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Üzbegisztán�váratlan�gazdasági�
reformokba fogott

A kormány tisztviselői nem háborgathatják 
a kisvállalkozókat

Amikor messzi országok miniszterei nyugati 
pénzügyi központokat járva gazdasági re-
formtervezeteiket harangozzák be, előadásaik 
többnyire lehangoló módon előre megjósolha-
tók. Rendszerint sok szó esik a „költségvetési 
konszolidációról”, az infrastruktúra fejlesztésé-
ről és a bankrendszer eredményességéről. Ez 
azonban nem így van Dzsamsed Kucskarovnak, 
Üzbegisztán pénzügyminiszterének az esetében: 
arra a legbüszkébb, amit nem tesz a kormánya. 
Amióta 2016-ban Shavkat Mirziyoyev követte 
Iszlam Karimovot az elnöki székben, szerinte a 
legfontosabb változás egy a kotnyeles kormány-
zati tisztviselőket távoltartó hároméves morató-
rium a vállalkozások felügyeletében. A kormány 
alig tehetne nagyobb szívességet Üzbegisztán 
üzletembereinek, mint hogy félreáll útjukból, és 
engedi, hogy azok – a megtorlás félelme nél-
kül – végezzék dolgukat. Forradalmi gondo-
latnak számít ez egy olyan térségben, amely 
tele van állam uralta, bürokratikus, korrupcióval 
átszőtt gazdaságokkal. Karimov úr már akkor 
Üzbegisztán élén állt, amikor az 1991-ben ki-
vált a Szovjetunióból. Megtartott mindenféle 
szovjet gazdasági intézkedést, köztük a felfújt 
hivatalos árfolyamot, a pénzforgalom ellenőr-
zését és az állam iparban és mezőgazdaságban 
játszott óriási szerepét. Emellett még olyan szo-
kásos posztszovjet visszaéléseket is elkövetett, 
mint bármiféle, megszerzésre érdemes magán-
vállalkozás minden átmenet nélküli kisajátítása. 
Kevesen számítottak arra, hogy Mirziyoyev sokat 
fog ezen változtatni. Hiszen elvégre tizenhárom 
évig Karimov pénzügyminisztereként szolgált. 

Amióta azonban hatalomra került, módszeresen 
hozzálátott a gazdaság rendbe szedéséhez, és 
szűkebb értelemben vett politikai reformok beve-
zetéséhez is. Üzbegisztán 32 milliós lakosságával 
Közép-Ázsia legnépesebb országa. Egészen a 
közelmúltig egyike volt a térség leginkább stag-
náló és elnyomó országainak – a versenyszféra 
tekintetében. Egy éjszaka leforgása alatt köve-
tendő példává vált a reformok terén. Mirziyoyev 
hirtelen döntéssel leértékelte az ország valutáját, 
a szomot, ezáltal összhangba kerültek a hivata-
los és a feketepiaci árak. Az exportőrök többé 
nem kényszerülnek arra, hogy külföldi valutából 
származó bevételük egynegyedét a kormánynak 
adják. Ez nemcsak a határon túli üzletek szem-
pontjából fontos, érvel Kucskarov, hanem az üz-
bég emberek számára is: a keményvaluta hiánya 
az elmúlt időszakban készpénzhiányhoz vezetett, 
mivel a vállalkozások felhalmozták a bankje-
gyeket, amivel dollárt vásároltak a feketepiacon. 
Emiatt a nyugdíjasok, a bérből és fizetésből élők 
csak nagy nehezen tudták havi banki átutalásai-
kat készpénzre váltani. Kucskarov úr a kormány 
abbéli elhatározását is beharangozta, hogy a 
kiskereskedőknek megengedi az ország korábban 
lezárt határainak átlépését, amely, mint mondja, 
ösztönzi a háziipart az olyan térségekben, mint a 
Fergána-völgy1, amely Üzbegisztán, Kirgizisztán 
és Tádzsikisztán találkozási pontja. A térség 
szovjet éra alatti önkényes határai sok családot 
választottak szét, akik most nagyon örülnek az 
újbóli nyitásnak. Julij Juszupov taskenti közgaz-
dász a berlini fal leomlásához hasonlítja a hatást. 
Huszonöt év elteltével a hatóságok rábólintottak 
az üzbég főváros és a tádzsikisztáni Dusanbe 
közti első járatokra. A „kapcsolat” hívószóvá vált 
a kormány számára, amely nemrég rendezett egy 
konferenciát a regionális infrastruktúra és gazda-
sági együttműködés fejlesztéséről. A nyitás már 
hozza is gyümölcseit: a Közép-Ázsia többi részé-

1 Közép-Ázsia legtermékenyebb és legsűrűbben 
lakott régiója.
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vel való kereskedelem másfélszeresére nőtt 2017 
óta. Üzbegisztán a Világbank „üzleti környezet 
minősége” rangsorában a 2012-es 166. helyről 
ez évben a 76. helyre ugrott előre. A kormány 
jelentősen egyszerűsítette az adótörvényt, hogy 
ténylegesen adógyűjtésre, és nem pedig megvesz-
tegetésre szolgáljon a rendszer. Zajlik az állami 
tulajdonban lévő vállalatok szerkezetátalakítása, 
azzal a céllal, hogy azok végül magánkézbe ke-
rüljenek. Például elválasztják a repülőterek és az 
állami kézben lévő légitársaság kezelését, ahogy 
az áramtermelést, -szállítást és -elosztást is. Ez év 
februárjában adta el Üzbegisztán első dollárban 
denominált kötvényét, részben azért, hogy viszo-
nyítási alapot nyújtson helyi cégeknek a kölcsön-
zéshez. 5,4 százalékos hozammal jár tíz év alatt, 
és már jelentős mértékben túljegyezték.

Taskentben érezhető az optimizmus. A be-
fektetési környezet nagyban javult, mond-
ja Igor Kolesznyikov, a British-American 
Tobacco üzbég leányvállalatának munkatársa: 
„A múltban nagyon nehéz volt megérteni 
a játékszabályokat, de napjainkban sokkal 
egészségesebb a helyzet”. A reformok „rend-
kívül kedvezők az üzlet szempontjából”, lel-
kesedik egy vállalkozó, aki fűrészárut impor-
tál Oroszországból. Mint ahogy azonban a 
kötvénykibocsátási tájékoztató figyelmezte-
tett, ez a nagy változás első körben bénítólag 
hat a gazdaságra. A szom leértékelésének 
köszönhetően 14 százalékra nőtt az infláció. 
A GDP növekedése a 2015-ös 7,9 százalékról 
(gyanús módon Karimov idején mindig 8 száza-
lék körüli növekedés volt) tavaly 5,1 százalékra 
lassult. A munkanélküliség is nőtt. A befektetők 
továbbra is óvatosak. Különösen bizalmatlanok 
a bíróságokkal szemben, amelyek készségesen 
jóváhagyták az elmúlt idők kisajátításait. A kor-
mány megálljt parancsolt a haveri kapitalizmus 
legkirívóbb formáinak, például annak, hogy a 
felsőbb összeköttetésekkel rendelkezők számá-
ra bizonyos áruk vámmentes importjának jogát 
osztogassák. Továbbra is maradtak fenn azonban 
esetleges összeférhetetlenségek: Taskent polgár-
mesterének például van egy cége, amely a város 
építési projektjeibe fektetett be. A kormány lénye-
gében felhagyott azzal, hogy minden épkézláb 
embert a földekre kényszerítsen, hogy segítse-

nek gyapotot aratni. A gazdálkodókkal azonban 
úgy bánnak, mint a „jobbágyokkal”, mondja 
Juszupov úr. Továbbra is érvényben vannak még 
a szabályok, amelyek arra kötelezik őket, hogy 
gyapotot termeljenek, és azt rögzített áron adják 
el az államnak. Még mindig hiányzik a valódi 
elszámoltathatóság, amely nélkül nehezen megy 
az üzleti felvirágzás. Mirziyoyev teremtett némi 
teret a nyilvános vitának, szabadon engedett né-
hány politikai bűnözőt, és eltűr bizonyos mértékű 
bírálatot. Például a társadalom széles köre elítélte 
a kilakoltatásokat és házrombolásokat, amelyek 
a Taskentben jelenleg zajló nagy építési projek-
teknek nyitnak utat – ezt Karimov csírájában 
elfojtotta volna. Üzbegisztánban azonban tovább-
ra sincsenek ellenzéki pártok és szabad média. 
Mindenkit az a kérdés foglalkoztat, hogy milyen 
messze megy Mirziyoyev úr a reformok útján. 
Nincsen arra utaló jel, hogy igazi demokrácia 
lenne készülőben. Még a gazdasági reformok is 
arra vannak ítélve, hogy ellenállásra ösztönözzék 
a kiváltságait védő elitet. Mindenesetre már az 
is nagy előrelépésnek számít, hogy egyáltalán 
reformok zajlanak.

(The Economist)

Eva Wiseman

Folyékony történelem

A Temze partja tele van lenyűgöző ősrégi tárgyi 
leletekkel. Eva Wiseman nem restellt beállni az 
iszapot kutatók közé, hogy felfedezze, mivel is 
foglalkoznak.

„Fordulj jobbra a kínai étteremnél, és 
találkozzunk a partszegélyen” – így szólt az 
üzenet. Még egyszer megnéztem, mit írt Florence 
Evans, ahogy közeledtem a két modern tömbház 
között megbúvó étteremhez, mert biztos voltam 
benne, hogy rosszul mondta. Estére járt az 
idő, egy csendes, kelet-londoni utcában jártam; 
Florence-t akartam elkísérni egy Temze-
parti iszapkutató expedícióra, hogy apálykor 
apró kincseket keresgéljünk. Instagramjára 


