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Szanowni Państwo,
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku
przyjmijcie Państwo nasze najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia,
radości, wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

Jacek Michalski wraz z Zespołem WPHI w Taszkencie

Taszkent, grudzień 2015 roku
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I.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2015
roku

1. Produkt Krajowy Brutto
Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w okresie styczeń – wrzesień
2015 roku PKB osiągnął poziom 117.491,7 mld UZS i był o 8% wyższy niż w analogicznym
okresie 2014 roku. 83% PKB wygenerował sektor niepaństwowy (2014 r. – 82,9%), a 17% – sektor
państwowy. W strukturze PKB 50,6% stanowiły usługi (2014 r. – 50,1%), 38,6% – produkcja
towarów (39%) oraz 10,8% – wpływy z podatków na towary i operacje eksportowo-importowe
(10,9%). W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w obwodzie
Chorezmskim 111,4% (109,4% per capita), Surchardarińskim 110,8% (108,4% per capita),
Samarkandzkim 110,4% (108,2% per capita), Namangańskim 109,2% (107,1% per capita)
i Dżizakskim 108,9 (106,8% per capita), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim 102,8% (100,9%
per capita).
2. Budżet Państwa
Wg informacji z posiedzenia Rady Ministrów RU, dotyczącego wyników rozwoju społecznogospodarczego Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku i priorytetów programu
gospodarczego na 2015 rok (miało miejsce 27 listopada 2015 r.) Budżet Uzbekistanu za 9 miesięcy
2015 r. został zrealizowany z proficytem 0,1% PKB (117,5 mld UZS). Dochodowa część budżetu
była większa o 0,2% od zakładanej i wyniosła 22,4% PKP (26.338,4 mld UZS), wydatki z budżetu
wyniosły 22,3% PKB (98,4% zakładanych wydatków czyli 26.248,6 mld UZS). Wpływy
do budżetu z podatków wyniosły 19.523,9 mld UZS, w tym z podatków bezpośrednich – 6.388,2
mld UZS (wzrost o 18,7% w porównaniu z 2014 r.).
3. Zadłużenie zagraniczne
Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie zostały opublikowane.
4. Inflacja
Oficjalnie dane dotyczące inflacji zostały opublikowane tylko częściowo. Wg majowej prognozy
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju inflacja w Uzbekistanie w 2015 r. miała wynieść 9,8%.
Wg oficjalnych danych wzrost cen artykułów konsumpcyjnych na koniec września wyniósł
w porównaniu z grudniem 2014 roku 2,2% (w 2014 r. – 3,0%). Średni miesięczny wzrost cen
artykułów konsumpcyjnych wynosił 0,2% (w I-IX 2014 r. – 0,3%). Ceny producentów produkcji
przemysłowej wzrosły o 7% (w 2014 r. – 10,2%). Na wzrost cen producentów produkcji
przemysłowej największy wpływ miał wzrost cen materiałów budowlanych (dynamika 126,9%),
wzrost w metalurgii żelaza (114,1%), w przemyśle chemicznym i petrochemicznym (109,8%),
w przemyśle paliwowym (108,2%), w elektroenergetyce (107,3%), w przemyśle maszynowym
i obróbki metali (105,2%), w przemyśle spożywczym (104,3%), w przemyśle lekkim (103,4%),
w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym (102,5%). Nie uległy zmianie ceny
w przemyśle młynarskim (100%), a uległy zmniejszeniu ceny w metalurgii metali kolorowych
(dynamika 94,3%). W informatorze statystycznym za I – IX 2015 r. nie został uwzględniony wzrost
cen usług dla osób fizycznych i prawnych.
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5. Bezrobocie, zatrudnienie i dochody ludności
Wg danych statystycznych, liczba ludności Uzbekistanu na dzień 1 października 2015 r. wynosiła
31.421,3 tys. osób (wzrost o 1,3%).
a/ Liczba osób zarejestrowanych w urzędach zatrudnienia jako osoby poszukujące pracy wynosiła
na koniec września 2015 r. 3 tys. (na koniec września 2014 – 4,7 tys. osób; 2013 r. - 12 tys. osób).
W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. liczba osób poszukujących pracy (liczona zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) osiągnęła 698,3 tys. osób,
czyli 5,1% ludności aktywnej zawodowo (13.750,8 tys. osób). Sytuację na rynku pracy Uzbekistanu
charakteryzują również procesy migracyjne. Wg wstępnych danych, w okresie sprawozdawczym
do Uzbekistanu przybyło 104,1 tys. osób, a wyemigrowało – 127,8 tys. osób.
b/ Liczba osób zatrudnionych w gospodarce Uzbekistanu w okresie I-IX 2015 r. wynosiła wg.
wstępnych danych 13.052,5 tys. i wzrosła w porównaniu z 2014 r. o 1,9%. 81,7% zatrudnionych
pracowało w sektorach innych niż państwowy. Wg informacji Urzędu Analizy i Regulacji Rynku
Pracy, w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku powstało 748,67 tys. nowych miejsc pracy, z czego
60,3% powstało na terenach wiejskich; najwięcej miejsc pracy utworzono w obwodzie Fergańskim
(73,68 tys. miejsc pracy), Samarkandzkim (72,65 tys.) i Taszkenckim (70,55 tys.). Ponad 60,5 tys.
nowych miejsc pracy powstało w przemyśle, 51,7 tys. – w sektorze usług oraz 35 tys. –
w rolnictwie.
c/ Informacje nt. dochodów ludności w 2015 r. nie zostały opublikowane. Zgodnie ze zmianami
z dn. 26.08.2015 roku, od 1 września br. minimalna pensja w Uzbekistanie wynosiła 130.240 UZS
(50,2 USD wg. oficjalnego kursu Banku Centralnego RU), minimalna emerytura i zasiłek dla
inwalidów od urodzenia wynosiły 254.730 UZS (98,4 USD), zasiłek dla osób starych i niezdolnych
do pracy, nie mających odpowiedniego stażu pracy – 156.310 UZS (60,2 USD).
6. Przemysł, podmioty gospodarcze
a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w omawianym okresie osiągnęła poziom 62.225,3 mld
UZS i była większa o 7,3% w porównaniu z 2014 r. Elektroenergetyka wygenerowała 4.866,8 mld
UZS (dynamika 103,9%), przemysł paliwowy – 8.761,1 mld UZS (101,1%), metalurgia żelaza –
1.489,7 mld UZS (110,5%), metalurgia metali kolorowych – 5.563,6 mld UZS (102,9%), przemysł
chemiczny i petrochemiczny – 3.496,6 mld UZS (105,2%), przemysł maszynowy i obróbki metali –
11.224,8 mld USD (98%), przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy – 1.049 mld UZS (115,9%),
produkcja materiałów budowlanych – 3.388,1 mld USD (115,9%), przemysł lekki – 8.587 mld
USD (117,7%), przemysł spożywczy – 10.114,5 mld UZS (116,7%). Udział poszczególnych
sektorów w produkcji przemysłowej Uzbekistanu kształtował się następująco: elektroenergetyka –
7,8% (w 2014 r. – 7,4%), przemysł paliwowy – 14,1% (12,9%), metalurgia żelaza – 2,4% (2,5%),
metalurgia metali kolorowych – 8,9% (9%), przemysł chemiczny i petrochemiczny – 5,6% (5,7%),
przemysł budowy maszyn i obróbki metali – 18% (21,4%), przemysł drzewny i celulozowy – 1,7%
(1,5%), przemysł materiałów budowlanych – 5,4% (6%), przemysł lekki – 13,8% (12,8%),
przemysł spożywczy – 16,3% (15,1%), inne sektory – 6% (5,7%). Najwięcej produkcji
przemysłowej wyprodukowano w Taszkencie (12.051,5 mld UZS), w obwodzie Taszkenckim
(9.675,7 mld UZS), w obwodzie Andiżańskim (6.629,1 mld UZS); najmniej – w obwodzie
Dżizakskim (754,2 mld UZS) i Namangańskim (1.686,9 mld UZS).
b/ Wg stanu na dzień 1 października 2015 r. w Uzbekistanie było zarejestrowanych ogółem
278.547 przedsiębiorstw i organizacji, w tym aktywną działalność prowadziło 254,6 tys.
5

podmiotów (91,4% zarejestrowanych osób prawnych). 14,1% podmiotów stanowiło własność
skarbu państwa, 85,9% – własność niepaństwową, z których 31% – stanowiło własność prywatną,
1,8% – przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, 53,1% – inne przedsiębiorstwa. 76.880
zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność w sektorze usług i żywienia zbiorowego,
48.695 – w przemyśle, 25.083 – w budownictwie, 22.788 – w rolnictwie i gospodarce leśnej,
21.930 – w edukacji, nauce i kulturze, 11.582 – w transporcie i łączności, 11.575 – w ochronie
zdrowia, kulturze fizycznej i sporcie oraz w sferze socjalnej, a także 4.294 – w sektorze
nieprodukcyjnych usług socjalno-bytowych.
Na dzień 1 października 2015 roku zarejestrowanych było 226.109 małych podmiotów
gospodarczych i tzw. mikro firm. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 21.392
i zlikwidowano 17.009 takich podmiotów. Generująca 53,6% PKB mała przedsiębiorczość
w omawianym okresie wypracowała 34,6% uzbekistańskiej produkcji przemysłowej, zapewniła
realizację 64,6% prac budowlanych, 86,8% usług handlu detalicznego, 49,3% płatnych usług oraz
zrealizowała 33,5% ogółu inwestycji.
7. Działalność inwestycyjna i budownictwo
a/ Ogółem w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku nakłady inwestycyjne w Uzbekistanie osiągnęły
wartość 28.477 mld UZS tj. były o 9,9% większe niż w 2014 roku. W ekwiwalencie dolarowym
wielkości te wyniosły odpowiednio 11,3 mld USD i 9%. 5,2% inwestycji było finansowanych
z Budżetu Państwa, 52,4% – ze środków przedsiębiorstw i ludności, 10,2% – z kredytów
bankowych i innych, 20,4% – z inwestycji i kredytów zagranicznych, 6,6% – ze środków funduszy
państwowych, 4,6% – z Funduszu Rekonstrukcji i Rozwoju oraz 0,6% stanowiły środki Funduszu
Rozwoju Sportu Dziecięcego. 18.978 mld UZS środków inwestycyjnych przeznaczono na cele
produkcyjne, z nich 34,2% zainwestowano w przemyśle (z tego: 21% – przemysł paliwowoenergetyczny, 2,1% – metalurgia, 2,2% – przemysł chemiczny i petrochemiczny, 1,8% – przemysł
budowy maszyn, 1,9% – przemysł lekki, 2,3% – przemysł spożywczy, 0,8% – produkcja
materiałów budowlanych), 3,5% zainwestowano w rolnictwo, 9,4% – w budownictwo, 12,7% –
w transport i łączność, 5% – w handel i żywienie zbiorowe, 0,5% – w prace geologicznoposzukiwawcze oraz 1,3% – w inne dziedziny. Do sektorów pozaprodukcyjnych skierowano 9.499
mld UZS środków inwestycyjnych, z której to kwoty 20,2% przeznaczono na budownictwo
mieszkaniowe, 4,3% – na gospodarkę komunalną, 2,1% – na ochronę zdrowia, 2,6% – na edukację,
0,8% – na kulturę i sztukę oraz 3,4% – na inne dziedziny. Z 5.831,5 mld UZS inwestycji
zagranicznych 4.131 mld UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków
pochodzących z inwestycji zagranicznych były: Karakałpacja (39,7%), obwód Bucharski (17,5%),
Taszkent (11,8%) oraz obwód Kaszkadaryński (8,9%); natomiast najmniejszymi – obwód
Dżizakski (0,2%), obwód Andiżański (0,6%) oraz obwód Nawoiński (0,6%). 60,9% inwestycji
i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze paliwowo-energetycznym, 1,7% – w sektorze
budowy maszyn, 2,3% – w przemyśle lekkim, 0,6% – w przemyśle spożywczym, 0,9% –
w rolnictwie, 21,8% – w transporcie i łączności, 1,3% – w przemyśle chemicznym
i petrochemicznym, 6,1% – w gospodarce komunalnej oraz 4,4% – w innych dziedzinach.
b/ W okresie styczeń-wrzesień 2015 roku wykonano robót budowlanych na sumę 18.880,7 mld
UZS, czyli o 18,7% więcej niż w 2014 roku. 79,9% robót przypadało na nowe budownictwo,
rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw. 93,8% prac budowlanych
zrealizowano w sektorze niepaństwowym (42,8% w podmiotach stanowiących prywatną własność
obywateli, 28,8% – własność stowarzyszeń gospodarczych, 18,2% – własność przedsiębiorstw typu
joint venture, przedsiębiorstw i obywateli zagranicznych, 4% – inną własność), 6,2% – w sektorze
państwowym.
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W okresie od stycznia do września 2015 roku oddano do eksploatacji domy o łącznej powierzchni
9.234,9 tys. m² (wzrost o 0,2% w porównaniu z 2014 r.), z czego 6.825,6 tys. m2 na terenach
wiejskich (dynamika 96,8%).
256,9 mld UZS przeznaczono na budowę i remonty obiektów edukacyjnych, 340,1 mld UZS – na
budowę i remonty obiektów ochrony zdrowia, 246 mld UZS – na budowę sieci wodociągowych,
11,8 mld UZS – na budowę sieci gazowych. Najwięcej robót budowlanych, na sumę 2.693,9 mld
UZS, wykonano w stolicy kraju - Taszkencie, najmniej – w obwodzie Syrdarińskim (286,7 mld
UZD).
8. Transport
a/ W okresie sprawozdawczym wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami transportu
wyniosła ogółem 1.136,9 mln ton (dynamika 104,3%), w tym: transportem samochodowym –
1.040,9 mln ton (104,8%), transportem kolejowym – 50,3 mln ton (102,6%), rurociągami – 45,7
mln ton (95,3%) oraz lotniczym – 18 tys. ton (101,5%).
b/ Wszystkimi środkami transportu pasażerskiego przewieziono ogółem 5.458,1 mln osób
(dynamika 103,4%), w tym: transportem samochodowym – 5.392,6 mln osób (103,5%), koleją –
15,2 mln osób (104,6%), transportem lotniczym – 1,7 mln osób (95,4%) oraz elektrycznymi
środkami transportu miejskiego – 48,6 mln osób (93,1%).
9. Handel detaliczny i usługi
a/ Obroty handlu detalicznego w omawianym okresie wyniosły ogółem 50.731,9 mld UZS i były
o 15% wyższe w porównaniu z 2014 rokiem. W obrotach handlu detalicznego 70,2 mld UZS
przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 95,5%), a 50.661,7 mld UZS na pozostałe
przedsiębiorstwa (115,1%), z czego 36.574,7 mld UZS zrealizowały firmy stanowiące prywatną
własność obywateli (116,9%). W obrotach handlu detalicznego największy udział miał Taszkent
(10.964,3 mld UZS – dynamika 116,5%), obwód Taszkencki (5.326,9 mld UZS – dynamika
115,7%), obwód Fergański (4.440,5 mld UZS – dynamika 114,6%) i obwód Samarkandzki
(4.277,6 mld UZS – dynamika 114%), najmniejszy – obwód Syrdariński (935,1 mld UZS –
dynamika 120,4%). Obroty handlu detalicznego na osobę wyniosły 1.624,9 tys. UZS (dynamika
113,1%). W przeliczeniu na mieszkańca, największy udział w handlu detalicznym miał Taszkent
(4.608,2 tys. UZS – dynamika 115,5%), najmniejszy – Karakałpacja (927,5 tys. UZS – dynamika
111,8%).
b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła 19.127,6 mld UZS
(dynamika 110,4%), natomiast ogólna wartość usług rynkowych – 62.841 mld UZS (dynamika
112,9%). 27% stanowiły usługi transportowe (dynamika 103,4%), 23,2% – usługi w sektorze
handlu i żywienia zbiorowego (116,1%), 9,4% – usługi finansowe (128,5%), 5,7% – usługi
budowlane (114,6%), 5,4% – usługi łączności i informatyczne (116,4%), 4% – usługi komunalne
(115,1%), 2,9% – usługi edukacyjne (109,5%), 1,3% - usługi medyczne (117%), 0,8% – usługi
remontowe urządzeń technologicznych (117,7%), 0,6% – usługi rolnicze (114,4%), 0,5% – usługi
turystyczne, w tym hotelarskie (114,9%), 0,3% – usługi związane z oprogramowaniem sprzętu
komputerowego (dynamika 112,9%), 0,1% – usługi remontowe sprzętu rolniczego (110,3%) oraz
18,8% – inne usługi (113,9%). 13,6% płatnych usług dla ludności świadczyły podmioty państwowe,
86,4% – niepaństwowe, z czego 44,1% stanowiły podmioty stanowiące własność prywatną
obywateli. Najwięcej płatnych usług na rzecz ludności świadczono w Taszkencie (4.540,4 mld UZS
– dynamika 110,6%; w przeliczeniu na osobę – 1.908,3 tys. UZS – dynamika 109,7%), najmniej –
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w obwodzie Syrdarińskim (258 mld UZS – dynamika 108,9%; w przeliczeniu na osobę – 329,9 tys.
UZS – dynamika 107,1%).
10. Rolnictwo
Wartość produkcji rolnej brutto w okresie I-IX 2015 roku wyniosła 31.821,8 mld UZS i była
wyższa o 6,6% niż w 2014 r. Produkcji roślinnej wyprodukowano na sumę 18.464,1 mld USD
(dynamika 106,5%), co stanowi 58% produkcji rolnej oraz zwierzęcej – na sumę 13.357,7 mld UZS
(106,7%). W strukturze produkcji rolnej dominowały indywidualne gospodarstwa rolne (68,5%),
gospodarstwa farmerskie (29,8%) oraz przedsiębiorstwa rolne (1,7%). W omawianym okresie
zebrano 2.054,5 tys. ton ziemniaków (110,3%), 7.421,6 tys. ton warzyw (110,6%), 1.331,6 tys. ton
basztanowych (109,6%), 1.849,4 tys. ton owoców (108%) oraz 1.086,6 tys. ton winogron (109,6%).
Udział produkcji zwierzęcej w produkcji rolnej brutto wynosił 42% (w 2014 r. – 41,7%).
Na dzień 1 października 2015 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich rodzajach gospodarstw
wynosiło 11.193,8 tys. szt. (dynamika 102,9%), w tym krów – 4.213 (101,7%); owiec i kóz –
19.106,9 tys. szt. (104,9%), koni – 215,3 tys. szt. (102,5%) oraz drobiu – 57.134,6 tys. szt.
(104,6%). We wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych wyprodukowano 1.477,8 tys. ton mięsa
w żywej wadze (dynamika 106,7%), 6.449,7 tys. ton mleka (107%), 4.091,3 mln szt. jaj (109,1%),
28,5 tys. ton wełny (105,5%), 947,2 tys. szt. skór karakułowych (96,7%). Najwięcej produkcji
rolnej wyprodukowano w obwodzie Taszkenckim (4.788,4 mld UZS – dynamika 105,3%),
Samarkandzkim (4.263,9 mld UZS – dynamika 106,6%) i Andiżańskim (2.926,1 mld UZS –
dynamika 106,8%), najmniej – w Karakałpacji (996,9 mld UZS – dynamika 106,7%).
11. Handel zagraniczny
a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku osiągnęły
poziom 18.868,2 mln USD z dynamiką 100%, w tym eksport – 9.543 mln USD (dynamika
100%) oraz import – 9.325,2 mln USD (100%). 39,1% obrotów, 43,7% eksportu i 34,5% importu
przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu było dodatnie i wynosiło 217,8
mln USD, z czego 948,9 mln USD przypadało na kraje WNP oraz (-) 731,1 mln USD na pozostałe
kraje. Z ogółu uzbekistańskiego eksportu 1.287,7 mln USD przypadało na przedsiębiorstwa
z udziałem kapitału zagranicznego (dynamika 70,2%), w imporcie – 3.670,5 mln USD (dynamika
94,7%). W strukturze eksportu dominowały: nośniki energii i produkty ropopochodne – 26,8%,
usługi – 25%, artykuły spożywcze – 9,8%, metale żelazne i kolorowe – 6,5%, produkty chemiczne
i wyroby z nich – 4,9%, włókno bawełniane – 3,8%, maszyny i urządzenia – 1,3% oraz inne –
21,9%; w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia – 41,5%, produkcja chemiczna –
17,2%, artykuły spożywcze – 13%, metale żelazne i kolorowe – 7,3%, usługi – 7,1%, nośniki
energii i produkty ropopochodne – 6,1% oraz inne – 7,8%. Największymi partnerami handlowymi
Uzbekistanu były: Chiny (20,1% obrotów – dynamika 128,6%), Rosja (17,3% – dynamika 76,4%),
Kazachstan (11,9% – dynamika 85,3%), Korea (6,7% – dynamika 84,3%), Turcja (4,8% –
dynamika 84,3%), Niemcy (2,1% – dynamika 80,2%), Afganistan (1,7% – dynamika 77,7%),
Ukraina (1,5% – dynamika 55,8%), Brazylia (1,4% – dynamika 147,6%), Turkmenistan (1,4% –
dynamika 102,3%), Iran (1,3% – dynamika 98,7%), Litwa (1,2% – dynamika 400%.), Indie (1,2% –
dynamika 108,4%), Francja (1,2% – dynamika 101,9%), Japonia (0,8% – dynamika 101,9%),
Tadżykistan (0,7% – dynamika 103,2%), Łotwa (0,7% – dynamika 78,7%), USA (0,7% – dynamika
68,5%), Bangladesz (0,6% – dynamika 160,4%), Kirgizja (0,6% – dynamika 61,8%), Włochy
(0,6% – dynamika 86,7%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (0,5% – dynamika 131%), Polska (0,5%
– dynamika 82,2%).
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b/ Wg polskich danych statystycznych, obroty handlowe między obu krajami w ciągu 9 miesięcy
2015 r. wyniosły 101,16 mln USD (dynamika 79%) (w 2014 r. - 127,54 mln USD, dynamika 97%),
z czego polski eksport – 80,86 mln USD (78%), import – 20,30 mln USD (85%). Dominującą
pozycją w polskim eksporcie były zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (ponad
27%), produkty pochodzenia chemicznego i pokrewnych (ponad 25%),urządzenia mechaniczne
i elektryczne, do odbioru i rejestracji dźwięku (ponad 17%), pojazdy, statki powietrzne, jednostki
pływające i współudział. urządzenia (ponad 8%), drewno i wyroby z niego, wyroby z korka, słomy,
esparto, wyroby koszykarskie (ponad 3%), a także gotowe artykuły spożywcze, napoje
bezalkoholowe, alkohole i ocet, tytoń (ponad 3%). Wśród ww. towarów największą dynamiką
(121%) charakteryzowało się drewno i wyroby z niego, wyroby z korka, słomy, esparto, wyroby
koszykarskie, najmniejszą (54%) - gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohole
i ocet, tytoń. Główne pozycje importowe z Uzbekistanu to: materiały i wyroby włókiennicze
(45,5%, dynamika 98%), produkty mineralne (26,3%, dynamika 72%) oraz produkty pochodzenia
roślinnego (22,1%, dynamika 84%).
12. Kursy walut
Oficjalne kursy walut (wg danych banku Centralnego) na dzień 1 stycznia 2015 roku kształtowały
się następująco: 1 USD = 2.422,40 UZS, 1 Euro = 2.987,74 UZS; natomiast na dzień 30 września
2015 roku: 1 USD = 2.621,00 UZS, 1 Euro = 2 940,95 UZS.

II.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Tadżykistanu w okresie styczeń - wrzesień 2015
roku

1. Produkt Krajowy Brutto
Wg wstępnych danych statystycznych, w okresie styczeń – wrzesień 2015 r. PKB Tadżykistanu
osiągnął wartość 33.643,8 mln TJS i wzrósł w stosunku do 2014 r. o 6,4%. Struktura PKB
przedstawiała się w następujący sposób: rolnictwo, gospodarka leśna i rybołówstwo – 21,45%
(I - IX 2014 r. – 22,5%), przemysł i energetyka – 12,5% (11,4%), budownictwo – 11,5% (9,3%),
handel, hotelarstwo, gastronomia, naprawy samochodów i AGD – 14,8% (14,8%), transport,
łączność i logistyka – 11,7% (13,9%), działalność finansowa i obrót nieruchomościami – 0,9%
(0,6%), administracja państwowa i ubezpieczenia obowiązkowe – 5,7% (4,6%), edukacja – 3,2%
(3,6%), ochrona zdrowia i usługi socjalne – 1,8% (1,5%), usługi komunalne i indywidualne – 3,6%
(3,5%), podatki – 12,9% (14,3%).
2. Budżet kraju i zadłużenie zagraniczne
Wg wstępnych danych Ministerstwa Finansów Republiki Tadżykistanu dochody budżetu państwa
za 9 miesięcy 2015 r. wyniosły 10.836,6 mln TJS, a wydatki – 8.846 mln TJS.
Według stanu na dzień 13.10.2015 r. zadłużenie zagraniczne Tadżykistanu wynosiło 2,1 mld USD
czyli 19,5% PKB.
3. Inflacja
Od początku 2015 r. dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła – 103,6%,
w tym na artykuły rolno – spożywcze – 103,4%, przemysłowe – 104,1% i płatne usługi na rzecz
ludności – 103,7% (dane na koniec września 2015 r.). Z grupy artykułów rolno-spożywczych
najbardziej podrożały: marchew (1,7-krotny wzrost), kapusta (dynamika 131,9%), ryba żywa
(125,2%), wódka (117,1%), cukier (116,7%), ryż (116%), masło (114%), kasza gryczana (113,4%),
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olej bawełniany (112%), groch (110,8%), cukierki czekoladowe (109,6%), mąka (109,5%),
makaron i olej (108,4%), chleb (104,4%), jabłka (102,6%) oraz jajka (102%), z grupy towarów
przemysłowych: obuwie męskie skórzanie (135,4%), garnitury chłopięce (120,3%), preparaty
farmaceutyczne (118,4%), spódnice dla dziewcząt (117,5%), tkaniny jedwabne (115,2%),
bawełniane koszulki dla chłopców (112,5%), podkoszulki męskie bawełniane (112%), środki
czyszczące (111,3%), tygodniki (108,9%), tkaniny bawełniane (107,7%), pasta do zębów (106,6%),
cement (101,4%) oraz cegły budowlane (101,1%), a wśród płatnych usług na rzecz ludności:
naprawy obuwia (125,8%), szycie spodni męskich (125,2%), transport lotniczy (123%), szycie
sukienek (122,1%), usługi ambulatoryjne (112,1%), usługi pralnicze (111,2%), usługi uzdrowisk
i centrów odnowy biologicznej (108,3%), w szkolnictwie wyższym (103,7%) oraz usługi
fryzjerskie (101,5%). Spadek cen odnotowano w następujących pozycjach: ogórki (o 56,7%),
cebula (o 41,2%), ziemniaki (o 36,6%), pomidory (o 25,5%), wołowina (o 5%), baranina (o 4,7%),
mleko (o 0,8%); benzyna (o 10,4%); dostawy gazu skroplonego (o 11,3%), bilety kolejowe
(o 6,5%). W tym samym okresie indeks wzrostu cen producentów wyniósł 102,9%, w tym
w przemyśle wydobywczym – 100,8%, w przetwórstwie – 104% oraz w produkcji i dystrybucji
energii elektrycznej, gazu i wody – 100%. Ceny producentów artykułów rolno-spożywczych bez
względu na kanały dystrybucji zmniejszyły się o 11,4%, głównie poprzez obniżenie cen na artykuły
roślinne – o 16,4%; jednocześnie odnotowano wzrost cen na artykuły pochodzenia zwierzęcego –
o 1,8%. Indeks wzrostu cen przewozów towarowych wyniósł 3,7%.
4. Bezrobocie i rynek pracy. Płace. Opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń
a/ Wg wstępnych danych, na koniec sierpnia 2015 r. liczba aktywnej zawodowo ludności
(pracujący i oficjalnie zarejestrowani bezrobotni) wynosiła 2.295,7 tys. osób, z czego 58,3 tys. osób
stanowili oficjalnie zarejestrowani w urzędach pracy bezrobotni. Tym samym, w okresie styczeń –
sierpień stopa bezrobocia wyniosła 2,5% ludności aktywnej zawodowo.
b/ W styczniu – sierpniu 2015 r. dochody ludności wyniosły 16.205,4 mln TJS i wzrosły
w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. o 4,7%. W sierpniu średnia płaca w gospodarce
narodowej wynosiła 798,04 TJS (ok. 125 USD wg. oficjalnego kursu Banku Centralnego RT
(w roku 2014 – 146,2 USD), tj. o 17% mniej niż w lipcu 2015 r. i o 6,3% więcej niż w sierpniu
2014 r. Najniższy poziom płac w realnym sektorze gospodarki odnotowano w rolnictwie (270,55
TJS), a najwyższy w budownictwie (2.139,17 TJS) i w przemyśle wydobywczym (1.836,94 TJS).
Natomiast, najwyższe płace w usługach były w sektorze pośrednictwa finansowego (2.169,24 TJS)
oraz w transporcie i łączności (1.873,34 TJS). Minimalna pensja w Tadżykistanie wynosiła
w sierpniu br. 250 TJS.
c/ Na koniec sierpnia 2015 r. łączne zadłużenie z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń
(z uwzględnieniem lat ubiegłych) wynosiło 21.320 tys. TJS, w tym za rok 2015 – 9.833,4 tys. TJS
tj. 46,1% zadłużenia.
5. Przemysł
Wartość produkcji przemysłowej w okresie styczeń – wrzesień 2015 r. wyniosła ogółem 8.315,5
mln TJS (dynamika 112,8%). W strukturze przemysłu dominował przemysł przetwórczy – 5.219,5
mln TJS (dynamika 112,2%), w tym produkcja: artykułów spożywczych – 2.279 mln TJS,
wyrobów metalurgicznych – 1.042,7 mln TJS, surowców mineralnych – 911 mln TJS, tekstyliów
i odzieży – 565,7 mln TJS, produktów naftowych – 32,9 mln TJS. Największą dynamikę
odnotowano w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i wody – 114%. W branży
spożywczej największą dynamikę wzrostu odnotowano w produkcji słodyczy (1,7-krotny wzrost),
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wyrobów mleczarskich (1,6-krotny wzrost), sera (143,2%), wędlin (138,1%), mięsa (108,1%);
spadek odnotowano natomiast w produkcji konserw (67,1%), olejów roślinnych (69,4%) i napojów
alkoholowych (99,3%); w branży tekstylnej: wzrost odnotowano w produkcji wyrobów
pończoszniczych (dynamika 110,8%), włókna bawełnianego (108,4%), nasion bawełny (108%);
spadek – w produkcji przędzy bawełnianej (62,6%), dywanów (59,9%) i tkanin (56,6%);
w produkcji art. ropopochodnych wzrost odnotowano w produkcji asfaltu (141,8%); spadek –
w produkcji mazutu (57,2%), benzyny (56,7%), oleju napędowego (56,2%) i mas bitumicznych
(50,1%).
Przemyśl wydobywczy w okresie I-IX 2015 r. wyprodukował produkcji na sumę 1.168 mln TJS
(dynamika 113,4%). Odnotowano wzrost wydobycia gazu (dynamika 147,3%), węgla kamiennego
(125,2%), materiałów nierudnych (124,8%), węgla brunatnego (103,8%) oraz spadek wydobycia
ropy naftowej (99,9%) i soli spożywczej (99,3%).
6. Działalność inwestycyjna i budownictwo
a/ W okresie I-IX 2015 r. łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 5.999,4 mln TJS,
czyli o 23% więcej niż rok wcześniej. 39,9% nakładów inwestycyjnych stanowiły inwestycje
państwowe, 34% – zagraniczne, 23,4% – prywatne, 2,7% – wspólne. 3.439,2 mln TJS środków
inwestycyjnych przeznaczono na cele produkcyjne (dynamika 141%), do sektorów
pozaprodukcyjnych skierowano 2.560,2 mln TJS środków inwestycyjnych (104,9%). 1.587,3 mln
TJS wydatkowano na budowę obiektów elektroenergetyki (2-krotnie więcej niż w analogicznym
okresie 2014 roku) oraz na transport i łączność – 660,8 mln TJS (dynamika 80,3%).
b/ Wartość zrealizowanych robót w budownictwie wyniosła 3.029,1 mln TJS (o 382,2 mln TJS
więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku). Łączna powierzchnia przekazanych do użytkowania
budynków mieszkalnych wyniosła 760,2 tys. m² i była większa o 26% niż w analogicznym okresie
2014 roku. W sferze socjalnej przekazano m.in. do użytku: 22 szkoły, 12 przychodni medycznych,
1 szpital i 3 przedszkola.
7. Transport
a/ W okresie I-IX 2015 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono ogółem 58.027,9 tys. ton
ładunków (dynamika 102,8%), w tym: transportem samochodowym – 53.610,4 tys. ton (103,9%),
koleją – 4.415,9 tys. ton (91%) i lotniczym 1,588 tys. ton (83,1%).
b/ Ponadto przewieziono ogółem 421.892,7 tys. pasażerów (101,4%), w tym: 414.038,4 tys. osób
transportem autobusowym (101,5%), 6.953,5 tys. osób – tzw. elektrycznymi środkami transportu
miejskiego (100%), 313,8 tys. osób – koleją (95,8%) oraz 587 tys. osób – transportem lotniczym
(68,6%).
8. Handel i usługi
a/ Obroty handlu detalicznego (w tym remonty samochodów i AGD) wyniosły 10.745,9 mln TJS
i były wyższe o 7,3%, niż w analogicznym okresie roku 2014. W strukturze obrotów 48,1%
stanowiły artykuły spożywcze i 51,9% – przemysłowe. W grupie artykułów spożywczych
największy udział miały: mięso i wyroby wędliniarskie (20%), mąka i pieczywo (10,1%), warzywa
i ziemniaki (6,8%), cukier i wyroby cukiernicze (6,6%) oraz oleje roślinne (3,5%), natomiast
w grupie towarów przemysłowych: materiały budowlane (25%), tkaniny (11,9%), obuwie (9,3%),
produkty ropopochodne (7,1%), urządzenia elektryczne (3,8%) i leki (2,7%). W przeliczeniu
na jednego mieszkańca obroty handlu detalicznego wynosiły 1.272,4 TJS.
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b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług wyniosła 6.980,2 mln TJS (dynamika 91,9%
w porównywalnych cenach; indeks cen wyniósł – 103,1%). 40,9% ogółu usług stanowiły usługi
socjalno-bytowe, 17,2% – usługi transportu pasażerskiego, 14,2% – telekomunikacyjne, 0,7% –
komunalne, 8,7% – edukacyjne, 4,3% – medyczne oraz 13,9% – pozostałe płatne usługi.
Największą dynamiką charakteryzowała się grupa usług komunalnych (103%), najmniejszą – usługi
transportu pasażerskiego (76,2%).
9. Rolnictwo
a/ Ogólna wartość produkcji rolnej wyniosła 14.662,6 mln TJS (dynamika 105%), w tym: produkcji
roślinnej – 10.682,6 mln TJS (105,3%), a zwierzęcej – 3.980 mln TJS (104,3%).
b/ We wszystkich kategoriach gospodarstw rolnych wyprodukowano: 1.169.518 ton zbóż (108,4%),
669.983 ton ziemniaków (113,5%), 1.234.614 ton warzyw (113,6%), 491.017 ton roślin
basztanowych (118,8%), 140.659 ton winogron (106%), 129.018 ton bawełny (77,5%) i 201.077
ton owoców (80,3%).
c/ Według stanu na 1.10.2015 r. pogłowie bydła rogatego wynosiło 2.154,8 tys. szt. (dynamika
102,7%), owiec i kóz – 5.217,3 tys. szt. (102,9%), trzody chlewnej – 491 szt. (101%), drobiu –
5.130 tys. szt. (99,2%), koni – 79 tys. szt. (100,3%). Wyprodukowano 117.304 tony mięsa
(104,6%), 563.660 ton mleka (103,3%), 255 mln. szt. jaj (106%), 5.591 ton wełny (103,5%),
3.253,4 tony miodu (106,2%), 694 tony ryb (101,2%) i 833,2 tony jedwabników (76%).
10. Handel zagraniczny
a/ Obroty handlu zagranicznego wyniosły na koniec września 2015 r. 3.158,8 mln USD (82,1%),
w tym: eksport – 683,6 mln USD (100,6%), a import – 2.475,2 mln USD (78,2%), z czego: obroty
handlowe z krajami WNP – 1.527,6 mln USD (89,1%), z tego eksport – 176,9 mln USD (95,9%),
a import – 1.350,7 mln USD (88,3%); z pozostałymi krajami – 1.631,2 mln USD (76,5%), z czego
eksport – 506,7 mln USD (102,4%), a import – 1.124,5 mln USD (68,7%). Deficyt bilansu
handlowego wyniósł – 1.791,6 mln USD, w tym: z krajami WNP – 1.173,8 mln USD,
a z pozostałymi krajami – 617,8 mln USD. Udział krajów WNP w ogóle obrotów handlowych
Tadżykistanu wyniósł 48,4%. Dominującymi towarami w tadżykistańskim eksporcie były:
szlachetne i półszlachetne kamienie i metale (dynamika 350% czyli o 130,8 mln USD), środki
transportu (dynamika 210% czyli o 11 mln USD), maszyny i urządzenia (dynamika 173,6% czyli
o 5,4 mln USD), materiały i wyroby włókiennicze (103,8% czyli o 3,7 mln USD), a w imporcie:
szlachetne i półszlachetne kamienie i metale (27,3-krotny wzrost czyli o 38,4 mln USD), skóry
surowe (2,2-krotny wzrost czyli o 0,7 mln USD), maszyny i urządzenia (108,2% czyli o 27,4 mln
USD), produkty pochodzenia roślinnego (100,3% czyli o 0,7 mln USD). W omawianym okresie
zmniejszył się eksport: metali nieszlachetnych (dynamika 93,9%), produktów pochodzenia
roślinnego (92,7%), produktów mineralnych (dynamika 90%), skór surowych i skóry (79,1%);
w imporcie zaś największy spadek odnotowano w: materiałach tekstylnych (dynamika 89,3%),
gotowych produktach spożywczych (86,3%), materiałach polimerowych (86,1%), tłuszczu
(85,5%), produktach pochodzenia chemicznego (82,5%), drewnie i wyrobach drewnianych
(73,9%), produktach mineralnych (70,1%), wyrobach z kamienia, gipsu i cementu (66,3%) oraz
w środkach transportu (48,6%).
Najważniejszymi partnerami handlowymi Tadżykistanu w eksporcie były: Szwajcaria – 26,9%,
Turcja – 25,3%, Kazachstan – 16,8%, Afganistan – 6,8%, Rosja – 6,4%, Iran – 5,5%, Pakistan –
2,2%, USA – 2,1%, Chiny – 1,9%, Włochy – 1,2%, Holandia i Kirgistan – po 1%, Uzbekistan –
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0,7%, zaś w imporcie: Rosja – 32,3%, Chiny – 20,9%, Kazachstan – 15,8%, Iran i Turcja –
po 3,7%, Turkmenistan – 3,3%, Litwa – 2,6%, Afganistan – 1,8%, Szwajcaria – 1,7%, Pakistan
i Arabskie Emiraty – po 1,4%, Niemcy – 1,2%, Ukraina – 1,1%, Białoruś – 1%, Włochy i Jamajka
– po 0,8%, Kirgistan, Korea i USA – po 0,7%, Indie – 0,6%, Łotwa – 0,5%.
b/ Wg polskich danych statystycznych obroty towarowe pomiędzy Polską a Tadżykistanem w ciągu
trzech kwartałów 2015 r. wyniosły 9,18 mln USD (dynamika 60%), w tym eksport – 8,39 mln USD
(58%) i import – 0,79 mln USD (111%). Prawie 19% polskiego eksportu do RT stanowiły materiały
i wyroby włókiennicze (dynamika 180%), 18,1% - urządzenia mechaniczne i elektryczne,
do rejestracji i odbioru dźwięku (dynamika 47%), 17,7% - metale nieszlachetne i wyroby z nich
(dynamika 45%), 12,7% – gotowe artykuły spożywcze (dynamika 62%), 8,8% – wyroby przemysłu
chemicznego i pokrewnych (44%), 5,9% – drewno, korek, słoma i ich wyroby oraz artykuły
koszykarskie (39%), 5% - produkty mineralne (73%), 4,1% - pojazdy, statki powietrzne, jednostki
pływające i współdziałające urządzenia (113%), 3,4% - tworzywa sztuczne i ich wyroby, kauczuk
i jego wyroby (75%), 1,5% – produkty pochodzenia roślinnego (17%). 80,4% polskiego importu
stanowiły materiały i wyroby włókiennicze (dynamika 104%); znaczące w imporcie były także:
wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (9,9%, dynamika 84%), wyroby różne
(4,8%) oraz obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty (3,2%).
11. Pomoc zagraniczna
W okresie styczeń – wrzesień br. 36 krajów udzieliło Tadżykistanowi pomocy humanitarnej
w wysokości 31.510,6 tys. USD, z których 27,5% przypada na Niemcy, 10,8% – na Holandię, 9,8%
– na Rosję, 8,6% – na Chiny, 6,8% – na USA, 6,7% – na Danię, 5,7% – na Arabskie Emiraty, 3,3%
– na Austrię, 3,1 – na Afganistan, 2,5% – na Indie, 2,2% – na Łotwę, 1,9% – na Iran, 1,8% –
na Francję, 1,6% – na Kuwejt.
12. Kursy walut
Średni kurs USD za styczeń 2015 r. wynosił 5,3432 TJS, a za wrzesień 2015 r. – 6,3887 TJS, kurs
Euro wynosił odpowiednio 6,2236 TJS i 7,1694 TJS.
III.

Informacje bieżące

Wzrost cen alkoholu w Uzbekistanie
Zgodnie z informacją portalu www.uzreport.uz z dnia 14 grudnia br., wspólnym rozporządzeniem
Ministerstwa Finansów RU i Państwowego Komitetu Podatkowego RU ustanowione zostały nowe
ceny sprzedaży hurtowej i detalicznej napojów alkoholowych. Zgodnie z dokumentem, od dnia
1 stycznia 2016 roku minimalna cena sprzedaży hurtowej wina od producentów wzrośnie z 3.800
do 4.500 UZS za 1 litr, a minimalna cena detaliczna – z 4.600 do 5.400 UZS, minimalna cena
hurtowa za 1 litr koniaku wzrośnie z 11.100 do 13.900 UZS, a minimalna cena detaliczna –
z 13.400 do 16.700 UZS. Cena za 1 litr wódki i innych napojów alkoholowych wzrośnie z 9.000 do
10.500 UZS, a minimalna cena detaliczna wyniesie 12.600 UZS. Cena na piwo pozostała bez
zmian.
Polsko-uzbekistański projekt inwestycyjny na terytorium Taszkenckiego Zakładu Farb
i Lakierów (TLZ)
Jak 30 listopada br. poinformował portal www.uzreport.uz, „już wkrótce” rozpocznie się realizacja
projektu inwestycyjnego w ramach dywersyfikacji produkcji Taszkenckiego Zakładu Farb
i Lakierów (TLZ). Na terytorium przedsiębiorstwa uruchomiony zostanie przyjazny dla środowiska,
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nowoczesny park technologiczny, gdzie produkowane będą emalie i lakiery. Projekt ma być
realizowany wspólnie z „inwestorami z Polski”. W okresie 2016-2020 inwestorzy uruchomią
nowy zakład produkcyjny w drodze budowy nowych i remont istniejących obiektów LTZ;
planowana jest też kompleksowa wymiana przestarzałego sprzętu. W 2014 r. LTZ wyprodukował
2.393,84 ton farb i lakierów na sumę 11,986 mld UZS, a od początku 2015 r. – 681 ton na sumę
3,002 mld UZS.
Przyjęcie przez Parlament RU Ustawy „O Kodeksie Celnym RU”
Wg informacji portalu www.uzreport.uz z dnia 4 grudnia br., podczas sesji plenarnej Senatu Olij
Madżlisa RU przyjęta została Ustawa „O Kodeksie Celnym Republiki Uzbekistanu”. Kodeks
w nowej redakcji upraszcza istniejące procedury, skraca czas na podjęcie decyzji przez organy
celne w sprawach związanych z wydawaniem różnego rodzaju zezwoleń, a także związanych
z procedurami celnymi i odprawą towarów, w tym do ich wejścia na obszar celny Uzbekistanu.
Kodeks określa też funkcjonowanie tzw. Wspólnego zautomatyzowanego systemu informacyjnego
państwowej służby celnej. Ponadto, ustawa przewiduje wprowadzenie nowych form kontroli celnej.
Nowe miejsca pracy w Uzbekistanie
W okresie styczeń-wrzesień 2015 roku w Uzbekistanie powstało 748,67 tys. nowych miejsc pracy.
Wg informacji www.uzdaily.uz 60,3% nowych miejsc powstało na terenach wiejskich; najwięcej
miejsc pracy utworzono w obwodzie Fergańskim (73,68 tys.), Samarkandzkim (72,65 tys.)
i Taszkenckim (70,55 tys.). Ponad 60,5 tys. nowych miejsc pracy powstało w przemyśle, 51,7 tys. –
w sektorze usług oraz 35 tys. – w rolnictwie.
Budżet RU na 2016 rok
3 listopada br. odbyło się rozszerzone posiedzenie Komitetu ds. budżetu i reform gospodarczych
Izby ustawodawczej - Oliy Madżlisu Republiki Uzbekistanu. Projekt Budżetu Państwa na 2016 rok
przewiduje wzrost PKB o 7,8%, produkcji przemysłowej o 8,2%, produkcji rolnej o 6,1%,
wielkości inwestycji o 9,6%. Zakłada się, że w 2016 r. dochody budżetu osiągną 40,5 trylionów
UZS, wydatki - 42,7 trylionów UZS, a deficyt budżetowy – 2,2 tryliona UZS lub 1,0% wielkości
PKB. Zmniejszenie tzw. wspólnej płatności podatkowej z 6% do 5% dla małych przedsiębiorstw
działających w sektorze usług ma sprzyjać zwiększeniu udziału usług w PKB do 55%. Bez zmian
pozostaną stawki podatku na poprawę i rozwoju infrastruktury, podatku dochodowego, tzw.
wspólnej płatności podatkowej dla innych niż ww. podmioty, podatku VAT, innych
obowiązkowych opłat i podatków. Obciążenia podatkowe dla firm mają ogółem zmniejszyć się
z 20,7% do 19,1%, a wydatki na cele socjalne - wzrosnąć z 58,7% w roku bieżącym do 59,2%
w 2016 roku. Wydatki na edukację i ochronę zdrowia wyniosą odpowiednio 6,8% i 2,8% PKB.
Wielkość inwestycji centralnych finansowanych z Budżetu Państwa wyniesie 1% PKB.
Rezultaty Forum Inwestycyjnego w Taszkencie
Zgodnie z informacją portalu internetowego www.review.uz z dnia 9 listopada br.,
w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Taszkencie (5-6 listopada 2015 r.) wzięło udział
560 zagranicznych uczestników, w tym top menagerowie z ponad 300 firm zagranicznych,
przedstawiciele banków i instytutów finansowych, funduszy inwestycyjnych i agencji rozwojowych
z 33 krajów oraz przedstawiciele władz Unii Europejskiej, Polski, Korei, Niemiec, Japonii
i Kuwejtu. W rezultacie forum podpisano ponad 100 umów i memorandumów dotyczących
nabywania przez inwestorów zagranicznych udziałów w uzbekistańskich przedsiębiorstwach
państwowych i wdrażania nowych projektów inwestycyjnych w przemyśle naftowym, chemicznym,
elektrotechnicznym, spożywczym, produkcji materiałów budowlanych i w innych branżach
na kwotę ponad 12 mld USD, z czego około 5 mld USD stanowią bezpośrednie inwestycje
zagraniczne.
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Monitorowanie działalności organów rządowych w Uzbekistanie
Wg informacji portalu www.review.uz z dnia 9 listopada br., z dniem 1 stycznia 2016 r.
w Uzbekistanie zostanie wdrożony system monitorowania i oceny otwartości organów władzy
i administracji państwowej. Zmiany mają być wprowadzone zgodnie z Ustawą RU „O otwartości
działania organów władzy państwowej i zarządzania” przyjętej w dniu 6 listopada 2015 roku.
Ustawa przewiduje także powstanie Radę społeczną ds. koordynacji i monitoringu działalności
organów władzy państwowej i zarządzania.
Uzbekinvest w ratingu Moody’s
5 listopada br. międzynarodowa agencja ratingowa „Moody’s Investors Services LTD”
podwyższyła rating finansowy uzbekistańskiej spółki ubezpieczeniowej „UZBEKINVEST” z B1
do Ba3 z prognozą „stabilny”. Obecne „Uzbekinvest” posiada najwyższy międzynarodowy rating
na rynku finansowym Uzbekistanu.
Ukraińskie cło na samochody made in Uzbekistan
Wg informacji portalu www.review.uz z dnia 27 listopada br., Międzyresortowa Komisja
ds. Handlu Międzynarodowego Ukrainy nałożyła specjalne 12,12-procentowe cło na samochody
produkowane w Uzbekistanie. Obecnie cło wynosić będzie 22,12%.
Ustawa RU „O lekach i działalności farmaceutycznej”
Zgodnie z informacją portalu www.uzreport.uz z dnia 5 grudnia br., podczas sesji plenarnej Senatu
RU była rozpatrzona Ustawa Republiki Uzbekistanu „O lekach i działalności farmaceutycznej”
w nowej redakcji. Ustawa stanowi, że środki lecznicze i wyroby o przeznaczeniu medycznym mogą
być dopuszczone do obrotu wyłącznie po ich oficjalnej rejestracji. W dokumencie określone zostały
wymogi dotyczące produkcji, przechowywania, transportu i wwozu na terytorium Uzbekistanu ww.
towarów oraz status prawny aptek i wymogi stawiane ich pracownikom. Ponadto, zgodnie
z Ustawą, na stronie Ministerstwa Zdrowia ma zostać utworzony państwowy wykaz leków
i wyrobów medycznych stosowanych w Uzbekistanie.
Ustawa RU „O weterynarii”
Jak 5 grudnia br. poinformował portal www.uzreport.uz, podczas IV posiedzenia plenarnego Senatu
RU zatwierdzona została Ustawa RU „O weterynarii” w nowej redakcji. Ustawa określa kierunki
rozwoju służby weterynaryjnej Uzbekistanu, uprawnienia Rady Ministrów i organów administracji
rządowej, w tym Głównego Państwowego Departamentu Weterynarii przy Ministerstwie Rolnictwa
i Gospodarki Wodnej RU w kontekście zapewnienia skuteczności państwowej służby
weterynaryjnej, działań zapobiegawczych, diagnostycznych i terapeutycznych, kwarantanny
i innych, mających na celu zapobieganie chorobom zwierząt i przenikanie na terytorium
Uzbekistanu chorób zakaźnych zwierząt z innych krajów.
Nowe miejsca pracy w Uzbekistanie w 2016 r.
Wg informacji portalu www.uzreport.uz z dnia 4 grudnia br., Senat Parlamentu RU zatwierdził
program tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia w 2016 r., zaproponowany przez Radę Ministrów
Republiki Uzbekistanu. Zgodnie z programem w 2016 r. ma powstać 992.7 tysięcy nowych miejsc
pracy, w tym 511,5 tys. absolwentów placówek oświatowych.

15

IV.

Plan Targów na 2016 roku
Nazwa

UZBUILD 2016
Budownictwo i wnętrza, ogrzewanie, klimatyzacja
UZCOMAK 2016
Maszyny drogowe i komunalne
AQUA-THERM TASHKENT 2016
Ogrzewanie, inżynieria sanitarna, baseny
MEBELEXPO UZBEKISTAN 2016
Meble, technologie produkcji, wnętrza i
projektowanie
WORLD FOOD UZBEKISTAN 2016
Przemysł spożywczy
AGRO WORLD UZBEKISTAN 2016
Rolnictwo
UZBEKISTAN INDUSTRIAL FORUM 2016
Międzynarodowe Forum Przemysłowe
UZSPECTECHEXPO 2016
Sprzęt specjalny, LPG
UZMETALMASHEXPO 2016
Obróbka metali i sprzęt spawalniczy, inżynieria
UZMININGEXPO 2016
Technologie i urządzenia dla przemysłu górniczego
UZSECUREEXPO 2016
Technika bezpieczeństwa, BHP, ochrona środowiska,
ochrona ppoż
UZAUTOMATIONEXPO 2016
Systemy automatyki przemysłowej, przyłącza elektryczne,
oprogramowanie, technologie informacyjne
UZCHEMPLASTEXPO 2016
Chemia, laboratorium i analityka
TIHE 2016
Ochrona zdrowia
APTEKA EXPO CENTRAL ASIA 2016
Preparaty farmaceutyczne, składniki, wyposażenie i
technologie dla przemysłu farmaceutycznego
STOMATOLOGY UZBEKISTAN 2016
Stomatologia
Międzynarodowa Wystawa Turystyczna
"Świat wypoczynku" 2016*
TEXTILE EXPO UZBEKISTAN 2016
Tekstylia i moda
OGU 2016
Ropa naftowa i gaz Uzbekistanu

Uzbekistan
Оrganizator

Data

Miejsce
Uzexpocentre
Pawilon:
Nr 1

ITE

02-04.03

ITE

02-04.03

ITE

02-04.03

ITE

02-04.03

Nr 1
Atrium 1

ITE

16-18.03

Nr 2

ITE

16-18.03

Nr 1
Atrium 1
Nr 2

Nr 1

IEG

23-25.03

Nr 1

IEG

23-25.03

Nr 1

IEG

23-25.03

Nr 1

IEG

23-25.03

Nr 1

IEG

23-25.03

Nr 1

IEG

23-25.03

Nr 1

IEG

23-25.03

Nr 1

ITE

19-21.04

Nr 2

ITE

19-21.04

Nr 1

ITE

19-21.04

Atrium 1

Agencja
Reklamowa „The
Great Silk Road”
ITE

27-28.04*

Nr 1
Atrium 1

04-06.05

Nr 1

ITE

18-20.05

Nr 1, 2
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POWER UZBEKISTAN 2016
Energetyka
UZBEKISTAN AGROMINITECH EXPO 2016*

UZBEKISTAN AGROTECHMASH EXPO
2016*

CAITME 2016
Tekstylia
O’ZBEKinPRINT’2016
Poligrafia, publikacje, materiały biurowe
O’ZUPACK’2016
Pojemniki, pakowania, etykieta
PLASTEX UZBEKISTAN 2016
Przemysł tworzyw sztucznych
CHEMIE UZBEKISTAN 2016
Przemysł chemiczny
UZENERGYEXPO-2016
Energetyka, energia ekologiczna,
energooszczędność
UZSTROYEXPO 2016
Budownictwo i wnętrza, ogrzewanie, klimatyzacja, baseny
UZMEDEXPO 2016
Sprzęt medyczny, farmaceutyka, stomatologia
FOOD WEEK/AGRITEK UZBEKISTAN 2016
Artykuły spożywcze i przemysł spożywczy
MIĘDZYNARODOWE TARGI
TURYSTYCZNE 2016
MIĘDZYNARODAWA WYSTAWA
„BAWEŁNA I TEKSTYLIA”*

ITE
Ministerstwo
Współpracy
Gospodarczej
Inwestycji i Handlu
RU (MWGIiH RU)
MWGIiH RU
Ministerstwo
Rolnistwa i
Gospodarki
Wodnej
ITE

18-20.05

Atrium 2
Nr 1,2

24-27.05*

24-27.05*

Nr 3

07-09.09

Nr 1,2

ITE

14-16.09

Nr 3

ITE

14-16.09

Nr 4

ITE

14-16.09

Nr 4

IEG

21-23.09

Nr 1

IEG

21-23.09

Nr 1

IEG

28-30.09

Nr 1

Expo Position

28-30.09

Nr 2

Spółka Państwowa
„Uzbektourism”

05-07.10

Nr 1,2

MWGIiH RU

13-14.10*

Nr 1,2
Atrium 1

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
PRZEMYSŁOWA I GIEŁDA
KOOPERACYJNA*
BEAUTY UZBEKISTAN 2016

MWGIiH RU

24.10-04.11*

MINING WORLD UZBEKISTAN 2016
Urządzenia górnicze
MACHINERY CENTRAL ASIA 2016
Inżynieria
TRANS UZBEKISTAN 2016
Transport i logistyka

ITE

16-18.11

Nr 1, 2,3, 4
Аtrium 1, 2
Sala konf.
Nr 1
Atrium 1
Nr 1

ITE

16-18.11

Nr 1

ITE

16-18.11

Nr 1

ITE

08-10.11
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UZAGROEXPO 2015
Rolnictwo
UZPRODEXPO 2015
Przemysł spożywczy, artykuły spożywcze

IEG

23-25.11

Nr 1

IEG

23-25.11

Nr 1

SPORT WORLD UZBEKISTAN 2016*

Uzexpocentre

23-25.11*

Nr 2

WORLD OF CHILDHOOD 2016*

Uzexpocentre

23-25.11*

Nr 2

* możliwe zmiany terminów
Kontakt z organizatorami:
Uzexpocentre
Uzbekistan, 100084 Tashkent
Amir Timur str., 107
tel.: (99871) 2344545, 2385611
fax:(99871) 2345440, 2344088
e-mail: info@uzexpocentre.uz
www.uzexpocentre.uz
ITE Uzbekistan
Uzbekistan 100000 Tashkent
Mustakillik 59A
tel: +998 71 113 01 80
fax: +998 71 237 22 72
e-mail: oyimkhon_babadjanova@ite-uzbekistan.uz
www.ite-uzbekistan.uz
IEG Uzbekistan
Uzbekistan, 100084 Tashkent
Amir Timur str., 107Б, MBC office 4C-02
tel: +998 71 238 59 82/87
fax: +998 71 238 59 88/87
e-mail: info@ieguzexpo.com
www.ieg.uz
„EXPO POSITION” Sp. z o. o.
Uzbekistan, 100000, Tashkent
Nijozbek joli str., 1, piętro 7, biuro nr. 12
tel: +998 71 120 43 47, 234 46 72, 120 43 49
faks: +998 71 120 43 49
e-mail: uzbekistan@expoposition.com
www.expoposition.com
Agencja Reklamowa „The Great Silk Road”
Spółka Państwowa „Uzbektourism”
Uzbekistan, 100047, Tashkent,
Istiklol str. 47
tel: +998 71 233 11 68, 233 33 69
e-mail: ria-uz@yandex.ru
www.tourfair.uz
Spółka Państwowa „Uzbektourism”
Uzbekistan 100047 Taszkent
Istiklol str. 47
Тел.: +998 71 2335414 ; 233 90 28
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Факс: +998 71 233 80 68
e-mail: info@uzbektourism.uz
www.uzbektourism.uz
Ministerstwo Współpracy Gospodarczej Inwestycji i Handlu RU (MWGIiH RU)
Uzbekistan 100029 Tashkent
Shevchenko str. 1
tel.: +998 71 238 51 00,
Факс: +998 71 238-52-00
e-mail: secretary@mfer.uz
www.mfer.uz

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Uzbekistan, Taszkent
Nukus str. 77
tel. +998 71 2558205
fax. +998 71 2558205
toshkentv@qsxv.uz
www.agro.uz

Tadżykistan
Nazwa

Data

Organizator

Miejsce

Build Expo Tajikistan
III Międzynarodowe Targi „Budownictwo i
Interier”
Tajik Enegry& Electricity Expo
III Międzynarodowe Targi Przemysłu i
Energetyki
Tajik Tourism Expo
Międzynarodowe Targi Turystyki i Podróże
Międzynarodowe Targi Uniwersalne

16-18 marca

Expo Central Asia Duszanbe
Kokhi-Borbad

16-18 marca

Expo Central Asia Duszanbe
Kokhi-Borbad

14-16 kwietnia

Tajik Med Expo
Międzynarodowe Targi Ochrony Zdrowia,
Farmaceutyczne i Stomatologiczne
Agro Food Tajikistan
Międzynarodowe Targi Rolnictwa, przemysłu
spożywczego i opakowań

01-03 czerwca

Expo Central Asia Duszanbe
Kokhi-Borbad
Izba HandlowoDuszanbe
Przemysłowa RT Kokhi-Borbad
Expo Central Asia Duszanbe
Kokhi-Borbad

19-21 maja

14-16 października

Expo Central Asia Duszanbe
Kokhi-Borbad

Expo Central Asia
Tadżykistan, Duszanbe
Tel: +992 37 8813885
e-mail: info@expotajik.com
www.expotajik.com
Izba Handlowo- Przemysłowa RT
Tadżykistan 734012 Duszanbe
Valamatzade str. 21
tel: +992 37 221 52 84,
fax: +992 37 221 14 80
e-mail: chamber@tpp.tj
http://www.tpp.tj
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