
A s i e  /  U z b e k i s tá n

MAPA globálních oborových příležitostí  2022/20232 2 8

a
s

ie

Digitální  
verze Mapy

souhrnná 
teritoriální 
informace

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Růst HDP (%) 1,6 7,0 6,2 6,4 5,8

Průmyslová produkce (% změna) — — — — —

Veřejný dluh (% HDP) 36,8 42,1 40,5 39,1 40,3

Míra inflace (%) 12,9 10,8 8,8 7,7 7,5

Populace (mil.) 33,5 33,9 34,4 34,8 35,2

Nezaměstnanost (%) 7,5 6,6 5,9 5,5 5,3

HDP na obyvatele (UsD, PPP) 8 680,2 9 480,0 10 210,0 11 020,0 11 800,0

Bilance běžného účtu (mld. UsD) –3,1 –3,9 –4,2 –4,3 –4,9

saldo obchodní bilance (mld. UsD) –6,2 –7,4 –8,0 –8,1 –8,5

exportní riziko OeCD 5/7 5/7 5/7 — —

Konkurenceschopnost — — — — —

Predikce eiU zdroj: eiU, OeCD, iMD

Uzbekistán
Velvyslanectví ČR v taškentu
e-mail: commerce_tashkent@mzv.cz
www.mzv.cz/tashkent

Uzbekistán je nejlidnatějším a  rozlohou třetím 
největším státem střední Asie. Po Kazachstánu 

se jedná o druhou největší ekonomiku regionu. Pan
demie se v  Uzbekistánu projevila velkým zpoma
lením ekonomiky v  roce 2020, od  roku 2021 však 
nastal 7% růst. Z  důvodu provázanosti ekonomik 
a  remitencím několika milionů uzbeckých pracov
ních migrantů v Rusku země pociťuje dopady ruské 
ekonomické krize a s cílem jejich minimalizace se 
snaží orientovat svoji pozornost na eU a UsA. 

Západní země jsou pro Uzbekistán lákavé přede
vším výhodným financováním a rozvojovými projek
ty. Uzbekistán se díky svým „neutrálním“ vztahům 
postupně může stát šedou zónou a cestou evropské

ho zboží na ruský trh, což může být příležitostí pro 
ekonomiku. Od roku 2016 nové vedení země realizo
valo řadu ekonomických reforem a v následujících 
letech se počítá s  jejich pokračováním. Vláda 
Uzbekistánu se chce zaměřit na privatizaci státních 
podniků, liberalizaci obchodu a přilákání zahranič
ních investorů. Uzbekistán může nabídnout levnou 
pracovní sílu, nenasycený trh s  rostoucí a  bohat
noucí populací, nerostné bohatství (zemní plyn, zla
to a  další). Reformy jsou plánovány napříč všemi 
sektory společnosti a  ekonomiky. exportní riziko 
OeCD je na úrovni 5, což dělá z Uzbekistánu jeden 
z nejatraktivnějších trhů střední Asie a příležitost 
pro uplatnění českých firem. 

mailto:commerce_tashkent@mzv.cz
https://www.mzv.cz/tashkent/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/uzbekistan-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#uz
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy je jedna z priorit vlády. Rostoucí 
populace a sílící urbanizace zvyšují nároky na efektivní řešení. MHD v Taškentu 
obsluhuje téměř 1 mil. cestujících denně. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
počítá v letech 2022–25 s nákupem ekologických dopravních prostředků, výstavbou 
nových tras a silnic, zvýšením bezpečnosti na silnicích a zaváděním moderních 
technologií. To vše nabízí možnosti pro uplatnění českých firem.

 ▶ Důlní, těžební a ropný průmysl

Příležitosti se nabízí především v  oblasti geologického průzkumu a  jeho 
zintenzivnění. Perspektivní je rovněž zpracování nerostných surovin s  cílem 
zvýšení přidané hodnoty exportu. Do roku 2024 počítá Uzbekistán s prováděním 
rozsáhlých geologických prací, výstavbou závodu na zpracování mědi a výstavbou 
vápenek. Velmi žádané je zařízení pro povrchovou těžbu, drtiče, svářecí zařízení, 
kombajny, míchačky, třídicí stroje, jeřáby, bagry, potrubí a nákladní auta.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

46 %

25 %

29 %

Podíl sektorů na HDP

zdroj: eiU, 2020

top 5 import dle zemí (v %)

Čína 22,2

Rusko 20,4

Kazachstán 10,5

Korejská republika 9,7

Turecko 5,3

top 5 import dle zboží (mld. UsD)

Celkem 20,0

Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 1,0

stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly 1,0

Díly a příslušenství vozidel motorových 0,9

Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly j. n. 0,7

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 0,2
zdroj: Un Comtrade, 2020 

Vývoj HDP (meziročně, %)

Uzbekiskán svět rozvojové ekonomiky
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 ▶ energetický průmysl

energetika nabízí uplatnění ve  všech odvětvích od  jaderné energetiky až 
po obnovitelné zdroje. Vzhledem k tomu, že v roce 2030 bude Uzbekistán muset 
vyrábět dvojnásobné množství energie, aby zabezpečil domácí spotřebu, je nutná 
velká reforma tohoto oboru a celého trhu. Kromě příležitostí v tradičních oblastech, 
jako je jaderná energetika, tepelné elektrárny a podobně, se Uzbekistán chce nově 
zaměřit také na výrobu energie z obnovitelných zdrojů – větrných a slunečních 
elektráren.

 ▶ Obranný průmysl

Uzbecké armádní a  bezpečnostní složky státu jsou zatím vybaveny hlavně 
zastaralou sovětskou technikou. Probíhá postupná modernizace všech úrovní 
složek v souvislosti s posilováním vnější a vnitřní bezpečnosti země. V posledních 
dvou letech Uzbekistán obnovil asi 30–35 % vojenské techniky a státní program 
počítá s pokračováním. V roce 2021 dosáhly výdaje Uzbekistánu na obranu hodnoty 
3,6 mld. UsD.

 ▶ zdravotnický a farmaceutický průmysl

Uzbekistán usiluje o  urychlený rozvoj farmaceutického průmyslu a  rozšíření 
výrobní základny. Během následujících pěti let chce ztrojnásobit domácí produkci 
léků a zajistit, aby 80 % léků dostupných na uzbeckém trhu bylo vyráběno na území 
Uzbekistánu. Zájem je o  zahraniční technologie a  zkušenosti. Celkový rozvoj 
zdravotnického sektoru a zvýšené nároky na zdravotnický systém přináší taktéž 
možnosti pro dodávky zdravotnického vybavení.

 ▶ zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je klíčovým odvětvím ekonomiky a produkuje 28 % HDP. Země má 
zájem o navyšování produktivity živočišné výroby s využitím nových technologií 
a rovněž má zájem o zlepšování genofondu hovězího dobytka, na čemž se již české 
firmy podílí. Vzhledem k popularitě drůbežího masa a nízké domácí produkci 
je prostor pro dovoz násadových vajec. Perspektivní jsou dodávky zemědělské 
techniky, balících strojů, linek pro zpracování potravin, konzervárenství a další.
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