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Kazachstan – monitor ekonomického vývoja 
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1. Aktuálny makroekonomický vývoj / očakávané trendy  

 

Predseda vlády A. Mamin na zasadnutí vlády 11.6. za hlavnú úlohu, ktorá čaká vládny 

kabinet v nasledujúcom období, označil tvorbu nových pracovných miest. Dôležitou 

súčasťou vládneho programu po prezidentských voľbách bude aj podpora rastu 

miezd, zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva, udržateľný hospodársky rast, rozvoj 

infraštruktúry, rast investícií, zabezpečenie dostupného bývania, rozvoj vzdelávania 

a zdravotníctva. Ako uviedol, uvedené priority boli obsiahnuté v predvolebnom programe 

nového prezidenta Ž. Tokajeva, ktorý sa ujal funkcie po viac ako 70 %-nom víťazstve vo 

voľbách 9.6. a úlohou vlády bude teraz tento program naplniť.    

 

Prehľad kandidátov prezidentských volieb 9.6. a ich programov: 

https://forbes.kz/process/prezidentskie_vyiboryi_2019_v_kazahstane_kandidatyi_i_ih_progra

mmyi/ 

 

Vláda na svojom zasadnutí 2.7. schválila dodatky k rozpočtu na r. 2019 vo výške 300 mld. 

KZT (693 mil. EUR), z ktorých podstatná časť bude určená na zabezpečenie sociálnych 

bodov programu nového prezidenta Ž. Tokajeva. 138,6 mld. KZT (320 mil. EUR) je 

určených na podporu rodín s nízkymi príjmami, mnohočlenných rodín, mladých ľudí 

a programy podpory zamestnanosti; 88,5 mld. KZT (205 mil. EUR) pôjde na financovanie 

programu zníženia daňového zaťaženia občanov, ktorí majú vysoké spotrebiteľské úvery. 

Vláda okrem toho vyčlenila 72,9 mld. KZT (168 mil. EUR) na rekonštrukciu mesta Arys 

v Turkestanskej oblasti, ktoré nedávno zničila explózia muničného závodu. 

 

Prognóza sociálno-ekonomického rozvoja Kazachstanu na rok 2019 podľa vyjadrenia 

ministra národného hospodárstva R. Dalenova z 2.7. ostáva oproti odhadu z apríla 2019 

nezmenená. Jej základom by mal byť rast HDP na úrovni 3,8 %, miera inflácie do 6 % pri 

priemernej cene ropy 55 USD za barel, ktorá predstavuje jeden z najdôležitejších faktorov 

ovplyvňujúcich výkonnosť kazašskej ekonomiky, založenej na ťažbe a exporte nerastných 

surovín, hlavne ropy. Nominálny HDP v roku 2019 by mal dosiahnuť 64,3 bil. KZT (149 mld. 

EUR), deficit verejných financií je naplánovaný na 1,4 bil. KZT (3,2 mld. EUR) alebo 2,2 % 

HDP.  

 

Centrálna banka Kazachstanu na svojom zasadnutí 3.6. rozhodla ponechať základnú 

úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 9,00 % p.a. s možným rozmedzím +/- 1,00 %. 

Dôvodom je stabilný makroekonomický vývoj s očakávanou infláciou koncom r. 2019 

v stanovenom rozmedzí 4-6 %. Hlavným vonkajším rizikom pre Kazachstan ostáva napätie 

v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou. 

 

2. Podnikateľské prostredie / štátna správa / podpora podnikania/ aktivity firiem 

 

Národný index Svetovej banky Doing business 2019 

Svetová banka predstavila 17.6. výsledky v poradí druhého národného ratingu Kazachstanu 

„Doing business 2019“, v ktorom analyzovala podnikateľskú atraktívnosť 13 regiónov 
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(oblastí) a 3 miest republikového významu (Nur-Sultan/Astana, Almaty a Šymkent). 

Hodnotené boli štyri hlavné kritériá – založenie spoločnosti, postup pre získanie 

stavebného povolenia, postup pre získanie dodávok elektriny a prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti.  

 

Na prvom mieste sa umiestnilo ekonomické centrum krajiny, mesto Almaty, na 

poslednom Žambylská oblasť, ktorá spoločne so Severokazašskou oblasťou patrí medzi 

priemyselne najmenej rozvinuté regióny Kazachstanu. Výsledky hlavného mesta Nur-

Sultan, v ktorom nemožno v súčasnosti vidieť veľa priemyselných podnikov, výrobných hál 

alebo prevádzok, mimoriadne neoslnili – umiestnilo sa na 10. pozícii. Viac informácií na:  

https://www.vsemirnyjbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-

Reports/DB19_KAZ_Full-report.pdf 

     

Reorganizácia štátnej správy 

Premiér A. Mamin informoval 18.6. o hlavných úlohách dvoch nových ministerstiev, ktoré 

boli vytvorené na základe príkazu prezidenta republiky zo 17.6. Ministerstvo obchodu 

a integrácie Kazachstanu (minister Bachyt Sultanov) preberá kompetencie a právomoci 

v oblasti vnútorného a zahraničného obchodu, koordinácie a podpory exportu, technickej 

regulácie a štandardizácie. Ministerstvo ekológie, geológie a prírodných zdrojov 

Kazachstanu bude zodpovedať za ochranu životného prostredia, dohľad nad racionálnym 

využívaním prírodných zdrojov v oblasti geológie, využívanie minerálnych a surovinových 

zdrojov krajiny, likvidáciu pevných komunálnych odpadov, zásobovanie vodou a odpadoví 

hospodárstvo. Vytvorenie nových ministerstiev si podľa premiéra Mamina nevyžiada 

dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu a rovnako nebude zvýšený celkový počet štátnych 

zamestnancov.  

 

Zároveň došlo k premenovaniu Ministerstva digitálneho rozvoja, obranného, leteckého 

a kozmického priemyslu KZ na Ministerstvo digitálneho rozvoja, inovácií, leteckého 

a kozmického priemyslu KZ. Cieľom reštrukturalizácie ministerstiev je posilniť obchodnú 

politiku Kazachstanu, lepšie integrovať jeho ekonomiku so svetovou. Necelý mesiac po 

vytvorení nového ministerstva obchodu a integrácie došlo k zmene jednej z jeho kompetencií. 

Prezidentským dekrétom zo 4.7. prevzalo kompetencie v oblasti rozvoja a podpory 

nesurovinového sektora od Ministerstva priemyslu a infraštruktúrneho rozvoja KZ. 

 

Aktuálna štruktúra orgánov štátnej správy Kazachstanu: 

http://www.government.kz/ru/government/state 

 

Podpora prílevu PZI 

Výbor pre zahraničné investície Ministerstva zahraničných vecí KZ, ktorý od decembra 2018 

zodpovedá za podporu investícií, informoval 21.6. o aktuálnej situácii v oblasti prílevu 

priamych zahraničných investícií (PZI). Podľa jeho údajov za obdobie nezávislosti do 

súčasnosti prišlo do Kazachstanu viac ako 320 mld. USD PZI. V r. 2018 to bolo 24,3 mld. 

USD pri náraste o 15,8 %. Kazachstan v snahe zvýšiť prílev PZI rozpracoval v súčasnosti 

nový systém, základom ktorého je posilnená spolupráca jeho 93 zahraničných zastúpení 

s centrálnymi orgánmi a súčasne aj so samotnými regiónmi, čo umožňuje lepšie prispôsobiť 

potreby a možnosti jednotlivých oblastí Kazachstanu dopytu a ponuke zo strany 

potenciálnych zahraničných investorov.  

 

Kľúčovými domácimi inštitúciami podpory PZI v súčasnosti sú: národná investičná 

spoločnosť Kazakh Invest (https://invest.gov.kz/), Medzinárodné finančné centrum Astana 

http://www.mzv.sk/astana
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AIFC (https://aifc.kz/ru) a Fond priamych investícií, dcérska spoločnosť národného holdingu 

Bayterek (https://www.baiterek.gov.kz/en). Zadefinovaných bolo 40 krajín záujmu 

z pohľadu prílevu PZI, na prvých miestach sú USA, NSR a Japonsko. Medzi hlavné 

oblasti, do ktorých má Kazachstan záujem získavať investorov, patrí potravinársky priemysel, 

výroba agrochemikálií, poľnohospodárskych strojov a zariadení, chemický priemysel, 

informačno-komunikačné technológie, ťažobný priemysel a metalurgia.            

 

Registrácia právnických subjektov od 1.7.2019 

Štátna korporácia Vláda pre občanov («Правительство для граждан») prevzala od 1.7.2019 

kompetencie Ministerstva spravodlivosti v oblasti celoštátnej registrácie právnických osôb 

a registrácie pobočiek a zastúpení obchodných organizácií (spolu 7 organizačno-právnych 

foriem). Prvotná registrácia právnických osôb v sfére malého podnikania sa uskutočňuje bez 

účasti registračného orgánu v elektronickej forme prostredníctvom portálu www.egov.kz.     

Webová stránka korporácie: https://gov4c.kz/ru/ 

 

Zmeny vo verejnom obstarávaní  

Od 1.7.2019 nadobudli platnosť zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Všetci účastníci 

verejných súťaží na nákup produkcie ľahkého priemyslu, spotrebiteľských tovarov 

a nábytku musia od uvedeného dátumu predložiť priemyselný certifikát, ktorý vydáva 

Národná komora podnikateľov Kazachstanu Atameken (НПП РК "Атамекен", 

http://atameken.kz/) a budú musieť byť evidovaní v registri kvalifikovaných dodávateľov. 

 

Proces získavania priemyselného certifikátu sa realizuje v dvoch etapách: V prvej etape 

expert, odporučený príslušným odvetvovým podnikateľským združením, predbežne 

vyhodnocuje súbor dokumentov predložených daným výrobným podnikom a následne 

uskutoční návštevu prevádzky a previerku stavu jej zariadení, technológie a služieb vo vzťahu 

k predloženým údajom a informáciám. V druhej fáze, na základe odporúčania odborového 

experta, regionálna komora Atameken za účasti zástupcu miestnej samosprávy vykoná 

prehliadku výrobného zariadenia, jeho povolení, dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Až 

po absolvovaní uvedených 2 etáp môže byť spoločnosť zaradená do registra domácich 

výrobcov tovarov a poskytovateľov služieb, ktorý im otvára možnosť účasti na verejnom 

obstarávaní v oblasti ľahkého priemyslu, spotrebiteľských tovarov a nábytku.     

Viac info na: https://uchet.kz/goszakup/267817/  

http://atameken.kz/ru/services/5-sertifikaciya  

 

Veľká investícia do rozvoja zdravotníctva 

Turecká spoločnosť YDA Holding (https://www.yda.com.tr/en/) a kazašská skupina BI 

Holding (http://company.bi.group/ru/) podpísali 12.6. dohodu o výstavbe dvoch oblastných 

nemocničných komplexov v Petropavlovsku (500 lôžok) a Turkestane (610 lôžok) formou 

projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v hodnote 110 mld. KZT (253 mil. EUR), 

spolufinancovaných miestnymi akimátmi. Výstavba zdravotníckych zariadení by mala byť 

ukončená v r. 2022 a je súčasťou prebiehajúceho programu obnovy zdravotníckej 

infraštruktúry na celom území Kazachstanu.   

 

Pompézne oslavy „Dňa hlavného mesta“ sú už minulosťou 

Zástupca akima (primátora) hlavného mesta Nur-Sultan E. Kanalimov informoval 28.6., že na 

tohtoročné oslavy „Dňa hlavného mesta“ (6.7., zhodou okolností je to aj dátum narodenia 

bývalého prezidenta Nazarbajeva) bolo vydelených okolo 400 mil. KZT (0,9 mil. EUR), čo je 

3x menej ako pred rokom. Pred rokom sa uskutočnilo viac ako 300 oslavných akcií, v tomto 

roku to bolo 100.  

http://www.mzv.sk/astana
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Projekty EBRD  

Prezident EBRD S. Chakrabarti na stretnutí s PV A. Maminom 3.7. informoval, že EBRD za 

ostatných 18 mesiacov investovala v Kazachstane viac ako 1 mld. USD do 43 projektov 
v oblasti energetiky, municipálnej infraštruktúry, dopravy, podpory malého a stredného 

podnikania, zelenej ekonomiky, obnoviteľných zdrojov energie, ťažobného 

a petrochemického priemyslu. Za perspektívnu oblasť spolupráce s Kazachstanom prezident 

EBRD označil oblasť bankovníctva a finančných služieb, ktoré sa v súčasnosti podieľajú na 4 

% investícií, čo je pomerne málo v porovnaní s ostatnými krajinami. Celkové portfólio 

EBRD v Kazachstane od r. 1993 predstavuje 8 mld. USD investovaných do 240 

projektov, do konca r. 2019 by to malo byť ďalších 750 mil. USD. EBRD v súčasnosti 

pripravuje novú stratégiu spolupráce s Kazachstanom na roky 2020-2025 a práve bankovému 

sektoru by rada dala vyšší podiel v svojom investičnom portfóliu.  

 

Nová cestovná mapa rozvoja strojárstva do roku 2024 

Uznesením predsedu vlády Kazašskej republiky č. 115-P z 26.6.2019 bola schválená 

Cestovná mapa rozvoja strojárskeho priemyslu KZ na roky 2019-2024, ktorá je strategickým 

dokumentom rozvoja strojárstva Kazachstanu v strednodobej časovej perspektíve. Jeho 

hlavným cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti domácich strojárskych závodov, 

zavedenie nových technológií a zvýšenie exportného potenciálu odvetvia. Zameriava sa 

tiež na zefektívnenie zásobovania domácich prevádzok surovinami, zvýšenie podielu 

domáceho obsahu vo verejnom obstarávaní, zdokonalenie pravidiel technickej regulácie, 

zavedenie mechanizmov ekonomickej stimulácie výrobcov. Cestovná mapa uvažuje 

s vytvorením podporného Fondu rozvoja priemyslu KZ pri Ministerstve priemyslu 

a infraštruktúrneho rozvoja KZ a so zavedením daňových výhod pre podniky modernizujúce 

svoje výrobné kapacity. Viac info na: 

https://smkz.kz/utverzhdena-dorozhnaya-karta-po-razvitiyu-mashinostroeniya-rk-na-2019-

2024-gody/ 

 

Rast počtu spoločností registrovaných na AIFC 

Výbor Astanského finančného centra (AIFC) AFSA oznámil 1.7., že zaregistroval v poradí už 

200. firmu v AIFC. Zoznam registrovaných účastníkov zahŕňa subjekty z 20 krajín – okrem 

samotného Kazachstanu je medzi nimi Ruská federácia, USA, Čína, Hong Kong, Singapur, 

Malajzia, India, Spojené arabské emiráty, Turecku a z EÚ je to Estónsko, Litva, Veľký 

Británia, Taliansko, Fínsko a Česká republika. Členovia AIFC vykonávajú činnosť v oblasti 

bankových služieb, kapitálového trhu, spravovania aktív, privátneho bankingu, islamského 

financovania, úverovo ratingovej činnosti a ďalších.  

 

Medzi najväčšie firmy, ktoré v súčasnosti pôsobia v centre AIFC, patrí pobočka China 

Construction Bank (Čína), Altyn Bank (Kazachstan), zastúpenie China Development Bank 

(Čína), Paladigm Capital Pte (Singapur), Wood&Co (Česká republika, 

https://www.wood.cz/), Shinhan Investment Corporation, (Kórejská republika), Russell 

Bedford (USA), Renaissance Capital (Cyprus), ratingová agentúra Аналитическое 

кредитно-рейтинговое агентство (Ruská federácia, https://www.acra-ratings.ru/ ).  

 

Na burze cenných papierov v Nur-Sultane AIX (https://aifc.kz/ru/structure/international-

exchange) je registrovaných 25 licencovaných a akreditovaných účastníkov finančného trhu 

(brokeri, dealeri) z Kazachstanu, Číny, Ruskej federácie, Kórejskej republiky a Veľkej 

Británie. 40 subjektov zabezpečuje pomocné služby (právne, audítorské, účtovnícke, 
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poradenské a ratingové). Podmienky a pravidlá registrácie podnikateľských subjektov v 

AIFC možno nájsť na webovej stránke jeho výboru AFSA (www.afsa.kz).     

 

3. Energetika / jadrová energetika / nerastné suroviny / obnoviteľné zdroje energie  

 

Objem ropy prepravovanej ropovodom CPC sa nemení 

Vedenie spoločnosti CPC (Caspian Pipeline Consortium), ktorá zabezpečuje transport 

podstatnej časti (67 %) v Kazachstane vyťaženej suroviny ropovodom Tengiz-Novorosijsk 

(1,511 tis. km) cez územie Ruskej federácie do prístavu Novorosijsk, oznámilo, že za obdobie 

január-jún 2019 prepravilo 30,502 mil. ton ropy, čo v porovnaní s rovnakým obdobím 

predchádzajúceho roka predstavuje minimálny nárast o 0,6 %. V roku 2018 sa cez 

ropovod CPC exportovalo 61,084 mil. ton ropy a oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšilo 

o 10,8 %. Z toho 54,3 mil. ton alebo 89 % bola ropa pochádzajúca z kazašských ložísk, 

hlavne z Tengizu (28,7 mil. ton), Kašaganu (13,2 mil. ton) a Karačaganaku (10,3 mil. ton). 

Kazachstan v súčasnosti ťaží 1,86 mil. barelov ropy denne, plán ťažby na r. 2019 

predstavuje 89 mil. ton ropy. 
 

Rozvoj OZE – rast kapacity o 35 % do konca r. 2019  

Podľa informácie ministra energetiky K. Bozumbajeva z 10.6. je v súčasnosti v Kazachstane 

v prevádzke 74 zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE), ktorých 

celková inštalovaná kapacita predstavuje 678,6 MW. Od začiatku roku 2019 bolo 

sprevádzkovaných 7 objektov OZE s inštalovanou kapacitou 147,6 MW, do konca tohto roka 

by to malo byť ďalších 10 objektov s kapacitou 236 MW. V roku 2018 sa v Kazachstane 

prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie vyrobilo 1,35 mld. KWh elektriny, čo 

predstavuje 1,3 % celkovej produkcie elektrickej energie. Plán rozvoja OZE na nasledujúce 

dva roky je pomerne ambiciózny a uvažuje s rastom počtu zariadení zo súčasných 74 na 95 

(inštalovaná kapacita bude 1 483 MW)_v r. 2020 a 119 (2 096 MW) v r. 2021.   

 

Kazachstan prevzal predsedníctvo NSG  

V Nur-Sultane sa 20.-21.6. koná výročné plenárne zasadnutie Skupiny jadrových 

dodávateľov (NSG) združujúceho 48 krajín vrátane Slovenska, na ktorom Kazachstan po 

prvýkrát prevzal predsedníctvo na nasledujúci rok. Zasadnutiu predchádzali rokovania 

expertných skupín 17.-19.6. Dominujúcou témou bola žiadosť Indie o udelenie členstva, 

ktorého spornosť spočíva v tom, že táto krajina nie je zmluvnou stranou Zmluvy o nešírení 

jadrových zbraní. Pokrok v uvedenej otázke na zasadnutí dosiahnutý nebol. V 

záverečnom verejnom vyhlásení zo zasadnutia je Indii venovaná iba malá zmienka, podľa 

ktorej sa na zasadnutí „pokračovalo v posudzovaní všetkých aspektov implementácie 

Vyhlásenia o mierovej jadrovej spolupráci s Indiou z r. 2008 a diskutovalo o vzťahoch medzi 

NSG a Indiou“. Verejné vyhlásenie účastníkov stretnutia je dostupné na adrese: 

http://nuclearsuppliersgroup.org/images//2019NSGPublicstatement.pdf 

 

Výstavba plynovodu Sarjarka postupuje podľa plánu 

Podľa vyhlásenia ministra energetiky K. Bozumbajeva z 21.6. realizácia najvýznamnejšieho 

domáceho infraštruktúrneho energetického projektu, 1,1 tis. km dlhého plynovodu 

Sarjarka, ktorý umožní plynofikovať stredné a severné regióny Kazachstanu, prebieha podľa 

plánu a pozváraných už bolo 38 % potrubí (420 km) pri priemernom tempe 7-8 km denne. 

Do projektu je zapojených 2,2 tis. zamestnancov a 700 kusov špeciálnej techniky. Miera 

plynofikácie Kazachstanu, aj napriek jeho obrovským vlastným zásobám, ostáva však stále 

nízka a dosahuje 49,7 %, prístup k plynu má okolo 9 mil. obyvateľov. Plynovod Sarjarka by 

mal túto situáciu zlepšiť o 1 mil. osôb v horizonte rokov 2020-21. V prvej fáze budú 
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plynofikované mestá Nur-Sultan, Karaganda, Temirtau, Žeznazgan, Satpajev, Saraň, 

Šachtinsk.   

 

Nové cesty pašerákov tovaru z Číny 

Daňový úrad Ministerstva financií Kazachstanu informoval 20.6. o 17 nových prípadoch 

pašovania čínskych tovarov do Kazachstanu cez územie Kirgizskej republiky. Ide o novú 

schému nelegálnej prepravy tovarov z Číny do Kazachstanu, nakoľko na spoločnej hranici 

začal Kazachstan uplatňovať pravidlá prísnejšej kontroly tovarov, čo pašerákov odradilo 

a presunuli sa na (pravdepodobne) menej stráženú čínsko-kirgizskú hranicu, ktorá je vstupnou 

bránou do priestoru Eurázijskej ekonomickej únie. 

 

4. Doprava, prepravné koridory, Hodvábna cesta 

 

Rast objemu kontajnerovej železničnej prepravy 

Cez územie Kazachstanu bolo za 5 mesiacov r. 2019 obidvomi smermi prepravených 240 tis. 

kontajnerov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje 1,5-

násobný nárast. Ministerstvo priemyslu a infraštruktúrneho rozvoja očakáva, že do konca t.r. 

bude cez Kazachstan prepravených 1,24 mil. kontajnerov (18 mil. ton) a v r. 2020 to budú už 

2 mil. kontajnerov, t.j. takmer 10-násobne viac, ako v r. 2017 (262 tis.). 

 

Sporný projekt LRT bude nakoniec realizovaný 

Minister financií A. Smajlov informoval 26.6., že pozastavená výstavba mimoúrovňovej 

električkovej trate LRT (na spôsob Dubaja) z letiska do centra mesta bude pokračovať aj 

napriek tomu, že ide o kontroverzný projekt (vysoké náklady, malá pravdepodobnosť 

návratnosti investície), ktorý mal byť dokončený ešte v r. 2017 pred začatím výstavy EXPO. 

Ako uviedol, rezort financií pripravuje emisiu dlhopisov spoločnosti Astana LRT na 

vnútornom trhu v hodnote viac ako 1,5 mld. USD (!), z čoho 344 mil. USD pôjde na 

splatenie úveru čínskemu investorovi a 1,2 mld. USD umožní projekt dostavať. Projekt by 

mal byť dokončený v septembri 2020. 

 

Význam obnovenej Hodvábnej cesty pre Kazachstan  

Podpredseda vlády Ž. Kasymbek informoval 3.7., že až dve tretiny (viac ako 100) všetkých 

projektov realizovaných v súčasnosti v Strednej Ázii v rámci obnovenej Hodvábnej cesty 

a projektu OBOR (One belt one road) sa nachádza na území Kazachstanu. Ako uviedol, 

význam Kazachstanu ako prepravného suchozemského koridoru medzi Čínou 

a Európou postupne narastá. Zatiaľ čo pred 3-4 rokmi 65 % kontajnerov za trase Čína-

Európa smerovalo iba cez územie Ruskej federácie, dnes 2/3 prechádza aj cez Kazachstan. 

 

5. Medzinárodné hospodárske vzťahy / Eurázijská ekonomická únia (EEÚ) / EÚ 

 

Nový nástroj financovania spoločného obchodu s Uzbekistanom 

Kazašská eximbanka KazakhExport podpísala 21.6. dohodu so 4 uzbeckými bankami 

v hodnote 70 mil. USD, ktorá umožní financovať export nesurovinovej produkcie 

z Kazachstanu do Uzbekistanu a čiastočne tiež poskytne kazašským dovozcom lacné úverové 

zdroje na nákup tovarov v Uzbekistane. Ide o prvý konkrétny krok financovania obchodu, 

ktorý KazakhExport rozbehol od otvorenia svojho zastúpenie v Uzbekistane v marci 2019. 

 

Ratifikácia obchodnej dohody s Čínou 

Prezident Ž. Tokajev podpísal 25.6. zákon o ratifikácii dohody o obchodno-ekonomickej 

spolupráci medzi Eurázijskou ekonomickou úniou a Čínou. Podľa vyjadrenia ministra 
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hospodárstva Dalenova dohoda umožní zjednodušiť procedúry technickej regulácie, 

sanitárnych a fytosanitárnych štandardov, colnej spolupráce, ochrany práv duševného 

vlastníctva. Nekladie si však za cieľ eliminovať alebo znížiť colné sadzby a poplatky vo 

vzájomnom obchode. Medzi hlavné oblasti spolupráce medzi EEÚ a Čínou označil 

poľnohospodárstvo, energetiku, dopravu, priemysel, inovácie, finančné služby a ochranu 

životného prostredia. Predmetná dohoda bola podpísaná 17.5.2018 v Nur-Sultane v rámci 

Astanského ekonomického fóra. 

 

EÚ spustila program SWITCH-Asia v Strednej Ázii 

Slávnostná ceremónia spustenia programu sa uskutočnila v kirgizskom Biškeku 5.7.; jeho 

cieľom je podpora udržateľnej spotreby, produkcie a prechodu k zelenej ekonomike 

v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a Uzbekistane. Informácie o programe: 

https://www.switch-asia.eu/.  

 

Hodnotenie EEÚ za rok 2018 

Eurázijská ekonomická komisia (EEK) zverejnila 28.6. ročnú správu o svojej činnosti za r. 

2018 a plán aktivít na r. 2019. Za hlavné momenty v r. 2018 označila podpis dohody 

o obchodno-ekonomickej spolupráci medzi Eurázijskou ekonomickou úniou (EEÚ) 

a Čínou a tiež dočasnú dohodu, ktorá umožní vytvoriť zónu voľného obchodu s Iránom. 

Dobré výsledky vykázala činnosť zóny voľného obchodu s Vietnamom. Uzatvorené boli 

memorandá o spolupráci s dôležitými medzinárodnými združeniami ASEAN, MERCOSUR, 

SNŠ a s vládou Tajvanu. Pokračovali rokovania o vytvorení zóny voľného obchodu 

s Izraelom, Singapurom, Srbskom, Indiou a Egyptom. Moldavská republika získala štatút 

pozorovateľa pri EEÚ. Od 1.1.2018 nadobudol platnosť Colný kódex EEÚ, ktorý umožnil 

prehĺbiť integračné procesy colnej regulácie na celom území EEÚ. Kódexom boli zavedené 

moderné prístupy colnej správy zodpovedajúce medzinárodným štandardom, do prevádzky 

bola uvedená elektronická deklarácia. Do kódexu bolo zahrnutých 70 % návrhov a iniciatív 

predložených zo strany podnikateľov.  

 

V sfére digitálnej transformácie ekonomiky bol vytvorený úrad pre riadenie aktivít 

týkajúcich sa digitálnych iniciatív, ktorému bol zo strany podnikateľov aj štátnej samosprávy 

predložený celý rad návrhov, z ktorých niektoré už boli zrealizované (napr. značenie 

a sledovanie pohybu tovarov, zavedenie elektronických sprievodných dokumentov a ich 

vzájomné uznávanie zmluvnými stranami). V EEÚ pokračuje proces formovania spoločného 

trhu s elektrickou energiou, zemným plynom, ropou a petrochemickými výrobkami. Bol 

prijatý technický reglement EEÚ o bezpečnosti prepravy a použitia zemného plynu.  

 

V priebehu rokov 2017-2018 bolo odstránených 31 prekážok, ktoré bránili voľnému 

obchodu v jednotnom ekonomickom priestore. Bol dohodnutý postup vytvorenia spoločného 

trhu s alkoholom a tabakovými výrobkami a pravidlá politiky v oblasti spotrebných daní za 

alkohol a tabak. V r. 2018 bol prijatý technický reglement o bezpečnosti výroby alkoholu, 

ktorého príprava začala ešte v r. 2010. V súčasnosti je 85 % tovarových skupín, zahrnutých do 

jednotného zoznamu tovarov a vnútornom trhu EEÚ, pokrytých jednotnými pravidlami 

bezpečnosti a kvality produkcie.           
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6. Dôležité výstavy a veľtrhy v teritóriu (september 2019):  

 

Dental Expo Astana 

2. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy zdravotníckej techniky 

Termín konania:  04.09. – 06.09.2019 

Miesto:  Nur-Sultan, výstavný areál KORME  

 

KAZBUILD 

26. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu 

Termín konania:  04.09. – 06.09.2019 

Miesto:   Almaty 

Web:   https://www.kazbuild.kz/ru/ 

Zoznam účastníkov (2019): https://www.kazbuild.kz/ru/vystavka/spisok-uchastnikov/2019 

 

AQUATHERM ALMATY 

12. ročník medzinárodnej výstavy bytovej a priemyselnej techniky a zariadenia  

Termín konania:  04.09. – 06.09.2019 

Miesto:   Almaty 

Web:   https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/  

Zoznam účastníkov (2019): https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/2019ru  

 

Mining Metals Central Asia 

25. ročník veľtrhu banského a ťažobného priemyslu 

Termín konania:  18.09. – 20.09.2019 

Miesto:   Almaty 

Web:   www.miningworld.kz 

Zoznam účastníkov (2019):  

https://www.miningworld.kz/ru/vystavka/spisok-uchastnikov/exh-list-2019 

 

KAZCOMAK 

16. ročník veľtrhu cestného a priemyselného stavebníctva 

Termín konania:  18.09. – 20.09.2019 

Miesto:   Almaty 

Web:   https://www.kazcomak.kz/ru/ 

Zoznam účastníkov (2019): https://www.kazcomak.kz/ru/spisok-uchastnikov/2019 

 

Metaltech Central Asia 

4.  ročník veľtrhu spracovania kovov 

Termín konania:  18.09. – 20.09.2019 

Miesto:   Almaty 

Web:   https://www.metaltech.kz/ru/ 

Zoznam účastníkov (2017): https://www.metaltech.kz/ru/spisok-uchastnikov/2017 

 

Poznámka: mesiace júl a august sú tradične obdobím, keď sa v Kazachstane nekonajú žiadne 

dôležité výstavné alebo veľtržné akcie.  
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Prehľad výstavných akcií organizovaných v Kazachstane v priebehu roku 2019: 

https://www.mzv.sk/documents/736307/347854/Kazachstan+-

+ve%C4%BEtrhy+a+v%C3%BDstavy+2019 

 

Zdroj: Kapital KZ, Kazakhstan Today, Ministerstvo financií KZ, Primeminister KZ, 

Kazinform, Ministerstvo národného hospodárstva KZ, Forbes KZ, Zakon KZ, Strategy 2050, 

Astana Times, Akorda, 24 Chabar, Finprom KZ, Informburo KZ, Kazpravda, Qazaq Times, 

Tengrinews, Kaznews, Ranking KZ, Ministerstvo energetiky KZ, , Výbor pre štatistiku KZ,  

 

Spracoval: Ján Galoci, radca 

Nur-Sultan, 12.07.2019 
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