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Az orosz–ukrán válság és az olaj világpiaci árának esése által az olajtermelő orszá-
goknak okozott gazdasági (elsősorban költségvetési) problémák fényében meglepő 
és egyben spekulációk alapjául szolgáló hír jött Kazahsztánból: 2015. április 26-án 
soron kívüli elnökválasztás lesz az országban. Ezt a Kazah Köztársaság elnöke, 
Nurszultan Nazarbajev jelentette be népének február 25-én. Kazahsztánban há-
rom éve, 2012. január 15-én tartottak – szintén előrehozott – parlamenti választást, 
amelyen Nazarbajev elnök A Haza Fénye nevű pártja (Nur Otan) kapta a szavaza-
tok 81 százalékát. Miután az elnök bejelentette indulását, csaknem biztosnak tűnik, 
hogy újabb öt évre Közép-Ázsia legjelentősebb nemzetgazdaságú országának az 
első embere maradhat.

Ahhoz, hogy Nazarbajev döntésének okait megértsük, valamint a motivációkat 
feltárjuk, szükség van a kazah politikai és gazdasági helyzet elemzésére.

Kazahsztán felemelKedése és az elnöKi progresszió

A függetlenségét 1991-ben elnyert Kazahsztánt társadalmi és gazdasági 
szempontból is fejlődési pályára állító Nurszultan Nazarbajev elnök a 2012-
es újraválasztása után „Kazahsztán Stratégia 2050” címmel hirdette meg az 

ország népéhez intézett üzenetében a további fejlődés alapjául szolgáló programot, 
a „kiteljesedett 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 általában a 
kazah társadalom fejlődésében jól látható az alapos elemzői munkára épülő terv-
szerűség. Politikai és intézményi gazdaságtani szempontból Kazahsztán esetében 
egyfajta „kézivezérelt”, tervutasításos államkapitalizmusról beszélhetünk, amely a 
tervezés és a központi forrásokból megvalósuló megaberuházások terén sok ha-
sonlóságot 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 jelentő” 
modernizációs programot hirdetett. Ennek következetes végrehajtása révén többek 
között az alábbiak valósultak meg:

- kiteljesedett a független kazah állam;
- felépült Asztana, az ország új, lenyűgöző fővárosa;
- az országnak mély megrázkódtatások nélkül sikerült átvészelnie a 2008–2009. 

évi válságot;
- a lakosság jövedelme a többszörösére bővült;
- a munkanélküliségi ráta a felére csökkent;
- a születési arány a másfélszeresére emelkedett;

http://strategy2050.kz/en/
http://e-history.kz/en/contents/view/1553
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- felsőoktatási reformot hajtottak végre, melynek eredményeként több kazah 
egyetem bekerült a világ ötszáz legjobb felsőoktatási intézménye közé.

A GDP 2014. évi volumene alapján Kazahsztán egyike lett a világ ötven 
legnagyobb gazdaságának, a Világgazdasági Fórum versenyképességi ranglistáján 
pedig az ötvenedik helyen áll. A kazah gazdasági modell alapja a külföldi tőke 
minél intenzívebb bevonása érdekében kifejtett aktív állami szerepvállalás. 
A függetlenség 1991. évi elnyerésétől 2013 végéig mintegy 180 milliárd dollárnyi 
tőkebevonás valósult meg. (A kazah statisztika szerint ebből 69,2 millió dollár 
érkezett Magyarországról.) A külföldi tőke túlnyomórészt a kőolaj-kitermelés-
ben és a kapcsolódó infrastrukturális projektekben jelent meg. Kazahsztán – az 
elnök 2010-ben meghirdetett gyorsított ipari-innovációs fejlesztési programjá-
nak célkitűzései szerint – tervszerűen folytatja gazdasága diverzifikációját, hogy 
függetleníthesse magát a nyersanyagárak világpiaci ingadozásától. A program 
megvalósítása során számos presztízsberuházás is született (ilyenek például az 
utolsó csavarig az anyacégtől behozott alkatrészekből dolgozó, évi néhány száz 
darabos szériát gyártó gépkocsi-összeszerelő üzemek).

Kazahsztán külkereskedelmi forgalma tizenkétszer, ipari termelése hússzor na-
gyobb volumenű, mint 15 évvel korábban volt. Mivel az utóbbi nagyon alacsony 
bázisról indult, annak ellenére, hogy a növekedés mértéke imponáló adat, iparilag 
– egyelőre – gyengén fejlett országról beszélhetünk.

Az ezredforduló óta megháromszorozódott a kőolaj- és megötszöröződött 
a földgázkitermelés. E két legjelentősebb ásványi kincs bányászatának mintegy 
háromnegyedét azonban nyugati konzorciumok ellenőrzik, aminek elsősorban 
technológiai és szövetségi diverzifikációs okai vannak. A külföldi cégek befektetései 
nélkül viszont a fenti eredményeknek csak a töredéke valósulhatott volna meg.

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

Míg 1998-ban az egy főre jutó GDP 1.500 dollár volt, addig 2014-ben már 13.000 
dollárra emelkedett; azonban ebből nem következik akkora jólét, mint amekkorát az 
összeg sejtetni enged. Viszonylag alacsony bérszínvonalat eredményez az, hogy 
évente dollármilliárdokat halmoznak fel a – más szempontból rendkívül hasznos és 
jövőbemutató célokat szolgáló – Nemzeti Alapban. Kimagaslóan nagyok az eltéré-
sek a jövedelmi viszonyokban. A csaknem 9 millió aktív munkavállaló 25 százaléka 
a viszonylag alacsony hozzáadottérték-termelési lehetőségekkel rendelkező mező-
gazdasági szektorban dolgozik.

Az elmúlt 15 év során 14 millióról 17 millióra emelkedett a lélekszám a rendszer-
váltáskor még 16 milliós országban. Kazahsztánt a kilencvenes 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 

http://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview
http://www.worldbank.org/en/country/kazakhstan/overview
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/
http://www.fdiintelligence.com/Trend-Tracker/
http://www.fdiintelligence.com/Trend-Tracker/
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„visszapótlását” mutatják, a tapasztalt iskolai és egyetemi tanárok, orvosok és mér-
nökök hiánya az oktatás jelentős támogatása ellenére is társadalmi méretű gondot 
okoz. Miután nem ritka a 3-4 gyerekes családmodell, a kazahok 2050-re közel 30 
milliós népességre számíthatnak.

az ország előtt álló feladatoK

A 21. század tíz legfontosabb globális kihívására reagálva a kazah kormány 
egyértelműen beazonosította a tennivalókat. Az alábbiak fogják meghatá-
rozni az ország mozgásterét, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés 

irányát – az elnök mögött egyelőre fennálló törzsi konszenzus következtében gya-
korlatilag függetlenül attól, hogy ki irányítja az országot:

- A történelmi idő felgyorsulása
 A felgyorsult világban nem lehet megengedni, hogy teljes társadalmi rétegek 

maradjanak ki a modernizációs folyamatokból.
- Globális demográfiai egyenlőtlenség
 Az egyenlőtlenség következtében keletkező migrációs hullámok társadalmi 

feszültséget szítanak. A 35 éves átlagéletkorú népességgel rendelkező Ka-
zahsztánnak fel kell készülnie arra, hogy munkaerejének egy része külföldön 
lesz kénytelen megélhetést keresni. Az országban jelenleg 5,3 százalékos a 
hivatalos munkanélküliségi ráta. Azonban különböző becslések 1,5-2 millió-
ra teszik az ún. önfoglalkoztatottak – a háztáji gazdaságokban dolgozóktól a 
napszámosokig terjedő, bizonytalan jövedelmű emberek – számát. A kazah 
gazdaságpolitika a kkv-szektor fejlesztése és támogatása révén próbálja ke-
zelni a problémát.

- Globális élelmiszerhiány
 Kazahsztán hatalmas lehetőségeket lát ezen a téren, mivel az ország a világ 

egyik legnagyobb búzaexportőre. Az ország élelmiszer-szükségletének a felét 
ennek ellenére importból fedezik. Kevés a gazdaságos hús- és tejtermelés-
hez szükséges magas fehérjetartalmú takarmány, rossz állapotban vannak 
az ország ökológiai adottságai miatt létfontosságú öntözőrendszerek, kevés a 
szakember.

- Vízhiány
 Kazahsztánban ez egyszerre népegészségügyi, gazdasági (kommunális és 

mezőgazdasági), illetve külpolitikai probléma, mivel vizei forrásának egy jelen-
tős része a szomszédos országok területén található.

- Globális energiabiztonság
 Kazahsztán folyamatosan arról biztosítja a nemzetközi közvéleményt, hogy 

az ország megbízható stratégiai energiaszállító partner lesz a jövőben is (és a 
tettek is ezt igazolják).

http://www.kazembassy.hu/strategia_2050.pdf
http://www.kazembassy.hu/strategia_2050.pdf


E L E M Z É S E K

6 Vasa László

- A természeti kincsek végessége
 Kazahsztán számára elvi jelentőségű, hogy a bőségesen rendelkezésre álló 

természeti kincsei kiaknázásából származó jövedelmet a fenntartható gazda-
sági fejlődésre fordítsa.

- Harmadik ipari forradalom
 A stratégiai terv high-tech iparral rendelkező országot vizionál, ami a nemzeti 

ipar jelenlegi mennyiségi és minőségi mutatóinak ismeretében, továbbá tekin-
tettel a szakemberhiányra, Kína nyomasztó közelségére és fölényére stb., nem 
igazán látszik reális célkitűzésnek.

- Fokozódó társadalmi instabilitás
 Az elnök a társadalmi stabilitás megszilárdítása és az egyenlőtlenség mérté-

kének a csökkentése mellett szállt síkra. Itt fontos megjegyezni, hogy ezek a 
valóban létező problémák részben az elnöklése alatt keletkeztek és éleződtek ki.

- A civilizációs értékek válsága
 Kazahsztánban jelenleg kétségtelenül békében élnek egymással a különböző 

nemzetiségű és vallású közösségek. Ebben az elnöknek személyes, elisme-
résre méltó érdemei vannak. Mindamellett több – nyelvi, nemzetiségi, vallási, 
szeparatista – feszültségforrás lappang, amelyek az elnök majdani távozását 
követően könnyen a felszínre törhetnek, és akár beláthatatlan mértékű válsá-
got is okozhatnak.

- Új világméretű destabilizáció veszélye
 Az elnöki koncepció szerint egy megfontolt, a hatalmi ágak, valamint az állam 

és a társadalom által összehangolt irányvonallal szükséges felvértezni az or-
szágot, hogy felkészülten tudjon reagálni bármilyen, a nemzetközi környezet 
diktálta forgatókönyvre.

A stratégiai program fő célkitűzése, hogy 2050-re Kazahsztán a világ harminc 
legfejlettebb országa közé kerüljön. Az új irányvonal gazdaságpolitikájának vezér-
motívuma a mindent felölelő gazdasági gyakorlatiasság, amely a nyereségesség, a 
befektetések megtérülése és a versenyképesség elveire épül. Ennek jegyében:

- a gazdasági és kormányzati döntések kizárólag a gazdasági célszerűség és a 
hosszú távú érdekek szem előtt tartásával születhetnek;

- új piaci szegmenseket szükséges meghatározni, amelyekben Kazahsztán 
egyenrangú üzleti partnerként léphet fel;

- a gazdaság teljesítőképességének fokozása érdekében kedvező befektetési 
klímát szükséges teremteni;

- létre kell hozni a hatékony magángazdasági szektort, továbbá szükség van a 
PPP-rendszer fejlesztésére, és az államnak ösztönöznie kell az exportot.

Az ország eddig is – hasonlóan a két szomszédos nagyhatalomhoz, Kínához 
és Oroszországhoz – az „előbb a gazdaság, utána a demokrácia” elv alapján haladt 
előre, és azt minden bizonnyal a jövőben is követni fogja.
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az előrehozott elnöKválasztás
lehetséges oKai és céljai

A kazah politika és az azt mozgató erők megértéséhez szükséges Kazahsztán 
társadalmi-politikai struktúrájának rövid áttekintése.

A legfontosabb ismérv, hogy a kazah politikai rendszer egyetlen vezetőn, 
az elnökön alapul. Ez voltaképpen progresszívnek számít a klasszikus közép-ázsiai 
klánrendszer tükrében, viszont megállapítható, hogy a klánokon alapuló rend végül 
mégis felülkerekedett: maga Nazarbajev elnök is a saját klánja érdekeit figyelembe 
véve építi a klientúráját. A kazah társadalom ugyanis megőrizte a hagyományos 
törzsi kereteit. Tagjai számára ma sokkalta fontosabb az az információ, hogy ki 
melyik zsüz, azaz törzsszövetség tagja, továbbá hogy azon belül melyik törzsé vagy 
nemzetségé, mint az, hogy önmagában milyenek a kvalitásai. A kazah társada-
lom két részre oszlik: a hagyományos falusira, amely a törzsek és a nemzetségek 
hagyományos rendjében él, valamint egy szovjet típusúra. Egy kazah, legyen bár 
a legmagasabb vagy a legalacsonyabb rútejpe – tehát törzs – tagja, mindig 
tudni fogja, ki ő, és hol a helye a társadalomban. Érdemes megjegyezni, hogy a 
klánrendszerrel még a szovjeturalom sem bírt, a szocializmus idején végig megma-
radt, a Szovjetunió felbomlása óta pedig tulajdonképpen a reneszánszát éli, aminek 
az egyik leglátványosabb jele az államapparátus kazahokkal történt feltöltése volt.

A rendszerváltás után megszületett – elsősorban és valójában kizárólag a 
kazah nemzeten alapuló – állam nemcsak a kláni rendszer megerősödését tette 
lehetővé, de elkezdődött a „sztyeppei demokrácia” ideológiájának a megteremtése 
is: a nomád tradíciókhoz visszanyúlva megváltoztak a földrajzi elnevezések, 
a nomád ősök kultuszát erősítették, számos tudományos konferenciát rendeztek a 
kazah történelemről, s még magában az új fővárosban, Asztanában is számos, a 
nemzeti szimbolikát hordozó épület található. A „sztyeppei demokrácia” előzmény 
nélküli, de a sztyeppei, egyenlőségen és sorsközösségen alapuló társadalmak örök-
sége a mai napig jelen van. Így nem véletlen, hogy Közép-Ázsia jelentős nomád 
tradíciókkal rendelkező országaiban (Kazahsztánban és Kirgizisztánban) az autori-
ter hatalom viszonylag puhább formája valósult meg. Ebben az is szerepet játszott, 
hogy a sztyeppei nomádok – ősi hitük hagyományaiból fakadóan – toleránsabban 
viszonyulnak az iszlámhoz és más vallásokhoz, mint a déli, iszlamista jellegű Üz-
begisztán és Tádzsikisztán népe.

A kazah politikai helyzet megítélésekor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 
Kazahsztán elmúlt 30 évét jelentősen meghatározta az ún. „keleti jogi nor-
ma”. E szerint nem önmagában a jog mint ideológiai konstrukció a fontos, hanem 
a patrónushoz, a vezetőhöz való hűség. E felfogás nemcsak hogy eltűri, de termé-
szetesnek is tartja az „ajándékozások” gyakorlatát, a saját klánhoz tartozó emberek 
pozícióba juttatását – ezt nevezik Nyugaton korrupciónak, illetve nepotizmusnak.

http://oroszvilag.hu/?t1=sajtoszemle&hid=2674
http://oroszvilag.hu/?t1=sajtoszemle&hid=2674
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A zsüz alapján álló rendszer képes kifinomult egyeztetési, hatalom- és 
jövedelemmegosztási mechanizmusai segítségével fenntartani a kazah állam-
rendet, azonban – az intézmények klasszikus politikai értelemben vett autoriter 
jellegének tükrében némiképp meglepő módon – korántsem egységes. Olyany-
nyira nem, hogy 2011-ben még halvány szeparatista törekvések is megjelentek 
Nyugat-Kazahsztánban. Ugyanis a déli, Nagy (vagy Idősebb) Zsüz (Ұлыжүз) nevű 
törzsszövetség – amelyből Nazarbajev elnök is származik – képviselői birtokol-
ják a legtöbb pozíciót, ami nyugtalanítja a „centrális” Középső Zsüz (Ортажүз) és 
a „nyugati” Kisebb (vagy Ifjabb) Zsüz (Кiшiжүз) tagjait. A szovjet tagköztársasági 
korszakban a Középső Zsüz volt hatalmi helyzetben, így komoly tényezőként kell 
vele számolni, ha Nazarbajev utódlásának kérdése aktuálissá válik.

A február végén bejelentett előrehozott elnökválasztás számos találgatásra ad 
okot, és Nazarbajev elnök indulásának minapi bejelentéséig több forgatókönyv is 
felmerült. Arról folytak a találgatások, hogy vajon a hatalom átörökítése vagy az 
elnöki tevékenység – várhatóan óriási többséggel megerősített – folytatása várha-
tó. Az elnök – valószínűleg előre megkomponált módon – jó ideig nem jelentette 
be a részvételi szándékát, sőt több célzást is tett a lehetséges visszavonulására. 
Az elnökválasztással kapcsolatos spekulációkat erősen befolyásolta Nazarbajev 
száműzött vejének egy bécsi börtönben történt közelmúltbéli öngyilkossága; ennek 
kapcsán jó néhány összeesküvés-elmélet is született.

Az idő előtti elnökválasztás lehetséges okait és céljait illetően számos szcenárió 
felmerült:

- Nazarbajev folytatja
 A bizonytalan helyzetben is gyakorlatilag biztosnak számított a 75 éves elnök 

indulása a választáson, ami valójában az elnöki tevékenység folytatását jelenti. 
Nazarbajev fent említett, igazán nagy ívű és előremutató terveinek megvaló-
sításához szükséges az elnöki hatalom tekintélye, amivel ő minden kétséget 
kizáróan bír. A szövetséges és a partnerországok szemében Nazarbajev elnök 
a stabil politikai viszonyok és a pragmatikus üzleti együttműködés folytatásá-
nak garanciája. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a kazah hatalmi 
és társadalmi viszonyokat történelmi okok miatt a mai napig meghatározó 
törzsek, illetve klánok valószínűleg nem bólintottak volna rá egy esetleges 
utódlásra; miközben az ő jelenlegi prosperálásuk alapját is az elnök biztosítja.

- A hatalom átörökítése az elnök lányára
 Reális opciónak tűnt, hogy Nazarbajev a kiterjedt elnöki hatalmat és gazdasá-

gi érdekrendszert átörökíti Dariga nevű lányára, amivel a dinasztikus öröklést 
biztosíthatná. Közép-Ázsiában és a Kaukázusban ez nem lett volna meglepő, 
a szövetséges és fontos piacnak számító nyugati hatalmak (átmeneti) rosszal-
lását viszont kiválthatta volna. Az eddigi gyakorlat azonban azt mutatja, hogy 
a dinasztikus hatalomátörökítés nem számítana olyan súlyú bűnnek, ami mi-
att a nyugati országok gazdasági és politikai kapcsolataikat felfüggesztenék 
vagy akár megszüntetnék Kazahsztánnal. Mindazonáltal egyes hírek szerint 
Dariga viszonya nem felhőtlen az apjával, többször is nyíltan kritizálta az elnöki 
adminisztráció működését.
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- A hatalom átörökítése Nazarbajev unokájára
 Ugyancsak felmerült – részben a fentiekben vázolt állítólagos bizalomvesztés, 

másrészt pragmatikus okok miatt –, hogy Nazarbajev a legidősebb unokájá-
nak, Nurali Alijevnek, Rakhat Alijev és Dariga Nazarbajeva fiának tervezi átadni 
az elnöki széket, hogy így biztosítsa a Nazarbajev család hosszú távú érdeke-
inek az érvényesülését és hatalmának fenntartását.

Több kazahsztáni nem hivatalos forrás is tudni véli, hogy az előrehozott 
elnökválasztásra elsősorban a (közeljövőben várható) gazdasági nehézségek 
miatt van szükség. Az a véleményük, hogy az előálló problémák elkerülhe-
tetlenné teszik a népszerűtlen intézkedések meghozatalát. Arról viszont nem 
szivárgott ki konkrétum, mik lehetnek ezek az intézkedések, s ennek a legvaló-
színűbb oka az, hogy ebben a kérdésben még az állami adminisztráción belül is 
komoly bizonytalanság van.

Így tehát az elnökválasztás váratlan bejelentése mintha a helyzet egyfajta 
konzerválását célozná, azaz későbbre halasztják a várható nehézségekre adandó 
válaszok, intézkedések konkretizálását és a nagy ívű stratégiától minden bizonnyal 
eltérő akcióterv kidolgozását. Mindazonáltal ez a tulajdonképpeni előremenekülés 
nem szokatlan a kazah belpolitikában, hiszen pontosan ugyanez történt a legutób-
bi (szintén előrehozott) elnökválasztás esetén is. Sőt, ott deklaráltan ilyen logika 
mentén haladtak: a kazah nemzet a 2008-as nemzetközi pénzügyi válság „második 
hullámára” készült fel vele. Ez ugyanis nagyobb felhatalmazást, egyfajta legitimációt 
ad a „nemzet vezetőjének”, azaz az elnöknek, hogy a későbbi kellemetlen gazdasági 
és politikai döntéseket meghozza – hiszen a választások idején még a bennük élő, 
gazdaságilag prosperáló ország képe és a pozitív tapasztalataik alapján adják le 
szavazatukat a választópolgárok.

Szintén a fenti logikát támasztják alá a Kazahsztánnal kapcsolatos pesszimista 
makroökonómiai előrejelzések, miközben minden bizonnyal kalkulálnak az orosz–
ukrán konfliktus térségre gyakorolt destabilizáló hatásával is. Az olajár zuhanása 
miatt a kazah GDP 2015-ben várhatóan csupán 2 százalékkal nő, 60 dolláros olaj-
árat figyelembe véve. Összehasonlításképpen: a kazah gazdaság 2013-ban 
6 százalékos, 2014-ben 4,3 százalékos GDP-növekedésre volt képes. Hasonlóan 
negatív jövőképet vázolnak fel a Világbank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank (EBRD) elemzői is. Az orosz rubelnek az amerikai dollárral szembeni esése 
miatt a kazah központi bank a nemzeti valuta, a tenge további leértékelésére ké-
szül, ami viszont nem tudja ellensúlyozni az egységes eurázsiai piacon az orosz 
versenytársaknak a még jobban gyengülő rubel miatt olcsóbbá váló olaj jelentette 
gazdasági-kereskedelmi előnyét.

Ugyanakkor, még ha abból a forgatókönyvből is indulunk ki, hogy Nazarbajev 
elnök váratlan húzása és újbóli megválasztása gyógyírt és valódi segítséget jelent a 
várható gazdasági problémák orvoslásában, arra a kérdésre akkor sem kapunk vá-
laszt, hogy ki követi végül az ország élén. A jelen helyzetben nem tudja megnevezni 
az utódját, hiszen még előkészületek sem zajlottak, sem távozásának az előkészí-
tésére, sem pedig az utód kinevelésére. Így a kazah társadalmi és törzsi status quo 
fenntartására jelenleg az egyetlen megoldást Nazarbajev újraválasztása jelenti.


