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Dolaysız yabancı yatırımlar (DYY), 
pek çok geçiş ekonomisinde ekono-
mik büyümenin başlıca kaynağı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
nedenle, DYY’nin ülkeye çekilmesi, 
Özbekistan’ın yatırım politikasının 
amaçlarından biri haline gelmiştir. 
Özbekistan’da yabancı yatırımları 
teşvik etmeye yönelik yasal ve ku-
rumsal çerçeve 1998 yılında kabul 
edilen Yabancı Yatırımlar Kanunu, 
Yatırım Faaliyetleri Kanunu ve Ya-
bancı Yatırımcıların Haklarını Koru-
maya Yönelik Garantiler ve Önlemler 
Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. 
Hem işlerin yürütülmesinde daha 
uygun şartların oluşturulması hem de 
yatırım prosedürlerinin azaltılması, 
basitleştirilmesi ve iyileştirilmesi için 
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam 
Karimov çok sayıda kararname çıkar- 
mıştır. Örneğin; 2005 ve 2012 yılla-
rında imzalanan Özel Dolaysız Ya-
bancı Yatırımların Ülkeye Girişinin 
Teşvik Edilmesine Yönelik Ek Ön-
lemler Hakkında Kararnamelerin ar-
dından 2013 yılında İş Ortamının Da- 
ha Fazla İyileştirilmesi ve Girişimcili-
ğe Daha Fazla Özgürlük Tanınması 
Hakkında Kararname imzalanmıştır. 
2000’li yılların başlarında Özbekistan 
ekonomisinde DYY girişlerinin düşük 
olduğu belirtilmelidir (örneğin; 2004 
yılında DYY’nin ülke içindeki birikimi 
1 milyar doları aşamamıştır). Yatırım 
politikasına yönelik reformların uygu-
lanmasının ardından, Özbekistan’da 
yıllık yabancı yatırım hacmi, 2000 
yılında 0.7 milyar dolar iken 2014 
yılında 3 milyar doların üzerine 
çıkmıştır. DYY’nin yabancı yatırımlar 
içindeki payı ise 2000 yılında 
%14.4’ten 2014 yılında %74’ün üze-
rine çıkmış ve yaklaşık 2.3 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Do-
layısıyla, son on yılda ülkeye DYY 
girişinin 4.3 kat arttığı söylenebilir. 
2014 yılında Özbekistan ekonomisin- 
deki toplam yatırım miktarı yaklaşık 
14.6 milyar dolardır (sabit sermaye 
yatırımları içinde gayrisafi yatırımla- 
rın payı %23.3’tür) ve yabancı yatı-
rımların buradaki payı %21.2’nin üze-
rindedir. Özbekistan Ulusal İstatistik 
Komitesi’nin verilerine göre, 2015 yı-
lının ilk altı ayında ülkedeki yabancı 

yatırım hacmi %11oranında artarak 
1.5 milyar dolara ulaşmış ve toplam 
yatırımlar içinde %21.3’lük bir pay 
elde etmiştir. Ayrıca, aynı dönemde 
DYY %10.9 oranında artarak 1.2 
milyar dolara ulaşmıştır.  
Bununla birlikte, yabancı yatırımların 
ülkeye çekilmesi konusunda ciddi bir 
ilerlemeye kaydedilmiş olmasına rağ- 
men, kişi başına DYY açısından Öz- 
bekistan halen diğer Bağımsız Dev-
letler Topluluğu ülkelerinin ardında 
yer almaktadır. Örneğin, 2014 yılında 
kişi başına DYY, Türkmenistan’da 
596 dolar, Kazakistan’da 579 dolar 
ve Azerbaycan’da 466 dolar iken 
Özbekistan’da sadece 26 dolardır.  
Yukarıda belirtilen rakamlar, yabancı 
ve yerli yatırımcıların hala devlet mü-
dahalesiyle karşı karşıya kaldığını ve 
bürokratik engellerin ciddi zaman ve 
kaynak kayıplarına yol açtığını gös-
termektedir. Diğer yandan, yolsuzluk 
da başlıca engellerden biri olmaya 
devam etmektedir. Uluslararası Şef-
faflık Örgütü’nün 2014 Yılı Yolsuzluk 
Algı Endeksi’nde Özbekistan, 175 ül- 
ke arasında 166. sırada yer almakta- 
dır. Cumhurbaşkanı İslam Karimov, 
bu problemlerle başa çıkabilmek için 
Ocak 2014’de yabancı yatırımcılara 
yabancı işgücünü istihdam etme ko-
nusunda tercih hakkı veren, uluslara-
rası işçilere çok girişli vize sağlayan 
ve aynı zamanda altyapı anlaşmala-
rının ve yatırımlarının korunmasında 
sağlanan devlet garantilerini iyileşti-
ren çok sayıda yasal değişikliğe imza 
atmıştır. Ayrıca Ocak 2015’de Cum-
hurbaşkanı, hükümeti Yeni Özelleş-
tirme Programı’nın uygulanması yo-
luyla bazı sektörlerde devletin payını 
azaltmakla görevlendirmiştir. Bu 
programa göre, 660 sorunlu kamu gi- 
rişiminin tasfiye edilmesi ve özelleşti-
rilmesi, 360 girişimde kamu payının 
özel sektöre devredilmesi ve yatırım-
cıların taahhütleri karşılığında yakla- 
şık 400 kamu mülkü varlığının satıl-
ması planlanmaktadır. Bu gelişmeler 
karşısında, Dünya Bankası, Özbekis-
tan’ın Küresel İş Yapma Kolaylığı En-
deksi içinde 2014 yılında 149 olan 
yerini 2015’te 141’e yükseltmiştir. 
2014 yılında yabancı yatırımların en 
yüksek olduğu sektörler şöyledir: 
petrol ve doğal gaz (%52,6), elektrik 

santralleri (%10,4), telekomünikas-
yon ve bilişim teknolojisi (%5,6), 
inşaat ve inşaat malzemeleri (%4,7), 
yol inşaatı (%3,6), içme suyu temini 
ve kanalizasyon (%3,0), tekstil 
(%2,6), tarım ve su yönetimi (%1,9) 
ve diğerleri. Bu şartlar altında, Özbek 
otoritelerinin, ülkenin ithal ikameci ve 
ihracat yönlü sanayi politikasını des-
tekleyen yabancı yatırımlar üzerinde 
odaklanmayı amaçladığı açıktır. 
2012 yılında DYY’deki azalışın 
ardından, Özbekistan yabancı 
yatırımcıların güvenini tazelemek için 
yeni yatırım teşvikleri uygulamaya 
koymuştur. Örneğin; belirli sanayi 
dallarında faaliyet gösteren yabancı 
yatırımcılar, eğer DYY miktarı 
300,000 doları aşarsa üç yıl, 3 milyon 
doları aşarsa beş yıl ve 10 milyon 
doları aşarsa yedi yıl boyunca vergi-
den muaf tutulmaktadır. Ayrıca, yeni 
yabancı yatırımcıların, en az 5 milyon 
dolar yatırım yapmaları halinde vergi 
kanunundaki değişikliklerden 10 yıl 
boyunca muaf tutulmaları ve özel 
yatırım taahhütlerinde bulunmaları 
halinde kamuya ait düşük likiditeye 
sahip tesisleri sıfır geri ödeme mali-
yetinden satın alma imkânına sahip 
olmaları sağlanmaktadır. Bunun yanı 
sıra, yabancı yatırımcılar, girişimin 
tescil edilmesinin ardından ilk iki yıl 
içinde satın aldıkları belirli miktardaki 
mal ve hizmetler için gümrük vergi-
sinden muaf olabilmektedirler. Son 
olarak, petrol ve doğal gaz sektörün-
de keşif faaliyetleriyle ilgilenen ya-
bancı yatırımcılar, petrol ve doğal 
gaz çıkarma faaliyetlerinin başladığı 
tarihten itibaren yedi yıl boyunca gelir 
vergisinden muaf olmaktadırlar. Bazı 
özel durumlarda, yetkili otorite ile 
stratejik yatırımcı arasındaki doğru-
dan müzakereleri temel alarak hü-
kümet, petrol ve doğal gazın keşfi ve 
üretimi ile ilgili faaliyette bulunan 
yabancı şirketlere ek imtiyazlar ve 
tercih hakları sağlayabilmektedir.  
Sonuç olarak, az sayıda yatırımcıyı 
korumaya yönelik vergi kanunlarının 
ve yeni kanuni düzenlemelerin, sis-
temde bazı iyileştirmeler sağla-
masına rağmen, vergi sisteminin 
daha az karmaşık ve daha az belirsiz 
olabilmesi için yapılması gereken çok 
şeyin olduğu söylenebilir.  



	  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

• Avrasya Ekonomik Komisyonu 
Konseyi’nin (EEC) Moskova’da 
düzenlenen toplantısında, Kon-
sey üyeleri Avrasya Ekonomik 
Birliği’ne (AEB) üye ülkeler 
arasındaki ekonomik entegrasyo-
nu arttırmayı hedefleyen 40 belge 
üzerinde değerlendirmelerde bu-
lunmuşlardır. Ayrıca 2016 yılında 
Kazakistan’ın Yüksek Avrasya 
Ekonomik Konseyi, Avrasya Hü-
kümetler arası Konsey ve EEC 
başkanlığı ile ilgili alınan karar 
onaylanmıştır.  

• Ermenistan Merkezi Seçim Ko-
misyonu’ndan yapılan açıklamaya 
göre, başkanlık rejiminden parla-
menter rejime geçme teklifi için 
yapılan referanduma katılım oranı 
%50.51 olmuştur. Alınan ilk so-
nuçlara göre, seçmenlerin 
%63.35’i anayasal reformu des-
teklemektedir.  

• Pekin’de düzenlenen ilk BRICS 
Basın Zirvesi’nde BRICS ülkeleri-
nin yazılı basın temsilcileri terörle 
mücadele, ekonomik kriz, çifte 
standardın uygulandığı politikalar 
ve günümüzün diğer önemli ko-
nuları üzerinde görüşmüşlerdir.  

• Astana’da düzenlenen Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter A-
samblesi’nin (TÜRKPA) 6. Genel 
Kurul Toplantısı’nda Kazakistan, 
Kırgızistan, Azerbaycan ve Türki-
ye’den parlamenter temsilciler, bil-
gi sağlama ve basın alanında iş-
birliği yapılması ve Uluslararası 
Türk Haberleri Kanalı’nın kurul-
ması üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Brüksel’de AB liderleri ile Türkiye 
Başbakanı Ahmet Davutoğlu 
arasında yapılan toplantıda, taraf-
lar Türkiye’nin AB’ye üyeliği ve 
vizenin kaldırılması sürecinin hız-
landırılmasını ve Suriyeli mülteci-
ler krizinin çözümüyle ilgili bir Fa-
aliyet Planı’nın uygulamaya ko-
nulmasını ve düzenli AB-Türkiye 
Zirvelerinin yapılmasını kabul et-
tiklerini içeren bir ortak siyasi dek-
larasyon yayınlamışlardır. 
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Çin devlet şirketi CNPC’nin 
açıklamalarına göre, Kasım 2015’ 
in başlarında Türkmenistan’dan 
Çin’e ihraç edilen doğal gaz mik-
tarı 121 milyar metreküpe ulaş-
mıştır. Bu miktarın 82 milyar met-
reküpü Türkmengas devlet şirketi 
tarafından üretilmekte ve 39 mil-
yar metreküpü de Bahtiyarlık böl-
gesinden elde edilmektedir. 

• Kazakistan ulusal şirketi KazT-
ransGas, Kazakistan – Çin doğal 
gaz boru hattının üçüncü bölümü-
nün tamamlandığını duyurmuştur. 

Kazakistan – Çin boru hattı, 
7,500 km’lik Türkmenistan – Öz-
bekistan – Kazakistan – Çin sınır 
ötesi doğal gaz boru hattının bir 
parçasıdır. Bu boru hattının 1,303 
km uzunluğundaki C bölümü Gü-
ney Kazakistan, Zhambyl ve Al-
matı bölgelerinden geçmektedir. 

• Rus petrol şirketi Lukoil, Özbekis-
tan’daki doğal gaz çıkarma ve 
üretme ile ilgili yatırımlarını Ocak-
Eylül 2015 döneminde, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla 
%38.3 oranında arttırmış ve 549 
milyon dolardan 759 milyon dola-
ra çıkarmıştır. 2014 yılının üçün-
cü yarısında, Rus şirketinin Öz-
bekistan’daki yatırımları, 248 mil-
yon dolar iken 2015 yılının üçün-
cü yarısında bu rakam 263 milyon 
dolara yükselmiştir. 

• Kazakistan devlet şirketi KazMu-
naiGas, şirketin 2016 yılı bütçesi-
ni ve 2016-2020 iş planını onay-
lamıştır. 2016 yılında OzenMu-
naiGas (OMG)’de üretilecek pet-
rol miktarının 5,612 bin tona ve 
EmbaMunaiGas (EMG)’de de 
2,822 bin tona ulaşması planlan-
maktadır. KazMunaiGas, OMG ve 
EMG’de üretilen yıllık petrol hac-
minin, 2020 itibariyle 2015’de 
planlanan miktardan %4 daha 
yüksek olmasını beklemektedir. 

• Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro 
Poroşenko, Rusya ve Ukrayna 
arasındaki ticaretin son iki yılda 
dört kat azaldığını açıklamıştır. 
Ocak-Ekim 2015 döneminde iki 
ülke arasındaki ticaret, 2014 
yılının aynı dönemine kıyasla 
%69.4 oranında azalarak 456 
milyon dolara düşmüştür.  

• Özbek ulusal enerji şirketi Uzbe-
kenergo, Özbekistan’ın en büyük 
hidroelektrik santrali olan Farkhad 
HPP santralinin modernize edil-
mesi ve 2015-2017 döneminde 
santralin kapasitesinin 114 MW’ 
den 127 MW’ye çıkarılması için 
131 milyon dolarlık bir projenin 
uygulanmasını planladıklarını du-
yurmuştur.  

• Kazakistan Maliye Bakanlığı’nın 
açıklamalarına göre, Aralık 2015 
itibariyle ülkenin kamu borcu 
2015 yılının başından itibaren 
%37 oranında artarak 7.684,5 
trilyon tengeye (25.1 milyar dolar) 
ulaşmıştır. 

• Azerbaycan Merkez Bankası’nın 
(CBA) istatistiki verilerine göre, 
CBA’nın döviz rezervleri Ekim 
2015 ile kıyaslandığında Kasım 
2015’de 589 milyon dolar (%8.62 
oranında) azalarak 6.246 milyar 
dolar olmuştur. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Ba-
kanlığı’na bağlı İstatistik Komite-
sinden yapılan açıklamaya göre, 

Ekim 2015 ile kıyaslandığında 
Kasım 2015’de Tüketici Fiyat En-
deksiyle ölçülen enflasyon oranı 
%3.7’ye yükselmiştir. Geçen ay-
dan bu yana gıda fiyatları %3.3, 
gıda dışı fiyatlar %6.5 ve ücretli 
hizmetler %1.4 oranında artmıştır 

• Özbekistan Ali Meclisi Senatosu 
2016 yılı kamu bütçesini yaklaşık 
2.2 trilyon som bütçe açığı ile 
onaylamıştır. 2016 yılı kamu büt-
çesinin gelirleri ve harcamaları 
sırasıyla 40.5 trilyon som 
(GSYİH’nın %18.4’ü) ve 42.7 tril-
yon som (GSYİH’nın %19.4’ü) 
olarak belirlenmiştir. 

• Tacikistan Merkez Bankası, deva-
lüasyona karşı milli paranın değe-
rinin korunması için ülkedeki tüm 
döviz bürolarının kapatılacağını 
duyurmuştur. Tacikistan otoriteleri 
şimdiye kadar 800’ün üzerinde ö-
zel döviz bürosunu kapatmışlar, 
1,400 döviz bürosunun daha ka-
patılacağını duyurmuşlardır. Ge-
çen hafta Tacik somonu 1 dolar, 
7 somondan 7.6 somona düşerek 
değer kaybetmiştir.  
 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya, Türkiye, Kazakistan, Gür-
cistan ve diğer ülkelerin cumhur-
başkanları, Güneşli doğal gaz 
alanında bir gaz hattı-na zarar ve-
ren kasırganın yol aç-tığı yangın 
kazasında hayatını kaybedenler 
için Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’e ta-ziyelerini iletmiş-
lerdir. Şu ana kadar 32 kişinin 
kurtarıldığı ancak 30 kişinin halen 
kayıp olduğu duyurulmuştur. 

• Tacikistan Parlamentosu, ülke 
içinde satılan 7 milyonun üzerin-
de cep telefonu kartının yeniden 
kaydının yapılması için elektronik-
komünikasyon alanını düzenle-
yen kanunda değişiklik yapıl- 
masını onaylamıştır. Bu kararın, 
güvenliği arttırma ve Afganistan 
kökenli militanların ülkedeki tele-
fonları kullanma imkânlarını azalt-
ma çabalarının bir parçası olduğu 
ifade edilmiştir.  

• Tacikistan Acil Durum Komitesi 
Sözcüsü, ülkede yaşanan 7.2 bü-
yüklüğündeki depremin ardından, 
yaralı/ölü sayısı ve hasar ile ilgili 
henüz herhangi bir bilgiye ulaşıl- 
madığını açıklamıştır. Deprem, 
Karakul’un 111 km. Güneybatı-
sında yer alan dağlık bölgede 
gerçekleşmiştir.  

• Azerbaycan Komünikasyon ve 
Yüksek Teknolojiler Bakan Yar-
dımcısı Elmir Velizade, Fransız 
şirketi Arianespace’in Azerbay-
can’ın ikinci telekomünikasyon 
uydusu olan Azerspace-2 / Intel-
sat 38’i yörüngeye yerleştireceği-
ni duyurmuştur.  
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