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Kazachstan is een immens groot land, qua oppervlakte vergelijkbaar met heel West-Europa.
Toch werd het land van de steppes pas in 2006 voor het grote publiek op de kaart gezet door
de film Borat. Voor beleggers is er ook nog wat te ontdekken, want het land kan worden
omschreven als kanshebber om uit te groeien tot een van de nieuwe opkomende markten.

heel dankbaar

I

n de film zette komiek Sacha
Baron Cohen als journalist
Borat het land op humoristische wijze neer als een achterlijk,
seksistisch en racistisch oord. Het
leidde in eerste instantie tot een
boycot van de film in Kazachstan
en de president eiste excuses. Toen
bleek dat het aantal toeristen, na
het uitkomen van de film vertienvoudigde, veranderde de toon en
liet de minister van Buitenlandse
Zaken zelfs weten: “Ik ben Borat
dankbaar, omdat de interesse van
toeristen enorm is toegenomen.”
UNIEKE POSITIE Kazachstan
is qua landoppervlak het achtste
land ter wereld, maar heeft net
zoveel inwoners als Nederland.
Het is daarmee een van de dunst
bevolkte landen op aarde, met
gemiddeld maar 5,5 inwoners per
vierkante kilometer. Behalve de
status van grootste graanproducent
in Centraal-Azië en thuishaven
van ’s werelds eerste en grootste
ruimtevaartbasis, bezit het land
grote voorraden grondstoffen.
Tegen de huidige markprijzen
bedraagt de winbare grondstof-

fenreserve bijna 500.000 dollar
per inwoner. Behalve een aantal
landen in de Perzische Golf kennen
we geen land waar deze reserves
per inwoner zo hoog liggen. De
olievoorraad is duidelijk de belangrijkste bron, maar daarnaast kan
het land ook terugvallen op grote
voorraden goud, koper, zink en
uranium. Kazachstan is uniek ten
opzichte van andere grondstofrijke
landen, omdat het een heel breed
scala aan grondstoffen heeft. Maar
liefst 99 van de 116 elementen uit
het periodieke systeem zijn er te
vinden. Door de gunstige ligging is
het land de continentale brug voor
de doorvoer van goederen tussen
West-Europa en West-China met
een transporttijd van tien dagen
ten opzichte van dertig dagen over
zee. Door het land lopen drie van
de vier Eurazië-spoorverbindingen
en grenst het aan twee van de vier
BRIC-landen (China en Rusland).
ABSOLUUT HEERSER Na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie in
1991, werd Kazachstan onafhankelijk en sindsdien is Nursultan
Nazarbayev de president. Hij staat

Minister van
Buitenlandse Zaken:
“Ik ben Borat dankbaar”

bekend als een absoluut heerser,
die persoonlijk alle burgemeesters
en gouverneurs aanstelt. In 2007
schafte hij de maximale zittingstermijn af, zodat hij aan de macht kon
blijven. In 2010 riep het parlement
hem uit als ‘leader of the nation for
life’, wat hem onschendbaar maakt
voor rechtsvervolging. Er zijn
meldingen dat de mensenrechten
worden geschonden en beschuldigingen dat staatsgeld wordt
weggesluisd naar Zwitserse bankrekeningen van hem en andere
personen binnen de overheid.
Politiek probeert hij een koers te
varen richting de westerse wereld,
zonder daarbij tegen Rusland in
te gaan. Hij heeft de olievelden in
Kazachstan voor Amerikaanse en
andere westerse oliemaatschappijen
geopend. Dankzij het vele oliegeld
en de bijbehorende investeringen
gaat het Kazachstan economisch
voor de wind, waardoor hij onder
de bevolking een grote populariteit
geniet. Bij de presidentsverkiezingen van 3 april 2011 werd Nazarbayev met een meerderheid van
95% herkozen. Oppositieleiders
van naam hadden zich net als bij
vorige gelegenheden niet kandidaat
gesteld.
GROEIENDE INTERESSE
Kazachstan was in de periode van
2000 tot en met 2010 een van de
snelst groeiende economieën ter
wereld. De bbp-groei bedroeg
gemiddeld 10% per jaar en het

bbp per hoofd van de bevolking
steeg van 5982 dollar in 2000
naar 12.259 dollar in 2012. Een
opmerkelijke prestatie aangezien
twintig jaar geleden de meeste
experts twijfels hadden of het
land kon overleven. Buitenlandse
bedrijven krijgen steeds meer
interesse voor het land. De Foreign
Direct Investments (FDI’s) vanuit
het buitenland bedragen sinds
1993 meer dan 118 miljard dollar, waarvan 75 miljard dollar in
de laatste vijf jaar. Bedrijven zijn
bereidwillig te investeren vanwege
het stabiele politieke klimaat en op
de internationale Doing Businessranking staat Kazachstan verdienstelijk op de 50ste plaats van de
189 landen. De inflatie is onder
controle en ligt met 4,9% zelfs
onder de doelstelling van 6-8% van
de overheid. Verder bedraagt de
overheidsschuld slechts 13% van
het bbp en geven Moody’s (Baa2)
en S&P (BBB+) een investment
grade-rating. De economie leunt
zwaar op de olie-export. Om te
diversifiëren is een ambitieus plan
opgesteld, waarbij er in andere
sectoren wordt geïnvesteerd, zoals
informatietechnologie, toerisme
en duurzame energie. Daarnaast
zijn er speciale economische zones
(SEZ’s) aangewezen op zes plaatsen
in het land. De bedrijven in deze
zones krijgen vrijstelling van vennootschapsbelasting, invoerrechten
en btw op goederen voortgebracht
binnen de SEZ.
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miljard dollar (50% van het bbp)
dat onder meer is geïnvesteerd in
de belangrijkste olie- en gasbedrijven, maar ook in banken, de
nationale spoorwegen en de post.
De operaties van Samruk Kazyna
leverden van 2009 tot en met 2012
een jaarlijkse winststroom op van
5% van het bbp.
CORRUPTIE EN NEPOTISME De afhankelijkheid van
olie is een risico. Afzwakking van
de wereldeconomie kan de vraag
naar energie onder druk zetten en
een scherpe daling van de olieprijs
veroorzaken. Andere sectoren die
afhankelijk zijn van overheidsinvesteringen die uit de olieopbrengsten worden gefinancierd,
zijn dan ook kwetsbaar. Rusland
en China zijn en de Europese Unie
(EU) zijn de grootste handelspartners. Wanneer het in deze landen
minder gaat of zich als investeerder
terugtrekken, kan de economie
hard worden geraakt. Investeerders
zijn gebaat bij een politiek stabiel
klimaat. Er zijn in Kazachstan tot
nu toe weinig ongeregeldheden
geweest, behalve de sociale onrust
en opstand in 2011 die succesvol werden afgewend. Echter, de
aangekondigde veranderingen in
het pensioenstelsel lijken opnieuw
voor onvrede bij de bevolking te

NATIONALE FONDSEN
Ondanks de dictatoriale trekjes denkt president Nazarbayev
niet alleen aan zichzelf. Om de
olieopbrengsten ook ten goede te
laten komen aan het land en aan
volgende generaties is begin jaren
negentig het Fund of the Repubic
of Kazachstan (NFRK) opgericht.
Dit zogenaamde fund for future
generations bevatte eind 2012 een
vermogen van 63 miljard dollar, oftewel 30% van het bbp. Het
spaarfonds moet bescherming
bieden tegen de negatieve economische impact in tijden dat de olieprijs daalt. Daarnaast is er nog een
investeringsfonds dat sinds 2008
onder de naam Samruk Kazyna
opereert. Hierin zit maar liefst 100

zorgen. Het is in Kazachstan niet
vreemd om als ambtenaar zelf
ook te handelen in grondstoffen.
Belangenverstrengelingen, vriendjespolitiek en corruptie liggen
dan op de loer. Zo controleert de
schoonzoon van de president de
Halyk Savings Bank of Kazachstan
en was hij tevens CEO van het
eerder genoemde Samruk Kazyna
Fund. Op de internationale Corruption Perception Index scoort
het land matig met plaats 38 van
de 144 (hogere score is beter).
Verder trekt de vastgoedbubbel
die knapte in 2008 nog steeds een
zware wissel op de banken van
het land. Het percentage oninbare
leningen bij de zes grootste banken
bedraagt 29,8%. Er is vooralsnog
weinig vooruitgang geboekt om
dit probleem op te lossen. Door de
focus op groei is de aandacht voor
duurzaamheid onderbelicht, wat
leidt tot vervuiling en inefficiënt
energiegebruik.
POTENTIE De laatste twee jaar
zorgt een combinatie van factoren,
zoals een lagere landbouwopbrengst, lagere buitenlandse vraag
en dito metaalprijzen ervoor
dat de groei is teruggevallen van
7,5% in 2011 naar 5% in 2012.
Maar volgens EY’s Rapid-Growth
Markets zal de groei de komende

AAN DE KASE INDEX GENOTEERDE AANDELEN
Bedrijven

%
Weging
index

Koers/
Winstratio

Prijs/
Boekratio

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC

17,45

5,44

1,18

KazMunaiGas Exploration Production JSC

15,33

n.a.

0,72

KCell JSC

Kazakhmys PLC

Eurasian Natural Resources Corp PLC

KazTransOil

Kazakhtelecom JSC

Bank CenterCredit JSC
Kazkommertsbank JSC

15,73

8,68

8,32

13,24

11,20

10,41

4,86

0,82

n.a.

0,36

12,32

n.a.

10,41

12,03

2,52

1,95

2,59

n.a.
n.a.

0,56
0,33

Bron: Bloomberg

ECONOMIE

Afhankelijkheid
van olie is een risico

BBP IN MILJARDEN DOLLARS
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jaren weer aantrekken naar 7,5%
in 2014 en 7,1% in 2015. De
belangrijkste boost zal komen van
het in productie gaan van het
Kashagan-olieveld in de Kaspische zee. Dit offshore-olieveld
is een van de grootste ontdekkingen van de afgelopen dertig
jaar. Dit najaar wordt de eerste
olie opgepompt. De productie
wordt geleidelijk opgevoerd naar
een niveau van 180.000 vaten
per dag in 2014. In de tweede
fase stijgt de productie zelfs naar
370.000 vaten per dag. Geologen
denken dat het veld in totaal 9
tot 13 miljard vaten winbare olie
bevat. Daarmee is het een van
de belangrijkste olievelden in de
wereld en zal Kazachstan naar de
top 5 van grootste olieproducenten ter wereld katapulteren. De
ontwikkeling van het veld zou al
45 miljard dollar hebben gekost.
Nederlandse bedrijven als Wagenborg, Fugro, Van Oord en Shell
zijn erin actief. Op de valreep
heeft ook China zich ingekocht.
Tijdens zijn tour van afgelopen
september door Centraal-Azië
heeft de nieuwe Chinese president
Xi Jinping een contract getekend,
waarbij China National Petroleum
Corp een belang van 8,33% in
het olieproject neemt, ter waarde
van 5 miljard dollar. Een andere
impuls is het handelsverdrag dat
in 2010 is gesloten met Rusland
en Belarus. Deze unie
heeft een capaciteit
van 170 miljoen
mensen en een
gezamenlijk bbp
van 2 biljoen
dollar. Verder
staat toetreding
tot de Wereldhandelsorganisatie (2013) en de
World Expo
(2017) in

de hoofdstad Astana op de agenda,
wat de handelsrelaties verder zal
versterken.
BEURS De Kazakhstan Stock
Exchange is opgericht op 17
november 1993, twee dagen na
de introductie van de nationale
munteenheid de tenge. De handel
bestaat sindsdien voornamelijk uit
valuta en repo’s op overheidspapier.
De handel in aandelen, die in 1997
begon, staat nog in de kinderschoenen en maakt slechts 0,3% uit van
de totale omzet. De marktkapitalisatie is met 31, 8 miljard dollar nog
geen tiende van dat van Nederland.
De gemiddelde dagomzet in de
eerste tien maanden van 2013 lag
op 2 miljoen dollar. De beursgraadmeter, de Kase Index, bestaat in zijn
huidige vorm sinds 2007 en in dat
jaar werd tevens de all time high
bereikt op een stand van 2876,17.
Nu handelt de beurs rond de 900
punten, 70% lager. In totaal zijn er
79 aandelen genoteerd in Kazachstan, maar de hoofdgraadmeter
bestaat slechts uit negen aandelen.
De vier grootste aandelen maken al
meer dan 60% van de index uit. De
meeste namen uit het rijtje hebben
ook een notering in Londen of in de
Verenigde Staten via een certificaat.
Daarnaast is het voor beleggers
mogelijk indirect positie in te
nemen via bijvoorbeeld een beleggingsfonds dat zich richt op frontier
markets. Voorbeelden van fondsen
die in Kazachstan kunnen beleggen
zijn het Guggenheim Frontier Markets ETF, het Global X Central Asia
& Mongolia Index ETF en het fonds
dat wij zelf beheren, het Intereffekt
Global Frontier High Dividend
Fund. De wegingen in deze fondsen
kunnen sterk variëren. Een product
gericht op uitsluitend Kazachstan is
bijvoorbeeld het Kazachstan Certificaat van RBS, dat genoteerd staat op
Euronext.
Marco Balk
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FACTSHEET KAZACHSTAN
Kazachstan

Factsheet

Hoofdstad

Astana

Aangrenzende landen

Rusland, Oezbekistan, China,
Kirgistan en Turkmenistan

Indeling

Landoppervlakte
Populatie

Urbanisatiegraad

Leeftijdsstructuur
Talen

President
Premier
bbp

bbp-groei (2012)

bbp per hoofd (2012)
bbp-compositie

Staatschuld (januari 2013)
Beroepsbevolking (2012)

Werkloosheidspercentage
CPI (inﬂatie) okt. 2013
Aandelenbeurs
Centrale bank

Vennootschapbelasting
Inkomstenbelasting
btw

Grootste steden
Tijdszone

Munteenheid

Gemiddelde wisselkoers in 2012

14 provincies, met als belangrijkste
steden Astana en Almaty

2.724.900 KM2
16,9 miljoen

55% vd bevolking (2013)

0-14 (24,4%), 15-64 (68,7%),
>65 (6,7%)

Kazachs (oﬃceel) en Russisch

Nursultan Abishuly Nazarbayev
Serik Nygmetovich Akhmetov
202 miljard dollar (2012)
5%

12.259 dollar

Landbouw (5,2%), Industrie (37,9%)
en Services (56,9%)
12,2% van het bbp
Bijna 9 miljoen
5,3% (2012)
4,9%

Kazakhstan Stock Exchange (Kase)
National Bank of Kazakhstan
20%
10%
12%

Almaty, Astana, Karaganda,
Shymkent, Atyrau en Aktau

Astana en Almaty time: GMT+6
Kazachstan tenge (KZT)
USD/KZT: 149,11 en
EUR/KZT: 191,67

Bron: EY’s Attractiveness Survey Kazachstan 2013
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