Wydobycie złota w Kazachstanie
Złoto stanowi już prawie 47% rezerw walutowych Kazachstanu, a miejscowa produkcja
rafinowanego złota wzrosła o 20%.
Narodowa spółka górnicza „Tau-Ken Samruk” rozpoczyna wydobycie złota na złożach Shokpar i
Gagarinskoye.
Na koniec 2018 r. międzynarodowe rezerwy walutowe brutto* wyniosły 31 mld USD, tj. o 15%
więcej niż w 2017 r., w tym 46,5% (tj. 14,4 mld USD) zajmuje złoto. Dla porównania: w 2016 r. udział złota
wynosił 40,3%, zaś 5 lat wcześniej 77,5% rezerw walutowych przypadało na waluty wymienialne.
Zwiększając rezerwy o sztabki rafinowanego złota, Kazachstan kupuje prawie całe złoto
wyprodukowane w kraju.
Część wydobytego złota również jest sprzedawana społeczeństwu : w okresie 31.05.2017 r. –
1.09.2018 r. w bankach komercyjnych sprzedano ponad 4 tys. mini sztabek o ogólnym ciężarze 166,9 kg.
Od końca listopada 2018 r. kazachstańskie kantory również mają pozwolenie na prowadzenie podobnego
rodzaju sprzedaży. Bank Narodowy planuje sprzedawać sztabki o wadze 12-13 kg, które mogą być
kupowane przez osoby fizyczne i prawne. Sztabki mogą być sprzedawane również za granicę, nie
przekraczając ilości 5 ton.
Według danych Światowej Rady Złota, rezerwy Kazachstanu wynoszą 341,2 ton (tj. 15-t miejsce w
świecie) – prawie o 50 ton więcej niż w 2017 r. oraz o 83 tony więcej niż w 2016 r.
W Kazachstanie funkcjonują 3 zakłady rafinacji złota: „Tau-Ken Altyn” w Nur-Sułtan
(http://taukenaltyn.kz/),
Zakład
w
Ust-Kamienogorsku
należący
do
„KazCink”
(http://www.kazzinc.com/ru/) oraz Zakład w Bałchaszu należący do Narodowej Spółki Górnicznej
„Kazakhmys” (http://www.kazakhmys.kz/ru/about/).
„Tau-Ken Altyn” jest w 100% spółką-córką Funduszu „Samruk Kazyna. Główni udziałowcy „KazCink
to szwajcarski koncern Glencore International, (ok. 70% udziałów) oraz „Tau-Ken Samruk” ( ok. 30%
udziałów).
Według danych „Tau-Ken Samruk”za 2017 r., „Tau-Ken Altyn” oraz „KazCink” wyprodukowały 41% złota,
z kolei „Kazakhmys” – 18% ogólnej wielkości produkcji złota. Należy zwrócić uwagę, iż w Strategii rozwoju
Kazachstanu na lata 2018-2028 – rozwój branży wydobycia złota jest jednym z prioretytowych kierunków.
Wydobycie rud złota w 2018 r. w Kazachstanie zwiększyło się o 5,6 % - tj. do 20,8 mln ton. Dla
porównania: w 2017 r. wydobycie zwiększyło się o 5,1% - 19,7 mln ton.
Produkcja złota również się rozwija, w 2018 r. wyprodukowano 97,4 ton nieprzetworzonego złota
(+14,6% w ciągu roku) oraz 53,1 ton rafinowanego złota (+20,1% w ciągu roku).
„Tau-Ken Altyn” zwiększa produkcję w ciągu ostatnich 5 lat; Bankowi Narodowemu sprzedano
ponad 66 ton rafinowanego złota w sztabkach.
Na zamówienie Banku Narodowego, Spółka rozpoczęła produkcję sztabek o wadze 100 g, 250 g,
500 g oraz 1000 g, a także granulek rafinowanych. Granulki te sprzedawane są kazachstańskim jubilerom.
Należy zwrócić uwagę, iż Bank Narodowy RK oraz Ministerstwo Przemysłu i Rozwoju Infrastruktury RK
wydały specjalne zezwolenie na sprzedaż 300 kg złota na rozwój branży jubilerskiej w Kazachstanie.
Według danych „Tau-Ken Samruk”, zasoby złota na złożu Shokpar szacowane są na 6,6 g na tonę rudy, a
na złożu Gagarinskoye – 4,8 g.
* Międzynarodowe rezerwy walutowe i aktywa Narodowego Funduszu RK składają się z rafinowanego złota oraz aktywów w walutach
wymienialnych.
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