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 اطالعات  کلی 
:در آسیای مرکزی، شمال ترکمنستان و جنوب قزاقستان واقع شده است.  موقعيت جغرافيايي 

 کیلومتر مربع 774.744 :مساحت 

 :(.449)نفر  97..41.747 جمعيت 

 گاز طبیعی، نفت خام، زغال سنگ، طال و اورانیوم :منابع طبيعي 

 (%7(، سایر ادیان )%1وکس )ارتد(، %88مسلمان ): مذهب 

 :ازبکی زبان رسمي 

 اشکند: تپايتخت 

 شوکت میرزایوف ئيس جمهور:ر 

 صوم: واحد پول 

 (.449)میلیارد دالر  4./44: توليد ناخالص داخلي 

 :متوسط رو به پایین گروه درآمدی 

  :(.449)دالر  4.444درآمد سرانه 

 ی، طال، پنبه، کودهای معدنی، فلزات آهنی و غیرآهنی، های انرژوردهآفر :اقالم مهم صادرات

 منسوجات، مواد غذایی، ماشین آالت، اتومبیل

 ماشین آالت و تجهیزات، مواد غذایی، مواد شیمیایی، فلزات آهنی و غیرآهنی.: اقالم مهم واردات 

 1/1یه درصد، ترک 4/97درصد، قزاقستان  94/.درصد، چین  1/42سوئیس درات: شركای مهم صا 

 درصد 7/8درصد، روسیه 

 8/94درصد، قزاقستان  1/99درصد، کره جنوبی 8/44درصد، روسیه  8/44: چین شركای مهم واردات 

 درصد. 7/.درصد، ترکیه 
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 کوفاس( ) منبع: موسسهشاخصهای مهم اقتصادی                                   

 

 :نقاط قوت و ضعف

 نقاط قوت 

  ،و نفت( کتانمنابع طبیعی فراوان و متنوع )گاز طبیعی، طال 

  سطح بدهی کم و ذخایر ارز خارجی مناسب 

  عمومیگذاری سرمایهبزرگ طرحهای  

 نقاط ضعف

 تنوع اقتصادی اندک و وابستگی به قیمت مواد خام 

 ساختاری کندی روند اصالحات 

  دارجهت اتو اعطای اعتبار نیافتهبخش بانکی توسعه 

   کسب و کار دشوار داخله دولت و شرایطم 

 :رزيابي ريسکا

  رشد اقتصادی ازبکستان سرعت باالیی داشته و بخشهای بزرگی از جمعیت .449تا  4447از سال ،

کشور از فقر خارج شدند. افزایش کسب و کارهای خصوصی خرد در تمام بخشهای اقتصادی مشاغل 

ادی را به وجود آورد که در رشد درآمد بخش خصوصی و فقرزدایی، سهم بسزایی داشتند. افزایش زی

صادرات گاز، طال و مس همراه با افزایش قیمت کاالها برای تامین بودجه دولتی درآمد ایجاد کرد و 

 ار گرفت. ها و دستمزدها برای تقویت مصرف قرگذاریدرآمدهای مذکور، محل تامین منابع مالی سرمایه

()پیش بینی 4102  4102 4102 4102 عنوان  

9/8  رشد تولید ناخالص داخلی)%(   8 8/4  1/4  

9/1 )%(میانگین ساالنه-نرخ تورم  2/8  8 ./8  

4/4 )درصد از تولید ناخالص داخلی( بودجهتراز   2/4-  7/4-  7/9-  

4/9 تراز حساب جاری)درصد از تولید ناخالص داخلی(  4 4/4  2/4  

4/. بدهی عمومی )درصد از تولید ناخالص داخلی(  4/94  7/9.  4/94  
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  و عملکرد اقتصادی ضعیف چین و روسیه بر صادرات  4497-.449افت قیمت کاالها در فاصله بین

شرایط سبب شد این و  ازبکستان و همین طور بر درآمدهای دولت و درآمد خانوارها اثر معکوس گذاشت

ر طول دوره مذکور بکستان به تقاضای داخلی به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دتا دولت از

 د.توجه بیشتری نمای

  دولت  گردشیسیاستهای پولی و مالی ز طريق ا، اين كشور دبر اقتصامحیط بیرونی طلوب نامتاثیر

مختصری به با كاهش  4112درصد در سال  1/8به طوری كه رشد تولید ناخالص داخلی از جبران گرديد، 

 رسید.  4112درصد در سال  8/7

  دولت ازبکستان، استراتژی اقدامات الزم به منظور توسعه ازبکستان در بازه زمانی 4117در فوريه سال ،

را اتخاذ و به اجرا گذاشت و بدين ترتیب اولويتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشتمل  4141-4117

 د. تعیین نموبر تدابیر آزادسازی اقتصادی را 

  یرامی را با نرخ ارز بازار مرتبط کردند و چارچوبی ب، مقامات کشور نرخ ارز رس4494سپتامبر  2در 

رسد نظر میبوری و اشتغال زایی، تعیین کردند. به منظور اطمینان از رشد بهرهدن نرخ ارز شناور نمو

گذاری بخش سرمایه تواند به افزایشمیسایر اصالحات ساختاری  همراه باآزادسازی بازار ارز خارجی 

  د.را تضمین نمای محیط و رشد کلی ثباتوده و کمك نمخصوصی 

 نیز سطوح نسبتاً باالی صادرات ازبکستان بدلیل بهبود رشد روسیه و  4117در سال رسد بنظر می

به عنوان تولید صادراتی مهم اين كشور و نیز فعالیت اقتصادی چین افزايش يابد. در عین حال قیمت طال 

بیشتر خواهد بود. اين در حالی است كه واردات روند قیمت پنبه و گاز تا حدودی نسبت به سال قبل 

كندی خواهد داشت. همچنین افزايش حواله جات كارگران مستقر در روسیه، به جلوگیری از بدتر شدن 

 تراز حساب جاری كمک می نمايد.

  شدیداً تحت کنترل دولت قرار دارد بویژه در بخش وام دهی که این امر کیفیتاین کشور نظام بانکی 

پرتفوی نظام بانکی را بدتر می نماید. در عین حال این بخش به هنگام بروز مشکالت مورد حمایت دولت 

 قرار میگیرد.

  که از زمان استقالل کشور در مسند قدرت قرار داشت .449اف در ماه سپتامبر فوت اسالم کریمپس از، 

درصد آراء(  81. آقای میرزایف با کسب اکثریت آرا )جانشین وی گردیدنخست وزیر، شوکت میرزایوف، 

که  دهنموسیاستهای مقامات پیشین را دنبال . وی پیروز شد .449دسامبر  7در انتخابات ریاست جمهوری 

رسد که وی به از سرگیری ثبات سیاسی را تقویت خواهد کرد. با این حال، چنین به نظر میاین امر 
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به نوبه  مربخصوص قرقیزستان و تاجیکستان تمایل داشته باشد که این ا مذاکرات با کشورهای همسایه و

 ای موثر واقع شود.در کاهش تنشهای منطقه تواندخود می

 تواند قدمهايی را به منظور رئیس جمهور جديد كشور، كه نگاه مثبتی به اصالحات اقتصادی دارد می

و داوم روند تمركز اقتصاد در نهادهای عمومی . در عین حال در صورت تتشويق سرمايه گذاران بردارد

تواند میاين امر  ،باشد(می 187كشور  412فساد )از نظر بانک جهانی رتبه ازبکستان در بین طح باالی س

 فضای كسب و كار را تحت تاثیر قرار دهد. 

 

 مبادالت تجاری با ايران: 

 )ارقام به میلیون دالر( ان با ازبکستاننمودار مبادالت تجاری ج.ا.اير                          

                           

        

 

، پسته، پلی کلروروینیلپتروشیمی شامل محصوالت  :(9712)ايران به ازبکستان.ا.اقالم مهم صادرات ج

، مخمرهای فعال، هیزات کاملگلخانه باتج محصوالت مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده،

آالت، کاشی و ، ماشین کف پوشای، ، خرما، ظروف شیشهنساجی پلی پروپیلن گریدچای سیاه، 

 چهارگوش.

، سولفات آمونیوم، پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده(: 9712)ايران از ازبکستان.ا. اقالم مهم واردات ج

 ، البسهدانه بجز گندم دامی، آخال نخ از جنس پنبه ،کانتینر، الیاف سنتتیك، نخابریشم خام، ، حبوبات
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 رتبه بندی ريسک كشوری ازبکستان:

OECD ):)ای این سازمان این کشور در جدول هفت طبقه سازمان توسعه و همکاريهای اقتصادی

 قرار دارد.  "پر ریسك"یا  .در  گروه 

 سياست پوشش صندوق:

مدت تضمین شده توسط دولت ازبکستان تحت پوشش قرار  اعتبارات کوتاه، میان و بلند  ريسک دولت: 

 گیرند.می

: اعتبارات کوتاه مدت تضمین شده توسط بانکهای مورد قبول در کشور ازبکستان از طریق ريسک بانک

 شوند.گشایش اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر یا ضمانتنامه بانکی پوشش داده می

باز )بدون تضمین( در صورت احراز اعتبار  : پوشش ریسك شرکتها درحالت حسابريسک شركت

 خریدار از طریق شبکه های اطالعاتی معتبر امکان پذیر می باشد.  

 صندوق(: .)گروه  سقف پوشش ازبکستان

 میلیون دالر924گذاری:مدت و سرمایهاعتبارات میان و بلند، میلیون دالر42اعتبارات کوتاه مدت:

 

 : بانکهای مورد قبول صندوق

 ام بانكن دیفر

9 National Bank for foreign Economic Activity 

4 State Joint- Stock Commercial Bank Asaka-Asaka Bank 

7 Uzpromstroybank- Uzbek Joint Stock-Commercial Industrial Construction Bank 

 شکندبانك صادرات شعبه تا 7
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 دارهای ضميمه:نمو

 

 )ميليون دالر(گذاری مستقيم جذب شده توسط ازبکستان سرمايه                      

 

   

 ) ارقام به میلیون دالر(اعتبارات تحت پوشش موسسات اعتبار صادراتي دنيا در ازبکستان

 


