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I. Sytuacja społeczno-gospodarcza Republiki Tadżykistanu w I kwartale 2017 roku
(dane oficjalne)

1.Produkt Krajowy Brutto
Wielkość PKB Tadżykistanu w I kw. 2017 r. osiągnęła 10.490,1 mln TJS i w porównaniu z tym
samym okresem 2016 r. wzrosła o 6,5%. W strukturze PKB 21,4% przypadało na handel, naprawy
samochodów, AGD i przedmiotów osobistego użytku, hotelarstwo i działalność restauracyjną;
19,7% – na przemysł, w tym energetykę, 15,1% – na transport, łączność i gospodarkę magazynową,
12,8% – na podatki, 8,5% – na budownictwo, 5,7% – na administrację publiczną, obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne, 5,6% – na edukację, 5,4% – na gospodarkę rolną, łowiectwo i leśnictwo,
rybołówstwo i hodowlę ryb, 3,2% – na usługi komunalne, społeczne i personalne, 2,1% –
na ochronę zdrowia, 0,5% – na działalność finansową, transakcje na rynku nieruchomości
i wynajem.
2. Budżet kraju
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów Republiki Tadżykistanu w I kwartale 2017 r.
całkowita wielkość budżetu państwa wyniosła 4.862 mln TJS i została zrealizowana w 97,1%
skorygowanego planu budżetowego. Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-luty 2016 r.
wyniosły 2.452,6 mln TJS, z czego dochody z tytułu podatków stanowiły 72,2% ogółu dochodów
budżetowych. Wydatki budżetowe wyniosły 2.096,3 mln TJS i zmniejszyły się o 0,4%. Budżet
zrealizowano z proficytem 356,3 mln TJS. Na cele edukacyjne przeznaczono 20% wszystkich
środków; kompleks paliwowo-energetyczny – 18,2%; ubezpieczenie społeczne i ochronę socjalną –
18,1%; ochronę zdrowia – 7,4%; transport i komunikację – 3,9%; sektor administracji państwowej
i zarządzanie – 3,6%; gospodarkę rolną, łowiectwo i rybołówstwo – 3,3%; gospodarkę komunalną,
ekologię i leśnictwo – 2,7%; kulturę i sport – 2,6%; przemysł i budownictwo – 0,6%; inną
działalność i usługi – 0,1% oraz na wydatki nieobjęte innymi kategoriami – 12%.
3. Inflacja
W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 r. inflacja w Tadżykistanie wyniosła 6,2%.
W okresie styczeń-marzec 2017 r. indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł –
103,2%, w tym na artykuły spożywcze – 103,8%, produkty nieżywnościowe – 100,7% i płatne
usługi na rzecz ludności – 105,8%.
Wśród produktów rolno-spożywczych w największym stopniu wzrosły ceny na: cebulę (1,7krotnie), ziemniaki (1,6-krotnie), kapustę (49,8%), marchew (31,4%), masło (5,3%), jagnięcinę
(2,6%), jabłka i olej bawełniany (po 1,8%), mleko (1,2%); zmniejszyły się ceny na: jaja (8,2%), ryż
(7,1%), mąkę (1,6%) i cukier (0,9%). Wśród wyrobów przemysłowych szczególnie wzrosły ceny
na: tkaniny (14,1%), benzynę (11,7%), preparaty farmaceutyczne (7,9%), mydło dziecięce (6,3%),
obuwie (6,1%), odzież (4,2%), meble (3,3%), łupki azbestowo cementowe (1,4%), środki czystości
(1,2%); zmniejszyły się ceny na cement (o 3,3%).
Ceny i taryfy na płatne usługi dla ludności wzrosły od początku roku o 5,8%, w tym ceny biletów
lotniczych – 2,3 razy, opłata za przedszkole – 20,1%, dostawy gazu skroplonego – 6,4%, ceny
biletów kolejowych – o 3,9%, usług ambulatoryjnych – o 2,3%.
W tym samym okresie indeks wzrostu cen producentów wyniósł 97%, w tym w przemyśle
wydobywczym – 79,7%, w przetwórstwie – 100,3% oraz w produkcji i dystrybucji energii
elektrycznej, gazu i wody – 100%. W produkcji hutniczej wzrosły ceny usług związanych
z przetwórstwa aluminium (o 2,8%). W wydobyciu minerałów paliwowo-energetycznych
odnotowano zmniejszenie cen na wydobycie i wzbogacanie rud ołowiano-cynkowych – o 36,9%,
metali szlachetnych – o 3,9%. Wśród produkcji przemysłu przetwórczego odnotowano wzrost cen
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na: produkcję mięsa i konserw (7,5%), oleje roślinne i tłuszcze (5,5%), chleb (0,6%); jednocześnie
nastąpił spadek cen spirytusu (10,6%) i mąki (4,3%). Indeks cen producentów produktów rolnych
w I kw. 2017 r. wyniósł 117,8%, wzrosły ceny produkcji rolnej (o 25%), ceny żywych zwierząt
zmalały o 0,2%.
4. Bezrobocie i rynek pracy. Płace. Opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń
a/ Wg wstępnych danych, na koniec lutego 2017 r. liczba aktywnej zawodowo ludności (pracujący
i oficjalnie zarejestrowani bezrobotni) wynosiła 2.279,7 tys. osób, z czego 55,7 tys. osób stanowili
oficjalnie zarejestrowani w urzędach pracy bezrobotni (w tym samym okresie 2016 r. – 54,7 tys.
osób). Tym samym, w okresie styczeń – luty stopa bezrobocia wyniosła 2,4% ludności aktywnej
zawodowo.
b/ W lutym 2017 r. średnia płaca w gospodarce narodowej wynosiła 1.083,7 TJS (ok. 136,6 USD),
tj. o 18% więcej niż w lutym 2016 r. Pensja minimalna wynosiła 400 TJS. Najniższy poziom płac
w realnym sektorze gospodarki odnotowano w rolnictwie (465,74 TJS), a najwyższy w przemyśle
wydobywczym (1.669,43 TJS) i budownictwie (1.802,58 TJS). Średni poziom płac w realnym
sektorze gospodarki wynosił w lutym 2017 r. 1.261,04 TJS (dynamika 132,3%). Natomiast,
w usługach najwyższe płace odnotowano w sektorze pośrednictwa finansowego (2.639,87 TJS)
oraz w transporcie, logistyce i łączności (1.994,03 TJS). Średni poziom płac w sektorze usług
wynosił w lutym 2017 r. 1.043,62 TJS (dynamika 115,1%).
c/ Na koniec lutego 2017 r. łączne zadłużenie z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń
(z uwzględnieniem lat ubiegłych) wyniosło 42.105,5 tys. TJS, w tym za styczeń - luty 2017 r.
22.487,1 tys. TJS tj. 53,4% zadłużenia. Na koniec lutego 2017 r. zadłużenie z tytułu
niewypłaconych wynagrodzeń wzrosło w stosunku do stycznia 2017 r. o 21.338,5 tys. TJS (200%).
5. Przemysł
W I kw. 2017 r. wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe Tadżykistanu wyprodukowały łącznie
produkcji o wartości 3.944,4 mln TJS (ponad 495 mln USD), dynamika produkcji przemysłowej
wyniosła w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r 119,4%.
Produkcja przemysłu wydobywczego wyniosła ogółem 859,2 mln TJS (dynamika 143,4%),
przemysłu przetwórczego – 2.039,6 mln TJS (112,8%), produkcja i dystrybucja energii
elektrycznej, gazu i wody – 1.045,4 mln TJS (117,9%). 51,7% produkcji przemysłowej stanowił
przemysł przetwórczy, 26,5% – produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody oraz
21,8% – branża wydobywcza.
Największą dynamiką wzrostu produkcji w przemyśle wydobywczym charakteryzowały się:
wydobycie węgla kamiennego (1,6-krotny wzrost) i wydobycie soli (114,2%), najmniejszą –
wydobycie ropy naftowej (91,7%), węgla brunatnego (86,4%), materiałów nierudnych (65,1%)
i gazu (62,7%). W tym samym okresie, produkcja przemysłu przetwórczego zwiększyła się o 12,8%
i wyniosła ogółem 2.039,6 mln TJS, w tym: artykułów spożywczych (w tym napojów i wyrobów
tytoniowych) – 881 mln TJS, tekstyliów i odzieży – 226,4 mln TJS, innych niemetalowych
produktów mineralnych – 305,8 mln TJS oraz produktów metalowych – 478,3 mln TJS. W okresie
styczeń-marzec 2017 r. zwiększyła się produkcja artykułów spożywczych - o 16,7%: największą
dynamikę wzrostu odnotowano w produkcji wyrobów cukierniczych (2,8-krotny wzrost), wody
mineralnej (dynamika 125,9%), mięsa (116,4%), napojów bezalkoholowych (125,9%), olejów
roślinnych (116,9%), wyrobów wędliniarskich (106,6%), wódki i likierów (103,2%), piwa
(102,1%) i produktów mlecznych (100,6%); zmniejszyła się produkcja konserw (do 73,8%).
Zwiększyła się produkcja w branży tekstylnej (o 22,8%) poprzez zwiększenie produkcji przędzy
bawełnianej (5,7-krotny wzrost), dywanów (2,9-krotny wzrost), tkanin bawełnianych (dynamika
122,7%), produkcji pończoszniczej (122,1%); zmniejszyła się produkcja bawełny (dynamika
53,1%), nasion bawełny (54,5%). W branży skórzanej i produkcji obuwia wzrost odnotowano
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w produkcji butów (dynamika 125,8%), w produkcji skór (100,3%), wyrobów skórzanych
lakierowanych (100,3%) i zmniejszenie produkcji obuwia gumowego (62%). Wielkość produkcji
ropy naftowej spadła o 49% w wyniku zmniejszenia produkcji benzyny (62,9%), asfaltu (5,6%),
oleju napędowego (86,1%) i mazutu (91,5%); wzrost odnotowano w produkcji bitumu (114,5%).
W branży innych niemetalowych produktów mineralnych wzrost odnotowano w produkcji cementu
(dynamika 114%), gipsu (119,7%); spadek - w produkcji płyt marmurowych (89,6%), żelbetu
(69,5%), cegieł (66,1%), wapna (59,5%), betonu (46,8%). W branży artykułów elektrycznych
wzrostem charakteryzowała się produkcja żarówek energooszczędnych (dynamika 135,6%),
kuchenek dla restauracji (105%); spadek - w produkcji transformatorów (82,8%%), wyrobów
kablowych (19,7%). Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody w okresie I-III 2017
r. osiągnęła 1.045,5 mln TJS (dynamika 117,9%). Wartość produkcji sprzedanej osiągnęła 3.888,6
mln TJS, natomiast udział towarów nie sprzedanych w ogóle produkcji wyniósł 17,6%.
6. Działalność inwestycyjna i budownictwo
a/ W okresie I-III 2017 r. łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 1.774 mln TJS, czyli
o 20% więcej niż przez rokiem. 42% nakładów inwestycyjnych stanowiły inwestycje państwowe,
15,9% – prywatne, 40,3% – zagraniczne oraz 1,8% tzw. „łączone”.
1.047,1 mln TJS, czyli 59% ogółu nakładów inwestycyjnych skierowano do sektora produkcyjnego.
Z ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych, 726,9 mln TJS przeznaczono na cele nieprodukcyjne.
729,9 mln TJS przeznaczono na budowę obiektów elektroenergetycznych, zwiększenie 1,6-krotne
w porównaniu z I kw. 2016 r.; 154,6 mln TJS (dynamika 112,9%) inwestycji przeznaczono
na transport i łączność, z czego 50,5 mln TJS (32,7%) stanowiły środki państwowe i własne
przedsiębiorstw i zagraniczne inwestycje – 104,1 mln TJS (67,3%).
b/ Wartość zrealizowanych w I-III 2017 r. robót w budownictwie wyniosła 876,7 mln TJS, czyli
o 100,9 mln TJS mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. W I kw. przedsiębiorstwa wykonawcze
zrealizowały robót ze środków państwowych na kwotę 12,6 mln TJS (1,4% z całej kwoty prac
podwykonawczych), ze środków akcjonariuszy – 252 mln TJS (28,7%), spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością – 423,5 mln TJS (48,3%), przedsiębiorstw prywatnych 7,8 mln TJS (1%),
inwestycji zagranicznych – 180,8 mln TJS (20,6%).
Łączna powierzchnia przekazanych do użytku budynków mieszkalnych wyniosła 160,6 tys. m2
i była większa o 23,7% niż w analogicznym okresie 2016 roku. Budownictwem mieszkalnym
w Tadżykistanie zajmują się głównie podmioty z sektora prywatnego, w okresie I-III br.
wybudowały one 76,9% budynków mieszkalnych.
7. Transport
a/ W okresie I-III 2017 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono ogółem 16.128,4 tys. ton
ładunków (dynamika 98,8%), w tym: transportem samochodowym – 15.081,2 tys. ton (102,3%),
koleją – 1.046,7 tys. ton (75,2%) i lotniczym 0,45 tys. ton. (106,6%)
b/ Przewieziono ogółem 137.581,7 tys. pasażerów (dynamika 99,1%), w tym: 134.821,7 tys. osób
transportem samochodowym (99,1%), 2.446,4 tys. osób – tzw. elektrycznymi środkami transportu
miejskiego (97,8%), 110,9 tys. osób – koleją (114,7%) oraz 202,7 tys. osób – transportem
powietrznym (115,2%).
8. Handel i usługi
a/ Obroty handlu detalicznego (w tym remonty samochodów, AGD i przedmiotów użytku
osobistego) wyniosły 4.352,1 mln TJS i były wyższe o 372,3 mln TJS (3%), niż w analogicznym
okresie roku 2016. W strukturze obrotów 49% stanowiły artykuły spożywcze (2.070,4 mln TJS),
51% – przemysłowe (2.154,8 mln TJS). W grupie artykułów spożywczych największy udział
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w obrotach handlu detalicznego miały mięso i wyroby wędliniarskie (17,3%), mąka i chleb
(11,2%), cukier i wyroby cukiernicze (6,7%), warzywa i ziemniaki (5,7%) oraz oleje roślinne
(3,7%), natomiast w grupie towarów przemysłowych: materiały budowlane (25,5%), samochody
i części zamienne (13%), tkaniny (11,4%), obuwie, dzianiny i odzież (10,1%), produkty
ropopochodne (7,3%), artykuły elektrotechniczne (3,9%) oraz lekarstwa (2,7%). 50,6% obrotów
handlu detalicznego zrealizowano za pośrednictwem bazarów. 99,6% obrotów handlu detalicznego
i napraw przypadało na sektor niepaństwowy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca obroty handlu
detalicznego wyniosły 488,7 TJS.
b/ Wartość zrealizowanych płatnych usług na rzecz ludności wyniosła 2.467,3 mln TJS (dynamika
101,6%). 46,6% ww. usług świadczyły oficjalnie zarejestrowane przedsiębiorstwa i instytucje.
40,2% ogółu płatnych usług stanowiły usługi socjalno-bytowe, 17,9% – usługi transportu
pasażerskiego, 14,5% – łączności, 12,5% – edukacyjne, 4,7% – medyczne, 1% – komunalne oraz
9,2% – pozostałe płatne usługi.
Najwięcej płatnych usług per capita zrealizowano w Duszanbe (na kwotę 1.255,7 TJS – 4,4-krotny
wzrost), najmniej – w tzw. RRP (120,2 TJS– dynamika 42,1%).
9. Rolnictwo
a/ Ogólna wartość produkcji rolnej we wszystkich rodzajach gospodarstw wyniosła 1.147,9 mln
TJS (dynamika 104,3%), w tym: produkcji roślinnej – 8,1 mln TJS (114,7%), zwierzęcej – 1.139,8
mln TJS (104,2%).
b/ We wszystkich kategoriach gospodarstw rolnych wyprodukowano: 1.349 ton warzyw (dynamika
83,3%); wg stanu na 1.04.2017 r. obsiano 126.632 ha pól uprawnych (w tym zbożami i roślinami
strączkowymi – 61.983 ha (dynamika 83,9%), kukurydzą – 2.008 ha (78,8%), roślinami
przemysłowymi – 28.733 ha (69,7%), w tym bawełną – 17.175 ha (59,4%), zasadzono ziemniaków
– 5.293 ha (88,5%), warzyw – 17.201 ha (95,4%), nasion warzyw – 50 ha (73,5%), basztanowych –
5.489 ha (109%) i roślin pastewnych – 5.874 ha (82,2%).
c/ Według stanu na 1.04.2017 r. pogłowie bydła rogatego wyniosło 2.287,1 tys. szt. (dynamika
103,2%), owiec i kóz – 5.632,5 tys. szt. (102,7%), koni – 80,6 tys. szt. (101,4%), drobiu – 4.895 tys.
szt. (100%). Wyprodukowano 33.272 tony mięsa (105,2%), 170.126 ton mleka (103,8%), 73,6 mln
szt. jaj (93,1%), 332 tony wełny (100,8%).
Wartość produkcji rybnej wyniosła 3,6 mln TJS (dynamika 85,2%), wyłowiono 215,2 ton ryb.
Wartość produkcji leśnej osiągnęła 184 tys. TJS (121,6%).
d/ Według stanu na dzień 1.04.2016 r. na stanie gospodarstw rolnych znajdowało się: 26.108
traktorów (z tego 19.129 sprawnych), 2.593 samochodów ciężarowych (1.114 sprawnych), 995
kombajnów ziarnowych (653), 9.056 przyczep do traktorów (6.790), 8.869 pługów (7.286), 2.345
siewników (1.868), w tym do wysiewu bawełny – 1.886 (1.514) oraz 3.095 kultywatorów (2.360).
10. Handel zagraniczny
a/ Ogółem obroty handlu zagranicznego wyniosły 775,7 mln USD (dynamika 88,7%), w tym:
eksport – 230,1 mln USD (116,9%), a import – 545,6 mln USD (80,6%). Obroty handlowe
z krajami WNP wyniosły 466,7 mln USD (115,8%), z czego eksport – 98,6 mln USD (2,1-krotny
wzrost), a import – 368,1 mln USD (103,5%); obroty z pozostałymi krajami wyniosły 309 mln
USD (65,6%), z czego eksport – 131,5 mln USD (87,9%), a import – 177,5 mln USD (55,2%).
Deficyt bilansu handlowego wyniósł (-) 315,5 mln USD, w tym z krajami WNP (-) 269,5 mln USD,
z pozostałymi krajami (-) 46 mln USD. Udział krajów WNP w ogóle obrotów handlowych
Tadżykistanu wyniósł 60,2%.
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Dominującymi grupami towarowymi w tadżykistańskim eksporcie były: produkty mineralne –
51,7% (2,6-krotny wzrost), metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 19,6%
(dynamika 80,5%), materiały i wyroby włókiennicze – 16,4% (85,1%), środki transportu oraz
maszyny i urządzenia – 8,7% (6,7-krotny wzrost eksportu środków transportu), produkty
pochodzenia roślinnego – 2,5% (99,9%), kamienie i metale szlachetne i półszlachetne – 0,2%
(1,6%) i pozostałe – 0,9%. W imporcie dominowały: produkty mineralne – 22,3% (dynamika
93,9%), środki transportu oraz maszyny i urządzenia – 11,8% (87,2% oraz 28,9%), produkty
przemysłu chemicznego – 11,6% (82,9%), produkty pochodzenia roślinnego – 11,4% (81%),
produkty spożywcze – 9,1% (134,9%), metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych –
8,7% (10,5-krotny wzrost), drewno i wyroby z drewna – 5,2% (115%) oraz pozostałe – 19,9%.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Tadżykistanu w eksporcie były: Kazachstan – 34,8%,
Turcja – 18,7%, Afganistan – 8%, Tajwan – 7,5%, USA – 6,5%, Chiny – 6%, Uzbekistan – 5,8%,
Iran – 2,8%, Pakistan – 2,6%, Rosja i Włochy – po 1,4%, Holandia – 1,1%, Arabskie Emiraty –
0,9%, zaś w imporcie: Rosja – 39,9%, Kazachstan – 20,7%, Chiny – 12,9%, Turcja – 3,8%, Iran –
2,9%, Niemcy – 2,8%, Turkmenistan – 2,3%, Uzbekistan – 1,8%, Ukraina – 1,3%, Arabskie
Emiraty – 1 %, USA – 0,9%, Indie – 0,8%, Białoruś i Pakistan – po 0,7%, Korea i Japonia –
po 0,6%.
Wg danych tadżykistańskich obroty z Polską wyniosły 1.557,8 tys. USD (dynamika 146%), z czego
eksport do Polski stanowił 69 tys. USD, import - 1.488,8 tys. USD.
b/ Wg polskich danych statystycznych obroty towarowe w okresie I-IV 2017 r. wyniosły 3,51 mln
USD (dynamika 198%), w tym eksport – 3,33 mln USD (197%) i import – 180 tys. USD (212%).
15,2% polskiego eksportu stanowiły gotowe artykuły spożywcze (dynamika 239%), 13,9% wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (214%), 6,9% - wyroby różne (366%),
11,4% - urządzenia mechaniczne i elektryczne, do odbioru i rejestracji dźwięku (224%), 9% wyroby przemysłu chemicznego i pokrewnych (59%), 7,6% - ścier drzewny lub inny, papier,
tektura (2882%), 7,3% - produkty mineralne (161%), 7,2% - pojazdy, statki powietrzne, jednostki
pływające i współdziałające urządzenia (518%). W imporcie dominowały wyroby nieszlachetne
i wyroby z metali nieszlachetnych (58,6%, dynamika 498300%) oraz materiały i wyroby
włókiennicze (40,4%, dynamika 91%).
11. Kursy walut
Średni kurs USD w I kwartale 2017 r. wynosił 7,9704 TJS (w I kw. 2016 r. – 7,7283 TJS),
Euro – 8,4872 TJS (8,5237 TJS).

II. Informacje bieżące
·

Informacja nt. powołania Państwowego Komitetu Republiki Uzbekistanu
ds. Inwestycji
Zgodnie z Rozporządzeniem prezydenta RU z dn. 31.03.2017 r. w Uzbekistanie powołany
został Państwowy Komitet Republiki Uzbekistanu ds. Inwestycji z terytorialnymi
oddziałami w Karakałpacji, obwodach kraju i Taszkencie. Komitet jest pełnomocnym
organem państwa odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z formowaniem
i realizacją polityki inwestycyjnej Uzbekistanu i przyciąganie inwestycji zagranicznych.
Nowopowstały komitet przejął część dotychczasowych funkcji Ministerstwa Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą, Inwestycji i Handlu RU, w tym m.in. dotyczących:
- wyznaczania, odwoływania i nadzorowania pracy radców ds. ekonomiczno-handlowych
przedstawicielstw dyplomatycznych RU w innych krajach, stałych przedstawicieli RU przy
międzynarodowych i zagranicznych instytucjach finansowych,
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- udzielania akredytacji przedstawicielstwom zagranicznych firm i instytucji
w Uzbekistanie,
- rejestracji kontraktów importowych będących rezultatem przeprowadzonego przetargu,
zawieranych w ramach realizacji projektów inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, przy potwierdzeniu przez zamawiającego otrzymania gwarancji
bankowej.
Począwszy od 1 lipca 2017 roku Komitet pełnić będzie funkcje związane z koordynacją,
ekspertyzą, uzgadnianiem i kontrolą przetargów na dostawy urządzeń technologicznych, ich
elementów i materiałów w ramach realizacji projektów inwestycyjnych oraz przetargów
na wykonanie prac (robót), których wysokość przekracza ekwiwalent 100 tys. USD
na jeden kontrakt.
·

Informacja nt. planowanej polskiej inwestycji w sektorze energetycznym Uzbekistanu
Jak 3 kwietnia 2017 r. poinformował portal www.1news.uz, w Wolnej Strefie
Ekonomicznej „Nawoi” przebywała delegacja polskich firm EL-Q S.A. i Promac Sp. z o.o.
Podczas rozmów przedstawicieli EL-Q z kierownictwem Strefy omówione zostały tematy
związane z uruchomieniem produkcji podstacji transformatorowych i generatorów
olejowych, które znalazłyby zastosowanie w uzbekistańskiej gospodarce komunalnej
i przemyśle oraz mogłyby być eksportowane do innych krajów Azji Środkowej, WNP
i Afganistanu. Wg portalu, w rezultacie spotkania został podpisany list intencyjny pomiędzy
EL-Q i WSE.

·

Informacja nt. zakupy uzbekistańskiego gazu przez rosyjski Gazprom
Jak 30.03.2017 r. poinformował portal www.podrobno.uz, w rezultacie zakończonej
29 marca br. wizyty przedstawicieli Gazpromu z Uzbekistanie, rosyjska spółka porozumiała
się ze stroną uzbekistańską w sprawie zakupów uzbekistańskiego gazu w ciągu najbliższych
pięciu lat. W 2016 roku Gazprom zakupił w Uzbekistanie 6,2 mld m3 gazu, przewiduje się,
że w 2017 r. dostawy dla Gazpromu obniżą się do 5 mld m3.

·

Informacja nt. nowych zasad wjazdu uzbekistańskich środków transportu
do Afganistanu
Zgodnie z informację służby informacyjnej Uzbekistańskiej Agencji Transportu
Samochodowego i Rzecznego z dnia 20 marca br. wszystkie uzbekistańskie środki
transportu wjeżdżające do Afganistanu z Uzbekistanu przez przejście „Hajraton”
zobowiązane są do uzyskania w wydziale konsularnym Ambasady Afganistanu
w Taszkencie odpowiednich zezwoleń. W komunikacie nie ma informacji, czy ww. kwestia
dotyczy również przewoźników z innych krajów.

·

Informacja nt. przekształcenia Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
Inwestycji i Handlu RU w Ministerstwo Handlu Zagranicznego Republiki
Uzbekistanu
Zgodnie z dekretem prezydenta Republiki Uzbekistanu z dnia 13 kwietnia 2017 roku
Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Inwestycji i Handlu RU zostało
przekształcone w Ministerstwo Handlu Zagranicznego RU.
MHZ RU jest prawnym następcą Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
Inwestycji i Handlu w zakresie jego zobowiązań i umów, w tym zagranicznych,
dotyczących stosunków handlowych z zagranicą. Nowopowstałe ministerstwo odpowiada
za formowanie i realizację polityki Państwa w dziedzinie handlu zagranicznego
i koordynuje prace innych organów w sferze zagranicznej działalności handlowej. Do zadań
MHZ należy także kompleksowe prowadzenie badań marketingowych światowych rynków,
wspieranie programów rozwoju potencjału eksportowego RU, opracowywanie i realizacja
zadań mających na celu zwiększanie konkurencyjności uzbekistańskich towarów z wysoką
wartością dodaną, z uwzględnieniem wymogów rynków zagranicznych, wspieranie
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eksportu towarów i usług, rozwój współpracy handlowej Uzbekistanu z innymi krajami,
zapewnienie dostępu rodzimych towarów i usług na rynki światowe, dywersyfikacja
rynków zbytu i inne.
Wcześniej Wydział informował o ograniczeniu kompetencji Ministerstwa Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą, Inwestycji i Handlu RU i powołaniu Państwowego Komitetu
Republiki Uzbekistanu ds. Inwestycji.
·

Informacja nt. obniżenie stawek akcyzowych w imporcie towarów do Uzbekistanu
Jak 10 kwietnia br. poinformował portal www.norma.uz, dekretem prezydenta Republiki
Uzbekistanu nr PP-2862 z dnia 31.03.2017 r. zmniejszone zostały wysokości stawek
podatku akcyzowego na niektóre towary importowane do Uzbekistanu:

mąka pszenna (kod taryfy celnej 1101 00 1100, 1101 00 150 0) – z 11% do 5%,
§ olej słonecznikowy i olej z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje (z 20% (nie mniej
niż 0,32 USD/kg do 10% (nie mniej niż 0,16 USD/kg),
§ pozostałe warzywa przetworzone lub konserwowane, bez octu lub kwasu octowego,
zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją kodu 2006 (kod taryfy celnej 2005 z 50%
do 10%),
§ soki owocowe i warzywne, z wyjątkiem soku z cytrusów i ananasa (2009 poza 2009 11 2009 49, 2009 90 410, 2009 90 490, 2009 90 710 0, 2009 90 730 0, 2009 90 790 0) –
z 70% (nie mniej niż 1,0 USD/litr) do 30% (nie mniej niż 0,5 USD/litr),
§ produkty do gotowania sosów i sosy gotowe; dodatki smakowe i przyprawy mieszane,
proszek gorczycy i gotowa musztarda (2103 poza 2103 20 000 0, 2103 90 900 1) –
z 70% do 25%,
3
§ pojazdy do przewozu towarów z silnikiem nie większym niż 2800 cm , (8704 31 910 0)
z 70% do 30%,
§

Z listy towarów objętych akcyzą zostały usunięte następujące pozycje:
§
§
§
§

makaron niegotowany lub gotowany, nadziewany lub bez nadzienia oraz suchy
(kod towaru – 1901 90 990 0, 1902),
inne polietyleny o wadze właściwej mniejszej niż 0,94 (3901 10 900 0),
płyty z powierzchnią pokrytą papierem impregnowanym żywicą melaminową
blachy walcowane z żelaza lub stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, blachy
walcowane na gorąco …, wytrawiane …, inne o grubości poniżej 3 mm
Więcej informacji nt. zmienionych od 1.04.2017 r. stawek akcyzy dostępnych jest na
stronie:http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/snizilsya_akciznyy_nalog_po_otdel
nym_tovaram
.

·

Informacja nt. budowy nowej cementowni w Uzbekistanie
Zgodnie z informacją portalu www.ru.sputniknews-uz.com z dnia 6 kwietnia br., rosyjski
holding „Eurocement grup” planuje do 2021 r. zainwestować około 250 mln USD
w budowę nowego zakładu cementowego, który powstanie na bazie cementowni
„Akhangarancement” S.A.. Rosyjska firma jest właścicielem 83,92% akcji
przedsiębiorstwa, którego zdolność produkcyjna wynosi 1,8 mln ton cementu
produkowanego metodą „na mokro” rocznie. Przewiduje się, że nowy zakład będzie
produkował 2,4 mln ton cementu metodą „na sucho” rocznie.
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·

Informacja nt. zmiany w ustawie „O inwestycjach zagranicznych”
Zgodnie z ustawą RU nr ZRU-429 z dn. 18.04.2017 r. „O wprowadzeniu zmian
i uzupełnień do wybranych aktów prawnych Republiki Uzbekistanu” wprowadzone zostały
uzupełnienia do ustawy „O inwestycjach zagranicznych”. Ustawa w aktualnym brzmieniu
stanowi, że nowotworzone przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego będą miały
prawo w ciągu pięciu lat od momentu ich rejestracji stosować stawki podatków i innych
obowiązkowych płatności, obowiązujące w dniu ich rejestracji. Powyższe nie dotyczy:
płatności celnych, podatku za korzystanie z zasobów wodnych, podatku gruntowego oraz
podatków i specjalnych płatności dla wydobywających kopaliny. Szczegóły na stronie:
www.norma.uz/…/dlya_predpriyatiy_s_inostrannymi_investiciya….

·

Informacja nt. powołanie Państwowego Komitetu Republiki Uzbekistanu ds.
wspierania prywatyzowanych przedsiębiorstw i rozwoju konkurencji
Zgodnie z dekretem prezydenta RU z dn. 18.04.2017 r. „O utworzeniu Państwowego
Komitetu Republiki Uzbekistanu ds. wspierania prywatyzowanych przedsiębiorstw
i rozwoju konkurencji” Państwowy Komitet Republiki Uzbekistanu ds. prywatyzacji,
demonopolizacji i rozwoju konkurencji przekształcony został w Państwowy Komitet
Republiki Uzbekistanu ds. wspierania prywatyzowanych przedsiębiorstw i rozwoju
konkurencji. Do jego zadań należeć będzie:
- wspieranie rekonstrukcji i poprawy efektywności produkcji prywatyzowanych
przedsiębiorstwach, - tworzenie nowych miejsc pracy, sprzyjające stabilnemu wzrostowi
dochodów ludności,
- koordynacja działań upoważnionych organów państwowych, instytutów rynku
finansowego i innych, Izby Handlowo-Przemysłowej i terytorialnych organów władzy
państwowej.
W celu okazania wsparcia finansowego prywatyzowanym przedsiębiorstwom, realizacji
projektów inwestycyjnych i organizacji szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Komitetu
powstanie specjalistyczny fundusz. Przewiduje się, że w najbliższym czasie powstanie
również baza danych prywatyzowanych przedsiębiorstw w przekroju sektorowym.

·

Informacja nt. budowy w obwodzie Dżyzakskim Uzbekistanu nowoczesnego zakładu
rafinacji ropy naftowej
Jak 27 kwietnia br. poinformował portal www.kommersant.uz, w obwodzie Dżyzakskim
powstanie nowoczesny zakład rafinacji ropy naftowej. W uroczystości wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę nowego kompleksu wziął udział prezydent Uzbekistanu
Sz. Mirzijojew. Wg. portalu, zakład został zaprojektowany z udziałem czołowych
międzynarodowych firm i specjalistów, w oparciu o współczesne technologie przetwarzania
węglowodorów, dzięki czemu kompleks ma stać się najnowocześniejszym w całym
regionie Azji Środkowej. Wydajność rafinerii wyniesie ok. 5 mln ton przetwarzanych
węglowodorów rocznie. Zakłada się, że produkowanych tu będzie rocznie ponad 3,7 mln
ton paliw silnikowych, ponad 700 tys. ton paliwa lotniczego i 300 tys. ton innych
produktów ropopochodnych. W wyniku uruchomienia zakładu ma powstać ponad 2 tys.
nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanych specjalistów i około 14 tys. miejsc pracy
w procesach i usługach wspomagających. Część produkcji będzie eksportowana.

·

Informacja nt. ulg podatkowych dla przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego
Uzbekistanu
Zgodnie z dekretem prezydenta RU nr PP-2911 z dnia 20.04.2017 r. w Uzbekistanie
podjęto działania w celu poprawy warunków rozwoju przemysłu farmaceutycznego.
Przewidują one m.in., że:
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– przedsiębiorstwa, specjalizuje się w produkcji wyrobów o przeznaczeniu medycznym,
udział ze sprzedaży, których w przychodach podmiotu stanowi minimum 60%, zostają
do 01.01.2021 r. zwolnione z opłaty podatku dochodowego i majątkowego (małe
przedsiębiorstwa i mikro-firmy – z tzw. wspólnej płatności podatkowej) oraz
z obowiązkowych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego,
– zwolnienie z podatku VAT, przewidziane w pkt. 6 artykułu 211 Kodeksu Podatkowego
RU, zostanie do 01.01.2021 r. rozszerzone na cła i akcyzy pobierane w imporcie surowców
do produkcji leków,
Ponadto, w celu wsparcia krajowych producentów, do Wykazu importowanych leków,
które nie są objęte zwolnieniem z podatku VAT (przewidzianym w pkt. 6 artykułu
211Kodeksu Podatkowego RU) zostaną włączone produkty o przeznaczeniu medycznym,
a sam wykaz będzie aktualizowany raz na kwartał.
Źródło:http://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/proizvoditeley_medizdeliy_osvobo
dili_ot_nalogov_do_2021_goda
·

Informacja nt. programu rozwoju energetyki wodnej Uzbekistanu na lata 2017-2021
Jak w dn. 3 maja br. poinformował portal www.press-service.uz, prezydent Uzbekistanu
podpisał dekret pn. „Program dalszego rozwoju energetyki wodnej na lata 2017-2021”.
Dokument określa główne kierunki rozwoju energetyki wodnej w Uzbekistanie, do których
należą:
- spójna budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów elektroenergetycznych
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł czystej energii,
- zwiększanie udziału energii wodnej w bilansie energetycznym Uzbekistanu poprzez
wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań naukowych i technicznych do projektowania
i budowy dużych, średnich, małych i mikro elektrowni wodnych,
- zapewnienie ochrony potencjału wodnego kraju, zachowanie fauny i flory w procesie
wznoszenia budowli hydrotechnicznych, skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi;
- realizacja zobowiązań i umów międzynarodowych w dziedzinie ochrony i wykorzystania
transgranicznych cieków wodnych i jezior międzynarodowych.
Wg portalu Program zawiera także:
- przewidziane do osiągnięcia w 2021 r. parametry energetyki wodnej Uzbekistanu,
- wykaz projektów inwestycyjnych na budowę 42 nowych i modernizację 32 istniejących
elektrowni wodnych.
Sam dokument i załączniki nie zostały dotychczas opublikowane.

·

Informacja nt. utworzenia „farmaceutycznych wolnych stref ekonomicznych
w Uzbekistanie”
Zgodnie z projektem dekretu prezydenta RU opublikowanym na portalu
www.regulation.gov.uz/ru/documents/1173/,
w
Uzbekistanie
mają
powstać
4 farmaceutyczne strefy przemysłowe (FIZ): „Bojsun-Farm” (obwód Surchandaryjski),
„Bustonlik-Farm” (obwód Taszkencki), „Zaamin-Farm” (obwód Dżizakski) i „Sirdarya
Farm” (obwód Syrdaryjski). Przewiduje się, że strefy będą funkcjonować 30 lat
z możliwością przedłużenia tego okresu. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ww.
strefach korzystać będą ze specjalnych ulg celnych i podatkowych w okresie od 3 do 10 lat
(w zależności od wielkości inwestycji), zwolnione będą m.in. z podatku gruntowego,
podatku dochodowego, podatku majątkowego dla osób prawnych, podatku na ulepszanie
infrastruktury oraz szeregu innych podatków i opłat celnych.

·

Informacja nt. XVI festiwalu międzynarodowego „Jedwab i przeprawy” w Bucharze
W dniach 26-28 maja br. w Bucharze (Uzbekistan) odbędzie się XVI festiwal
międzynarodowy „Jedwab i przyprawy”.
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W ramach festiwalu w dniu 27 maja zorganizowana zostanie konferencja naukowopraktyczna dot. możliwości i perspektyw rozwoju wolnej strefy ekonomicznej turystyki
w Bucharze.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie potwierdzeń udziału w konferencji do dnia
15 maja br. na adres: turizm.bdu@gmail.com.
Department of Tourism, Bukhara State University
M. Ikbol str., 11, Bukhara.
tel.: +998 65 2212951
e-mail: turizm.bdu@gmail.com
Abror Juraev, kom: +998 90 7150315
Sobirjon Ruziev, kom: +998 936219952,
Ortikjon Khurramov, kom: +998914149555
·

Informacja nt. wizytę prezydenta Uzbekistanu w Chinach
Jak 13 maja br. poinformował portal www.ru.sputniknews-uz.com, podczas wizyty
prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijoewa w Chinach (11-13 maja br.; prezydent RU
wziął też udział w szczycie „Jeden pas-jeden szlak w Pekinie w dn. 14-15 maja br.) zostały
podpisane kontrakty na dostawy uzbekistańskiego gazu ziemnego oraz umowy w sprawie
finansowania projektów w energetyce wodnej i przemyśle gazowo-chemicznym RU. Suma
podpisanych porozumień przekracza 20 mld USD: w przemyśle naftowo-gazowym
podpisano 10 dokumentów na kwotę 5 mld USD (w szczególności umowę
średnioterminową na dostawy gazu, umowę na budowę zakładu ciekłego paliwa
syntetycznego na południu Uzbekistanu, a także projekty realizowane w celu poprawy
efektywności energetycznej), umowy na modernizację prawie 300 przepompowni
i dotyczące rozwoju hydroenergetyki na kwotę 3 mld USD.
Strony podpisały też pakiet dokumentów obejmujący m.in. memorandum o wzajemnym
zrozumieniu w dziedzinie weterynarii i kwarantanny roślin, memorandum o wzajemnym
zrozumieniu w dziedzinie stymulacji współpracy pomiędzy podmiotami małego biznesu
i prywatnej przedsiębiorczości, plan współpracy pomiędzy instytucjami w dziedzinie
rolnictwa na lata 2018-2020.
Chiny są jedynym z największych partnerów handlowych i inwestycyjnych Uzbekistanu.
Wg strony uzbekistańskiej, w 2016 r. wielkość dwustronnej wymiany handlowej wyniosła
4,25 mld USD, w tym eksportu Uzbekistanu – 2 mld USD, importu – 2,25 mld USD.
Chińskie inwestycje w gospodarkę Uzbekistanu osiągnęły 8 mld USD – najwyższy
wskaźnik wśród inwestycji zagranicznych w RU.

·

Informacja nt. planowanego rozpoczęcia produkcji ciągników na metan i biogaz
Wg informacji portalu www.ru.sputniknews-uz.com z dnia 12.05.2017 r., powołującego się
na państwową spółkę akcyjną Uzagrotechsanoatholding, w 2018 r. firma „Case New
Holland” planuje rozpocząć produkcję w Uzbekistanie nowoczesnych ciągników
napędzanych metanem. Przewiduje się, że nowe ciągniki będą pracowały także na biogazie.
Obecnie w Uzbekistanie wykorzystywanych jest niewiele ponad 50 szt. maszyn rolniczych
na gaz. Ponadto instytucje rolne RU planują przechodzenie na gaz w przypadku ciągników
o mocy 80-110 KM. Wg danych portalu w uzbekistańskim rolnictwie eksploatowanych jest
około 40 tys. ciągników

·

Informacja nt. zakładu produkcji samochodów „Peugeot Citroen”
Zgodnie z informacją portalu www.gazeta.uz z dnia 16 maja br., państwowy holding
samochodowy „Uzavtosanoat” i francuska firma „Peugeot Citroen” podpisały umowę
o utworzeniu spółki JV „Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive”, która produkować
będzie lekkie samochody dostawczo-pasażerskie pod markami Peugeot i Citroen w wolnej
strefie przemysłowej „Dżyzak”. Kapitał zakładowy spółki wyniesie 30 mln EUR
(z równym podziałem akcji), a łączne nakłady inwestycyjne na realizację projektu - około
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130 mln EUR. Poza wkładem finansowym „Peugeot Citroen Group” planuje dostarczyć
nowoczesną technologię i zająć się szkoleniem personelu. Spółka planuje wykorzystywać
do produkcji samochodów min. w 50% części produkcji uzbekistańskiej, pochodzące
z 30 dużych zakładów należących do „Uzavtosanoat” i z ponad 160 małych i średnich
przedsiębiorstw produkcyjnych. Planowana zdolność produkcyjna nowej fabryki wyniesie
16 tys. samochodów rocznie, produkowanych na rynek krajowy oraz na eksport.
·

Informacja nt. rankingu najlepszych krajów do prowadzenia biznesu Forbes
Uzbekistan nie został uwzględniony w opublikowanym przez Forbes najnowszym rankingu
139 najlepszych krajów do prowadzenia biznesu. Pierwsze miejsce zajęła Szwecja, Polska
znalazła się na 31 pozycji, Tadżykistan zajął 111 miejsce. Ranking opublikowany został
na stronie: https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/#tab:overall

·

Informacja nt. dodatkowych ulg w uzbekistańskim sektorze turystycznym
Jak 15 maja br. poinformował portal www.norma.uz, dekretem prezydenta RU nr UP-5033
z dnia 04.05.2017 r. przewidziane zostały dodatkowe ulgi dla podmiotów gospodarczych
działających w sektorze turystycznym. Od 1 czerwca br. ulgi przewidziane dotychczas
dla prywatnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych obejmować będą także usługi
hotelowe i turystyczne. Polegają one na zwolnieniu inwestorów z podatku majątkowego
dla osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku na poprawę i rozwój infrastruktury
społecznej, podatku dla mikro i małych przedsiębiorstw, a także obowiązkowych wpłat
na rzecz Republikańskiego Funduszu Drogowego. Ulgi – w zależności od wielkości
inwestycji – obowiązywać będą:
- przez 3 lata – w przypadku inwestycji od 300 tys. do 3 mln USD,
- przez 5 lat – w przypadku inwestycji od 3 mln do 10 mln USD,
- przez 7 lat – w przypadku inwestycji ponad 10 mln USD.
Ponadto osoby prawne branży turystycznej zostaną zwolnione na okres 5 lat z opłat celnych
(z wyjątkiem opłat za odprawę celną) za import urządzeń, technologii, komponentów,
części i materiałów budowlanych, nie produkowanych w Uzbekistanie, a niezbędnych
do budowy i remontów hoteli i moteli.

·

Informacja nt. wizyty w Uzbekistanie delegacji UE
W dniach 26-28 kwietnia br. w Uzbekistanie przebywała delegacja UE, której
przewodniczył specjalny przedstawiciel UE w Azji Środkowej Peter Burian. W rezultacie
wizyty goście wyrazili poparcie Unii dla Strategii działań na rzecz rozwoju Uzbekistanu
na lata 2017-2021 oraz chęć odzwierciedlenia głównych kierunków rozwoju RU zawartych
w dokumencie we wspólnych programach i projektach. W szczególności oczekuje się,
iż w najbliższych tygodniach dojdzie do podpisania umowy w sprawie finansowania
Programu Rozwoju Rolnictwa w wysokości 21,5 mln euro. Środki zostaną skierowane
na rozwój działalności badawczej w dziedzinie rolnictwa, zwiększenie dostępu rolników
do technologii, informacji i rynków zbytu, a także dostosowanie narodowego programu
żywnościowego Uzbekistanu do standardów międzynarodowych. Jednocześnie,
potwierdzono informację o kontynuacji europejskiego projektu szkoleniowego
pn. „Wzmacnianie potencjału kadry zarządzającej małych firm i prywatnej
przedsiębiorczości w Uzbekistanie” na realizację, którego w latach 2013-2017 UE
przeznaczyła 2,78 mln euro. Natomiast w Samarkandzie będzie kontynuowany projekt
finansowany przez UE (grant
w wysokości 8,24 mln euro) i Francuską Agencję
Rozwoju, dotyczący wspierania władz lokalnych w modernizacji systemu gromadzenia,
wywozu i utylizacji twardych odpadów komunalnych. www.ru.sputniknews-uz.com
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·

Rzecznik ds. obrony praw i interesów podmiotów gospodarczych przy prezydencie
Republiki Uzbekistanu
Zgodnie z dekretem prezydenta RU z dnia 5 maja 2017 r. w Uzbekistanie powołany
zostanie rzecznik ds. obrony praw i interesów podmiotów gospodarczych przy prezydencie
Republiki Uzbekistanu. Będzie on samodzielnym instytutem, niezależnym od instytucji
państwowych i urzędników, podległym bezpośrednio prezydentowi Uzbekistanu. Rzecznik
będzie uczestniczył w formowaniu polityki Państwa, dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości
oraz bezpośrednio zajmował się nie przestrzeganiem praw przedsiębiorców.

·

Uzbekistan zainteresowany zakupem sadzeniaków ziemniaków
Jak 22 czerwca br. poinformował portal www.podrobno.uz, zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów RU nr 374 z 14.06.2017 r. w Uzbekistanie przewiduje się obsadzenie
ziemniakami pól, z których zebrano w obecnym sezonie zboża. Ziemniaki staną się tym
samym tzw. wtórnym nasadzeniem. W związku z powyższym planuje się dostawy
do Uzbekistanu 11.650 ton sadzeniaków, nie produkowanych w Uzbekistanie. Do 1 sierpnia
br. będą one zwolnione.

·

Nowe zasady eksportu uzbekistańskich owoców i warzyw
Jak informują uzbekistańskie media, prezydent Uzbekistanu podpisał rozporządzenie,
likwidujące monopol państwowej spółki „Uzagroeksport” na dostawy zagranicę
uzbekistańskich owoców i warzyw. Od 1 lipca br. eksportować świeże owoce i warzywa,
winogrona i rośliny basztanowe (nomenklatura uzbekistańska) będą mogły na podstawie
bezpośrednich kontraktów i 100-procentowej przedpłaty wszystkie podmioty gospodarcze.

·

Taszkent wśród najbardziej popularnych turystycznie miast WNP
Zgodnie z informacją portalu www.podrobno.uz z dn. 21.06.2017 r. podaną za agencją
analityczną TurStat, Taszkent zajął piąte miejsce wśród miast WNP, najbardziej
popularnych pod względem turystycznym. Pierwsze cztery miejsca zajęły: Astana, Baku,
Mińsk i Erewań. Najtańsze dla turystów mają być Aszchabad i Biszkek, najdroższe –
Astana i Baku.

·

Mianowanie przewodniczącego Komitetu ds. zarządzania rezerwami państwowymi
RU
Prezydent Uzbekistanu mianował nowego przewodniczącego Komitetu ds. zarządzania
rezerwami państwowymi RU. Został nim dotychczasowy wiceprzewodniczący Komitetu –
Mirszod Kurbanow.

·

Nowy przewodniczący Izby Handlowo-Przemysłowej RU
Jak 20 czerwca br. poinformowały uzbekistańskie media, nowym przewodniczącym Izby
Handlowo-Przemysłowej Republiki Uzbekistanu został Adcham Ikramow, sprawujący
ostatnio funkcję ministra Zdrowia RU (XII 2016 r. – II 2017 r).

·

Odwołanie wicepremiera Rustama Azimowa
Wg informacji portalu www.gazeta.uz z dnia 6.06.2017 r., Rustam Azimow został
odwołany ze stanowiska wicepremiera Uzbekistan i będzie kierować firmą
ubezpieczeniową „Uzbekinvest”. W ostatnim składzie Gabinetu Ministrów (od grudnia
2016 r.) RA kierował Kompleksem ds. rozwoju makroekonomicznego, reform
strukturalnych i przyciągania inwestycji zagranicznych, wcześniej przez wiele lat pełnił
funkcję I wicepremiera, ministra Finansów RU.
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·

Kredyt ADB dla Uzbekistanu
Zgodnie z informacją portalu www.gazeta.uz z dnia 1 czerwca br., Azjatycki Bank
Rozwoju (ADB) zatwierdził udzielenie Uzbekistanowi kredytu w wysokości 500 mln USD
na budowę 29 tys. mieszkań w dziewięciu regionach kraju, w ramach państwowego
programu budowy mieszkań po przystępnej cenie na obszarach wiejskich. Zgodnie
z informacją ADB partnerami banku w realizacji programu będą trzy uzbekistańskie banki Ipoteka Bank, Narodowy Bank Uzbekistanu i Qishloq Qurilish Bank oraz firma Qishloq
Qurilish Invest. Realizacja programu przewidziana jest na 5 lat.

·

Zmiany w zasadach uzbekistańskiego eksportu
Zgodnie z dekretem prezydenta RU nr UP-5057 z dnia 25.05.2017 r. od 1 czerwca br.
uzbekistańskie podmioty gospodarcze mogą eksportować towary własnej produkcji
(z wyłączeniem świeżych warzyw i owoców, winogron, roślin basztanowych oraz szeregu
surowców) za walutę bez przedpłaty, otwarcia akredytywy, gwarancji bankowej i polisy
ubezpieczeniowej od ryzyk politycznych i handlowych. Kwota transakcji nie może
przekraczać 100 tys. USD, a opłata musi nastąpić w ciągu 90 dni od daty faktycznego
wywozu towarów. Ponadto, dopuszczalny jest eksport wielu towarów, wywóz których był
wcześniej zakazany (obecnie na podstawie decyzji prezydenta lub rządu RU). Pełny teks na
dokumentu
dostępny
jest
na
stronie:
http://www.norma.uz/raznoe/ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_25_05_2017_g_up
-5057.

·

Projekt „Wsparcie rozwoju rolnictwa w RU poprzez wprowadzanie
niskotemperaturowych komór magazynowych”
Rozporządzeniem prezydenta Uzbekistanu nr PP-2987 z dnia 22.05.2017 r., zatwierdzona
została realizacji projektu „Wsparcie rozwoju rolnictwa w RU poprzez wprowadzanie
niskotemperaturowych komór magazynowych”. Na finansowanie projektu rząd Republiki
Korei wydzielił grant w wysokości 3,5 mln USD. W ramach projektu przewidziane są
dostawy specjalnego sprzętu chłodniczego i materiałów, budowa i eksploatacja chłodni
o pojemności 1.000 ton na terytorium państwowego przedsiębiorstwa unitarnego
«Agroinnovatsiya». Szereg ulg utrzymają obywatele Korei uczestniczący w realizacji
projektu, ponadto przeładunki i magazynowanie towarów i pojazdów na lotniskach
i stacjach kolejowych RU będą prowadzone w ramach projektu bezpłatnie.

·

Nowe zasady sprzedaży samochodów w Uzbekistanie
Jak 30 maja br. poinformował portal www.norma.uz, zgodnie z rozporządzeniem
prezydenta RU z dnia 26 maja br., od 1.06.2017 r. sprzedaż krajowa wszystkich rodzajów
samochodów „GM Uzbekistan” odbywać się będzie wyłącznie w walucie krajowej – UZS.

·

Gospodarka Uzbekistanu w raporcie „Global Economic Prospects”
Zgodnie z informacją portalu www.ut.uz z dnia 13 czerwca br., powołującego
się na Światowe Forum Ekonomiczne, Uzbekistan został uznany za jedną z dziesięciu
najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Opinia ekspertów Forum oparta została o
raport Banku Światowego „Global Economic Prospects”. Wg Banku Światowego
prognozowany wzrost PKB Uzbekistanu w 2017 r. wyniesie 7,6%, która to wielkość
ustępuje wyłącznie Etiopii z indeksem powyżej 8%. W dalszej kolejności za Uzbekistanem
uplasowały się: Nepal (7,5%), Indie (7,2%), Tanzania (7,2%), Dżibuti (7%), Laos (7%),
Kambodża (6,9%), Myanmar (6,9%) i Filipiny (6,9%).
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