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Összefoglalás: A GDP 2017. évi volumene alapján Kazahsztán egyike lett a világ 
ötven legnagyobb gazdaságának. A kazah gazdasági modell alapja a külföldi tőke 
egyre intenzívebb bevonása érdekében kifejtett aktív állami szerepvállalás. 
Kazahsztán tervszerűen folytatja gazdasága diverzifikációját, hogy függetlenít-
hesse magát a nyersanyagárak világpiaci ingadozásától. A növekvő olajáraknak 
és az átstrukturálási, egyben modernizációs célokat szolgáló programok első 
sikereinek köszönhetően pozitív tendenciák figyelhetők meg a kazah gazda-
ságban. A kazah elnök által 2018 elején bejelentett tízpontos program reflek-
tál a nemzetközi hitelminősítők és pénzügyi intézmények kritikáira és javaslataira, 
emellett egy dinamizált stratégiai keretrendszernek is tekinthető, mivel a már elin-
dított gazdasági-társadalmi modernizációs és stratégiai programokat, illetve azok 
továbbgondolását is magában foglalja. A kazah gazdaság 2018 első felében éves 
szinten 4,1%-kal bővült, a 2018-as évben 3,7%-os GDP-növekedés várható, amely 
prognózisunk alapján 2019-ben és 2020-ban is hasonló szinten marad.

Abstract: Based on GDP (2017), Kazakhstan is among of the 50 largest 
economies in the world. The Kazakh economic model is based on progressive 
state interventions to attract foreign direct investments to the country. 
Kazakhstan is planning to continue diversifying its economy with the aim to be 
more independent of commodity price fluctuations. Due to the rising oil prices 
and restructuring-modernization programs, positive trends can be observed 
in the Kazakh economy. The new program announced by the president of 
Kazakhstan at the beginning of 2018 has reflected on the recommendations 
and comments of international critics and proposals of rating and financial 
institutions, and can also be considered as a dynamic strategic framework 
to augment the socio-economic modernization and strategic programs 
already underway. The Kazakh economy grew by 4.1% in the first half of 
2018, 3,7% GDP growth is expected for 2018, and projected to remain at the 
same level in 2019 and 2020.

A GDP 2017. évi volumene alapján Kazahsztán egyike lett a világ ötven legna-
gyobb gazdaságának, 2002 óta az egy főre jutó GDP hatszorosára nőtt, az or-
szág 2006 óta a közepes jövedelmű országok csoportjának felső klubjában ta-
lálható, a Világbank Doing Business rangsorában 36., a Világgazdasági Fórum 
versenyképességi ranglistáján pedig az ötvenkilencedik helyen áll.

A kazah gazdasági modell alapja a külföldi tőke minél intenzívebb bevonása 
érdekében kifejtett aktív állami szerepvállalás. A függetlenség 1991. évi elnyeré-
sétől 2017 végéig mintegy 160 milliárd dollárnyi közvetlen működőtőke-bevonás 
valósult meg. A külföldi tőke túlnyomórészt a kőolaj-kitermelésben, bányászat-
ban és a kapcsolódó infrastrukturális projektekben jelent meg. Kazahsztán terv-
szerűen folytatja gazdasága diverzifikációját, hogy függetleníthesse magát a 
nyersanyagárak világpiaci ingadozásától.

http://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview
http://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/
http://www.fdiintelligence.com/Trend-Tracker/
https://sk.kz/upload/iblock/b68/b68193e1e2e029cc5d780157010bb76c.pdf
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Az ezredforduló óta két és félszeresére nőtt a kőolaj- és megduplázódott a 
földgázkitermelés. E két legjelentősebb ásványkincs bányászatának mintegy 
háromnegyedét azonban nyugati konzorciumok ellenőrzik, aminek elsősorban 
technológiai és szövetségi politikai okai vannak. A külföldi cégek befektetései 
nélkül viszont ezeknek az eredményeknek csak a töredéke valósulhatott volna 
meg. Fontos megjegyezni, hogy a kazah gazdaságban a kőolaj- és gázkiterme-
lés GDP-hez való hozzájárulása az utóbbi időszakban folyamatosan csökken: 
a 2012-es 26%-os érték 2016-re 18%-ra zsugorodott.

Az állam kilenc és félszer költ többet az oktatásra, mint a kilencvenes évek 
végén. Miközben a felsőoktatásban jelentős eredmények látszanak (megrefor-
mált, nyugati standardokhoz közelítő PhD-képzés, több egyetem jó helyezése 
a nemzetközi ranglistákon, aktív külföldi kapcsolatrendszer), jelentős gondok 
mutatkoznak a szakképzés terén.

Míg 1998-ban az egy főre jutó GDP 1500 dollár volt, addig 2017-ben 8800 
dollárra emelkedett; ebből azonban nem következik akkora jólét, mint amek-
korát az összeg sejtetni enged. Viszonylag alacsony bérszínvonalat eredmé-
nyez az, hogy évente dollármilliárdokat halmoznak fel a – más szempontból 
rendkívül hasznos és jövőbemutató célokat szolgáló – Nemzeti Jóléti Alapban. 
Kimagaslóan nagyok az eltérések a jövedelmi viszonyokban. A csaknem kilenc-
millió aktív munkavállaló 25 százaléka a viszonylag alacsony hozzáadottérték-
termelési lehetőségekkel rendelkező mezőgazdasági szektorban dolgozik.

Az elmúlt 15 évben Kazahsztán lakosságszáma 14 millióról 18,4 millióra 
emelkedett a rendszerváltáskor még 16 milliós országban. Kazahsztánt a ki-
lencvenes évek elején ugyanis kétmillió, főleg orosz – és kisebb részben német 
– származású lakosa hagyta el, akiknek jelentős része diplomás értelmiségi 
volt. Noha a számok a népesség „visszapótlását” mutatják, a tapasztalt isko-
lai és egyetemi tanárok, orvosok és mérnökök hiánya az oktatás jelentős tá-
mogatása ellenére is társadalmi méretű gondot okoz. Miután nem ritka a 3-4 
gyermekes családmodell, a kazahok 2050-re közel harmincmilliós népességre 
számíthatnak.

A KAZAH GAZDASÁG 2018-BAN

A Kazah Statisztikai Hivatal most megjelent első negyedéves adatait külföldi 
intézmények elemzései is alátámasztják, a növekvő olajáraknak és az át-
strukturálási programok első sikereinek köszönhetően pozitív tendenciák 

figyelhetők meg a kazah gazdaságban. 
A nyersanyag magas jegyzésáraiból fakadó kereskedelmi többlet kedvező 

hatásai érezhetően átgyűrűztek a szolgáltatás- és nem olajalapú ágazatokra is. 
Szintén pozitív hatású a Kínába exportált fémek árának megugrása. A kazah 
fizetőeszköz, a tenge árfolyama stabilizálódni látszik, az éves infláció pedig 

https://tradingeconomics.com/kazakhstan/crude-oil-production
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=kz&v=136
http://factsanddetails.com/central-asia/Kazakhstan/sub8_4e/entry-4679.html
https://www.sk.kz/
http://stat.gov.kz/faces/homePage%3F_adf.ctrl-state%3Ddtzsfxltv_17%26_afrLoop%3D2394606224878822%23%2540%253F_afrLoop%253D2394606224878822%2526_adf.ctrl-state%253D11a8m9j3iq_25
http://stat.gov.kz/faces/homePage%3Bjsessionid%3D6iadKtWN1acjTVNgItJJ--Euzl7vCOT6GbacYoN_BPG-mNHgNzgS%21-1040171812%21975151223%3F_adf.ctrl-state%3Dp8zgroxk4_4%26lang%3Den%26_afrLoop%3D2396168079877425%23%2540%253F_afrLoop%253D2396168079877425%2526lang%253Den%2526_adf.ctrl-state%253Dubzoonfjm_4
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lassult (a CPI 6,6%-ra csökkent az első negyedévben a 2017-es év 7,4%-ához 
képest), mindeközben a belső kereslet nem változott érzékelhetően ebben az 
időszakban.

A Világbank a 2018-as évre 3,7%-os GDP-növekedéssel számol, tekintettel 
a növekvő olajárakra és a kedvező iparági környezetre. A költségvetésben en-
nek köszönhetően már többlet mutatkozhat 2018–20-ban, a 2015–17-es évek 
folytonos negatív tendenciái után, ami a bevezetett fiskális konszolidációs 
intézkedéseknek is köszönhető. 

Az erőteljes olajkitermelési volumen és a növekvő olajárak által támogatva 
a kazah gazdaság 2018 első felében éves szinten 4,1%-kal bővült, ami kissé 
elmarad a 2017-es 4,3%-hoz képest.

Az olajtermelés 6,2%-kal nőtt az előző évhez képest, köszönhetően a 
Kashagan olajmező vártnál erősebb kitermelési adatainak, de a bővülés alatta 
maradt a 2017-es időszak 9,7%-os értékének. Kedvező külkereskedelmi folyama-
tok hatására a szolgáltatási szektor is hozzájárult a növekedéshez. A mezőgaz-
dasági ágazat termelése 4%-kal nőtt, az építőipar tevékenysége viszont nem vál-
tozott. A keresleti oldalon a gazdasági növekedést támogatta az exporttöbblet, 
amelyet a magasabb olajárak és a növekvő olajexport tápláltak.

Az ország külső pozíciója jelentősen javult 2018 első felében, a már emlí-
tett kedvező külkereskedelmi adatoknak (az export erőteljes növekedése és az 
import csökkenése) eredményeképpen a folyó fizetési mérleg hiánya 2018 első 
felében a GDP 1,9%-ára csökkent, az előző év azonos időszaka GDP-jének 
4,3%-os értékével szemben. A finanszírozási oldalon a közvetlen külföldi be-
fektetések (FDI) erős beáramlását ellensúlyozta a rövid távú tőkekiáramlás. 
Ennek eredményeképpen a nemzetközi tartalékok 2018 közepéig körülbelül 
2%-kal csökkentek 2017 végére. A tőzsde 2018 első felében nagyjából stabil 
volt az USA-dollárral szemben, elsősorban a javuló külső pozíció és az or-
szággal szemben növekvő bizalom miatt.

Az olajszektorból származó bevételnövekedés és a folyamatos költségve-
tési konszolidáció 2018 első fél évében számottevően javított a költségvetés 
helyzetén. A költségvetési hiány jelentősen kisebb lett, a GDP 3,9%-ára csökkent 
2018 első fél évében az előző év 6,7%-os szintjéről (amit nagyrészt a 2017-es 
évben a bankszektor számára, a kormány által biztosított jelentős tőkeinjekciók 
okoztak). A kormány csökkentette továbbá a Nemzeti Jóléti Alapból az állami 
költségvetésbe történő átutalásokat, ami a költségvetés konszolidációjának 
irányába hat, és egyben a válság okozta nehézségek végét is mutatja.

A külső hatásoknak köszönhetően az infláció (CPI) mérséklődött, 2018 első 
felében 6,4%-ra esett vissza (a 2017-es időszak 7,6%-os értékéről), és jelenleg 
5,3%-os értéket mutat, és a jegybanki inflációs céltartományán (5–7%) belül 
van. A Kazah Nemzeti Bank 2018 elején 10,25%-ról 9%-ra csökkentette az 
alapkamatot (melyet 2018. 01. 16-án 9,25%-ra emelt).

Kazahsztán lassan tudja csökkenteni a 2016. évi 7,8%-os csúcsszintről a 
szegénységi rátát, amely 2013-ban még 5,6%-ot mutatott (a nemzetközi stan-
dard szerint 5,5 USD/nap/fő értékkel számolt szegénységi küszöb alapján). 

https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-from-mining
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-from-services
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-from-agriculture
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-from-agriculture
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-from-construction
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/balance-of-trade
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/exports-by-category
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/current-account
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/foreign-direct-investment
http://www.nationalbank.kz/?docid=170&switch=english
http://nationalbank.kz/?docid=3328&switch=english
http://www.nationalbank.kz/?docid=3321&switch=english
http://www.nationalbank.kz/?docid=107&switch=english
http://documents.worldbank.org/curated/en/178631527661848309/pdf/126685-28-5-2018-17-22-8-KAZCEUSpringfinalfinaleng.pdf
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/poverty-line
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/poverty-line
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A szegénységi ráta a legsebezhetőbb déli régiókban több mint kétszeresére 
nőtt ebben az időszakban. A szegénységi ráta becslések szerint 2018-ban 
5,9%-ra csökken.

A KAZAHSZTÁN 2050 STRATÉGIAI PROGRAM

A függetlenségét 1991-ben elnyerő Kazahsztánt társadalmi és gazdasági szem-
pontból is fejlődési pályára állító Nurszultan Nazarbajev elnök a 2012-es újra-
választása után Kazahsztán Stratégia 2050 címmel hirdette meg az ország 

népéhez intézett üzenetében a további fejlődés alapjául szolgáló programot, a „kitel-
jesedett állam” új politikai kurzusát.

A program fő célja az erős államra, a fejlett gazdaságra és az általános fog-
lalkoztatottságra épülő jóléti társadalom megteremtése 2050-re. Az elnök ideája 
szerint az erős állam nem a hatalom körbebástyázásával, túlélésével foglalkozik, 
hanem fő tevékenysége a tervezés, a hosszú távú fejlesztés, különös tekintettel 
a gazdasági vonatkozásokra. Az elnök és a kormány tevékenységében és általá-
ban a kazah társadalom fejlődésében jól látható az alapos elemzői munkára épü-
lő tervszerűség. Politikai és intézményi gazdaságtani szempontból Kazahsztán 
esetében egyfajta „kézi vezérelt”, tervutasításos államkapitalizmusról beszélhe-
tünk, amely a tervezés és a központi forrásokból megvalósuló megaberuházások 
terén sok hasonlóságot mutat a dél-koreai modellel.

A stratégiai terv céljainak megítélése szempontjából nem hagyható figyel-
men kívül, hogy 1997-ben Nazarbajev 2030-ig szóló, „világnézeti áttörést je-
lentő” modernizációs programot hirdetett. Ennek következetes végrehajtásával 
többek között az alábbiak valósultak meg:
• kiteljesedett a független kazah állam;
• felépült Asztana, az ország új fővárosa;
• az országnak mély megrázkódtatások nélkül sikerült átvészelnie a tíz évvel 

ezelőtti pénzügyi válságot;
• a lakosság jövedelme a többszörösére bővült;
• a munkanélküliségi ráta a felére csökkent (2017-ben 4,9%);
• a születési arány a másfélszeresére emelkedett;
• felsőoktatási reformot hajtottak végre, melynek eredményeként több kazah 

egyetem bekerült a világ ötszáz legjobb felsőoktatási intézménye közé.

Kazahsztán az Eurázsiai Gazdasági Unió (EGU) tagjaként, illetve minden irány-
ba nyitott külpolitikája mellett a korábba (100 Lépés, 2025 Stratégiai Fejleszté-
si Terv) és újonnan (Öt Társadalmi Kezeményezés) bejelentett stratégiai prog-
ramok mentén igyekszik modernizálni gazdaságát. Miközben megvalósult 
számos inkább felülről vezérelt, mintsem organikus alulról építkező moder-
nizációs projekt, az eredmények felemásak; néhány program felpuhult vagy 

http://mfa.gov.kz/en/bern/content-view/strategia-kazahstan-2050-12
http://www.kazembassy.hu/2050.pdf
http://e-history.kz/en/contents/view/1553
http://www.eaeunion.org/?lang=en
https://www.inform.kz/en/100-steps-program-to-help-kazakhstan-become-one-of-top-economies-view_a2784392
http://economy.gov.kz/en/pages/strategic-development-plan-republic-kazakhstan-until-2025
http://economy.gov.kz/en/pages/strategic-development-plan-republic-kazakhstan-until-2025
http://www.mfa.gov.kz/en/brussels/content-view/five-social-initiatives-of-president-nursultan-nazarbayev
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felolvadt az adminisztráció különböző szintjein, illetve a bonyolult, de a stabilitást 
és politikai egyensúlyt biztosító klánrendszer miatt. Különösen az infrastrukturá-
lis projektek esetében jellemző, hogy túltervezett, illetve fölösleges kapacitások 
épülnek ki (például az asztanai, kínai beruházásból épített reptéri magasvasút). 
Emiatt van szükség a folyamatos beavatkozásra a legfelsőbb szintekről – mivel 
regionális tervezési mechanizmus nem létezik.

A GAZDASÁG ÚJABB 
SZERKEZETVÁLTÁSI PROGRAMJA

A legújabb, alább taglalt újabb, tízpontos program tulajdonképpen reflektál a 
nemzetközi partnerek és intézmények (beleértve a hitelminősítőket, a Világ-
bankot és az IMF-et is) kritikáira és javaslataira, egyben egy dinamizált stra-

tégiai keretrendszernek is tekinthető abban az értelemben, hogy a már elindított 
gazdasági-társadalmi modernizációs és stratégiai programokat, illetve azok kriti-
káját és továbbgondolását is magában foglalja.

A kazah elnök 2018 eleji, a kazah néphez címzett üzenetében tízpontos 
programot jelentett be, amelyben Nazarbajev az ország alkalmazkodóképes-
ségének erősítését és az ipar 4.0 trendhez való kapcsolódását jelölte meg fő 
célként, és hangsúlyozta, hogy az országnak minőségileg új fejlődési pályára 
kell állnia. 

A meghirdetett program az ehhez vezető teendőket taglalja, ami tulajdonkép-
pen nem csupán ajánlásnak, hanem az államigazgatásra és a nemzeti intézmé-
nyekre kiszabott feladatnak tekintendő.

A stratégiai célkitűzések változatlanok, így Kazahsztánnak be kell kerülnie a vi-
lág harminc legfejlettebb állama közé. Az ehhez vezető programok végrehajtása 
eredményesen zajlik:
• a Kazahsztán 2050 stratégia adaptálása, igazítva az új környezethez és kö-

rülményekhez;
• kidolgozták a részletes, átfogó, 2025-ig szóló Stratégiai Fejlesztési Tervet;
• a Nemzeti Terv 100 konkrét lépéséből 60 már megvalósult;
• folyik az iparosítási program;
• 2017-ben elindult a Kazahsztán modernizációjának harmadik fázisát jelentő terv;
• elfogadták a Digitális Kazahsztán stratégiát.

Nazarbajev szerint azonban az új technológiák belépése alapjaiban változtatja 
meg a tervek végrehajtásának környezetét. Végéhez közeledik az olajbőség kor-
szaka, az olaj iránti igény a technológiai forradalmak miatt csökkenni fog, ezért 
az országnak minőségileg új fejlődési pályára van szüksége, ami mindenekelőtt a 
világban zajló negyedik ipari forradalom folyamataiba való bekapcsolódás szüksé-
gességét jelenti.

http://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/state-of-the-nation-address-by-the-president-of-the-republic-of-kazakhstan-nursultan-nazarbayev-january-10-2018
http://www.akorda.kz/en/addresses/addresses_of_president/state-of-the-nation-address-by-the-president-of-the-republic-of-kazakhstan-nursultan-nazarbayev-january-10-2018
http://economy.gov.kz/en/pages/strategic-development-plan-republic-kazakhstan-until-2025
http://kazembassy.lt/wp-content/uploads/2016/05/100steps.pdf
https://en.tengrinews.kz/politics_sub/Nazarbayev-sums-up-first-five-years-of-Kazakhstans-258111/
https://www.kazakhembus.com/content/2017-presidential-address-third-modernization-kazakhstan-global-competitiveness
https://digitalkz.kz/en/
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Nazarbajev tíz pontban foglalta össze a szükséges teendőket, az új fejlődési pályá-
val kapcsolatos feladatokat:

1. Az új technológiák meghonosításán alapuló iparfejlesztés:
• a feldolgozóágazatok magas munkahatékonyságú technológiákkal történő fej-

lesztése, az innováció erősítése az Ipar 4.0 prioritásai mentén;
• digitalizációs pilotprogramok indítása;
• a 2018-ban kezdődő harmadik ötéves iparosítási tervet a digitális korszak ipar-

ágainak meghonosítására és erősítésének kell szentelni;
• a technológiatranszfer ösztönzése, a fejlesztéseket lehetővé tévő környezet kialakítása,
• a vállalkozások modernizálása és innovációs képességeinek javítása az export-

képesség fokozása érdekében,
• a meglévő innovációs központok szerepének, színvonalának erősítése – 

Nazarbayev University, Astana International Financial Centre (AIFC), Interna-
tional Technology Park of IT Startups; az innovációs ökoszisztémához elen-
gedhetetlen az új technológiák iránti kereslet ösztönzése a reálszféra és a 
finanszírozási piac stimulálása révén;a hivatalos kommunikációban kivételes-
nek számító kritikaként jelenik meg az Alatau Park of Innovative Technologies 
technológiai park tevékenységének átstrukturálása, azaz a meglévő infrastruk-
túra produktívabb kihasználásának igénye;

• megfelelő jogi környezet biztosítása;
• az IT és mérnöki szolgáltatások fejlesztése;
• az oktatási, kommunikációs és szabványosítási rendszereket az új iparosítás 

igényeihez kell igazítani; figyelmet kell fordítani az új technológiák elterjedése 
révén felszabaduló munkaerőtömeg helyzetének kezelésére.

2.	 Az	ásványkincsek	kitermelésében	rejlő	potenciál	jobb	kihasználása:
• integrált informatikai és technológiai platformok bevezetése és alkalmazása a 

természeti kincsek kitermelésében és feldolgozásában;
• a vállalatok energiahatékonyságának és -takarékosságának fokozása és a kör-

nyezettudatosság erősítése a szektor vállalatainál;
• 2030-ig elérni az alternatív energiaforrások használatának 30%-os arányát 

(jelenleg 55 megújuló erőforráson alapuló energiatermelő egység működik 
336 MW kapacitással, 1,1 mrd kWh zöldenergia-termeléssel);

• a régiók kormányzóinak (akim) intézkedéseket kell hozniuk a szilárd háztartási 
hulladékok korszerű és környezetbarát elhelyezésére és újrahasznosítására, a 
kis- és középvállalkozások széles körű bevonásával;

3.	 Az	okostechnológiák	elterjesztése	és	használata	a	mezőgazdaság	fejlesztése	
érdekében:

• az agrárpolitikának a munkatermelékenység radikális javítására és a feldolgo-
zott mezőgazdasági termékek exportjának növelésére kell fókuszálnia; az alap-
anyag-termelés mellett tehát az élelmiszertermékek előállítására is koncentrál-
ni kell a hozzáadott érték növelése érdekében;öt éven belül 2,5-szeresére kell 
növelni a feldolgozott élelmiszerek exportját;

https://en.trend.az/business/economy/2943053.html
https://nu.edu.kz/
https://aifc.kz/
https://www.inform.kz/en/kazakhstan-to-create-astana-hub-int-l-tech-park-of-it-startups_a3085783
https://www.inform.kz/en/kazakhstan-to-create-astana-hub-int-l-tech-park-of-it-startups_a3085783
https://www.inform.kz/en/president-criticizes-alatau-innovative-technologies-park-for-poor-performance_a3093823
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• az ágazatnak erőfeszítéseket kell tennie új technológiák meghonosítására és a 
hazai feltételekhez való adaptálására, például az intelligens öntözési és precí-
ziós műtrágyázási rendszerek elterjesztésére;

• az agráregyetemek tevékenységének, szerepének újraértékelése szükséges 
(azaz a diplomák kiadása helyett valódi, bevethető szakemberek képzése – 
erős kritika az egyébként valóban hiányosságokkal küzdő agráregyetemek irá-
nyába); váljanak valódi tudásközponttá, és aktualizálják képzési programjaikat;

• a mezőgazdasági szövetkezetek átfogó támogatása;az államnak a magán-
szektorral való együttműködésben meg kell találnia azokat a piaci réseket 
a nemzetközi piacokon, ahol a minőségi kazah élelmiszerek megjelenhetnek 
(pl. bioélelmiszerek).

4. A szállítási és logisztikai infrastruktúra hatékonyságának növelése:
• kihasználva a Kazahsztánon áthaladó számos logisztikai korridor lehetőségeit, 

2020-ig ötmilliárd dolláros bevétel elérése a kitűzött cél az ágazatban;szükséges 
a digitális technológiák, például a blockchain széles körű bevezetése, az áruk 
online mozgásának nyomon követése és akadálymentes tranzitjának biztosítá-
sa, valamint a vámműveletek egyszerűsítése érdekében;

• big data alkalmazások használata a pontosabb elemzésekért, a növekedési te-
rületek azonosítása és a többletköltségek csökkentése érdekében;

• Intelligent Transport System bevezetése (a szállítási folyamatok hatékonyabb 
menedzselése, a jövőbeni infrastrukturális fejlesztések pontos meghatározása);

• a helyi és helyközi utak rekonstrukciója (évi 350 millió euró kerettel).

5.	 Korszerű	 technológiák	 bevezetése	 az	 építőiparban	 és	 a	 kommunális	
szektorban:

• az egy főre jutó 30 négyzetméteres lakásméret elérése 2030-ig a jelenlegi 
21 négyzetméteres mutató helyett (azaz nagyobb lakások építése);

• új, korszerű építőipari módszerek bevezetése, modern anyagok használata és 
teljesen új, minőségorientált szemlélet meghonosítása az építőiparban, minő-
ségi, jól szigetelt és energiahatékony épületek építése;

• okosotthonok, intelligens épületmenedzsmenti rendszerek elterjesztése;
• kommunális és épületfelújítási projektek PPP alapon;
• vidéki települések jó minőségű ivóvízzel való ellátásának biztosítása, amihez a 

kormány évente legalább 230 millió eurót biztosít.

6. A pénzügyi szektor átstrukturálása és dinamizálása:
• a banki portfólió megtisztítása, rossz hitelektől való megszabadítása;
• a tulajdonosi csalárd eszközkivonást súlyos bűncselekménynek kell minősíteni; 

a bank tulajdonosainak felelősséggel tartoznak a veszteségekért; 
• a Kazah Nemzeti Bank ellenőrzéseinek szigorítása (hatékony, rövid és szigorú);
• kedvező hosszú távú hitelezés a vállalatok számára;
• a tőzsde és a pénzpiacok fejlesztése, amely az Astana International Financial 

Centre jövőbeni sikerességének alapja;

http://www.government.kz/en/novosti/1012200-intelligent-transport-system-is-created-within-the-framework-of-logistics-digitalization.html
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18277.ashx
https://aifc.kz/
https://aifc.kz/
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• az Astana International Financial Centre-nek a legjobb nemzetközi gyakorlatok 
felhasználásával a térség pénzügyi központjává kell válnia, ahol az angol jog-
rend alkalmazása mellett modern pénzügyi technológiákat alkalmaz;

• az állami jóléti alap kezelésében lévő cégek egy részének részvénykibocsátása 
a tőzsdén keresztül.

7.	 Az	emberi	erőforrás	a	modernizáció	alapja:	
• minőségileg új közoktatás: új tantervek, tankönyvek az általános középiskolák-

ban, a tanulók terhelésének csökkentése, a tanárképzés fejlesztése, a ma-
tematika és természettudományok oktatásának erősítése, a háromnyel-
vűség – kazah, orosz és angol – erősítése, a latin ábécére való áttérés 
2025-ig, az orosz nyelv tanulása kötelező marad, 2019-től bizonyos termé-
szettudományi tárgyakat a 10. évfolyamtól angolul tanítanak, digitális tar-
talomfejlesztés, tanulói techparkok és inkubátorok létrehozása országszerte, 
a tanárok bérének 30–50%-os emelése 2018–19-ben; 

• a felsőoktatás fejlesztése: az IT (különösen big data és mesterséges intel-
ligencia) területen végző hallgatók számának növelése, az egyetemi tudás 
fejlesztése a kohászat, olaj- és gázkémia, biotechnológia, IT- és agráripari 
kutatások segítségével, angol nyelvű alkalmazott kutatások, közös egyete-
mi projektek külföldi egyetemekkel, kutatóközpontokkal, nagy- és multina-
cionális vállalatokkal, vállalatokkal közösen alkalmazott kutatási projektek 
társfinanszírozási modellben, a tudományos ösztöndíjak adományozásá-
nál a fiatal kutatók előnyben részesítése, az egyetemek oktatási és kutatási 
szabadságának biztosítása és erősítése, külföldi menedzserek behívása az 
egyetemekre, neves külföldi egyetemek kazah kampuszlétesítésének ösz-
tönzése;

• a kulturális identitás erősítése érdekében a Rukhani Zhanghyru program indítása;
• egészségügyi fejlesztések: járványmegelőzési rendszer fejlesztése, nép-

egészségügyi intézkedések, távdiagnosztikai és járóbeteg-ellátási fej-
lesztések a kórházak tehermentesítése érdekében, a rák elleni küzdelem 
jegyében egy tudományos onkológiai központ létrehozása, a munkáltatók, 
az állampolgárok és az állam közös teherviselése irányába átalakuló egész-
ségbiztosítási rendszer létrehozása, a garantált és ingyenes egészségügyi el-
látás új modelljét kell kidolgozni az állami kötelezettségek tartalmi és anyagi 
kereteinek meghatározásával, elektronikus betegadatbázis és papírmentes 
kórházak kialakítása a digitalizáció mentén, a genetikai tesztek és a mester-
séges intelligencia bevezetése az egészségügyben, a Nazarbajev Egyetem 
Orvostudományi Karának fejlesztése.

• munkaerő: a foglalkoztatás termelékenységének és a tömeges vállalko-
zói tevékenység fejlesztésére irányuló program eszközeinek erősítése, az 
önfoglalkoztatók adminisztrációjának egyszerűsítése, elektronikus munka-
könyv bevezetése, az alacsony jövedelmű polgárok számára pénzügyi tá-
mogatás nyújtása a foglalkoztatás előmozdítására irányuló intézkedések-
ben való részvételük esetén.

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/06/26/kazakhstan-launches-astana-international-financial-center-in-hopes-to-be-eurasian-finance-hub/
http://www.samruk-kazyna.kz/
https://astanatimes.com/2018/02/kazakhstan-adopts-new-version-of-latin-based-kazakh-alphabet/
https://www.inform.kz/en/pm-tours-n-kazakhstan-region_a3377880
http://mfa.gov.kz/files/59f196b7d7574.pdf
https://nusom.nu.edu.kz/
http://egov.kz/cms/en/articles/zanyatost_2020
https://kazpravda.kz/en/news/society/employment-record-books-to-be-abolished-in-kazakhstan-by-2018-end
https://kazpravda.kz/en/news/society/employment-record-books-to-be-abolished-in-kazakhstan-by-2018-end
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8. Hatékony államigazgatás:
• az üzleti életet érintő jogszabályok deregulációja;
• az államigazgatás digitalizációja, az egyablakos kormányablakrendszer meg-

valósítása; 
• a kormányügynökségek háttérintézményei számának csökkentése;
• állami tulajdonú cégek privatizációjának gyorsítása;
• teljesítményalapú köztisztviselői bérezés bevezetése;
• a régiók közszolgáltatásainak javítása, saját bevételeinek növelése, a kis- és 

közepes vállalatok társasági adóbevételeinek régiókban hagyása szükséges;
• az önkormányzatiság erősítése (2018. január 1-től a 2000 fő fölötti települések 

saját költségvetéssel működnek, valamint több adó beszedési jogát megkapták);
• a kiberbiztonság megjelenítése a Nemzeti Biztonsági Stratégiában.

9. Jogállamiság és a korrupció elleni harc:
• a megelőzésen alapuló harc erősítése a korrupció ellen (az elmúlt három évben 

több mint 2500 embert ítéltek el korrupció miatt);
• a digitalizáció elterjesztése a korrupciós kockázatok minimalizálása érdekében;
• a bírói és ügyészi szervezetek átalakítása, az állampolgárok jogainak erősítése, 

az ügyvédek jogkörének kiterjesztése;
• az államrend védelme és a biztonság fokozása érdekében intelligens kamera- 

és azonosítórendszerek telepítése a közterületeken.

10. Okosvárosokat az okos nemzetnek:
• a smart elvű működés elterjesztése, amelyben Asztana szolgál etalonként.

A meghirdetett új program célja szemmel láthatóan az, hogy a kiváló külgazda-
sági környezetnek köszönhetően meglóduló gazdaságnak újabb lökést adjon, 
és a növekedés 4-5%-os szintjét hosszú távon biztosítsa. Az ilyen típusú elnöki 
programok különösen fontosak egy elnöki uralommal kormányzott posztszovjet 
államban, hiszen csaknem harminc évvel a rendszerváltás után sem működnek 
azok a jellemzően piaci alapú mechanizmusok, melyek mellett a csupán keretrend-
szerekben értelmezhető gazdaságkormányzás működőképes lenne. Így tehát az 
újabb tízpontos programot, még ha jogilag nem is, valójában elnöki rendeletként 
kell értelmeznünk. Különös sajátossága a programnak, hogy bizonyos területeken 
erős kritikát fogalmaz meg (például az agráregyetemek minősége vagy a munka-
ügyekért felelős minisztérium teljesítménye kapcsán). 

A felvázolt pontok között számos olyan van, amelynél a magyar gazdaság 
szereplőinek, illetve a kormánynak is van lehetősége a bekapcsolódásra: a me-
zőgazdaság technológiai fejlesztése, az egyetemek fejlesztése, az elektronikus 
államigazgatás kialakítása, a munkaügyi szabályozás és a szociális segélyezési 
rendszer átalakítása. Országaink kiváló politikai és kulturális kapcsolatai jó alapot 
biztosítanak az együttműködésre a kazah reformtervek megvalósítása során.

Tekintettel arra, hogy a meghirdetett program 2018 eleji, célszerű megvizsgál-
nunk, hogy az év végéhez közeledve a nemzetközi értékelő- és elemzőcégek mi-
lyen kilátásokat jeleznek a kazah gazdaság teljesítményére a következő időszakra 
vonatkozóan.

http://economy.gov.kz/en/news/kazakhstan-entrepreneurs-positively-respond-reforms-under-law-business-deregulation
http://www.government.kz/en/novosti/1013063-s-zhumangarin-the-results-of-the-inventory-of-organizations-subordinate-to-state-agencies-will-be-summed-up-in-august-2018.html
http://www.government.kz/en/novosti/1015331-b-sultanov-421-targets-were-privatized-in-kazakhstan-during-the-half-year.html
http://kyzmet.gov.kz/en/news/4-state-bodies-new-system-remuneration-labor-will-be-tested
http://www.government.kz/en/novosti/1014525-t-suleimenov-in-2018-more-than-a-thousand-rural-districts-switched-to-an-independent-budget.html
http://www.government.kz/en/novosti/13070-president-instructed-to-amend-the-national-security-strategy-with-new-challenges.html
https://astanatimes.com/2018/07/smart-city-innovations-being-implemented-in-cities-throughout-kazakhstan/
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A kazah gazdaság kilátásai – előrejelzések

ADB: Asian Development Bank; IMF: International Monetary Fund; WB:
 World Bank;ERI: Economic Research Institute;EIU: Economist Intelligence Unit;

WIIW: Vienna Institute for International Economic Studies / Wiener Institute für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche

Az előrejelzési adatokból jól látszik, hogy a kazah gazdaság egy fenntartha-
tó, álláspontunk szerint reális növekedést fog mutatni a következő két évben. 
Azaz sem a túlfűtöttség, sem a növekedési potenciál alulteljesítése nem fi-
gyelhető meg. Az előrejelzési medián a GDP vonatkozásában 2019-ben 3,5%, 
2020-ban 3,2%. Ez az érték a konszolidált, a gazdasági és társadalmi átalakulási 
szempontból elfogadható, több év távlatában érzékelhető életszínvonal-javulásban 

GDP növekedés 
(%) Infláció (%) Állam-háztartás 

egyenlege (GDP %)

Folyó fizetési 
mérleg 

egyenlege 
(GDP %)

Államadósság 
(GDP %-a)

Munka-
nélküliségi ráta 

(%)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

ADB 3,9 6,5 2,5

IMF 3,1 3,2 6,0 1,4 0,0 16,8 5,0

WB 3,3 2,8 5,6 6,0 -1,6 -2,2 1,2 0,8 36,7 35,1

ERI 3,4 3,6 6,5 4,5 -1,5 -1,4 -2,2 -2,2 23,3 22,8 4,9 4,9

EIU 3,4 3,0 6,1 6,1 -1,2 -1,2 -1,1 -1,5 24,4 24,1 4,8 4,8

WIIW 3,1 3,0 6,0 5,0 -1,0 -0,5 -0,7 -1,2 24,0 23,0 5,0 5,0

min 3,1 2,8

max 3,9 3,6
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is látszódni fog, azaz a társadalom által érzékelhető lesz, a kazah elnök által ki-
tűzött gyors felzárkózási célokat azonban nem tudja kellőképpen támogatni 
(azaz a legfejlettebb gazdaságú országok klubjába való bekerülést). 

A növekedés várhatóan stabil marad, de vannak kockázatok. A teljes növeke-
dés valószínűleg lassulni fog, mivel az olajtermelés növekedése mérséklődik, de 
a nem olajágazatok növekedése tovább fog erősödni középtávon, ami tükrözi a 
strukturális reformokat és a pénzügyi pozíciók javulását. A nem olajtermelésen 
alapuló ágazatok növekedése még erőteljesebb lehet, ha az ígéretes reformokat 
határozottan végrehajtják. A kockázatok a nyersanyagárakhoz kapcsolódnak: 
a magasabb árak esetén a reformlendület alábbhagyhat, az árak csökkenése pe-
dig az exportbevételek és az adóbevételek csökkentését fogja eredményezni. 

KÖVETKEZTETÉSEK

Ha a kazah kormány strukturális és intézményi reformjait (100 lépés prog-
ram; 2025 Stratégiai Fejlesztési Terv) nem hajtják végre, amelyek a csak 
az olajiparra épülő gazdaságot egy multipólusú, modern innovációra épü-

lő gazdasággá formálnák át, akkor hosszabb távon továbbra is bizonytalan kime-
netelű lehet az ország gazdasági fejlődése. Az ország jelenlegi pozitív gazdasági 
folyamataira veszélyt jelenthet még a geopolitikai feszültségek fokozódása, a 
bankszektorban tapasztalható folyamatos bizonytalanság, illetve a kormány fo-
lyamatos halogatása a reformok területén. 

A stabil és fenntartható fejlődés elérése szempontjából a gazdaság külső ha-
tásokkal szembeni sebezhetősége továbbra is a legnagyobb kihívás. Kazahsztán 
gazdasági teljesítményét továbbra is a külföldi kereslet (elsősorban Kazahsztán 
fő kereskedelmi partnerei, Kína és Oroszország irányából), valamint a globális 
olajkereslet és az olajárak befolyásolják fő tényezőként. Nem szabad azonban 
elfeledkeznünk a kibontakozóban lévő világkereskedelmi háború potenciálisan 
negatív hatásairól sem. A belföldi tényezők közé tartozik a strukturális és intéz-
ményi reformok végrehajtásának üteme, valamint a belső kereslet. Az elnök szá-
mos, a fentiekben részletezett reformot kezdeményezett – köztük a közszolgála-
ti reformokat, a fiskális decentralizációt, az igazságszolgáltatás korszerűsítését 
és az üzleti környezet javítását célzó intézkedéseket – a jelentősebb strukturális 
gyengeségek kezelésére. E reformok teljes körű végrehajtása gyorsítja Kazahsz-
tán új növekedési modellre állását, és fokozza a piaci bizalmat. A külföldi befek-
tetések védelmében végrehajtott intézményi és igazságügyi reformok, a szigorú 
korrupció elleni jogszabályok, a privatizáció véghezvitele egyes ágazatokban, 
a közigazgatás és közszolgáltatás hatékonyságára irányuló intézkedések új 
lendületet adhatnak az ország hosszabb távon fenntartható fejlődésének. 
Ezen kezdeményezések sikeres megvalósítása nélkül hosszú távon a korábbi 
évekhez hasonló negatív tendenciák folytatódhatnak és instabilitás jellemezheti 
a kazah gazdaságot.
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Az Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road – BRI) és a szomszédos Üz-
begisztánban folyó reformok lehetőséget biztosítanak a nagyobb integrációra, 
kereskedelemre, befektetésekre és diverzifikációra.

Az ország a függetlenség óta törekszik a regionális hub funkcióra, és mindig 
is kulcsfontosságú szereplőnek tekintette magát a regionális stabilitás szem-
pontjából. Asztana ezért reméli, hogy a strukturális reformok végrehajtására 
irányuló folyamatos erőfeszítései nem maradnak hatás nélkül. E reformok célja 
nemcsak a kazahsztáni olajfüggőség csökkentése, hanem az állami szerepvál-
lalás a gazdaságban – a privatizáció és a dereguláció révén a magánszektor fej-
lődésének ösztönzése, a technológiai megújulás és a digitalizálás. A Kazahsz-
tán 2050-es stratégia, az OECD-hez való csatlakozás és öt kulcsfontosságú 
intézményi reform mellett az állam hosszú távú kulturális, intézményi és tár-
sadalmi átalakításokra törekszik, miközben még a nemzetépítés is javában 
folyik. Nagy kérdés, hogy miközben a progresszív gazdasági szerkezetváltás 
valóban folyamatban, mi lesz a helyzet a politikával, sikerül-e Nazarbajevnek 
a Nemzetbiztonsági Tanács elnökeként háttérbe húzódva biztosítani a külső és 
belső politikai biztonságot, miközben az utódlás kérdése továbbra is bizonyta-
lanságot okoz.
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