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I.

Informacje ogólne o kraju

Kazachstan jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się
krajów Azji. Zajmuje dziewiąte miejsce na świecie pod względem powierzchni (2,7 mln km²). Graniczy z Chinami (1460 km), Republiką Kirgiską (980 km), Turkmenistanem (380 km), Uzbekistanem (2300 km),
Federacją Rosyjską (6467 km), a przez Morze Kaspijskie (600 km) także
z Azerbejdżanem. Łączna długość granic wynosi 12 187 km.
Powierzchnia całkowita kraju wynosi 2 724 900 km², z czego 55% terytorium zajmują stepy i półpustynie, 24% góry i pustynie, 15% ziemie
uprawne i 5% lasy.
Wg danych Komitetu ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu na dzień 1 stycznia 2018 r., w kraju mieszka
18,2 mln osób.
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Kazachowie stanowią ok. 67% ludności, Rosjanie – ok. 20%, pozostałe
13% - to przede wszystkim Uzbecy, Ukraińcy, Ujgurzy, Tatarzy. Liczba
osób pochodzenia polskiego wg danych na początek 2018 roku wynosi
31 106 osób.
Język kazachski należy do grupy języków kipczackich z ałtajsko-tureckiej rodziny językowej. Funkcjonują dwa języki urzędowe: kazachski i rosyjski (który w praktyce jest częściej używany). W dniu 26 października
2017 roku Prezydent RK podpisał Dekret „O przejściu alfabetu języka
kazachskiego z cyrylicy na grafikę łacińską”. Zgodnie z dokumentem całkowite przejście alfabetu na grafikę łacińską powinno być zrealizowane
do 2025 roku. W dniu 20 lutego 2018 roku Prezydent zatwierdził nowy
alfabet oparty na literach alfabetu łacińskiego.
Wśród wierzących znajdują się wyznawcy wszystkich światowych religii: islamu - 70,2%, chrześcijaństwa (prawosławni, katolicy, protestanci)
- 26,2%, pozostałe religie - 3,6% mieszkańców.
Klimat Kazachstanu jest wybitnie kontynentalny. Średnia temperatura
w miesiącu styczniu wynosi od -19°C do -4°C, zaś w lipcu notuje się temperatury od +19°C do +29°C. Najniższa, występująca zimą temperatura
to -45 °C, zaś najwyższa, występująca latem dochodzi do +40°C.
Kazachstan podzielony jest na 2 strefy czasowe:
• Zachodnia Strefa Czasowa (GMT + 5): obejmuje obwody mangistauski, atyrauski, zachodnio-kazachstański oraz aktubiński;
• Wschodnia Strefa Czasowa (GMT + 6): obejmuje pozostałą, dominującą część terytorium Kazachstanu (m.in. Astana, Ałmaty, Karaganda,
Szymkient, Kyzyłorda, Kostanaj).
Między Polską a Wschodnią Strefą Czasową Kazachstanu w okresie
letnim występują 4 godziny różnicy czasowej, a w okresie zimowym 5
godzin.
Święta państwowe w Republice Kazachstanu:
• 1-2 stycznia – Nowy Rok
• 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet
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• 21-23 marca – Nauryz - Święto wiosny
• 1 maja – Święto jedności narodu kazachstańskiego
• 7 maja – Dzień Obrońcy Ojczyzny
• 9 maja – Dzień Zwycięstwa
• 6 lipca – Dzień Stolicy RK
• 30 sierpnia – Dzień Konstytucji
• 1 grudnia – Dzień Prezydenta Republiki Kazachstanu
• 16-17 grudnia – Dzień Niepodległości.
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II.

System polityczny

Kazachstan jest republiką z systemem prezydenckim. Zgodnie z Konstytucją RK z 1995 r. głową państwa jest Prezydent, w którego rękach
znajduje się szereg uprawnień nadzorczych i wykonawczych, włączając
prawo do powoływania Premiera, rozwiązywania parlamentu oraz desygnowania Akimów (prezydentów miast) obwodów i miast o znaczeniu
republikańskim (Ałmaty, Astana, Szymkent). Od 1991 r. Prezydentem
pozostaje Nursułtan Nazarbajew.
Władzę ustawodawczą w Kazachstanie sprawuje dwuizbowy parlament,
składający się z izby niższej – Mażylisu oraz izby wyższej – Senatu (reprezentującego także interesy samorządów).
Władze terenową sprawują organy uchwałodawcze obwodów i miast
republikańskich – maslichaty oraz organy wykonawcze – akimaty, stanowiące jednolity zhierarchizowany system terenowej administracji
państwowej. W myśl przepisów, akimaty czuwają nad realizacją ogólnopaństwowej polityki władzy wykonawczej w połączeniu z interesami
i potrzebami rozwoju danej jednostki terytorialnej. Na czele lokalnych
organów wykonawczych stoją akimowie. Od sierpnia 2013 r. akimowie
powiatów, gmin wiejskich, mniejszych miast oraz wsi wybierani są w wyborach powszechnych. Akimów obwodów, akimów miast o znaczeniu
ogólnokrajowym i akima stolicy kraju mianuje Prezydent na wniosek
premiera.
Kraj administracyjnie podzielony jest na 14 obwodów: akmoliński, aktiubiński, ałmatyński, atyrauski, wschodnio-kazachstański, żambulski,
zachodnio-kazachstański, karagandyjski, kostanajski, kyzyłordziński,
mangistauski, pawłodarski, północno-kazachstański, turkiestański.
Miasta Astana, Ałmaty i Szymkent posiadają status miast wydzielonych.
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© Evgeny Tkachenko, rzeka Iszym płynąca przez miasto Astana

Od 1998 r. stolicą kraju jest Astana (1,03 mln mieszkańców). Mieszczą
się w niej prawie wszystkie centralne urzędy państwowe (poza bankiem
centralnym) oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Astana nowe miasto”.
Wcześniej stolicą kraju było górskie miasto Ałmaty (1,8 mln mieszkańców), położone na południu kraju, które nadal pozostaje centrum biznesowym i gospodarczym Kazachstanu. W Ałmaty nadal mieści się siedziba Narodowego Banku Republiki Kazachstanu. W dniu 19 czerwca
2018 roku Prezydent Kazachstanu podpisał dekret o nadaniu miastu
Szymkient (1 mln mieszkańców) statutu miasta o znaczeniu republikańskim. W związku z tym miasto powinno stać się centrum pozyskiwania
inwestycji, technologii i zasobów intelektualnych.
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III. Podstawowe informacje
gospodarcze
W Kazachstanie zakłada się rozwój poszczególnych sektorów gospodarki, nie tylko wydobywczego i petrochemicznego, ale także rolnego, budowlanego, energetycznego (z uwzględnieniem OZE). Planuje
się rozwój infrastruktury logistyczno-transportowej, przemysłowej
i energetycznej, modernizację infrastruktury ciepłowniczej, rozwijanie budownictwa mieszkaniowego i socjalnego (budowa nowych szkół
i przedszkoli) oraz pozyskiwanie i wdrażanie innowacyjnych technologii. Wszystko to stanowi dla polskich przedsiębiorstw olbrzymi potencjał eksportowy i inwestycyjny.
Zamiarem rządu jest doprowadzenie do wzrostu produkcji towarów
gotowych, w tym w oparciu o nowoczesne technologie. W dalszej perspektywie Kazachstan ma się stać głównym ogniwem łączącym ekonomiczne regiony Europy, Azji obszaru Oceanu Spokojnego i Azji Południowej. Wykorzystując swoje tranzytowe położenie dla przewozu
towarów pomiędzy Chinami a Europą, Kazachstan chce stać się głównym graczem, centrum przesyłowym w regionie Azji Środkowej, ośrodkiem pozyskiwania kapitału i inwestycji, miejscem lokowania siedzib
regionalnych przedsiębiorstw produkcyjnych lub filii największych firm
światowych, a także dostawców międzynarodowych usług serwisowych,
ukierunkowanych na rynek środkowo-azjatycki. Będzie to wymagało
podjęcia znaczących inwestycji w szeroko pojętą infrastrukturę. Zakłada się budowę nowych dróg szybkiego ruchu (autostrad), modernizacje
istniejących oraz budowę nowych dróg kolejowych, budowę nowych
terminali lotniczych i kolejowych, centrów logistycznych na wschodzie
kraju, rozwój portów nad Morzem Kaspijskim celem zwiększenie eksportu drogą morską.
Do 2050 r. Kazachstan chciałby znaleźć się w gronie 30 najbardziej rozwiniętych państw świata. Informacja ta znalazła się w strategii Kazachstan
2050 ogłoszonej przez Prezydenta w 2012 r. Jej uzupełnieniem są dwa
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inne dokumenty: Nowa Polityka Ekonomiczna „Promienny Szlak” (NEP RK
– Nurły Żoł) oraz Plan Narodu – 100 konkretnych kroków, które zakładają 5
reform instytucjonalnych, aktywną współpracę z biznesem prywatnym,
pozyskanie BIZ oraz prywatyzację aktywów państwowych. Plany te zostały potwierdzone w kolejnych posłaniach Prezydenta do narodu w latach 2017 i 2018, w których podkreślono potrzebę rozwoju innych gałęzi
przemysłu z zastosowaniem technologii cyfrowych, potrzebę obniżenia
udziału sektora państwowego w tworzeniu PKB do 15% (średni poziom
w krajach OECD), potrzebę zwiększenia realizacji projektów inwestycyjnych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz potrzebę
walki z korupcją.
Aktualnie podstawą do opracowania szczegółowych programów sektorowych jest Pięć Inicjatyw Społecznych Rozwoju Kraju, ogłoszonych przez
Prezydenta Kazachstanu w marcu 2018 roku, podczas wspólnego posiedzenia obu izb parlamentu. Są to:
• nowe możliwości kupna mieszkania,
• zmniejszenie obciążeń podatkowych,
• rozszerzenie możliwości udzielania mikrokredytów,
• gazyfikacja kraju,
• zwiększenie dostępności i jakości wykształcenia wyższego.
Kazachstan przeprowadza szeroką prywatyzację przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki. Przewiduje się, że udziały państwa w gospodarce
mają się zmniejszyć do 15%. Łącznie sprywatyzowane mają zostać 783
podmioty, w tym 48 dużych firm należących do państwowego holdingu
Samruk-Kazyna.
Na dzień 1 stycznia 2018 roku z zaplanowanych do sprzedaży 463 obiektów własności państwowej wystawiono 289, w tym sprzedano 190 obiektów, zreorganizowano lub rozpoczęto likwidację – 162.
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Podstawowe wskaźniki
makroekonomiczne
gospodarki Kazachstanu

Tabela nr. 1 – Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki
Kazachstanu
Wskażniki

2015

2016

2017

2018
(styczeń-marzec)

PKB (bln KZT)

40,8

45,7

51,9

11,5

PKB (wzrost/spadek w %)

1,2

1,0

4,0

4,1

PKB (per capita, tys. USD)

10,3

6,9

8,8

-

Deficyt budżetowy (% PKB)

1,6

2,0

5,7

-

Dług publiczny (% PKB)

21,6

22,0

26

-

Inflacja (%, średnioroczna)

13,6

8,5

7,1

6,6

Bezrobocie (w %)

5,0

4,9

4,9

4,9

Eksport (mld USD)

45,7

36,8

48,3

12,5

Import (mld USD)

30,2

25,2

29,3

4,4

Napływ BIZ do Kazachstanu (mld
USD)

14,8

20,6

20,8

6,7

Kazachstańskie BIZ (mld USD)

7,0

4,4

1,9

0,3

Źródło: Komitet ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK oraz Narodowy Bank RK

Waluta używana w Kazachstanie to tenge (KZT). Średni kurs tenge
w 2017 r. wynosił: 1USD = 326,00 KZT, 1 EUR = 368,32 KZT. Średni kurs
za I kwartał 2018 roku wyniósł: 1 USD = 323,22 KZT, 1 EUR = 397,25
USD.
(Informacyjnie: W sierpniu 2015 r. władze zrezygnowały ze stosowania regulowanego kursu tenge, dostosowując kazachstańską walutę do rzeczywistych sił podaży
i popytu. Spowodowało to natychmiastową dewaluację tenge w stosunku do dolara
(o 36,5%), a także w relacji do innych walut zagranicznych. Wcześniej bank centralny bronił kursu tenge poprzez interwencje na rynku walutowym (w sumie 28 mld
USD) i zaostrzenie polityki pieniężno-kredytowej, co doprowadziło do obniżenia do-

12

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Kazachstanu

stępności kredytów oraz zmniejszenia oficjalnych rezerw dewizowych i dolaryzacji
depozytów bankowych. Władze postanowiły upłynnić kurs tenge i przeorientować
politykę pieniężno-kredytową w kierunku realizowania celu inflacyjnego).
Liczba zarejestrowanych osób prawnych według stanu na 1 kwietnia
2018 roku wynosi
420 486 firm, tj. o 7,3% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku
(w tym małych firm z liczbą pracowników mniej niż 100 osób – 411 715
firm).
W okresie styczeń-marzec 2018 roku najwięcej firm zarejestrowano
w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego (w tym naprawa samochodów i motocykli) – 29,9%. Na drugim miejscu plasuje się budownictwo – 13,7%, zaś na trzecim – świadczenie pozostałych rodzajów usług
– 8,9%.
W strukturze tworzenia PKB w 2017 roku produkcja towarów wyniosła
36,5%, usługi – 57,0%. Główny udział w tworzeniu PKB miały: przemysł
– 26,5%, handel hurtowy i detaliczny; naprawa samochodów i motocykli
– 16,4%.
Liczba bezrobotnych w marcu 2018 r. wyniosła 439,8 tys. osób. Poziom
bezrobocia wyniósł 4,9%. Przeciętne nominalne wynagrodzenie w marcu
2018 roku wyniosło 157 930 KZT.
Inflacja w 2017 roku wyniosła 7,1%. Ceny na produkty spożywcze wzrosły o 6,5%, na produkty niekonsumpcyjne – o 8,9%, na usługi – o 5,9%.
Inflacja za I kwartał 2018 roku wyniosła 1,8%. Ceny na produkty spożywcze wzrosły o 2,2%, na produkty niekonsumpcyjne – o 1,3%, na usługi –
o 1,7% (za trzy miesiące 2018 roku w stosunku do grudnia 2017 roku).
Wielkość inwestycji w środki trwałe w 2017 r. wyniosła 8749,3 mld KZT,
tj. o 5,5% więcej niż rok wcześniej. Największy udział w inwestycjach
w środki trwałe miała branża górnicza – 34% oraz transport i logistyka
– 14,1%.
Wielkość inwestycji w środki trwałe w I kwartale 2018 roku wyniosła
1913,5 mld KZT, to jest o 39,5% więcej, niż w analogicznym okresie 2017
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roku. Największy udział w inwestycjach w środki trwałe miała branża
górnicza – 47,1%, transport i logistyka – 10,5%.
W 2017 roku według danych „Transparency International” Kazachstan
pod względem zagrożenia korupcją, w rankingu światowym, zajmuje
122 pozycję na 180 klasyfikowanych państw świata. Kazachstan, uczestnicząc w tym rankingu od 1999 roku, po raz pierwszy uznany został za
kraj, który już nie należy do kategorii najbardziej skorumpowanych
państw świata.
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V.

Główne sektory gospodarki

Kazachstan posiada bogate zasoby surowców naturalnych. W tym kraju
obecnych jest 99 pierwiastków chemicznych tablicy Mendelejewa (zbadano złoża 70 pierwiastków, a zasoby 60 wykorzystywane są w przemyśle). Do najważniejszych bogactw naturalnych Kazachstanu zaliczamy:
ropę naftową i gaz ziemny, węgiel, uran, miedź, złoto, cynk i ołów, żelazo,
baryt, wolfram, pozostałe metale rzadkie i metale ziem rzadkich.
1.

Sektor naftowo-gazowy

Sektor naftowo-gazowy jest kluczową gałęzią przemysłu. Dochody
z jego działalności stanowią znaczną część PKB oraz dochodów z wymiany zagranicznej. Obecnie Kazachstan należy do czołowych krajów
pod względem wielkości wydobycia ropy naftowej – ponad 80 mln ton
ropy naftowej oraz kondensatu gazowego rocznie. Do 2020 roku planuje
się zwiększyć wydobycie roczne do 120 mln ton. Kraj zajmuje 9. miejsce
w świecie pod względem potwierdzonych zasobów ropy naftowej oraz
2. wśród krajów WNP (po Rosji). Udział Kazachstanu w strukturze światowych zasobów ropy naftowej wynosi około 1,8%.
Roczne wydobycie gazu wynosi 48 mld m3.
Większość rezerw skupiona jest w okolicach ropo- i gazonośnych obszarów Tengiz, Karaczaganak i Kaszagan.
Złoże „Kaszagan” – jedno z największych złóż morskich. Wielkość zasobów ropy wynosi tam ok. 4,65 mld ton. Eksploatację złoża rozpoczęto pod
koniec 2016 r. Do 2020 r. planuje się wydobyć do 30 mln ton. Wydobycie
prowadzi firma North Caspian Operating Company, której udziałowcami są: KazMunajGaz, włoski Eni, francuski Total, brytyjsko-holenderski
Royal Dutch Shell, amerykański Exxon Mobil (wszystkie posiadają po
16,81% udziałów w projekcie), chińska firma China National Petroleum
Corporation (8,4%) oraz japoński Inpex (7,56%). Przesyłem ropy zajmuje
Kazachstan przewodnik po rynku
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się firma Caspian Pipeline Consorcium (Каспийский трубопроводный
консорциум – KTK – ros.). W 2017 roku zakończony został projekt, dzięki
któremu zwiększono możliwości przesyłowe systemu rurociągowego
KTK do 52 mln ton surowca na odcinku kazachstańskim.
Złoże „Tengiz” – jedno z największych i najgłębiej położonych w świecie.
Wielkość zasobów wynosi 3,2 mld ton ropy naftowej oraz 1,8 bilionów
m3 gazu ziemnego. Wydobycie prowadzi firma Tengizshevroil utworzona w 1993 roku, zgodnie z umową rządu Kazachstanu i amerykańskiej
spółki Chevron w celu eksploatacji tego złoża. Udziałowcami firmy są
amerykański koncern Chevron (50%), ExxonMobil (25%), kazachstański
koncern państwowy KazMunajGaz (20%) oraz LUKArko (5%).
Złoże „Karaczaganak” – jedno z największych w świecie. Wielkość zasobów
wynosi 1,3 mld ton węglowodorów płynnych oraz 1,3 biliona m3 gazu. Karaczaganakski projekt realizowany jest w ramach Ostatecznego Porozumienia o Podziale Produkcji, zawartego pomiędzy rządem Kazachstanu i konsorcjum spółek zagranicznych: British Gas (32,5%), Eni (32,5%), Chevron
(20%) oraz Lukoil (15%). Jedynym operatorem projektu są spółki British
Gas i Agip.
Obecnie ok. 80% wydobywanej ropy naftowej Kazachstan przeznacza
na eksport. Czołowymi odbiorcami kazachstańskiej ropy naftowej są
od wielu lat Włochy (29%), Holandia (14%), Chiny (10%), Francja (8%),
a w ostatnich latach także Szwajcaria, Litwa czy Portugalia.
System rurociągowy umożliwia transport ropy w kilku kierunkach zagranicznych. Do Europy Kazachstan eksportuje ropę, poprzez system
KTK, do rosyjskiego portu Noworosyjsk, a dalej przez Morze Czarne do
Europy. Do Chin ropę eksportuje się poprzez połączenie Atasu (Kazachstan) - Alashankou (Chiny).
W Kazachstanie znajdują się trzy duże rafinerie ropy naftowej: Atyrauska – moce przerobowe do 4,6 mln t rocznie, Szymkencka („PetroKazakhstan Oil Products”) - do 4,3 mln t mocy rocznie, Pawlodarska – 4,6
mln t mocy rocznie oraz niewielka rafineria Caspi Bitum. Od 1 stycznia
2018 roku wszystkie trzy rafinerie rozpoczęły produkcję oleju napędowego ekologicznej klasy K4 i K5 (odpowiedniki Euro-4, Euro-5) i wówczas w Kazachstanie zabroniono produkcji produktów ropopochod-
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nych ekologicznej klasy K2, K3. Jednak paliwo klasy K2 będzie można
wykorzystywać, dopóki nie skończą się jego zapasy na bazach i stacjach
benzynowych.
Pod koniec 2017 roku udział elektrowni gazowych w produkcji energii
elektrycznej wyniósł 20,2%. W ramach realizacji Pięciu Inicjatyw Prezydenta
RK, opracowuje się pierwszy etap projektu budowy gazociągu magistralnego „Saryarka” na trasie „Kyzyłorda-Żezkazgan-Karaganda-Astana” o długości 1 081 km. Ten odcinek gazociągu pozwoli zapewnić dostawy gazu
ziemnego do elektrociepłowni Astany, 2-ch obwodów i 171 miast i wsi.
W I kwartale 2018 roku w Kazachstanie wydobyto 22 378,8 tys. ton ropy
naftowej z kondensatem gazowym (106,1% w stosunku do 2017 roku,
102% w stosunku do planu na 2018 roku).
W rafineriach przetworzono 3 894,6 tys. ton ropy naftowej (109,6% w stosunku do 2017 roku, 102% w stosunku do planu na 2018 rok), w tym:
- w rafinerii pawłodarskiej – 1 313,7 tys. ton (101% r/r)
- w rafinerii szymkenckiej – 1 193,2 tys. ton (120% r/r)
- w rafinerii atyrauskiej – 1 276,6 tys. ton (105,5% r/r)
- w Caspi Bitum – 111,1 tys. ton (2,2 razy więcej niż w 2017 roku).
W okresie styczeń-marzec 2018 roku eksport kazachstańskiej ropy naftowej oraz kondensatu gazowego wyniósł 17 982,5 tys. ton (105% w stosunku do 2017 roku), w tym poprzez:
- KTK – 13 289,9 tys. ton (109,1% r/r)
- rurociąg Atyrau-Samara – 3 562,9 tys. ton (95,1% r/r)
- port morski Aktau – 508,7 tys. ton (76,2% r/r)
- rurociąg Atasu- Alashankou – 367,4 tys. ton (68,6% r/r)
- Zakład Przetwórstwa Gazu w Orenburgu (miasto w Federacji Rosyjskiej nad
granicą z Kazachstanem) – 181,5 tys. ton (76,2% r/r)
- koleje – 72,1 tys. ton (33,5% r/r)
2.

Sektor węglowy

Przemysł węglowy również jest ważnym sektorem gospodarki. Zgodnie
z danymi statystycznymi BP Statistical Review of World Energy, June
2017, Kazachstan znajduje się na 8 miejscu na świecie pod względem wydobycia węgla, posiadając 2,2% światowych zapasów tego surowca (25,6
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mld ton) oraz na 10 pod względem wielkości produkcji (102,4 mln ton
czyli 1,4% produkcji światowej).
W kraju znanych jest ponad 300 złóż węgla o zapasach geologicznych
170,2 mld ton. Ponad 9/10 zapasów znajduje się w centralnej i wschodniej części Kazachstanu. Największymi zagłębiami są Ekibastuzki (12,5
mld ton), Karagandyjski (9,3 mld ton) oraz Turgajski (5,8 mld ton).
W Kazachstanie wydobycie węgla realizują 33 spółki (5 zagranicznych
i 28 lokalnych). Prawie wszystkie z nich znajdują się w składzie dużych
struktur energetycznych i metalurgicznych. Cała branża węglowa jest
prywatyzowana. Państwo ma tyko 50% w „Bogatyr Komir” Sp. z o.o., która jest częścią holdingu państwowego „Samruk-Energo”.
Przemysł węglowy zapewnia produkcję 74% energii elektrycznej, w pełni
zabezpiecza produkcję koksochemiczną, w całości zaspokaja zapotrzebowanie na paliwo w sektorze komunalnym i dla ludności.
Tabela nr. 2 - Bilans zasobów i wykorzystania węgla w okresie styczeń-marzec 2018 / tys. ton
I kw. 2017

I kw. 2018

Wzrost w ciągu roku %

Węgiel kamienny
Zasoby

28 166,7

28 469,6

101,1

Produkcja

28 125,9

28 358,3

100,8

Import

40,8

111,3

2,7 r.

Wykorzystanie

28 166,7

28 469,6

101,1

Eksport

7 359,9

5 149,1

70

Sprzedaż na rynku wewnętrznym

20 806,8

23 320,5

112,1

Węgiel brunatny
Zasoby

1 444,4

1 514,7

104,9

Produkcja

1 444,3

1 514,7

104,9

Import

-

-

-

Wykorzystanie

1 444,4

1 514,7

104,9

Eksport

785,8

725,3

92,3

Sprzedaż na rynku wewnętrznym

658,5

789,4

119,9

Źródło: Komitet ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej Kazachstanu
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3.

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Ustawodawstwo RK przewiduje stymulowanie i wsparcie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej
i ciepła w Kazachstanie. Plan rozwoju strategicznego Republiki Kazachstanu do
roku 2020 przewiduje zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii
w całkowitej produkcji energii do ponad 3% w 2020 r.
Wg danych Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu, w 2017
roku wyprodukowano ok. 1,1 mld kWh „zielonej energii”. W 2018 roku
planuje się wprowadzić jeszcze ok. 138 MW mocy z OZE.
Na dzień dzisiejszy w kraju działa 58 przedsiębiorstw, wykorzystujących
OZE o ogólnej mocy 352 MW. W 2018 roku planuje się zwiększyć ten
wskaźnik do 490 MW (68 obiektów).
W maju 2018 roku w Astanie odbyła się prezentacja i otwarcie Międzynarodowego Centrum Zielonych Technologii i Projektów Inwestycyjnych. Działalność Centrum skierowana jest na prowadzenie i wdrażanie
projektów, w tym poszukiwanie potencjalnych inwestorów, opracowywanie analiz technicznych projektów oraz zapewnienie możliwości
transferu najlepszych zielonych technologii w regionie Azji Centralnej.
4.

Energia elektryczna

Produkcję energii elektrycznej w Kazachstanie realizuje 128 elektrowni.
Wg stanu na dzień 01.01.2018 r. ogólna zainstalowana moc elektrowni
w kraju wynosi 21 672,9 MW, dyspozycyjna moc – 18 791,4 MW.
Operatorem jednolitego systemu energetycznego Kazachstanu jest
KEGOC S.A. (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company). Na
stanie spółki znajdują się 363 linie napowietrzne o mocy 0,4-1 150 kW
o ogólnej długości 25 707,248 km.
Udziały w tworzeniu energii elektrycznej w skali kraju wyglądają następująco: węgiel – ok. 56%, ropa naftowa – ok. 21%, gaz ziemny – ok. 20%,
energetyka wodna - ok. 3%.
W okresie styczeń-marzec 2018 roku w Kazachstanie wyprodukowano
29,455 mld kWh, t.j. o 8,6% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.
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VI.

Infrastruktura transportowa

W ramach Państwowego Programu Rozwoju Infrastruktury „Nurły Żoł” na lata 20152019 w Kazachstanie trwa modernizacja i budowa autostrad, rozchodzących
się, jakby na planie „gwiazdy” w pięciu podstawowych kierunkach ze stolicy
kraju – Astany: „Centrum - Północ”, „Centrum - Wschód”, „Centrum - Południe”, „Centrum - Zachód” oraz na „Południowy - Wschód”. W 2017 roku oddano do eksploatacji 311 km dróg, wyremontowano 1 972 km.
Przez Kazachstan przechodzą następujące korytarze międzynarodowe:
Taszkent-Szymkent-Taraz-Ałmaty-Chorgos, Szymkent-Kyzyłorda-Aktobe-Uralsk-Samara, Ałmaty-Karaganda-Astana-Pietropawłowsk, Astrachań-Atyrau-Aktau-granica Turkmenistanu, Omsk-Pawłodar-Semipałatińsk-Majkapczagaj, Astana-Kostanaj-Czeliabińsk-Jekaterinburg.
Rozwija się również infrastruktura kolejowa. W 2017 roku zakończono
budowę drugiej linii na odcinku Ałmaty-Szu, co sprzyjało zwiększeniu
tranzytu z Chin do Europy, krajów Azji Centralnej, Zatoki Perskiej i z powrotem. Innym ważnym projektem jest budowa linii kolejowej wokół
stacji Ałmaty, w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Linia ta
dwukrotnie skróci terminy dostarczania ładunków tranzytowych poprzez stację i zmniejszy o 40% wielkości operacji rozładunkowych. W ramach rozwoju transkaspijskich przewozów multimodalnych, na etapie
końcowym znajduje się projekt kompleksu promowego portu Kuryk.
Uruchomiony w 2016 roku kolejowy terminal promowy zapewnił już
przewóz 1,5 mln ton ładunków. Wdrożono transportowo-logistyczny
serwis z uruchomieniem kolejowych regularnych linii kontenerowych
Chiny-Europa-Chiny (w tym pociąg kontenerowy na trasie Łódź –
Chengdu w Chinach) na 15 marszrutach międzynarodowych z podstawowych punktów konsolidacji ruchu towarowego w Chinach.
Suchy port w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) „Chorgos –
Wschodnia Brama” w połączeniu technologicznym z dwoma przejścia-
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mi kolejowymi na granicy z Chinami oraz autostradą Zachodnia Europa
– Zachodnie Chiny tworzy silny hub transportowo-logistyczny. Pozwala
on na skuteczne rozprowadzenie ruchu towarowego z Chin do Europy
oraz krajów Azji Centralnej, Turcji oraz krajów Zatoki Perskiej. Warto
dodać, iż transport kolejowy ze stacji Chorgos do portu Kuryk ponad
dwukrotnie skraca czas dostarczenia ładunków, w porównaniu z dostawami samochodowymi.
Dodatkowym impulsem rozwoju przewozów transkaspijskich było
uruchomienie we wrześniu 2017 roku linii kolejowej Baku-Tbilisi-Kars.
Dla Kazachstanu jest to kolejne wyjście na Morze Czarne i Śródziemne.
Zwiększają się również wielkości przewozów na trasach: Chiny – Kazachstan – Turkmenistan – Iran, Chiny – Rosja, Chiny – Azja Centralna.
Międzynarodowe połączenia lotnicze obsługują 11 portów lotniczych,
a dodatkowo 7 portów lotniczych obsługuje połączenia lokalne. W Kazachstanie działają 53 firmy lotnicze: 20 realizują komercyjne przewozy
lotnicze (w tym 7 linii lotniczych, realizujących regularne przewozy pasażerskie: AirAstana, SCAT, Zhezkazgan-Air, Zhetysu, Bek Air, Qazaq Air,
Jużnoje Niebo), 32 – wykonują usługi serwisowe.
2 kazachstańskie firmy lotnicze – Air Astana oraz SCAT – są członkami
IATA.
5 firm – Air Astana, SCAT, Prime Aviation, Kaz Air Jet oraz Comlux-KZ –
mają prawo na wykonywanie lotów do Europy.
W czerwcu 2017 roku uruchomiono nowy terminal lotniska Astany,
zwiększając potencjał przepływu pasażerów z 3,5 do 8,2 mln osób rocznie. Modernizacja dodatkowego terminala lotniska Ałmaty zaplanowana
jest na 2019 rok. Ponadto, wszystkie 18 lotnisk kraju zostanie doprowadzone do standardów zgodnych z wymogami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.
Od maja 2017 r. funkcjonuje bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy
Polską a Kazachstanem na linii Warszawa-Astana. Istnieje także możliwość zakupu biletu na trasie Warszawa-Ałmaty, z przesiadką w Astanie.
Połączenia morskie poprzez Morze Kaspijskie zapewniają porty w Aktau
i Kuryk, które obsługują głównie przewozy towarowe.
Kazachstan przewodnik po rynku
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Mapa transportowa Republiki Kazachstanu

Źródło: http://nkregion.kz/info/maps/63-railways.html
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Wg danych Komitetu ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej Kazachstanu, w okresie styczeń-marzec 2018 roku przedsiębiorstwa
transportowe republiki przewiozły 847,8 mln ton ładunków, t.j. o 4,3%
więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Obroty ładunkami wyniosły 136,6 mld tkm (wzrost o 9,1% r/r).
W I kwartale 2018 roku przewieziono 5 417,9 mln pasażerów (o 0,9% więcej, niż w I kwartale 2017 roku), przewozy pasażerskie wyniosły 65,5 mld
pkm (wzrost o 4,5% r/r).
Udziały rodzajów transportu w ogólnej wielkości przewiezionych ładunków:
- samochodowy – 80,65%
- kolejowy – 11,21%
- rurociągowy – 8,05%
- inne (lotniczy, wewnętrzny wodny, morski) – 0,38%
Udziały rodzajów transportu w przewozach pasażerskich:
- samochodowy – 88,66%
- kolejowy – 6,06%
- lotniczy – 5,28%
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VII. Formy prowadzenia
działalności gospodarczej
Inwestorzy zagraniczni mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Kazachstanu w czterech formach: przedstawicielstwa, filii (oddziału), spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2004 r.
funkcjonuje „zasada jednego okienka”, na podstawie którego rejestracja
trwa 10 dni roboczych. W tym celu niezbędne dokumenty przesyła się
do Ministerstwa Sprawiedliwości RK, które samodzielnie przekazuje
zgłoszenie do odpowiednich urzędów.
Przedstawicielstwo nie jest odrębną osobą prawną. Jego działalność ogranicza się do ochrony i reprezentowania interesów firmy zagranicznej oraz
działalności (np. marketingowej) nieprzynoszącej dochodów. Działa na
podstawie regulaminu wydanego przez spółkę zagraniczną (założycielską), który podlega rejestracji przez Ministerstwo Sprawiedliwości RK
oraz jego organy terytorialne (rejestracyjne). Kapitał zakładowy nie jest
wymagany. Przedstawicielstwo zarządzane jest przez kierownika/dyrektora na podstawie indywidualnego pełnomocnictwa udzielanego przez
firmę macierzystą.
Filia (zwana także oddziałem) nie jest odrębną osobą prawną, jednakże
może prowadzić działalność gospodarczą przynoszącą dochód, ograniczoną do przedmiotu działalności spółki zagranicznej (założyciela).
Działa na podstawie regulaminu wydanego przez spółkę zagraniczną
oraz podpisanego przez upoważnioną osobę, który podlega rejestracji
przez sąd. Kapitał zakładowy nie jest wymagany. Filię, na podstawie pełnomocnictwa założyciela, reprezentuje kierownik/dyrektor oddziału.
Przedstawicielstwo lub filia (odział) mogą zatrudniać pracowników.
Wszelkie umowy z podmiotami trzecimi są zawierane w imieniu spółki
zagranicznej (założycielskiej). Wszelki majątek przedstawicielstwa na
terenie kraju rejestracji jest majątkiem podmiotu założycielskiego.
Kazachstan przewodnik po rynku
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (TOO – товарищество с ограниченной общественностью) jest oddzielną osoba prawną i uważana jest
za podmiot kazachstański. Działalność może obejmować różne obszary
działalności. Udziałowcami może być jedna lub więcej osób fizycznych
lub prawnych zaś kapitał statutowy jest podzielony na udziały. Udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność spółki, jedynie za
ryzyko strat związanych z jej działalnością do wysokości wniesionych
przez siebie udziałów, którymi mogą być środki pieniężne, papiery wartościowe, przedmioty, prawa własności, w tym związane z ziemią i własnością intelektualną. Spółka musi mieć organ wykonawczy w postaci
jednej osoby lub ciała kolektywnego oraz może posiadać radę nadzorczą
i komisję rewizyjną.
Spółka z o.o. zarządzana jest przez zgromadzenie wspólników lub wspólnika (jeżeli jest jedyny). Organ wykonawczy – zarząd – może być jednolub wieloosobowy.
Sp. z o.o. może posiadać swój majątek. Wszelkie umowy zawierane są
w imieniu spółki z o.o. nie zaś podmiotu założycielskiego.
Spółka akcyjna (AO – акционерное общество) jest oddzielną osobą prawną i uważana jest za podmiot kazachstański. Działalność może obejmować różne rodzaje działalności. Spółka emituje papiery wartościowe
(akcje-udziały) w celu pozyskania funduszy na swoją działalność. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za działalność spółki, jedynie
za ryzyko strat związanych z działalnością spółki do wysokości wniesionych przez nich udziałów.
Akcje emitowane przez spółkę mogą być zwykłe (upoważniają do udziału w walnym zgromadzeniu, otrzymania dywidendy i części aktywów
w przypadku jej likwidacji) i uprzywilejowane (posiadacze otrzymują dywidendę w określonej zagwarantowanej wysokości i są do niej
uprawnieni w pierwszej kolejności przed posiadaczami akcji zwykłych,
ich udział nie może przekraczać 25% kapitału statutowego). Założyciele
mogą też wyemitować tzw. „złotą akcję”, której posiadacz nie uczestniczy w tworzeniu kapitału statutowego ani nie otrzymuje dywidendy, ale
może zgłaszać sprzeciw w sprawach wymienionych w statucie spółki.
W Kazachstanie istnieją dwa rodzaje spółek akcyjnych:
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a) zamknięta - emisja akcji ograniczona jest tylko do akcjonariuszy, których liczba nie może być większa niż 100 i nie mogą być one przedmiotem obrotu na giełdzie,
b) otwarta - nieograniczona liczba akcjonariuszy, którzy dowolnie
dysponują swoimi akcjami; udziały są notowane na giełdzie papierów
wartościowych. Spółka akcyjna otwarta powinna mieć co najmniej 500
akcjonariuszy.
Podobnie jak w innych porządkach prawnych spółka akcyjna uważana
jest za korzystną formę dla prowadzenia dużych przedsięwzięć gospodarczych.
Spółka akcyjna może posiadać swój majątek. Wszelkie umowy zawierane są w imieniu spółki a nie podmiotu założycielskiego.
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VIII. System podatkowy
Zgodnie z Kodeksem Podatkowym RK z dnia 10 grudnia 2008 r. (z późniejszymi
zm.) w Kazachstanie obowiązują:
• VAT (НДС – Налог от Добавленной Стоимости) - 12%
• PIT (ИПН – Индивидуальный подоходный налог) – od 5 do 10%
• CIT (КПН – Корпоративный подоходный налог) - 10% (działalność rolnicza), 20% (pozostała działalność)
• Podatek socjalny (odpowiednik składki ZUS) - 10%.
Podatek VAT nalicza się od wartości sprzedaży towarów, robót i usług,
jak również w stosunku do importu. Eksport towarów jest opodatkowany według stawki zerowej. Niektóre rodzaje działalności są zwolnione
z podatku VAT (np. usługi finansowe świadczone przez instytucje finansowe, usługi leasingu finansowego, usługi notarialne i adwokackie,
obrót papierami wartościowymi i złotem inwestycyjnym). Dla indywidualnych przedsiębiorców, osób prawnych – rezydentów i nierezydentów istnieje wymóg zarejestrowania się jako podatnik VAT, jeśli roczne
obroty przekraczają określony pułap. Zwroty VAT są na ogół dostępne
w odniesieniu do nadwyżki naliczonego podatku VAT, pod warunkiem,
że zostały spełnione określone kryteria. Okresem rozliczeniowym jest
kwartał kalendarzowy.
Podatki akcyzowe stosuje się do sprzedaży i importu ropy naftowej,
kondensatu gazowego, benzyny (z wyłączeniem paliwa lotniczego),
oleju napędowego (paliwa do silników Diesla), spirytusu i napojów alkoholowych, piwa, tytoniu oraz samochodów osobowych o pojemności
silnika powyżej 3 dcm³.
Dla przedsiębiorstw przewidywane są preferencje podatkowe w celu
realizacji inwestycji. Udzielanie ulg inwestycyjnych przewidywane jest
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w postaci: inwestycyjnych preferencji podatkowych (CIT, preferencje
w podatku od nieruchomości i w podatku gruntowym), zwolnienie
z opodatkowania wwożonego sprzętu inwestycyjnego, państwowe granty np. w postaci gruntów itd.
W 2018 roku sprzedawcy internetowi (Online shopping) na okres pięciu
lat zostali zwolnieni z podatku CIT. Takie zmiany zostały wprowadzone
do nowego Kodeksu podatkowego.
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IX.

System finansowy

Republika Kazachstanu posiada najlepiej rozwinięty system finansowy
wśród krajów Azji Środkowej. Państwo realizuje swoją politykę finansową poprzez Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Republiki
Kazachstanu.
Funkcjonuje Kazachstańska Giełda Papierów Wartościowych S.A.
(KASE – Kazakhstan Stock Exchange). Na Giełdzie obecne są głównie
banki i państwowy fundusz emerytalny. Działają także towarzystwa
ubezpieczeniowe oraz firmy leasingowe. KASE zajmuje drugie miejsce
wśród giełd WNP pod względem wielkości operacji na papierach wartościowych oraz 6. pod względem poziomu kapitalizacji akcji giełd FEAS.
Od stycznia 2018 r. rozpoczęło działalność Międzynarodowe Centrum
Finansowe Astana (AIFC – Astana International Financial Centre),
które działa na bazie prawa brytyjskiego. Główne kierunki działalności
centrum to: rozwój rynku kapitału, zarządzanie aktywami, zarządzanie
majątkiem zamożnych osób fizycznych, finansowanie islamskie, nowe
technologie finansowe.
Tabela nr. 3 - Ranking kazachstańskich banków komercyjnych pod
względem wielkości kapitału, wg stanu na kwiecień 2018 r. /mln KZT

Nazwa banku

Kraj pochodzenia

Wielkość
kapitału

Przyrost od
początku roku

1.

Halyk Bank

Kazachstan

821,63

56,82

2.

Kazkommertsbank

Kazachstan

287,53

-1,22

3.

Tsesnabank

Kazachstan

187,33

-26,13

4.

ForteBank

Kazachstan

182,69

-3,8

Pozycja
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5.

House Construction Savings
Bank of Kazakhstan

Kazachstan

176,17

24,95

6.

Kaspi Bank

Kazachstan

170,71

12,36

7.

Sberbank

Rosja

155,55

-7,56

8.

Citibank Kazakhstan

USA

142,04

9,17

9.

Bank RBK

Kazachstan

110,14

-67,25

10.

Bank CenterCredit

Kazachstan

102,59

-23,14

11.

ATFBank

Kazachstan

97,44

2,38

12.

Eurasian Bank

Kazachstan

90,91

-12,04

13.

Nurbank

Kazachstan

63,67

11,4

14.

Alfa-Bank

Rosja

55, 4

-0,61

15.

Home Credit and Finance
Bank

Czechy

50,55

3,07

16.

Qazaq Banki

Kazachstan

48,35

0,93

17.

Astana Banki

Kazachstan

43,51

-1,17

18.

Altyn Bank SB JSC «Halyk
Bank of Kazakhstan»

Kazachstan

37,47

-15,68

19.

Bank of China Kazakhstan

Chiny

32,94

1,31

20.

KZI Bank

Turcja

25,88

0,59

21.

AsiaCredit Bank

Kazachstan

25,43

0,14

22.

Tengri Bank (Punjab National
Bank)

Kazachstan

22,39

-0,72

23.

Capital Bank Kazakhstan

Kazachstan

22,05

3,36

24.

Industrial & Commercial
Bank of China

Chiny

20,03

1,32

25.

VTB Bank

Rosja

17,5

1,81

26.

Eximbank Kazakhstan

Kazachstan

15,94

0,05

27.

Kassa Nova Bank

Kazachstan

14,98

0,26
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28.

“Al Hilal” Islamic Bank

ZEA

14,95

-0,37

29.

Shinhan Bank Kazakhstan

Korea

12,99

0,06

30.

Zaman-Bank

Kazachstan

12,48

-0,2

31.

First Heartland Bank

Kazachstan

11,79

1,26

32.

National Bank of Pakistan in
Kazakhstan

Pakistan

4,48

0,002

W lipcu 2018 roku odbyło się przekazanie całego majątku, wszystkich
praw i obowiązków Kazkommertsbank do Halyk Bank – w ten sposób
ukończył się proces połączenia dwóch dużych banków, który trwał ponad 1,5 roku.
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X.

Uczestnictwo w wielostronnych
organizacjach i porozumieniach
gospodarczych

Kazachstan jest członkiem szeregu organizacji międzynarodowych oraz
wchodzi w skład kilku ugrupowań integracyjnych.
Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych:
• Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
• Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
• Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD)
• Światowa Organizacja Handlu (WTO).
Ważniejsze porozumienia integracyjne zawarte przez Kazachstan:
• Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EaUG)
• Organizacja Współpracy Gospodarczej (ECO)
• Szanghajska Organizacja Współpracy (SOW)
• Wspólnota Niepodległych Państw (WNP).
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XI.

Handel zagraniczny kazachstanu

Tabela nr. 4 - Wymiana handlowa Kazachstanu z zagranicą w I kwartale 2018 roku z podziałem na kontynenty bądź ugrupowania w tys. USD
Nazwa ugrupowania
państw, kontynentu

Eksport z RK

Import do RK

wartość

udział w %

wartość

udział w %

Razem cały świat:

12 451 083,0

100

4 389 609,7

100

Kraje WNP

804 202,0

6,5

322 903,4

7,4

Europa

8 145 147,9

65,4

1 459 790,5

33,3

w tym:
Unia Europejska

7 612 673,5

61,1

1 411 252,6

32,1

Kraje poza UE

532 474,4

4,3

48 537,9

1,1

Kraje azjatyckie

3 319 286,1

26,7

1 845 605,4

42,0

Ameryka Płn. i Płd.

101 128,5

0,8

700 613,8

16,0

Afryka

78 829,2

0,6

53 602,6

1,2

Australia i Oceania

2 489,3

0,02

7 094,0

0,2

Źródło: Komitet ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK

Tabela nr. 5 - Eksport Kazachstanu w I kwartale 2018 r. z podziałem na
państwa w tys. USD
Nr
poz.

Nazwa kraju

Wartość (w tys. USD)

Udział w %

1.

Włochy

2 788 807,8

22,4

2.

Niderlandy

1 488 272,8

12,0

3.

Chiny

1 377 637,9

11,1

4.

Rosja

1 170 996,4

9,4

5.

Francja

1 077 996,7

8,7

6.

Szwajcaria

531 266,9

4,3

7.

Rumunia

429 857,5

3,5

8.

Hiszpania

401 225,6

3,2

9.

Uzbekistan

399 908,0

3,2

10.

Japonia

368 674,6

3,0
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11.

Turcja

260 234,4

2,1

12.

Polska

253 376,5

2,0

13.

Ukraina

219 087,7

1,8

14.

Grecja

185 753,5

1,5

15.

Afganistan

169 135,8

1,4

16.

Indie

156 880,5

1,3

17.

Iran

147 846,7

1,2

Źródło: Komitet ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK

Tabela nr. 6 - Import Kazachstanu w I kwartale 2018 r. z podziałem na
państwa w tys. USD
Nr
poz.

Nazwa kraju

Wartość (w tys. USD)

Udział w %

1.

Rosja

2 684 824,7

61,2

2.

Chiny

1 136 265,7

25,9

3.

Niemcy

446 394,4

10,2

4.

Włochy

232 821,9

5,3

5.

Turcja

152 620,4

3,5

6.

Uzbekistan

143 201,3

3,3

7.

Korea

143 790,4

3,3

8.

Francja

127 141,2

2,9

9.

Białoruś

123 374,7

2,8

10.

Japonia

92 286,3

2,1

11.

Ukraina

86 415,1

2,0

12.

Tadżykistan

77 447,4

1,8

13.

Niderlandy

64 531,0

1,5

14.

Wietnam

64 141,5

1,5

15.

Polska

56 905,4

1,3

16.

Indie

58 917,5

1,3

17.

Hiszpania

46 312,3

1,1

Źródło: Komitet ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK
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XII. Współpraca gospodarcza
pomiędzy Polską a Kazachstanem
1.

Uwarunkowania geopolityczne współpracy gospodarczej

Wymiana handlowa pomiędzy obu krajami w przeciągu ostatnich lat
uwarunkowana jest sytuacją geopolityczną, która wpływa na kondycję
gospodarki Kazachstanu. Determinują ją trzy czynniki: konflikt ukraiński, spadek cen ropy na światowych rynkach oraz dewaluacja kazachstańskiej waluty tenge.
Konflikt ukraiński doprowadził do ustanowienia obustronnych sankcji
gospodarczych w relacji UE–Rosja. Ta ostatnia hamuje tranzyt towarów
skierowanych do Kazachstanu przez swoje terytorium. Działania rosyjskich służb celnych, które pomimo zobowiązań międzynarodowych
(konwencja TIR), zaraz po wprowadzeniu sankcji zaczęły stwarzać
przeszkody w swobodnym transporcie przez swoje terytorium towarów
skierowanych do Kazachstanu – w szczególności rolno-spożywczych –
spowodowały, że eksporterzy innych towarów, zniechęceni ryzykiem
transportowym, zrezygnowali z planów eksportowych do Kazachstanu
na rzecz innych, bardziej bezpieczniejszych kierunków geograficznych.
Jednocześnie spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach spowodował znaczące obniżenie przychodów Kazachstanu ze sprzedaży tego
surowca do krajów trzecich, co zahamowało realizację wielu inwestycji
infrastrukturalnych.
Sytuację pogłębiło przejście Kazachstanu ze sztywnego, regulowanego
przez państwo kursu narodowej waluty tenge do kursu płynnego, regulowanego przez rynek. Nastąpiło to w połowie 2015 r. Spowodowało to
spadek wielkości popytu wewnętrznego, co z kolei zahamowało rozwój
drobnej przedsiębiorczości i wywołało inflację oraz obniżenie realnych
wynagrodzeń. Konkurencyjność cenowa wszystkich zagranicznych towarów obniżyła się na rzecz produktów rosyjskich czy chińskich, przy
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czym także Rosja i Chiny odnotowały znaczący spadek eksportu do Kazachstanu.
Skutki zachodzących procesów oddziaływały na handel zagraniczny
Kazachstanu i były widoczne w odniesieniu do polsko-kazachstańskiej
wymiany handlowej.
2.

Wymiana handlowa Polska-Kazachstan

Tabela nr. 7 - Wymiana handlowa Kazachstanu z Polską w l. 2015 – I kw.
2018 w tys. USD.
2015 r.

2016 r.

2017 r.

I kwartał
2018 r.
310 281,9

Obroty

1 130 011,0

759 390,7

902 125,7

Import z RP

340 812,1

254 359,3

326 953,3

56 905,4

Eksport do RP

789 198,9

505 031,4

575 172,4

253 376,5

Źródło: Komitet ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK

Eksport do Republiki Kazachstanu odgrywa znaczącą rolę w polskiej
sprzedaży za granicę, co powoduje, iż kraj ten jest dla Polski ważnym
partnerem gospodarczym wśród krajów Azji Środkowej.
Tabela nr. 8 - Lista największych wartościowo pozycji w strukturze
towarowej polskiego importu z Kazachstanu w 2017- I kw. 2018 r.
w tys. USD
Polski import Polski import
z RK
z RK
w 2017 r.
w I kw. 2018 r.

Nr pozycji

Kod grupy
towarowej

Nazwa grupy towarowej

1.

2709

Surowa ropa oraz surowe produkty naftowe,
otrzymane z minerałów
bitumicznych

350 738,7

210 257,7

2.

28

Produkty chemii nieorganicznej; organiczne lub
nieorganiczne związki
metali szlachetnych, metali
ziem rzadkich, elementów
promieniotwórczych lub
izotopów

48 645,3

7 799,0

3.

1001

Pszenica i meslin (mieszanka żyta z pszenicą)

836,4

863,1

4.

7202

Żelazostopy

304,6

-

5.

73

Wyroby z metali żelaznych

180,0

93,4

6.

2701

Węgiel kamienny, brykiety
oraz pellety z węgla

135,8

56,1
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7.

XVII

Środki transportu lądowego, statki powietrzne,
jednostki pływające oraz
odnoszące się do transportu urządzenia

58,2

12,8

Ź r ó d ł o : o b l i c z e n i a w ł a s n e n a p o d s t a w i e d a n y c h Ko m i t e t u d s . S t a t y s t y k i
Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK

Tabela nr. 9 - Lista największych wartościowo pozycji w strukturze
towarowej polskiego eksportu do Kazachstanu w 2017- I kw. 2018 r.
w tys. USD
Nr pozycji

Kod grupy
towarowej

Nazwa grupy towarowej

Polski eksport do RK
w 2017 r.

Polski eksport do RK
I kwartał
2018 r.

1.

2941, 3003,
3004

Produkty farmaceutyczne

20 365,8

4 945,8

2.

3302-2207

Wyroby higieniczne i kosmetyczne

13 837,2

4 745,4

3.

1701

Cukier

8 935,9

993,1

4.

8418

Lodówki, zamrażarki i inne
urządzenia chłodnicze
i zamrażające, elektryczne
lub innego rodzaju; pompy
ciepła, oprócz klimatyzatorów

8 709,1

2 557,7

5.

8432-8436

Urządzenia dla rolnictwa,
ogrodnictwa, leśnictwa,
drobiarstwa i pszczelarstwa

7 036,6

188,5

6.

0401-0402

Mleko i śmietanka, skondensowane i nieskondensowane

6 728,8

1 317,1

7.

3208, 3209,
321000

Farby, lakiery i roztwory

3 028,3

438,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komitetu ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK
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3.

Możliwości rozwoju współpracy gospodarczej

Ze względu na rozmiar planowanych inwestycji, należy podkreślić, iż na
kazachstańskim rynku największe szanse na realizację projektów inwestycyjnych mają firmy duże. Zainteresowane realizacją zleceń powinny
być firmy zajmujące się infrastrukturą drogową i kolejową, budujące
elektrownie, rafinerie i zakłady przemysłowe. Wejście w ten segment
rynku nie jest łatwe, gdyż na lokalnym rynku od wielu lat obecne są
duże światowe firmy budowlane i koncerny energetyczne, które bądź
prowadzą działalność samodzielnie, bądź w joint-venture z firmami
kazachstańskimi. Na przykład na rynku budowlanym ważną konkurencję stanowią firmy rosyjskie, tureckie, włoskie, chińskie, amerykańskie,
francuskie.
Możliwości realizacji projektów są związane z dążeniem Kazachstanu
do rozwoju zielonych technologii, oszczędzania energii (w ramach polityki efektywności energetycznej), stworzenia nowoczesnego systemu
gospodarki odpadami, rozwoju przemysłu wydobywczego i petrochemicznego, budowy hubów i rozwijania szlaków transportowych.
Istotny potencjał istnieje w dziedzinie technologii IT. Możliwości na
tym polu są otwarte głównie dla firm, które uczestniczyły w dużych projektach w Polsce oraz mają produkty i doświadczenie, by realizować je
w instytucjach centralnych i w sferze publicznej.
Szansę na realizację projektów mają także firmy dysponujące technologiami w zakresie zakładania sadów jabłoniowych, budowy ferm kurzych,
mleczarni i innych tego typu podobnych obiektów rolnych. W tym zakresie perspektywiczne są projekty „pod klucz”.
Należy zaznaczyć, że kluczowym punktem wyjścia dla podjęcia współpracy jest w chwili obecnej zapewnienie partnerom kazachstańskim finansowania dla realizowanych projektów.
Dla Kazachstanu priorytetowym jest nadal rozwój przemysłu petrochemicznego, chemicznego i wydobywczego. W tych gałęziach lokowana
jest większość napływających do Kazachstanu inwestycji.
Wielkość i zamożność rynku otwiera możliwości eksportowe dla polskich dóbr szybko zbywalnych (FMCG). Można je już teraz kupić
Kazachstan przewodnik po rynku
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w Kazachstanie i są one cenione. Występują duże możliwości w zakresie
sprzedaży towarów konsumpcyjnych, zwłaszcza w największych miastach: Ałmaty, Astanie, Szymkiencie oraz ośrodkach, w których rozwija
się przemysł wydobywczy. Uważamy, że polskie towary mogą zdobyć
rynek w takich dziedzinach, jak wyroby odzieżowe i zabawki, niektóre produkty spożywcze (wędliny, art. czekoladowe, warzywa mrożone
i suszone), kosmetyki, artykuły wykończeniowe do wnętrz. Oferta polskich firm (małej i średniej wielkości) może być konkurencyjna. Dotyczy
to przede wszystkim produktów średniej i wysokiej jakości, ponieważ
w grupie towarów tańszych polskie firmy mają poważnych konkurentów z Chin i Turcji.
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XIII. Warunki wejścia na
rynek Kazachstanu
1.

Prawo pracy i zatrudnianie pracowników zagranicznych

Prawo pracy w odniesieniu do zatrudniania pracowników zagranicznych
jest skomplikowane. Ustawodawstwo kazachstańskie dzieli pracowników na poszczególne kategorie oraz wymaga od firm minimalnego
udziału pracowników miejscowych w całości zatrudnienia. Pracownicy
zagraniczni średniego szczebla (managerowie i specjaliści) oraz najniższego szczebla (personel administracyjny i pracownicy fizyczni) są zobowiązani do otrzymania pozwolenia na pracę oraz wizy pracowniczej.
Osoby kierujące spółkami kapitałowymi z większościowym udziałem
zagranicznym oraz kierownicy przedstawicielstw i filii (oddziałów) firm
zagranicznych są zwolnieni z obowiązku otrzymania pozwolenia na pracę. Jednakże wiza pracownicza jest wymagana.
2.

Wizy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Kazachstan wprowadził na okres do 30 dni ruch
bezwizowy dla obywateli wszystkich krajów OECD (w tym Polski). Rozwiązanie to obejmuje posiadaczy wszystkich rodzajów paszportów wydawanych przez w/w kraje, których obywatele mogą wjeżdżać i przebywać
na terytorium Kazachstanu do 30 dni od momentu przekroczenia granicy,
niezależnie od celu wizyty. Osoby pragnące podjąć w Kazachstanie pracę,
mogą najpierw wjechać do kraju na podstawie wizy turystycznej w celu jej
poszukiwania bądź załatwienia wszystkich formalności lub na podstawie
wizy biznes-imigranta, jeżeli dana osoba pragnie w ciągu 120 dni od dnia
wjazdu do Kazachstanu otworzyć w nim działalność gospodarczą.
3.

Specjalne strefy ekonomiczne

W Kazachstanie funkcjonuje 11 Specjalnych Stref Ekonomicznych
(SSE): „Międzynarodowe Centrum Współpracy Granicznej „Chorgos”,
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„Chorgos Wschodnia Brama”, „Astana Nowe Miasto”, „Port Morski Aktau”, „Narodowy Przemysłowy Park Petrochemiczny”, „Pawłodar”, „Saryarka”, „Astana-Technopolis”, „Park Technologii Innowacyjnych”, „Park
Chemiczny Taraz”, „Ontustik”.
Ulgi obowiązujące na terenach SSE:
• zwolnienie z korporacyjnego podatku dochodowego
• zwolnienie z podatku od nieruchomości
• zwolnienie z podatku gruntowego
• zwolnienie z podatku VAT w przypadku sprzedaży towarów na terytorium SSE, wykorzystywanych w całości na działalność zgodną z celami
SSE i wymienionych w wykazie towarów, zatwierdzonym przez rząd RK
• dzierżawa gruntów do 10 lat – 0%.
4.

Taryfa celna

Od 1 lipca 2010 r. Republikę Kazachstanu, jako członka EaUG, obowiązuje
Wspólna Taryfa Celna (WTC). Opiera się ona, podobnie jak taryfa Unii Europejskiej, na Zharmonizowanym Systemie Określania i Kodowania Towarów w handlu zagranicznym (HS). Taryfa zawiera jedną kolumnę ze stawkami bazowymi (na poziomie 10-cyfrowym HS), stosowanymi w imporcie
towarów z krajów trzecich, którym została przyznana Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania (KNU). Do krajów tych należy również Polska.
Stawki celne obowiązujące w taryfie EauG:
• stawki ad valorem, ustalane jako procent wartości celnej towaru
• stawki specyficzne, ustalane w odniesieniu do ilości towaru
• stawki kombinowane (mieszane), ustalane w odniesieniu do wartości
i ilości towarów.
Informacje, dotyczące stosowanych na terytorium EaUG jednolitych
ceł na produkty, a także ceł na produkty wwożone spoza państwa EaUG
można uzyskać na stronach Komisji Euroazjatyckiej: www.eurasiancommission.org. Informacje o taryfie celnej (na konkretny produkt) należy
wyszukiwać wg pozycji i kodów towarowych (kod CN).
5.

Ograniczenia taryfowe

W Kazachstanie, na podstawie decyzji Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, od 1 stycznia 2012 r. obowiązują kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów, importowanych do wszystkich krajów EaUG.
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Kontyngenty taryfowe oznaczają, iż pewną ilość towarów wwozi się
przy zastosowaniu obniżonych stawek celnych, a import towarów przekraczających ustaloną wielkość podlega wyższej stawсe celnej. Wwóz
towarów na zasadzie obniżonych stawek celnych realizowany jest na
podstawie licencji. Kwot nie stosuje się w stosunku do dostaw towarów
z krajów WNP. Kazachstan stosuje cła eksportowe m.in. na niektóre
metale, stal i złom, ropę naftową i produkty ropopochodne, skóry, wełnę.
Cła eksportowe nakładane na surowce mają na celu zdywersyfikowanie
kazachstańskiego eksportu i zwiększenie udziału w nim dóbr przetworzonych, zapewniają także niebagatelne wpływy do budżetu.
6.

Ograniczenia pozataryfowe

Depozyty importowe
Od importerów wymaga się wpłacenia zaliczki na poczet cła przed wwozem towaru na terytorium Kazachstanu. Oczywiście w rezultacie jego
wpłacenia następuje zamrożenie środków pieniężnych importera, które
mógłby on przeznaczyć na prowadzenie bieżącej działalności.
Licencje
W Kazachstanie licencjonowaniem objętych jest wiele obszarów działalności
gospodarczej wymagających otrzymania pozwolenia. Szczególne problemy
zgłaszają firmy zagraniczne, starające się o certyfikaty I kategorii na roboty
budowlane i inżynieryjne. Wymaga się od nich poświadczenia posiadania doświadczenia w realizacji projektów budowlanych na terenie Kazachstanu, co
powoduje, że firma, która dotychczas nie prowadziła w tym kraju żadnej działalności, musi wchodzić w joint-venture z firmą kazachstańską bądź dokonać
akwizycji takiego podmiotu, aby de facto pozyskać zamówienie.
Certyfikaty i świadectwa
Kazachstan jako członek Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) wprowadza stosowne procedury przywozowe. Każdy importer (także producent krajowy) określonych rodzajów towarów, ma obowiązek uzyskać
świadectwo rejestracji produktu do sprzedaży na terenie Kazachstanu.
Przy eksporcie na rynek Republiki Kazachstan w przypadku większości
towarów wymagany jest Certyfikat jakości GOST-K, który potwierdza,
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że importowane towary spełniają kazachstańskie normy. Listę produktów, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w ramach EUG można zobaczyć na stronie internetowej Euroazjatyckiej
Komisji Gospodarczej:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/coordination/Documents/EPP.pdf
W Kazachstanie certyfikacją zajmuje się Komitet Regulacji Technicznej i Metrologii w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (www.memst.kz)
oraz akredytowane jednostki certyfikujące, listę których również można
zobaczyć na internetowej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej.
Kwestiami spożywczymi i weterynaryjnymi, w tym uzgadnianiem certyfikatów weterynaryjnych zajmuje się Urząd Państwowy „Komitetu Inspekcji Państwowej w Kompleksie Agroprzemysłowym” Ministerstwa
Rolnictwa Republiki Kazachstanu (www.mgov.kz).
Jednolite obowiązkowe wymagania w stosunku do produkcji i procesu
produkcji opisane są w regulacjach technicznych EUG, mających bezpośrednie zastosowanie na terytorium krajów członkowskich Unii. Szereg
istotnych informacji i aktów prawnych znajduje się na stronie Departamentu Technicznego Regulowania Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej: http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/Pages/default.
aspx.
Kontrole ze strony instytucji rządowych
Przedsiębiorcy skarżą się na częste i uciążliwe kontrole ze strony organów administracji kazachstańskiej (inspekcje, audyty prowadzące do
nakładania kar, opóźnienia bądź problemy związane ze zwrotem podatku VAT). Wskazuje się na pewną dowolność w interpretacji przepisów
prawnych przez urzędników kazachstańskich, szczególnie przepisów
z zakresu prawa imigracyjnego oraz podatkowego.
Problemy związane ze zwrotem VAT
Przedsiębiorcy, szczególnie z branży energetycznej, podkreślają, że istnieją problemy związane ze zwrotem podatku VAT. Proces ten jest długotrwały i naraża firmy na ponoszenie dodatkowych kosztów finansowych.

44

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

System zamówień publicznych

XIV. System zamówień publicznych
Procedury zamówień rządowych reguluje Ustawa o Zakupach Rządowych
z dnia 4 grudnia 2015 r. nr 434-V ЗРК (Закон o государственных закупках от
4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК – ros.). Zamówienie realizowane jest
w następujących formach: przetarg, aukcja elektroniczna, zapytanie ofertowe, a także w przypadkach, gdy nie można wyłonić oferenta – zakupy
od jednego podmiotu bądź za pośrednictwem giełdy towarowej. Zakupy
rządowe nie dotyczą zakupów strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Z zamówień wyłączona jest firma Samruk-Kazyna
– fundusz dysponujący udziałami największych firm kazachstańskich.
Dysponuje on własną platformą internetową do ogłaszania i przeprowadzania zakupów. Fakt, iż firma nie podlega pod regulacje prawa powszechnie obowiązującego wywołuje kontrowersje pod kątem stosowania własnych standardów i regulacji dot. zakupów zewnętrznych.
Wszystkie ww. procedury, zgodnie z ustawą, włączając składanie ofert,
wniosków, dokumentacji, a z drugiej strony publikację protokołów ws.
wyboru (bądź nie) oferenta, dokonywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem portalu http://goszakup.gov.kz/.
Formalnoprawnie (de iure) ustawa dopuszcza równy dostęp do zamówień dla podmiotów krajowych jak i zagranicznych, jednakże w praktyce
większe szanse na otrzymanie zamówienia posiadają firmy zagraniczne
przystępujące do zamówienia w joint-venture z podmiotem kazachstańskim.
Przystępując do WTO w 2016 r. Kazachstan zadeklarował również ratyfikację tzw. General Procurement Agreement (GPA). Porozumienie to
jest umową zawartą w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)
w 1996 r. Wiąże tylko tych członków WTO, którzy do niego przystąpili. Jego celem jest liberalizacja i rozwój handlu międzynarodowego poprzez zapewnienie równego dostępu do rynku zamówień publicznych
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państw – sygnatariuszy. Porozumienie zakłada niestosowanie przez sygnatariuszy jakiejkolwiek dyskryminacji wykonawców ze względu na
kraj pochodzenia, tj. stosowanie w stosunku do wykonawców pochodzących z państw – stron Porozumienia takich samych reguł, jak w stosunku
do wykonawców rodzimych. Przepisy dotyczą zamówień o większych
wartościach (np. od 180 000 USD). Z zakresu stosowania Porozumienia
wyłączone są zamówienia dot. obronności i bezpieczeństwa państwa.
W chwili obecnej Kazachstan nie jest stroną tego Porozumienia.
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XV. Przydatne kontakty
ZAGRANICZNE BIURO HANDLOWE (ZBH) W KAZACHSTANIE
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.
Ul. Syganak, 25
Ansar BC, 12. piętro
010000Astana, Kazakhstan
https://kazakhstan.trade.gov.pl/pl
Julia Horodecka - Kierownik biura
mob.: +7 701 082 55 97
e-mail: julia.horodecka@paih.gov.pl
Lyubov Papurina - Ekspert
mob.: +7 701 082 55 98
e-mail: lyubov.papurina@paih.gov.pl
AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ASTANIE
Kompetencja terytorialna: Republika Kazachstanu, Republika Kirgiska
ul. Saryarka 15, Centrum Biznesowe „Isker”,
010000 Astana, Kazachstan
tel. +7 (7172) 94 44 00
fax: +7 (7172) 94 44 01
e-mail: astana.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.astana.msz.gov.pl
Wydział Konsularny (okręg konsularny obejmuje Astanę oraz obwody: akmoliński, karagandyjski, kustanajski, północno-kazachstański,
pawłodarski)
tel. +7 (7172) 94 44 10
fax: +7 (7172) 94 44 11
telefon alarmowy w Astanie: +7 701 765 51 70
e-mail: astana.amb.wk@msz.gov.pl
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Wydział Polityczno-Ekonomiczny
tel. +7 (7172) 94 44 00
faks: +7 (7172) 94 44 01
e-mail: astana.amb.sekretariat@msz.gov.pl
KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W AŁMATY
ul. Dżarkientska - Inskanderowa, 9-11/13
050059 Ałmaty, Kazachstan
tel. +7 (727) 258 16 17
e-mail: almaty.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.almaty.msz.gov.pl
Nr tel. alarmowego: +7 701 989 81 25 (Tylko w nagłych sytuacjach losowych, wymagających natychmiastowej interwencji konsularnej na rzecz
obywateli RP po godzinach pracy urzędu).
AMBASADA REPUBLIKI KAZACHSTANU W WARSZAWIE
ul. Królowej Marysieńki 14
02-954 Warszawa
tel. +48 (22) 642-53-88
fax: +48 (22) 642-34-27
E-mail: warsaw@mfa.kz
http://www.mfa.gov.kz/pl/warsaw
POLSKO-KAZACHSTAŃSKA
IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel: +48 22 63 09 653
faks: +48 22 63 09 782
e-mail: pkihp@pkihp.pl
www.pkihp.pl
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