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Hl. mesto
Taškent

Úr. jazyk
Uzbečtina
Mena
Uzbecký
sum

Počet ob.
34,23 mil.
ob.

Základné
informácie
o krajine

Náboženstvo
Islam
Rozloha
448 978
km²

Prezident
Šavkat
Mirzijojev

HDP/ob.
1685,76
USD

Po páde Sovietskeho zväzu nastali v dotknutých krajinách
značné zmeny od jednotlivca, cez medziľudské vzťahy, či nové
fungovanie štátov, komunít a celých rodín. Obyvatelia Uzbekistanu
museli po celé roky čeliť porušovaniu a pottláčniu ľudských
práv, nepravosti informácii, manipulácii volieb, honbou za
demokraciou a mnoho ďalšieho.
V rámci demokratických zmien po páde ZSSR vypuklo v krajine
niekoľko konfliktov. V roku 1989 vypukli národnostné konflikty
medzi uzbeckým obyvateľstvom a meschetskými Turkami,
pričom zahynuli stovky ľudí. Nasledujúce roky, teda v období 19901992 ročne prebiehalo 11 až 13 ozbrojených konfliktov v krajine.
Krajina čelila útokom zo strany islamských skupín ako IMU a
samovražedných atentátnikov IJU.
Obyvatelia sa búrili voči Karimovmu tvrdému režimu, ktorý výrazne
porušoval ľudské práva, jeho reakciou bol útok (paľba) na
demonštrantov, zároveň protichodne na druhej strane bojoval
proti terorizmu.

Islam Karimov sa stáva
vodcom vládnucej
Komunistickej strany ZSSR.
V tomto roku taktiež došlo k
násilným útokom proti
meschetským turkom a iným
menšinám (utiekli do exilu)

1990

V súčasnej dobe je otázny otvorený konflikt s Afganistanom, pričom
Mirzijojev vyhlasuje, že nechce aby bol Uzbekistan vnímaný ako
anti-Taliban alebo pro-západný, ale ako neutrálna krajina v tomto
konflikte, ale je pripravený reagovať obranou. Napätá je aj situácia
na hraniciach s Tadžikistanom.

Neúspech Augustového pučuodpor ku Gorbačovým reformám,
snaha o štátny prevrat, nemal
úspech a podporu od obyvateľov.
Rozpadom ZSSR udalosti nabrali
rýchly spád a Uzbekistan získal
nezávislosť 1.9.1991.
Spoluzakladateľ SNŠ.
Islam Karimov sa stáva
prezidentom, pričom sa hovorilo o
zmanipulovaných voľbách.

2004 – Teroristický útok
1999 - Bombový atentát
2004 – Teroristický útok

1989

Uskutočnenie prvých
prezidentských volieb, ktoré
vyhráva Islam Karimov.
Prijatá deklarácia o
ekonomickej a politickej
suverenite štátu
Komunistickou stranou ZSSR.

1991

2005 – Vládou nariadený
masaker

1992
1989 – Násilné útoky proti
meschetským Turkom a
iným menšinám

UZBEKISTAN

16.02.1999 je významný
dátum v histórii Uzbekistanu,
došlo k atentátu na Islama
Karimova, v Taškente
vybuchlo 6 bômb
umiestnených v autách
zaparkovaných pri vládnych,
významných budovách. Atentát
si vyžiadal 16 odetí a vyše
stovku vážne zranených.
Obvinené bolo Islamské hnutie
Uzb. (IMU) s cieľom vytvoriť
islamský štát.

• Prechod ekonomiky z plánovanej podľa sovietskeho modelu na trhovú (zaznamenáva sa rast). Reštrikcie platné
počas režimu mali negatívny vplyv na vývoj ekonomiky krajiny. Medzery sú badateľné najmä v oblasti zahraničných
investícii, bankového sektora, vládou riadený poľnohospodársky sektor (očakáva sa, že bude dominovať, teraz
tvorí 24% HDP), obmedzený import produktov a prevod meny.
• Spracovateľský a poľnohospodársky priemysel prispieva rovnomerne do ekonomiky. Významný vývoz bavlny poklesol po
rozpade ZSSR, zároveň samozrejme pokleslo aj HDP, ktoré začalo rásť po roku 1995. Rast ekonomiky podporil aj rast
zamestnanosti.
• Po smrti Karimova v roku 2016 zaznamenávame prudký pokles HDP a zároveň rast miery nezamestnanosti. Avšak
Uzbekistan ťaží z jeho výhodnej tranzitnej polohy medzi Európou a Áziou a obrovskou zásobárňou nerastných surovín.
Po nástupe novej vlády začalo vedenie Uzbekistanu presadzovať zásadné reformy zamerané na liberalizáciu trhu, či
privatizáciu niekoľkých štátnych podnikov. Zameralo sa na zahraničné investície a nové technólógie.
• Postupne otvára svoje brány zahraničným investorom a začína sebavedomo vystupovať na medzinárodnej scéne.
Problémom sú naďalej susedské vzťahy-snaha o ich urovnanie.
• Taktiež v roku 2021 poskytla EÚ Uzbekistanu GSP+ čím mu poskytla rozšírenie obchodných možností s európskymi
krajinami avšak EÚ kladie dôraz na reformy a dodržiavanie ľudských práv a slobôd v krajine.

Vývoj miery nezamestnanosti a HDP na obyvateľa v období rokov 1991-2020 v
Uzbekistane
13,3

12

2500

%

10

1685,762000

8

5,97 1500

6
4 652,81
2 1,9

3000

2615,03

$

14

1000
396,38

500

0

0

Miera nezamestnanosti ( v %)

Hrubý domáci produkt na obyvateľa ( v $)
Zdroj dát: WorldBank.org

20022002
2005
2007 – prezidentské voľby
vyhráva opäť Karimov, obvinenie
zo sfalšovania volieb a
porušovania ľudských práv
režimom – štát reagoval
vraždením, násilím, znásilňovanie
políciou, prenaslednovanie,
finančná korupcia. Citeľné
porušovanie ľudských práv vnímali
aj svetové org. V roku 2014
Karimova dcéra Gulnara
obvinená z prania špinavých
peňazí, neskôr vinná. V 2015
znova vyhráva Karimov
prezidetské voľby avšak v roku
2016 zomiera a nahrádza ho
Šavkat Mirzijojev ako sa aj
predpokladalo.

Islam Karimov zakazuje
opozičné strany z dôvodu
protištátnej činnosti. Na čele
PDPU.Vo volebnom období
1995-2000 znova zvolený za
prezidenta. Sprísnenie pravidiel
proti opozícii, zákaz verejných
zhromaždení občanov, snaha
predísť vzniku strán s etickými a
náboženskými ideami-zákaz
opoz. A zakázanej
demokratickej strany Erk- za
pokus o zvrhnutie vlády.

1999

Rok 2002 odštartoval občianske
nepokoje v krajine, teroristické
útoky (2004- teror. Útok v
Taškente a Bukhare zo strany IMU,
47 mŕtvych), Karimov sa búri a
bojuje proti islamskému
extrémizmu, 2004 ďalšie teror.
útoky samovražedných
atentátnikov (IJU), Taškentská
deklarácia – protiteroristické
centrum. Andižan – po
Karimovom rozkaze paľba po
demonštrantoch proti
skorumpovanej uzbeckej vláde,
190 mŕtvych.

2007

-

súčasnosť
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