκριση με το 2021 (κατά 3 χώρες), το 

συνολικό κόστος της βοήθειας αυξήθηκε κατά $30 εκατ. 

Πριν από αυτό, το υψηλότερο κόστος βοήθειας τα τελευταία 12 χρόνια ήρθε στη δημοκρατία το 2013 

($87,4 εκατ.). 

Σχετικά μικρή βοήθεια για την παραπάνω περίοδο το Τατζικιστάν έλαβε το 2015 ($44,8 εκατ.). 
Πηγή: https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20230119/tadzhikistan-v-2022-godu-poluchil-nebivalii-obem-humanitarnoi-

pomotshi-141-million  
 

 Επιπτώσεις της μετανάστευσης των Ρώσων 

Το Τατζικιστάν, όπως και η Αρμενία και η Γεωργία, επωφελήθηκε από τη μετεγκατάσταση των Ρώσων 

το 2022, μετά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και την ανακοίνωση της μερικής 

επιστράτευσης. Τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο, στη χώρα εισήλθαν 103.000 Ρώσοι. Το ΑΕΠ της χώρας 

αυξήθηκε κατά 7,4% το πρώτο εξάμηνο του έτους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Δημοκρατίας 

F. Kakhhorzoda. Ωστόσο, το 2021 αυτό το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο, 8,7%. 

Από χαμηλούς δείκτες κατά το 2021, το νόμισμα του Τατζικιστάν (σομονί) έχει ανατιμηθεί σχεδόν κατά 

25%, που είναι το δεύτερο αποτέλεσμα μεταξύ των χωρών της ΚΑΚ. 

Λόγω των εσόδων ρεκόρ στον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας το 2022, το Τατζικιστάν αύξησε τη 

χρηματοδότηση σχεδόν σε όλους τους τομείς (ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης, του τομέα 

καυσίμων και ενέργειας και της γεωργίας), ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. 

Τα εμβάσματα από τη Ρωσία, το 2022, ανήλθαν σε περίπου 25% του ΑΕΠ του Τατζικιστάν. 
Πηγή: https://www.forbes.ru/finansy/481301-ekonomiceskie-cudesa-kak-rossijskaa-emigracia-vliaet-na-sosednie-strany  

 
 Συμφωνίες χρηματοδότησης του Τατζικιστάν από τη Διεθνή Αναπτυξιακή Ένωση 

Στις 18 Ιανουαρίου τ.ε., υπογράφηκαν 4 χρηματοδοτικές συμφωνίες μεταξύ της Δημοκρατίας του 

Τατζικιστάν και της Διεθνούς Αναπτυξιακής Ένωσης (International Development Association). 

Η πρώτη συμφωνία αφορά τεχνική βοήθεια για τη χρηματοδότηση του υδροηλεκτρικού έργου Rogun. 

Στόχος είναι η ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας του έργου και η αύξηση της περιβαλλοντικής 

και κοινωνικής βιωσιμότητας. Το συνολικό ύψος της συμφωνίας ανήλθε στα 11,7 εκατ. Ειδικά 

Τραβηκτικά Δικαιώματα (Special Drawing Rights, SDR), ισοδυναμούν με $15 εκατ. 

Η δεύτερη συμφωνία χρηματοδότησης αφορά έργο για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του 

Τατζικιστάν. Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, αυξάνοντας 

την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του δημόσιου τομέα, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής 

και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας σε καταστάσεις κρίσης. Το συνολικό κόστος του έργου είναι 39 

εκατ. SDR, ισοδυναμούν με $50 εκατ. 

Η τρίτη συμφωνία χρηματοδότησης αφορά πρόσθετη χρηματοδότηση για τη βελτίωση της βιωσιμότητας 

της γεωργίας. Κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας του γεωργικού τομέα και η 

υποστήριξη επειγουσών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων στη χώρα. 

Το συνολικό κόστος του έργου είναι 39 εκατ. SDR, ισοδυναμούν με $50 εκατ. 

https://1prime.ru/business/20230125/839584012.html
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20230119/tadzhikistan-v-2022-godu-poluchil-nebivalii-obem-humanitarnoi-pomotshi-141-million
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20230119/tadzhikistan-v-2022-godu-poluchil-nebivalii-obem-humanitarnoi-pomotshi-141-million
https://www.forbes.ru/finansy/481301-ekonomiceskie-cudesa-kak-rossijskaa-emigracia-vliaet-na-sosednie-strany
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Η τέταρτη συμφωνία αναφέρεται σε προσφορά προπληρωμής για την προετοιμασία κατασκευής 

ιδιωτικού σταθμού ηλιακής ενέργειας στην περιοχή Sughd. Η προπληρωμή αφορά την εκπόνηση μελέτης 

σκοπιμότητας, έκθεση για τον αντίκτυπο του έργου στο περιβάλλον και την κοινωνία, καθώς και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες συναλλαγών. Ως μέρος της συμφωνίας, παρέχεται ως προκαταβολή $1,5 εκατ. 
Πηγή: https://khovar.tj/rus/2023/01/mezhdu-tadzhikistanom-i-mezhdunarodnoj-assotsiatsiej-razvitiya-podpisano-4-grantovyh-soglasheniya/  
 

 

Εξωτερική Αγορά 
 

 Οι μεικτές επιχειρήσεις εξάγουν προϊόντα σε ευρωπαίους πελάτες 

Οι μεικτές Τατζικικές-Ιταλικές επιχειρήσεις Javoni LLC και SATN LLC παράγουν ενδύματα (ανδρικά, 

γυναικεία και παιδικά παντελόνια και ημι-παντελόνια), με σύνθεση από 97 έως 100 % βαμβάκι. Τα 

προϊόντα παρασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας ευρωπαίων πελατών και εξάγονται κυρίως στην Ιταλία, 

την Κροατία και στη Ρωσική Ομοσπονδία. 

Οι επιχειρήσεις αυτές ιδρύθηκαν πριν από 30 χρόνια με τη συμμετοχή ιταλικών κεφαλαίων και ο όγκος 

παραγωγής τους αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο, ενώ τα προϊόντα τους εξάγονται κυρίως στο εξωτερικό. 

Για παράδειγμα, εάν το 2017 η Javoni LLC παρήγαγε προϊόντα ύψους 89,8 εκατ. σομονί, το 2022 

παρήγαγε προϊόντα ύψους 111,4 εκατ. σομονί ($10,8 εκ.). Σήμερα, η επιχείρηση αυτή απασχολεί 775 

άτομα, με μισθό μέχρι 3.000 σομονί ($300). 

Η SATN LLC παρουσιάζει επίσης αύξηση στον όγκο παραγωγής. Το 2022, η επιχείρηση παρήγαγε 

προϊόντα αξίας 108,5 εκατ. σομονί, ενώ το 2017 μόνο 59,9 εκατ. σομονί. 
Πηγή: https://khovar.tj/rus/2023/01/sovmestnye-predpriyatiya-dzhavoni-i-satn-eksportiruyut-produktsiyu-po-zakazu-evropejskih-klientov/  

 
 Εμπειρογνώμονες από την Κορέα εξετάζουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης μελέτης 

σκοπιμότητας σιδηροδρομικής σύνδεσης 

Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του Υπ. Μεταφορών του Τατζικιστάν, ειδικοί από τη Δημοκρατία της 

Κορέας εξετάζουν τη δυνατότητα σύνδεσης των σιδηροδρόμων του Τατζικιστάν και του Αφγανιστάν, 

προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες για την ενοποίηση των δρόμων της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ασίας. Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών του Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας της Κορέας (KOICA) 

έφτασε στο Τατζικιστάν για να μελετήσει το θέμα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για τη 

χρηματοδότηση της μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή του σιδηροδρόμου Jaloliddin - Balkhi - 

Jaihoun - Panji Poyon. 

Πηγή: https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20230112/korean-specialists-consider-the-possibility-of-funding-feasibility-

study-for-railway-construction-in-tajikistan  
 

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 
 

 Στρατηγική Ανάπτυξης της Πράσινης Οικονομίας για την περίοδο 2023-2037 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν ενέκρινε τη «Στρατηγική Ανάπτυξης της 

Πράσινης Οικονομίας περιόδου 2023-2037». Στόχος είναι η υιοθέτηση των κατευθυντήριων 

μεταρρυθμίσεων, η διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του φυσικού κεφαλαίου, η προσέλκυση 

επενδύσεων, η εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών και η ενίσχυση της διεθνούς 

συνεργασίας προς μια πράσινη οικονομία. Η «Στρατηγική» συνοδεύεται από σχέδιο δράσης για την 

εφαρμογή, την περίοδο 2023-2025 και τους κύριους δείκτες της στρατηγικής για τον καθορισμό των 

στόχων για την ανάπτυξη της «πράσινης» οικονομίας. Η υλοποίηση των στόχων διασφαλίζεται από τα 

κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των αναπτυξιακών 

εταίρων, του ιδιωτικού τομέα και άλλων μέσων χρηματοδότησης. Το ύψος της χρηματοδότησης της 

15ετούς «Στρατηγικής» ανέρχεται σε 21,6 δις σομονί ($2,1 δις). 

Πηγή: https://khovar.tj/rus/2023/01/v-svete-poslaniya-lidera-natsii-realizatsiya-strategii-razvitiya-zelyonoj-ekonomiki-na-2023-2037-gody-

sposobstvuet-razvitiyu-otrasli/  

https://khovar.tj/rus/2023/01/mezhdu-tadzhikistanom-i-mezhdunarodnoj-assotsiatsiej-razvitiya-podpisano-4-grantovyh-soglasheniya/
https://khovar.tj/rus/2023/01/sovmestnye-predpriyatiya-dzhavoni-i-satn-eksportiruyut-produktsiyu-po-zakazu-evropejskih-klientov/
https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20230112/korean-specialists-consider-the-possibility-of-funding-feasibility-study-for-railway-construction-in-tajikistan
https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20230112/korean-specialists-consider-the-possibility-of-funding-feasibility-study-for-railway-construction-in-tajikistan
https://khovar.tj/rus/2023/01/v-svete-poslaniya-lidera-natsii-realizatsiya-strategii-razvitiya-zelyonoj-ekonomiki-na-2023-2037-gody-sposobstvuet-razvitiyu-otrasli/
https://khovar.tj/rus/2023/01/v-svete-poslaniya-lidera-natsii-realizatsiya-strategii-razvitiya-zelyonoj-ekonomiki-na-2023-2037-gody-sposobstvuet-razvitiyu-otrasli/
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 Ο ενεργειακός τομέας του Τατζικιστάν είναι ένας από τους καθαρότερους στον κόσμο 

Ο ενεργειακός τομέας του Τατζικιστάν είναι ένας από τους καθαρότερους στον κόσμο όσον αφορά στις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αναφέρεται στη έκθεση της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης για τις 

προοπτικές ενεργειακής ανάπτυξης των χωρών της Κεντρικής Ασίας, του Καυκάσου, της Μογγολίας, του 

Πακιστάν και της Κίνας. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ραχοκοκαλιά του ενεργειακού συστήματος 

του Τατζικιστάν, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 93% της παραγωγής του και περίπου το 90% της 

εγκατεστημένης ισχύος του. Η Τράπεζα προβλέπει ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια θα συνεχίσει να 

διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα του Τατζικιστάν μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας 

και τονίζει ότι οι ενεργειακές επενδυτικές ανάγκες του Τατζικιστάν έως το 2030 κυμαίνονται μεταξύ $4,7 

δις και $7,6 δις. 
Πηγή: https://avesta.tj/2023/01/17/strong-energeticheskij-sektor-tadzhikistana-yavlyaetsya-odnim-iz-samyh-chistyh-v-mire-schitayut-v-abr-strong/    
 

 Το Τατζικιστάν εισέπραξε $106 εκατ. από την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2022 

Το 2022, το Τατζικιστάν εισέπραξε 106 εκατ. $ ΗΠΑ εξάγοντας ηλεκτρική ενέργεια σε γειτονικές χώρες, 

ποσοστό 10,6% περισσότερο από το 2021. Το 2022, η ηλεκτρική ενέργεια φέρεται να αντιπροσώπευε το 

5,0% των εξαγωγών του Τατζικιστάν (0,5 % περισσότερες σε σύγκριση με το 2021). 
Πηγή: https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20230119/tajikistan-last-year-earned-106-million-us-dollars-from-exporting-

electricity-to-neighboring-countries  
 

 Ο υψηλότερος δείκτης του ενεργειακού συστήματος του Τατζικιστάν το 2022 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων της Δημοκρατίας του 

Τατζικιστάν, το 2022, η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στο Τατζικιστάν έφτασε τις 21 δις 399,5 

εκατ. kWh, που είναι ο υψηλότερος δείκτης στην περίοδο λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος της 

χώρας. Ο δείκτης αυτός ξεπέρασε κατά 775,7 εκατ. kWh τα στοιχεία του 2021 και ο ρυθμός ανάπτυξης 

ήταν 103,8%. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης 20 κρατικών επενδυτικών έργων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, το 

Μάρτιο του 2022 τέθηκε επίσημα σε λειτουργία η 3
η
 μονάδα του υδροηλεκτρικού σταθμού Sarband και 

τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η 1
η
 μονάδα του υδροηλεκτρικού σταθμού Nurek μετά την ανακατασκευή 

του. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, τέθηκαν επίσης σε λειτουργία άλλοι τρεις ηλεκτρικοί 

υποσταθμοί. 
Πηγή: https://khovar.tj/rus/2023/01/proizvedeno-21-mlrd-399-5-mln-kvt-ch-elektroenergii-v-2022-godu-v-energeticheskoj-sisteme-

tadzhikistana-dostignut-samyj-vysokij-pokazatel/  
 
 

 

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 εμνημέρωση από το οικείο Γραφείο 

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

εγγυάται την ακρίβειά τους. 

 

https://avesta.tj/2023/01/17/strong-energeticheskij-sektor-tadzhikistana-yavlyaetsya-odnim-iz-samyh-chistyh-v-mire-schitayut-v-abr-strong/
https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20230119/tajikistan-last-year-earned-106-million-us-dollars-from-exporting-electricity-to-neighboring-countries
https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20230119/tajikistan-last-year-earned-106-million-us-dollars-from-exporting-electricity-to-neighboring-countries
https://khovar.tj/rus/2023/01/proizvedeno-21-mlrd-399-5-mln-kvt-ch-elektroenergii-v-2022-godu-v-energeticheskoj-sisteme-tadzhikistana-dostignut-samyj-vysokij-pokazatel/
https://khovar.tj/rus/2023/01/proizvedeno-21-mlrd-399-5-mln-kvt-ch-elektroenergii-v-2022-godu-v-energeticheskoj-sisteme-tadzhikistana-dostignut-samyj-vysokij-pokazatel/
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon
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