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I.

Sytuacja społeczno-gospodarcza w I półroczu Uzbekistanu 2016 roku
(dane oficjalne)

1. Produkt Krajowy Brutto
Wg danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki, w I półroczu 2016 roku PKB Uzbekistanu
osiągnął poziom 83.966,3 mld UZS, a jego wzrost wyniósł 7,8%. Wg oficjalnego kursu na koniec
czerwca 2016 r. gdzie 1 USD = 2.943,46 UZS, PKB wyniósł ok. 28.526,39 mln USD. 79,1% PKB
wygenerował sektor niepaństwowy, a 20,9% – sektor państwowy. W strukturze PKB 11,4%
stanowiły podatki na towary, 88,6% - wartość dodana sektorów przemysłu, z czego 57,6% w usługach, 33,6% - w przemyśle i budownictwie, 8,8% - w rolnictwie, gospodarce leśnej
i rybołówstwie. W przekroju terytorialnym największy wzrost PKB odnotowano w Republice
Karakalpakstanu (dynamika 121,2%), Taszkencie (111,4%), obwodzie Samarkandzkim (110,2%)
i Dżyzakskim (109,5%), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim (95,5%) i Chorezmskim
(103,7%). Największy wzrost PKB per capita odnotowano w Republice Karakalpakstanu (119,3%)
i w Taszkencie (110,3%), najmniejszy – w obwodzie Andiżańskim (93,7%) i Chorezmskim
(101,8%). Uwzględniając liczbę ludności Uzbekistanu na dzień 1.07.2016 r. (31.807 tys. osób –
wstępne dane), dochód narodowy na osobę w pierwszym półroczu 2016 r. wynosił ok. 896 USD.
2. Budżet Państwa
W informatorze statystycznym dane nie zostały opublikowane. Wg informacji Ministerstwa
Finansów RU (opublikowana na www.uzdaily.uz/articles-id-29555.htm) budżet Uzbekistanu
w I półroczu 2016 r. został zrealizowany z proficytem w wysokości 60,7 mld UZS, dochody
budżetu w tym okresie przekroczyły 19,105 trl UZS, a wydatki – 19,044 trl UZS. Około 9,783 trl
UZS pochodziło z podatków pośrednich, 4,735 trl UZS – z podatków bezpośrednich i 2,447 trl UZS
– z płatności od zasobów oraz z podatków majątkowych. Wydatki na cele socjalne wyniosły 11,389
trl UZS, na gospodarkę - przekroczyły 1,791 trl UZS, a na finansowanie zcentrolizowanych
inwestycji – 1,06 trl UZS.
3. Zadłużenie zagraniczne
Oficjalnie dane dotyczące zadłużenia zagranicznego nie są publikowane.
4. Inflacja
Oficjalnie dane dotyczące inflacji zostały opublikowane tylko częściowo. W okresie styczeń –
czerwiec 2016 r. w porównania do grudnia 2015 r. ceny artykułów konsumpcyjnych wzrosły
o 2,5%.
Natomiast według danych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju inflacja w Uzbekistanie
w całym 2016 r. wyniesie 9% (https://www.uzdaily.uz/articles-id-28596.htm).
Ceny producentów produkcji przemysłowej w I pólroczu br. wzrosły o 8,9% (w I-II 2015 r. – 5%).
Największy wpływ na wzrost cen producentów produkcji przemysłowej miał wzrost w produkcji
niemetalicznych produktów mineralnych (dynamika 139,4%), w produkcji napojów (120,6%),
w produkcji wyrobów metalowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (118,9%), w przemyśle
urządzień elektrycznych (117,7%), w przemyśle spożywczym (107,8%), w produkcji wyrobów
tekstylnych (106,8%), w przemyśle chemicznym (106%).
Największy wzrost cen dotyczył usług: finansowych (dynamika 121,2%), usług najmu (117,1%),
usług komunalnych (116,6%), ochrony zdrowia (115,7%), napraw i obsługi sprzętu
technologicznego (114,7%), handlu (114,1%), łączności i informatycznych (111,4%), usług
indywidualnych (113,9%), usług w zakresie architektury i inżynierii, badań technicznych i analiz
(112,6%) oraz transportowych (109,1%).
5. Bezrobocie i dochody ludności
a/ Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy wynosiła na
koniec czerwca 2016 r. 5,8 tys. (w czerwcu 2015 r. – 5,2 tys. osób, 2014 r. – 9,4 tys.). W okresie
I półrocza 2016 r. liczba osób poszukujących pracy wynosiła (liczona zgodnie z Rozporządzeniem
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Rady Ministrów RU nr. 106 z dn. 24.05.2007 r.) 725,1 tys. osób, czyli 5,2% ludności aktywnej
zawodowo. Łączna liczba ludności Uzbekistanu wynosiła na dzień 1.07.2016 r. 31.807 tys. osób.
Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej Uzbekistanu wynosiła w I półroczu
br. 13.191,5 tys. osób (wzrost o 1,8% w porównaniu z okresem I-VI 2015 r.).
Wg wstępnych danych, w okresie sprawozdawczym do Uzbekistanu przybyło 72 tys. osób,
a wyemigrowało – 84,4 tys. osób. (Migracja zarobkowa obywateli Uzbekistanu odbywa
się w dalszym ciągu głównie do Rosji i Kazachstanu – WPHI; zwiększa się także zainteresowanie
migracją do Europy, w tym do Polski).
b/ Informacje nt. dochodów ludności Uzbekistanu w I półroczu 2016 r. w „Przeglądzie
statystycznym RU za pierwsze półrocze 2016 roku” nie zostały opublikowane. W omawianym
okresie minimalna pensja w kraju wynosiła 130.240 UZS, a minimalna emerytura – 254.730 UZS.
6. Przemysł, podmioty gospodarcze
a/ Produkcja przemysłowa Uzbekistanu w okresie 6 miesięcy 2016 roku osiągnęła poziom 50.897,9
mld UZS i była większa o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Elektroenergetyka
wygenerowała 4.954,3 mld UZS (dynamika 103,5%), przemysł przetwórczy – 39.999,3 mld UZS
(dynamika 104,8%), z czego: przemysł spożywczy – 11.460,4 mld UZS (113,6%), produkcja
wyrobów skórzanych i tekstylnych oraz ubrań – 8.925 mld UZS (116,6%), przemysł drzewny
i celulozowo-papierniczy – 950,6 mld UZS (115,5%), poligrafia i odtworzenie materiałów
z nośników informacji – 458,4 mld UZS (120,9%), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej – 1.420,8 mld UZS (99,2%), przemysł chemiczny i gumowy – 4.115,5 mld UZS (129%),
produkcja wyrobów farmaceutycznych oraz leków – 386 mld UZS (124%), innych produktów
niemetalowych – 2.910,6 mld UZS (113,9%), metalurgia – 3.610,9 mld UZS (105,7%), przemysł
maszynowy i obróbki metali – 5.182,3 mld UZS (68%); sektor wydobyczy wygenerował 5.569 mld
UZS (105,1%), z czego wydobycie węgla, węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego –
3.166,6 mld UZS (105,4%), wydobycie rud metali – 1.699,6 mld UZS (101,9%) oraz inne – 439,5
mld UZS (121%). Udział poszczególnych sektorów w produkcji przemysłowej kształtował się
następująco: górnictwo i wydobycie – 10,9%, przetwórstwo – 78,6%, elektroenergetyka – 9,8%,
wodociąg, kanalizacja, składowanie odpadów i recykling – 0,7%.
Towarów konsumpcyjnych wyprodukowano na sumę 20.677,4 mld UZS (dynamika 102,3%),
z czego artykułów spożywczych na sumę 10.504,5 mld UZS (116,5%) i przemysłowych na sumę
10.172,9 mld UZS (90,8%). Informacje nt. szczegółów wzrostu/spadku w poszczególnych
sektorach przemysłu w obecnym informatorze nie zostały opublikowane.
Najwięcej produkcji przemysłowej (na sumę 9.055,4 mld UZS) wyprodukowano w Taszkencie
(dynamika 113,6%), najmniej – w obwodzie Dżizakskim (789,6 mld UZS, dynamika 113,7%)
i w obwodzie Surhandarjinskim (977,2 mld UZS, dynamika 105,6%); artykułów konsumpcyjnych
najwięcej wyprodukowano w Taszkencie (4.393,9 mld UZS, dynamika 112,7%), najmniej –
w obwodzie Surhandarjinskim (415,6 mld UZS, dynamika 114,6%) i w Republice Karakalpakstanu
(418,5 mld UZS, dynamika 126,6%).
b/ Wg stanu na dzień 1 lipca 2016 roku w Uzbekistanie było zarejestrowanych ogółem (bez udziału
gospodarstw farmerskich) 283,5 tys. przedsiębiorstw i organizacji. W okresie sprawozdawczym
powstało 17 tys. nowych podmiotów, a 12,2 tys. zostało zlikwidowanych.
Z 283,5 tys. zarejestrowanych osób prawnych 13,7% należało do skarbu państwa, 86,3% stanowiło
własność niepaństwową, z których 29% – własność prywatną, 1,8% – stanowiły przedsiębiorstwa
z udziałem kapitału zagranicznego. 23,8% zarejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło
działalność w sektorze handłu, 20,4% – w przemyśle, 9,8% – w budownictwie.
Na dzień 1 lipca 2016 roku zarejestrowanych było 231.125 małych podmiotów gospodarczych
i tzw. mikro-firm. W ciągu 6 miesięcy 2016 roku utworzono 16,4 tys. takich podmiotów,
zlikwidowano – 11,4 tys. Mała przedsiębiorczość wygenerowała w tym czasie 46% PKB, 41,9%
produkcji przemysłowej, 97,7% produkcji rolno-spożywczej, 69,5% robót budowlanych, 89,8%
usług handlu detalicznego, 59,8% płatnych usług.
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7. Działalność inwestycyjna i budownictwo
a/ Ogółem, w pierwszym półroczu 2016 roku w gospodarkę Uzbekistanu zainwestowano 22.304,8
mld UZS tj. o 11,8% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. W ekwiwalencie dolarowym
wartość inwestycji wyniosła 7,8 mld USD. 5% inwestycji finansowano z Budżetu Państwa, 5,3% –
z funduszy państwowych, 51,5% – ze środków przedsiębiorstw i ludności, 23% – z inwestycji
i kredytów zagranicznych, 11,2% – z kredytów bankowych i innych, 3,1% – z Funduszu
Rekonstrukcji i Rozwoju oraz 0,9% – stanowiły środki Funduszu Rozwoju Sportu Dziecięcego.
18,2% środków inwestycyjnych skierowano do sektora państwowego, 81,8% – do sektora
niepaństwowego.
Z kwoty 22.304,8 mld UZS inwestycji w środki trwałe 794,4 mld UZS (3,6% od calkowitych
inwestycji) przeznaczono na: rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, 3.626 mld UZS (16,3%) –
na sektor wydobyczy (z czego 130,2 mld UZS (0,6%) – wydobycie węgla kamiennego i węgla
brunatnego, 3.242,4 mld UZS (14,5%) – wydobycie ropy naftowej i gazu, 80,4 mld UZS (0,4%) –
wydobycie rud metali); 3.170,9 mld UZS (14,2%) przeznaczono na przetwórstwo (z czego 458,7
mld UZS (2,1%) – na przemysł spożywczy, 467,5 mld UZS (2,1%) – na produkcję wyrobów
tekstylnych i ubrań, 457,4 mld UZS (2%) – na przemysł chemiczny, 154,6 mld UZS (0,7%) –
na produkcję wyrobów gumowych i sztucznych, 409,1 mld UZS (1,8%) – na niemetalowe wyroby
minerałowe, 340,1 mld UZS (1,5%) – na metalurgię, 177,2 mld UZS (0,7%) – na wyroby
metalowe, 182,3 mld UZS (0,8%) – na sprzęt transportowy); 1.007,4 mld UZS (4,5%) –
na elektroenergetykę, 251,6 mld UZS (1,1%) – na wodociągi, kanalizację, składowanie odpadów
i recykling, 1.321,7 mld UZS (5,9%) – na budownictwo, 1.080,8 mld UZS (4,9%) – na handel
i naprawy pojazdów, 2.215,8 mld UZS (9,9%) – na transport i magazynowanie, 584,3 mld UZS
(2,6%) – na komunikację i łącznoćś, 181,1 mld UZS (0,8%) – na działalność finansowoubespieczeniową, 265,8 mld UZS (1,2%) – na działalnosć zawodową, naukową i techniczną, 711,5
mld UZS (3,2%) – na edukację, 491 mld UZS (2,2%) – na ochronę zdrowia, 201,2 mld UZS (0,9%)
– na sztukę, razrywkę i wypoczynek, 4.976,8 mld UZS (22,3%) – na budownictwo mieszkaniowe
oraz 1.244 mld UZS (5,6%) – inne.
Z 5.131,6 mld UZS inwestycji zagranicznych pozyskanych w I połowie 2016 roku, 3.572,6 mld
UZS stanowiły kredyty. Największymi beneficjentami środków pochodzących z inwestycji
zagranicznych były: obwód Bucharski (18%), obwód Kaszkadarjinski (16,9%) Karakałpacja
(16,5%) oraz Taszkent (16,4%); najmniejszymi: obwód Dżizakski (1%), obwód Syrdarjinski (0,8%)
i obwód Chorezmski (0,8%). 32,7% inwestycji i kredytów zagranicznych wykorzystano w sektorze
wydobyczym, 1,5% – w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, 4,8% – w produkcji artykułów
sporzywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, 4,9% – w produkcji wyrobów tekstylnych i ubrań,
1,7% – w produkcji chemicznej, 2,6% – w produkcji niemetalowych wyrobów minerałowych,
13,2% – w elektroeneretyce, 1,7% – w sektorze wodociągów, kanalizacji, składowania odpadów
i recyklingu, 2,2% – w budownictwie, 2,7% – w handlu i naprawach pojazdów, 14,3% –
w transporcie i magazynowaniu, 8,2% – w informatyce i łączności, 0,9% – w edukacji, 8,6% – inne.
b/ W okresie I-VI 2016 roku wykonano robót budowlanych na sumę 14.324,3 mld UZS, czyli
o 17,5% więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. 80% robót przypadało na nowe budownictwo,
rekonstrukcję, rozbudowę i przekształcanie przedsiębiorstw. 44% prac budowlanych zrealizowano
w obiektach stanowiących prywatną własność obywateli, 31,2% – własność stowarzyszeń
gospodarczych, 15,7% – własność przedsiębiorstw typu joint venture, obcokrajowców
i przedsiębiorstw zagranicznych, 4,9% – własność państwową oraz 4,2% – inną własność.
W okresie styczeń – czerwiec 2016 roku oddano do eksploatacji 42,4 tys. mieszkań o łącznej
powierzchni 5.967,9 tys. m2 (dynamika 112,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.),
z czego 4.389,5 tys. m2 na terenach wiejskich (dynamika 120,1%).
8. Transport
a/ W styczniu – czerwcu 2016 r. wielkość przewozów towarowych wszystkimi rodzajami
transportu wyniosła ogółem 691,5 mln ton (dynamika 104,9%), w tym: transportem
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samochodowym – 625,8 mln ton (104,8%), rurociągami – 32,4 mln ton (111,4%), transportem
kolejowym – 33,3 mln ton (100,3%) oraz lotniczym – 12,4 tys. ton (123%).
b/ W I połowie 2016 r. wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 3.690,6 mln
pasażerów (dynamika 104,8%), w tym: transportem samochodowym – 3.649,2 mln osób (105%),
koleją – 11 mln osób (104,6%), transportem lotniczym – 1 mln osób (91,8%) oraz elektrycznymi
środkami transportu miejskiego – 29,4 mln osób (87,2%).
9. Handel detaliczny i usługi
a/ Obroty handlu detalicznego w pierwszej połowie 2016 roku wyniosły ogółem 40.238 mld UZS
i były o 14,1% wyższe w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku. W obrotach handlu
detalicznego 52,3 mld UZS przypadało na przedsiębiorstwa państwowe (dynamika 107,2%),
a 40.185,7 mld UZS obrotów zrealizowały przedsiębiorstwa inne niż państwowe (dynamika
117,4%), z czego 30.061,6 mld UZS zrealizował handel prywatny (dynamika 124%). W obrotach
handlu detalicznego największy udział miał Taszkent (8.604,7 mld UZS – dynamika 112,2%)
i obwód Taszkencki (4.337,7 mld UZS – dynamika 113,8%), najmniejszy – obwód Syrdariński
(729,5 mld UZS – 110,3%), Karakałpacja (1.338,5 mld UZS – 115,5%) i obwód Dżizakski (1.347,3
mld UZS – 114,2%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca obroty handlu detalicznego
w Taszkencie wynosiły 3.586,2 tys. UZS (największe), natomiast w Karakałpacji – 745 tys. UZS
(najniższe).
b/ Ogólna wartość usług rynkowych wyniosła 41.626,9 mld UZS (112,9%). 29,1% usług
rynkowych stanowiły usługi transportowo-logistyczne, 28,2% – usługi w sektorze handlu, 11,2% –
finansowe, 6,9% – łączności i informatyczne, 3,6% – w nieruchomości, 3,4% – edukacyjne, 3,4% –
uslugi indywidualne, 3% – żywienia zbiorowego, 2,4% – naprawy komputerów i sprzętu AGD,
1,5% – ochrony zdrowia, 2,3% – najmu, 1,5% – ochrony zdrowia oraz 1,2% – działalności
w zakresie architektury i inżynierii, badań i analizy technicznej. Najwięcej płatnych usług dla
ludności zrealizowano w Taszkencie (na kwotę 12.922,4 mld UZS – dynamika 113,5%), najmniej –
w obwodzie Syrdaryńskim (541,7 mld UZS – dynamika 114,7%).
10. Rolnictwo
Wartość produkcji rolnej brutto w cenach bieżących wyniosła na koniec czerwca 2016 roku
20.208,4 mld UZS i była wyższa o 6,8% niż w tym samym okresie 2015 r. Wyprodukowano
produkcji roślinnej na sumę 11.664,3 mld UZS (dynamika 106,8%) oraz zwierzęcej na sumę
8.162,2 mld UZS (106,8%). Udział produkcji roślinnej w ogóle produkcji rolnej stanowił 57,7%.
W strukturze produkcji rolnej dominowały rodzinne przedsiębiorstwa rolne (74,8%), farmerskie
gospodarstwa rolne (23,2%) oraz tzw. przedsiębiorstwa rolne (2%). Całkowita powierzchnia
zasiewów w I połowie br. wynosiła 3.686,7 tys. ha, z czego 45,5% stanowiły zboża, 36,1% –
uprawy techniczne, w tym 34,3% – bawełna, 2,3% – ziemniaki, 5,6% – warzywa, 1,6% – uprawy
basztanowe oraz 8,9% – uprawy paszowe. Na dzień 1 lipca 2016 r. we wszystkich rodzajach
gospodarstw rolnych zebrano 5.893,7 tys. ton zbóż, z czego 5.777,6 tys. ton pszenicy, 1.457,5 tys.
ton ziemniaków, 2.863,5 tys. ton warzyw, 176,6 tys. ton basztanowych, 906,7 tys. ton owoców
oraz 26,6 tys. ton winogron. Na dzień 1 lipca 2016 r. pogłowie bydła rogatego we wszystkich
rodzajach gospodarstw rolnych wynosiło 11.685,4 tys. szt. (dynamika 105,6%), w tym krów –
4.274,4 (102,7%); owiec i kóz – 19.866,3 tys. szt. (103,9%), trzody chlewnej – brak danych, koni –
218,9 tys. szt. (102,2%), drobiu – 63.648,4 tys. szt. (107,9%). We wszystkich rodzajach
gospodarstw rolnych wyprodukowano 1.008,1 tys. tony mięsa w żywej wadze (106,8%), 4.205,5
tys. tony mleka (107,1%), 3.065,8 mln szt. jaj (109,1%), 19.362 tys. ton wełny (105,4%), 913,2 tys.
szt. skór karakułowych (104,4%). Najwięcej produkcji rolnej wyprodukowano w obwodzie
Fergańskim (2.513,7 mld UZS, dynamika 107,1%), Taszkenckim (2.424,6 mld UZS, dynamika
106,8%) i Andiżańskim (2.142,7 mld UZS, dynamika 107%), najmniej – w Karakałpacji (395 mld
UZS, dynamika 108,2%).
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11. Handel zagraniczny
a/ Obroty handlu zagranicznego Uzbekistanu w pierwszej połowie 2016 roku osiągnęły poziom
11.613,5 mln USD (I-VI 2015 r. – 12.635,2 mln USD), w tym eksport – 6.027,6 mln USD (w 2015
– 6.359,3 mln USD) oraz import – 5.585,9 mln USD (w 2015 r. 6.275,9 mln USD). 36,5% obrotów,
39,2% eksportu i 33,6% importu przypadało na kraje WNP. Saldo bilansu handlowego Uzbekistanu
było dodatnie i wynosiło 441,7 mln USD. W strukturze eksportu dominowały: usługi – 26,2%
(w analogicznym okresie 2015 r. – 24,1%), nośniki energii i produkty ropopochodne – 14,1%
(24,7%), artykuły spożywcze – 11,2% (10,9%), wyroby przemysłu chemicznego – 7,9% (5,1%),
metale żelazne i kolorowe – 5,6% (6,5%), włókno bawełniane – 5,1% (5,4%), maszyny i urządzenia
– 1,3% (0,9%), inne – 28,6% (22,4%); w strukturze importu dominowały: maszyny i urządzenia –
39,8% (w analogicznym okresie 2015 r. - 42,7%), produkcja chemiczna – 19,1% (17,6%), artykuły
spożywcze – 12,6% (13,5%), metale żelazne i kolorowe – 7,1% (7,3%), usługi – 6,5% (6,4%),
nośniki energii i produkty ropopochodne – 4,8% (5,4%), oraz inne – 10,1% (7,1%). Największymi
partnerami handlowymi Uzbekistanu w eksporcie były: Chiny (1.050,4 mln USD, dynamika
94,1%), Rosja (904 mln USD, 117%), Kazachstan (638,9 mln USD, 67,1%), Turcja (365,8 mln
USD, 94,9%), Afganistan (282,9 mln USD, 114%), Iran (140 mln USD, 73,8%), Korea (103,7 mln
USD, 141,5%), Tadżykistan (88,1 mln USD, 121,5%), Francja (66,4 mln USD, 95,3%), Kirgistan
(60,1 mln USD, 110,1%), Turkmenistan (52,7 mln USD, 87,1%), USA (30,5 mln USD, 2,3-krotnyj
wzrost), Zjednoczone Emiraty Arabskie (28,9 mln USD, 172%), Łotwa (28,8 mln USD, 155,7%),
Ukraina (23,3 mln USD, 61,5%), Indie (22,7 mln USD, 145,5%), Niemcy (17 mln USD, 120,6%);
w imporcie: Rosja (1.117,8 mln USD, dynamika 88%), Chiny (1.039,9 mln USD, 90,8%),
Kazachstan (440,4 mln USD, 100,2%), Korea (404,7 mln USD, 50,3%), Niemcy (250,3 mln USD,
103%), Turcja (231,8 mln USD, 106,7%), Indie (161,8 mln USD, 123,9%), Brazylia (161,1 mln
USD, 92,1%), Łotwa (132 mln USD, 199,4%), Japonia (117,3 mln USD, 145,5%), Litwa (114,4
mln USD, 64,8%), Ukraina (100,4 mln USD, 56,8%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (92,2 mln
USD, 192,5%), Szwajcaria (87,6 mln USD, 2,1-krotny wzrost), USA (79,6 mln USD, 86,8%),
Francja (79,1 mln USD, 106,9%), Włochy (69,6 mln USD, 97,6%), Turkmenistan (64,2 mln USD,
60,4%).
b/ Wg uzbekistańskich danych statystycznych, obroty handlowe Polski z Uzbekistanem wyniosły
54 mln USD (dynamika 77%), z czego eksport do Polski wyniósł 11,6 mln USD (82,3%), import –
42,4 mln USD (75,7%).
c/ Wg polskich danych statystycznych obroty handlowe między obu krajami wyniosły 63,18 mln
USD (dynamika 93%), polski eksport – 48,27 mln USD (88%), import – 14,91 mln USD (111%).
W polskim eksporcie dominują odpowiednio: zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego
(ponad 25%), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych (20%), wyroby nieszlachetne
i wyroby z metali nieszlachetnych (ponad 12%), urządzenia mechaniczne i elektryczne,
do rejestracji i odbioru dźwięku (ponad 11%), pojazdy, statki powietrzne i pływające oraz produkty
pochodzenia roślinnego (prawie 9%).
12. Kursy walut
Na dzień 30 czerwca 2016 roku oficjalne kursy walut Banku Centralnego RU kształtowały
się następująco: 1 USD = 2.943,46 UZS (na koniec czerwca 2015 r. – 2.555,6 UZS, na koniec
czerwca 2014 r. – 2.312,3 UZS) oraz 1 EUR = 3.334,25 UZS (odpowiednio 2.873,61 UZS
oraz 3.141,91 UZS).
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II.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Republiki Tadżykistanu w I półroczu 2016 roku
(dane oficjalne)

1. Produkt Krajowy Brutto
Według szacunków Agencji ds. Statystyki przy Prezydencie Republiki Tadżykistanu, w okresie
styczeń-czerwiec br. PKB RT osiągnął poziom 21.979,3 mln TJS i był wyższy w stosunku
do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,6% (w I półroczu 2015 r. wzrost ten wynosił 6,4%).
Największy udział w PKB miały odpowiednio: handel, naprawy samochodów, AGD i urządzeń
użytku osobistego, usługi hotelarskie i restauracyjne (16,8%), przemysł, w tym energetyka (16%),
transport, łączność i usługi magazynowe (13,4%), podatki (13,1%), rolnictwo, łowiectwo,
gospodarka leśna, rybołówstwo (12,2%), budownictwo (11,5%), administracja państwowa
i obowiązkowe ubezpieczenia socjalne (5,7%), edukacja (4,8%), usługi komunalne, socjalne
i personalne (3,6%), ochrona zdrowia i pokrewne usługi socjalne (2,1%), działalność finansowa
i operacje na rynku nieruchomości (0,8%).
2. Budżet
Według szacunków, wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-maj br. zamknęło
się kwotą 6.121,9 mln TJS i stanowiło 95,2% skorygowanego planu budżetowego na ten okres.
Wydatki z budżetu w ciągu 5 miesięcy br. wyniosły 6.277,5 mln TJS (wzrost o 1.640,2 mln TJS
w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.), deficyt budżetowy wyniósł -155,6 mln TJS.
Udział podatków w części dochodowej budżetu wyniósł 71,6% (w I-V 2015 r. – 78,4%).
W strukturze wydatków budżetowych 19,7% stanowiły wydatki na sektor paliwowo-energetyczny,
16,8% – wydatki na oświatę, 16,5% – na ubezpieczenia socjalne i ochronę socjalną, 7,4% –
na administrację państwową i zarządzanie, 6,4% – na ochronę zdrowia, 6,3% – na gospodarkę
komunalno-mieszkaniową, ekologię i gospodarkę leśną, 5,4% – na transport i komunikację, 3% –
na rolnictwo, rybołówstwo i myślistwo, 2,9% – na kulturę i sport, 1,4% – na przemysł
i budownictwo.
3. Inflacja
a/ W okresie od początku b. roku do końca czerwca 2016 r. CPI wyniosło 103,1%, w tym:
na artykuły spożywcze – 103%, na przemysłowe – 103%, a na płatne usługi – 103,4%.
W czerwcu br. CPI wyniosło 100,3%, w tym: na artykuły spożywcze – 100,6%, na towary
przemysłowe – 100,3% i płatne usługi – 99,3%.
b/ Od początku 2016 r., PPI wyniosło 103,4%, w tym: w sektorze wydobywczym – 118,6%,
w przemyśle przetwórczym – 100,8% i w energetyce – 100%. Natomiast, w czerwcu br. PPI
wyniosło 100,1%, w tym w sektorze wydobywczym 101,4%, w przetwórstwie – 99,8%,
w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i wody – 100%.
W okresie styczeń – czerwiec 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. CPI wynosiło
105,7%, PPI – 104,8%, ceny producentów produkcji rolnej spadły o 4%, taryfy na przewozy
towarowe wzrosły o 8,3%, ceny sprzedanych materiałów budowlanych wzrosły o 1,2%.
4. Bezrobocie, wynagrodzenia i dochody ludności
a/ Na koniec maja br. oficjalnie statusem bezrobotnego legitymowało się 55,8 tys. osób
tj. 2,4% aktywnej zawodowo ludności (osoby zarejestrowane w Agencji Zatrudnienia Ludności).
W maju br. w porównaniu z kwietniem br. bezrobocie wzrosło o 1,5%.
b/ Średniomiesięczna nominalna płaca pracowników najemnych w gospodarce narodowej wyniosła
w maju br. 910,44 TJS i zmniejszyła się w stosunku do kwietnia 2016 r. o 2,5%, natomiast
w stosunku do maja 2015 r. wzrosła o 5,6%. Minimalna płaca w maju br. wynosiła 250 TJS.
W sektorze produkcyjnym najniższy poziom płac odnotowano w rolnictwie i leśnictwie (276,94
TJS), a najwyższy w przemyśle wydobywczym (2.203,6 TJS) i w budownictwie (1.944,21 TJS);
ogółem, średnia płaca w sektorze produkcyjnym wynosiła 839,16 TJS (w porównaniu z majem
2015 r. wzrost o 13,5%). W sektorze usług płace kształtowały się następująco: w transporcie,
logistyce i łączności – 2.352,4 TJS, w usługach finansowych – 2.163,65 TJS, w hotelarstwie
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i usługach restauracyjnych – 1.086,03 TJS; średnia miesięczna płaca w sektorze usług wynosiła
942,39 TJS (w porównaniu z majem 2015 r. wzrost o 2,5%). Na koniec maja br. zadłużenie z tytułu
zaległych wynagrodzeń, z uwzględnieniem lat ubiegłych, wyniosło ogółem 20.308,7 tys. TJS,
z czego 37,1% dotyczyło roku bieżącego.
c/ Nominalne dochody ludności w okresie styczeń – maj br. wynosiły 10.326,4 mln TJS
i w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku zwiększyły się o 6,5%, natomiast realne
dochody ludności zwiększyły się o 5,4%.
5. Przemysł
W okresie styczeń - czerwiec br. wartość wyprodukowanej produkcji przemysłowej wyniosła
w cenach bieżących 6.363,2 mln TJS (dynamika 112,1%). W strukturze przemysłu dominującą rolę
odgrywał przemysł przetwórczy (60,1%), a następnie sektor energetyczny (22%) i wydobywczy
(17,9%). Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w sektorze wydobywczym (1,5-krotny wzrost),
dzięki 1,6-krotnemu wzrostowi wydobycia surowców nieenergetycznych; wydobycie surowców
energetycznych zwiększyło się o 36,2%. O 3,4% wzrosła produkcja i dystrybucja energii
elektrycznej, gazu i wody, a o 8,1% produkcja przemysłu przetwórczego. W przemyśle
przetwórczym najwyższą dynamiką wzrostu charakteryzowały się: produkcja urządzeń
elektrycznych (149,1%), obróbka i produkcja wyrobów z drewna (144,9%), produkcja innych
niemetalowych produktów mineralnych (136,2%), produkcja skór i wyrobów z nich oraz obuwia
(132,2%), produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych (131,1%), produkcja chemiczna
(128,7%), produkcja pojazdów i urządzień (127,1%), produkcja maszyn i urządzeń (109,4%),
produkcja gotowych wyrobów metalurgicznych (107,2%), produkcja wyrobów naftowych
(103,4%), produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (101,6%);
najniższą: produkcja celulozowo-papiernicza, wydawnicza i poligraficzna (81,9%), produkcja
wyrobów tekstylnych (73,2%).
6. Działalność inwestycyjna i budownictwo
W okresie styczeń-czerwec 2016 r. łączna wartość nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących)
wyniosła 4.860,7 mln TJS (dynamika 118,9%). 68% nakładów inwestycyjnych przeznaczono
na cele produkcyjne, 32% – na cele pozaprodukcyjne. Z kwoty 3.306,9 mln TJS nakładów
produkcyjnych, 1.881,8 mln TJS skierowano na inwestycje w sektorze energii elektrycznej, gazu
i wody (dynamika 125%), 769,3 mln TJS na przemysł przetwórczy (200%), 341,2 mln TJS
wydatkowano na transport i łączność (110,3%) i 179,1 mln TJS na wydobycie kopalin (1,9-krotny
wzrost). Z kolei z kwoty 1.553,8 mln TJS na cele pozaprodukcyjne, 114,6 mln TJS przeznaczono
na administrację państwową, obronność i ubezpieczenia społeczne (2,2-krotny wzrost), 320,8 mln
TJS na edukację (2,7-krotny wzrost), 828 mln TJS przeznaczono na budowę innych obiektów
nieprodukcyjnych (70,7%), 191,5 mln TJS na różnego rodzaju usługi komunalne i personalne
(102,3%), 94,7 mln TJS na ochronę zdrowia (97,8%), 4,2 mln TJS na hotelarstwo i gastronomię
(dynamika 42,3%).
W I półroczu br. przekazano do eksploatacji obiekty inwestycyjne o łącznej wartości 1.666,2 mln
TJS. W omawianym okresie oddano do użytku domów mieszkalnych o powierzchni 357 tys. m2
(w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. dynamika 85,3%).
7. Transport
Ogółem wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 34.248,5 tys. ton ładunków, czyli o 1,4%
mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. 34.247,6 tys. ton ładunków przewieziono transportem
lądowym, z czego 2.941,6 tys. ton – transportem kolejowym i 31.306 tys. ton – transportem
kołowym; 0,948 tys. ton przewieziono transportem lotniczym.
Poza tym, wszystkimi środkami transportu przewieziono ogółem 276.448,6 tys. pasażerów
(dynamika 102,3%), z czego 99,9% stanowiły przewozy lądowe.
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8. Handel i usługi
a/ W okresie styczeń - czerwiec br. wielkość sprzedaży detalicznej, napraw samochodów, AGD
i przedmiotów użytku osobistego wyniosła 7.970,8 mln TJS (dynamika 103,4%), z której to kwoty
7.768,3 mln TJS stanowił handel detaliczny (103%). 4.033,8 mln TJS tj. 52% obrotów handlu
detalicznego zrealizowano za pośrednictwem bazarów. Udział artykułów rolno – spożywczych
w sprzedaży ogółem wyniósł 49%, a przemysłowych – 51%. Ponad 99,6% towarów zrealizował
handel prywatny. Obroty handlu detalicznego w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły
w sprawozdawczym okresie 919,4 TJS.
b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług wyniosła 4.660,1 mln TJS (spadek o 2,8%
w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.), z których 39,6% stanowiły usługi socjalno-bytowe,
18,7% – usługi transportu pasażerskiego, 14% – łączności, 10,9% – edukacyjne, 4,7% – medyczne,
0,7% – komunalne, 0,1% - gospodarki mieszkaniowej i 11,3% – inne.
9. Rolnictwo, gospodarka leśna, rybołówstwo
Ogólna wartość produkcji rolnej we wszystkich rodzajach gospodarstw rolnych w cenach bieżących
wyniosła 5.298,2 mln TJS (dynamika 109,9%), w tym: produkcji roślinnej – 3.099,7 mln TJS
(115,2%), a zwierzęcej – 2.198,5 mln TJS (103,2%). Ogółem wyprodukowano 586.926 ton zbóż,
181.788 ton ziemniaków, 481.004 ton warzyw, 154.396 ton basztanowych, 69.397 ton owoców
i 1.494 tony winogron. Produkcja owoców zwiększyła się 2,3 razy. Na dzień 1.07.2016 r. pogłowie
bydła rogatego wynosiło 2.220,5 tys. szt. (dynamika 102,7%), owiec i kóz – 5.503,7 tys. szt.
(103,8%), drobiu – 4.974,7 tys. szt. (97,2%). Wyprodukowano 144.845 tys. szt. jaj (87,6%), 65,918
tys. ton mięsa (103,8%), 337,019 tys. ton mleka (102,5%), 4,355 tys. ton wełny (105,1%), 833,6 ton
jedwabników (102,7%) oraz 533,1 ton miodu.
W omawianym okresie gospodarka leśna wygenerowała 1.023 tys. TJS, czyli o 2 razy więcej
niż w analogicznym okresie 2015 roku; rybołówstwo wygenerowało 5,9 mln TJS (dynamika
106%).
10. Handel zagraniczny
a/ W pierwszym półroczu 2016 r. obroty handlu zagranicznego RT wyniosły 1.939,1 mln USD
(spadek o 2,8%), w tym eksport – 439,4 mln USD (dynamika 104,4%), a import – 1.499,7 mln
USD (95,2%). Bilans handlowy był ujemny i wyniósł -1.060,4 mln USD. Eksport do krajów WNP
wyniósł w omawianym okresie 132,3 mln USD (dynamika 113,3%), import – 801,2 mln USD
(84,6%), eksport do pozostałych krajów – 307,1 mln USD (101,1%), import – 698,5 mln USD
(98,5%). W strukturze eksportu dominują dostawy: produktów mineralnych (27,4%), metali
nieszlachetnych i wyrobów z metali nieszlachetnych (27,2%), kamieni i metali szlachetnych
i półszlachetnych (15,5%), materiałów i wyrobów tekstylnych (14,1%), środków transportu,
maszyn i urządzeń (7,6%) oraz produktów pochodzenia roślinnego (3,4%); 4,8% przypada na inne
towary. W imporcie dominują natomiast: środki transportu, maszyny i urządzenia (25,1%),
produkty mineralne (15,3%), metale nieszlachetne i wyroby z nich (11,9%), wyroby przemysłu
chemicznego (11,5%), produkty pochodzenia roślinnego (10,4%), gotowe artykuły spożywcze
(5,4%), drewno i wyroby z drewna (3,8%) oraz inne towary (16,6%).
Aktualnie, Tadżykistan utrzymuje kontakty handlowe z 99 krajami, w tym z 10 krajami WNP.
Udział krajów WNP w ogólnych obrotach handlowych Tadżykistanu wynosi 41,8%. Największymi
partnerami handlowymi Tadżykistanu w I półroczu br. były w eksporcie: Turcja (21,9%),
Kazachstan (18,5%), Szwajcaria (15,5%), Rosja (8%), Afganistan (7,1%), Tajwan (5,9%), Pakistan
(4,7%), Chiny (4,5%), Iran (3,2%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (3%), Uzbekistan (2,4%),
Włochy (1,3%), Kirgistan (0,9%); a w imporcie: Rosja (31,5%), Chiny (30,9%), Kazachstan
(15,1%), Turcja (3,7%), Turkmenistan (3,6%), Iran (2,2%), Niemcy i Pakistan (po 1,4%),
Uzbekistan (1,2%), Indie (0,9%), USA (0,8%), Zjednoczone Emiraty Arabskie i Ukraina (po 0,6%),
Białoruś i Kirgistan (po 0,5%). Obroty handlowe z Polską wynosiły 3.450,5 tys. USD (dynamika
176,4%), z czego eksport do Polski – 81,7 tys. USD, import – 3.368,5 tys. USD.
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b/ Wg polskich danych statystycznych, obroty handlowe między obu krajami wynosiły 3.084,3 tys.
USD (dynamika 58%), z tego polski eksport do Tadżykistanu – 2.961,3 tys. USD (61%), import –
123 tys. USD (27%).
11. Kursy walut
W styczniu br. kurs USD wynosił 7,4567 TJS, kurs euro – 8,0973 TJS, w czerwcu br. kursy
te wynosiły odpowiednio 7,8687 TJS i 8,8329 TJS.
III.

Informacje bieżące

- Wykaz towarów wwożonych czasowo do Uzbekistanu, zwolnionych z opłat celnych
i podatkowych
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów RU nr 212 z dnia 20 czerwca br., zatwierdzony został
wykaz towarów wwożonych czasowo do Uzbekistanu (w odniesieniu do których stosowane będzie
warunkowe zwolnienie z opłat celnych i podatków), warunki zwolnień i okresy ich stosowania.
Zwolnienia celne i podatkowe mają obecnie miejsce w przypadku wwozu czasowego:
- towarów przeznaczonych do zabezpieczenia normalnego funkcjonowania przedstawicielstw
dyplomatycznych i ich pracowników; środki transportu mogą być wwożone z wyliczenia: jeden
pojazd przysługujący na jednego pracownika przedstawicielstwa, samochody prywatne
pracowników – jeden pojazd na jednego pracownika i jeden da dorosłego członka rodziny, ale nie
więcej niż dwa na rodzinę; ilościowe ograniczenia na wwóz pojazdów samochodowych mogą być
zmienione w zależności od porozumień osiągniętych z RU;
- eksponatów wystawienniczych oraz urządzeń i materiałów wspomagających;
- materiałów reklamowych (katalogi, cenniki, prospekty, plakaty) wwożonych przez osoby
zagraniczne do 2 egz. na jednego odbiorcę lub o wadze brutto do 50 kg.,
- innych towarów.
Rozporządzenie dopuszcza także wwóz pojazdów przez zagraniczne osoby fizyczne dla celów
niekomercyjnych, na okres do 90 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego.
Pełny
teks
dokumentu
jest
dostępny
na
stronie:
http://static.norma.uz/documents/2016/N_25/rus/%D0%BF%D0%BA%D0%BC%20212.rtf.
-Przedłużenia przez Rosję embarga na artykuły rolno-spożywcze
W dniu 1 lipca br. została opublikowana Uchwała Rządu FR nr 608 z dn. 30 czerwca 2016 r.,
wprowadzająca zmiany do Uchwały Rządu FR nr 778 z dn. 7 sierpnia 2014 r. w zakresie
przedłużenia obowiązywania embarga na artykuły rolno-spożywcze m.in. z krajów Unii
Europejskiej na okres do 31 grudnia 2017 r. Wykaz towarów objętych embargiem pozostał
bez zmian.
Tekst dokumentu dostępny jest pod adresem:
http://government.ru/media/files/VyNAjCBNjaF8qDEV9MbAeV83Wp2fVgAB.pdf

- Współpraca uzbekistańsko-chińska
Jak 30 czerwca br. poinformował portal www.podrobno.uz, powołujący się na wystąpienia
w Parlamencie Uzbekistanu prezydenta RU Islama Karimowa i przewodniczącego Chin Xi Jinpinga
oraz inne media uzbekistańskie, Chiny udzielą Uzbekistanowi kredytu w wysokości 2,7 mld USD
(na budowę obiektów o łącznej wartości 6,2 mld USD). Podpisanie dokumentów miało miejsce
w czasie oficjalnej wizyty Xi Jinpinga w Uzbekistanie (21-22.06.2016 r.), kiedy to podpisano
również wspólne oświadczenie o „wszechstronnym, strategicznym partnerstwie między
Uzbekistanem i Chińską Republiką Ludową”. Jak oświadczył przewodniczący ChRL, strony
omówiły kwestie nowych projektów inwestycyjnych w dziedzinie energetyki, rozwoju technologii
oraz sprowadzenia z Chin wysoko zaawansowanych rodzajów produkcji. „Wzmocnienie korzystnej
dla obu stron współpracy to nasz wspólny wybór i dziś, podpisując dokument podnieśliśmy poziom
naszych stosunków do szczebla strategicznego partnerstwa. Wspólnymi siłami kontynuujemy
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współpracę w ramach SzOW i inicjatyw gospodarczych Jedwabnego Szlaku”, stwierdził chiński
lider.
- Ograniczenia w korzystaniu z kart płatniczych dla obywateli Uzbekistanu
Wg informacji portalu www.ru.sputniknews-uz.com z dnia 2 lipca br., Bank Centralny
Uzbekistanu, wprowadził od 1.07.2016 r. nowe przepisy dotyczące korzystania z kart płatniczych
(konwersyjnych). Obecnie, obywatele Uzbekistanu nie mogą używać swoich kart w terminalach
instytucji handlu hurtowego i detalicznego w Turcji, Chinach i Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Ponadto, zmienione zostali limity wypłat gotówki zagranicą. „W celu zwiększenia
bezpieczeństwa środków” – jak informuje portal – obywatele Uzbekistanu mogą wypłacić z karty
jedynie 300 USD miesięcznie, w odróżnieniu od wcześniejszych 100 USD dziennie.
- Wprowadzenie kontroli przesyłek pocztowych i kurierskich w Uzbekistanie
Zgodnie z informacją portalu www.norma.uz z dnia 4 lipca br., uchwałą Państwowego Komitetu
Celnego (zarejestrowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dn. 30.06.2016 r. pod nr 896-2)
wprowadzone zostały zmiany do tymczasowych (obecnie stałych) zasad kontroli celnej
międzynarodowych przesyłek pocztowych i kurierskich. Nowe przepisy nie mają zastosowania
do poczty dyplomatycznej, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Uchwała
wejdzie w życie z dniem 4 października 2016 r.
- Uzbekistańskie ograniczenia na wwóz bydła z krajów sąsiednich
Zgodnie z informacją portalu www.podrobno.uz z dnia 7 lipca br., powołującego się na wypowiedź
Bahroma Norkobilowa, kierownika Głównego Państwowego Departamentu Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Wodnej RU, w celu zapobiegania przenikaniu
i rozprzestrzenianiu się w Uzbekistanie wąglika, pryszczycy i innych groźnych chorób zakaźnych,
wzmocniona została kontrola weterynaryjna nad stanem migracji zwierząt hodowlanych
na rynkach, w ubojniach, sklepach mięsnych i innych miejscach. Ograniczony został wwóz bydła
i innych zwierząt z sąsiednich z Uzbekistanem krajów. Stosowane także będą ograniczenia
na wwóz do Uzbekistanu ptaków ozdobnych, jaj i produktów z nich z krajów, w których
odnotowano występowanie chorób zakaźnych. Dla koordynacji prac przeciw rozprzestrzenianiu
się chorób zakaźnych powołano specjalne sztaby epizootyczne. Zgodnie z rozporządzeniem rządu
RU szczepionki przeciwko szczególnie niebezpiecznym chorobom zwierząt są dystrybuowane
bezpłatnie.
- Strefa wolnego handlu na granicy tadżykistańsko-chińskiej
Wg informacji portalu www.news.tj z dnia 11 lipca br., powołującego się na wypowiedź
Chudoberdi Choliknazara, dyrektora Centrum Badań Strategicznych przy prezydencie
Tadżykistanu, w najbliższym czasie na granicy tadżykistańsko-chińskiej, po obu stronach punktu
kontrolnego "Kulma" rozpocznie działalność strefa wolnego handlu. Po stronie chińskiej powstał
już terminal, zapełniany obecnie towarami. Uruchomienie strefy skróci czas niezbędny dotychczas
tadżykistańskim przedsiębiorcom na zakup chińskich towarów w miastach Kaszgaru i Urumczi.
Przewiduje się także możliwość zakupów elektronicznych.
- Nowy wykaz wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania w RU
Jak 19 lipca br. poinformował portal www.norma.uz, rozporządzeniem Ministra Zdrowia nr 2809
z dnia 12.07.2016 r. zatwierdzony został nowy Wykaz wyrobów medycznych. Wcześniejszy Wykaz wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania w praktyce medycznej w RU (nr 2094
z dn. 13.04.2010 r.) przestaje obowiązywać. Wykaz – podobnie jak poprzedni – zawiera 108
pozycji wyrobów medycznych. Wymienione w Wykazie wyroby będą dopuszczone do stosowania
w praktyce medycznej po dokonaniu rejestracji państwowej w RU. Dokument wejdzie w życie
po upływie 3 miesięcy od daty jego oficjalnej publikacji w dniu 18.07.2016 r., szczegóły dostępne
są na stronie: http://www.norma.uz/raznoe/tibbiy_buyumlar_ruyhati.
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- Zmiany w wykazie sprzętu wwożonego do Uzbekistanu na zasadach ulgowych
Zgodnie z informacją portalu www.norma.uz z dnia 25 lipca br., wspólnym Rozporządzeniem
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą, Inwestycji i Handlu oraz Państwowego Komitetu Celnego (dokument zarejestrowany
przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod nr 2436-5 w dn. 19.07.2016 r.) zmieniony został Wykaz
urządzeń technologicznych, zwalnianych z opłat celnych i podatku VAT przy wwozie na terytorium
Uzbekistanu. Obecnie ulgi nie dotyczą innych spycharek gąsienicowych, frontalnych ładowarek
jednokubłowych, koparek gąsienicowych, maszyn pełnoskrętnych (kody taryfy celnej – 8429 11
009 0, 8429 51 990 0, 8429 52 100 9, 8429 52 900 0). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie
trzech miesięcy od daty jego publikacji – 25.10.2016 r. Szczegółowa informacja dostępna jest
na stronie: http://static.norma.uz/documents/2016/N_29/rus/2436-5.rtf.
- Eksport uzbekistańskich płodów rolnych
Jak informują uzbekistańskie media, zgodnie z rozporządzeniem prezydenta RU nr PP-2603 z dn.
19.09.2016 r. obniżona została z 50% do 25% wielkość obowiązkowej odsprzedaży Państwu
wpływów z eksportu owoców i warzyw, winogron i roślin basztanowych. Wcześniej, 11 lipca br.
portal www.norma.uz informował, że Uchwałą Rady Ministrów nr 225 z dn.01.07.2016 r.
wprowadzono zmiany do procedury obowiązkowej odsprzedaży przez podmioty gospodarcze
(mikro-firmy i małe przedsiębiorstwa) części wpływów walutowych z eksportu produktów rolnych
(50%) i roślin dziko rosnących (25%). Szczegóły na stronie internetowej:
http://static.norma.uz/documents/2016/N_27/rus/%D0%BF%D0%BA%D0%BC%20225.rtf.
Obecne rozporządzenie przewiduje eksport świeżych i przetworzonych owoców i warzyw,
winogron i roślin basztanowych z 30-procentową przedpłatą i akredytywą lub gwarancją bankową
na pozostałą kwotę. Jednocześnie spółce eksportowej „Uzagroeksport” przyznano prawo eksportu
ww. towarów na podstawie bezpośrednich kontraktów i umów komisowych bez konieczności
dokonywania przedpłaty (dotyczy eksporty do przedsiębiorstw joint venture, uzbekistańskich
domów handlowych poza krajem i partnerów zagranicznych).
- Stacje fotowoltaiczne w Uzbekistanie
Jak 1 sierpnia br. poinformował portal www.podrobno.uz, Centrum innowacji „Eko-Energia”
działające przy Państwowym Komitecie Ochrony Przyrody Uzbekistanu zamierza do końca 2016 r.,
zainstalować ponad 400 mobilnych elektrowni słonecznych w całym kraju. Planowana jest budowa
stacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw przemysłu ropy naftowej i gazu, przedsiębiorstw
sektora chemicznego, szkół i instytucji medycznych, domów dziecka i domów opieki społecznej
oraz dla gospodarstw rolnych. W pierwszym półroczu 2016 r. w Uzbekistanie powstało 197 stacji
fotowoltaicznych. Wg. ekspertów międzynarodowych, potencjał energii słonecznej Uzbekistanu
przewyższa 51 mld ton ekwiwalentu naftowego, co daje możliwość produkcji energii elektrycznej
40-krotnie więcej niż wynosi roczne jej zużycie w RU.
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