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stolica Taszkient

powierzchnia (w km²) 447 400

liczba ludności 30 023 709

gęstość zaludnienia (osób/km²) 67

język urzędowy uzbecki

ustrój polityczny republika

jednostka monetarna sum

PKB całkowite (w mld EUR) 62

PKB na osobę (EUR) 2 055

klimat umiarkowany

zwrotnikowy

podzwrotnikowy

religie dominujące islam (88%)

prawosławie (9%)

narody i grupy etniczne Uzbecy (74,3%)

Tadżycy (4,8%)

Rosjanie (2,3%)

Strefa czasowa UTC +5

(brak czasu letniego)
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eksport Uzbekistanu
kraj w % w mln EUR

Ogółem 100,0% 103,7                         

Szwajcaria 38,7% 40,1                           

Chiny 15,5% 16,1                           

Rosja 10,7% 11,1                           

Turcja 8,6% 8,9                              

Kazachstan 7,7% 8,0                              

Afganistan 4,7% 4,9                              

import Uzbekistanu
kraj w % w mln EUR

Ogółem 100,0% 101,2                         

Chiny 23,7% 24,0                           

Rosja 22,5% 22,8                           

Kazachstan 10,7% 10,8                           

Korea Południowa 9,8% 9,9                              

Turcja 5,8% 5,9                              

Niemcy 3,2% 3,2                              

                co eksportują       co importują
produkty energetyczne maszyny i urządzenia

bawełna artykuły spożywcze

złoto chemikalia

nawozy mineralne metale

metale

tekstylia

artykuły spożywcze

maszyny

samochody

* wg danych CIA Factbook 2017 rok str. 2
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pojazdy lądowe, powietrzne i pływające 
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2004 2008 2012 2016 2017 2018

Ogółem 19,1 63,9 92,8 78,4 69,5 160,2

zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 0,1 10,8 20,7 12,6 4,6 4,7

produkty pochodzenia roślinnego 0,3 0,6 4,1 2,6 3,2 3,2

tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 

oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; 

woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, 

alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki 

tytoniu 5,5 6,6 8,9 2,3 3,5 9,5

produkty mineralne 0,0 0,3 2,0 2,3 2,5 3,1

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów 

pokrewnych 2,2 6,6 15,2 16,5 17,0 23,1

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z 

kauczuku 1,3 2,3 1,6 2,4 1,7 2,0

skóry  i skórki surowe, wyprawione, futerkowe i art. z 

nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; art. podróżne itp. 

pojemniki; art. z jelit zwierz. (b. jedwabników) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
drewno i art. z drewna; węgiel drzewny; korek i art. z 

korka; wyroby ze słomy, z esparato lub innych 

materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i z 

wikliny 1,0 2,8 3,0 1,1 0,5 3,1

ścier z drewna lub pozostałego włóknistego materiału 

celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura 

i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nich 0,6 0,8 0,5 1,3 1,6 1,1

materiały i artykuły włókiennicze 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,3
obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, stołki 

myśliwskie, bicze; szpicruty ich części; pióra 

preparowane, art. z nich; kwiaty sztuczne; art. z włosów 

ludzkich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub 

podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i 

wyroby ze szkła 0,5 0,8 0,2 2,4 0,8 1,9

perły natur. lub hodow., kamienie szlach. lub półszlach., 

metale szlach., metale platerowane metalem 

szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 0,4 6,1 1,7 6,4 1,5 8,7

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektr.; ich 

części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku i 

obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 4,2 20,2 20,4 20,1 22,9 59,3

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz 

współdziałające urządzenia transportowe 2,1 5,4 11,6 5,2 6,2 35,4

przyrządy i aparatura, opt., fotogr., kinemat., 

pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, med. lub chirurg.; 

zegary i zegarki; instrumenty muz.; ich części i akcesoria 0,2 0,2 0,4 1,5 1,9 2,4

broń i amunicja, ich części i akcesoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

artykuły przemysłowe różne 0,4 0,4 2,1 1,5 1,3 2,4

dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

inne niesklasyfikowane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2004 2008 2012 2016 2017 2018

Ogółem 47,5 36,0 24,7 31,4 46,4 45,9

zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

produkty pochodzenia roślinnego 0,2 0,7 1,1 1,3 1,2 2,0

tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 

oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; 

woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, 

alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki 

tytoniu 0,0 0,3 1,2 0,0 0,0 0,0

produkty mineralne 20,7 6,3 12,0 7,8 5,8 7,5

produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów 

pokrewnych 0,3 15,4 5,3 3,3 8,9 7,8

tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z 

kauczuku 1,8 0,0 0,0 4,2 8,3 6,3

skóry  i skórki surowe, wyprawione, futerkowe i art. z 

nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; art. podróżne itp. 

pojemniki; art. z jelit zwierz. (b. jedwabników) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5
drewno i art. z drewna; węgiel drzewny; korek i art. z 

korka; wyroby ze słomy, z esparato lub innych 

materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i z 

wikliny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ścier z drewna lub pozostałego włóknistego materiału 

celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura 

i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4

materiały i artykuły włókiennicze 24,5 13,4 5,0 14,7 20,4 20,5
obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, stołki 

myśliwskie, bicze; szpicruty ich części; pióra 

preparowane, art. z nich; kwiaty sztuczne; art. z włosów 

ludzkich 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub 

podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i 

wyroby ze szkła 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

perły natur. lub hodow., kamienie szlach. lub półszlach., 

metale szlach., metale platerowane metalem 

szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,8

maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektr.; ich 

części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku i 

obrazu oraz części i wyposaż. do tych artykułów 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz 

współdziałające urządzenia transportowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

przyrządy i aparatura, opt., fotogr., kinemat., 

pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, med. lub chirurg.; 

zegary i zegarki; instrumenty muz.; ich części i akcesoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

broń i amunicja, ich części i akcesoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

artykuły przemysłowe różne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

inne niesklasyfikowane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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