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Fontosabb gazdasági mutatók

Mutató megnevezése Mértékegység 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GDP értéke (folyó áron) (IMF) Mrd USD 208 236,64 221,42 184,39 137,29 162,89 170,54

GDP változása (reál) (IMF) % 4,8 6 4,2 1,2 1,1 4,1 4,1

Egy főre jutó GDP folyó áron (IMF) USD/fő 12 300 13 790 12 710 10 430 7 660 8 950 9 240

Infláció (HICP) (IMF) % 5,1 5,8 6,7 6,7 14,6 7,4 6

Munkanélküliségi ráta (WB) % 5,3 5,2 5,1 4,9 5 4,9 -

Export értéke (WB) Mrd USD 91,76 90,98 86,93 52,99 43,57 55,89 -

Import értéke (WB) Mrd USD 61,54 63,26 56,98 45,43 39,12 42,97 -

Kihelyezett FDI állomány (WB) Mrd USD 1,79 1,98 2,63 3,32 3,47 0,956 -

Befektetett FDI állomány (WB) Mrd USD 13,65 10,01 7,22 6,38 16,9 4,65 -

Forrás: IMF (https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO), World Bank 

(https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=KAZ) 

https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO
https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=KAZ


Gazdasági és politikai helyzetkép
 Közép-Ázsia vezető gazdasági és politikai hatalma, a nemzetközi politika elismert

szereplője.

 A Kazah Köztársaság tagja az ENSZ-nek, a WTO-nak, a FÁK-nak, a Sanghaji
Együttműködési Szervezetnek, az Eurázsiai Gazdasági Uniónak, az EBESZ-nek, a
Türk Tanács-nak.

 Gazdasági növekedése (jelenleg) továbbra is a nyersanyagkitermelő ágazatoknak
köszönhető.

 Kasim-Zsomart Tokaev 2019. március 20-tól tölti be az elnöki posztot. Funkciójának
megerősítését szolgálja a 2019. június 9-i elnökválasztás (Tokaev elnökké választása
nagy valószínűséggel feltételezhető). Nurszultán Nazarbajev, aki 1990. április 24 óta
állt Kazahsztán élén elnökként 2019. március 19-én este, a kazah és a nemzetközi
közvélemény részére váratlanul, jelentette be lemondását. Bejelentésében javasolta
utódjaként Kasim-Zsomart Tokaevet, aki a Szenátus elnöke volt. Nazarbajev továbbra
is a hadsereg főparancsnoka, a Biztonsági Tanács elnöke, így az irányítás végső soron a
kezében marad.

 Stratégiai célja az országnak a világban zajló 4. ipari forradalom vívmányainak
elsajátítása és további feladat az ásványkincs kitermelés hatékonyságának növelése,
energiahatékonyság és takarékosság előtérbe állítása, megújuló energiák arányának
növelése mellett.



Kilátások I.

GDP és infláció előrejelzés kormányzati és/vagy nemzetközi oldalról

GDP

- IMF (2017): 160,8 Mrd USD; IMF (2018): 170,5 Mrd USD; IMF előrejelzés (2019): 
164,2 Mrd USD;

- Kazah Statisztikai Hivatal (2017): 162,8 Mrd USD; Kazah Statisztikai Hivatal (2018): 
170,0 Mrd USD. 

Infláció

- IMF (2017): 7,4%; IMF (2018): 6%; IMF előrejelzés (2019): 5,5%;

- Kazah Nemzeti Bank (2017): 7,1%.

Feltételezett jövőbeli húzóágazatok

- Kazahsztán kőolaj, szén és uránérc tekintetében a világ 10, földgáz tekintetében a 20
legnagyobb készlettel rendelkező országa között szerepel

- az elektromos áram termelés 30%-a alternatív vagy megújuló energia forrásból

- Nurli Zsol (Fényes Út) infrastruktúra fejlesztési program, Digitális Kazahsztán 2020



Kilátások II.

Veszélyek, piacra lépési nehézségek

- Kazahsztán tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak, amelynek belső szabályai előnyben 
részesítik a saját tagjaikat

Adókörnyezet rövid bemutatása 

– Társasági adó: 20%

– ÁFA: 12%

– SZIA: 10%

– 10%-ot a munkáltató fizet be a nyugdíjalapba minden munkavállaló után

– 11,5% szociális, egészségügyi hozzájárulás a munkavállalótól kerül levonásra

– Konkrét ügylet kezdeményezése esetén érdemes kapcsolatba lépni nemzetközi vagy
helyi tanácsadókkal. (Kazahsztánban is jelen van a Big4 , illetve például Budapesten
társirodával rendelkező Dentons és Kinstellar. Az Almati Főkonzulátus jogi ügyek vitelére
megállapodást kötött a www.zangerkerek.kz jogi irodával, amely kapcsolatban áll a peres ügyek
vitelére szakosodott Nazkhanov & Partner-el – www.ntp.kz. Több könyvelő szervezet ügyvitelhez
kapcsolódóan is nyújt jogi támogatást, például: www.tmf-group.com, www.intercomp.kz .)

Kormányzati beruházási prioritások

- turisztika, vegyipar, építőipar, kereskedelem, logisztika, textil, kohászat

http://www.zangerkerek.kz/
http://www.ntp.kz/
http://www.tmf-group.com/
http://www.intercomp.kz/


Kereskedelmi forgalom

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Export 149,1 200,9 156,4 209,9 167,3 143,7 115,1 140,3 132,1

Import 90,3 111,2 89,2 51,3 39,9 19,2 73,5 403,6 537,5
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Magyar-Kazah Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság (KKB):

• Ezidáig 6 ülésszakra került sor, 2008-ban, 2012-ben és 2016-ban Asztanában, ill.
2010-ben, 2014-ben és 2018-ban Budapesten. Társelnökök: magyar részről Varga
Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter, kazah részről Timur
Szulejmenov nemzetgazdasági miniszter.

Főbb kétoldalú gazdasági megállapodások

• Légiközlekedési megállapodás (1996)

• Egyezmény a kettős adózás elkerüléséről (1997)

• Egyezmény a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról (1998)

• Megállapodás a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről (1999)

• Gazdasági együttműködési megállapodás (2008)

• Együttműködési megállapodás az Eximbank és a KazAgro között közös befektetési 
alap létrehozásáról (2014)

Kereskedelmi kapcsolatok I.



Potenciális területek magyar vállalatok számára:

• Zöldség-gyümölcstermesztés (melegházi zöldségtermesztés; alma-,
meggy-, más gyümölcsültetvények telepítése)

• Takarmány-, haszonnövény termesztés (kukorica, napraforgó,
cukorcirok)

• Élelmiszeripar (húsfeldolgozás, szárított és konzerv zöldségek és
gyümölcsök készítése, müzli-termékek)

• Egészségipar (pl.: orvosi eszközök, berendezések összeszerelése).

• Egészségügyi (rehabilitációs) turizmus

• Építőipari technológiák

• Vízipari technológiák (vízközművek fejlesztése, szennyvíz-kezelés)

• Hulladék-feldolgozás

Kereskedelmi kapcsolatok II.



Vámszabályok - http://www.eurasiancommission.org/ (Eurázsiai Gazdasági Unió)

- kazah (csak oroszul): http://keden.kz/

Jellemző, illetve javasolt fizetési módok

• Az első üzletkötéseknél az előre fizetés kikötése javasolható, de a partnerek
általában a halasztott fizetést preferálják. Országos és regionális programok
keretében a kazah szervezetek aktívan próbálnak befektetőket vonzani a
kazahsztáni gyártás, összeszerelés megvalósítása céljából. Az összeszerelés
keretében elkészülő termékek kazahsztáni gyártásúaknak számítanak, ezért
bizonyos esetekben eredményesebben szerepelhetnek, mint a külföldi eredetű,
hasonló termékek. Így a tárgyalásokra célszerű magyar finanszírozási
lehetőségekből is felkészülni.

Kazahsztáni kiállításokról a www.iteca.kz honlapon lehet tájékozódni

Kereskedelmi kapcsolatok III.

http://www.eurasiancommission.org/
http://keden.kz/
http://www.iteca.kz/


• Legnagyobb magyarországi befektetők: MOL, Richter Gedeon Nyrt., Egis Zrt., LAC Holding.

• Kazah vállalkozók kamara / külkereskedelmi kamara: http://atameken.kz/en/departments/46-vneshnetorgovaya-palata-kazahstana

• Állami tenderek: https://zakup.sk.kz/; https://goszakup.gov.kz/ (Megjegyzés: 2019. január 1-től a potenciális beszállítók az állami

beszerzési weboldal(ak)hoz díj ellenében férhetnek hozzá.)

• Befektetési lehetőségek: http://invest.gov.kz/en

• Üzleti partnerek keresésében az egész országban segítséget nyújthat az Almati Kereskedelmi és Befektetési Kamara (www.alcci.kz,

üzleti alapon szervezett kamara, szolgáltatásaiért fizetni kell).

• A vízumokkal kapcsolatos információk a budapesti Kazah nagykövetség honlapján (www.kazembassy.hu), illetve munkatársainál

érhetők el.

• Nagyon fontos kiemelni, hogy Kazahsztánban történő munkavégzéshez munkavállalói vízum szükséges, ennek igénylése feltétlenül

a Kazah Köztársaság budapesti nagykövetségén történik. Nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy munkavállalói vízum 

hiányában minden ügyvezetői döntés – amennyiben erre a pozícióra külföldi állampolgárságú magánszemélyt neveznek ki –

nem hatályos, továbbá a céget is jelentős büntetés érheti. Ezért csak azt követően ajánlatos külföldi állampolgárt kinevezni, ha ő 

rendelkezik munkavállalói vízummal. Ezért célszerű ezzel megbízni a cégbejegyzésekkel is foglalkozó olyan ügyvédi irodát, amely 

magyarországi társ/partnerirodával is rendelkezik. A bejegyzésre vonatkozó jogszabály módosítása lehetővé teszi olyan szervezetek 

– képviseletet is beleértve – amelyek nem szerezték meg az üzleti azonosító számot („business identification number”) vagy 

elmulasztották nyilvántartásba vételüket az adóhatóságnál. https://www2.deloitte.com/kz/en/pages/legal/articles/legal-contacts.html . 

2019. április 2-án, 2018. január 1-i visszamenőleges hatállyal – kazah képviselettel nem rendelkező külföldi szolgáltató munkatársai 

által nyújtott szolgáltatások alapján keletkező bevételt is szja-adófizetési kötelezettség terheli, mivel a tartós tartózkodás esetében a 

183 napos határt.

(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kz/Documents/tax/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%

D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/Tax%20Alert_June_EN.pdf)

• A külföldi munkatársak alkalmazási szabályai: http://egov.kz/cms/en/articles/inostrannyi_trud (általános információ).

Befektetési kapcsolatok

http://atameken.kz/en/departments/46-vneshnetorgovaya-palata-kazahstana
https://zakup.sk.kz/
https://goszakup.gov.kz/
http://invest.gov.kz/en
http://www.alcci.kz/
https://www2.deloitte.com/kz/en/pages/legal/articles/legal-contacts.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kz/Documents/tax/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/Tax%20Alert_June_EN.pdf
http://egov.kz/cms/en/articles/inostrannyi_trud


Vízgazdálkodás

Szennyvíz és 
hulladékkezelési 

technológiák

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

ICT

Gáz- és olajipari 
berendezések 

Gyógyszerek, 
gyógyászati 

berendezések

Együttműködési lehetőségek



Kiemelt ágazatok

A legnagyobb vállalatok megismerésére például a http://nb.kz/ranking/ vagy a

https://forbes.kz/ranking honlapok adhatnak támpontot.

Használható például a Yellow Pages (www.ypk.kz) honlapja is.

Partnerkeresésben segítséget nyújthat a Kazah Vállalkozók Kamarája (www.atameken.kz),

vagy az Almati Kereskedelmi és Befektetési Kamara (www.alcci.kz). Nem minden

szolgáltatás ingyenes, a felmerülő költségeket érdemes előre tisztázni. A megyei, városi

önkormányzatok („akimat”) is nyújtanak segítséget partnerkeresésben. A kazah

vállalkozásfejlesztési alap – „DAMU” – is feltünteti honlapján a vele kapcsolatban álló vagy

az általa finanszírozott vállalkozások elérhetőségét (https://www.damu.kz/klienty-fonda/).

Orosz és angol nyelvű kereskedelmi portálok például: www.kz.all.biz vagy

www.zoodel.com.

http://nb.kz/ranking/
https://forbes.kz/ranking
http://www.ypk.kz/
http://www.atameken.kz/
http://www.alcci.kz/
https://www.damu.kz/klienty-fonda/
http://www.kz.all.biz/
http://www.zoodel.com/


Elérhetőségek

Magyarország külgazdasági attaséja Nur-Szultánban:

Ujvári Márton 

Cím: ul. Koszmonavtov 62., 010000 Nur-Szultán, Kazahsztán

Email: trade.ast@mfa.gov.hu

Hivatali telefonszám: +7 717 255 0323

Mobil telefonszám: +7 701 221 57 93

Magyarország külgazdasági attaséja Almatiban:

Tar György

Cím: ul. Muszabajeva 4., 050043 Almati, Kazahsztán

Email: trade.ala@mfa.gov.hu

Hivatali telefonszám: +7 727 247 2570

Mobil telefonszám: +7 701 761 0460

A KGA-k tevékenysége Kazahsztánra, Kirgizisztánra és Tádzsikisztánra terjed ki.


