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Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady  
Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie z siedzibą w Ałmaty 
------------------------------------------------------ 
050059, Republika Kazachstanu,  
Ałmaty, ul.Zatajewicza, 72 
 
 
 
 

PRZEGLĄD INFORMACYJNY na temat 
„Branża budowlana w Republice Kazachstanu” 

 
 
 

I. INFORMACJA OGÓLNA 
 
1. O autorach 
 
 
Niniejszy Przegląd  został przygotowany przez Oddział „Chałas i Wspólnicy” w Ałmaty „Chałas i Wspólnicy” 

Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej - konsultant),  

 

W przygotowaniu niniejszego Przeglądu udział wzięli następujący specjaliści Konsultanta: 

 

- Alexandr Voronin, prawnik. 

 

-Vladislav Dubrovin, prawnik. 

 

Osób trzecich nie będących pracownikami Konsultanta nie angażowano. 

 

2. Wykorzystane źródła 

 

W trakcie sporządzania niniejszego Przeglądu Konsultant wykorzystał nastepujące akty prawne i inne 

żródła: 

1) Kodeks Republiki Kazachstanu „O podatkach i innych obowiązkowych płatnościach do budżetu” z dnia 

10 grudnia 2008 roku; 

2) Kodeks Cywilny Republiki Kazachstanu (Część szczególna) z dnia 01 lipca 1999 roku; 

3) Kodeks przedsiębiorczy Republiki Kazachstanu z dnia 29 pażdziernika 2015 roku; 

4) Kodeks Karny Republiki Kazachstanu z dnia 03 lipca 2014 roku; 

5) Kodeks Republiki Kazachstanu „O naruszeniach administracyjnych” z dnia 05  lipca 2014 roku; 
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6) Kodeks Republiki Kazachstanu „O sprawach celnych w Republice Kazachstanu” (Kodeks Celny) z dnia 30 

czerwca 2010 roku; 

7) Ustawa Republiki Kazachstanu „O działalności architektonicznej, urbanistycznej i budowlanej w 

Republice Kazachstanu” z dnia 16 lipca 2001 roku; 

8) Ustawa Republiki Kazachstanu „O zezwoleniach i zawiadomieniach” z dnia 16 maja 2014 roku; 

9) Ustawa Republiki Kazachstanu „O złożach i ich wykorzystaniu ” z dnia 24 czerwca 2010 roku; 

10) Ustawa Republiki Kazachstanu  „O regulowaniu technicznym” z dnia 09 listopada 2011 roku; 

11) Ustawa Republiki Kazachstanu „O drogach samochodowych” z dnia 17 lipca 2001 roku; 

12) Ustawa Republiki Kazachstanu z dnia 22 czerwca 2012 r. „O rurociagu magistralnym”; 

13) Dekret Prezydenta Republiki Kazachstanu z dnia 01 sierpnia 2014 № 874 "O uchwaleniu Państwowego 

programu rozwoju przemysłowo-innowacyjnego Republiki Kazachstanu na lata 2015-2019 oraz o 

wprowadzeniu uzupełnień do dekretu Prezydenta Republiki Kazachstanu z dnia 19 marca 2010 № 957 

" O uchwaleniu Listy programów państwowych "; 

14) Rozporządzenie Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 22.12.2008 №1198; 

15) Rozporządzenie Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 17.11.2010 № 1202 

16) Rozporządzenie Rządu Republiki Kazachstanu z dnia  24.04.2015  № 287; 

17) Rozporządzenie Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 20.04.2005 №367; 

18) Rozporządzenie Rządu Republiki Kazachstanu z dnia z dnia 21.01.2011 №24; 

19) Uchwała czasowo pełniącego funkcje Ministra gospodarki państwowej Republiki Kazachstanu z dnia 

30.03.2015 roku №279; 

20) Uchwała Ministra Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu z dnia 17 lutego 2016 roku „O 

uchwaleniu Listy towarów, w stosunku do których są stosowane eksportowe stawki celne, stawki i czas 

ich obowiązywania oraz Regulamin obliczania wysokości celnych stawek eksportowych na ropę 

naftową i produkty wytwarzane z ropy naftowej ”; 

21) Wspólna Taryfa Celna Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, uchwalona  decyzją  Rady Euroazjatyckiej 

komisji gospodarczej z dnia 16 lipca 2012 № 54; 

22) Decyzja Komisji Unii Celnej z dnia 07 kwietnia 2011 roku N620. 

23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu z dnia 28 lutego 2015 roku № 

165 w sprawie zatwierdzenia Zasad określania ogólnego trybu klasyfikacji budynków i budowli do 

technicznie i (bądź) technologicznie skomplikowanych obiektów 

24) Rozporządzenie czasowo pełniącego funkcje Ministra Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu 

o zatwierdzeniu ujednoliconych wymagań kwalifikacyjnych oraz wykazu dokumentów potwierdzających 

zgodność z nimi, w celu  prowadzenia działalności w dziedzinie architektury, urbanistyki i budownictwa z 

dnia 9 grudnia 2014 roku № 136. 
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Nazwy niektórych aktów prawnych dalej są wykorzystane w skrócie bez wskazania daty uchwały. 

 

Źródła informacyjne: 

 

25) Sprawozdania marketingowe www.kazdata.kz  

26) „Przegląd branży budowlanej. NB500 2014”, aut. A.Kunanbayev (pismo “National Business”, Nr 1 

styczeń 2015) 

27)  „Budownictwo. Piętro za piętrem. Ranking NB500 2015” (pismo “National Business”, 2016) 

28) KazTransOil poszerza system rurociągów Kazachstan – Chiny”, aut. Olga Kniazieva (Gazeta „Prawda 

Kazachstańska” 29 listopada 2014 roku) 

29) „Wiarygodne podstawy rozwoju przemysłu materiałów budowlanych Kazachstanu "autor: Rakishev 

B.R., Daurenbekova A.N. 2015r” 

30)  O certyfikacji w warunkach Unii Celnej, ut. Klecowa T.M.,2014 

  

3. Informacje źródłowe i postawione pytania 

 

Zgodnie z ustalonym Zadaniem roboczym, Konsultant otrzymał zlecenie przygotowania przeglądu branży 

budowlanej w Republice Kazachstanu z uwzględnieniem następujących kwestii (także obejmujący sektory 

takie jak maszyny budowlane, sprzęt i materiały): 

 

1. Regulacje prawne branży budowlanej 

1.1. Eksport 

1.2. Import 

1.3. Certyfikacja obowiązkowa i dobrowolna 

 2. Informacja analityczna o stanie branży w latach 2014-2015 z uwzględnieniem dostępnych danych z 2016 

roku 

3. Dynamika eksportu i importu 

3.1. Struktura geograficzna 

3.2. Wiodący importerzy 

3.3. Wiodący eksporterzy 

4. Struktura rynku wewnętrznego 

4.1. Rynek detaliczny 

4.2. Rynek hurtowy 

http://www.kazdata.kz/
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4.3. Wiodący gracze 

4.4. Kanały dystrybucji (oddziały, porzedstawicielstwa, punkty handlowe) 

 

Struktura niniejszego Przeglądu została sporządzona zgodnie z wyżej wymienioną listą. 

 

II. REGULACJA PRAWNA BRANŻY BUDOWLANEJ 

 

Branża budowlana w Kazachstanie jest przedmiotem bardzo szczegółowych regulacji prawnych, przy czym 

akty prawne obejmują zarówno stosunki cywilno-prawne dotyczące budownictwa, jak  i obowiązkowe i 

normatywne regulacje branży, a także reglamentują odpowiedzialność (administracyjno-prawną i karną) za 

naruszenia prawa budowlanego. 

Podstawowym aktem prawnym zawierającym regulację w zakresie stosunków cywilnoprawnych w sferze 

budownictwa jest Kodeksu Cywilny. Przewiduje on w § 3, "Cechy  podwykonawstwa budowlanego" i jest w 

całości poświęcony szczegółowej regulacji stosunków między klientem a wykonawcą budowy. Sekcja ta 

obejmuje praktycznie wszystkie aspekty, które powstają w trakcie zawierania i realizacji umowy o 

wykonanie prac budowlanych, jak również konsekwencje, takie jak koszt prac budowlanych, 

bezpieczeństwo prowadzonych prac, odpowiedzialność podwykonawcy za jakość prac, gwarancje jakości, 

itd. Do dokumentów szczegółowo regulujących branżę budowlaną należy zaliczyć: 

Ustawa Republiki Kazachstanu z dnia 16 lipca 2001 roku "O działalności architektonicznej, urbanistycznej 

i budowlanej w Republice Kazachstanu". Jak wynika z tekstu ustawy  "reguluje ona stosunki powstające 

między organami publicznymi, osobami  fizycznymi i prawnymi w procesie realizacji działalności 

architektonicznej, urbanistycznej i budowlanej w Republice Kazachstanu, skierowana jest na formowanie 

pełnowartościowego środowiska i funkcji życiowych oraz stabilnego  rozwoju osiedli ludzkich i obszarów 

międzymiejskich". 

 

W szczególności, rozdzielając kompetencje organów zarządzania państwowego w zakresie budownictwa, 

ustawa określa podstawowe wymogi odnoszące się do firm budowlanych i procesu budowlanego, 

opracowania dokumentacji projektowej i projektowo-kosztorysowej, prowadzenia nadzoru autorskiego, 

oceny projektów budowlanych pod względem technicznym, kwestii ekspertyz w dziedzinie budownictwa 

itd. Ustawa ustanawia przepisy i wymagania w części zachowania (ochrony) historycznych, geograficznych, 

architektonicznych i innych unikalnych obiektów kulturowych w procesie budownictwa, w zakresie 

standardyzacji i certyfikacji produkcji budowlanej, badań inżynieryjnych i geodezyjnych w zakresie 

projektowania i budownictwa, organizacji budowy,  techniki bezpieczeństwa budowlanego; uchwala 
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przepisy urbanistyczne, w tym dotyczące wymogów, warunków i organizacji odnowy miejscowości, budowy 

i modernizacji osiedli ludzkich,  generalnych planów rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych; 

ustala ona normy dotyczące projektowania i budowy budynków i obiektów celów prywatnych i 

przemysłowych, w tym transportu, budownictwa hydrotechnicznego, obiektów melioracyjnych, a także 

głównych i polowych rurociągów, komunikacji itd.  

 

Ustawa Republiki Kazachstanu z dnia 09.11.2004 numer 603-II «O regulacji technicznej". Ustawa ta ma 

zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale także we wszystkich obszarach działalności w których 

występuje potrzeba standartyzacji, ustanowieniu specyficznych wymagań technicznych do  odpowiednich 

procesów, ich wyników i bezpieczeństwa. W części  budownictwa reguluje ona na przykład opracowanie i 

zastosowanie standardów technicznych i technologicznych w budownictwie, stosowanie certyfikacji jakości 

materiałów budowlanych, sprawdzenie zgodności procesów budowlanych i materiałów z ustalonymi 

wymaganiami, itd. 

Należy zauważyć, że wiele aktów prawnych Kazachstanu zawiera regulacje zagadnień związanych z 

budownictwem wg ich kompetencji, tak na przykład ustawa "O podglebiach i ich użytkowaniu", obejmuje 

regulację budownictwa  struktur podziemnych związanych z ekstrakcją i poszukiwaniem zasobów 

naturalnych, ustawa "O zezwoleniach i powiadomieniach" reguluje procesy uzyskania licencji budowlanych 

i pozwoleń na budowę. Ustawa „O drogach samochodowych” obejmuje regulacje dot. budowy dróg 

samochodowych, ustawa o rurociągach magistralnych zawiera przepisy odnoszące się do budowy 

rurociągów, etc. Wszystkie te i podobne przepisy są zgodne z ustawą o działalności architektonicznej, 

urbanistycznej i budowlanej w Republice Kazachstanu oraz mimo postanowień szczególnych przepisów 

dotyczących jej kompetencji w dziedzinie budownictwa, zawierają odpowiednie przepisy odwoławcze. 

Do aktów podwykonawczych odnoszą się różne regulaminy w dziedzinie budownictwa1, normatywne 

dokumenty techniczne w budownictwie2, uchwalane na podstawie uchwał rządu Kazachstanu, różnego 

rodzaju  decyzje maslichatów (lokalnych organów przedstawicielskich miast i regionów) związanych z 

budową różnych obiektów. Bezpośrednio procesy budowlane odbywają się na podstawie i zgodnie ze  

wskazanymi regulaminami. 

Ponadto  rozwiązywanie kwestii technicznych, stanowienie zasad i przepisów, tj. uregulowania prawne 

pewnych specjalistycznych aspektów budownictwa, podlegające w/w ustawom,  prowadzi się na niższym 

poziomie lokalnym, co pozwala bardziej  elastycznie dostosować takie regulacje prawne do aktualnych 

potrzeb przemysłu. Jak już wspomniano, sektor budowlany w Kazachstanie jest jednym z najgłębiej 
                                                             
1 Naprzyklad, Regulamin uzgodnienia projektów standardów, norm i zasad, ustalających wymogi bezpieczeństwa 
pożarowego, jak również rozwiązań projektowych dla budowy obiektów, odnośnie do których jest brak norm i zasad, 
Regulaminu opracowania i uzgodnienia schematów kompleksowych planowania urbanistycznego regionów itd. 
2 Naprzykład, Wymogi odnoszące się do bezpieczeństwa budynkow i budowli, materiałów budowlanych i wyrobów. 
Wymogi odnoszące się do konstrukcji żelbetowych, betonowych itd. 
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uregulowanych  przez prawo rodzajów działalności gospodarczej. Ponadto, regulacje prawne w dziedzinie 

budownictwa rozwijają się dynamicznie, tak że tylko w 2015 roku wprowadzono ponad 20 złożonych zmian 

i uzupełnień do przepisów dotyczących budownictwa. 

W odniesieniu do odpowiedzialności w branży budowlanej, warto zauważyć, że kwestia ta jest również 

dobrze jakościowo odpracowana na poziomie legislacyjnym. Odpowiedzialność obejmuje odpowiedzialność 

cywilno-prawną za wyrządzenie szkody spowodowanej przez naruszenia prawa w  budownictwie (tzn. 

odszkodowania stronie pokrzywdzonej za szkody materialne), odpowiedzialność  administracyjno-prawną 

za naruszenie norm i wymagań w budownictwie w postaci wpłaty kary pieniężnej do budżetu, a także 

odpowiedzialnośc karną, w tym  kary więzienia, kary grzywny i / lub konfiskatę mienia. Niezbędnym 

warunkiem wystąpienia odpowiedzialności karnej jest wyrządzenie  znacznej szkody dla zdrowia bądź 

śmierć poszkodowanego, a także inne poważne konsekwencje naruszenia przepisów bezpieczeństwa i norm 

budowlanych. 

Odpowiedzialność administracyjno-prawna następuje za takie działania jak np. wykonanie prac 

przedprojektowych, badawczych, projektowych, budowlano-montażowych, produkcja i zastosowanie 

materiałów budowlanych, elementów i konstrukcji z naruszeniem wymogów ustawodawstwa i reguł 

państwowych w sferze działalności architektoniczno-budowlanej, prowadzenia prac budowlanych, 

budowlano-montażowych, remontowo - konserwatorskich przy budowie i  przebudowie obiektów bez 

należycie zatwierdzonej dokumentacji projektowej (art 312,314 Kodeksu o wykroczeniach 

administracyjnych) z sankcjami w postaci grzywny od 1200 do 1400 MWR3 i pozbawienia licencji 

budowlanej. Za przykład  przestępstwa i stosownej odpowiedzialności w budownictwie  może służyć 

naruszenie zasad bezpieczeństwa prowadzenia prac górniczych bądź budowlanych, jeśli przez zaniedbanie 

spowodowało to średnią lub cieżką szkodę dla zdrowia ludzkiego (art. 277 Kodeksu karnego) i naruszenie 

przepisów bądź wymagań przepisów w zakresie działalności architektonicznej, urbanistycznej i budowlanej, 

w wyniku którego w przypadku nieostrożności spowodowano śmierć człowieka bądź inne  poważne 

konsekwencje (art. 278 Kodeksu karnego) z sankcją na podstawie obydwu artykułów do 8 lat więzienia. 

 

4. Eksport i import 

 

Ustawodawstwo Republiki Kazachstanu nie zawiera żadnych szczególnych wymogów w zakresie eksportu 

lub importu materiałów i urządzeń budowlanych. Wykaz towarów, eksport i (lub) import których podlega 

licencjonowaniu; licencjodawców i organów publicznych, które prowadzą koordynację wydawania licencji, 

zatwierdzony dekretem Republiki Kazachstanu z dnia 24 kwietnia 2015 № 287, nie zawiera wymagań 

                                                             
3 MWR – miesięczny wskażnik rozliczeniowy, warunkowa jednostka. W 2016 MWR= 2121 KZT. 
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dotyczących licencjonowania eksportu / importu jakichkolwiek materiałów budowlanych i urządzeń. 4 

Oprócz tego do materiałów budowlanych i urządzeń nie stosuje się preferencji taryfowych przy imporcie, 

przewidzianych Uchwałą czasowo pełniącego funkcje Ministra Gospodarki Narodowej Republiki 

Kazachstanu z dnia 30 marca 2015 № 279 "w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania preferencji 

taryfowych oraz wykazu towarów, w odniesieniu do których są udzielane  preferencje taryfowe." Tak więc 

eksport i import materiałów budowlanych oraz urządzeń odbywa się na zasadach ogólnych, w przypadku 

posiadania odpowiedniej umowy, dokumentów przewozowych, świadectw pochodzenia, zgodności, jakości 

i bezpieczeństwa  przy dokonaniu następujących opłat (% wartości celnej towarów5): 

Podczas eksportu: wywozowa opłata celna.6  

Podczas importu: cło przywozowe w wysokości, która zależy od konkretnego rodzaju towaru, np, 3% od 

cementu portlandzkiego i aż do 15%, lecz nie mniej niż 0,5 euro za 1 cm3 pojemności silnika betoniarki; VAT 

12%; cło wg stawek, zatwierdzonych dekretem Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 21.01.2011 N 24 "W 

sprawie zatwierdzenia stawek opłat celnych pobieranych przez organy celne": 

Tabela nr 1 

Nazwa opłaty celnej Stawka w Euro 
Opłaty celne za deklarowanie celne 
towarów 
 

60 Eur za glówny arkusz deklaracji na towary 
25 Eur za każdy dodatkowy arkusz deklaracji na towary 

Opłaty celne za deklarowanie celne 11 Eur na odległość do 50 km 
16 Eur na odległość od 50 do 100 km 
26 Eur na odległość od 100 do 200 km 
128 Eur na odległość od 200 do 400 km 
178 Eur na odległość od 400 do 600 km 
283 Eur na odległość od 600 do 800 km 
385 Eur na odległość od 800 do 1000 km 
523 Eur na odległość od 1000 do 1500 km 
743 Eur na odległość od 1500 do 2000 km 
878 Eur na odległość od 2000 do 2500 km 

Opłata za decyzję wstępną 70 Eur 

                                                             
4 Przy tym Konsultant nie wyklucza, iż w związku z ustanowieniem środków ograniczających i regulujących na poziomie 
administracji EaUG sytuacja może się zmienić w każdej chwili. 
5 Wartość celna – cena towaru, w tym wydatki transportowe, ubezpieczenie towaru i podatki, pobierane w 
Kazachstanie. 
6 Nie stosuje się do materiałów budowlanych i sprzętu, wyprodukowanych w Kazachstanie. 
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5. Certyfikacja dobrowolna i obowiązkowa 

 

Certyfikacja w branży budowlanej jest procedurą dobrowolnego lub obowiązkowego potwierdzenia 

zgodności wyrobów bądż procesów ze standardami międzynarodowymi, normami i / lub regulaminami 

technicznymi Republiki Kazachstanu. Obowiązkowej  certyfikacji podlegają wyroby budowlane umieszczone 

na liście zatwierdzonej Rozporządzeniem Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 20.04.2005 roku N 367 "O 

obowiązkowym potwierdzeniu zgodności produkcji w Republice Kazachstanu": 

Tabela nr 2 

Wykaz towarów, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności produkcji w                       

Republice Kazachstanu 

 

Kod nomenklatury 
towarowej działalności 
gospodarczej 

Nazwa 

3918 10 Wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych, samoklejące bądź nie, w rolkach 
lub płytkach; powłoki polimerowe do ścian lub sufitów, impregnowane lub 
powleczone PVC 

5905 00 
4814 

Papier tapetowy (tapety) i inne pokrycia ścienne; papier przezroczysty dla 
okien 

5904 Linoleum, skrojony bądź nie wg formy: powłoki podłogowe na podłożu 
tekstylnym, skrojone bądż nie wg formy 

3204 11 000 0 
3204 13 000 0 
3205 00 000 0 
3206 19 000 0 
3206 20 000 0  
3208  
3209  
3210 00  
3211 00 000 0  
3214 10 100 
3214 10 900 0 

 

Impregnaty, pigmenty, farby, emalie, farby na bazie wody, szpachlówki, 
wypełniacze, lakiery kolorowe; preparaty na bazie lakierów kolorowych 

2520 10 000 0 
2522 10 000 0 

Cement i inne materiały wiążące (gips, wapno i inne lokalne wiążące), z 
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2522 20 000 0 
2523, кроме  
2523 10 000 0 

wyjątkiem klinkieru cementowego 

2524 Asbest 

6810 Konstrukcje betonowe i żelbetowe wykonane z betonu lekkiego. 
Prefabrykaty betonowe i konstrukcje z betonu ciężkiego i lekkiego, 
wzmocnione i niewzmocnione wykonane wg projektów  standardowych (serii, 
ND), a mianowicie: bloki fundamentowe, nadproża, belki do 6 metrów 
długości; płyty, skoczki do 7,2 m długości; krawężniki, pale, rury betonowe, 
pylony 

6904 10 000 0 
6904 90 000 0 

Cegła budowlana, ceramiczna i silikatowa, bloki podłogowe 

3921 11 000 0 
3921 12 000 0 
3921 13 
3921 14 000 0 
6806 

Wyroby wykonane z materiałów dźwiękoszczelnych, termoizolacyjnych i 
dźwiękochłonnych  (wełna mineralna, wełna szklana, włókno szklane, perlit, 
beton komórkowy, porowate materiały polimerowe) 

6811 81 000 0 
6811 82 000 0 
6811 89 800 0 
6807 

Wyroby z cementu azbestowego i cementu z włókna celulozy lub materiałów 
podobnych, w tym arkuszy azbestowo-cementowych 
Materiały dachowe wodoodporne (pergamin dachowy, pokrycia dachowe, 
izolacyjne, dachowe i tym podobne) 

из 7016 90 700 0 Szklo płaskie 

3925 20 000 0 
3925 30 000 0 

Elementy budowlane wykonane z tworzyw sztucznych (progi, drzwi, ramy 
okienne, okiennice) 

2520 Gips, anhydryt, spoiwa gipsowe 

2517 Tłuczceń kamienny 

Źródło: wg. danych Eurazjatyckiej Komisji  Gospodarczej  
 

Obowiązkowe potwierdzenie zgodności produkcji odbywa się w formie przedstawienia przez producenta 

deklaracji o zgodności bądź przeprowadzenia certyfikacji (oceny zgodności) przez jednostkę akredytowaną. 

Dobrowolne potwierdzenie zgodności wyrobu odbywa się w postaci przyjęcia przez producenta deklaracji 
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zgodności na produkcję, która nie podlega obowiązkowej certyfikacji. Sprawdzenie zgodności produkcji jest 

przeprowadzane przez  jednostkę akredytowaną potwierdzającą zgodność, w tym, taką kontrolę mogą 

prowadzić firmy prywatne, które uzyskały akredytację Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki 

Kazachstanu. W wyniku obowiązkowego potwierdzenia zgodności  produkcji producent uzyskuje 

odpowiedni certyfikat, który obowiązuje na całym terytorium Republiki Kazachstanu. Te same organy 

rejestrują i sprawdzają deklaracje zgodności. 

Certyfikacja w branży budowlanej w Kazachstanie stanowi zatem procedurę potwierdzenia zgodności 

wyrobów budowlanych z ustalonymi normomami i  dzieli się na obowiązkową - dla powyższych grup 

towarów i dobrowolną, w przypadku których producent / importer samodzielnie określa potrzebę 

certyfikacji swoich produktów. 

Na terytorium Kazachstanu równolegle obowiązują dwa systemy regulowania technicznego – Narodowy 

System regulowania technicznego i system regulowania technicznego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 

(EaUG). W związku z tym w uzupełnieniu do wyżej wskazanej listy produkcji podlegającej certyfikacji 

obowiązkowej (potwierdzeniu zgodności), w Kazachstanie działa również także lista produkcji podlegającej 

ocenie (potwierdzeniu) obowiązkowej zgodności w ramach Unii Celnej z wydaniem osobnych dokumentów 

(Decyzja Unii Celnej z dnia 7 kwietnia 2011 roku. N 620) 

Wspomniane wyżej listy są ciągle zmieniane. Przy wejściu w życie regulaminu technicznego EaUG na 

poszczególne produkty, skreśla się je z kazachstańskiej listy obowiazkowej. Na dzień dzisiejszy weszło w 

życie 21 regulaminów technicznych EaUG, a nadal obowiązuję ponad 90 regulaminów technicznych 

Kazachstanu. Należy rozumieć, iż od dnia wejścia w życie danego regulaminu technicznego EaUG, wcześniej 

wydane certyfikaty (potwierdzenie zgodności) przestają obowiązywać. 

 W Decyzji komisji EaUG o uchwaleniu regulaminu technicznego EaUG  w trybie obowiązkowym wskazuje 

się, iż dokumenty o ocenie (potwierdzeniu) zgodności (certyfikaty zgodności bądż deklaracje zgodności), 

wydane wcześniej, są ważne do momentu upływu okresu ich ważności.  

Również w Decyzji wskazuje się okres, w trakcie którego jest dopuszczalna produkcja i wprowadzenie do 

obrotu produkcji zgodnie z wymogami obowiązkowymi, wcześniej ustalonymi przez akty prawne Unii Celnej 

bądż prawa państwa członkowskiego Unii Celnej w przypadku posiadania dokumentów o  ocenie 

(potwierdzeniu) zgodności produkcji z wymogami obowiązkowymi, wydanymi bądź uchwalonymi do dnia 

wejścia w życie regulaminu technicznego. 

Innymi słowy, certyfikat zgodności wydany na produkcję wcześniej w narodowym systemie będzie 

obowiązywał na terytorium tego kraju, w którym go wydano do upływu okresu jego ważności bądż do 

terminu ustalonego w Decyzji. W chwili importu produkcji, np. z Rosji do Kazachstanu, we wskazanym 

okresie przejściowym możliwe jest potwierdzenie zgodności poprzez uznanie certyfikatu zagranicznego w 

trybie ustalonym przez ustawodawstwo narodowe. W przypadku braku certyfikatu zgodności który można 
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byłoby uznać, potwierdzenie zgodności jest prowadzone zgodnie z wymogami regulaminu technicznego 

Unii Celnej. 

Towary podlegające regulaminom technicznym EaUG muszą być zaopatrzone  w Jedynolity Certyfikat 

zgodności bądź Jedynolitą deklarację zgodności z umieszczeniem jednolitego znaku obrotu towarowego 

EaUG („EAC”). Produkcja, znajdująca się na Jednolitej liście również może być zaopatrzona w Jednolity 

certyfikat zgodności bądź Jednolitą deklarację zgodności (na tych dokumentach znaku może nie być).  

Jeżeli produkcja należąca do Jednolitej listy jest zaopatrzona  w certyfikat zgodności wydany w narodowym 

systemie regulowania technicznego Rosji lub Białorusi to produkcja powinna przejść procedurę 

potwierdzenia zgodności zgodnie z ustawodawstwem narodowym i takie certyfikaty zgodności muszą być 

zamienione na certyfikaty kazachstańskie. Produkcja nie podlegająca regulaminom technicznym EaUG i nie 

należąca do Jednolitej listy podlega ocenie (potwierdzeniu) obowiązkowej zgodnie z ustawodawstwem 

narodowym. Na przykład importuje się partię linoleum rosyjskiej produkcji. Produkcja posiada certyfikat 

GOST Rosji, taki certyfikat zgodności musi zostać zamieniony na certyfikat kazachstański. 

 

 

6. Licencjonowanie działalności budowlanej 

 

 

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Republiki Kazachstanu, zdolność do czynności prawnych w zakresie 

działalności, na prowadzenie której jest potrzebne uzyskanie stosownego zezwolenia powstaje z chwilą 

uzyskania takiego zezwolenia. 

Licencjonowanie niektórych rodzajów działalności, w tym w zakresie budownictwa (prac budowlano-

montażowych) jest uregulowane Ustawą „O zezwoleniach i zawiadomieniach” z dnia 16 maja 2014 roku № 

202-V, która reguluje stosunki publiczne, związane z wprowadzeniem trybu zezwoleń i zawiadomień, na 

prowadzenie przez podmioty prywatne i inne osoby, poszczególnych rodzajów działalności bądź 

dokonywania stosownych czynności. 

Ustawa zawiera listę rodzajów działalności w dziedzinie architektury, urbanistyki i budownictwa 

podlegających licencjonowaniu: 

- działalność poszukiwawcza, 

- działalność projektowa, 

- prace budowlano-montażowe, 

- prowadzenie działalności  w zakresie organizacji budowy budynków mieszkalnych poprzez zaciąganie 

kredytów u udziałowców. 
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Zgodnie z ustawą prace  w dziedzinie architektury, urbanistyki i budownictwa podlegają licencjonowaniu. 

Zagraniczne osoby prawne  uzyskują licencje na równych prawach z obywatelami i podmiotami prawnymi 

Republiki Kazachstanu, o ile prawo Republiki Kazachstanu bądź umowy międzynarodowe nie stanowią 

inaczej. 

Warunki specjalne uzyskania  licencji na prowadzenie działalności w dziedzinie architektury, urbanistyki i 

budownictwa są określone przez ustawę Republiki Kazachstanu "O działalności architektonicznej, 

urbanistycznej i budowlanej w Republice Kazachstanu" z 16 lipca 2001 roku № 242, zgodnie z którą osoby 

fizyczne i prawne wykonujące prace budowlano-montażowych w zakresie  architektury, urbanistyki i 

budownictwa są podzielone na następujące kategorie: 

        

Kategoria I – prowadzą działalność na obiektach wszystkich stopni  odpowiedzialności7 w ramach istniejącej 

licencji; 

Kategoria ta obejmuje wszystkie rodzaje prac budowlanych, niezależnie od złożoności i stopnia 

odpowiedzialności. 

 

Kategoria II - prowadzą działalność na obiektach drugiego i trzeciego stopnia odpowiedzialności, jak 

również wykonują prace na obiektach pierwszego stopnia odpowiedzialności w ramach istniejącej licencji 

na podstawie umów o podwykonawstwo; 

Dana kategoria obejmuje wszelkie prace budowlane nie zastrzeżone dla podmiotów  pierwszej kategorii, a 

także pozwala licencjobiorcy  występować w roli wykonawcy generalnego. 

 

Kategoria III - prowadzą działalność na obiektach drugiego technicznie prostego  i trzeciego stopnia 

odpowiedzialności, jak również prowadzą prace na obiektach pierwszego i drugiego stopnia 

odpowiedzialności w ramach istniejącej licencji na podstawie umów o  podwykonawstwo. 

 

Stopień  odpowiedzialności określa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Narodowej 

Republiki Kazachstanu z dnia 28 lutego 2015 roku № 165 w sprawie zatwierdzenia Zasad określania 

ogólnego trybu klasyfikacji budynków i budowli do technicznie i (bądź) technologicznie skomplikowanych 

obiektów. W zależności od przeznaczenia i istoty przyszłych obiektów budowlanych jak i stopnia 
                                                             
7 Złożoność techniczna obiektu - stopień odpowiedzialności wg wymagań technicznych: stopnie  niezawodności i trwałości struktur  
fundamentów i konstrukcji, ustalanych przez państwowe i (bądż) międzypaństwowe (międzynarodowe) akty normatywne, w 
zależności od funkcjonalnego przeznaczenia obiektu, specyfiki  wspierających i otaczających go struktur, ilości pięter (warstw 
konstrukcyjnych), zagrożenia sejsmicznego, lub innych specyficznych geologicznych, hydrogeologicznych, geotechnicznych 
warunków w miejscu (obszarze) budowy, które dzielą się na: 
I stopień  odpowiedzialności - najwyższy; 
II stopień odpowiedzialności - normalny; 
III poziom odpowiedzialności - najniższy; 
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odpowiedzialności, wnioskodawca musi podjąć decyzję o jaką kategorię licencji chce się ubiegać. 

Zakwalifikowanie osób fizycznych i prawnych do określonej kategorii jest przeprowadzane przez 

licencjodawcę,  zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi, ustalonymi Rozporządzeniem czasowo pełniącego 

funkcje Ministra Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu o zatwierdzeniu ujednoliconych wymagań 

kwalifikacyjnych oraz wykazu dokumentów potwierdzających zgodność z nimi, w celu  prowadzenia 

działalności w dziedzinie architektury, urbanistyki i budownictwa z dnia 9 grudnia 2014 roku № 136. Aby  

uzyskać którąkolwiek ze wskazanych wyżej  kategorii licencji wnioskodawca musi odpowiadać stosownym 

wymogom kwalifikacyjnym, takim jak:   doświadczenie, ukończone prace, dostępność bazy materialno-

technicznej i bazy produkcyjnej (w niektórych przypadkach musi być ona własnością wnioskodawcy, np. 

przy ubieganiu się o licencję kategorii I, w innych przypadkach wystarczy użytkowanie), biuro, 

wykwalifikowany personel. Jednym z najważniejszych dokumentów jest jednak licencja bądź inny dokument 

zezwalający na wykonanie prac budowlano-montażowych w kraju wnioskodawcy, który pozwola określić 

kategorie licencji w drodze porównania wykonywanych rodzajów działalności i kategorii dokumentu, 

zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Kazachstanu. 

Licencjom na projektowanie lub na wykonanie prac budowlano-montażowych nadaje się  odpowiednio 

jedną z trzech kategorii, a więc wymogi kwalifikacyjne również są różne dla każdej z nich.  

Dodatkowo wnioskodawca przy składaniu wniosku o wydanie licencji wybiera rodzaje i podrodzaje 

działalności, które zamierza wykonywać. Aby jednak uzyskać prawo do prowadzenia wybranej działalności, 

również należy złożyć  stosowne udokumentowane potwierdzenia (tzw. doświadczenia).  

Tak więc, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Kazachstanu, na terytorium RK w celu prowadzenia 

działalności budowlanej, należy  uzyskać licencję na wykonywanie prac  budowlano-montażowych w 

zależności od złożoności technicznej budowanych obiektów, przy czym, aby występować  w roli wykonawcy 

generalnego, trzeba  uzyskać licencję I lub  II kategorii. 

W celu uzyskania licencji trzeba się zwrócić do organu lokalnej władzy wykonawczej dokonującego 

państwowej kontroli w zakresie architektury i budownictwa. Wniosek można złożyć zarówno w Centrum 

Obsługi  Ludności w formie papierowej bądź złożyć wniosek za pośrednictwem portalu Rządu 

Elektronicznego RK: http://elicense.kz. 

 
  
III. INFORMACJA  ANALITYCZNA  O STANIE BRANŻY W LATACH 2014-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM 

DOSTĘPNYCH DANYCH Z 2016 ROKU 

 

Na wstępie należy podkreślić , że trzy główne, najbardziej aktulane obszary w zakresie budownictwie w  

Kazachstanie, w okresie od 2014 do 2015 roku to: budowa dróg, budownictwo przemysłowe i budownictwo 

cywilne. 
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Rok 2014. 

 

Rok 2014 stał się głównym  etapem  realizacji dużych projektów infrastrukturalnych w Kazachstanie, z 

których najważniejszym jest rozwój sieci drogowej w kierunkach promieniujących od centrum Kazachstanu i 

autostrady Europa Zachodnia - zachodnie Chiny. W 2014 roku na budowę dróg przeznaczono ponad 300 

mld tenge, a ze względu na fakt, że prace są finansowane ze środków budżetowych oraz przy zastosowaniu 

nowych materiałów i technologii, aktywna budowa dróg miała pozytywny wpływ na wzrost produkcji i 

importu materiałów budowlanych w Kazachstanie. Tak więc, produkcja betonu w porównaniu do 2013 

wzrosła o 163%, a produkcja konstrukcji betonowych o 118%. Na potrzeby budownictwa drogowego w 

2014 roku pracowało 16 fabryk cementowo-betonowych, 10 asfaltowo-betonowych i 8 urządzeń do 

kruszenia i sortowania. W 2014 roku zostało zbudowanych ponad 700 km dróg. 

Liderem w tej dziedzinie stała się firma BI Group z dochodem 166,7  mld tenge i wzrostem dochodu +55,1%. 

W zakresie budownictwa przemysłowego, rok 2014 stał się rokiem ukończenia dużych obiektów naftowo-

gazowych,  rurociągów oraz centrów logistycznych. W 2014 roku, w końcowym etapie realizacji znajdowała 

się  budowa rurociągu Atasu-Alashankou, gazociąg Beineu-Shymkent-Bozoi, suchy port Horgos. Na 

zachodzie Kazachstanu rozpoczął się cykl prac nad projektem dużego rurociągu Kazachstan-Chiny. Liderem 

budownictwa przemysłowego w 2014 roku stała się spółka „NGSK „KazStroySerwis” SA – największy gracz w 

dziedzinie budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego. Dochód firmy wzrósł o 53,2 % i osiągnął 

153,2 mld tenge.  

Budownictwo mieszkaniowe w 2014 roku również wykazało tendencję wzrostową. W szczególności, wzrost 

kubatury  mieszkań oddanych do użytku na koniec 2013 roku wynosił 111,8%. Łączna powierzchnia 

oddanych do użytku mieszkań w 2014 roku wyniosła 5,1 mln metrów kwadratowych tj. 83% z corocznie 

planowanych  6 milionów metrów kwadratowych. Udział miast Astana i Ałmaty w krajowym wolumenie 

budownictwa mieszkaniowego wyniósł odpowiednio 15,5% i 14%. Do trójki liderów wszedł także region 

Almatyński z udziałem 15,3%. W okresie styczeń-wrzesień 2014 roku na budowę mieszkań przeznaczono 

449,9 mld tenge tj.  26,2% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. Wzrost inwestycji w budownictwie 

mieszkaniowym w okresie styczeń-wrzesień 2013 roku wyniósł zaledwie 16,6%. Głównym źródłem 

inwestycji są inwestycje kapitałowe inwestorów prywatnych na mieszkania klasy biznesowej i elitarnej, 

głównie w mieście Astana, jak również państwowe środki finansowe  programu "Dostępne mieszkanie", 

główny strumień  których jest skierowany  do regionu Ałmatyńskiego i miast Ałmaty i Astana. Korporacja „ 

Basis-A” w 2014 roku stała się tradycyjnym liderem w dziedzinie budownictwa mieszkalnego z dochodem 

131,3 mld KZT. 

Zgodnie z wynikami 2014 roku wzrost budownictwa pod koniec 2014 roku wyniósł 5,2% wobec  3% w 2013 

roku. Odpowiednio obserwuje się i wzrost prac budowlanych. Wg wyników 2014 roku ich objętość wyniosła 
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2 301,7 miliardów tenge ze wzrostem o 4,3% w stosunku rocznym. Dla  porównania, w 2013 roku wzrost 

wartości prac budowlanych wyniósł zaledwie 2,5%. Największy udział mają prace przy budowie budynków 

(32,3%), prace przy budowie dróg i autostrad (19,5%). 

Wg wyników 2014 roku udział sfery budowlanej w PKB wyniósł ponad 9% (przy wzroście PKB o 4,3%). 

Rok 2014 stał się dla branży budowlanej Kazachstanu rokiem  trwałego wzrostu, aktywnego wdrażania 

nowych projektów i działań mających na celu przyciągnięcie uwagi  inwestorów zagranicznych na rynek 

budowlany  Kazachstanu. W grudniu 2014 roku w Astanie odbył się Euroazjatycki Kongres branży 

budowlanej - pierwsze globalne wydarzenie w branży budowlanej w Euroazjatyckiej Uni Gospodarczej, na 

którym rozpatrzono szeroki zakres zagadnień takich jak: zaopatrzenie rynku budowlanego, transparentność 

kwestii regulacyjnych (cen, ram prawnych, dokumentacji), inwestycje (mechanizmy partnerstwa publiczno-

prywatnego, zarządzania funduszami inwestycyjnymi), punkty wzrostu (aglomeracje, problem społeczny 

rozwoju obszarów miejskich, centra turystyczne), projektowanie i urbanistyka na przykładzie światowych 

megapolisów, rozwój zielonych technologii, wsparcie  producentów krajowych etc. 

 

Rok 2015. 

 

Znaczącym wydarzeniem 2015 roku stała się 100% dewaluacja tenge, jednak pomimo strat, 

spowodowanych ogólnym załamaniem gospodarki, branża budowlana Kazachstanu nie popadła w depresję. 

Rząd Kazachstanu zawczasu zareagował na tendencje kryzysowe, uchwalając w 2014 roku Państwowy 

program rozwoju przemysłowo-innowacyjnego Republiki Kazachstanu na 2015-2019 lata. Oprócz tego, iż 

Program przewiduje bezpośrednie finansowanie budżetowe budowy szeregu priorytetowych obiektów 

przemysłowych i infrastrukturalnych – np. zakładu metalurgicznego na Gornostayewskiej kopalni rud  

niklowo-kobaltowych, kompleksu stalowniczych pieców łukowych o pojemności  600 tys. ton w regionie 

Mangistau etc., produkcja materiałów budowlanych jest rozważana jako jeden z sześciu priorytetowych 

sektorów przemysłu wytwórczego. Produkcja materiałów budowlanych - ważna stale rozwijająca się branża 

gospodarki Kazachstanu, stanowiąca  8,6% wartości  produkcji przemysłu wytwórczego. Priorytetowość 

tego sektora jest określana z jednej strony – wewnętrznym  zapotrzebowaniem branży budowlanej, 

możliwościami rozwoju i wdrażaniem produktów krajowych na rynkach makroregionu, z drugiej strony – 

dostępnością własnej bazy surowcowej i potencjałem przedsiębiorstw Kazachstańskich. Wielkość krajowego 

rynku materiałów budowlanych wynosi prawie 800 mld tenge. Import materiałów budowlanych (drewno, 

plastik, a także materiałów odnoszących się do pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych) wynosi 

około 2 mld USD. Zapotrzebowanie na import  priorytetowych towarów wynosi około 3 mld USD. W branży 

działają 1453 przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 40 tys. osób. Najbardziej zaawansowaną jest 
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produkcja cementu, betonu gotowego, wyrobów betonowych, rur z tworzyw sztucznych, materiałów 

termoizolacyjnych. 

Priorytetowe rodzaje działalności w produkcji materiałów budowlanych to: produkcja materiałów 

budowlanych z drewna, produkcja materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych i produkcja pozostałej 

niemetalicznej produkcji mineralnej. Priorytetową staje się produkcja nowych i ulepszonych 

zaawansowanych wysokotechnologicznie materiałów energooszczędnych, bezpiecznych dla zdrowia 

ludzkiego i środowiska. 

Zgodnie z Programem, priorytetowymi rodzajami działalności są: 

 

a) Produkcja okeliny, sklejek, płyt i paneli 

b) Produkcja arkuszy z tworzyw sztucznych, opon i profili, 

c) Produkcja wyrobów budowlanych z tworzyw sztucznych, 

d) Produkcja szkła płaskiego, 

e) Formowanie i przetwarzanie szkła, 

f) Produkcja wyrobów ze szkła pustego, 

g) Produkcja włókna szklanego, 

h) Produkcja  i przetwarzanie inych wyrobów szklanych, 

i) Produkcja wyrobów ognioodpornych, 

j) Produkcja  okryć ceramicznych i płyt, 

k) Produkcja cegły, dachówki i innych wyrobów budowlanych z gliny palnej, 

l) Produkcja ceramicznych urządzeń higienicznych santechnicznych, 

m) Produkcja izolatorów ceramicznych i osłon izolacyjnych 

n) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych, 

o) Produkcja cementu, w tym klinkierów, 

p) Produkcja wapna i gipsu budowlanego, 

q) Produkcja wyrobów budowlanych z cementu, 

r) Produkcja wyrobów z gipsu dla celów budownictwa, 

s) Produkcja betonu gotowego do stosowania, 

t) Produkcja suchych mieszanek betonowych, 

u) Produkcja wyrobów z asbestocementu cementu włóknianego, 

v) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu budowlanego i cementu,  

w) Dekoracja, cięcie, przetwarzanie kamienia, 

x) Produkcja pozostałej niemetalowej produkcji mineralnej, nie dołączonej do innych grup. 
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Program identyfikuje następujące priorytetowe grupy towarowe8 

 

a) Dachówka ceramiczna 

b) Cegły ognioodporne 

c) Szkło płaskie 

d) Materiały termoizolacyjne 

e) Marmur, trawertyn 

f) Materiały dachowo-bitumiczne, dachówka elastyczna 

g) Ceramika sanitarna 

h) Opakowania szklane (naczynia do napojów ze szkła) 

 

Celem programu jest stworzenie warunków do produkcji materiałów budowlanych w Kazachstanie o 

wysokiej wartości dodanej biorąc pod uwagę wymogi budownictwa przemysłowego.  

 

Tabela nr 3    

 

Podstawowe wskaźniki branży budowlanej 

 
№ Wskaźniki celowe 2012 г. 

sprawozd. 
  Prognoza 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Wartość dodana brutto (w %) 100 123,0 134,4 143,2 144,1 144,3 144,4 
2 Liczba zatrudnionych (tys. osób) 36,7 45,1 46,3 46,2 45,6 45,0 44,4 
3 Wydajność pracy (w %) 100 100,1 106,5 113,7 115,9 116,2 116,2 
4 Wolumen cenowy eksportu niesurowcowego 

(przetworzonego, w %) 
100 105,4 107,9 110,5 113,1 115,6 118,0 

Źródło: według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

Dzięki wsparciu państwa, branża budowlana osiągnęła w 2015 roku nastepujące wskaźniki: 

Budowa budynków przemysłowych i innych budowli niemieszkalnych i konstrukcji - 617 mld KZT inwestycji, 

budowa dróg i autostrad - 440 mld KZT inwestycji, budownictwo mieszkaniowe - 267 mld KZT, budowa linii 

kolejowych i kolei podziemnej - 158 mld KZT . 

Pierwszeństwo w branży  budowlanej zachowuje holding BI Grup, który  zakończył rok z wynikiem 241,6 

mld KZT, tj. o 44,9% więcej niż w poprzednim roku. Firma wybudowała ponad 1000 km dróg i 700 km linii 

kolejowych, oddano do użytku 14 tys. apartamentów. 

                                                             
8 Do  listy towarów priorytetowych dodano materiały budowlane, na które obserwuje się duży popyt importowy jak do 
Kazachstanu oraz  do krajów makroregionu: szkło płaskie, trawertyn, płytka ceramiczna, ceramika santechniczna 
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Jak widać, najbardziej chłonną branżą budownictwa jest budownictwo przemysłowe. W branży tej 

utrzymuje pierwszeństwo „NGSK” KazStroySerwis” SA z dochodem 108 mld KZT tj. o 29,4% mniej niż wroku 

poprzednim. Głównym źródłem dochodu firmy jest budowa rurociągów naftowych i gazowych, obiektów 

przemysłowych w Kazachstanie, Indiach i na Bliskim Wschodzie. Głownymi zamawiającymi są „Kaspijskie 

Konsorcjum rurowe”, Gazociąg Azjatycki  „AGP”, chińskie „Synopek Inżeniring Group”, „Hinduska 

korporacja naftowa”, „Rurociąg „Beyneu-Szymkent”, „Rafineria Atyrauska” i „Zhakmunaj” . 

W 2015 r. odnotowano wzrost sektoru budownictwa mieszkaniowego: wolumen usług budowlano-

montażowych wzrósł w tym sektorze o 7,4%, pomimo zawirowań na rynkach finansowych, związanych z 

dewaluacją tenge oraz niską ceną ropy naftowej. Ponadto, w tym samym okresie liczba transakcji kupna - 

sprzedaży nieruchomości w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o 4,6% do 136,9 

tys. Głównymi lokomotywami wzrostu stały się Ałmaty ze wzrostem sprzedaży o 13,4% oraz Astana ze 

wzrostem o 73,4%. 

Głównym trendem w latach 2014 i 2015 jest spadek liczby firm budowlanych na tle wzrostu wolumenu 

prac. Po raz pierwszy od 1991 r. przeciętna powierzchnia budynków oddanych do użytku przez jedną firmę 

przekroczyła tysiąc  metrów kwadratowych, wskaźnik rozmiarowy wyniósł 1,058. Czyli średnio każda firma 

zbudowała 1058 metrów kwadratowych.  Łączna suma  prac wykonanych w okresie sprawozdawczym 

wyniosła 2,667 bilionów KZT tj. o 4,6% więcej niż w 2013 roku. 

Cały 2015 rok upłynął pod znakiem niepewności co do przyszłej sytuacji. Przy niskich cenach ropy naftowej i 

dwóch dewaluacjach tenge państwo postanowiło odroczyć realizację niektórych projektów, ale ogólnie 

plany pozostają niezmienione. Trwa realizacja programów państwowych i kilku dużych projektów. W 

ramach programu "Nurly Zhol" jest to budowa 7000 km dróg  z Astany do wszystkich regionów Kazachstanu 

i korytarza transportowego Europa Zachodnia- Chinach Zachodnie. W celu realizacji niniejszego  planu 2,4 

bilionów KZT  zostanie zainwestowane do 2020 roku. W celu realizacji tych projektów Kazachstan zwrócił 

się o wsparcie finansowe do Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. 

Kolejnym kapitałochłonnym i nie mniej ważnym projektem stanie się  Program gazyfikacji kraju,na 

wykonanie  którego  zostaną przeznaczone 656 mld KZT. Pożyczki z zewnątrz będą zaciągane nie tylko na 

Zachodzie, ale i na Wschodzie - jednym ze źródeł finansowania stanie się  Azjatycki Bank Inwestycji 

Infrastrukturalnych, którego kapitał zakładowy wynosi 100 mld USD, jak również Azjatycki Bank Rozwoju, 

który już bierze aktywny udział w finansowaniu dużych projektów w kraju. 

Budownictwo nie jest możliwe bez posiadania wystarczającej ilości zasobów naturalnych, stosowanych jako 

surowiec do produkcji materiałów budowlanych. Wysokie tempo rozwoju budownictwa w kraju oraz 

dostępność zasobów do produkcji materiałów budowlanych są warunkiem niezbędnym dla utworzenia 

stabilnego rynku materiałów budowlanych. W Kazachstanie produkuje się  prawie wszystkie materiały 

budowlane.  Jednak poziom materialno-techniczny większości przedsiębiorstw branży pozostaje daleko w 
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Produkcja materiałów budowlanych w Kazachstanie w latach 2014-2015 

Cement Wyroby z żelbetu Kruszywa

Materiały ścienne Materiały dachowe Rury z tworzyw sztucznych

Materiały termoizolacyjne Płyty i płytki ceramiczne

tyle za wiodącymi zaawansowanymi technologiami zagranicznymi. Główną tego przyczynę stanowi brak 

inwestycji, wysokie zużycie sprzętu technicznego (55%),  powolna wymiana środków trwałych oraz brak 

wykwalifikowanego personelu. 

 

Wykres nr 1 

Źródło: według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

Na dzień dzisiejszy krajowy przemysł materiałów budowlanych jest w stanie zaspokoić  zaledwie część 

zapotrzebowania kompleksu budowlanego Kazachstanu i w konsekwencji znaczny udział w rynku ma 

produkcja importowana, pokrywająca  deficyt w prawie wszystkich rodzajach materiałów budowlanych. W 

znaczących ilościach importuje się cement, szkło płaskie, wyroby sanitarne wykonane z porcelany i 

semiporcelany, ogniotrwałe i ceramiczne płyty okładzinowe i płytki. Te popularne materiały są 

importowane z Rosji, Chin, Turcji, Włoch i w wieku innych krajów. Cement importuje się również do 

regionów, w których cement się produkuje.  Są to regiony: Południowo- Kazachstański, Wschodnio- 

Kazachstański i  region Karagandyński. 

Import materiałów oraz produktów ogniotrwałych związany jest  z produkcją metali żelaznych i 

nieżelaznych, materiałów ceramicznych i cementu, gdzie jest potrzebna wyściółka pieców do wytapiania i 

wypalania. Seria ta obejmuje również materiały termoizolacyjne, takie jak wełna mineralna, żużel i 

wermikulit oraz produkty powstający na ich bazie. Materiały okrywające na bazie granitu, marmuru i innych 

materiałów kamiennych, materiałów niemetalicznych, gliny i kaoliny, które są również częściowo 

importowane. 

Jednym z głównych problemów rozwoju przemysłu materiałów budowlanych i rozwoju  lokalnej produkcji 

jest sprecyzowanie rezerw  złóż podstawowych surowców. Monitoring bazy surowcowo-mineralnej 
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Kazachstanu wskazuje na obecność wystarczających zasobów podstawowych rodzajów surowców do 

produkcji materiałów budowlanych, w tym również do produkcji  materiałów wysoko przetworzonych, 

odpowiadających nowoczesnym wymagom branży budowlanej. Jednakże obecnie przeważa liczba złóż 

rezerwowych, nie zagospodarowanych w stosunku do eksploatowanych. 

 

Tabela nr 4 

 

Baza surowcowo-mineralna Kazachstanu dla produkcji materiałów budowlanych, wyrobów i konstrukcji: 

 
Materiały 

surowcowe 

 

Ilość złóż Zapasy (w tym bilansowe i pozabilansowe) 
tys. m3 

Ogółem W tym 
eksploatowa

ne 

 

rezerwowe Ogółem W tym 
eksploatowa

ne 

 

rezerwowe 

Kamień budowlany 241 76 165 3576239,5 1656557,3 1919682,2 

 

Piasek budowlany 186 61 125 1654088,4 685199,32 968889,1 

 

Kamień 
pokrywający 

61 37 24 86382,24 45971,51 40410,73 

 

Gips i anhydryt 19 6 13 271282,0 175757,0 92525,0 

 

Glina ogniotrwała 8 2 6 71724,04 18227,04 53497,0 

 

Surowce perlitowe 3  3 22531,4  22531,4 

wolastonit oraz 
skaleń 

23 3 20 471617,4 3944,2 467673,2 

 

Surowce 
cementowe 

45 17 28 4813236,3 2369902,3 2443334 

Asbest 12 1 11 1514695,1 696838,0 817857,1 
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mieszanka 
piaskowo-żwirowa 

283 94 189 2596091,7 870185,3 1725906,4 

 

Surowce ceglane 869 43 826 1310637,5 272430,4 1038207,1 

Źródło:według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 
Jak wynika z tabeli, Kazachstan ma duże zasoby surowcowe do produkcji materiałów budowlanych jednak 

zaledwie połowa istniejących złóż jest dziś zagospodarowana. Na przykład, istnieją zasoby wysokiej jakości  

surowców do produkcji ceramiki sanitarno-technicznej; piasek kwarcowy do produkcji szkła płaskiego, 

surowce do produkcji izolacji cieplnej i materiałów ogniotrwałych, etc. 

Baza mineralno-surowcowa przemysłu materiałów budowlanych Kazachstanu pozwala na tworzenie 

przedsiębiorstw do produkcji szerokiej gamy materiałów budowlanych, zorientowanych na zastępowanie 

importu i eksport. W średniookresowej perspektywie realnym stanie się eksport nowych materiałów 

budowlanych i wyrobów z nich do innych krajów. 

 

Rok 2016. 

 

Wg informacji portalu energyprom.kz w ciągu 1-go kwartalu 2016 wartość prac budowlanych wyniosła 

287,2 mld tenge tj. o 9,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie następiło 

przyspieszenie wzrostu (w I kwartale 2015 roku nastąpił wzrost o 6,3%). W porównaniu z tym samym 

okresem ubiegłego roku, głównymi lokomotywami wzrostu robót budowlanych w I kwartale 2016 roku 

stały się regiony Atyrauski (132,7%), Zachodnio-kazachstański (13,5%) oraz Astana (30,1%).  Należy 

zauważyć, że główne projekty budowlane w regionie Atyrauskim stanowią obiekty przemysłowe, obiekty 

transportowe i magazynowe. Tymczasem w Astanie, ze względu na specyfikę gospodarki, głównymi 

kierunkami są nieruchomości 48%, obiekty administracyjne (18%), a także obiekty transportowe i 

magazynowe (17%). 

                                                                                                                                                                                                 

                                                 

IV. DYNAMIKA EKSPORTU I IMPORTU 

 

Według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej w 2015 roku w Kazachstanie 

odnotowano znaczny spadek obrotów w handlu zagranicznym. Obroty handlu zagranicznego Kazachstanu w 

2015 roku wyniosły  75,9 mld USD, w 2014 r. było to 120,7 mld USD, w 2013 roku 133,5 mld USD. Import 

zmniejszył się o 27%, eksport o 43%. Wolumen eksportu w 2015 roku, w stosunku do roku 2014 zmniejszył 
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się o  42,5%  i  wyniósł  45,7  mld  USD.  Z  kolei  import  zmniejszył się o  26,9%  i  wyniósł  30,2  mld  USD.W  

strukturze obrotu zagranicznego eksport przeważa nad importem.  

 

Tabela nr 5 

Wymiana handlowa Republiki Kazachstanu w latach 2013-2015 

                                                                                                                       
 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Wymiana handlowa                                                                                                
(w mln USD) 

133 506,0 120 755,3 75 911,6 

W % w stosunku do roku poprzedniego 100,5 90,4 62,9 

Eksport                                                                                                                             
(w mln USD) 

84 700,4 79 459,8 45 725,6 

W % w stosunku do roku poprzedniego 98,0 93,8 57,5 

Import                                                                                                                             
(w mln USD) 

48 805,6 41 295,5 30 186,0 

W % w stosunku do roku poprzedniego 105,3 84,6 73,1 

Źródło: według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

Wykres nr 2 

Struktura wymiany handlowej w 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORT 

 

W strukturze handlu zagranicznego w 2015 roku  import wyniósł 40%, a eksport 60%.   

W eksporcie kazachstańskim, jak zwykle, dominiują  produkty mineralne  o wartości 33 mld USD tj. 72%, w 

tym 31 mld USD stanowią paliwa i produkty energetyczne.  Maszyny i urządzenia  w eksporcie stanowią 
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zaledwie 1,3% (0,6 mld USD) - w 2014 r. udział tej grupy wynosił 2,4 %.  Materiały budowlane w eksporcie 

odgrywają znikomą rolę  i faktycznie  nie mają żadnego wpływu na jego dynamikę.  W 2015 r. w 

porównaniu do roku 2014 eksport materiałów budowlanych spadł z 29,9 mln USD do 15,4 mln USD. W 

handlu zagranicznym towarami kazachstańskimi odnotowano tendencję spadkową eksportu, 

spowodowaną spadkiem światowych cen na towary surowcowe.  

 

Tabela nr 6 

Struktura eksportu  Republiki Kazachstanu wg  głównych grup towarowych w  2015 r. 

Nazwa grupy 
towarowej 

Eksport w tys. USD  Udział w %  

Ogółem 
W tym 

Ogółem 
W tym 

Kraje WNP Pozostałe 
kraje Kraje WNP Pozostałe 

kraje 
Ogółem, 
w tym: 

45 725 600,6 7 674 032,5 38 051 568,1 100,0 100,0 100,0 

Produkty pochodzenia 
zwierzęcego i 

roślinnego, gotowe 
produkty spożywcze 

2 076 263,8 1 269 381,8 806 882,0 4,5 16,5 2,1 

Produkty mineralne, w 
tym: 

32 755 022,4 3 517 809,3 29 237 213,1 71,6 45,8 76,8 

Paliwo i produkty 
energetyczne 

31 108 062,9 2 477 083,1 28 630 979,8 68,0 32,3 75,2 

Produkty przemysłu 
chemicznego i 
przemysłów 

pokrewnych (łącznie z 
gumą i tworzywami 

sztucznymi) 
3 265 292,8 1 031 526,2 2 233 766,6 7,1 13,4 5,9 

Skóry, futra i wyroby z 
nich 

32 612,3 9 529,0 23 083,3 0,1 0,1 0,1 

Drewno, materiały 
drewniane, pulpa i 
wyroby z papieru 

22 073,0 17 152,1 4 920,9 0,0 0,2 0,0 

Tekstylia i wyroby 
włókiennicze 

106 304,5 59 750,0 46 554,5 0,2 0,8 0,1 

Obuwie, wyroby do 
nakrycia głowy, wyroby 

pasmanteryjne 
78 855,8 77 575,8 1 280,0 0,2 1,0 0,0 

Materiały budowlane 15 428,3 10 885,0 4 543,3 0,0 0,1 0,0 

Metale i wyroby z nich 6 009 288,9 1 155 709,4 4 853 579,5 13,1 15,1 12,8 

Maszyny, urządzenia, 
pojazdy, narzędzia i 

aparaty 
609 957,4 317 897,4 292 060,0 1,3 4,1 0,8 

Towary inne 754 501,4 206 816,5 547 684,9 1,9 2,9 1,4 

Źródło: według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
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Tabela nr 7 

Eksport materiałów  budowlanych z Kazachstanu w latach 2010-2014 

Nazwa grupy towarowej 
w mln USD 

2010  2011  2012  2013  2014  
Eksport ogółem 60 270,8 84 335,9 86 448,8 84 700,4 79 459,8 
Materiały budowlane 22,1 25,3 30,1 38,4 29,9 
Źródło:według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

Tabela nr 8 

Struktura eksportu materiałów budowlanych wg krajów docelowych 

Nazwa towaru, 
niektórych krajów 

docelowych 
Jedn. miary 

styczeń-listopad 2015 r. styczeń-listopad 2014 r. 

Ilość  w tys USD Ilość  Ilość  w tys USD 

Ogółem   42 758 028,7   74 225 434,1 

Piasek ton 86 794,1 2 449,6 13 442,0 107 844,6 3 135,5 

Kyrgyzstan  52 310,3 1 442,0 8 291,5 74 092,1 2 176,0 
Uzbekistan  28 283,5 757,8 5 150,5 32 612,8 911,6 
Chiny  6 200,0 248,0 

 
300,3 12,7 

Gips, anhydryt ton 43 860,0 2 537,5 334,6 47 516,3 5 918,6 
Tadżykistan  5 889,3 1 157,1 331,3 12 268,6 3 249,5 
Kyrgyzstan  37 922,7 1 370,6 

 
34 730,9 2 626,2 

Wapno gaszone i 
niegaszone ton 4 495,9 627,6  17 234,4 1 808,4 

Kyrgyzstan  4 477,8 597,7 
 

11 922,2 1 434,7 

Cement ton 91 497,1 5 786,0 7 008,9 536 888,3 39 013,8 

Kyrgyzstan  35 654,5 2 255,7 973,2 30 236,3 2 486,1 
Rosja  14 501,0 594,5 5 199,0 303 711,7 19 133,2 
Tadżykistan  40 389,3 2 872,1 836,7 148 736,5 12 903,4 

Asbest ton 160 280,5 61 751,8 20 468,3 161 334,3 61 944,7 

Kyrgyzstan  3 442,5 1 534,8 892,5 5 566,3 2 948,7 
Azerbajdzhan  255,8 105,5 64,0 318,8 135,7 
Ukraina  3 442,5 1 366,0 63,8 11 220,0 4 481,6 
Uzbekistan  42 133,5 15 010,0 3 187,5 54 352,0 19 288,6 
Chiny  11 295,3 3 272,3 627,5 13 341,3 3 794,6 
Indie  86 460,8 35 075,2 13 936,5 65 581,5 25 654,9 
Farby, lakiery, 
mieszanki ton 2 992,9 2 328,2 23,2 3 546,2 2 625,2 

Kyrgyzstan  2 449,9 1 558,1 13,1 3 104,7 2 100,8 
Rury, rurki, węże i 
ich wyposażenie z 
tworzyw 
sztucznych 

ton 1 359,1 4 468,2 92,7 3 618,3 11 304,1 

Rosja  1 297,5 4 269,9 91,4 2 350,5 7 852,3 
Bloki i cegły 
budowlane ton 305,3 30,2  1 020,3 144,8 
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Źródło:według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

IMPORT 

W imporcie dominują  maszyny i urządzenia. W 2015 roku import w tej grupie w wyrażeniu wartościowym 
wyniósł 12,2  mld  USD  tj.  40,6%  całego  importu  do  Kazachstanu.  W  2015  r.  w  porównaniu  do  roku  2014  
zanotowano spadek importu o 6 mld USD. Materiały budowlane w imporcie odgrywają znikomą rolę  i 
faktycznie  nie mają żadnego wpływu na jego dynamikę. W 2015 r. udział materiałów budowlanych w  
imporcie ogółem wyniósł 1,5%  (463,3 mln USD).  

Zmniejszenie importu towarów, zarówno spożywczych jak i przemysłowych związane jest z dewaluacją 
miejscowej waluty (podrożenie importu), zmniejszeniem się aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, jak 
również ze spadkiem siły nabywczej obywateli. 

 

 

 

 

 

 

Rosja  305,3 30,2 
 

965,1 137,9 
Kyrgyzstan  

   
55,2 6,9 

Pozostała cegła 
budowlana z 
ceramiki 

Tys. szt 10,8 1,3 10,8 183,1 72,4 

Rosja  10,8 1,3 10,8 183,0 71,9 
Płyty i płytki 
ceramiczne m2 37 298,3 131,0 7 610,2 9 739,3 144,4 

Kyrgyzstan  28 394,1 96,4 1 550,0 400,3 5,5 
Rosja  2 142,2 4,2 12,2 9 339,0 138,8 
Tadżykistan  6 762,0 30,5 6 048,0 

  Wyroby z ceramiki 
sanitarnej sztuk 6 634,0 105,9 1 434,0 693,0 18,5 

Rosja  519,0 22,1 53,0 679,0 18,5 
Uzbekistan  4 150,0 30,1 1 381,0 

  Kyrgyzstan  1 936,0 53,3 
 

14,0 0,1 
Turcja  27,0 0,2 

   Grzejniki i ich części ton 767,4 1 201,2 30,5 2 701,2 3 558,1 

Rosja  749,1 1 173,2 30,5 2 309,0 3 553,2 
Uzbekistan  18,3 27,9 

   Wyroby sanitarne i 
ich części, z żeliwa 
lub stali 

ton 2 889,5 5 216,8 386,3 4 253,8 7 585,7 

Kyrgyzstan  23,0 41,7 10,1 55,2 137,3 
Rosja  2 799,3 5 039,3 376,2 4 005,7 7 053,8 
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Tabela nr 9 

Struktura importu  Republiki Kazachstanu wg  głównych grup towarowych w 2015 r. 

 

Źródło:według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

Tabela nr 10 

Import materiałów  budowlanych do Kazachstanu w latach 2010-2014 

Źródło: według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

Nazwa grupy towarowej 

w tys USD w  %  

Ogółem 

W tym  

Ogółem  

W tym  

Kraje WNP Pozostałe 
kraje 

Kraje 
WNP 

Pozostałe 
kraje 

Ogółem, 
w tym: 

30 186 061,2 12 743 126,8 17 442 934,4 100,0 100,0 100,0 

Produkty pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego, 
gotowe produkty spożywcze 

3 365 724,7 2 085 237,6 1 280 487,1 11,1 16,4 7,3 

Produkty mineralne, w  tym: 2 303 322,9 2 084 705,0 218 617,9 7,6 16,4 1,3 

Paliwo i produkty 
energetyczne 

1 656 478,8 1 499 999,1 156 479,7 5,5 11,8 0,9 

Produkty przemysłu 
chemicznego i przemysłów 
pokrewnych (łącznie z gumą i 
tworzywami sztucznymi) 

4 507 495,1 1 663 406,5 2 844 088,6 14,9 13,1 16,3 

Skóry, futra i wyroby z nich 92 419,1 13 584,3 78 834,8 0,3 0,1 0,5 
Drewno, materiały 
drewniane, pulpa i wyroby z 
papieru 

827 400,6 573 143,0 254 257,6 2,7 4,5 1,5 

Tekstylia i wyroby 
włókiennicze 

889 978,0 303 289,6 586 688,4 2,9 2,4 3,4 

Obuwie, wyroby do nakrycia 
głowy, wyroby pasmanteryjne 

344 316,5 79 556,2 264 760,3 1,1 0,6 1,5 

Materiały budowlane 463 312,3 254 510,8 208 801,5 1,5 2,0 1,2 
Metale i wyroby z nich 3 992 556,6 1 644 680,5 2 347 876,1 13,2 12,9 13,5 
Maszyny, urządzenia, 
pojazdy, narzędzia i aparaty 

12 240 802,4 3 506 268,5 8 734 533,9 40,6 27,5 50,1 

Towary inne 1 158 733,0 534 744,8 623 988,2 4,1 4,1 3,4 

Nazwa grupy towarowej 
w mln USD 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Import ogółem 31 126,7 36 905,8 46 358,4 48 805,6 41 295,5 
Materiały budowlane 491,2 535,5 719,6 676,6 659,0 
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Tabela nr 11 

Import wybranych grup towarów wg kraju docelowego 

 

  

styczeń – listopad 2015 r. styczeń – listopad 2014 r. 

ilość Tys. USD ilość Tys. USD 

Ogółem   27 857 162,2  37 478 928,5 

Piasek ton 43 790,0 1 945,8 43 608,1 2 765,9 

Rosja  41 977,4 546,4 41 269,4 958,2 
Gips, Anhydryt ton 186 314,7 7 094,0 41 575,3 5 456,1 
Rosja  151 896,4 3 947,8 17 041,9 2 988,2 
Uzbekistan  32 278,8 1 887,0 23 434,3 1 595,8 

Cement ton 1 187 033,4 73 181,9 1 187 000,0 102 750,9 

Rosja  967 234,3 56 093,0 909 402,8 81 506,2 
Iran  203 577,1 11 452,5 234 283,2 15 013,4 
Farby, lakiery i mieszanki ton 45 332,4 74 324,8 50 157,5 101 190,0 

Rosja  28 007,3 35 767,9 27 253,3 46 453,3 
Iran  3 627,3 3 885,2 2 821,9 2 920,2 
Rury, rurki, węże i ich wyposażenie z 
tworzyw sztucznych ton 28 580,7 83 484,4 33 445,8 126 700,5 

Rosja  14 565,2 31 384,2 13 177,0 42 009,4 
Chiny  5 446,9 17 400,0 8 238,5 33 998,3 
Turcja  3 364,7 9 509,1 6 829,9 17 368,2 
Płyty wiórowe, OSB i podobne  płyty 
(na przykład płyty płatkowe) z 
drewna lub pozostałych 
zdrewniałych materiałów, nawet 
aglomerowanego żywicami lub 
innymi organicznymi substancjami 
wiążącymi 

Metr 
sześcienny 1 661 653,0 61 831,3 1 455 968,3 149 070,5 

Białoruś  113 332,6 3 060,6 141 069,0 7 148,9 
Rosja  1 075 323,9 46 908,4 817 865,0 106 503,6 
Łotwa  132 288,0 3 575,8 127 863,3 5 615,4 
Chiny  85 090,1 523,2 26 815,7 2 638,7 
Iran  223 161,9 81,1 

  Płyty z drewna lub innych 
materiałów drewnopochodnych z 
lub bez dodatku innych żywic lub 
związków organicznych 

m2 22 158 065,8 54 425,9 27 635 659,3 80 126,8 

Białoruś  1 461 925,4 3 332,8 389 724,0 692,9 
Rosja  17 937 751,9 34 942,9 17 687 822,0 49 981,0 
Ukraina  125 854,9 639,5 350 822,1 1 642,3 
NIemcy  227 403,3 1 365,6 277 633,3 1 874,8 
Polska  479 381,4 1 707,4 816 059,9 3 372,3 
Chiny  1 301 358,0 7 741,6 1 882 198,8 10 357,2 
Litwa  249 716,4 38,5 1 667,7 51,8 
Wata żużlowa, kremianna wata 
mineralna i analogiczne waty 
mineralne w arkuszach lub rolkach 

ton 59 129,6 27 130,0 36 736,0 31 253,3 

Rosja  57 925,4 23 774,3 35 604,6 27 917,1 
Wyroby z gipsu bądż mieszanek na 
jego bazie ton 68 273,4 9 921,2 66 770,1 13 955,4 

Rosja  59 231,5 7 733,7 26 762,9 6 089,9 



30 
 

Uzbekistan  7 315,4 1 200,2 36 419,6 6 198,3 
Bloki i cegły budowlane ton 38 998,8 4 645,1 25 907,7 4 107,3 
Rosja  35 935,1 3 440,8 22 988,3 3 050,5 
Chiny  2 529,9 1 142,1 2 010,2 823,2 
Ogniotrwałe cegły, bloki, płytki i 
podobne ogniotrwałe ceramiczne 
materiały budowlane 

ton 101 819,3 60 137,6 115 496,2 77 040,2 

Rosja  76 029,6 25 467,1 83 720,2 30 775,8 
Chiny  18 989,7 17 944,2 22 532,1 20 445,9 
Pozostała cegła budowlana z 
ceramiki 1000 szt 1 085 872,9 16 058,9 215 622,4 21 615,6 

Ukraina  701 272,2 6 325,7 31 333,4 9 560,2 
Uzbekistan  190 135,9 2 109,8 104 518,5 6 622,9 
NIemcy  163 413,3 212,9 192,2 136,0 

Płyty i płytki ceramiczne m2 19 215 423,5 101 979,5 20 405 733,4 163 332,4 

Białoruś  926 828,5 3 618,7 786 047,0 4 185,8 
Rosja  12 758 755,6 50 492,4 10 297 089,0 81 558,3 

Ukraina  1 456 184,8 7 996,2 1 727 184,0 12 150,4 
Chiny  2 390 944,9 17 449,9 5 039 444,4 32 695,3 
Iran  352 528,8 1 298,1 266 442,3 2 014,7 
Korea  90 832,3 1 770,5 12 092,5 358,8 

Wyroby z ceramiki sanitarnej szt 1 533 399,0 22 228,7 1 254 117,0 32 175,4 

Rosja  1 220 210,0 13 852,5 719 493,0 18 758,0 
Ukraina  202 685,0 3 136,0 274 891,0 5 851,6 
Chiny  56 817,0 1 789,3 191 591,0 2 324,0 

Szkło lane i wytłaczane m2 536 852,3 5 609,7 784 977,3 3 613,1 

Rosja  439 635,3 1 369,0 639 497,0 2 416,5 
Ukraina  46 160,2 221,2 53 274,9 268,3 
Grzejniki i ich części ton 14 600,4 11 858,0 22 853,1 22 171,0 
Białoruś  2 520,4 2 030,5 3 363,4 3 543,4 
Rosja  2 222,5 3 233,0 2 599,4 6 046,5 
Buldożery, równiarki, niwelatory, 
zgarniarki, koparki mechaniczne, 
koparki, ładowarki, podbijarki i 
walce drogowe, z własnym 
napędem 

szt 3 277,0 176 299,2 5 590,0 396 504,2 

Białoruś  51,0 1 268,0 65,0 2 115,3 
Rosja  875,0 20 424,8 745,0 30 708,4 
Chiny  1 441,0 63 342,0 3 076,0 141 111,4 

Środki transportu o przeznaczeniu 
specjalnym, (na przykład, ciężarowe   
awaryjne, dźwigi, pojazdy 
strażackie, betoniarki, zamiatarki) 

szt 885,0 111 606,2 1 968,0 189 422,7 

Białoruś  19,0 1 323,4 61,0 3 029,4 
Rosja  564,0 30 089,8 953,0 48 833,1 
Chiny  214,0 20 543,1 744,0 78 577,2 

Części i aksesoria do środków 
transportu (traktory, samochody, 
specjalne środki transportu) 

ton 74 262,5 236 508,3 74 346,8 359 597,5 

Rosja  38 283,6 103 946,8 20 107,5 131 405,9 
Chiny  15 060,5 49 181,7 19 642,4 44 766,2 
Źródło:według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
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7. Struktura geograficzna 
 

W 2015 roku pierwsze miejsce w wymianie handlowej zajmuje Rosja – 19,2% , dalej: Chiny – 13,9% i Włochy 

–  12,3%.  W  eksporcie  liderem  są Włochy  -  17,8%,  następnie  Chiny  -  12%.  W  imporcie  pierwsze  miejsce  

tradycyjnie zajmuje Rosja z udziałem 33,9 % w 2015 roku, następnie Chiny - 16,8%, Niemcy i USA.   

Tabela nr 12 

Eksport i import Republiki Kazachstanu wg państw w 2015 r. 

Źródło: według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

Rosja zajmuje czołowie miejsce zarówno w imporcie Republiki Kazachstanu ogółem, jak i w imporcie 

materiałow budowlanych oraz maszyn i urządzeń. Biorąc pod uwagę geograficzne położenie Kazachstanu, 

wysokie koszty logistyki i regulacje celne,  łatwo jest zauważyć tendencję, iż w obrocie zagranicznym  

dominiują kraje graniczące z Kazachstanem. Przede wszystkim są to  kraje Współnoty Niezależnych Państw. 

Pomijając fakt posiadania wszystkich surowców dla produkcji materiałów budowlanych, Kazachstan nadal 

importuje niektóre surowce, takie jak np. gips, jak również, a także importuje te materiały, które sam 

produkuje, np. cement, bowiem czasem jest taniej importować z Rosji niż kupować z innego regionu 

Kazachstanu. 

 

 

Kraj 
Import 

 w tys. USD  w  %  
Ogółem: 30 186 061,2 100,0 
Rosja 10 232 397,9 33,9 
Chiny 5 082 808,6 16,8 
Niemcy 1 985 277,6 6,6 
USA 1 409 964,2 4,7 
Włochy 1 174 413,2 3,9 

Kraj 
Eksport 

w tys. USD w  %  
Ogółem: 45 725 600,6 100,0 
Włochy 8 137 373,8 17,8 
Chiny 5 483 803,2 12,0 
Niderlandy 4 980 745,7 10,9 
Rosja 4 343 380,1 9,5 
Francja 2 681 283,1 5,9 
Szwajcaria 2 659 289,8 5,8 
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8. Czołowi importerzy  
 

Alasza Inwest (ТОО «Алаша Инвест») 

http://alasha.stml.kz/  

Borusan Makina Kazachstan 
http://borusanmakina.kz/  
Import techniki budowlanej "Caterpillar", urządzeń górniczych "Ground Force", maszyn budowlanych 
"SEM" i kruszarek "Metso". 
Firma posiada oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego Kazachstanu. 
 
VOLMA (Rosja) 
http://www.volma.ru/  
Suche mieszanki budowlane, płyty gipsowo-kartonowe. 
Aktau, Atyrau, Aktobe, Astana 
 
TOO «DAS ERSTE HAUS»  
http://gerard.com.kz/  
Materiały dachowe. 
 
Dom HANDLOWY DOMOSTROY (firma „Dakir” Sp. z o.o.) 
Internetowy sklep materiałów budowlanych w Aktobe 
http://www.domostroy-aktobe.kz/  
 
ADIANA MACHINERY 
Import techniki budowlanej i specjalnej produkcji chińskiej 
https://adiana.kz/  
 
Selena CA 
Materiały izolacyjne, łączniki, pianka poliuretanowa 
http://www.selena.kz/cy/kz/  
 
DOM HANDLOWY „KOMFORT” 
Hipermarkety materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego  
http://www.komfort.kz/  
 
«Lamed»  
Hipermarkety materiałow, urządzeń i sprzętu budowlanego, w tym sprzedaż internetowa. 
http://www.lamed.kz/  
 
Esil-Dizel,  
Cegła i klinkier, materiały z drewna 
http://www.kirpich-ast.kz/   
 
 
9. Czołowi eksporterzy  
 

Koncern BAKARASSOV  
Produkcja i sprzedaż  farb, lakierów. 

http://alasha.stml.kz/
http://borusanmakina.kz/
http://www.volma.ru/
http://gerard.com.kz/
http://www.domostroy-aktobe.kz/
https://adiana.kz/
http://www.selena.kz/cy/kz/
http://www.komfort.kz/
http://www.lamed.kz/
http://www.kirpich-ast.kz/
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http://www.kaizer.kz/ru/kontsern-bakarassov.html  
 
ENKI  
Fabryka cegły ceramicznej  
http://enki.kz/  
 
 Kazger  
Suche mieszanki budowlane 
 
AlPROF  
Konsorcjum producentów profili i konstrukcji aluminiowych. 
http://www.alprof.kz/  
 
ALUGAL  
Fabryka  produkcji profili aluminiowych o przeznaczeniu budowlanym wysokiej jakości.  
http://www.galaksi.kz/  
 
 AMITECH ASTANA  
Fabryka rur GRP i kształtek. 
http://www.amitech.kz/  
 
KAZSTROJSTEKLO  
Produkcja szkła płaskiego i wyrobów szklanych. 
http://kss.kz/  
 
Petropawłowska fabryka rur  
Elektrycznie spawane rury stalowe. 
http://ptz.kz/  
 
Ekoprom Pawłodar  
Wyroby z metali - częście zamienne, specjalny sprzęt i urządzenia zastosowania przemysłowego, wyroby z 
tekstolitu, szkło,kaprolanu.  
http://ekoprom.kz/  
 
ALINA Group  
Suche mieszanki budowlane, farby i lakiery, płyty gipsowo-kartonowe, urządzenia i narzędzia budowalne, 
linoleum, panele podłogowe etc. 
http://alina.kz/  
 
 
V. STRUKTURA RYNKU WEWNĘTRZNEGO 
 

Według danych Komitetu Przemysłu Ministerstwa ds Inwestycji i Rozwoju  zwiększył się wolumen produkcji 

następujących materiałów budolwnaych, takich jak cement o 5,5%, rur z tworzyw sztucznych o 6,9%, cegły 

ceramicznej o 12,3%,  farb i lakierów polimerowych o 2,1%. W okresie styczeń-marzec 2016 roku wielkość 

produkcji w sektorze pozostałych wyrobów niemetalicznych osiągnęła 65,1 mld KZT, wskaźnik wielkości 

fizycznej wynosił 105,2%. W 2016 roku dominują krajowe materiały budowlane, które produkowane są z 

następujących surowców naturalnych (99,5 -100%): azbest,  piasek, wapień, gips, kreda, dolomit, glina i 

http://www.kaizer.kz/ru/kontsern-bakarassov.html
http://enki.kz/
http://www.alprof.kz/
http://www.galaksi.kz/
http://www.amitech.kz/
http://kss.kz/
http://ptz.kz/
http://ekoprom.kz/
http://alina.kz/
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kaolin. Produkcja cementu portlandzkiego w styczniu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu 2015 

roku zmniejszyła się o 23,5%. W okresie styczeń-marzec 2016 roku wzrosła wartość produkcji opakowań 

szklanych o 80,3% (50,1 mln sztuk), płyt i wyrobów z cementu, betonu i sztucznego kamienia o 44,7% 

(144,525 ton), płyt gipsowo-kartonowych o  41,2 % (6,5 mln. m2), betonu towarowego  o 15,5% (3,06 mln 

ton). W okresie styczeń-marzec 2016 roku wielkość produkcji drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli oraz 

produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania wyniosła 4 846 mln KZT. Wzrost 

związany jest ze wzrostem produkcji ram okiennych, futryn do 174,1% (281 tys. m2), opakowań 

drewnianych o 75,2% (produkcja wyrobów gotowych na sumę  511,3 mln KZT).   

10. Rynki hurtowe i detaliczne 

Tabela nr 13 

Handel detaliczny i hurtowy w Kazachstanie w latach 2015-2016 

 w mln KZT 

 
Źródło: według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

W  kwietniu  2016  roku  w  porównaniu  do  marca  2016  r.  ceny  materiałów  budowlanych  wzrosły  o  0,8%,   

robót budowlanych i instalacyjnych - 0,9%, maszyn i urządzeń – 0,1%. W stosunku do grudnia 2015 roku, 

wzrost cen nastąpił o 1,9%, 1,4% i 1,7%, odpowiednio.  W stosunku do kwietnia 2014 roku wzrost nastąpił 

w każdej pozycji o co najmniej 3%. 

  
  
  
  
  
  

2016 r. 2015 r. 

na początku 
roku w kwietniu na początku 

roku w kwietniu 

Wartość handlu detalicznego 2 095 897,4 560 661,3 1 765 981,2 455 422,0 
Wartość handlu detalicznego wg 
kanałów realizacji         
  przedsiębiorstwa handlowe 1 126 983,1 300 511,4 960 668,4 245 220,4 

  

przedsiębiorcy indywidualni, w 
tym prowadzący handel na 
rynkach 968 914,3 260 149,9 805 312,7 210 201,6 

  

udział przedsiębiorców 
indywidualnych, w tym 
prowadzących handel na 
rynkach, % 46,2 46,4 45,6 46,2 

Wartość handlu hurtowego 4 618 042,4 1 309 486,3 4 373 533,9 1 230 544,1 
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Tabela nr 14 

Zmiana cen w branży budowlanej  

 

kwiecień 2016г. w stosunku do styczeń-kwiecień 
2016r. w stosunku 
do tego samego 
2015r. 

 
kwiecień 2015  r.  w  
stosusnku do  

marca 
2016г. 

grudnia 
2015г. 

kwietnia 
2015г. 

grudnia 
2010г. 

grudnia 
2014r. 

kwietnia 
2014r. 

Budownictwo 0,8 1,9 4,1 24,5 3,4 0,6 3,4 
Prace 
budowlano-
montażowe 0,9 1,9 4,5 26,1 3,7 0,3 3,1 
Maszyny i 
urządzenia 0,1 1,4 1,5 18,7 1,3 1,1 3,6 
Pozostałe 
prace 
budowlane 0,6 1,7 5,2 25,8 5,0 1,9 4,6 
Źródło:według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 

           
Tabela nr 15 

Zmiana cen podstawowych materiałów budowlanych  
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

na koniec okresu, w stosunku do grudnia  roku poprzedniego  

Drewno i wyroby z drewna 4,8 4,5 6,1 5,9 0,0 0,3 2,8 0,1 1,3 0,8 1,0 
Farby, lakiery  4,1 2,9 4,9 7,1 0,6 0,5 2,5 2,4 2,9 0,3 -1,4 
Linoleum i wykładiny 
podłogowe o podstawie 
tekstylnej 3,0 5,7 3,2 0,1 0,0 0,1 1,6 0,8 0,3 -1,2 1,3 
Szkło płaskie 4,7 6,6 2,7 2,9 -0,3 6,2 2,7 2,0 -1,1 -0,3 -6,2 
Wyroby ceramiczne do 
celów sanitarnych -0,3 1,2 2,6 3,0 1,9 0,9 2,6 -2,2 0,8 -1,4 -1,9 
Płytki ceramiczne 2,2 4,2 2,8 2,1 2,9 1,0 3,7 0,0 2,4 0,2 8,7 
Cegla 9,4 6,1 8,3 0,3 1,0 2,1 3,3 0,3 -1,1 0,0 0,4 
Cement, wapno, gips 13,8 6,9 33,6 -9,7 -4,4 -0,6 3,5 4,3 0,5 -0,4 -5,7 
Wyroby z betonu 2,2 11,7 8,1 2,0 -0,7 2,5 0,6 3,1 1,4 1,2 -1,0 
Wyroby z gipsu 5,3 2,6 21,9 2,0 2,3 3,4 4,1 1,9 2,9 2,0 -1,9 
Betony i mieszanki 9,8 3,5 14,4 1,4 -2,6 1,2 2,0 1,8 5,7 1,0 -1,1 
Fibrocement 3,1 1,0 2,7 30,4 0,0 0,1 0,3 -2,6 0,0 24,9 -2,5 
Rury metalowe 3,9 1,7 6,2 4,7 -1,1 0,6 1,9 -0,3 0,3 1,1 -0,5 
Budowlane konstrukcje 
metalowe 1,3 2,0 7,7 6,8 -13,7 16,6 6,6 3,6 -3,3 0,8 4,2 
Druty i kable 1,7 1,5 3,9 4,2 -1,3 -0,1 2,1 0,3 10,4 0,1 6,3 
Źródło:według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
 

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli należy stwierdzić, iż największą dynamikę wzrostu  cen w 

2015r. w stosunku do 2014 r. wykazały płytki ceramiczne tj. wzrost o 8,7%, druty i kable o 6,3%, budowlane 
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konstrukcje metalowe o 4,2%. Ceny na większość materiałów budowlanych spadły, np. szkło płaskie o 6,2%, 

cement, wapno, gips o 5,7%.  

 
11. Wiodący gracze  

 
Produkcja Cementu: 

 - Buchtarmińska firma cementowa (AO „Бухтарминская цементная компания”)  

http://www.heidelbergcement.kz/ru/bukhtarma-cement  

- Fabryka cementu Semej (ТОО «Цементный завод Семей» ) 

http://www.unicementgroup.com/factory/show/id/7.htm  

- Central Asia Cement (АО «Central Asia Cement») 

- Karcement (АО «Карцемент»)  

http://cac.kz/  

- Szymkentcement АО «Шымкентцемент»  

http://www.shymkentcement.kz/RU  

-  Jambyl Cement  (ТОО «Jambyl Cement») 

 - Mynaral Tas Company (ТОО «Мынарал Тас Компани» ) 

 

Wyroby żelbetowe: 

- ŻBI (ТОО «ЖБИ»)  

- Ałmatyńska fabryka konstrukcji mostowych 

http://www.azmk.kz/   

- Fabryka Konstrukcji żelbetowych (ТОО «Завод ЖБК»)  

http://jbk.kz/  

 

Produkcja materialów ściernych: 

- Kerege Astana (ТОО «Кереге Астана» ) 

- ENKI (ТОО «ENKI» ) 

www.Enki.kz  

- SILIKAT (ТОО «Силикат» ) 

http://silikatsemey.kz/  

- Zachodnio-Kazachtańska korporacja materiałów budowlanych (АО «Западно-Казахстанская корпорация 

строительных материалов» ) 

http://zkksm.kz/  

http://www.heidelbergcement.kz/ru/bukhtarma-cement
http://www.unicementgroup.com/factory/show/id/7.htm
http://cac.kz/
http://www.shymkentcement.kz/RU
http://www.azmk.kz/
http://jbk.kz/
http://www.enki.kz/
http://silikatsemey.kz/
http://zkksm.kz/
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Materiały dachowe: 

- Pawłodarska fabryka kartonowo-papowa (АО, ПАВЛОДАРСКИЙ КАРТОННО-РУБЕРОИДНЫЙ ЗАВОД) 

- KazBitumServis (АО «КазБитумСервис»)  

http://kbspv.kz/  

- TRITON M (ТОО «ТРИТОН М») 

http://trt.kz/  

 

Produkcja rur i kształtek z tworzyw sztucznych: 

- AZNT (АО «АЗНТ» ) 

http://www.aznt.kz/  

- Fabryka rur polietylenowych w Atyrau (Атыраусский завод полиэтиленовых труб ) 

http://atyraupipe.kz/contact/  

- Kazachstańska fabryka rur (ТОО «Казахстанский Трубный Завод» ) 

http://ktz.kz  

 

Produkcja płyt i płytek ceramicznych: 

- Ceramika (АО «Керамика» ) 

Produkcja materiałówtermoizolacyjnych: 

- SP Dostar (ТОО «СП Достар» ) 

- Bazalt –A (ТОО «Базальт-А», SBS GROUP  

http://www.sbsgroup.kz/index.php?part=company_42 ) 

 

Wykładziny podłogowe na bazie polimerów: 

-Stroykomplekt (АО «Стройкомплект») 

 

Materiały izolacyjne 

-Alasza inwest (ТОО «Алаша Инвест») 

http://alasha.stml.kz/ 

  

Produkcja wyrobów z niemetalicznych materiałów budowlanych: 

-Kulager -Tas (ТОО «Кулагер-Тас» ) 

-Tau Ken (АО «Тау Кен» ) 

-Koktas Aktobe (АО «Коктас Актобе» ) 

-Kaztasprom (ТОО «Казтаспром» ) 

http://kbspv.kz/
http://trt.kz/
http://www.aznt.kz/
http://atyraupipe.kz/contact/
http://ktz.kz/
http://www.sbsgroup.kz/index.php?part=company_42
http://alasha.stml.kz/
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Produkcja mieszanek suchych: 

-Mutlu Gips (ТОО «Mutlu Gips») 

-Alinex (ТОО «Alinex» ) 

www.Alina.kz  

-Knauf gips Kapczagaj (ТОО "Кнауф Гипс Капчагай" ) 

http://knauf.kz/  

-Zhambyłgips (АО «Жамбылгипс» ) 

http://gips.kz/ 

- POLIMIN KZ (ТОО «POLIMIN KZ» ) 

http://полимин.kz/  

- BIG-ELIT  (ТОО «BIG-ELIT») 

http://big-elit.kz/  

 

Producenci płyt kartonowo-gipsowych: 

- Knauf gips Kapczagaj (ТОО "Кнауф Гипс Капчагай" ) 

- ISI GIOS INDER (ТОО «ИСИ ГИПС ИНДЕР»)  

http://knauf.kz/  

- KraftGips (ТОО «КрафтГипс») 

- Alina (Группа компаний «Alina») 

http://www.alinex.kz/  

 

Maszyny I sprzęt  

- SemAZ Sp z o.o. (ТОО «СемАЗ») 

http://www.semaz.kz/  

- Fabryka im. Kirowa SA (АО «Завод им. Кирова») 

www.zik.kz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alina.kz/
http://knauf.kz/
http://gips.kz/
http://полимин.kz/
http://big-elit.kz/
http://knauf.kz/
http://www.alinex.kz/
http://www.semaz.kz/
http://www.zik.kz/
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12. Kanały dystrybucji (oddziały, przedstawicielstwa, sklepy) 

 

Sprzedaż (z magazynu) 

  

Obecna praktyka pokazuje, że handel materiałami budowlanymi na wczesnych etapach tworzenia nowej 

spółki dokonywany jest przez przyjmowanie zamówień w biurze lub przez telefon. Wydanie towarów 

odbywa się z magazynu dostawcy. Często zdarza się, że zlecenie jest realizowane przez potencjalnego 

klienta poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie internetowej firmy handlowej online. Przy 

takiej formie zamwówienia najczęściej pracownik dostawcy oddzwania do potencjalnego klienta i 

konkretyzuje wszystkie szczegóły zamówienia, dostawa jest również dokonywana z magazynu dostawcy. 

Taki  system wykorzystują sieci dilerskie dla zaopatrzenia klientów  w granicach miasta lub dostawie 

towarów z innego regionu. 

 

Oddziały i przedstawicielstwa 

 

Większe firmy krajowe i zagraniczne, w celu poszerzenia zakresu geograficznego swojej działalności 

otwierają oddziały i przedstawicielstwa w różnych regionach Kazachstanu. W niektórych przypadkach sieć 

oddziałów obejmuje cały Kazachstan. 

 

Przykładem  mogą służyć: 

- Grupa "Alina"  

http://alina.kz/  

- Selena CA – polska firma 

http://www.selena.kz/cy/kz/  

- BIG-ELIT 

http://big-elit.kz/  

 

Dość często firmy produkcyjne rozwijają własne sieci dealerskie w Kazachstanie, które są wygodne przy 

dystrybucji własnych produktów. Firma prawie nie ponosi żadnych kosztów, z wyjątkiem przekazania 

materiałów reklamowych dilerom i dostawy towarów z magazynu, tym samym przenosząc większość 

kosztów na dilerów. 

 

 

 

http://alina.kz/
http://www.selena.kz/cy/kz/
http://big-elit.kz/
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Punkty handlowe 

 

Najstarszą i wciąż  jedną z najbardziej popularnych form handlu detalicznego materiałami budowlanymi 

pozostaje handel na rynku - bazarze. Może to być sklep, kontener bądź po prostu stoisko. W 2015 roku w 

Kazachstanie zarejestrowano 746 rynków - bazarów o łącznej powierzchni 1 357 668 m2.  Liczba rynków w 

Kazachstanie w 2015 roku, w stosunku do roku 2014 zmniejszyła się nieznacznie. Liczba rynków w 

Kazachstanie,  w  porównaniu  z  2014  rokiem  spadła  o  6  pozycji  z  752  do  746.  Liderem  jest  region  

południowo-wschodni - 140, drugie miejsce dzielą regiony Almatyński i Wschodno-Kazachstański, po 77 

odpowiednio. Liczba rynków w Astanie pozostała na tym samym poziomie- 25, w Ałmaty liczba bazarów 

zmniejszyła się o dwa rynki do 33. 

 

Wykres 3 

Liczba rynków w poszczególnych regionach Kazachstanu w latach 2013-2015 

 
 

 
 
Źródło: według danych Komitetu Statystycznego Ministerstwa Gospodarki Narodowej 
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Sklepy, hipermarkety 

 

Coraz większą popularność zyskuje handel materiałami budowlanymi w wyspecjalizowanych sklepach i 

hipermarketach, przykładem może być sieć hipermarketów "Komfort", która oprócz handlu hurtowego i 

detalicznego w hipermarketach prowadzi sprzedaż całego asortymentu produktów w sklepie internetowym. 

Takich sieci handlowych w Kazachstanie powstaje coraz więcej. Sieć sklepów "Komfort" zlokalizowana jest 

w miastach Ałmaty, Semiej, Oskemen, Zyrianowsk. 

Niżej podajemy dane niektórych z sieci handlowych, stabilnie rozwijających się w Kazachstanie, 

wykorzystujących formy handlu poprzez hipermarkety oraz poprzez internet: 

 

Komfort 

http://komfort.kz   

Stroymart 

http://www.stroymart.kz/  

Altair 

http://www.altair.kz/contacts/  

Domsad 

http://domsad.kz/  

Baumarket 

http://baumarkt.kz/  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Oddział „Chałas i Wspólnicy” w Ałmaty „Chałas i Wspólnicy” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

http://komfort.kz/
http://www.stroymart.kz/
http://www.altair.kz/contacts/
http://domsad.kz/
http://baumarkt.kz/
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