REPUBLIKA KAZACHSTANU
PODSTAWOWE INFORMACJE
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Język rosyjski ma status języka do kontaktów międzynarodowych
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tenge (KZT), 1 USD = 182,01 KZT (maj 2014 r.)
UTC +5 do +6
Islam (60,5%)

Wybrane organy władzy:
Prezydent Republiki Kazachstanu – Nursułtan Nazarbajew (od grudnia 1991 r.)
Premier Republiki Kazachstanu – Karim Masimow (od kwietnia 2014 r.)
Ważniejsze regionalne porozumienia integracyjne i preferencyjne zawarte przez Kazachstan:
- WNP,
- Unia Celna Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Kazachstanu,
- Wspólna Przestrzeń Gospodarcza,
- Umowa o wolnym handlu WNP,
- Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza,
- Środkowoazjatycka Wspólnota Gospodarcza,
- Szanghajska Organizacja Współpracy.
Kazachstan prowadzi negocjacje w sprawie akcesji do Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Kazachstan zajmuje 49 miejsce na liście opublikowanej przez Bank Światowy (Doing Business
2013) pod względem warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jest wymieniany wśród

państw o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. W opinii Banku Światowego, dobrze wypada
w większości analizowanych wskaźników, w szczególności wysokie miejsca zajmuje w zakresie
ochrony inwestorów (10), płatności podatkowych (17), rozpoczynania biznesu (25). Kazachstan
znalazł się również na liście krajów, które w 2012 roku dokonały największego postępu
w dziedzinie ułatwiania działalności biznesowej, awansując o 30 pozycji (z 55 na 25 miejsce)
w kategorii „rejestracja działalności gospodarczej” (uproszczono procedury, zlikwidowano
przepis o konieczności wnoszenia tzw. minimalnego kapitału w ciągu 3 pierwszych miesięcy od
daty rozpoczęcia działalności). W kategorii „ogłoszenie niewypłacalności” RK znajduje się na 55
miejscu, a w kategorii „dostęp do kredytów” zanotowano awans z 97 na 83 miejsce. Aby
poprawić pozycję Kazachstanu w kategorii „handel międzynarodowy” (aktualnie 182 miejsce),
w planach prac kazachstańskiej administracji na 2013 rok znajduje się wprowadzenie tzw.
„jednego elektronicznego okienka”, tak w zakresie operacji eksportowo-importowych jak
i składania deklaracji i dokonywania odpraw celnych.
Należy zwrócić uwagę, iż problemy na międzynarodowych rynkach finansowych mają wpływ na
gospodarkę Kazachstanu. Występuje silna presja inflacyjna. Czynniki te wpływają na
średniookresowe prognozy wzrostu gospodarczego tego kraju.

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Kazachstanu
Wyszczególnienie
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po przeliczeniu wg kursu KZT/USD z końca grudnia 2012 r. (1 USD = 150,42 KZT)
po przeliczeniu wg kursu KZT/USD z końca grudnia 2013 r. (1 USD = 153,61 KZT)
dane wstępne
dane na koniec września 2013 r.

Źródło: Agencja Statystyczna Kazachstanu, Ministerstwo Finansów Kazachstanu, Narodowy Bank
Kazachstanu

Prognozy (MFW): 2014 r.: wzrost PKB: 5,7%, inflacja: 9,2; 2015 r.: wzrost PKB: 6,1%, inflacja: 7,5

RAMY PRAWNO-TRAKTATOWE DWUSTRONNEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
Do najważniejszych umów regulujących polsko-kazachstańską współpracę gospodarczą zaliczyć
należy:

„Porozumienie o partnerstwie i współpracy ustanawiające partnerstwo pomiędzy
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Kazachstanu, z drugiej strony”, podpisane w Brukseli, w dniu 23 stycznia 1995 r. (Dz. U. L.
196 z 28.07.1999),

„Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu
o współpracy gospodarczej”, podpisana w Astanie w dniu 6 lipca 2005 r. (M.P. z 2006 r.,
Nr 13, poz. 171, data wejścia w życie: 21 stycznia 2006 r.);

„Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu
o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji”, podpisana w Ałmaty w dniu 21 września
1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 121, poz. 584, data wejścia w życie: 25 maja 1995 r.);

„Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się
od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku”, podpisana w Armaty
w dniu 21 września 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 121, poz. 586, data wejścia w życie: 13 maja
1995 r.).

WYMIANA HANDLOWA POLSKI Z KAZACHSTANEM
Kazachstan jest czwartym partnerem handlowym Polski wśród krajów Wspólnoty Niepodległych
Państw. Informacje na temat poziomu wymiany towarowej Polski z Kazachstanem w ostatnich
latach przedstawia poniższa tablica.
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Znaczny wzrost importu towarów z Kazachstanu do Polski, odnotowany w I kwartale 2014 r.
(ponad 3-krotny wzrost importu w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.), jest
spowodowany przede wszystkim znacznym wzrostem dostaw olejów ropy naftowej i olejów
z minerałów bitumicznych (kod celny: 27090090; wartość importu: 232 mln USD, ponad 160krotny wzrost w porównaniu z poziomem dostaw w I kwartale 2012 r., udział: 61%), ale także
wzrostem dostaw innych surowców mineralnych (tritlenku chromu – 14-krotny wzrost,

węglowodorów alkalicznych – ponad 4,5-krotny wzrost, fosforu – wzrost o 54,6%, butanu
skroplonego – wzrost o 32%, oraz propanu skroplonego – wzrost o 29%), nasion rzepaku (12krotny wzrost) oraz ryb słodkowodnych (45% wzrost).
W polskim eksporcie do Kazachstanu najważniejszą rolę odgrywają następujące grupy
towarowe (wstępne dane za rok 2013):

produkty przemysłu chemicznego (131,1 mln USD, udział: 21,9%, wzrost o 9%) –
w szczególności w tej grupie towarów największe znaczenie odgrywają leki i wyroby
farmaceutyczne (udział: 7,9%), kosmetyki (udział: 3,2%) oraz kity i masy uszczelniające
(udział: 2,7%);

maszyny i urządzenia elektro-mechaniczne (125,6 mln USD, udział 21%, spadek
o 12%) – największe znaczenie w tej grupie towarów odgrywają piece (udział: 1,9%) oraz
urządzenia grzewcze (udział: 1,54%);

artykuły rolno-spożywcze (96 mln USD, udział 16%, wzrost o 14,5%) –
w szczególności w tej grupie znaczenie mają dostawy jabłek (udział: 3,6%), mięsa
wieprzowego (udział: 2,2%) oraz produktów mlecznych (udział: 2,1%);

wyroby higieniczne, w tym zwłaszcza podpaski i pieluszki (33,0 mln USD, spadek
o 12%, udział 5,5%).
Z kolei import z Kazachstanu zdominowany jest przez produkty mineralne (według danych
wstępnych za rok 2013 dostawy tych towarów do Polski wyniosły 468,1 mln USD, udział w
imporcie z Kazachstanu: 79,4%, wzrost importu o 53% w porównaniu do poziomu importu w
2012 r.) – w szczególności największe znaczenie w tej grupie odgrywają dostawy gazów
ziemnych (propan, butan – łącznie 62,2%) i węgla (2,1%). Ponadto w imporcie towarów z
Kazachstanu do Polski ważne znaczenie odgrywają również dostawy:






wyrobów chemicznych (81,5 mln USD, udział 13,8%, wzrost o 55%), w tym
w szczególności dostawy fosforu (udział: 12,1% w dostawach z Kazachstanu);
artykułów rolno-spożywczych (31,1 mln USD, udział: 5,3%, wzrost o 21%), w tym zwłaszcza
filetów rybnych (udział: 2,9%);
wyrobów metalurgicznych (5,3 mln USD, udział: 0,9%, spadek o 19%).

WSPÓŁPRACA INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWA
Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polski, polskie inwestycje bezpośrednie
w Kazachstanie wg stanu na koniec 2013 r. wyniosły 152,8 mln USD (według danych
kazachstańskich: 49,7 mln USD). W Kazachstanie zarejestrowanych jest ok. 160 podmiotów
gospodarczych z udziałem kapitału polskiego o różnej formie własności (podczas gdy w 2004 r.
takich podmiotów zarejestrowanych było 73, a w 2002 r. zaledwie 42).
Najważniejszym obszarem działalności polskich firm w Kazachstanie jest branża naftowogazowa, w tym poszukiwanie i zagospodarowanie złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego
(„Petrolinvest”, „Exalo Drilling”, „Drill-Lab Kazachstan”) oraz sektor farmaceutyczny
(„Polpharma” i „Polfa”). Polskie firmy obecne są także w sektorze elektroenergetycznym,
infrastruktury szynowej, budownictwie i sektorze materiałów budowlanych („Cersanit”,
„Selena”, „Centrostal-Domstal”, „VTS Kazachstan”, „Ulma Construccion”, „Śnieżka”), przemyśle
maszynowym i urządzeń transportowych (m.in. dostawcy sprzętu dla górnictwa: „Tubes

International”, „ZMG Glinik”), produkcji rur z tworzyw sztucznych, a także w przemyśle
wyrobów chemii użytkowej.
Z kolei inwestycje kazachstańskie w Polsce, według danych kazachstańskich, wynosiły na koniec
2013 r. 200,9 mln USD i były to głównie inwestycje portfelowe (120,6 mln USD). Inwestycje
bezpośrednie wynosiły zaledwie 0,9 mln USD. Jednym z sektorów kazachstańskich inwestycji w
Polsce są linie technologiczne dla przemysłu spożywczego.

WARUNKI DOSTĘPU DO RYNKU KAZACHSTAŃSKIEGO
Wstęp
Kazachstan jest wysoko oceniany pod względem klimatu inwestycyjnego i warunków
prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju – zgodnie z ostatnim raportem Banku
Światowego pt. „Doing Business 2013” Kazachstan zajmuje 49 miejsce na świecie pod tym
względem i jest wymieniany wśród państw o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej
(w poprzedniej edycji tego badania – 47 miejsce).
Cła importowe
Aktualnie obowiązujące w Kazachstanie cła importowe wynikają z wprowadzonej
w 2010 r. wspólnej importowej taryfy celnej unii celnej Federacji Rosyjskiej, Białorusi
i Kazachstanu.
Cła eksportowe
Kazachstan stosuje cła eksportowe na m.in. niektóre metale, stal i złom metali, ropę naftową
i oleje ropy naftowej oraz skóry.
Cło eksportowe w przypadku ropy naftowej wynosi 40 USD/tonę, cło eksportowe na aluminium
– 15% (ale nie mniej niż 100 EUR/tonę), na wełnę – 10% (ale nie mniej niż 50 EUR/tonę), na
żelazo, stal, szyny kolejowe – 20% (ale nie mniej niż 20 EUR/tonę), a na skóry – 20% (ale nie
mniej niż 200 EUR/tonę).
Cła ochronne
Aktualnie obowiązują środki ochronne typu safeguard nałożone przez Kazachstan na
następujące produkty (w tym z Polski): wyroby cukiernicze – karmel (od lipca 2011 r.), rury ze
stali nierdzewnej (od czerwca 2011 r.), metalowe śruby, nakrętki, podkładki (od czerwca
2011 r.), watę i pozostałe artykuły z waty, z bawełny (od września 2011 r.), czekoladę i wyroby
czekoladowe (od września 2011 r.)
30 kwietnia 2013 r. zakończył się przegląd ostatecznych ceł ochronnych przed nadmiernym
importem wyrobów cukierniczych pochodzących m.in. z UE, wszczęty 28 września 2012 r.
W wyniku przeglądu nastąpiła redukcja cła ochronnego z 294,1 USD/tonę do 283,8 USD/tonę
(od 15 czerwca 2013 r.) oraz do 273,5 USD/tonę (od 15 grudnia 2013 r.). Cła te obowiązywać
mają do 7 czerwca 2014 r.
W czerwcu 2013 r. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza (organ, który w imieniu krajówczłonków unii celnej prowadzi obecnie tego rodzaju postępowania) nałożyła ostateczne cła
ochronne na import kombajnów zbożowych w wysokości 26,7%. Cła te zostały jednak,
na wniosek Kazachstanu, zawieszone decyzją Sądu Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej. Zamiast

ceł z dniem 1 stycznia 2014 r. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza wprowadziła kontyngenty
taryfowe na import w/w kombajnów zbożowych importowanych do krajów unii celnej –
w przypadku importu do Kazachstanu wysokość tych kontyngentów ustalono następująco:
w 2014 r. – 50 szt., w 2015 r. – 52 szt., w okresie 1 styczeń - 21 sierpień 2016 r. – 34. szt.
2 sierpnia 2013 r. unia celna Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i Białorusi nałożyła ostateczne cła
ochronne na import zastawy stołowej i kuchennej z porcelany. Środek wejdzie w życie z dniem
29 września 2013 r. i będzie obowiązywał przez 3 lata (w wysokości: 1.479 USD/tonę w
pierwszym roku obowiązywania, 1.035,3 USD/tonę w drugim roku obowiązywania oraz 591,6
USD w trzecim roku obowiązywania).
W chwili obecnej unia celna Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i Białorusi prowadzi również
postępowania ochronne przed nadmiernym importem tkanin włókienniczych pochodzących
m.in. z UE.
Kontyngenty ilościowe
W Kazachstanie obowiązują kontyngenty taryfowe (z niższą stawką cła importowego) na import
mięsa, kontyngenty te na 2013 rok wynoszą: mięso wołowe (świeże, schłodzone, mrożone) –
15,4 tys. ton, mięso wieprzowe – 9,7 tys. ton, mięso drobiowe: 100 tys. ton.
Certyfikacja
Zgodnie z uzgodnieniami państw tworzących unię celną Federacji Rosyjskiej, Białorusi
i Kazachstanu na terytorium tej organizacji stopniowo mają być wprowadzane jednolite
standardy techniczne oraz certyfikaty sanitarne i fitosanitarne.
Zakazy importu / eksportu
Z dniem 30 października 2012 r., w związku z wykryciem w szeregu państw Unii Europejskiej
choroby Shmellenberga, wprowadzono czasowe ograniczenia na wwóz i tranzyt przez
terytorium Kazachstanu bydła rogatego i materiału genetycznego uzyskiwanego z w/w gatunku
zwierząt z krajów UE. Do chwili obecnej zakaz nie został zniesiony.
Kazachstan praktykuje również okresowe wprowadzanie zakazów eksportu (oleje roślinne,
gryka, niektóre produkty naftowe).
Pozostałe ograniczenia
Do najczęstszych utrudnień związanych z prowadzeniem współpracy gospodarczej
z Kazachstanem, zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców działających na kazachstańskim
rynku, zaliczyć należy:
 kwestie wizowe – zbiurokratyzowana i czasochłonna procedura wydawania wiz przez
Ambasadę Republiki Kazachstanu w Warszawie, w tym także uzyskiwanie wiz
wielokrotnych przez Polaków rozpoczynających pracę w Kazachstanie lub przedłużających
wizę w celu kontynuacji tej pracy;
 pozwolenia na pracę – trudności w otrzymywaniu pozwoleń na pracę, w tym dla polskich
specjalistów; długi okres oczekiwania na pozwolenie na pracę (nawet 2-3 miesiące);
funkcjonowanie tzw. „limitów na zatrudnienie zagranicznych pracowników” (różnych dla
różnych regionów kraju); ryzyka korupcyjne związane z ubieganiem się o pozwolenia na
prace;

częste i uciążliwe kontrole ze strony organów administracji kazachstańskiej;
 dyskryminacyjne przepisy prawa zamówień publicznych – utrzymywanie preferencji
cenowych dla kazachstańskich podmiotów gospodarczych w zamówieniach publicznych
(20% w przypadku zakupu towarów, 15% w przypadku zakupu usług i zleceń
budowlanych) i wysokie wymagania związane z potwierdzaniem uprawniającego do w/w
ulg statusu rezydenta kazachstańskiego (wymóg zatrudnienia 95% obywateli Kazachstanu
w ogólnej liczbie zatrudnionych przez zakład pracy pracowników); utrzymywanie
ograniczeń w dostępie do zamówień publicznych dla zagranicznych podmiotów (oddziały
zagranicznych spółek prawa handlowego wykluczone są z udziału w przetargach
o zamówienia publiczne, z kolei podmioty z udziałem ponad 50% kapitału zagranicznego
mogą uczestniczyć w przetargach o zamówienia publiczne wyłącznie w przypadku
spełnienia następujących warunków: posiadania statusu rezydenta Kazachstanu,
produkcji w Kazachstanie wyrobów gotowych, zatrudniania nie mniej niż 85% miejscowej
siły roboczej w stosunku do ogółu zatrudnionych); niejednoznaczne zasady organizacji
i rozstrzygania przetargów, w tym krótkie terminy na składanie ofert przetargowych;
naruszanie praw własności intelektualnej – sprzedaż w Kazachstanie towarów
niewiadomego pochodzenia, podszywających się pod polskie marki (m.in. artykuły
spożywcze, tekstylia, lekarstwa);
brak bezpośredniego połączenia lotniczego między obu krajami;
funkcjonowanie urzędów celnych w Kazachstanie – odnotowywane przypadki zmiany
dotychczasowych kodów towarów w deklaracjach celnych (co w konsekwencji powoduje
zwiększanie opłat taryfowych – np. z 5% do 10% ad valorem), kwestionowania
zadeklarowanej wartości celnej czy też zmiany stawek celnych i wstecznego zastosowania
zmienionych stawek celnych; sporadyczne, ale zdarzające się szczegółowe kontrole celne
na przejściach granicznych;
utrudnienia w otrzymywaniu licencji na wykonywanie różnego rodzaju działalności
gospodarczej objętej licencjonowaniem.
Potencjalną, na dzień dzisiejszy nie wprowadzaną, barierą dla rozwoju współpracy
handlowej i inwestycyjnej z Kazachstanem może być przewidziana w prawie
kazachstańskim możliwość wprowadzania przez władze Kazachstanu w wyjątkowych
okolicznościach ograniczeń dewizowych polegających na możliwości wprowadzenia
obowiązku odsprzedaży dewiz przez osoby fizyczne i prawne na rzecz państwa lub
ograniczenie dostępu do środków dewizowych tylko za zgodą banku centralnego.









WSPIERANIE POLSKIEGO EKSPORTU I DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Ze względu na znaczenie rynku kazachstańskiego i potrzebę wspierania interesów polskich
przedsiębiorców w Kazachstanie powołana została – na podstawie umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej – PolskoKazachstańska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Gospodarczej. Komisja zajmuje się
m.in. oceną stanu współpracy w poszczególnych obszarach, proponowaniem nowych inicjatyw
ukierunkowanych na rozwój dwustronnej współpracy, a także proponowaniem sposobów
rozwiązania kwestii problemowych w stosunkach dwustronnych. Dotychczas przeprowadzono

pięć posiedzeń Komisji – ostatnie w dniu 28 października 2013 r. odbyło się w Warszawie
(współprzewodniczyli – Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki RP oraz Rapil
Żoszybajew, I Wiceminister Spraw Zagranicznych Kazachstanu).
Z uwagi na tendencje rozwojowe i potencjał rozwoju współpracy gospodarczej Kazachstan
zajmuje również ważne miejsce w polskim systemie promocji gospodarczej. Kraj ten został
wybrany jako jeden z 7 rynków perspektywicznych (obok Algierii, Brazylii, Kanady, Meksyku,
Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich), w odniesieniu do którego w latach 2014-2015
kontynuowany będzie kompleksowy program promocji ogólnej. W ramach tego programu
wspierana jest współpraca polskich przedsiębiorców z partnerami kazachstańskimi
w najbardziej perspektywicznych obszarach, do których zaliczone zostały m.in. sektor rolno –
spożywczy, technika rolnicza i maszyny dla przetwórstwa spożywczego, maszyny dla przemysłu
wydobywczego, urządzenia energetyczne, technologie środowiskowe, sprzęt medyczny
i farmacja, kosmetyki i meble. Jednocześnie Kazachstan objęty został także trzema branżowymi
programami promocji – programem promocji branży budowlanej, przemysłu maszynowego
i urządzeń górniczych, a także przemysłu obronnego. Ponadto częściowym dofinansowaniem
objęte są niektóre przedsięwzięcia promocyjne o charakterze proeksportowym. Szersze
informacje na temat w/w programów oraz instrumentów wsparcia dostępne są w Portalu
Promocji Eksportu (www.exporter.gov.pl).
Pomoc finansową na realizację przedsięwzięć promocyjnych na terenie Kazachstanu mogą
udzielać również urzędy marszałkowskie w ramach regionalnych programów operacyjnych
(szczegółowe informacje na stronie: www.mrr.gov.pl i na stronach urzędów marszałkowskich
poszczególnych województw).

Źródło: Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki, WPHI Ambasady RP
w Kazachstanie, 2014 r.

IZBY
Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. +48 22 63 09 653
fax +48 22 63 09 782
tel. kom. 501 510 904
e-mail: pkihp@pkihp.pl
www.pkihp.pl

WAŻNE KONTAKTY
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
Kierownik WPHI, I Radca Andrzej Stefański
050059 Ałmaty, Republika Kazachstanu
ul. Zatajewicza 72
tel.: (+7727) 264 79 11
fax: (+7727) 263 44 27
e-mail: almaty@trade.gov.pl
www.almaty.trade.gov.pl/pl/kazakhstan

Wydział Ekonomiczny Ambasady RP
01000 ul. Sary Arka,15, Business Centrum „ISKIER”
Astana, Republika Kazachstanu
tel.: +7717 294 44 03
fax: +7127 294 44 01
e-mail: astana.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.astana.polemb.net
Przewodnik po rynku Kazachstanu https://almaty.trade.gov.pl/pl/download/file/f,25656

CIEKAWOSTKI
Filmy o Azji Centralnej
http://www.transazja.pl/pl66/tekst303/poznaj_azje_centralna_ogladajac_animowane_filmy
Informacje o podróżach kolejowych http://kolej.darlex.pl/kazachstan
Film o Astanie http://www.youtube.com/watch?v=i752L-SEFX8
Podróż przez Kazachstan http://www.odyssei.com/pl/travel/kazachstan.php

