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KIERUNKI ROZWOJU HANDLU ZAGRANICZNEGO
W WARUNKACH GOSPODARKI PRZEJ CIOWEJ

REPUBLIKI KAZACHSTANU

Uzyskanie niepodleg o ci przez Republik  Kazachstanu wi za o si
ze zwi kszeniem jego roli na rynkach mi dzynarodowych. Jednak z uwagi
na brak do wiadczenia w handlu zagranicznym, w latach 1991-1993 trzeba
by o od podstaw tworzy  stosunki zagraniczne w jednej z najbardziej konser-
watywnych ga zi gospodarki. Odbywa o si  to w warunkach panuj cego jesz-
cze starego systemu zarz dzania.

Stosunki zagraniczne Republiki zawsze by y uzale nione od centralnego
systemu dystrybucji towarów. Republika Kazachstanu jest bowiem krajem
uzale nionym od importu produkcji konsumpcyjnej, co pozwala wywiera
na ni  naciski przez kraje eksportuj ce. Ponadto, zawsze istnia a i istnieje
ró nica cen na niekorzy  Kazachstanu. Historycznie ukszta towa a si  sytu-
acja, e ceny na produkcj  przemys u przetwórczego s  stosunkowo zawy o-
ne, a na produkcj  przemys u wydobywczego zani one. Taka sytuacja jest
bardzo niekorzystna dla Kazachstanu, poniewa  najwi ksz  cz  eksportu
stanowi w a nie produkcja przemys u surowcowego i wydobywczego, a naj-
wi ksz  cz  importu stanowi produkcja przemys u energetycznego, tekstyl-
nego, spo ywczego i paliwowego.

Ubieg e dziesi ciolecia wiadcz  o tym, e Republika Kazachstanu by a
zale na ekonomicznie i technologicznie od rozwini tych przemys owo republik
europejskiej cz ci by ego Zwi zku Radzieckiego. Dlatego stagnacja i nasila-
j ca si  nierównomierno  rozwoju spo eczno-ekonomicznego w republikach
by ego ZSSR jest w Kazachstanie odczuwana bardzo ostro. Republika y a na
dotacjach, uwarunkowanych potrzeb  kompensacji kosztów, zwi zanych
z nieekwiwalentn  wymian  miedzy republikami i ze sztucznego podtrzymy-
wania dysparytetu cen na surowce i produkty przemys u przetwórczego.

Od momentu uzyskania niepodleg o ci polityka handlu zagranicznego
zacz a odgrywa  bardzo wa n  rol  w nawi zywaniu kontaktów handlowych.
Tym nie mniej, w pierwszych latach grupa towarów handlu zagranicznego
mi dzy pa stwami WNP praktycznie nie uleg a zmianie.

Od 1995 r. handel zagraniczny rozwija  si  szybciej, ni  oczekiwano.
Zwi kszy  si  zw aszcza eksport towarów przemys u hutniczego. Dlatego
w 1995 r. saldo bilansu p atniczego okaza o si  dodatnie i wynios o 1232,3 mln
USD. Takie zjawisko mo na wyja ni  polityk  liberalizacji handlu zagraniczne-
go.

W wyniku reform przeprowadzonych w 1995 r. zniesione zosta y wszyst-
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kie podatki eksportowe, importowe i eksportowe licencje. Z wyj tkiem kilku
towarów, wyeliminowany zosta  monopol na handel zagraniczny towarami
strategicznymi. Liberalizacja handlu i proces dywersyfikacji kontaktów handlo-
wych razem z reformami strukturalnymi i stabilno ci  finansow  pozwoli y
zatem na podwy szenie konkurencyjno ci Republiki Kazachstanu na rynkach
wiatowych.

Aby jednak obiektywnie oceni  efektywno  liberalnych reform, trzeba
wszechstronnie rozpatrzy  rezultaty takich decyzji. Mo na bowiem dowodzi ,
e handel zagraniczny Republiki Kazachstanu jest nieod cznym elementem

gospodarki ca ego pa stwa i wywiera wp yw na ka d  jej cz . Dlatego wyniki
liberalizacji handlu zagranicznego mo na by o odczu  zarówno w sferze han-
dlu zagranicznego, jak i w pozosta ych ga ziach gospodarki.

Wyniki opartej na takich zasadach analizy mo na podzieli  na dwa bloki:
 rezultaty pierwszego stopnia, powsta e w sferze handlu zagranicznego

w wyniku jego liberalizacji;
 rezultaty drugiego stopnia, które si  ujawni y w innych ga ziach gospodarki.

Klasyfikacja i obja nienia obu rodzajów rezultatów liberalizacji polityki
handlu zagranicznego Republiki Kazachstanu przedstawione zosta y w tabe-
li 1.

Tab. 1. Wyniki liberalizacji handlu zagranicznego
Podstawowe wyniki pierwszego stopnia:

ilo ciowe:
 Wzrost obj to ci handlu zagranicznego
 Zmniejszenie deficytu bilansu p atniczego
 Zwi kszenie liczby firm zwi zanych z handlem zagranicznym
 Zauwa alny wzrost obj to ci handlu detalicznego
 Wzrost zatrudnionych w handlu zagranicznym

jako ciowe:
 Dzia alno  firm na wielu rynkach zagranicznych
 Pojawienie si  konkurencji pomi dzy rodzimymi eksporterami na rynkach za-

granicznych
 Niestabilna sytuacja Kazachstanu na rynkach zagranicznych
 Pojawienie si  fenomenu handlu detalicznego
 Surowcowe ukierunkowanie eksportu
 Stworzenie silnej konkurencji na rynku wewn trznym poprzez zwi kszenie im-

portu
 Ogólne obni enie profesjonalnego poziomu pracowników, zatrudnionych w

sferze handlu zagranicznego w zwi zku z wej ciem na rynki zagraniczne
rednich i ma ych przedsi biorstw

 Koncentracja znacz cego kapita u w sferze handlu zagranicznego
 Zapewnienie atwiejszego dost pu do informacji
 Nasycenie rynku wewn trznego tanimi importowymi towarami
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 Polepszenie warunków inwestycyjnych w ga ziach ukierunkowanych na eks-
port

Wyniki drugiego stopnia
ilo ciowe:

 Gwa towna zmiana obj to ci produkcji w ga ziach zorientowanych na eksport
 Zwi kszenie roli przemys u wydobywczego
 Gwa towne zmniejszenie produkcji towarów konsumpcyjnych
 Zwi kszenie inwestycji zagranicznych w ga ziach eksportowych

jako ciowe:
 Pog bienie si  kryzysu zmniejszenia produkcji
 Obni enie tempa wzrostu cen towarów konsumpcyjnych w zwi zku z nasyce-

niem rynku towarów z importu
 Hamowanie wzrostu poziomu bezrobocia w pa stwie
 Powstawanie coraz wi kszej rzeszy ma ych i rednich przedsi biorstw

Zmodernizowanie przedsi biorstw, zorientowanych na eksport

ród o: opracowanie w asne na podst. M. Hasanowa, Handel zagraniczny Republiki
Kazachstan w styczniu  sierpniu 1997 r., �Azja: Gospodarka i ycie�,
no. 41, 1997.

Najbardziej widocznym wynikiem liberalizacji jest zwi kszenie si  obj to-
ci handlu zagranicznego. Na przyk ad, o ile w 1993 r. obrót towarowy ca ej

Republiki wynosi  oko o 8 mld USD, a handlowano z 62 pa stwami, o tyle ju
w 1996 r. obrót towarowy wyniós  ponad 13 mld USD, a liczba partnerów han-
dlowych wzros a do 134. Cze  wska ników charakteryzuj cych handel zagra-
niczny Republiki Kazachstanu znajduje si  w Tabeli 2.

Tab. 2. Handel zagraniczny Republiki Kazachstanu (mln USD)
1992 1993 1995 1996 1997 1998

Obrót towarowy � razem 8241,0 7851,8 12803,
8

13844.
0

15004,
6

13658,
3

- kraje zachodnie 3010,0 3339,5 5050,2 5417,9 7677,6 7418,3

- kraje WNP 5231,0 4512,3 7753,6 8426,1 7327,0 6240

Eksport � razem 3562,0 3323,5 5912,7 6720,3 7188,7 6012,7

- kraje zachodnie 1490,0 1437,4 2534,6 2924,1 3719,4 3426,4

- kraje WNP 2072,0 1886,1 3378,1 3796,2 3469,3 2586,3

Import - razem 4679,0 4528,3 6891,1 7123,7 7815,9 7645,6

- kraje zachodnie 1520,0 1902,1 2515,6 2493,8 3958,2 3991,9
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- kraje WNP 3159,0 2626,2 4375,5 4629,9 3857,7 3653,7

Saldo - razem -1117,0 -1204,8 -978,4 -403,4 -627,2 -1632,9

- kraje zachodnie -30,0 -464,7 19,0 430,3 -238,8 -565,5

- kraje WNP -1087,0 -740,1 -997,4 -833,7 -388,4 -1067,4

ród o: opracowanie w asne na podst. Nacstatagenstwa, �Delowaja Nedelia�,
25 kwietnia 1997, no. 16, Agency on Statistiks of the Republik of Kazakhstan
1999.

Pozycja Republiki Kazachstanu na arenie mi dzynarodowej nie jest sta-
bilna, poniewa  podstaw  eksportu s  surowce, a ich ceny na rynku mi dzyna-
rodowym nie s  sta e. Niestabilno  pozycji Kazachstanu dobrze obrazuje
sytuacja z lat 1994 � 1996 (Tabela 3). Zwi kszenie produkcji w przemy le
ci kim w 1995 r. osi gni to dzi ki wzrostowi cen na rynku mi dzynarodowym
na produkcj  kompleksu metalurgicznego, ale ju  w 1996 r., w którym nast -
pi o zmniejszenie popytu i spadek cen, produkcja gwa townie spad a.

Tab. 3. Produkcja w wybranych ga ziach przemys u w latach 1992-1996
(zmiana w procentach do roku 1991)

Ga zie przemys u 1992 1993 1994 1995 1996

Przemys  jako ca o -14,8 -16,1 -28,5 -7,9 0,3

Przemys  energetyczny -6,1 -2,8 -14,4 -1,9 -8,9

Przemys  paliwowy -6,4 -13,1 -13,8 -12,3 2,1

Hutnictwo czarne -8,8 -23,1 -30,0 17,4 -17,8

Hutnictwo kolorowe -7,3 -6,6 -25,7 1,9 2,7

Przemys  chemiczny -30,7 -44,9 -40,9 3,4 -27,2

Budowa maszyn i obróbka metalów -16,5 -17,6 -43,2 -32,9 -9,9

Przemys  le niczy, drzewny i celu-
lozowo-papierowy -13,8 -20,5 -38,5 -45 7,0

Materia y budowlane -19,2 -31,8 -55,1 -31,3 -31,8

Przemys  tekstylny -20,0 12,5 -55,9 -59,8 14,5

Przemys  spo ywczy -29,2 -17,8 -25,9 -28,3 32,7

ród o: opracowanie w asne na podst. oblicze  Instytutu Bada  Ekonomicznych, 1997,
Sprawozdania Banku Narodowego RK, 1997.
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Innym znacz cym osi gni ciem liberalizacji handlu zagranicznego jest
zape nienie rynku wewn trznego towarami konsumpcyjnymi. Jednak e, libera-
lizacja poprzez przyci ganie inwestycji zagranicznych do eksportowych ga zi
przemys u, z jednej strony, prowadzi do zmodernizowania przedsi biorstw tych
ga zi, ale z drugiej strony, przyczynia si  do zmniejszenia miejsc pracy.
I chocia  jest to zjawisko pozytywne przy podej ciu d ugookresowym, to na
pocz tku ma ono wp yw negatywny. Rozwi zanie tego problemu jest mo liwe
tylko poprzez restrukturyzacj  ca ej gospodarki pa stwa.

Jak zatem wida , wyniki osi gni te poprzez liberalizacj  handlu zagra-
nicznego nie s  jednoznaczne. Dlatego prowadzona polityka powinna by
ponownie rozpatrzona dla wypracowania przysz ych strategii rz du w tym
kierunku.

Oceniaj c mo liwo ci eksportowe Kazachstanu, trzeba zaznaczy , e na
dzie  dzisiejszy podstaw  eksportu jest produkcja przemys u paliwowo-
energetycznego i hutniczego, ale w przysz o ci b dzie mia a miejsce ich dy-
wersyfikacja. Zwi kszenie eksportu produkcji przemys u przetwórczego i jego
modernizacja przyczyni  si  do wzrostu przychodów w walutach zachodnich
a tym samym do wzrostu inwestycji w przemys  krajowy.

W latach obecnych struktura handlu zagranicznego, a szczególnie eks-
port, opiera si  na bazie surowcowej. Zasadnicze wska niki handlu zagranicz-
nego, takie jak np. wolumen eksportu i ceny, s  uwarunkowane ogóln  kondy-
cj  rynku mi dzynarodowego. Podstawowa grupa towarów eksportowych
to a  73,9% obj to ci ca ego eksportu.

Najwi kszy udzia  w imporcie maj  towary konsumpcyjne i przemys u
spo ywczego. W zwi zku z restrukturyzacj  przedsi biorstw przy udziale
kapita u zagranicznego pojawi a si  tendencja wzrostu importu maszyn i urz -
dze .

Podstawowe wyniki przeprowadzonej analizy stanu handlu zagraniczne-
go Kazachstanu mo na przedstawi  nast puj co:
 Handel zagraniczny Republiki Kazachstan ma tendencj  ci g ego wzrostu,

chocia  wi kszo  wska ników si  pogorszy a w stosunku do 1990 r., kiedy
to mia o miejsce zerwanie stosunków handlowych z by ymi republikami
ZSRR;

 Eksport zacz  odgrywa  bardzo wa n  rol  w gospodarce narodowej;
 Podstaw  eksportu s  surowce, a importowane s  produkcja gotowa

i artyku y spo ywcze;
 Najwi cej si  handluje z pa stwami WNP;
 Zwi ksza si  zale no  gospodarki narodowej od importu. Ka da negatyw-

na zmiana w koniunkturze na podstawowe towary eksportowane prowadzi
do pogorszenia si  kondycji gospodarki;

 Import ci gle jeszcze s u y do uzupe niania braków w towarach na rynku
wewn trznym, ale nie sta  si rodkiem do optymalizacji struktury gospo-
darki narodowej;

 Liberalizacja handlu zagranicznego pomog a wej  gospodarce Kazachsta-
nu na rynki zewn trzne;
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 Na dzie  dzisiejszy Republika Kazachstan handluje z ponad 130 krajami
wiata, co uniemo liwia uzale nienie si  od rynku jednego lub kilku krajów;

 Pogarszaj  si  warunki handlowe dla Kazachstanu. Ogólna warto  importu
jest wy sza o 2 � 3% od eksportu.

Cechy szczególne handlu zagranicznego Republiki Kazachstan i jego
pozycji na arenie mi dzynarodowej s  przedstawione w Tabeli 4.

Tab. 4. Cechy szczególne handlu zagranicznego Republiki Kazachstanu
i jego pozycja mi dzynarodowa

Handel zagraniczny Handel mi dzynarodowy

Zwi ksza si  eksport surowców Zwi ksza si  eksport gotowej produkcji

Zwi ksza si  import gotowej produkcji i
artyku ów spo ywczych

Zmniejsza si  import surowców i artyku ów
spo ywczych

Ma miejsce specjalizacja ga ziowa Ma miejsce specjalizacja
wewn trz-ga ziowa

ród o wp ywów walutowych Ch onny rynek zbytu

Zwi kszenie roli firm zarz dzaj cych w
realizacji towarów

Zwi ksza si  wymiana technologii mi dzy
firmami

Priorytet metod taryfowych i brak mecha-
nizmów zabezpieczaj cych

Priorytet metod taryfowych z zastosowa-
niem rodków zabezpieczaj cych

Realizowanie nadwy ek produkcji Uzgodnione mi dzy przedsi biorstwami
ró nych krajów dostawy towarów

Dywersyfikacja na potrzeby kontraktów
krótkoterminowych

Dywersyfikacja na potrzeby kontraktów
d ugoterminowych

Przeprowadzona analiza pozwala zatem stwierdzi , i  wspó cze nie
handel mi dzynarodowy stopniowo traci swoje pocz tkowe cechy zwyk ej
sprzeda y na rynku zewn trznym okre lonej nadwy ki produkcji. W dzisiej-
szych czasach ma miejsce specjalizacja gospodarek narodowych w ramach
mi dzynarodowego podzia u pracy. W tym samym czasie handel zagraniczny
Kazachstanu ma cechy charakterystyczne dla handlu mi dzynarodowego
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lat 50.
Jednocze nie, po wprowadzeniu liberalizacji handel zagraniczny Ka-

zachstanu rozwija si  bez uwzgl dnienia rozwoju polityki zagranicznej krajów
rozwini tych wobec Kazachstanu. wiadczy o tym np. brak rodków zabezpie-
czaj cych i realizacja towarów na rynku zewn trznym jako nadwy ki produkcji.

Identyfikacja cech szczególnych wymiany mi dzynarodowej daje mo li-
wo  wypracowania polityki zagranicznej, która z czasem b dzie odpowiada a
wymaganiom handlu mi dzynarodowego. Dlatego mo na atwo przewidzie
kierunki rozwoju handlu zagranicznego Republiki Kazachstan w ci gu najbli -
szych 20 � 25 lat. Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na mianowicie
wyznaczy  nast puj ce kierunki rozwoju handlu zagranicznego Republiki
Kazachstan:
 Najwa niejszymi rynkami zbytu w pierwszej kolejno ci b d  rynki Rosji

i krajów Azji Centralnej;
 Stworzenie przez pa stwo efektywnego systemu popierania eksportu

i �ochrony� rynku wewn trznego;
 D enie do wst pienia do wiatowej Organizacji Handlu;

Nie ma te  w tpliwo ci, e powy sze przyk adowe kierunki rozwoju mu-
sz  by  rozwini te i dopasowane do szczególnych warunków, w których roz-
wija si  handel zagraniczny Kazachstanu. Ponadto, decyduj ce znaczenie dla
transformacji wymiany mi dzynarodowej ma taki wybór dzia a , które maksy-
malnie by si  przyczyni y do rozwi zania podstawowych problemów gospodar-
ki narodowej tamtego pa stwa. Uwzgl dniaj c z o ono  i skal  takich przed-
si wzi , jak równie  obecny stan gospodarki i handlu zagranicznego, mo na
wywnioskowa , e reformy b d  przebiega y stopniowo i bardzo wyd u  si
w czasie.


