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Streszczenie
Artyku ukazuje Republik Kazachstanu jako jedn z g ównych uczestników korytarzy
tranzytowych kontynentu azjatyckiego. Pa stwo to urasta do rangi kluczowego nie tylko z
racji wielko ci swojego terytorium, ale g ównie z faktu po enia w centralnej cz ci Azji, co
sk ada si na ogromny potencja transportowy kraju. Aby sprosta temu wyzwaniu obecnie w
Republice Kazachstanu obserwuje si intensywny rozwój sieci magazynowo-transportowych,
powstaj liczne centra logistyczne, rozbudowie podlega infrastruktura drogowa i kolejowa..
Zjawisku temu sprzyja notowany w ostatnich latach sta y wzrost gospodarczy kraju.
Kazachstan we wspó pracy z organizacjami mi dzynarodowymi wprowadza w ycie szereg
projektów, których celem jest sprowadzenie poziomu us ug bran y TSL do europejskich
standardów. Niew tpliwie s to d ugoterminowe inwestycje wymagaj ce ogromnych
nak adów finansowych, jednak ju teraz mo na zauwa
rosn ce zainteresowanie tym
rejonem w ród zachodnich partnerów. Przypuszcza si , e dzi ki otwarto ci pa stwa na
wspó prac , umiej tno ci wykorzystania atutów po enia geograficznego i zasób naturalnych
oraz innowacyjnym rozwi zaniom Republika Kazachstanu stanie si wkrótce jednym z
wa niejszych ogniw sieci transportu mi dzynarodowego.

1. Wprowadzenie
Pierwszym skojarzeniem jakie zazwyczaj nasuwa s owo logistyka jest transport. Nic
dziwnego. W systemach logistycznych transport odgrywa podstawow rol . Problemy
transportowe stanowi sk adow wszystkich funkcji logistycznych, do których zaliczamy:
gospodark magazynow , sk adowanie, przewóz materia ów i wyrobów gotowych,
lokalizacja centrów zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych, dost pno
i wykorzystanie
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rodków transportu, wykorzystanie odpowiednich technologii transportowych i wreszcie
organizacja transportu. Tym zagadnieniom i charakterystyce wybranych propozycji ich
rozwi zania, a tak e opisowi stanu faktycznego logistyki w Republice Kazachstanu
po wi cony jest niniejszy artyku .

2. Kazachstan jako kraj tranzytowy
Po ony w Azji centralnej Kazachstan jest drugim co do wielko ci pa stwem WNP oraz
dziewi tym na wiecie po Rosji, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii i
Kanadzie. Jest ponad 8,5 razy wi kszy od Polski. Powierzchnia terytorium to 2 724 900 km².
Pa stwo to rozci ga si na d ugo ci ponad 3 tys. km², co sprawia, e znajduje si w dwóch
strefach czasowych. Kazachstan graniczy z Chinami, Kirgistanem, Turkmenistanem,
Uzbekistanem oraz Federacj Rosyjsk .
Charakteryzuj c dane pa stwo pod wzgl dem potencja u tranzytowego nale y zwróci
uwag przede wszystkim na jego po enie geograficzne. Innymi wa nymi czynnikami s :
warunki pogodowe oraz sytuacja polityczna. Nie bez znaczenia jest równie otoczenie
ekonomiczno-gospodarcze i techniczno-technologiczne.
Po enie geograficzne Kazachstanu wewn trz Eurazji jest niew tpliwie jego
podstawowym atutem. Kazachsta ski system kolejowy po czony jest z Europ przez Rosj , z
Zatok Persk przez Iran oraz z wybrze em Pacyfiku przez Chiny i Rosj . Kazachstan ma
stosunkowo dobrze rozbudowan sie dróg oraz po czenia lotnicze z wi kszo ci krajów
WNP.
Przygl daj c si poni szej mapie trudno nie zgodzi si , i Kazachstan pe ni rol mostu
tranzytowego pomi dzy Europ i Azj oraz pomi dzy Rosj i Chinami. Po ony w rodku
kontynentu euroazjatyckiego, na granicy Europy i Azji, kraj ten posiada ogromne mo liwo ci
rozwi za tranzytowych. W ród ga zi transportu, jakie si tu rozwijaj , bezkonkurencyjnym
wydaje si by transport l dowy, którego g ówna zaleta tkwi w znacznym skróceniu
odleg ci. W przypadku po czenia komunikacyjnego mi dzy Europ a Chinami przez
Kazachstan, odleg
przewozów zmniejsza si dwa razy w porównaniu z komunikacj
morsk oraz o tysi c kilometrów w porównaniu z tranzytem przez terytorium Rosji. 2
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Rysunek 1. Polityczna mapa Azji
ród o: opracowanie w asne, http://www.mapy.pl/

Terytorium kraju rozci ga si na zachodzie od dolnego biegu Wo gi do podnó a gór
tajskich na wschodzie i od Niziny Zachodno-Syberyjskiej na pó nocy do pustyni Kyzy kum
i górnego brzegu rzeki Tien-szan na po udniu. Ukszta towanie trenu jest bardzo urozmaicone:
od obszarów depresyjnych po góry, których wysoko przekracza 5000 m.
Kazachstan jest bogatym krajem pod wzgl dem posiadanych zasobów surowców.
Wyst puje tu ponad 60 pierwiastków z tablicy Mendelejewa. Wg danych z 2001 r.
eksploatowane s 493 z a, zawieraj ce 1225 rodzajów surowców mineralnych.
Kazachstan posiada du e zasoby rud chromu (30 % zasobów wiatowych). Ponad po owa
wydobywanego chromu przeznaczana jest na eksport, pozosta a cz
jest wykorzystywana w
kraju do produkcji elazostopów. W 11 miejscach wydobywa si rudy manganu, czne ich
zasoby to 600 mln ton rudy. Kazachstan zajmuje pierwsze miejsce na wiecie pod wzgl dem
zasobów
cynku,
drugie
miejsce
–
owiu,
czwarte
–
uranu,
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pi te – miedzi. Wyst puj tu tak e pok ady rud magnezu, elaza, barytu, wolframu,
molibdenu i srebra. Kraj ten dysponuje znacznymi ilo ciami ropy naftowej. Z a naftowe
Tengiz nad Morzem Kaspijskim uwa ane s za jedne z najwi kszych na wiecie. Kazachstan
zajmuje dziesi te miejsce na wicie w wydobyciu w gla. Ocenia si , e dotychczas
wykorzystano mniej ni 3 % jego zasobów.3 Wyst puj tu tak e metale szlachetne, m.in. z oto
(szacuje si , e jest go ok. 800 ton). Te ogromne bogactwa naturalna rodz potrzeb rozwoju
infrastruktury kolejowej, drogowej, ródl dowej, a tak e morskiej na czele z rozrastaj cym
si w gigantycznym tempie portem w miejscowo ci Aktau nad Morzem Kaspijskim. Miasto
to posiada równie mi dzynarodowy port lotniczy.
Podstawowym problemem geopolitycznym regionu jest jego izolacja od g ównych
centrów gospodarczych, kulturowych i politycznych wiata. Pa stwom tego regionu nie uda o
si dotychczas z ama monopolu Rosji na tranzyt surowców ( gazu i ropy naftowej) na
wiatowe rynki. Rosja posiada równie najwi ksze wp ywy polityczne, wojskowe,
gospodarcze i kulturowe w regionie. Szansa na zró nicowanie kierunków wspó pracy wynika
z zainteresowania regionem ze strony USA i Turcji, a tak e – w mniejszym stopniu – Iranu,
Chin i Pakistanu.
Inn przeszkod stoj
na drodze szybkiego rozwoju bran y TSL w tym regionie jest
fakt, i Azja Centralna, z wyj tkiem Kazachstanu, jest regionem niestabilnym politycznie. We
wszystkich pa stwach regionu da y o sobie zna konflikty i tarcia etniczne wyros e z polityki
narodowo ciowej
ZSRR.
Jednym
z
wa nych
nierozwi zanych
problemów
mi dzynarodowych jest sprawa statusu Morza Kaspijskiego. Spór mi dzy pa stwami
kaspijskimi (Rosj , Kazachstanem, Turkmeni , Azerbejd anem i Iranem) w tej sprawie toczy
si
od czasu rozpadu ZSRR. Brak porozumienia utrudnia przede wszystkim
zagospodarowanie bogatych z ropy naftowej i gazu ziemnego.

3. Wybrane centra logistyczne
Na podstawie dekretu prezydenta w grudniu 1997 r. stolic kraju przeniesiono z A maty
(dawna nazwa A ma-Aty) do Astany. Jednak to A maty pozostaj nadal najwi kszym centrum
biznesowym i gospodarczym. Miasto to zamieszkuje 1800 tys. ludno ci. Drugim pod
wzgl dem wielko ci jest miasto Karaganda ( 600 tys. mieszka ców) oraz dynamicznie
rozwijaj ca si stolica pa stwa. W 1993 r. Astana liczy a 283 tys. mieszka ców, w 2003 r.
(6 lat po uzyskaniu statusu stolicy) – 500 tys. W 2007 r. miasto to zamieszkiwa o 600 tys.
ludzi i liczba ta ca y czas ro nie. Pod wzgl dem liczebno ci mo na wyró ni nast puj ce
najwa niejsze miasta tego kraju:
300 – 400 tys. mieszka ców: Karaganda, Szymkient, Taraz, Ust-Kamenogorsk
200 – 280 tys. mieszkanców: Uralsk, Aktobe, Pietropaw owsk, Kustanaj, Temirtau
110 – 160 tys. mieszka ców: Ekibastuz, Aktau, Atyrau, Kzy -Orda
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Rysunek 2. Mapa Republiki Kazachstanu
ród o: opracowanie w asne, http://www.images.google.pl/

Najwi kszym regionalnym rynkiem konsumpcyjnym jest rynek A maty i obwodu
maackiego. Jego udzia wynosi blisko 45% ogólnej obj to ci handlu detalicznego Republiki
Kazachstanu. Obrót handlu detalicznego przypadaj cy na jednego obywatela tego regionu jest
pi

razy wi kszy od redniej krajowej. 4
W celu przyci gni cia zagranicznych inwestycji w Kazachstanie organizuje si coraz

wi cej Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Na uwag

potencjalnych inwestorów

zas uguj nast puj ce:
SSE „Astana – Nowe Miasto”. To strefa utworzona w obr bie nowej stolicy
Kazachstanu. Jej celem by o stworzenie centrum dla administracji rz dowej. Na ogromnym
terytorium SSE o powierzchni 1052 ha powstaje dzi ponad 70 du ych obiektów. Zbudowano
tu rezydencj prezydenta Republiki Kazachstanu „Akorda”, budynek Senatu, Ma ylisu (izba
przedstawicielska parlamentu), Bibliotek Narodow , miasteczko dyplomatyczne, budynek
Ministerstwa Obrony, pierwsz

cz

kompleksu rozrywkowego „Duman”, budynek
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Ministerstwa Transportu i Kmunikacji, budynek Islamskiego Centrum Kultury, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Korzystne warunki inwestowania w SSE, ulgi podatkowe i celne,
mo liwo

budowania bez niepotrzebnych kosztów to te aspekty tych ogromnych

przedsi wzi , które sprzyjaj przyp ywowi bezpo rednich inwestycji. Tu po utworzeniu
SSE w 2002 r., tylko w budow kompleksu budynków rz dowych zainwestowano 5 mld
USD.
Przeniesienie stolicy i jej organizacja sta y si g ówn si

nap dzaj

rozwój miasta.

Dzisiaj w Astanie w ró nych strefach ekonomicznych dzia a ca a grupa przedsi biorstw
zaspokajaj cych potrzeby miasta w zakresie: wy ywienia, towarów powszechnego u ytku,
materia ów budowlanych, transportu, us ug. Funkcjonuj zak ady przemys owe produkuj ce
niestandardowe

urz dzenia

dla

zak adów

energetycznych,

gospodarki

komunalnej,

budownictwa, kolei.
Modernizacja gospodarki miasta w du ej mierze zwi zana jest z projektem utworzenia
wielkiej i nowoczesnej grupy przedsi biorstw. Do rozmieszczenia w parku przemys owotechnologicznym wybrano 23 projekty inwestycyjne pozwalaj ce na uruchomienie
wysokoprzetworzonych

i

konkurencyjnych

technologii

produkcji

w

przemys ach:

budowlanym, budowy maszyn i przetwórczym. Tak intensywna rozbudowa i modernizacja
miasta sprzyja powstawaniu terminali transportowych oraz centrów logistycznych.
W najbli szych latach priorytetem dla Kazachstanu b dzie rozwój Astany jako miasta
odpowiadaj cego wspó czesnym wiatowym standardom i jako jednego z najwi kszych
centrów mi dzynarodowej wspó pracy w ramach Eurazji.
SSE ONTUSIK – strefa ta zosta a utworzona w 2005 r. Znajduje si na terenie obwodu
Po udniowo Kazachsta skiego, dooko a miasta Szymkient. W najbli zych latach planowane
jest powstanie na tym terenie ponad 15 przedsi biorstw zajmuj cych si przetwórstwem
bawe ny, które by yby w stanie w przetwarza ponad 100 tys. ton bawe ny w ci gu roku. W
strefie SSE przewiduje si

ca kowite zwolnienie od podatku VAT, korporacyjnego

dochodowego, na ziemie i maj tek, a tak e znaczne ulgi w zakresie ce .
SSE Park Technologii Informatycznych Alatau IT City (A maty – poprzednia stolica
Kazachstanu) – trwa budowa obiektów parku technologicznego, którego celem jest rozwój IT
w tym regionie. Strefa ta powsta a w 2003 r. i jest przeznaczona dla firm z bran y
telekomunikacyjnej i informatycznej. Znajduje si 25 km od A maty i 7 km od lotniska
6

zajmuj c

czn powierzchni 343 ha. Na infrastruktur tego przedsi wzi cia sk adaj si

budynki kompleksowe, logistyczne, mieszkaniowe oraz miejsca rekreacyjne.
SSE Port Morski Aktau. Rozbudowa tego kluczowego miejsca na mapie Kazachstanu
ma na celu rozwój bran y petrochemicznej. Ju teraz znajduje si tam du y o rodek przeróbki
ropy naftowej. Strefa ta powsta a w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury dla
zagospodarowania szelfu Morza Kaspijskiego. Zajmuje ona teren morskiego portu
handlowego oraz strefy przemys owej miasta Aktau. W lutym 2007 r. jej obszar zosta
powi kszony do 982,3 ha, by stworzy

w jej ramach podstrefy takie jak: Miasto

Przemys owe, Centrum Zagospodarowania Infrastruktury Szelfu Morza Kaspijskiego,
Centrum Transportowo-Logistyczne i Centrum Handlu Przygranicznego. Na terenie strefy
wydzielono powierzchnie pod nast puj ce projekty inwestycyjne:
-

Rozwój portu Aktau do 2015 r.,

-

Fabryka produkuj ca morskie konstrukcje metalowe,

-

Fabryka wytwarzaj ca rury szklane,

-

Fabryka produkuj ca rury do przesy u ropy5

Mi dzynarodowy Morski Port Handlowy Akatau jest terminalem z 12 przystaniami o
ca kowitej d ugo ci 550 m z mo liwo ci jednoczesnej obs ugo 4 statków. Moce produkcyjne
portu gwarantuj coroczny prze adunek powy ej 10 mln ton adunków ropopochodnych i 1,5
mln ton pozosta ych.
SSE „Burabaj” – to strefa utworzona na pocz tku 2008 r. na terenie Rejonu
Szuczinnskiego w Obwodzie Akmoli skim na obszarze 370 ha. Celem jest rozwój turystyki
nie tylko w tym regionie, ale i w ca ym pa stwie. Region ten nazywany jest cz sto
kazachsta sk Szwajcari ze wzgl du na sw charakterystyczn panoram : góry z jeziorami
w rodku stepu.6
W strefach SSE stosuje si

ró nego rodzaju preferencje, np. zwolnienia celne i

podatkowe. Do wa niejszych nale :
zwolnienie od korporacyjnego podatku dochodowego
opodatkowanie wed ug zerowej stawki przy wyliczeniu ziemskiego podatku
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stawka 0 % od redniorocznej warto ci obiektów opodatkowania przy wyliczeniu
podatku maj tkowego
zwolnienie z VAT towarów i us ug wykorzystywanych na potrzeby na potrzeb
dzia alno ci prowadzonych w SSE, a tak e materia ów budowlanych oraz robót
budowano-monta owych przy obiektach biurowych, budynkach przemys owych,
magazynach przeznaczonych dla realizacji celów utworzenia SSE.
Wydobywczy, przemys owy oraz transportowy potencja

kraju przyci gaj cy tu

zagraniczne inwestycje wymaga przede wszystkim stworzenie w Kazachstanie sieci
logistycznej, magazynowo-transportowej obejmuj cej swoim zasi giem ca e pa stwo.
Szczególnie wa nym na tak du ym terytorium jest powstanie nowoczesnych magazynów. Ich
budowa przyczyni si

nie tylko do odci enia wielkomiejskich tras oraz optymalizacji

warunków przechowywania towarów, ale pozwoli równie

rozwi za szereg problemów

zwi zanych z handlem i przede wszystkim stworzy warunki do pojawienia si

na

kazachsta skim rynku nowych uczestników. Funkcjonuj ce obecnie magazyny, powsta e za
czasów ZSRR, nie s w stanie sprosta wymaganiom wspó czesnego biznesu. Konieczna jest
nowoczesna obs uga sk adów, zapewniaj ca nie tylko ochron

towaru, ale równie

przekazywanie w krótkim czasie aktualnych informacji na temat stanu magazynowego,
przep ywu towarów oraz wykonuj ca szerokie spektrum operacji: sortowanie, opakowywanie,
gromadzenie i przetwarzanie i realizowanie zamówie .
Do priorytetowych projektów w sferze rozwoju infrastruktury logistycznej nale y projekt
3A. Jest to koncepcja stawiaj ca sobie za cel po czenie w jedn ca
transportowe Kazachstanu, miasta: Astan , A mat

3 najwi ksze w

oraz Aktobe. Ka dy z tych w

y
ów

obs uguje dany region kraju wraz z jego najbli szymi terenami zagranicznymi. Infrastruktura
transportowo-logistyczna miasta Aktobe odpowiada za zachodni
zachodni

cz

republiki oraz nadwo

centralna, pó nocno-

skie okr gi Federacji Rosyjskiej. A mata –

po udniowy wschód kraju oraz pa stwa Azji rodkowej. Astana – pó noc Kazachstanu, a
tak e okr g Uralski i Syberyjski Republiki Kazachstanu.7
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Rysunek 3. Mapa ilustruj ca za
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Projekt zak ada pragmatyczne okre lenie realnych oraz perspektywicznych przewag
ka dego regiony pod wzgl dem potrzeb, a nast pnie specjalizacj infrastruktury celem
podwy szenia jako ci i dynamiki przep ywu towarów zarówno wewn trz kraju, jak i w
kontek cie korytarzy tranzytowych. Umieszczenie na jednym terenie magazynów, zak adów
produkcyjnych oraz towarzysz cego im zaplecza handlowego – to kluczowe elementy tego
projektu. Firmy korzystaj ce z us ug centrum logistycznego maj mo liwo prowadzenia
produkcji na miejscu oraz magazynowania gotowych towarów na miejscu, co przyniesie
znaczne oszcz dno ci zarówno finansowe jak i czasowe. Wprowadzenia na rynek
kazachsta ski wspó czesnych kompleksów logistycznych podniesie gospodark kraju na
wy szy poziom dzi ki optymalizacji procesów biznesowych oraz wykluczenia
niepotrzebnych wydatków firm na drogie nieruchomo ci. Taka koncepcja b dzie mia a
równie korzystne odzwierciedlanie w cenach produktów na rynku konsumenta, co bez
tpienia jest zgodne z interesami ca ego spo ecze stwa.
Dla zabezpieczenia przep ywu mi dzynarodowego transportu transazjatyck magistral
kolejow priorytetowe znaczenie ma rozbudowa stacji Dostyk znajduj cej si na granicy
pa stwa z Chinami. W najbli szych latach ma tu powsta centrum transportowo-logistyczne.
Liczba przewozów kolejowych w tym miejscu ro nie z roku na rok, tote konieczne jest
maksymalne zwi kszenie mo liwo ci przepustowych stacji. Nie mniej wa ne przej cie
graniczne Horgos jest natomiast kluczowym w em kilku mi dzynarodowych korytarzy
transportowych: pó nocnego – Transazjatyckiej Magistrali, Trasieka. Na przej ciu tym
powstanie nie tylko mi dzynarodowe centrum logistyczne, ale równie centrum handlu

9

hurtowego i detalicznego oraz us ug telekomunikacyjnych. Znajda si tu nowoczesne
pomieszczenia magazynowe oraz kompleksowe zaplecze us ugowo-administracyjne
umo liwiaj ce dokonywanie wszelkich formalno ci handlu zagranicznego. Ju rozpocz y si
prace nad budow w tym miejscu przej cia kolejowego. Dotychczas punkt ten by wy cznie
przej ciem samochodowym. Planuje si , e do 2011 r. projekt zostanie zako czony. Dalszy
rozwój Mi dzynarodowego Centrum Wspó pracy Przygranicznej Horgos (
) jest cz ci projektu stawiaj cego sobie za cel stworzenie wspólnego systemu
logistycznego - rodkowoazjatyckiego Korytarza Przemys owo-Transportowego (
).
Z uwagi na ogromn powierzchni kraju i bardzo ró
koncentracje ludno ci, a wiec
rynku konsumentów, podstawowym wyzwaniem jest wdro enie planu budowy kompleksów
magazynowych. Poni szy schemat przedstawia stan obecny oraz perspektyw na najbli sze
lata.

Rysunek 4. Schemat rozmieszczenia du ych kompleksów magazynowych w
Republice Kazachstanu
ród o:
, http://www.export.by/

Kolorem czerwonym oznaczono istniej ce kompleksy magazynowe. Jak wida
koncentruj si one g ównie w najbli szym rejonie by ej stolicy pa stwa – miasta A amaty.
Te, które obecnie powstaj b
obs ugiwa y g ównie kluczowe przej cia graniczne (Dostyk,
Aktau, Uralsk) z punktu widzenia korytarzy tranzytowych. Kolejne dwa buduje si tak e w
okolicach A maty, co potwierdza fakt, i region ten nadal stanowi najwi kszy rynek
konsumencki. W trakcie budowy znajduj si równie dwa kompleksy, które b
10

obs ugiwa y obecn stolic pa stwa – Astan . Na najbli szy okres zaplanowano budow
kolejnych na przej ciu granicznym z Chinami w miejscowo ci Horgos oraz na granicy z
Kirgistanem.

4. Kierunki rozwoju logistyki w Kazachstanie
W obecnej sytuacji gospodarczej Republiki Kazachstanu obserwujemy znaczne
polepszenie stanu spo eczno-gospodarczego, ogólne podwy szenie wska nika wyp acalno ci
ludzi, wzrost produkcji przemys owej, zwi kszenie przep ywu towarów w handlu z zagranic ,
handlu hurtowego i detalicznego. Czynniki te sprzyjaj wzrostowi lokowania inwestycji, a za
tym rozwojowi systemu transportowo-logistycznego w kraju.
W strukturze PKB udzia transportu wynosi od 9 % do 13 %. W ostatnich latach w
Kazachstanie zacz to zwraca szczególn uwag na rozwój infrastruktury transportowej,
cz cej Azj Po udniowo-Wschodni z Europ . Za priorytet uznano realizacj projektu tzw.
transazjatyck magistral kolejow Wielkiego Szlaku Jedwabnego. Trasa kolejowa
rozpoczyna aby si w Chinach i przebiega a przez Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Iran, z ko cowym punktem w Istambule, sk d istnieje bezpo rednio po czenie z Europ . W
1996 r. otworzono ju cz
magistrali kolejowej na odcinku Ted en – Siraks – Meszched.
Przewiduje si , e ta droga kolejowa umo liwi przewóz adunków mi dzy Japoni i krajami
Zatoki Perskiej, zamiast transportowania ich drog morsk przez Ocean Spokojny, Indyjski
oraz Morze Arabskie.
W ramach projektu TRACEKA, finansowanego przez rodki Unii Europejskiej
(program TASIS), planuje si zbudowanie korytarza transportowego umo liwiaj cego
po czenie, dzi ki wykorzystaniu kilku rodzajów transportu, Europy, Kaukazu, rodkowej i
Centralnej Azji, Chin oraz Mongolii. Korytarz czy by 8 krajów. W ramach tego projektu
przewiduje si zbudowanie euroazjatyckiej drogi szybkiego ruchu, która po czy aby A maty
z Biszkiekiem oraz przebiega aby przez kazachsta skie miasta amby , Szymkient w
kierunku Taszkientu, Samarkandy, Buchary i Aszchabadu za swój koniec mia aby w porcie
Turkmiennbaszi nad Morzem Kaspijskim.
Obecnie najwa niejsze szlaki transportu samochodowego to: A maty – Astana – Kostanai,
maty – Pieetropaw owsk z wylotem na Omsk, A maty – Taldykorgan – Paw odar z
wylotem na Omsk, A maty – Szymkient z wylotem na Taszkient, Kyzylorda – Aktobe –
Uralsk z wylotem na Samar . W ostatnim czasie coraz cz ciej s yszy si o gigantycznych
przetargach na budow dróg. Ich warto to ok. 4 mld USD . Do 2015 r. rz d zamierza wyda
28 mld USD na rozwój infrastruktury a do tylko do 2009 r. przeznaczy 9 mld USD na
budow dróg i kolei. 8
Perspektywy dalszego rozwoju Kazachstanu jako kraju tranzytowego zapewnia jego
ustawodawstwo. W 2006 roku zosta a zaakceptowana „Strategia rozwoju terytorialnego
Republiki Kazachstanu do 2015 roku”, która wyznacza temu pa stwu rol
transkontynentalnego mostu gospodarczego cz cego wspó prac europejskiego, azjatycko-
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pacyficznego oraz po udniowo-azjatyckiego systemu gospodarczego.9 Oznacza to, e w ci gu
najbli szych pi ciu lat Kazachstan mo e sta si rozwini tym centrum serwisowym tego
regionu, które b dzie wiadczy o ca y szereg us ug odpowiadaj cych standardom
mi dzynarodowym. W celu skutecznego rozwi zania wszystkich istniej cych w kraju
problemów transportowych w 2006 roku przyj to „Strategi Transportow Republiki
Kazachstan do 2015 roku”, której celem jest intensywny rozwój systemu transportowokomunikacyjnego , zdolnego w pe ni zaspokoi wymagania gospodarki oraz ludno ci
dotycz ce us ug transportowych. Zosta y sformu owane zagadnienia strategiczne rozwoju
systemu transportowego oraz mechanizmy jego realizacji. Zagadnienia te s ze sob
powi zane, uzupe niaj si i dotycz :
1) integracji systemu transportowego Kazachstanu ze wiatowym systemem
transportowym
2) podwy szenia poziomu rozwoju w asnej infrastruktury transportowej na podstawie
ównych magistrali transportowych, tras cz cych oraz w ów transportowych w
kierunku Wschód-Zachód oraz Pó noc-Po udnie
3) osi gni cia najwy szej efektywno ci procesów transportowych
obni enia udzia u cz ci sk adowej transportu w warto ci produktów ko cowych w
wewn trznym
4) tranzytowego oraz eksportowo-importowych po cze komunikacyjnych10
Jednym z oczekiwa skutków wdro enia tego projektu jest stworzenie sieci transportowologistycznych centrów przewozów intermodalnych.
Podstawowym rodkiem transportu w tym kraju jest kolej, któr przewozi si 79%
adunków i która realizuje 59% przewozów pasa erskich. W Kazachstanie istnieje 14,5 tys.
km. dróg kolejowych. Rozbudowana sie linii kolejowych Kazachstanu umo liwia rozwój
handlu (zarówno eksportu jak i importu) w ca ym kraju oraz stanowi doskona e zaplecze dla
bran y TSL.

9

Zob. N. Titiuchin, N. Owczarenko, Infrastruktura terminalowo-magazynowa Republiki Kazachstanu,
http://l2b.eu/articles/01172/159/pl-pl/
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Rysunek 5. Sie kolejowa w Kazachstanie
ród o: opracowanie w asne, http://www.images.google.pl/

Znaczenie kolei jest bardzo istotne ze wzgl du na du e odleg ci mi dzy miastami.
Drog kolejow transportuje si ogromna wi kszo towaru. Kolejowy jest podstawow
ga zi transportu w kraju realizuj c od 80 do 90% przewozu towarowego.11 Istniej ce trzy
pa stwowe spó ki kolejowe w 1997 r. po czy y si w jedn . Jednak stan kolei jest w z ej
kondycji. Wymaga renowacji oraz wprowadzenie innowacyjnych, technologicznych
rozwi za , dla zrównania go ze standardami europejskimi. Na tak du ym obszarze jakim jest
Kazachstan jest to ogromne, kosztowne i czasoch onne przedsi wzi cie Po rozpadzie ZSRR
sie kolejowa praktycznie nie by a remontowana, czego wynikiem jest problem niskiej
przepustowo ci szyn kolejowych na podstawowych trasach.
W lipcu 2001 r. oddano do u ytku nowy odcinek kolei, pomi dzy Paw odarem i obwodem
Wschodniego Kazachstanu.
W Kazachstanie istnieje 87 tys. km dróg. 11,8 tys. km posiada status mi dzynarodowych.
Dotychczas u ywano tych dróg raczej do przewozów na krótkich odcinkach. Jednak w
ostatnich latach rozwin a si spedycja mi dzynarodowa. W niektórych regionach transport
samochodowy odgrywa podstawow rol w przewozie adunków. Rz d uznaje rozwój tej
ga zi gospodarki za priorytet, dlatego te stara si przyci gn
finanse ze róde
mi dzynarodowych. Azjatycki Bank Rozwoju, EBOiR oraz Islamski Bank Rozwoju
wspólnie finansuj rekonstrukcj drogi szybkiego ruchu z A maty do Astany, która po czy
pó nocn i po udniowo-zachodni granic pastwa. W odró nieniu od transportu kolejowego
11
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transport samochodowy jest bardziej wydajny. Jednak i w tym sektorze wyst puj powa ne
problemy, najwa niejsze z nich to:
a jako nawierzchni nieodpowiadaj ca zwi kszaj cej si ilo ci pojazdów oraz
wagi przewo onych adunków
niski udzia dróg wysokiej jako ci (1 i 2 kategorii jest tylko 4500 tys. km), co
stanowi oko o 50% d ugo ci dróg ogó em
nieodpowiednie zabezpieczenie i poziom us ug na drogach
nieprzejezdna dla samochodów ci arowych ponad po owa mostów
wysoki poziom technicznego zu ycia pojazdów
W 2000 r. w Kazachstanie by o 38 przewo ników lotniczych, w tym 11 pa stwowych
oraz 27 prywatnych. Jednak samoloty kazachsta skie s drogie w utrzymaniu i eksploatacji,
flot powietrzna stanowi samoloty z czasów ZSRR. Ponad 85% przewozów pasa erów
przypada na spó ki pa stwowe, w tym na Air Kazachstan – 67% przewiezionych pasa erów.
W Kazachstanie znajduje si 51 lotnisk, w tym 21 – o znaczeniu republika skim, 1 –
obwodowym, 29 – wewn trzobwodowym. W 13 miastach s lotniska mi dzynarodowe.
Regularne loty realizowane s na trasie z Turcj , Chinami, Indiami, Niemcami, Austri i
pa stwami WNP. 12
Rynek us ug logistycznych Republiki Kazachstanu jest jeszcze m ody. Sektory us ug
transportowo-spedycyjnych i magazynowych przedstawione s przez wielk liczb firm, które
wiadcz „tradycyjne” us ugi przewozu oraz obs ugi magazynowej potoków adunków.
Natomiast us ugi dotycz ce integracji oraz zarz dzania
cuchami dostaw nie jest jeszcze
dostatecznie rozwini ty. Jednym z podstawowych czynników hamuj cych rozwój firm
logistycznych jest brak nowoczesnych terminali magazynowych. Profesjonalne firmy mog
opracowywa idealne schematy przep ywu adunków, lecz bez odpowiedniej infrastruktury
logistycznej – w tym wypadku nowoczesnych kompleksów magazynowych – rozwi zania te
nie b
mia y realizacji w rzeczywisto ci b
b
schematami s abymi pod wzgl dem
swojej efektywno ci. Wspó czesne zarz dzanie
cuchem dostaw wymaga szybkiego
przep ywu zasobów magazynowych oraz szybkiej realizacji zamówie . Zapotrzebowanie na
magazynowanie dóbr jest kluczowe dla dalszego rozwoju logistyki w tym regionie, poniewa
konsumentami tych powierzchni s wszystkie podmioty
cucha logistycznego: sieci
handlowe, dystrybutorzy towarów, firmy wiadcz ce us ugi logistyczne (transportowe i
spedycyjne), przedsi biorstwa przemys owe (producenci towarów).
Kazachstan nie ma dost pu do oceanu, ale jest jednym z krajów po onym nam Morzem
Kaspijskim. Port w Aktau, dzia aj cy przez ca y rok, odgrywa istotn rol w kazachsta skim
transporcie wodnym. Tu krzy uj si szlaki transportowe prowadz ce do Rosji i dalej do
Europy Zachodniej. Obecnie port jest restrukturyzowany ze rodków EBOiR, co znacznie
zwi ksza jego przepustowo . Drugim kluczowym portem jest Bautino. Dobrze rozwija si
równie transport rzeczny. Irtysz jest rzek najbardziej wykorzystywan przez eglug w
Kazachstanie. Podstawowym problemem jest jednak brak statków, a 40% posiadanych
wymaga renowacji.
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Region Czarnomorsko-Kaspijski obejmuj cy osiem krajów postkomunistycznych:
Bu garie, Rumuni , Mo dawi , Ukrain , Bia oru , Gruzje, Armeni i Azerbejd an to ogromny
rynek, który zamieszkuje a 106,5 miliona konsumentów. Po ony nad Morzem Kaspijskim
Kazachstan ma dla tego regionu szczególne znaczenie. Wraz z Azerbejd anem kraje te
wyrastaj w ostatnich latach na jeden z wa niejszych wiatowych o rodków wydobycia
surowców energetycznych (ropy naftowej i gazu ziemnego). Europa upatruje w tych z ach
szans na osi gni cie bezpiecze stwa energetycznego i gwarancj nieprzerwanych dostaw
surowców. Azerbejd an i Kazachstan nie s jednak w stanie samodzielnie wykorzysta
swojego potencja u surowcowego. Eksploatacja nowych z
wymaga kosztownych bada ,
specjalistycznej technologii i kapita u. St d te stolice tych pa stw: Baku i Astana s
szczególnie zainteresowane w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów.13 Wraz z rozwojem
przemys u wydobywczego Kazachstanu oraz Azerbejd anu obserwuje si wzrost znaczenia
tranzytowego krajów czarnomorskich.
Kazachstan jest najwi kszym na wiecie zag biem o tak du ej ilo ci kluczowych surowców
nie tylko energetycznych, ale budowlanych, a tak e miedzi, z ota, platyny, srebra i uranu.
Jego mo liwo ci wydobywcze wci nie s wykorzystywane. Obserwuje si ci y wzrost
inwestorów z Europy Zachodniej, USA i Rosji, uruchamiane s nowe kopalnie i linie
transportowe. Przewiduje si , e w ci gu najbli szych 20 lat Kazachstan uzyska korzystne
po czenia drogowe, kolejowe i przesy owe zarówno z Europ , jak i z Chinami. Warto przy
tym zaznaczy , e mimo panuj cych w Kazachstanie i Azerbejd anie autorytarnych rz dów,
tamtejsze re imy s wyj tkowo agodne w porównaniu z bliskowschodnimi. Zainteresowany
we wspó pracy z Zachodem Kazachstan posiada tak e stabilna walut oraz rozwini ty system
finansowy.

5. Wspó praca ekonomiczna Polski i Kazachstanu

W ci gu ostatnich kilku lat obserwuje si znacz cy wzrost obrotów handlu zagranicznego
pomi dzy Polsk i Kazachstanem. Wed ug danych statystycznych w 2000 r. wyniós on 165
mln. Za okres od stycznia do sierpnia 2003 r. obrót towarowy pomi dzy Republik
Kazachstanu i Rzeczpospolit Polsk wyniós 293,5 mln. dolarów. Na t liczb sk ada si
eksport – 176,5 mln. i import – 63 mln.14
Struktura obrotu towarami mi dzy tymi dwoma pa stwami kszta tuje si raczej stabilnie.
Zmianom podlega nie tyle rodzaj pozycji towarowych, co ich wielko . Kazachstan
eksportuje do Polski takie kategorie towarów jak:
ropa naftowa i produkty ropopochodne (69,14%)
produkty chemii nieorganicznej (17,20%)
13
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bawe na w postaci surowca (7,70 %)
metale nieszlachetne (5,52%)
Do Kazachstanu z Polski importuje si :
maszyny i osprz t, osprz t kablowy i o wietleniowy (26,07%)
wyroby z metalurgii elaznej i kolorowej (11,27%)
meble, materia y drzewne i wyroby z drewna (10,34%)
wyroby farmaceutyczne, perfumeryjne i kosmetyczne (8,66%)
wyroby z celulozy (7,75%)
wyroby z plastiku i gumy (6,75%)
produkty spo ywcze, wyroby alkoholowe i napoje bezalkoholowe (4,96%)
materia y budowlane (4,72%)
inne towary i us ugi (14,35%)
Dla kontaktów handlowych Polski i szeroko rozumianego Wschodu ogromne znaczenie
ma le cy przy granicy z Polsk , a tak e Unii Europejskiej Brze . Po ony na przeci ciu
lotniczych, kolejowych i samochodowych tras komunikacyjnych z Europ , jest jednym z
najbardziej znacz cych w ów transportowo-komunikacyjnych Bia orusi. Przez region
brzeski przebiegaj najwi ksze szlaki kolejowe, samochodowe (drog l dow przechodzi ok.
80 % eksportu z krajów WNP do Europy), rzeczne i powietrzne, w tym korytarz tranzytowy
nr 2 Berlin – Warszawa – Brze – Mi sk – Moskwa. Bezpo rednie trasy do Wilna i Kijowa
cz Europ Zachodni z Rosja, a kraje nadba tyckie – z Ukrain i po udniem Europy. W
ramach rozwoju tranzytowych przewozów towarowych, a w szczególno ci relacji Wschód –
Zachód, koleje bia oruskie szczególna uwag po wi caj udoskonalaniu przewozu towarów
bezpo rednimi poci gami kontenerowymi. W relacji tej kursuj ju poci gi „Wschodni
wiatr”, „Kazachski wektor”, „Mongolski wektor”, „Wspólnota”, „ Wiking”. W kolejowy (
32 stacje oraz 44 przystanki kolejowe) obs uguje 6 kierunków (Moskwa, Kijów, Bria sk,
Wysoko-Litowsk, W odawa, Warszawa), zabezpieczaj c tranzyt z krajów WNP do pa stw
Europy Zachodniej. 15
Dlaczego warto inwestowa w Kazachstanie? Jakie korzy ci p yn ce z tego regionu
przekonuj coraz wi ksz liczb biznesmenów z Europy? Odpowiadaj c na to pytanie nale y
wymieni przede wszystkim:
obni enie kosztów produkcji
pozyskanie tanich surowców
eksploatacja perspektywicznych rynków
zdobycie przewagi konkurencyjnej
W Kazachstanie zarejestrowane s 42 przedsi biorstwa z kapita em polskim. W latach
2001-2003 polskie przedsi biorstwa i firmy wzi y udzia w 16 mi dzynarodowych
wystawach, które odby y si w miastach A maty oraz Astana („Woda 2001”, „KonsumerExpo 2001”, „Meble i wystrój wn trza 2001/2/3”, „KIOGE 2001”, „Interfood-Foodpack
2001/2”, „Kazindustry2002/3”, „Worldfood Kazachstan 2002”).
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4. Zako czenie
Republika Kazachstanu jest pa stwem, które w najbli szych latach b dzie kontynuowa o
rozwój sieci transportowo-magazynowych oraz kompleksowych centrów logistycznych.
Oznacza to, e rynek Azji Centralnej stanie si nie tylko bardziej dost pny z racji
optymalizacji kosztów i czasu transportu, ale równie z faktu zwi kszonego zaufania
zachodnich inwestorów. Nowoczesne rozwi zania technologiczne oraz sprowadzenie
obs ugi handlu zagranicznego do standardów mi dzynarodowych znacz co przybli to
pa stwo do krajów europejskich i umo liwi wykorzystanie ogromnego potencja u
tranzytowego jakim dysponuje Kazachstan.
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Summary
The article discusses the role of the Republic of Kazakhstan in the international cargo
transport. It occurs that this country has a lot of advantages that can bring it into the main
participant and the key partner in the modern international transport. Today logistics in
Kazakhstan with it’s transport corridirs offers a wide range of transport solutions within the
country and is going to be specialized in moving cargo between Russia, China, Central Asia
and European Union. The article presents choosen logistics’ projects with have already beed
introduced and take the chance of describing it’s consequences for this country on the global
arena.

17

