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Kazachstan - zmiany i wyzwania
gospodarcze na przelomie XX i XXI wieku
Kazachstan jest trzecim w Azji i dziewiatym na swiecie panstwem pod wzgledem powierzchni i zajmuje 2 724 900 km", tym
samym zajmuje prawie 2% Iadow kuli ziemskiej i 6,1% terytorium
Azji. Jest rownoczesnie najwiekszym po Rosji panstwem powstalym po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego. Srodek Eurazji znajduje
sie we wschodniej czesci kraju, na przecieciu 78°E z SooN, niedaleko dawnego poligonu atomowego w Semipalatynsku. Przez obszar Kazachstanu przebiega fragment umownej granicy miedzy
Europa i Azja, ktora przeprowadzona jest przez Mugodzary, doline
rzeki Emby i wzdluz polnocnych wybrzezy Morza Kaspijskiego.
Kazachstan podzielony jest obecnie na 14 obwod6w, przy czym ich
liczba tylko w XX wieku zmieniala sie kilkakrotnie (Zumasultanow
T.,1999).

1. Gospodarka Kazachstanu w czasach Zwiazku

Radzieckiego
Obecny system gospodarczy Kazachstanu w znacznym
stopniu uzalezniony jest od prowadzonej na tym obszarze
polityki ekonomicznej w czasach Zwiazku Radzieckiego.
Kontrola centrum nad regionami peryferyjnymi sprawowana
byla przede wszystkim za pomoca skomplikowanego administracyjnego podzialu kraju. Zcentralizowany system planowania narzucal regionom konkretna spccjalizacje ekonomiczna.
Dzieki niej jeden region nie mogl egzystowac bez drugiego i
w taki spos6b tworzyla sie dodatkowa struktura zabezpieczen
trwalosci systemu (Nazarbajew N., 1999).
Kazachstan przez dziesieciolecia traktowany byl przez elity gospodarcze Rosji jako zaplecze surowc6w mineralnych oraz produkt6w rolniczych. Pozycja republiki w gospodarce bylego Zwiaz-

ku Radzieckiego zalezala w glownej mierze od ilosci wydobywanych surowcow i wytwarzanych produkt6w rolnych. System ekonomiczny w kraju reformowany by! niekonsekwentnie, opracowane
programy nie przynosily pozadanych skutk6w. Znajdowalo to
swoje odbicie w gospodarce Kazachstanu - nastepowal stopniowy
spadek tempa wzrostu produkcji przemyslowej i rolniczej.

tyczna. Ponad 95% wszystkich funkcjonujacych tutaj przedsiebiorstw zarzadzanych bylo z centrum. Tymsamym zerwanie roznych powiazan kierowniczych, finansowych i administracyjnych wplywalo negatywnie na stan gospodarki (N azarbajew N., 1999).

W roku 1989 Kazachstan dostarczal m.in. 18,7% wegla kamiennego, 11,9% zboz i 22,8% welny dla gospodarki radzieckiej

2. Programy reform gospodarczych po rozpadzie
Zwiazku Radzieckiego

Tabela 1. Udzial Kazachstanu we wskaznikach
ogolnozwiazkowych ZSRR w 1989 roku

wegiel kamienny

18,7

rudy zelaza

9,8

ropa naftowa

4,2

zbi6r ziama zboz

11,9

mieso

7,5

mleko

5,0

welna

22,8

dlo: na podst. Statisticzeskij ezegodnik SSSR, 1990, Moskwa

W latach 1989-1991 system ekonomiczny Kazachstanu
ujawnil swoje liczne slabosci, Gospodar~a ch~rak!e~zowa~a
sie spadkiem tempa wzrostu produkcji, pojawtemem S1((
oznak kryzysu finansowego, tendencja do nieracjon~lneg~
wykorzystania zasob6w produkc~jnych, a takze ~arastaJct?yml
problemami w sferze zarzadzania, W momencre, W ~torym
przestal funkcjonowac jednolity kompleks gospodarki narodowej w Kazachstanie sytuacja ta byla szczegolnie drama-

Po uzyskaniu niepodleglosci elity rzadzace w Kazachstanie zapowiadaly reforme panstwa w kierunku gospodarki rynkowej 0
charakterze socjalnym. Przej scie z administracyjno-nakazowego
systemu ekonomicznego do gospodarki wolnorynkowej wymagalo
duzych wysilk6w w realizacji wielu zadan. Nalezaly do nich m.in.
eliminacja autorytamych metod zarzadzania gospodarka, zniesienie
monopolu panstwowego, przeprowadzenie przeksztalcen instytucjonalnych systemu finansowego, a takze wlaczenie gospodarki w
swiatowy system powiazan ekonomicznych (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000).

Wczesne koncepcje samodzielnego rozkwitu gospodarczego zarowno w Kazachstanie jak i w krajach osciennych
budowane byly glownie w oparciu 0 dwa filary. Wszystkie
panstwa regionu wyolhrzymialy zainteresowanie Zachodu
wlaczeniem swego kraju w siec swiatowych powiazan poprzez przebudowe gospodarki na koszt obiecanych kredytow.
Kazda republika uwazala, ze jest pomostem miedzy Europa i
Azja, ze jest panstwem wyjatkowym z geopolitycznego
punktu widzenia i w ogole jedynym interesujacym miejscem
do inwestowania (Nazarbajew N., 1999). Przeswiadczenie 0
swojej wyjatkowosci w regionie mial rowniez Kazachstan,
ktory dynamicznie wkroczyl na droge przemian. Od 1991
roku wladze kraju wprowadzily cztery programy reform gospodarczych. Koniec dzialania pierwszego programu automatycznie oznaczal rozpoczecie kolejnego etapu uzdrawiania
gospodarki. Pierwszy z nich realizowany byl od momentu
uzyskania niepodleglosci w 1991 roku do 1993 roku. Zostal

on okreslony mianem Panstwowego Programu Stabilizacji
Gospodarki. Pierwsze reformy systemu ekonomicznego w

Kazachstanie mialy na celu liberalizacj~ cen i stworzenie dogodnych warunk6w dla rozwoju handlu zagranicznego (Kazachstan - z nowoj stolicej k nowym rubiezam, 1998).
Jednakze strategia przejscia do gospodarki wolnorynkowej,
skierowana na liberalizacj tt cen byla zbyt zawezona, Wladze gospodarcze nie potrafily wlasciwie zareagowac na brak subsydi6w z
centrum oraz wiele innych negatywnych zjawisk wynikaj acych z
powiazan z gospodarka rosyjska, Liberalizacja cen wywolala hiperinflacj tt, kt6rej tempo wzrostu w 1993 roku wynosilo 1661%.
Apogeum inflacji nastapilo w 1994 roku - 1880%. Inflacja byla
konsekwencja uwolnienia cen na nosniki energii oraz przedluzajacym sie procesem przygotowan do wprowadzenia waluty narodowej (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000).
W chwili wprowadzenia do obiegu tenge w dniu 15 listopada
1993 roku za 1 USD nalezalo zaplacic 4,68 tenge. Szybko jednak
po wprowadzeniu waluty tracila ona swoj q_ wartosc, przyczyniajac
sie do poglebienia kryzysu calej gospodarki. Towarzyszylo temu
rowniez rosnace zadluzenie zagraniczne kraju oraz zmniej szenie
dochod6w ludnosci (Zumasultanow T., 1999).
Kolejnym etapem reform gospodarczych w Kazachstanie byl
Program Antykryzysowy Rzadu, dzialajacy w latach 1993-1996.
Glownym zadaniem tego programu bylo opanowanie inflacji. Polityka antykryzysowa rzadu miala polegac na zaostrzeniu polityki
budzetowej, ograniczeniu emisji pieniadza oraz ograniczeniu pomocy kredytowej deficytowym przedsi ebiorstwom panstwowym,
Zakladal on rowniez wyrazna kontrole rzadu nad przeprowadzanymi przez banki komercyjne operacjami finansowymi. Zamierzenia
Programu Antykryzysowego zostaly osiagniete, dzieki czemu sytuacja makroekonomiczna kraju zaczela sie poprawiac, Na zakonczenie dzialania programu po raz pierwszy od poczatku reform realna
wielkosc PKB zwiekszyla sie 0 1,1% i wyniosla 1416 mld tenge
(19,1 mId USD). Prowadzona polityka pozwolila Kazachstanowi,
jako pierwszemu sposrod Wsp6lnoty Niepodleglych Panstw, prze-

lamac spadkowe tendencje w rozwoju gospodarczym (Kazachstanz nowoj stolicej k nowym rubiezam, 1998).
Trzeci etap wprowadzanych reform gospodarczych rozpoczal
sie w 1996 roku i byl realizowany do konca 1998 roku. Zostal on
nazwany Srednioterminowym Programem Reform. W tym etapie
aspekt makroekonomiczny nie byl juz dominujacy. Dzialania wiazaly sic z aktywnymi przeksztalceniami rynkowymi w przemysle w
poszczeg6lnych regionach. Ich wyniki w znacznej mierze zalezaly
od dzialan terytorialnych organ6w zarzadzania oraz mobilizacji
wysilkow i rezerw do wykonania przyjetych zadan programowych.
W okresie realizacji wszystkich trzech etap6w reform zaszly istotne
zmiany strukturalne w PKB: gwaltownie wzr6s1 udzial uslug - z
32,5% w 1992 roku do 57,9% w 1997 roku. W tym samym czasie
nastapilo zwiekszenie udzialu produkcji towar6w 0 26%. Wzrost
wielkosci i udzialu uslug nastapil przede wszystkim dzieki obrotom
handlowym, dzialalnosci finansowej bank6w, ubezpieczeniom i
operacjom na rynku nieruchomosci. W strukturze PKB udzial
przemyslu w 1992 roku wyniosl 30,9%, a w 1997 zwiekszyl sie 0
1,2%. W tym samym okresie nastapilo zmniejszenie udzialu rolnictwa z 23,1 % do 12,1 % (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000).
Najwazniejszym, trwajacym obecnie - czwartym etapem reform gospodarczych - jest Dlugoterminowy Program Rozwoju
Kazachstanu w latach 1999-2030. Jest to strategia rozwoju opracowana przez prezydenta Nursultana Nazarbajewa pod haslem: Kazachstan 2030 - rozw6j, niezaleznosc i poprawa warunk6w zycia
wszystkich mieszkancow kraju. Prezydent zapowiada umocnienie
bezpieczenstwa narodowego, zwiekszenie poziomu stabilnosci gospodarczej oraz zwiekszenie tempa wzrostu ekonomicznego w tym
okresie. Program ten zawiera rowniez modernizacje juz istniejacych
oraz budowe nowych wezlow komunikacyjnych i transportowych,
umozliwiajacych rozw6j handlu miedzynarodowego (Kazachstanz nowoj stolicej k nowym rubiezam, 1998).
Program ten zapowiada, iz za niespelna 30 lat kraj ten bedzie
dynamicznie rozwinietym panstwem regionu - tygrysem centralnoazjatyckim. Symbolem rozwoju kraju, zapisanego w tej deklaracji,
jest bars - mityczny uskrzydlony lampart. Polityka uzdrawiania

panstwa pod haslem .Kazachstan 2030" jest bardzo silnie promowana zarowno w telewizji, radio, prasie, ale przede wszystkim na
ulicach miast Kazachstanu. Przypominaja 0 tym najwieksze neony
swietlne umieszczone m.in. na centralnym placu nowej stolicy
Astany i w najwiekszyrn miescie kraju - Ahnaty, jak i setki flag i
proporczyk6w w innych rnniejszych osrodkach. Reklama lansowanej przez wladze polityki ozywienia gospodarczego .zaglada" ludziom bezposrednio do okien, gdyz na wielu blokach mieszkalnych
umieszczone sa kilkudziesit(ciometrowe tablice, przypominajace 0
rozwoju ich panstwa do roku 2030.
Oceniajac realizacje zakonczonych narodowych program6w reform nalezy zauwazyc, iz w przeprowadzaniu przeksztalcen gospodarczych brakowalo podejscia koordynujacego do roznorodnych
sfer i dziedzin, a takze pragmatyki w zarzadzaniu procesami ekonomicznymi. Brak precyzji w mikroekonomice, jej niespojnosc z
polityka makroekonomiczna, skutkowaly negatywnie w sferze produkcji - refonna przedsiebiorstw dokonywala sic wolno, produkcja
zmniejszyla sie, natomiast wzrosly zatory platnicze (Bodio T.,
Wojtaszczyk K. A., 2000).
Najwiekszy udzial w tworzeniu PKB Kazachstanu ma przemysl - 21,4%, transport i lacznosc - 11,7%, natomiast rolnictwo
zaledwie 10,5%. W sektorze przemyslowym w ostatnich latach
obserwowana jest koncentracja zasobow inwestycyjnych w sektorze paliwowo-energetycznym. Stwarza to duze niebezpieczenstwo
powstawania dalszych dysproporcji, wytwarzania tendencji "superwydobycia", co nie tylko utrwala specjalizacje surowcowa kraju,
ale niesie negatywne skutki w warunkach istniejacej koniunktury na
swiatowym rynku surowcowym. Przemysl przezywa powazny kryzys w poczatkujacej gospodarce wolnorynkowej (Tab. 2). W latach
1991-1995 elity gospodarcze Kazachstanu podejmowaly wiele
konkretnych przedsiewziec reformatorskich. Przykladem moze bye
prywatyzacja przedsiebiorstw oraz programy pomocy dla rozwoju
sredniej i malej przedsiebiorczosci (Bodio T., Wojtaszczyk K. A.,
2000).
Kazachstan boryka sie z trudnosciami ekonomicznymi, kt6re
dotycza wszystkich kraj6w poradzieckich. Duzym wyzwaniem

stojacym przed wladzami kraju w najblizszych latach jest poprawa
poziomu zycia, Problem ub6stwa wystepowal juz w Zwiazku Radzieckim, choc Kazachstan byl jednq z najmniej biednych republik
zwiazkowych. Po uzyskaniu suwerennosci gwaltowny spadek produkcji w znacznym stopniu wyzwolil proces ubozenia Iudnosci. W
latach 90~tych wydatki na ochrone socjalna zmniejszyly sie dwukrotnie.
Tahela 2. Dynamika produkcji przemyslowej
(w % w stosunku do roku poprzedniego)

Elektroenergetyka
Przemysl pali wowy
wtym:
Wydobycie ropy naf-

Przernyslchenriczny

Przemysl lekki

PrzelnyslspoZyvvczy

91,2

86,2

87,7

102,1

102,5

93,6

104,8

98,0

86,7

91,5

96,7

116,2

83,3

79,9

56,4

129,6

88,0

94,4

87,0

93,4

72,8

88,7

91,2

76,9

70,0

117,4

82,2

94,3

92,7

93,4

74,3

101,9

102,7

94,9

69,7

55,1

59,0

10,4

72,8

101,3

80,8

68,2

44,9

68,7

68,2

102,5

80,0

87,5

44,1

4,2

114,5

93,3

70,8

82,5

74,1

79,3

132,7

Wydobycie gazu
168,9
ziemne
Wydobycie wegla ka98,7
mienne
Metalurgia metali czar106,2
i kolo-

98,1

Zr6dlo: na podst. Statisticzeskij ezegodnik Kazachstana, 1998, Ahnaty

3. Przemysl
Kaz~chstan ~alez~ do panstw, kt6re rozw6j dzialalnosci prze- .
myslowej zawdzieczaja bardzo duzej koncentracji wystepujacych
n~ tym obszarze surowc6w naturalnych. Przez dziesieciolecia republika, w ramach ogolnozwiazkowego "podzialu pracy", pelnila role
zaplecza surowcowego. W czasach Zwiazku Radzieckiego zwracano uwage zwlaszcza na rozw6j bazy wydobywczej. Sposrod
wszystkich pierwiastk6w znajdujacych sie w tablicy Mendelejewa
na obszarze Kazachstanu odkryto 99, zbadano 70, a do produkcji
wy.kor~stano ponad 60. Baza surowcowa kraju charakteryzuje sie
duza liczba odkrytych pokladow surowcowych i roznorodnoscia
bogactw naturalnych (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000).
'W Kazachstanie wystepuja najwieksze na swiccie zloza uranu
~ 1/4 zasob6w swiatowych oraz wolframu, olowiu i barytu. Kraj ten
Jest rowniez jedynym producentem chromu na polkuli polnocnej.
Kazachstan znajduje sie w swiatowej czolowce pod wzgledem zasobow chromu, cynku, srebra, magnezu, miedzi oraz molibdenu.
~ajwazniejszym surowcem energetycznym eksploatowanym tutaj
J~st r?~a naft?wa, przy czym posiadane zloza wegla kamiennego
rowmez plasuja Kazachstan w czolowce swiatowej (Zumasultanow
T., 1999).

. T~k. bogate zasoby sa waznym czynnikiem przyszlego
ozywierua gospodarczego kraju. Surowce mineralne Kazachsta~u kontr~stu~'l.z wolnym rozwojem gospodarczym i niskim
poziomem zycia mieszkancow, Specjalisci oceniaja zasoby
su~owcowe te~? kraju na okolo 8,7 tryliona USD, zas dla pelnej eksploatacji tych bogactw potrzeba 630 miliard6w USD
inwest~cji. Zrozumiale staje sie wiec znaczenie inwestycji
zagr~mcznych potrzebnych do uruchomienia poteznego potencjalu gospodarczego panstwa. Od roku 1990 do 1997 nastapil jednak 90% spadek inwestycji. Towarzyszy mu silne
zuzycie srod~6w trwalych np. w przemysle wydobywczym w
1997 roku siegnelo 34,8%, a w energetycznym az 48 4%.
Wysokie zuzycie srodkow trwalych oraz brak inwestycji

wplywaja niekorzystnie na rozw6j gospodarczy Kazachstanu.
Duze nadziej e sprowadzenia inwestycji wiaze sie ze strategicznym dla kraju regionem Morza Kaspijskiego, gdzie wystepuja jedne z najwiekszych na swiecie zloz ropy naftowej.
Arabia Saudyjska w duzym stopniu zainteresowana jest inwestowaniem w tyrn regionie. Islamski Bank Rozwoju wydzielil
21 milion6w USD na finansowanie kilku projekt6w w Kazachstanie, a w stadium ostatnich uzgodnien znajduje sie jeszcze ponad 30 innych na sume ponad 300 milionow USD (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000).
Ropa naftowa moze stac sie w XXI wieku surowcem, kt6ry
wyprowadzi z kryzysu ten kraj. Jej zasoby trudno ocenic, poniewaz
znaczna ich czesc skoncentrowana jest w szelfie Morza Kaspijskiego. Wedlug oceny rzadu i lokalnych ekspertow og6lne zasoby ropy
naftowej i gazu ziemnego w calym kraju wynosza 23 miliardy ton,
w tym okolo 13 miliard6w ton w szelfie kaspijskim. Zbadanejuz
zasoby plasuja republike na 13 miejscu w swiecie, a pod wzgledem
wydobycia ropy naftowej kraj zajmuje na razie dopiero 26 pozycj e.
Wedlug optymistycznych prognoz, potencjal zasob6w panstwa
umozliwia wydobycie do 120-140 milionow ton ropy naftowej
rocznie. Kazachstan jest drugim po Rosji producentem tego surowca wsrod W spolnoty Niepodleglych Panstw, Eksperci zachodni
uwazaja, ze Kazachstan, Azerbejdzan i Turkmenistan sa w posiadaniu ponad 100 miliard6w barylek ropy, co czyni region Morza Kaspijskiego trzecim po strefie Zatoki Perskiej i Syberii rezerwuarem
naftowym na swiecie (Zumasultanow T., 1999).
Waznym wyzwaniem stojacym przed Kazachstanem w nastepnych latach jest wypracowanie sprawiedliwego podzialu tego surowca zalegajacego w basenie Morza Kaspijskiego pomiedzy panstwa tego regionu. Podstawowa rozbieznosc miedzy krajami nadkaspijskimi ~ Azerbejdzanem, Iranem, Kazachstanem, Rosja i Turkmenistanem w kwestii podzialu akwenu dotyczy tego czy podzialu
dokonac na zasadzie linii srodkowej, czy poprzez wyodrebnienie

kazdemu panstwu 12 mil strefy i z prawem korzystania z pozostalej
czesci morza. Kazachstan opowiada sie za rozdzieleniem dna morza
w linii srodkowej przy zachowaniu prawa do wspolnego korzysta-

nia z pozostalej czesci. Podobne jest stanowisko Rosji. W przypadku wypracowania wspolnego stanowiska w kwestii zapisow w
Konwencji 0 Morzu Kaspijskim, nalezy jeszcze przeprowadzic
delimitacje morza miedzy krajami nadkaspijskimi. Wedlug podzialu tego akwenu z okresu Zwiazku Radzieckiego Azerbejdzan
otrzymal 78 tysiecy km", Kazachstan 113 tysiecy km", Rosja 64
tysiace km", a Turkmenistan 79 tysiecy km2. Sektor Kazachstanu
jest najwiekszy dlatego tez duze zasoby ropy zalegajace tam w najblizszych latach niewatpliwie wplyna na rozwoj gospodarczy calego panstwa (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000).

4. Rolnictwo
Kazachstan dzieki duzej powierzchni oraz zroznicowaniu srodowiska przyrodniczego rna duze mozliwosci rozwoju produkcji
rolniczej. W kraju tym grunty orne zajmuja 13,1%, a laki i pastwiska az 68,7% powierzchni. Wedlug ekspertow UNESCO ziemia
kazachstanska moze wyzywic ponad miliard ludzi. Uprawia sie
tutaj glownie zboza - pszenice, zyto, jeczmien, owies, kukurydze,
proso i ryz, ponadto bawelne, buraki cukrowe, ziemniaki, tyton, len
i sloneczniki. Rozwinieta jest rowniez na duza skale uprawa roslin
dyniowatych - melon6w. W srod innych roslin nalezy wymienic
winorosl, krzewy i drzewa owocowe, m.in. jablonie, sliwy i brzoskwinie. Kazachstan w czasach Zwiazku Radzieckiego wytwarzal
produkty rolne, ktore nie tylko wystarczaly na zaspokojenie potrzeb
wewnatrz republiki, ale takze byly eksportowane do innych czesci
imperium. Niekorzystne przemiany w sektorze rolnym oraz kleska
nieurodzaju na poczatku lat 90-tych spowodowaly, iz kraj ten po
raz pierwszy zostal zmuszony do importu zboz (Zumasultanow T.,
1999).

Waznym wyzwaniem gospodarczym stojacym przed Kazachstanem jest utrzymanie korzystnej produkcji i wydajnosci
rolniczej. W latach 1990-1997 produkcja wszystkich upraw
ulegla zmniej szeniu, czesto nawet 0 kilkadziesiat procent, co
nalezy uznac za zjawisko niebezpieczne. W najwiekszym
stopniu zmniejszyla sie produkcja burakow cukrowych

(0 89,9%) oraz jeczmienia (0 69,4%), a w najmniejszym - w

warzywnictwie (0 18,2%). Glownym czynnikiem, kt6ry
wplynal na zmniejszenie produkcji roslinnej bylo ograniczenie powierzchni upraw 0 13338,4 tysiaca hektarow, czyli 0
37,9% (przede wszystkim w kolchozach i goschozach) (Jerdawletow S. R., 1998).
Zmniejszenie produkcji poszczegolnych roslin jest spowodowane nie tylko obnizeniemwielkosci zasiew6w, ale wydaje sie, ze rownie istotne jest zmniejszenie jej wydajnosci, W
latach 90-tych najwieksze zmniejszenie wydajnosci dotyczy
upraw slonecznikow (67,1 %) oraz burak6w cukrowych
(51,5%), a najmniejsze zboz (pszenica - 26,1 % i jeczmien 26,9%) (Jerdawletow S. R., 1998).
Obnizenie produkcji rolnej przyczynia sie do powstawania utrudnien w zaspakajaniu zapotrzebowania na poszczegolne produkty. Towarami deficytowymi Set przede wszystkim: cukier, mieso i przetwory miesne (Tab. 3).
Waznym utrudnieniem w uzyskaniu wysokich rozmiar6w
produkcji rolniczej glownie roslinnej Set pojawiajace sie w
ostatnich latach na obszarze Kazachstanu plagi szaranczy.
W roku 2000 szarancza zniszczyla wiele upraw, glownie w
polnocnej czesci kraju, przy czym uwaza sie, ze straty w roku
1999 byly kilkakrotnie wyzsze.
W Kazachstanie dominuje hodowla owiec - 10384 tysiecy sztuk, liczebnosc bydla jest przeszlo dwukrotnie mniejsza
- 4307 tysiecy sztuk, koni - 1082 tysiecy sztuk, swin - 879
tysiecy sztuk (1997 r.). W Kazachstanie na mniejsza skale
rozwinieta jest rowniez hodowla wielbladow - 97 tysiecy
sztuk (1997 r.) (Jerdawletow S. R., 1998).

Tabela 3. Produkcja i zapotrzebowanie na wybrane
produkty rolne w Kazachstanie w 1997 roku

cukier

147,9

285,1

110,2

mieso i produkty miesne

717,8

804,3

86,7

olej e roslinne

28,8

102,5

73,7

ziemniaki

1472,2

1543,4

71,2

mleko i przetwory mleczne

3334,5

3402,0

67,5

owoce

139,9

159,4

19,5

Zrodlo: na podst. Selskoje, Lesnoje i Rybnoje Chazjajstwo Kazachstana
1997, 1998, Ahnaty

W Kazachstanie po uzyskaniu niepodleglosci r6wmez
produkcja zwierzeca przezywa duzy kryzys. W ostatnim dziesiecioleciu nastapilo jej wyrazne obnizenie. Na przyklad produkcja jajek i welny zmniejszyla sie 0 70%, micsa 0 60%, a
mleka 0 40%. Przyczyn tak duzego obnizenia produkcji zwierzecej nalezy upatrywac przede wszystkim w ograniczeniu
liczebnosci stad i zmniej szeniu ilosci miesa, badz welny z
jednego zwierzecia (Jerdawletow S. R., 1998).
Zmniejszenie sie produkcji rolniczej spowodowane jest
licznymi czynnikami, wsrod kt6rych nalezy wymienic m.in.
ograniczenie popytu wewnetrznego ze strony mieszkancow
Kazachstanu, kt6rych liczba systematycznie obniza sie,
znaczny spadek mechanizacji rolnictwa, dille ryzyko inwestowania w dzialalnosc rolnicza oraz zwiekszenie sie ub6stwa
calego spoleczenstwa (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000).

KoIejnym wyzwaniem gospodarczym stoj acym przed
mieszkancami Kazachstanu sa problemy zwiazane ze zmiana
struktury wlasnosciowej poszczeg61nych gospodarstw. W XX
wieku ulegala ona zmianom kilkakrotnie. Po Rewolucji Pazdziemikowej zaczeto likwidowac wielka wlasnosc ziemska i
przystapiono do tworzenia uspolecznionych gospodarstw roInych: kolchoz6w (xonexrnnnoe X035fHCTBO)
, czy Ii rolniczych
spoldzielni produkcyjnych oraz sowchoz6w (COBeTCKoe
X035IHCTBO),
czyli rolniczych gospodarstw panstwowych, W
latach 30-tych wlasciwie cale radzieckie rolnictwo zostalo
skolektywizowane, a w latach nastepnych zmniejszeniu ulegla
liczba kolchoz6w na rzecz sowchozow (Maryanski A., 1997).
Po uzyskaniu niepodleglosci przez Kazachstan zaczely powstawac nowe formy wlasnosci ziemi. Najliczniejsza grupe gospodarstw stanowily farmy (<l?epMepcKoeX035IHCTBO)
- 57514, znacznie mniej bylo korporacji produkcyjnych - 3754, a gospodarstw
towarowych (roaapnnecrno) - 1164. Wazna grupe stanowily goschozy (rocynapcrneauoe X035IHCTBO),
czyli gospodarstwa panstwowe (bylo ich 239). Powstawaly tez spolki akcyjne (axnaouepnoe 06lI(eCTBo) - 578. Pozostaly rowniez nieliczne kolchozy
(Selskoje, Lesnoje i Rybnoje Chazjajstwo Kazachstana, 1997).
Chaos towarzyszacy zroznicowaniu form wlasno sci poszczegolnych gospodarstw wplywa niekorzystnie na ich rozwoj, a w
sposob posredni moze rowniez warunkowac charakter oraz tempo
wzrostu produkcji rolniczej. Rolnictwo jest tym dzialem gospodarki, ktory ma mozliwosci dalszego rozwoju, tym bardziej, ze na obszarze Kazachstanu wystepuja dobre i bardzo dobre gleby. Pokrywa
glebowa (zwlaszcza w polnocnej czesci kraju) charakteryzuje sie
kompleksowoscia, na terenach tych dominuja tluste czamoziemy,
poprzecinane pasami dobrych gleb kasztanowych (Zumasultanow
T., 1999).
Czesto decyzje polityczne warunkowaly rozwoj rolnictwa w
Kazachstanie. Tak bylo w latach 30-tych kiedy przeprowadzono
kolektywizacj (( stad, a koczowniczy narod kazaski zmuszono do
prowadzenia osiadlego trybu zycia. W latach 50-tych przeprowadzono akcje zagospodarowania step ow, kiedy to ponad 22 miliony

hektarow ziemi, na ktorych rosla formacj a stepowa zamieniono na
grunty uprawne. Niewykluczone, ze na przelomie XX i XXI wieku
wlasciwe decyzje polityczne moglyby ponownie pozwolic na wykorzystanie w sposob odpowiedni wielkich polaci ziemi (Zumasul- .
tanow T., 1999).

5. Efekty blednych decyzji z czasow Zwiazku Ra-

dzieckiego
W Kazachstanie, jak w zadnym z panstw bylego Zwiazku Radzieckiego, bardzo wyraznie widoczna jest spuscizna nierozwaznych decyzji z lat istnienia imperium. W celu umozliwienia prowadzenia dzialalnosci rolniczej na olbrzymich obszarach w Kazachstanie w latach 60-tych na duza skale rozpoczeto nawadnianie. W 0da pobierana byla z Syr-darii - najwiekszej arterii wodnej kraju. Juz
w roku 1900 w basenie Jeziora Aralskiego nawadnianych bylo 3
miliony hektarow ziemi. W okresie tym pobor wody na nawadnianie byl jednak kompensowany zmniejszeniem sie parowania i filtracji, zwlaszcza w delcie Syr-darii. W latach 60-tych powierzchnia
nawadniana wzrosla juz do 5 milionow hektarow, a w latach 80tych do 6,5 miliona hektarow (Grochulski J., 1991).
Obecnie Kazachstan w XXI wieku musi sprostac problemom,
ktore doprowadzily do wystapienia na tym obszarze kleski ekologicznej. Gdy w latach 1950-1960 planowano powiekszenie powierzchni nawadnianych w basenie Aralu, przewidywano, ze
zmniejszy sie doplyw wody do zbiornika i znacznie zmaleja jego
rozmiary. Uwazano jednak, ze efekty ekonomiczne nawadniania
przewyzsza straty spowodowane przeksztalceniem sie Jeziora Aralskiego w niewielki zbiornik solankowy. Nie brano wowczas pod
uwage mozliwosci wystapienia negatywnych skutk6w ekologicznych wysychania akwenu twierdzac, ze maja one maly lub znikomy
wplywy na klimat otaczaj acego terytorium i na warunki w strefie
przybrzeznej. Prognozowano rowniez, ze niewielkie ilosci soli,
wydmuchiwanej z odkrytego, wyschnietego dna nie tylko nie przy- _
niosa szk6d miej scowemu rolnictwu i srodowisku, lecz nawet
umozliwia uzyskanie cennej soli. Obnizenie dna przyczynilo sie do

pojawiania sie tam burz pylastych i solnych, ktore powoduja Iiczne
szkody w otoczeniu (Grochulski 1., 1991).
Kazachstan stoi obecnie przed waznym problemem regeneracji
tego obszaru oraz uzyskaniu dla ludnosci miejscowej niezbednej do
zycia slodkiej wody. Obecnie w kraju tym nawadnianych jest zaledwie 2283 tysiecy hektarow ziemi, na ktorych prowadzi sie uprawe
ryzu, kukurydzy oraz pszenicy (Jerdawletow S. R., 1998).
Kolejna chybiona decyzja w' czasach Zwiazku Radzieckiego
bylo nadmierne pobieranie wody z rzeki IIi w celu nawadniania, co
doprowadzilo do wysychania jeziora Balchasz, W delcie rzeki IIi na
wielka skale rozwinieto w latach 70-tych uprawe ryzu, Obnizenie
poziomu jeziora doprowadzilo do wynurzenia sie z jego dna progu,
ktory rozdzielil zbiornik na dwie czesci (wschodnia - plytka i zasolona zaczela szybko wysychac). W latach 80-tych zmodernizowano jednak systemy irygacyjne i ograniczono marnotrawstwo
wody, zmniejszajac normy nawodnien (byly one dwukrotnie wyzsze niz wynosilo zapotrzebowanie ryzu na wode). Pozwolilo to
przynajmniej na razie, na ocalenie Balchaszu i unikniecie kleski
ekologicznej. Waznym zadaniem stojacym przed wladzami Kazachstanu jest utrzymanie rownowagi biologicznej w zbiomiku i
nie dopuszczenie do dalszego obnizania sie poziomu wody. Na
niekorzysc dzialan rzadu mega wplywac decyzje 0 rzekomym zatopieniu w jeziorze odpadow ~ elektrowni jadrowej w Sary Szagan
(Encyklopedia Geograficzna Swiata, 1997).
Kolejnym wyzwaniem stojacym przed Kazachstanem w XXI
wieku jest prowadzenie odpowiednich dzialan na obszarze dawnych
poligonow atomowych. W swoim czasie pod budowe poligonu
jadrowego w Semipalatynsku przeznaczono 18 tysiecy km2 urodzajnej ziemi, 88% tego obszaru jest dzis uznawana jako wolna od
promieniowania, a 8% wymaga nadal specjalistycznych badan.
Jednak 720 km2 ziemi zostalo skazonych do tego stopnia, ze nie jest
mozliwe funkcjonowanie tam. Szczegolna trwoge wywoluje rejon
tzw. .jeziora atomowego", gdzie na powierzchni ziemi zlokalizo-

wane sa dzialki

0

promieniowaniu 3-5 tysiecy mikrorentgen6w na

godzine, Na tym poligonie przeprowadzono 459 wybuch6w ato-

mowych, w tym 113 w atmosferze (Bodio T., Wojtaszczyk K. A.,
2000).
Kazachstan juz w pierwszych latach niepodleglosci zdecydowal 0 zamknieciu poligon6w atomowych -. zar6wno semipalatyn- .
skiego jak i mniej znanego azgirskiego (Nazarbajew N., 1999).
Obszary te jeszcze przez dlugi okres musza bye wylaczone
z normalnego funkcjonowania, jednak panstwo powinno podjac
dzialania majace na celu pomoc osobom, kt6re w spos6b bezposredni badz posredni ucierpialy, tylko dlatego iz przyszlo im mieszkac w nieduzej odleglosci od poligonow doswiadczalnych, Pomoc
medyczna, a takze opieka socjalna dla poszkodowanych ludzi powinna stanowic priorytetowy eel dzialan wladz kraju w najblizszych latach.
W celu zwiekszenia bezpieczeiistwa mieszkancow Kazachstanu wladze postanowily 0 wywiezieniu z jego obszaru broni atomowej. 26 maja 1995 roku wyjechaly stad ostatnie rakiety jadrowe ogolem na obszarze Kazachstanu rozmieszczonych bylo 1400 glowic jadrowych i 40 bombowcow TU.,.95 z 240 skrzydlatymi rakietami jadrowymi (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000).
Republika zatem uzyskala status panstwa bezatomowego z
miedzynarodowyrni gwarancj ami bezpieczeiistwa. Rowniez j ako
pierwszy kraj Wspolnoty Niepodleglych Paiistw ratyfikowal uklad
o ograniczeniu broni strategicznych. Zostala stworzona prawna
podstawa bezpiecznego transportu, przechowywania i likwidacji
broni jadrowej. Do realizacji tych celow Kazachstan otrzymal 84
miliony USD (Nazarbajew N., 1999).

6. Wspolpraca gospodarcza z innymi panstwami
Duzym wyzwaniem gospodarczym stojacym przed republika w XXI wieku jest umocnienie wspolpracy, zwlaszcza z
panstwami sasiadujacymi, Inicjatywy takie zostaly juz rozpoczete m.in. w kwietniu 1994 roku, kiedy to trzy panstwa (Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan) podpisaly porozumienie 0
utworzeniu Zwiazku Euroazjatyckiego. U podstawy tej decyzji lezaly przede wszystkim wzgledy gospodarcze. Kirgistan i

Uzbekistan upatrywaly w przyszlym wspotdzialaniu mozliwosci zakupow zboz w Kazachstanie, a takze wykorzystania
sieci transportowej tegokraju jako wezla tranzytowego do
Rosji. Z kolei dla Kazachstanu niezbedne Set dostawy uzbeckiego gazu i energii elektrycznej z Kirgistanu. Inna przeslanka
dla kooperacji gospodarczej panstw tego regionu byla potrzeba eliminacji negatywnych zjawisk ekonomicznych, kt6re
nalezy uznac za konsekwencje rozpadu Zwiazku Radzieckiego. Tendencje reintegracyjne wzmacniane byly zdecydowana
polityka gospodarcza Rosji, w wyniku ktorej panstwa tego
regionu znalazly sie poza strefa rublowa (w lipcu 1993 roku),
co przynioslo im ogromne straty i wzmocnilo dazenia w kierunku integracji.
Oczekiwania stawiane przed rzadami tych krajow Set uzasadnione, gdyz nalezy podjac jeszcze wiele dzialan, kt6re moglyby ozywic sytuacje w regionie (Bodio T., Wojtaszczyk K.
A., 2000).
Wsrod najwiekszych problemow, kt6rych rozwiazanie
udrozni rynek centralnoazjatycki nalezy wymienic brak wzajemnych platnosci oraz slaba integracje systemow finansowowalutowych. Kolejnym utrudnieniem w rozwoju wspolpracy
w regionie jest duza nieregulamosc w dostarczaniu towarow
(Zumasultanow T., 1999).
Znaczacym utrudnieniem w nawiazywaniu wzajemnej
wspolpracyjest male zroznicowanie gospodarek tych panstw,
Kazdy z kraj6w opiera sie w znacznej mierze na eksploatacji
surowc6w mineralnych, dlatego tez zaczynaja one ze soba
konkurowac w tych samych dziedzinach w zdobywaniu inwestor6w. Wyzwaniem stojacym przed Kazachstanem oraz jego
sasiadami byloby rozszerzenie powiazan handlowych z innymi panstwami (Nazarbajew N., 1999).
Jednym z tych panstw na pewno moglaby stac sie Rosja.
Wynika to z kilku wzgledow, m.in. z tego iz Kazachstan jest

jedna z nielicznych dawnych republik zwiazkowych, kt6re
utrzymywaly z Rosja tak silne powiazania, Ponadto na obszarze republiki mieszka najwieksza grupa rosyjska sposrod

wszystkich krajow wchodzacych w sklad Wspolnoty Niepodleglych Panstw. Rosja traktowana jest jako "okno na zachod", ktore umozliwia republice eksport surowcow na rynki
swiatowe. Korzysci z umocnienia wspolpracy w regionie z .
pewnoscia bylyby obopolne. Rosja, ktora utracila wplywy w
regionie Azji Centralnej poprzez nasilenie wspolpracy gospodarczej moglaby ponownie budowac wspolprace z nowopowstalymi panstwami (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000).
Kolejnym panstwem sasiadujacym z Kazachstanem, z
ktorym wspolpraca wplywalaby korzystnie na pobudzenie
gospodarcze sa Chiny. Z ekonomicznego punktu widzenia
Kazachstan zainteresowany jest utrzymywaniem scislych stosunkow handlowo-gospodarczych z Krajem Srodka, i zapewnieniem sobie dostepu do dynamicznie rozwijajacych sie rynkow Azji Poludniowo- W schodniej. Pierwsze kroki zostaly juz
poczynione. W 1999 roku wladze obu panstw podpisaly porozumienia 0 wykorzystaniu chinskich portow dla transportu i
przerobu towarow produkowanych w Kazachstanie. Sprzyjac
to bedzie rozszerzaniu mozliwosci eksportowych republiki, w
tym surowc6w energetycznych - ropy naftowej i gazu ziemnego. Z kolei Chiny zainteresowane S,!: mozliwosciami tranzytowymi Kazachstanu, wzdluz dawnego Szlaku Jedwabnego,
a takze ogromnymi bogactwami naturalnymi republiki (Bodio
T., Wojtaszczyk K. A., 2000; Jerdawletow S. R., 1998).
Turcja natomiast byla tym panstwem, z ktorym Kazachstan jako pierwszy kraj nawiazal silna wspolprace, W latach
1991-1993, na podstawie porozumien z Almaty, podjeto decyzje 0 przyjeciu tzw. "tureckiej drogi" rozwoju spolecznogospodarczego. Wynikalo to glownie z podobienstwa geokulturowego i wyznaniowego obydwu kraj6w. Turcja po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego gwaltownie uaktywnila swa
polityke w Azji Centralnej. W nadchodzacych latach uwaza
sie, ze udzial tego kraju w polityce gospodarczej Kazachstanu
bedzie zmniej szac sie. Turcj a polozyla nacisk na historycznokulturowe aspekty wsp6lpracy i probuje je wykorzystywac w
celu utworzenia wspolnego rynku. Szczeg61ne zainteresowa-

nie przejawia w dziedzinie eksploatacji ropy naftowej i gazu
ziemnego, co wladzom republiki nie do konca odpowiada,
zwlaszcza w sytuacji .wielkiej gry" 0 surowce szelfu Morza
Kaspijskiego (Bodio T., Wojtaszczyk K. A., 2000; Jerdawletow S. R., 1998).
Kazachstan przez ostatnie 10 lat znajduje sie na drodze
transformacji gospodarki. Wiele podjetych decyzji w spos6b
wlasciwy ukierunkowalo przemiany ekonomiczne kraju, kt6ry
przez prawie 70 lat pozostawal pod wyraznym wplywem imperium Zwiazku Radzieckiego. Duzo jednak decyzji bylo
blednych, przez co przemiany gospodarcze w jeszcze wiekszym stopniu negatywnie wplynely na sytuacje materialna
mieszkancow republiki, Dlatego tez przed krajem tym w XXI
wieku wylania si{( wiele wyzwan m.in. gospodarczych, kt6rych poprawna realizacja prawdopodobnie wplynie na utrzymanie wiodacej pozycji Kazachstanu wsrod panstw regionu
Azji Centralnej.
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Konsekwencje czlonkqstwa Chiiiskiej
Republiki Ludowej w Swiatowej Organizacji Handlu
r
10 listopada 2001 r. podczas konferencji ministerialnej
Swiatowej Organizacji Handlu (World Trade Organization WTO) w Doha w Katarze Chinska Republika Ludowa
(ChRL) podpisala koncowc dokumenty dotyczace przystapienia do tej organizacji i od 11 grudnia ChRL rna status pelnego
czlonka WTO. Czlonkostwo w WTO jest kolejnyrn etapem
polityki otwierania sie Chinskiej Republiki Ludowej na gospodarke swiatowa, Polityka ta zostala zapoczatkowana pod
koniec lat 70-tych, kiedy to po smierci Mao Zedonga przywodca Chin zostal Deng Xiaoping. Deng jest uznawany za
architekta wspolczesnych, modernizujacych sie Chin, zas jego
slowa .Bogaccie sie", "Niewazne, czy kot jest bialy czy czarny, wazne, zeby lowil myszy" wprowadzily do sposobu rnyslenia Chinczykow zupelnie nowa jakosc, odmienna od tej,
j aka dominowala za czasow Mao Zadonga.
Chinski model reform, w tym polityki otwierania sie na
gospodarke swiatowa cechuje ostroznosc, stopniowosc i selektywnosc, Doswiadczenia z wybranych regionow i sektorow
w zakresie wprowadzania zasad wolnorynkowych byly powoli adaptowane w innych regionach i sektorach. Proces ten
nie zostal zakonczony; co wiecej, mozna spotkac opinie, ze
ChRL znajduje sie w poczatkowej fazie reform zmierzajacych
do stworzenia gospodarki wolnorynkowej, otwartej i zintegrowanej z gospodarka swiatowa, Bardzo wazna funkcj t( w
tym procesie odgrywa polityka handlowa ukierunkowana na
promocje eksportu. Czynnikiem wspierajacym promocje eks-

