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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 

 

Επίσημη ονομασία Τατζικιστάν  (Republic of Tajikistan) 

Πρωτεύουσα Dushanbe 

Έκταση 143.100 τ.χλμ. 

Πολίτευμα Προεδρική Δημοκρατία 

Πρόεδρος Enomali Rahmon  

Νόμισμα Σομόνι (SM) : 1 € =  13,5 SM (29.06.2021) 

Γεωγραφία 
Περίκλειστη χώρα, συνορεύει με  Ουζμπεκιστάν, Κιργιζία, Αφγανιστάν, Κίνα 

 

Φυσικοί πόροι Αργίλιο, βαμβάκι, μεγαλύτερα αποθέματα κάρβουνου στην Ασία 

 

Πλεονεκτήματα 

• Αφθονία φυσικών πόρων (υδροηλεκτρικό δυναμικό, βαμβάκι, αλουμίνιο, χρυσός) 

• Ανεκμετάλλευτο γεωργικό και τουριστικό δυναμικό 

• Αποτελεί διάδρομο διέλευσης μεταξύ Ουζμπεκιστάν, Κιργιζιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και 

Κίνα 

• Νέος ηλικιακά πληθυσμός (το 50% είναι κάτω των 25 ετών) 

• Οικονομική υποστήριξη από πολυμερείς και διμερείς δωρητές και την Κίνα 

• Μέλος της πρωτοβουλίας Belt and Road της Κίνας 

Αδύνατα σημεία 

• Ισχυρή εξάρτηση από τη ρωσική οικονομία αφού  25-33%1 του ΑΕΠ διαμορφώνεται από τα 

εμβάσματα μεταναστών που εργάζονται στη Ρωσία καθώς και από την Κίνα ( 1η χώρα πελάτης,  

πιστωτής και επενδυτής) 

• Υψηλή εξάρτηση από πρώτες ύλες (βαμβάκι, αλουμίνιο) και χαμηλή διαφοροποίηση της 

οικονομίας 

•  Αυστηρός έλεγχος της αγοράς συναλλάγματος και του εμπορίου 

                                                           
1 αναλόγως πηγής 
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• Ευάλωτο και συγκεντρωτικό τραπεζικό σύστημα.  

•Δύσκολη γεωγραφία (90% ορεινή) και υψηλή ευπάθεια σε φυσικές καταστροφές 

• Ανεπαρκής υποδομή (ενέργεια, νερό, μεταφορές, υγεία) 

• Υψηλό επίπεδο φτώχειας (26,5% του πληθυσμού), έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού και 

χαμηλή παραγωγικότητα εργαζομένων 

• Περιορισμένος ρόλος του ιδιωτικού τομέα, δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που περιορίζει 

τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 

• Κακή διακυβέρνηση (διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα, πολιτικοποίηση του δικαστικού 

συστήματος) 

• Γειτνίαση με  Αφγανιστάν που δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας. 

Α.2 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Πληθυσμός 9,3 εκ. 

Μεγαλύτερες πόλεις 
Dushanbe  (πρωτεύουσα με 864.000 κατοίκους), Chusand (183.600), 

Βochtal (111.800), Kulob (106.300)  

Εθνοτικές ομάδες Τατζίκοι (84,3%), Ουζμπέκοι (13,8%), άλλοι 

Ηλικιακή διάρθρωση 

πληθυσμού 
0-14: 31,4%, 15-24: 18,13%, 25-54: 40,58%, 55-64: 6,23%, 65+: 3,63% 

Ομιλούμενες γλώσσες Τατζικική, ουζμπεκική, κιργιζική, ρωσική 

 

 

Α.3 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς (2020) 

 

Αξία ΑΕΠ (δις $ ΗΠΑ) 
8,0 

 

Αξία ΑΕΠ/κεφαλή ($) 798 

Διάρθρωση ΑΕΠ (%) 
Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία: 20%, Βιομηχανία 29,4%, 
Υπηρεσίες  47,6% 

Πληθωρισμός 8,6%  

Δημόσιο Χρέος (αξία ως % του ΑΕΠ) 48,1 

Κύριες  χώρες προέλευσης ΑΞΕ 
Κίνα, Ρωσία, ΗΒ, Ελβετία, Τουρκία 

 

Αξία εξαγωγών αγαθών (δις $ ΗΠΑ) 1,4 

Αξία εισαγωγών αγαθών (δις $ ΗΠΑ) 3,12 
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Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα 
Προϊόντα πετρελαίου, τρόφιμα, μηχανήματα 

 

Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα 
Αργίλιο, βαμβάκι, ηλεκτρική ενέργεια 

 

Κυριότεροι προμηθευτές Ρωσία, Καζακστάν, Κίνα, Τουρκία, Ουζμπεκιστάν 

Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί Ρωσία, Τουρκία, Ελβετία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν 

 

Το Τατζικιστάν είναι η φτωχότερη χώρα της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και η οικονομία 

της στηρίζεται στις εξαγωγές πρώτων υλών και σε προγράμματα διεθνών δωρητών. Κύριοι 

ανασταλτικοί παράγοντες στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας παραμένουν η ανεπαρκής 

διαφοροποίηση της δομής της οικονομίας, η εξάρτηση από τα μεταναστευτικά εμβάσματα, το 

ελάχιστα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και η κυριαρχία του κρατικού τομέα. 

Με την εξάρτηση από τα μεταναστευτικά εμβάσματα  που προέρχονται κυρίως από Ρωσία, το 2021 

λόγω της ύφεσης στη Ρωσία και την επιστροφής πολλών μεταναστών αυξήθηκαν σημαντικά τα 

επίπεδα φτώχειας και ανεργίας. 

Η εξάρτηση από τους διεθνείς δωρητές είναι επίσης μεγάλη, ενώ 49% του δημόσιου χρέους του 

βρίσκεται στα χέρια της Κίνας, η οποία επιπλέον είναι και ο μεγαλύτερος επενδυτής στη χώρα και 

δραστηριοποιείται σημαντικά στην εξορυκτική βιομηχανία του Τατζικιστάν, καθώς το  80% του 

χρυσού εξορύσσεται από  κινεζο-τατζικικές εταιρείες. Επιπλέον, η επιβράδυνση  της οικονομικής 

δραστηριότητας της Κίνας συνέτεινε στην ύφεση της οικονομίας  του Τατζικιστάν, καθότι η Κίνα 

είναι παράλληλα ο κύριος πελάτης αλουμινίου (17% των εξαγωγών) και  βαμβακιού (10% των 

εξαγωγών). Η δε επιβράδυνση των επενδύσεων καθυστέρησε έργα υποδομής που στοχεύουν στη 

διαφοροποίηση των εξαγωγών, όπως το φράγμα Rogun, του οποίου στόχος είναι να διπλασιαστεί η 

παραγωγή ενέργειας έως το 2029.  

Οι εξαγωγές της χώρας πέραν των πρώτων υλών (χρυσός, αλουμίνιο και βαμβάκι) αφορούν κυρίως 

στην υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς η χώρα διαθέτει το 60% των υδάτινων πόρων της Κεντρικής 

Ασίας.  

Το εξωτερικό εμπόριο αγαθών το 2020 εκτιμάται σε 4,5 δις $ ΗΠΑ με 1,7 δις $ έλλειμμα. Το 

Τατζικιστάν εξάγει κυρίως ορυκτά, πολύτιμα μέταλλα, βαμβάκι, αλουμίνιο, μέταλλα, 

κλωστοϋφαντουργικά, ενώ εισάγει πετρέλαιο, μηχανήματα και τρόφιμα.  

Κύριοι πελάτες είναι η Ελβετία, η Τουρκία και το Καζακστάν και κύριοι προμηθευτές του είναι η 

Ρωσία, το Καζακστάν, η Κίνα και η Τουρκία. 

Το Τατζικιστάν, η φτωχότερη από τις 15 πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, άρχισε να παρουσιάζει σημάδια 

ανάκαμψης, χάρη στη συνεργασία με διεθνείς δωρητές, το 1998 μετά τον πενταετή εμφύλιο  πόλεμο που 

ακολούθησε την προκήρυξη της ανεξαρτησίας της. 

Πρόκειται για μια περίκλειστη, ορεινή χώρα με σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές  και οργάνωση διοίκησης, η 

οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα μεταναστευτικά εμβάσματα, κυρίως από την Ρωσία. Επίσης, 

η γειτνίαση με το Αφγανιστάν ενέχει κινδύνους.  
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Διαθέτει όμως σημαντικούς φυσικούς πόρους, είναι αποδέκτης διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας και 

υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια ανάπτυξης τόσο του αγροτικού όσο και του τουριστικού τομέα. 

Το Τατζικιστάν είναι μέλος του ΠΟΕ από το 2013. Επίσης, είναι μέλος της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 

Κρατών2  καθώς και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας3. 

Η Συμφωνία Συνεργασία (Partnership & Cooperation Agreement)4 με την ΕΕ αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο 

ανάπτυξης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Επίσης, το Τατζικιστάν συγκαταλέγεται μεταξύ των 

δικαιούχων του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP) και καταβάλλει προσπάθειες για την ένταξή 

του στο GSP+. 

 

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Β.1 Θεσμικό πλαίσιο 

 

Η κυβέρνηση της χώρας δείχνει να καταβάλλει προσπάθειες για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, η 

οποία αποτελεί και προτεραιότητα της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2016-2030. Παρά ταύτα, τα 

γραφειοκρατικά και χρηματοδοτικά εμπόδια, η εκτεταμένη διαφθορά, ο μάλλον δυσλειτουργικός τραπεζικός 

τομέας, το αδιαφανές φορολογικό σύστημα  και οι επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι αποθαρρύνουν τους 

υποψήφιους επενδυτές.   

Επιπλέον, οι κρατικές εταιρείες επικρατούν στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας αφήνοντας λίγο χώρο για 

την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος φαίνεται να κινείται ευκολότερα στην σφαίρα της 

παραοικονομίας. 

 

Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών 

 

Ξένες εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα είτε με την μορφή υποκαταστήματος ή  

Αντιπροσωπείας είτε ως νομικό πρόσωπο.  

 

Η ίδρυση ενός νομικού προσώπου φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα τα μακροχρόνια επιχειρηματικά 

ενδιαφέροντα.  

Οι σημαντικότερες και ευρέως χρησιμοποιούμενες νομικές μορφές περιλαμβάνουν την Ανώνυμη Εταιρεία, 

και την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.  

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο κατανέμεται σε μετοχές διακρίνεται : 

-  σε Open Joint Stock Company με δικαίωμα την έκδοση απεριόριστου αριθμού μετοχών. Αποτελεί τη 

μοναδική νομική μορφή εταιρείας, της οποίας οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο εμπορικής 

διαπραγμάτευσης.   

                                                           
2 http://www.cisstat.com/eng/cis.htm  
3 ECO, πρώην οργανισμού περιφερειακής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Ιράν του 1964  που μετονομάστηκε το 
1984 και διευρύνθηκε το 1992 με Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν. 
Σημειώνεται ότι στον εν λόγω Οργανισμό μετέχει ως παρατηρητής και το ψευδοκράτος της Β. Κύπρου. 
http://www.eco.int/index.php  
4 Υπογράφτηκε το 2004 και τέθηκε σε ισχύ το 2010. 

http://www.cisstat.com/eng/cis.htm
http://www.eco.int/index.php
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- σε Closed Joint Stock Company, της οποίας οι μετοχές περιορίζονται στους ιδρυτές και σε 

συγκεκριμένες προκαθορισμένες ομάδες ατόμων, δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών 

και αποτελεί το πιο διαδεδομένο τύπο ΑΕ στη Λευκορωσία. 

 

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΟΟΟ) είναι ο πιο ευέλικτος τύπος νομικής μορφής. 

 

Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας 

 

Αν και το Τατζικιστάν έχει υιοθετήσει το σύστημα μίας και μόνης θυρίδας (one stop shop), η ίδρυση εταιρείας 

απαιτεί την υποβολή συγκριμένων δικαιολογητικών (αίτηση, αντίγραφο μητρώου της μητρικής εταιρείας στη 

χώρα προέλευσης, καταστατικό, εξουσιοδοτήσεις για τον επικεφαλής και για τον υπεύθυνο δημιουργία της 

Αντιπροσωπείας και βεβαίωση καταβολής του τέλους ίδρυσης) και παραμένει μια χρονοβόρα διαδικασία. Η 

αίτηση σύστασης και καταχώρησης υποβάλλεται στην οικεία φορολογική αρχή5 , απαιτείται όμως και η 

εγγραφή στην Στατιστική Υπηρεσία6 και στον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης7.   

Τα βήματα ίδρυσης παραστατικά είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό οδηγό  

https://b2b.tj/businessGuide/guidelinesForForeignInvestors/index.html  

 

Β.1.3 Καθεστώς δανειοδοτήσεων 

 

Εν γένει μετά την ίδρυση οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρεία απαιτείται η έκδοση σειρά αδειών 

προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει την λειτουργία της (σχετικός Νόμος περί αδειοδοτήσεων, 2011). 

Παράλληλα, ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες απαιτούν ακόμη ειδικότερη. Η σχετική διαδικασία 

μπορεί να είναι χρονοβόρα και απαιτητική. 

 

Β.1.4 Σήμανση / πιστοποίηση προϊόντων (ετικέτες, πιστοποιήσεις) 

 

Η αρμόδια Υπηρεσία  για την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, TajikStandard8,  με  μάλλον περιορισμένο 

προσωπικό και εξοπλισμό.  

Οι ετικέτες θεωρητικά πρέπει να είναι στην τατζικική γλώσσα, αλλά στη πράξη είναι ως επί το πλείστον στη 

ρωσική, μπορούν να επικολλούνται επί του προϊόντος ή να το συνοδεύουν ως φυλλάδιο. Η απαραίτητη 

πληροφόρηση του καταναλωτή περιλαμβάνει το όνομα του προϊόντος, το όνομα του παραγωγού, την χώρα 

προέλευσης και, ενίοτε, οδηγίες χρήσης. Η σήμανση τροφίμων, ποτών, συμπληρωμάτων διατροφής και 

κλωστοϋφαντουργικών πρέπει να περιλαμβάνει περιεχόμενο και σύνθεση. Οι εισαγωγείς και διανομείς των 

προϊόντων στην χώρα είναι αρμόδιοι για την σωστή σήμανσή τους. 

 

Πληροφορίες ανά προιόν μπορούν να αντληθούν  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης  

https://tajtrade.tj/objective/20?l=en&embed=true&includeSearch=true . 

 

                                                           
5 www.andoz.tj  
6 www.stat.tj  
7 www.mehnat.tj  
8 www.standard.tj  

https://b2b.tj/businessGuide/guidelinesForForeignInvestors/index.html
https://tajtrade.tj/objective/20?l=en&embed=true&includeSearch=true
http://www.andoz.tj/
http://www.stat.tj/
http://www.mehnat.tj/
http://www.standard.tj/
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Επίσης, στην ιστοσελίδα της ΕΕ https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/, ο 

ενδιαφερόμενος εισαγωγέας μπορεί να ενημερωθεί για τις απαιτούμενες  διαδικασίες  και τα δικαιολογητικά 

ανά προϊόν.  

 

Β.1.7 Διαδικασίες εισαγωγής / περιορισμοί εισαγωγών 

 

- Άδεια εισαγωγής στο Τατζικιστάν απαιτείται για ορισμένα προϊόντα για λόγους υγείας, ασφάλειας, 

ή προστασίας περιβάλλοντος. Αφορά κυρίως προϊόντα ζωικής προέλευσης, επικίνδυνα χημικά καθώς 

και φαρμακευτικά προϊόντα. 

- Για ορισμένα προϊόντα απαιτείται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας και Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων. Στα προϊόντα αυτά συμπεριλαμβάνονται φορτηγά οχήματα, πετρέλαιο και 

προϊόντα αυτού, λιπάσματα, στάρι, αλεύρι, ρύζι, τσάι, ζάχαρη και φυτικά έλαια. Ομοίως για τα 

αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού.  

- Επίσης, ειδική κυβερνητική άδεια απαιτείται για την εισαγωγή φυσικού αερίου, ουρανίου, 

στρατιωτικού εξοπλισμού και ηλεκτρικής ενέργειας.   

- Η εισαγωγή, τέλος, επικίνδυνων υλικών, όπως εκρηκτικά, ραδιοενεργά προϊόντα, όπλα και 

πυρομαχικά καθώς και κρυπτογραφικό υλικό απαιτεί ειδική αδειοδότηση.  

Πληροφορίες για κάθε προϊόν βάσει δασμολογικής κλάσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

https://tajtrade.tj/menu/7?l=ru στο εργαλείο ITC Market Access Tool. 

 

Β.1.8 Εξασφάλιση πιστώσεων9 

 

Το τραπεζικό σύστημα της χώρας περιλαμβάνει 75 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκ των οποίων 17 

τράπεζες με κυριότερες εξ αυτών τις Agroinvest, Oriyon Bank, Amonatbank και Tojiksodirotbank . Είναι 

μάλλον ασταθές και εκτιμάται ότι δεν εξασφαλίζει την  πρόσβαση σε ευνοϊκή και άμεση χρηματοδότηση.   

Πλήρης κατάλογος των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας  

https://nbt.tj/en/banking_system/banks.php  

 

Β.1.9 Καθεστώς ιδιοκτησίας 

  

Στο Τατζικιστάν το κράτος είναι ιδιοκτήτης της γης, τα δε άτομα αποκτούν δικαιώματα χρήσης της. 

Κατά την σοβιετική εποχή, στον αγροτικό τομέα πρωτοστατούσαν οι μεγάλες συλλογικές αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μετά την ανεξαρτησία περιορίστηκαν σε μέγεθος (dehkan farms) και ανήκουν είτε 

σ΄ έναν  ιδιοκτήτη είτε σε οικογένεια είτε σε ομάδα ιδιωτών εν είδει συνεταιρισμού.    

Σε ξένους επενδυτές μπορεί να δοθεί η δυνατότητα χρήσης γης. 

 

Β.1.10 Εργασιακό καθεστώς 

  

Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου είναι οι πλέον διαδεδομένες  ώστε να είναι ευκολότερη η απόλυση 

και δη χωρίς αποζημίωση.  

                                                           
9 Βλ. https://www.eib.org/attachments/efs/republic_of_belarus_financial_sector_review_en.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
https://tajtrade.tj/menu/7?l=ru
https://nbt.tj/en/banking_system/banks.php
https://www.eib.org/attachments/efs/republic_of_belarus_financial_sector_review_en.pdf
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Επιπλέον, λόγω των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, είναι σαφής η προτίμηση των εταιρειών να 

απασχολούν προσωπικό είτε με μερική απασχόληση είτε χωρίς σύμβαση και κάλυψη από την εργατική 

νομοθεσία. 

 

Β.2 Στρατηγική Εισόδου στην αγορά του Τατζικιστάν 

 

Η είσοδος στην αγορά  απαιτεί συνεργασία με άτομα έμπειρα και αξιόπιστα που γνωρίζουν την αγορά, τον 

τρόπο λειτουργίας της και το επιχειρηματικό θεσμικό πλαίσιο. 

Ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί είτε με απευθείας πωλήσεις (μέσω ίδρυσης 

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

Β.2.1 Δίκτυα Διανομής 

 

Τα δίκτυα διανομής στο Τατζικιστάν δεν είναι συνήθως δομημένα και σαφή. Η πρωτεύουσα Dushanbe και η 

πόλη Khujand είναι τα κύρια κέντρα διανομής εμπορευμάτων, τα οποία φθάνουν σε αυτές κυρίως οδικά ή 

μέσω σιδηροδρόμου10 και προωθούνται προς διανομή με φορτηγά οχήματα.  

Η υφιστάμενη υποδομή δημιουργεί, όμως,  σημαντικά προβλήματα. Το βόρειο, το νότιο και το ανατολικό 

τμήμα της χώρας χωρίζονται από μεγάλες οροσειρές και οι δρόμοι είναι συχνά κλειστοί λόγω καιρικών 

συνθηκών. 

Το 2018 ολοκληρώθηκε χάρη στην ιαπωνική αναπτυξιακή βοήθεια ο cargo σταθμός στο διεθνές αεροδρόμιο 

της Dushanbe, αλλά το κόστος της αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων παραμένει υψηλό.   

 
Β.2.2 Προώθηση – Διαφήμιση 

 

Η διαφημιστική αγορά στο Τατζικιστάν αφορά ακόμη κυρίως την τηλεόραση, ραδιόφωνο και εφημερίδες και 

την υπαίθρια διαφήμιση και λιγότερο το διαδίκτυο. 

Μεταξύ των τοπικών διαφημιστικών εταιρειών συγκαταλέγονται: 

Total Advertising (www.tag.tj)  

Purnur (www.purnur.tj)  

Next View (www.nextview.tj )  

Usto Design (www.ustodesign.tj) 

Forex (www.forex.tj)   

 

Κυριότερες εφημερίδες και πρακτορεία ειδήσεων: 

Asia Plus (www.news.tj)  

Avesta (www.avesta.tj)  

SugdNews (www.sugdnews.tj)  

Ozodi (www.ozodi.org)  

Imruz News (www.imruznews.tj) 

Reklamnaya Gazeta (www.rg.tj)  

Vecherka (www.vesherka.tj)  

Millat (www.millat.tj)  

                                                           
10 Οι κύριες συνδέσεις είναι από και προς Ουζμπεκιστάν-Καζακστάν-Ρωσία και Ουζμπεκιστάν-Τουρκμενιστάν-Ιράν. 

http://www.tag.tj/
http://www.purnur.tj/
http://www.nextview.tj/
http://www.ustodesign.tj/
http://www.forex.tj/
http://www.news.tj/
http://www.avesta.tj/
http://www.sugdnews.tj/
http://www.ozodi.org/
http://www.imruznews.tj/
http://www.rg.tj/
http://www.vesherka.tj/
http://www.millat.tj/
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Tojikiston (www.tajikistantimes.com ) 

  

Β.2.3 Πρακτικές οδηγίες 

 

Οι δυτικές συνήθειες και επιχειρηματικές πρακτικές δεν είναι ακόμη αρκετά οικείες στον επιχειρηματικό 

κόσμο του Τατζικιστάν. Η σύναψη συμβολαίου είναι απαραίτητη για την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια της 

συναλλαγής. 

Το Τατζικιστάν είναι  ισλαμική χώρα, οι θρησκευτικές αρχές τηρούνται  και στα συναλλακτικά ήθη.   

 

Η πρωτεύουσα συνδέεται αεροπορικά κυρίως με την Μόσχα, την Κων/πολη, το Ντουμπάι και την Κίνα. 

 

Ο ενδιαφερόμενος Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να φροντίσει να έχει καλό διερμηνεία επιτόπου και να 

είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί επίμονα τη επιθυμούμενη συμφωνία συνεργασίας. 

Η ρωσική είναι η γλώσσα του επιχειρηματικού κόσμου, λίγες επιχειρήσεις διαθέτουν αγγλόφωνο προσωπικό. 

  

Ημέρες Αργίας – Τοπική ώρα – Ωράριο λειτουργίας 

Οι επίσημες αργίες στο Τατζικιστάν  είναι : 

1  Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) 

8 Μαρτίου (Ημέρα της Γυναίκας) 

21-24 Μαρτίου (Navruz, περσική πρωτοχρονιά)  

1 Μαΐου (Εργατική Πρωτομαγιά) 

9 Μαΐου (Ημέρα Μνήμης και Νίκης) 

27 Ιουνίου (Ημέρα Εθνικής Ενότητας)  

9 Σεπτεμβρίου (Ημέρα Ανεξαρτησίας) 

6 Νοεμβρίου (Ημέρα Συντάγματος)  

 

Επίσης, τηρούνται οι κινητές εορτές του Ραμαζανιού. 

Οι ώρες εργασίας συνήθως είναι από τις 09.00 – 18.00, από Δευτέρα – Παρασκευή.  

Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Τατζικιστάν ζει στην ύπαιθρο. Με ποσοστό 27% αστικού 

πληθυσμού, βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των οικονομιών της Κεντρικής Ασίας και στην κατηγορία 

της χαμηλού εισοδήματος αστικής τάξης.  

 

Β.4 Βιομηχανική Ιδιοκτησία  

 

Με περιορισμένους πόρους για την εφαρμογή της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας το 

Τατζικιστάν, αν και έχει προσχωρήσει στις σημαντικότερες σχετικές διεθνείς συμβάσεις, διαθέτει μάλλον 

ελαστική σχετική νομοθεσία με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν αρκετά παραποιημένα προϊόντα στην αγορά 

και μη αδειοδοτημένα αντίγραφα λογισμικού.   

http://www.tajikistantimes.com/
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Πληροφορίες  επί των διαδικασιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας 

κατοχύρωσης δικαιωμάτων και σημάτων  http://www.tjpat.org/  . 

 

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Το φορολογικό σύστημα του Τατζικιστάν περιλαμβάνει φόρους που επιβάλλονται από το κράτος και την 

τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

Γ.1 Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 

 

- Οι συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ή/και Κεφαλαίου που έχει συνάψει η 

Ελλάδα με σειρά χωρών παρουσιάζονται στην https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-

forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

- Δεν υφίσταται σχετική συμφωνία με το Τατζικιστάν 

 

Γ.2 Φορολογία Φυσικών προσώπων 

 

- Φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία κυμαίνεται από 8-13% αναλόγως  ύψους εισοδήματος11  

- Φόρος εισοδήματος από ενοικίαση ή πώληση ακινήτων 13% 

 

Γ.3 Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

 

Περιλαμβάνει φόρους που επιβάλλονται από το κράτος, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι : 

 

- Φορολογία κερδών (επί των μικτών κερδών) : ανέρχεται σε 23%. 

- Κοινωνικός φόρος 

- Φορολογία χρήσης οδών 

 

Γ.4 Ειδικότεροι φόροι 

- ΦΠΑ : 18% (επί του κύκλου πωλήσεων).  

 

- Φόρος ακίνητης περιουσίας : Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και το 

ύψος του εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. 

 

- Ειδικότεροι φόροι για ξένες εταιρείες επί συγκεκριμένων προϊόντων και δραστηριοτήτων 

(αλκοολούχα ποτά, προϊόντα καπνού, καύσιμα, ελαστικά αυτοκινήτων, επιβατικά οχήματα, 

κοσμήματα από πολύτιμες πέτρες, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες μεταφοράς 

δεδομένων, διεθνείς τηλεπικοινωνίες. 

 

- Ειδικά (απλοποιημένα και ευνοϊκά) φορολογικά καθεστώτα προσφέρονται για: 

                                                           
11 Μη μόνιμοι κάτοικοι (παραμονή στη χώρα λιγότερες από 182 ημέρες ετησίως) υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 
25%. 

http://www.tjpat.org/
https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy
https://www.aade.gr/polites/themata-diethnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy
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 μικρούς επιχειρηματίες, 

 παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, 

 την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών, 

 επιχειρήσεις επεξεργασίας βαμβακιού και παραγωγής τελικών προϊόντων αυτού, 

 μονάδες εκτροφής πουλερικών και παραγωγής ζωοτροφών, 

 οντότητες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κινητών αξιών. 

 

Γ.5. Δασμοί - Δασμολόγιο 

 

Στην ιστοσελίδα https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/ o ενδιαφερόμενος εξαγωγέας 

μπορεί να αναζητήσει το ύψος του δασμού ανά προϊόν . 

 

Επιπλέον επιβαρύνσεις πέρα δασμού ( τέλος εκτελωνισμού, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι)είναι διαθέσιμοι στην 

ιστοσελίδα της αρμόδιας Υπηρεσίας 

https://tajtrade.tj/procedure/88/step/367?l=en&embed=true&includeSearch=true . 

   

Γ.6 Ειδικές Οικονομικές ζώνες (FTZ) 

 

Στο Τατζικιστάν λειτουργούν 4  Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) σε :  

- Sugd 

- Pyandzh 

- Dangara 

- Ishkashim 

 

Oι εταιρείες που εγκαθίστανται εντός των ΕΟΖ απολαμβάνουν  σχεδόν πλήρη φορολογική απαλλαγή. 

 

Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Το επενδυτικό περιβάλλον στο Τατζικιστάν παρουσιάζει ακόμη αρκετές δυσκολίες για τους υποψήφιους 

επενδυτές. Είναι κατά πολύ ευνοϊκότερο όταν αφορά επενδυτικά σχέδια σε υποδομές που διαθέτουν ήδη 

ικανοποιητική χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη. Τομείς προτεραιότητας για δημόσιες και ιδιωτικές 

επενδύσεις είναι η υδροηλεκτρική ενέργεια, η κατασκευή δρόμων και κατοικιών, οι εξορύξεις και η 

μεταποίηση (αγροτικών προϊόντων, κλωστοϋφαντουργία και χημική βιομηχανία).  

 

Η Κίνα παραμένει ο κυριότερος επενδυτής στο και ακολουθούν η Ρωσία, οι ΗΠΑ, το ΗΒ και το Καζακστάν. 

 

Δ.1 Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων 

 

Στην ιστοσελίδα   https://investcom.tj/langeng.html υπάρχει αναρτημένο το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα 

της χώρας, οι προτεραιότητές της καθώς και το τρέχον πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων από διεθνείς δωρητές. 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
https://tajtrade.tj/procedure/88/step/367?l=en&embed=true&includeSearch=true
https://investcom.tj/langeng.html
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Δ.3 Πιστοληπτική ικανότητα χώρας – Κίνδυνοι/ προοπτικές 

 

Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας αξιολογείται ως Β3 (αρνητικό) από τον οίκο Moody’s κατά την πλέον 

πρόσφατη επικαιροποίηση τον Νοέμβριο 2020. 

 

Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

Το τρέχον θεσμικό πλαίσιο δημοσίων προμηθειών ισχύει από τον Μάρτιο 2006 με την υιοθέτηση του Ν. 

περί δημοσίων προμηθειών αγαθών, έργων και υπηρεσιών.  Η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην 

ηλεκτρονική σελίδα  http://test.zakupki.gov.tj/reestr-zakazov-v-elektronnoy-forme/  . 

 

Τα εν εξελίξει προγράμματα κατασκευής  υποδομών στην χώρα χρηματοδοτούνται ως επί το πλείστος από 

διεθνείς δωρητές και ξένες κυβερνήσεις (Κίνα, Ρωσία, Καζακστάν, Ιράν) .  

 

Για την είσοδο στην αγορά των κρατικών προμηθειών δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ο έντονος 

ανταγωνισμός  σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη διαφθοράς στη χώρα.   

  

http://test.zakupki.gov.tj/reestr-zakazov-v-elektronnoy-forme/
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ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας – Τατζικιστάν 

Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδος-Τατζικιστάν είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Το διμερές εμπόριο 

κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και  παρουσιάζει διακυμάνσεις υποδηλώνοντας τον μάλλον ευκαιριακό 

χαρακτήρα των συναλλαγών. 

Συγκεκριμένα, το 2020 οι ελληνικές εξαγωγές στο Τατζικιστάν ανήλθαν σε 96.822 € και αφορούσαν σε ορυκτά 

λάδια και φαρμακευτικά. Οι εισαγωγές μας από αυτό ανήλθαν σε 1.653.042 € και αφορούσαν σε  αλουμίνιο 

- είδη αυτού και βαμβάκι. 

Διμερές Εξαγωγικό Εμπόριο Ελλάδας-Τατζικιστάν 

  2016 2017 2018 2019 2020 
2019-2020 

(μεταβολή %) 

Ελληνικές 

Εξαγωγές 
51.369 258.456 1.818.707 774.417 96.822 -87,50% 

Ελληνικές 

Εισαγωγές 
276.521 174.697 1.334 1 1.653.042 - 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 
-225.152 83.759 1.817.373 774.416 -1.556.220 -300,95% 

Όγκος Εμπορίου 327.890 433.153 1.820.041 774.418 1.749.864 125,96% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                                                                                                              Ποσά: ευρώ 

 

Βάσει προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος διμερούς εμπορίου το α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθε σε 

€492.000 έναντι €57.200 χιλ. του α΄ εξαμήνου 2020 (αύξηση κατά 761,07%). Το εμπορικό ισοζύγιο όμως 

παραμένει ελλειμματικό για τη χώρα μας, διαμορφούμενο για την εν λόγω περίοδο σε €-369.080 έναντι 

πλεονάσματος €57.200 χιλ. το α΄εξάμηνο 2020. 

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Τατζικιστάν 

  
Α' Εξάμηνο 

2020 
Α' Εξάμηνο  

2021 
Μεταβολή  

% 

Ελληνικές Εξαγωγές 57.222 61.818 8,03% 

Ελληνικές Εισαγωγές 0 430.906 #DIV/0! 

Όγκος Εμπορίου 57.222 492.724 761,07% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 57.222 -369.088 -745,01% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                              Ποσά:  Ευρώ 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 8,03% και αφορούσαν ως επί το πλείστον 

μάρμαρα και ιατρικό εξοπλισμό, και σε μικρότερο ποσοστό φάρμακα, εμπιστευτικά προϊόντα, λειαντικές 

ύλες. Την αντίστοιχη περίοδο 2020 οι ελληνικές εξαγωγές αφορούσαν μόνον κατεργασμένα ορυκτέλαια 

από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα οποία δεν επανεμφανίστηκαν το α’ εξάμηνο 2021.  
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Οι ελληνικές εισαγωγές από το Τατζικιστάν το α’ εξάμηνο του 2021 (ανύπαρκτες την αντίστοιχη 

περίοδο το 2020) αφορούν μόνο σε βαμβάκι. 

 
Εν κατακλείδι, το Τατζικιστάν μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέροντα προορισμό επιχειρηματικότητας 
παρουσιάζοντας ευκαιρίες αλλά και ανάλογο κίνδυνο για τους ενδιαφερόμενους για την αξιοποίηση του 
ορυκτού της πλούτου, καθώς επίσης και στην βιομηχανία τροφίμων, υφασμάτων, ένδυσης και δομικών 
υλικών. 
 
Παράλληλα, λαμβάνει σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια από την διεθνή κοινότητα, μέσω της οποίας 
υλοποιείται σειρά έργων υποδομής στην χώρα.  
 

Όσον αφορά στον τουρισμό,  περιορισμένη τουριστική ζήτηση παρατηρείται κυρίως προς προορισμούς με 

σκοπό πρωτίστως τις αγορές (shopping) και την ψυχαγωγία. Οι δημοφιλέστεροι τουριστικοί προορισμοί των 

Τατζίκων είναι η Τουρκία, το Ντουμπάι, η Ταϊλάνδη και η Ινδία λόγω των φθηνών εισιτηρίων μετάβασης και 

της ευκολίας έκδοσης (ή και μη απαίτηση)  θεώρησης εισόδου.  
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Ζ. 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 

 

Τατζικικές  Αρχές 

 
Επίσημη Ιστοσελίδα Προέδρου  
http://president.tj  
 
Κυβέρνηση  
http://www.jumhuriyat.tj  
 
Βουλή των Αντιπροσώπων  
http://www.parliament.tj/ru  
 
Υπουργείο Εξωτερικών       
www.mfa.tj  
 
Υπουργείο Οικονομίας & Εμπορίου  
 
https://medt.tj/en/  
 
Υπουργείο Φόρων 
 www.andoz.tj  
 
Υπουργείο Οικονομικών 
www.minfin.tj  
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
https://moa.tj/en/    
 

mailto:gremb.mow@mfa.gr
http://www.mfa.gr/russia
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:grgencon.mow@mfa.gr
http://www.mfa.gr/russia
http://president.tj/
http://www.parliament.tj/ru
http://www.mfa.tj/
https://medt.tj/en/
http://www.andoz.tj/
http://www.minfin.tj/
https://moa.tj/en/
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Υπουργείο Μεταφορών 
 www.mintrans.tajnet.com  

 
Υπουργείο Ενέργειας & Υδάτινων Πόρων  
https://www.mewr.tj/  
 
 
Κεντρική Τράπεζα Τατζικιστάν 
http://www.nbt.tj/en 
 
Κρατική Επιτροπή Στατιστικής 
www.stat.tj/  
 
Υπηρεσία Τελωνείων 
http://www.customs.tj/index.php?lang=en  
 
Επιτροπή για την τουριστική Ανάπτυξη  
https://traveltajikistan.tj/   
 
Υπηρεσία Επενδύσεων 
amcu.gki.tj/  
 
Υπηρεσία Δημοσίων Προμηθειών 
http://test.zakupki.gov.tj/reestr-zakazov-v-elektronnoy-forme/   
 

Εμπορικό  Επιμελητήριο  

www.tpp.tj  

 

Μεγάλες κρατικές εταιρείες 

 Τουρισμός: Tajik Air https://www.tajikairlines.com/en/  , Dushanbe International Airport 

http://www.airport.tj/index.php/en/site/index  , Kulob Airport  https://www.esky.eu/airports/ap/tju/kulob-

airport , Qurghonteppa Airport, Khujand Airport, and Tajik Air Navigation https://www.airnav.tj/en    

 Μεταφορές Tajik Railways 

 Ενέργεια, εξορύξεις: Barqi Tojik http://www.barqitojik.tj/en/  , TajikTransGas  http://tajiktransgas.tj/   , Oil, 

Gas, and Coal, and VostokRedMet 

 Μεταλλουργία: Tajik Aluminum Holding Company (TALCO) https://talco.com.tj/en  και θυγατρικές 

 Γεωργία, κατασκευές, βαριά μηχανήματα: Tajik Cement 

 Τυποποίηση τροφίμων: Konservniy Combinat Isfara 

 Υπηρεσίες: Dushanbe Water and Sewer, Vodokanal Khujand,  ZhKX (ύδρευση) 

 Χρηματοπιστωτικά: AmonatBonk https://www.amonatbonk.tj/en/    (τράπεζα), TajikSarmoyaguzor 

(επενδύσεις ), TajikSugurta https://www.tojiksugurta.tj/en   (ασφάλειες) 

 Επικοινωνίες: Tajik Telecom, Tajik Postal Service,  TeleRadioCom http://teleradiocom.tj/en/main/  

http://www.mintrans.tajnet.com/
https://www.mewr.tj/
http://www.nbt.tj/en
http://www.stat.tj/
http://www.customs.tj/index.php?lang=en
https://traveltajikistan.tj/
http://test.zakupki.gov.tj/reestr-zakazov-v-elektronnoy-forme/
http://www.tpp.tj/
https://www.tajikairlines.com/en/
http://www.airport.tj/index.php/en/site/index
https://www.esky.eu/airports/ap/tju/kulob-airport
https://www.esky.eu/airports/ap/tju/kulob-airport
https://www.airnav.tj/en
http://www.barqitojik.tj/en/
http://tajiktransgas.tj/
https://talco.com.tj/en
https://www.amonatbonk.tj/en/
https://www.tojiksugurta.tj/en
http://teleradiocom.tj/en/main/
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Προώθηση εμπορίου-διαδικασίες  

https://tajtrade.tj/?l=en   
 
Ζώνες ελευθέρου εμπορίου 

http://www.fez.tj/   

Αντιπροσωπεία ΕΕ - Διεθνείς Οργανισμοί 

Αντιπροσωπεία ΕΕ  
https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan_en  
OHE 
http://www.untj.org   
 
ΔΝΤ 
https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/TJK  
 
United Nations Development Programme 
https://www.tj.undp.org/   
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (EBRD) 
https://www.ebrd.com/tajikistan.html  
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
https://www.worldbank.org/en/country/tajikistan  
 
 

Πηγές Πληροφόρησης 

Κρατική Υπηρεσία ενημέρωσης 

https://eng.khovar.tj/   

 

Πρακτορεία ειδήσεων 

https://www.tajikistannews.net/ 

http://avesta.tj/  

 http://www.jumhuriyat.tj/   

 

Τράπεζες 

https://nbt.tj/en/banking_system/banks.php  

 

https://tajtrade.tj/?l=en
http://www.fez.tj/
https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan_en
http://www.untj.org/
https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/TJK
https://www.tj.undp.org/
https://www.ebrd.com/tajikistan.html
https://www.worldbank.org/en/country/tajikistan
https://eng.khovar.tj/
https://www.tajikistannews.net/
http://avesta.tj/
http://www.jumhuriyat.tj/
https://nbt.tj/en/banking_system/banks.php
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Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

http://www.travelotajikistan.com/  

http://www.tajembassy.org.uk/tourism/tajikistan-tour-operators  

 

 

Η. ΠΗΓΕΣ  

 

https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Tajikistan  

https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/tajikistan/   

http://documents1.worldbank.org/curated/en/283081560956198220/pdf/Tajikistan-Country-Economic-

Memorandum-Nurturing-Tajikistan-s-Growth-Potential.pdf  

http://www.travelotajikistan.com/
http://www.tajembassy.org.uk/tourism/tajikistan-tour-operators
https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Tajikistan
https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/tajikistan/
http://documents1.worldbank.org/curated/en/283081560956198220/pdf/Tajikistan-Country-Economic-Memorandum-Nurturing-Tajikistan-s-Growth-Potential.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/283081560956198220/pdf/Tajikistan-Country-Economic-Memorandum-Nurturing-Tajikistan-s-Growth-Potential.pdf

