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MIT HOZ A JÖVŐ KÖZÉP-ÁZSIÁBAN? KAZAHSZTÁN
ÉS ÜZBEGISZTÁN 2023-AS GAZDASÁGI KILÁTÁSAI

Veres Szabolcs

Absztrakt

Közép-Ázsia  gazdasági  szerepét  gyakran  alulértékelik.  Ennek  oka,  hogy a  21.
századra a nemzetközi közösség még mindig nem megfelelően érzékeli, hogy a
régió milyen jelentős regionális és világgazdasági szereplővé vált.  Azonban az
ukrán-orosz  háború  hatására  egész  Európa  és  Ázsia  számára  Közép-Ázsia
gazdasági és geopolitikai szerepe jelentősen felértékelődött. Az elmúlt 20 évben
Közép-Ázsia öt országa – Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán,
Üzbegisztán  –  jelentős  előrelépéseket  ért  el  saját  gazdasági,  politikai  és
társadalmi  fejlődésében.  A  földrajzi  fekvéséből,  valamint  természeti
erőforrásaiból adódóan a régió öt országa messzemenő növekedési kilátásokkal
rendelkezik.

Az  elemzés  célja,  bemutatni  Közép-Ázsia,  ezen  belül  is  a  két  legjelentősebb
gazdasággal rendelkező ország – Kazahsztán és Üzbegisztán – 2023-as gazdasági
lehetőségeit, valamint azt, hogy a következő év során milyen kihívásokkal kell
szembenéznie  a  két  közép-ázsiai  országnak,  illetve  melyek  lehetnek  azok  a
területek, amire a stabil gazdasági helyzet megőrzése érdekében Asztanának és
Taskentnek koncentrálnia kell.

Kulcsszavak: Közép-Ázsia, Üzbegisztán, Kazahsztán, kilátások

Abstract

The economic role of Central Asia is often underestimated. The reason is that, in
the 21st century, the international community still does not adequately perceive
how important  the  region  has  become for  the  regional  and  global  economy.
However, as a result of the Ukrainian-Russian war, Central Asia's economic and
geopolitical role has become significantly more important for the whole of Europe
and Asia. Over the past 20 years, the five countries of Central Asia - Kazakhstan,
Kyrgyzstan,  Tajikistan,  Turkmenistan  and  Uzbekistan  -  have  made  significant
progress  in  their  economic,  political  and  social  development.  Due  to  their
geographical location and natural resources, the five countries in the region have
far-reaching growth prospects.

The analysis is presented the economic opportunities of Central Asia, including
the  two  countries  with  the  most  significant  economies  -  Kazakhstan  and
Uzbekistan - in 2023. What challenges will the two Central Asian countries face in
the  coming  year  and  what  areas  should  Astana  and  Tashkent  focus  on  to
maintain a stable economic situation.

Keywords: Central Asia, Uzbekistan, Kazakhstan, outlooks
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Bevezetés

2021-ben a közép-ázsiai országok össz GDP-je elérte az elmúlt 20 év alatt elérte
a  347  milliárd  dollárt.  A  régióban  az  elmúlt  két  évtizedben  történt  politikai,
gazdasági  és  társadalmi  változások  Közép-Ázsia  GDP  teljesítménye
szempontjából  több  mint  hétszeres  növekedést  eredményeztek  (a  reál  GDP
növekedést tekintve ez a szám négyszeres növekedést mutat). Ezen kívül mára
Közép-Ázsia  FDI  állományát 211  milliárd  dollárra  becsülik.  Az  ezredfordulótól
számítva  a  régió  országainak  külkereskedelmi  forgalma  közel  hatszorosára
növekedett.

Közép-Ázsia  öt  országának  ilyen  jellegű  dinamikus  gazdasági  növekedési
eredménye  a  2000-s  évek  második  felében  (majd  mind  az  öt  országban
egyszerre) végbemenő strukturális, közigazgatási és politikai átalakulásoknak az
eredménye,  melyhez  a  régió  szerencsés  földrajzi  fekvése  (kereskedelmi
csomópont),  ásványkincsekben  gazdag  területe  (kőolaj,  földgáz,  arany,  urán,
cement,  stb.),  valamint  a  globális  nyersanyagpiacokon  kialakult  kedvező
feltételek egy időben történő megléte is kedvezően járult hozzá.

2000 és 2020 között a közép-ázsiai országok átlagos éves gazdasági növekedési
üteme 6,2-6,9% körül mozgott. Míg ugyanebben az időszakban az úgynevezett
feltörekvő  országoké1 5,3%,  a  világ  többi  országának  éves  átlagos  gazdasági
növekedése pedig 2,6% körül alakult.

A 2020-as évekre a régió növekvő népessége egy óriási, modern eszközökre és
szolgáltatásokra  vágyó  piacot  alakított  ki,  ezzel  egyidőben  bővítve  a  humán
munkaerőforrások  tömegét.  Közép-Ázsia  jelenlegi  77  milliós lakossága
folyamatosan,  évi  közel  2%-os  arányban  növekszik.  Az  elmúlt  20  év  során
átlagosan 1,6%-kal nőtt a régió lakossága, ami azt jelenti, hogy 2000 óta az öt
közép-ázsiai ország összlakossága 1,4-szeresére nőtt. Az ENSZ becslései szerint a
régió átlagos éves népességnövekedési üteme 2040-ig várhatóan 1,1% körül fog
alakulni.  Ez  a  fajta  demográfiai  helyzet  pedig  jelen  körülmények  között
határozottan kedvez Közép-Ázsia gazdasági növekedésének.

Külső hatások

A közép-ázsiai régió 2007 és 2019 között (Covid-19 járványig bezárólag) gyorsan
fejlődött. A régióba érkező közvetlen külföldi befektetések (FDI) mértéke elérte a
bruttó a 378,2 milliárd dollárt.

A  közvetlen  külföldi  befektetések  (FDI)  szintjét  Közép-Ázsiában  jelentősen
befolyásolta a Covid-19. Az FDI projektek teljes száma a régióban a 2019-es 121-
ről  2020-ra 42-re esett  vissza.  Emellett  az FDI-projektek értéke 62%-kal,  11,4
milliárd dollárról 4,4 milliárd dollárra csökkent. A legtöbb külföldi tőke a régióba
Kínából,  Oroszországból  és  az  Európai  Unióból  érkezik.  Ugyanakkor  a  magas
forrásbeáramlás Kínából és Oroszországból  Közép-Ázsia öt országa számára új
lehetőségeket nyit, ugyanakkor hosszú távú kockázatokat is jelent.

A közép-ázsiai országok folyamatos és fenntartható fejlődése az öt ország közötti
kiegyensúlyozott kapcsolatok, a közös pénzügyi források bevonása,  valamint a

1 Azoknak az országoknak a gyűjtőneve, amelynek az egy főre jutó GDP-je alacsonyabb,
mint  a  fejlett  országoké,  de  gyors  gazdasági  növekedés  mellett  az  országok
életszínvonala,  valamint  a  gazdasági  és  társadalmi  struktúrái  konvergálnak  a  fejlett
országokéhoz.

https://www.investmentmonitor.ai/analysis/investor-guide-to-central-asia
https://www.investmentmonitor.ai/analysis/investor-guide-to-central-asia
https://astanatimes.com/2020/12/fdi-to-central-asia-reached-378-2-billion-over-past-13-years/
https://www.worldometers.info/world-population/central-asia-population/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=7E
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=7E
https://eabr.org/press/releases/tsentralnaya-aziya-krupnyy-dinamichno-rastushchiy-i-perspektivnyy-ekonomicheskiy-region-/
https://eabr.org/en/analytics/special-reports/the-economy-of-central-asia-a-fresh-perspective/
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régión  belüli  jószomszédi  kapcsolatok  erősítése,  a  regionális  és  nemzetközi
szervezetek,  a  fejlesztési  bankok  programjai  (Ázsiai  Fejlesztési  Bank,  Európai
Újjáépítési  és  Fejlesztési  Bank,  stb.)  nélkül  elképzelhetetlen,  csakúgy,  mint  a
gazdasági fejlődés szempontjából kulcsfontosságú, a hazai megtakarításban rejlő
lehetőségek ésszerű kiaknázása.

A közép-ázsiai regionális kereskedelem fejlődési üteme kihatással van a régióban
történő beruházásokra is. Ebből a szempontból nézve Üzbegisztán és Kazahsztán
erőteljes  lendületet  ad  a  régión  belüli  kereskedelem  fejlődésének.  A  térség
országai közötti  gazdasági együttműködés kiemelt területei az infrastrukturális
fejlesztések (vasút és közútfejlesztések, energia hálózatok fejlesztése) és ipari
együttműködések.  Ez  a  két  legfontosabb  irány,  mely  segít  a  régión  belüli
együttműködés  és  az  ipari  termelés  fellendítésében,  valamint  a  régió
élelmezésbiztonságának javításában.

Régiós kilátások

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and
Development,  EBRD)  szeptemberi  regionális  gazdasági előrejelzése  szerint  a
2022-es geopolitikai  – és az ebből  következő világgazdasági  –   eseményekkel
szemben  Közép-Ázsia  a  vártnál  ellenállóbbnak  bizonyult.  Az  EBRD  a  korábbi
előrejelzéseihez képest pozitívan módosította a közép-ázsiai régióval kapcsolatos
számait. A fejlesztési Bank adatai szerint 2022-ben a régió gazdasága várhatóan
4,3%-kal is növekedhet, a jelenlegi feltételek mellett pedig a 2023-as növekedés
elérheti a 4,9%-t is.

Az  EBRD  szerint  a  Közép-Ázsiára  vonatkozó  felfelé  irányuló  módosítások
elsősorban a  fogyasztói  kedv  fellendülését  tükrözik,  amelyet  a  közszféra
béremelései, valamint a külföldön dolgozók hazautalásai, s a nyugati szankciók
következtében  az  Oroszországgal  folytatott  árnyékkereskedelem  növekedése
eredményezett.

A Világbank frissített gazdasági  előrejelzései szerint az európai és közép-ázsiai
régió2 kollektív GDP-je 2022-ben várhatóan 0,2%-kal zsugorodik, 2023-ban pedig
0,3%-kal nő. Ez az előrejelzés jelentős javulás a Világbank által júniusban kiadott
adatokhoz  képest,  amely  szerint  az  Ukrajnát,  Lengyelországot,  Oroszországot,
Törökországot és a környező országokat magában foglaló régióban a GDP 2,9%-
os  csökkenést  mutatott.  A  friss  előrejelzés  a  régió  néhány  legnagyobb
gazdaságának a vártnál jobb ellenálló képességét, valamint egyes, a világjárvány
okozta ösztönző programok sikerét tükrözi.

Azonban a  Világbank szerint az európai és közép-ázsiai régió kilátásai "jelentős
bizonytalanságnak" vannak kitéve, mivel egy elhúzódó vagy eszkalálódó háború
Ukrajnában  a  kereskedelem és  a  befektetések  széttöredezettségét  okozhatja.
Ezen  kívül  a  régiós  pénzügyi  stresszkockázat  is  jelentősen  megemelkedett,
tekintettel az országok magas adósságszintjére és az inflációra.

2 A regionális csoportba tartozik Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország,
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Grúzia, Kazahsztán, Koszovó, Kirgizisztán,
Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szerbia,
Tádzsikisztán, Törökország, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán.

https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
https://www.ebrd.com/news/2022/central-asia-shows-great-resilience-to-geopolitical-turmoil-.html
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
https://www.carecprogram.org/uploads/2016-nfpmtg-sep-rm1-ru.pdf
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Üzbegisztán

A  legsürgetőbb  kihívás,  amellyel  ma  valamennyi  közép-ázsiai  gazdaságnak
szembe kell néznie, az infláció, valamint a növekvő államadósság. A közép-ázsiai
országokban az úgynevezett CPI-infláció3 10-16% körül mozog, amely a közép-
ázsiai háztartások korábban kialakított növekvő jólétét veszélyezteti. Ezen kívül
az  öt  közép-ázsiai  ország  gazdaságának  befolyásoló  tényezője  közé  sorolható
még a korábban megkezdett strukturális reformok ütemének lassulása is.

2021-ben Üzbegisztán nagyon erős, 7,4%-os  gazdasági növekedést ért el és a
világban jelenleg zajló gazdasági és geopolitikai változások ellenére továbbra is
kiemelkedően teljesít. Az üzbég gazdasági növekedést nagymértékben erősíti az
Oroszországban  dolgozók  megugró  hazautalásai,  amelyek  2021  azonos
időszakához képest 2022 első felében 96%-kal emelkedtek. Az üzbég gazdaság
negatív oldalán viszont ott van a fogyasztói árindex inflációja (CPI), amely elérte
a 12,3%-ot (2022. augusztus).

Mindezek  ellenére  Taskent  továbbra  is  nagyon  erős  gazdasági  növekedésnek
örvend,  amelyet  a  jelentős  hazai  piac,  a  diverzifikált  gyártási  kapacitás  és  a
piacorientált reformok terén elért átalakulások vezérelnek. Egyes előrejelzések
szerint az üzbég gazdasági növekedés 2022-ben 5,5%-os, 2023-ban pedig akár
6,5% is lehet.

Ezen  előrejelzéssel  összhangban  a  Világbank  adatai is  azt  mutatják,  hogy
Üzbegisztán  GDP-növekedése  2022-ben  5,3%  körül  fog  alakulni.  Azonban  a
pénzügy  intézmény  adatai  2023-ban  „csak”  4,9%-os  gazdasági  növekedést
vetítenek előre.

Ennek  egyik  elsődleges  oka  az  Oroszország  elleni  szankciókhoz  kapcsolódó
növekvő  logisztikai  nehézségekben  keresendő,  melyek  lassítják  az  üzbég
gazdaság  növekedését.  Ugyanakkor,  mivel  Üzbegisztán  továbbra  is  profitál a
nyersanyagok  (arany,  réz,  stb.)  magas  világpiaci  árából  és  a  külföldön  (főleg
Oroszországban) dolgozó munkaerő megnövekedett hazautalásaiból így az üzbég
magánberuházások  és  az  export  folyamatos  növekedésére  lehet  számítani,  a
kormány szerint a folyó fizetési mérleg javulása is várható. Üzbegisztán esetében
a magasabb nyersanyagexport-bevételek és a lassú állami beruházási kiadások a
2022-ben 4,4%-ra csökkentik a költségvetési hiányt, azonban ezt megnövelhetik
a  2022  novemberére  tervezett magasabb  szociális  kiadások,  valamint  az
egészségügyben  és  az  oktatásban  korábban  elindított  infrastruktúrafejlesztési
beruházások.

Az  üzbég  kormány  az  élelmiszerárak  emelkedése  és  az  ukrajnai  háború
gazdasági hatásainak mérséklése miatt a lakosság szociális védelme érdekében
2023-ra tervezett költségvetési konszolidációs intézkedése várhatóan elhúzódik.
A  várakozások  szerint a  közép-ázsiai  országban  a  szegénységi  ráta  2023-ban
várhatóan 14,5%-ra nő, majd 2024-ben pedig 12,2%-ra csökken.

2023-ban az üzbég gazdaságot érintő lehetséges pozitív mutatók közé tartozik az
arany, a földgáz és a réz magasan maradó világpiaci ára, valamint az ágazati
termelékenységek (autógyártás, gyapotipar) gyorsabb növekedése.

3 Fogyasztói árindex, angolul: Consumer Price Index (CPI). A fogyasztói árindexet az áruk
és  szolgáltatások  kosárjának  egy  meghatározott  időszakon  belüli  árának  átlagos
változása határozza meg. Számos termék és szolgáltatás szerepel a kosárban, és árát
minden hónapban meg kell állapítani a CPI eléréséhez. A fogyasztói árindex egy olyan
statisztika, amelyet a nemzeti jövedelem mellett leginkább figyelemmel követnek.

https://kun.uz/en/news/2022/10/05/world-bank-releases-its-economic-forecast-for-uzbekistan
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/Russian/1UZBRA2022001.ashx
https://kun.uz/en/news/2022/10/05/world-bank-releases-its-economic-forecast-for-uzbekistan
https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan
https://akipress.com/news:680922:EBRD_projects_Uzbekistan_s_economy_growth_at_5_5__in_2022_and_6_5__in_2023/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/13/mcs041322-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
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Kazahsztán

Kazahsztán a közép-ázsiai régió vezető országa. Területe csaknem kétszerese a
régió  többi  országának,  a  kazah  gazdaság  pedig  a  második  legnagyobb  a
posztszovjet  térségben  és  a  legnagyobb  Közép-Ázsiában.  2020-ban  a  közép-
ázsiai régió  teljes  GDP-je  elérte  a  290  milliárd  dollárt,  amelyből  Kazahsztán
részesedése 58,62%-t tett ki. Az ország az egy főre jutó bruttó hazai összterméke
elérte a 11 265 dollárt (2021). Oroszországot követően a második helyen áll a
Független Államok Közösségében. Az ország lakossága pedig nemrég lépte át a
19 milliós határt.

A  jelentős  oroszországi  kitettség  ellenére  2022  első  felében  Kazahsztán
gazdasága  3,4%-kal nőtt  az  előző  év  azonos  időszakához  képest.  Az  ország
olajexportja  elérte  a  42,2  milliárd  dollárt,  ami  2014  óta  nem  látott  szintet
képvisel. Ehhez a rekordnövekedéshez elsősorban a kőolaj világpiaci árának az
orosz-ukrán háború és az Oroszországot sújtó nyugati szankciók miatt jelentősen
megemelkedett árak járultak hozzá.  Kazahsztán 2023-as gazdasági kilátásainak
jelentős  negatív  mutatója  az  Oroszországon  keresztül  áthaladó  olajtranzit
esetleges megszakításához kapcsolódnak.

Elemzők  úgy  vélik, hogy  a  2023-ban  a  mezőgazdaság  lehet  majd  a  kazah
gazdaság  egyik  növekedési  pontja.  Ennek  alapvető  feltétele  viszont  az  állam
mezőgazdaságban  való  magas  részesedésének  a  megszűntetése  a
mezőgazdaság  diverzifikációjával  és  új  források  bevonásával.  2023-ban
Kazahsztánban  az  infláció  mellett további  kihívást  fog  jelenteni  az  országon
áthaladó közlekedési folyosók fejlesztése. Mivel Kazahsztánnak nincs alternatív
útvonala  a  világtengerekhez  (kivéve  a  Kaszpi-tengeren)  és  az  Északi
kereskedelmi  folyosó  a  nyugati  szankciók  hatálya  alatt  áll  a  közép-ázsiai
országnak  jelentős  kihívásokkal  kell  szembenéznie.  A  további  nyugati-orosz
szembenállás  és  a  korábbi,  Kazahsztánon  keresztül  Európa  irányába  haladó
globális ellátási láncok leállítása, valamint új kereskedelmi útvonalak létrehozása,
beleértve  a  kőolaj-  és  földgáz  tranzitútvonalakat,  valamint  a  Kaszpi-tengeri
csővezeték  (Caspian  Pipeline  Consortium,  CPC)  szankcionálása  is  jelentősen
csökkentheti Kazahsztán 2023-as gazdasági kilátásait.

Összefoglaló

A  várakozásoknak  megfelelően  –  melyet  több  nemzetközi  és  régiós
pénzügyintézet előrejelzései is alátámasztanak – a világgazdasági átrendeződése
és  az  orosz-ukrán  háború  gazdasági  hatásai  a  korábban  vártnál  enyhébb
mértékben  érinti  Közép-Ázsia  országainak  gazdaságát.  Az  Üzbegisztánra  és
Kazahsztánra vonatkozó előrejelzések szerint idén és jövőre is pozitív, kedvező
esetben akár 5% körüli gazdasági növekedés is várható. Ez jelzi, hogy a régió
országainak kedvezően sikerült kihasználnia a jelenlegi, bonyolult világgazdasági
helyzetet.  Például  a  magas  világpiaci  áraknak  köszönhetően  Kazahsztán  (és
Türkmenisztán)  kőolaj-  és  földgázbevételei  jelentősen  megugrottak.
Üzbegisztánban  rekord  magas  lett  az  Oroszországból  érkező  pénzátutalások
mennyisége az ott dolgozó üzbég munkavállalóknak köszönhetően.

Azonban az orosz-ukrán háború a közép-ázsiai országok számára nem várt előnyt
is hozott. Az orosz gazdaságot sújtó nyugati szankciók miatt (valamint az orosz
vállalkozások csődtől való félelme következtében) sok orosz vállalkozás, illetve
magánszemély helyezte át tőkéjének egy részét/pénzét ezekbe az országokba.

https://primeminister.kz/en/news/three-scenarios-of-economic-development-for-2023-2027-elaborated-in-kazakhstan-1876
https://kapital.kz/economic/109061/kakiye-vyzovy-mogut-ozhidat-kazakhstan-v-2023-godu.html
https://primeminister.kz/en/news/three-scenarios-of-economic-development-for-2023-2027-elaborated-in-kazakhstan-1876
https://astanatimes.com/2022/10/ebrd-regional-report-kazakh-economy-shows-growth-of-3-4-percent-year-on-year-in-first-half-of-2022-risks-remain-due-to-oil-transit/
https://astanatimes.com/2022/10/ebrd-regional-report-kazakh-economy-shows-growth-of-3-4-percent-year-on-year-in-first-half-of-2022-risks-remain-due-to-oil-transit/
https://www.worldometers.info/world-population/kazakhstan-population/%C5%B1
https://www.worldometers.info/world-population/kazakhstan-population/%C5%B1
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp-per-capita
https://report.az/ru/analitika/kakie-ekonomicheskie-faktory-delayut-kazahstan-liderom-centralnoj-azii/
https://report.az/ru/analitika/kakie-ekonomicheskie-faktory-delayut-kazahstan-liderom-centralnoj-azii/
https://report.az/ru/analitika/kakie-ekonomicheskie-faktory-delayut-kazahstan-liderom-centralnoj-azii/
https://report.az/ru/analitika/kakie-ekonomicheskie-faktory-delayut-kazahstan-liderom-centralnoj-azii/
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Sőt,  egyes fehérorosz,  orosz,  illetve ukrán vállalkozások a szankciók,  illetve a
háború  romboló  hatása  elől  a  közép-ázsiai  régióba  telepedett  át.  Ennek
eredményeként a Közép-Ázsia nagyvárosaiban máris megélénkült az ingatlanpiac
és az építőipar. Másrészt Kazahsztán és Üzbegisztán (de a másik három közép-
ázsiai ország esetében is) a kazah és üzbég fogyasztási  és elektronikai cikkek
oroszországi  értékesítésével  igyekszik  kitölteni  az  orosz  piacról  kilépő nyugati
cégek által hagyott piaci rést.

Ugyanakkor  a  nem  várt  pozitív  gazdasági  előnyök  mellett  Kazahsztánnak  és
Üzbegisztánnak  továbbra  is  magas  inflációval  és  növekvő  élelmiszer-  és
nyersanyagárakkal kell szembenéznie. Azonban az a tény, hogy a térség országai
sokáig el voltak zárva a világgazdaság szereplői elől, Közép-Ázsia tengerhez való
korlátolt hozzáférése, valamint a régió Afganisztánhoz való közelsége továbbra is
negatív tényező a régiós országok gazdaságában.
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