
    

 

 

 
SEMINARIUM GOSPODARCZE  

POLSKA - UZBEKISTAN 
Możliwości biznesowe w Uzbekistanie dla polskich przedsiębiorstw   

 
28 kwietnia  2015, godz. 10.00 

Krajowa Izba Gospodarcza, sala 205, II piętro  
 

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Republiki Uzbekistanu w Warszawie 
organizuje w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie KIG (ul. Trębacka 4) Seminarium 
Polska – Uzbekistan.  

 

W spotkaniu w KIG udział wezmą przedstawiciele Ambasady Uzbekistanu w Warszawie, Ministerstwa 
Gospodarki, Izby Handlowo-Przemysłowej z Uzbekistanu oraz Programu staży w ramach projektu  
MTP (Management Trainining Programme). 

Celem seminarium będzie zaprezentowanie możliwości współpracy gospodarczej miedzy Polska                   
i Uzbekistanem oraz przedstawienie Programu Staży dla uzbeckich przedsiębiorców w polskich 
firmach. 

 

Staże w polskich przedsiębiorstwach dla managerów uzbeckich stanowią główny komponent projektu 
MTP. Mają one stworzyć możliwości nawiązania bezpośrednich więzi biznesowych między 
goszczącym krajem z UE a firmami w Uzbekistanie. Wszystkie koszty związane z pobytem w Polsce 
uzbeckich przedsiębiorców w ramach stażu (koszt visy, koszty podróży do/z Polski, koszty utrzymania, 
ubezpieczenie zdrowotne) są finansowane w ramach projektu MTP.  

 

Republika Uzbekistanu jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Azji Środkowej 
(wzrost PKB wynosił w ostatniej dekadzie średnio 8%). To największy kraj w Azji Środkowej                
o solidnej infrastrukturze i dużym potencjale rynku konsumenckiego (prawie 30 mln). Uzbekistan 
wprowadził własną walutę narodową, wprowadza również mechanizmy gospodarki wolnorynkowej        
i kontynuuje proces prywatyzacji. Atrakcyjność Uzbekistanu dodatkowo podnosi sąsiedztwo                      
z Kazachstanem, który jest członkiem Unii Celnej, do której należą też Republika Białorusi i Federacja 
Rosyjska (łącznie ok. 170 mln mieszkańców). 

Uzbekistan zainteresowany jest importem maszyn i urządzeń, metali kolorowych i stali, produktami 
pochodzenia mineralnego i chemicznego, wyrobami spożywczymi, usługami i współpracą w zakresie 
energetyki, zwłaszcza jej odnawialnych źródeł oraz importem nośników energii, współpracą w zakresie 
budownictwa. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium firmy zainteresowane nawiązaniem relacji 
handlowych i inwestycyjnych z przedsiębiorstwami z Uzbekistanu.  

Program staży dla uzbeckich przedsiębiorców w polskich firmach może być pierwszym etapem                
w budowaniu wzajemnych polsko-uzbeckich kontaktów. 

 

Kontakt:  

Krajowa Izba Gospodarcza 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

Elżbieta Wojtas 

tel: 22 6309752 

e-mail: ewojtas@kig.pl  
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