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 Hlavní prioritou Kazachstánu je větší propojenost se sousedními státy a 

podpora exportu. V roce 2010 přijal strategický plán, který si klade za cíl 

v následujících 10 letech zvýšit podíl nesurovinového vývozu z tehdejších 10 % na 

45 %. Splněním tohoto cíle se Kazachstán stane nejen méně závislým na 

nerostných surovinách, ale primárně také podpoří vlastní výrobu, což povede ke 

snížené potřebě importu. Záměrem státu je zaměřit svou pozornost na vývoj a 

zdokonalování v oblasti moderních technologií a posílit tak svou pozici na trhu, kde 

bude jak v rámci nabídky, tak poptávky figurovat jako rovnocenný partner nejen 

sousedních států. Dlouhodobou ambicí Kazachstánu je dostat se mezi 50 nejvíce 

konkurenceschopných států světa a stát se tak atraktivní destinací pro investory a 

klíčové instituce. 

 Dalším zásadním bodem priorit Kazachstánu je integrace v rámci 

postsovětských států. Kazašská republika hodlá navázat na tradici vazeb 

středoasijských států a kontinuálně pokračovat v rámci nově vzniklé Euroasijské 

hospodářské unie (EAHU), ve které je od 29. května 2014 zapojena společně 

s Ruskem a Běloruskem. Základy vzniku obdobných institucí mají své kořeny už 

v roce 1991, kdy bylo založeno Společenství nezávislých států, a stejně tak i v roce 

2010, kdy se státy dnešní Euroasijské hospodářské unie sdružily v rámci celní 

unie. 

 Zapojením do EAHU Kazachstán expanduje na jednotný euroasijský trh 

s více než 170 miliony obyvateli a stane se tak součástí jednoho ze stabilních 

ekonomických celků, díky kterému může docházet k volnému pohybu zboží, služeb, 

kapitálu i pracovní síly. V rámci unie hodlá Kazachstán po domluvě s ostatními 

členy figurovat jako hospodářské středisko, které se svým sídlem v Almatě bude 

spravovat a regulovat tok financí a stane se tak světovým finančním centrem, ale 

zároveň si uchová svá kulturní a politická specifika, pramenící z historického vývoje 

středoasijských států. 

 Jelikož vláda podepsala Dohodu o partnerství a spolupráci (CPA), která od 

roku 1999 upravuje právní vztahy mezi Kazachstánem a Evropskou unií (EU), 

stejně jako resort obchodu, ekonomiky a sociálně kulturní oblast, hodlá v krocích 

vedoucí blíže k EU pokračovat. Jedním z hlavních cílu Republiky Kazachstán je 

expanze na evropský trh. Kazachstán pracuje na získání klíčové infrastruktury 

v Evropě, zejména přístavů, terminálů, závodů na zpracování ropy atd. Zároveň 

chce Kazachstán prostřednictvím zvýšeného dohledu nad bezpečností investic 

nalákat evropské investory na svůj trh, a to zejména v oblasti zpracování a 

transportu nerostných surovin, což by bylo oboustranně výhodné. Podepsání 

dohody rovněž poskytuje příležitost pro sdílení zkušeností v odborné a edukativní 

sféře. 

V neposlední řadě hodlá Kazachstán využít svého postavení multipolární 

země a zastoupí některé evropské producenty a exportéry, na které Rusko uvalilo 



sankce v souvislosti s ukrajinskou krizí. Stát hodlá obsadit sortiment výrobků, 

který předtím do Ruska putoval z Evropské unie, a klade si za cíl stát se 

prostředníkem mezi oběma unijními celky, k čemuž ho předurčuje jeho poloha. 

Dlouhodobou vizí Republiky Kazachstán je být prosperujícím státem s vyváženou a 

mnohostrannou politikou, který hraje důležitou roli v mezinárodním společenství, 

kde představuje pomyslnou křižovatku mezi asijským, středoasijským a evropským 

trhem. 
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