Newsletter ZBH w Kazachstanie (czerwiec 2021 r.)

Gospodarka Kazachstanu w pigułce
Portal LSM.KZ prezentuje w ciekawej formie zmiany wskaźników makroekonomicznych
w Kazachstanie w latach 2011-2021: kurs waluty, inwestycje, eksport i import, wynagrodzenie,
bezrobocie etc.
W 2020 r. w Kazachstan pozyskał 17 mld USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych
W ciągu ostatnich 10 lat coroczny napływ inwestycji do kraju mieścił się w granicach 22-24 mld USD.
Wartość handlu zagranicznego Kazachstanu w 2020 roku
Odnotowano spadek eksportu o 17,1% oraz zwiększenie importu o 15,6%. Portal KAPITAL.KZ
wymienia kraje, do których rośnie eksport poszczególnych towarów, a także kraje i towary, gdzie
nastąpił spadek dostaw do Kazachstanu.
W pierwszym kwartale 2021 roku odnotowano zwiększenie produkcji farmaceutyków
W okresie styczeń-marzec br. w Kazachstanie wyprodukowano o 9,1% artykułów farmaceutycznych
więcej, niż w analogicznym okresie 2020 r. Wśród największych producentów z branży medycznej
znajduje się AO „Chimfarm” (SANTO - Member of Polpharma Group). Mimo wzrostu produkcji
odnotowywane jest również zwiększenie o 25,3% importu farmaceutyków, w tym m.in. z Polski.
Kazachstan zobowiązał się osiągnąć neutralność emisyjną do 2060 roku
Ponad 70% energii elektrycznej w Kazachstanie produkowane jest w elektrowniach węglowych, które
zużywają duże ilości taniego węgla, wydobywanego na północy i wschodzie kraju, odpowiadając za
80% emisji dwutlenku węgla do środowiska.
Kazachstan - członkiem Global Green Finance Index 7 (GGFI)
Ranking GGFI mierzy postęp w zakresie ekologicznych produktów finansowych w 124
międzynarodowych centrach finansowych. Kraj reprezentuje Międzynarodowe Centrum Finansowe
„Astana”.
Kazachstan zajął 67 miejsce w Social Progress Index 2020
W rankingu oceniano 163 kraje pod względem pozaekonomicznych aspektów warunków życia
społeczeństwa.

Sektor napojów bezalkoholowych w Kazachstanie
W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. odnotowano wzrost produkcji napojów oraz spadek produkcji
soków owocowych i warzywnych. Kwestia wprowadzenia podatku cukrowego w wysokości 7% i jego
zwiększenie do 45% do 2025 r. jest poruszana od dawna.
Kazachstańska innowacyjna platforma e-Rolnictwo została laureatem nagrody WSIS 2021
Nagroda WSIS przyznawana jest za skuteczność innowacyjnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju.
Sektor cyfryzacji Kazachstanu
W artykule zamieszczonym na portalu informacyjnym Premiera Kazachstanu przedstawiono stan
rozwoju aplikacji komórkowych, jakość łączności i Internetu oraz świadczenie usług państwowych
w formacie elektronicznym.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju
Obecnie sytuacja epidemiologiczna w kraju jest w miarę stabilna. Przeciętna dzienna liczba zachorowań –
ok. 1600. W poszczególnych obwodach stopniowo zaostrzane są ograniczenia, w ramach kwarantanny:
m.in. ograniczenie czasu pracy centrów handlowych, kawiarni i restauracji, centrów SPA, basenów i innych
obiektów, uczniowie i studenci powracają na zdalne prowadzenie zajęć. Hotele działają, z zachowaniem
wszystkich norm sanitarnych.
Wszystkie osoby przybywające z zagranicy do Republiki Kazachstanu drogą powietrzną, mają obowiązek
posiadania testu na COVID-19, wykonanego metodą PCR nie później niż 72 godziny przed przekroczeniem
granicy Kazachstanu, z negatywnym wynikiem. W przypadku braku wyniku testu, cudzoziemcy są
deportowani.
Kazachstan wdrożył elektroniczny paszport szczepień, do którego wprowadzone będą również dane dot.
COVID-19.
Od 1 lutego 2021 roku w Kazachstanie rozpoczęto proces szczepienia na COVID-2019 rosyjską szczepionką
Sputnik-V, produkowaną w Karagandzie, a w kwietniu 2021 roku wdrożono preparat QazVac własnej
produkcji. Do końca bieżącego roku planuje się zaszczepić ponad 6 mln obywateli kraju.
Rozszerzana jest lista wznawianych połączeń lotniczych. Aktualnie Kazachstan ma zapewnione
bezpośrednie połączenia lotnicze z następującymi krajami: Rosja, Malediwy, Kirgistan, Uzbekistan, Ukraina,
Niemcy, Białoruś, Gruzja, Tadżykistan, Egipt, Turcja, Korea Płd., ZEA.
Przedłużono zawieszenie jednostronnego ruchu bezwizowego dla obywateli 57 krajów, w tym Polski.
Obywatele polscy, którzy chcieliby odwiedzić Kazachstan przed 31 grudnia 2021 r., będą musieli uzyskać
wizę odpowiedniej kategorii w Wydziale Konsularnym Ambasady Kazachstanu w Warszawie.

