
 

 اطالعات اقتصادی ازبکستان

 طال تن ۸۰ ساالنه کشور این. است جهان در طال ازبکستان دارای چهارمین ذخیره بزرگ

 و دهم جهان در ازبکستان مس ذخایر. است هفتم دنیا در که کندمی استخراج معادن از

است. اربک نفته گاز ، شرکت  هفتم دنیا در کشور این اورانیوم تولید. است دوازدهم آن اورانیوم ذخایر

گاز  (مکعب فوت بیلیون ۲٫۵–۲٫۱) مکعب متر میلیارد ۷۰ تا ۶۰ملی گاز ازبکستان با تولید ساالنه 

 ۱۹۴: است گاز و نفت نشده استخراج توجه قابل ذخایر دارای کشور این. است یازدهم دنیا در طبیعی

 .دارد وجود ازبکستان در میعانات گازی و طبیعی گاز ذخیره ۹۸ جمله از هیدروکربوری ذخیره

 سال در. است متمرکز کاالها بر اقتصادی تولید .است ۳٬۸۰۰$ معادل برابری قدرت خرید ازبکستان دارای

هفتمین تولیدکننده بزرگ  بزرگ پنبه و صادرکننده پنجمین و بزرگ تولیدکننده هفتمین ازبکستان ۲۰۱۱

 طال در جهان بود.

های صادراتی این کشور شامل پنبه ، طال ، انرژی ، کودهای معدنی ، فلزات آهنی و غیرآهنی ، فراورده

( ، لهستان ٪۲۳٫۸آالت و اتوموبیل است که به کشورهای روسیه )منسوجات ، محصوالت غذایی ، ماشین

( صادر ٪۴٫۳( و بنگالدش )٪۴٫۷( ، اوکراین )٪۵٫۹( ، قزاقستان )٪۷٫۷( ، ترکیه )٪۱۰٫۴( ، چین )۱۱٫۷٪)

 شود.می

 محصوالت عمده کشاورزی ازبکستان

 پنبه، سبزیجات، میوه ها، غالت و دام

 محصوالت عمده معدنی ازبکستان

صنایع نساجی، مواد غذایی فرآوری شده، ماشین سازی، متالوژی، معدن، نفت، گاز، طال، مس، اورانیوم، 

 ب و رویسر

 کاالهای صادراتی ازبکستان به جهان

پنبه، طال، گاز طبیعی، انرژی، کودهای معدنی، فلزات آهنی و غیرآهنی، منسوجات، محصوالت غذایی، 

 آالت و اتومبیلماشین

 وضعیت صادرات از کشور ازبکستان

درصد،  ۹/۵تان درصد ، قزاقس ۷/۷درصد، ترکیه  ۴/۱۰درصد، چین  ۷/۱۱درصد، لهستان  ۸/۲۳به روسیه 

 درصد می باشد. ۳/۴درصد و بنگالدش  ۷/۴اوکراین 

 



 

 کاالهای وارداتی ازبکستان از جهان

 آالت و تجهیزات، مواد غذایی، مواد شیمیایی، فلزات آهنی و غیرآهنیماشین

 وضعیت واردات به کشور ازبکستان

درصد(، آلمان ۳/۷قزاقستان )درصد(،  ۴/۱۰درصد(، چین )۲/۱۵درصد(، کره جنوبی ) ۸/۲۷از روسیه )

 درصد( می باشد. ۵/۴درصد( و ترکیه )۸/۴درصد(، اوکراین ) ۱/۷)

 ۲۰۱۷مبادالت بازرگانی ازبکستان با جهان در سال 

 میلیارد دالر ۸.۵ صادرات ازبکستان به جهان:

 میلیارد دالر ۱۱.۴ واردات ازبکستان از جهان:

 – ۲.۹ تراز تجاری ازبکستان با جهان:

 تجاری ایران و ازبکستانروابط 

شرکت های ایرانی نیز در رشد اقتصادی این کشور سهم قابل مالحظه ای داشته و هم اکنون در این 

شرکت ایرانی در زمینه های نفت و گاز، آبیاری، داروسازی، حمل و نقل، کاشی سازی و  ۱۵۰کشور بیش از 

 غیره فعالیت می کنند.

 نکاالهای صادراتی ایران به ازبکستا

 کاشی، سرامیک، روغن نخل، پسته، مرکبات، کیوی، گل و گیاه

 کاالهای وارداتی ازبکستان از ایران

 مواد خوراکی، مواد معدنی، فراورده های شیمیایی، الیاف و پارچه و مواد ساختمانی

 ۲۰۱۷تجارت خارجی ایران و ازبکستان در سال 

 میلیون دالر ۸۹ صادرات ایران به ازبکستان:

 میلیون دالر ۸۹ یران از ازبکستان:واردات ا

 میلیون دالر ۱۷۸ تجاری خارجی ایران و ازبکستان:

 


