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K-A regioon  
• Väga vana kultuuri ja ajaloolise pärandiga. 

Looduse- ja tulekummardajad.  

• Ametlikult sekulaarsed riigid, samas tugevas 
islami mõjuväljas, rahumeelne islam (seni)  

• Uuem ajalugu - toormeriigid NL koosseisus, 
1990 ndate alguses (taas)iseseisvumine  

• Maavarade koosseisult maailma rikkamaid riike 
(KZ 6 ndal kohal, TJ vee ja väärismetallide osas 
TOP5-s), jne. TM gaasivarud maailmas TOP3 

• Nomaadid, välja arvatud usbekid. 

• Naabrite mõjuväljas – RU, CN, IR, AZ, US 

• Kõik on kasvavad turud, keerukas kliima, 
maavärina oht KZ, KG, TJ 



Türkmenistan (TM)  
• TM – neutraliteedi välja kuulutanud riik 

• Seni väga vaoshoitud välissuhtlusega, rohkem 
avanenud 2011-2014 

• Riigijuhtimisest – president GB – Gurbangyly 
Berimuhamedov on ühtlasi peaminister, 
tähtsuselt järgmised on GB hõimlased, 
asepeaministrist välisminister ja parlamendi 
esinaine jne.  

• Maavarad – gaas, gaasikondensaat, nafta, 
maagid.  

• SKT koosseis – maavarad ja energeetika, ehitus, 
põllumajandus 

 



TM 2 - turulepääs 
• Ainult ametlikud kanalid – KTK , TM Ettevõtjate 

Koda või ministeeriumid 

• Kontaktid läbi teiste firmade – TR, DE, EE, FR , 
LV ;  TM otsustajate ja hõimlasteni 

• Maksekultuur – pikemaajalistele partneritele 
makstakse võlad ära, teinekord ajatatakse aga 
suuri probleeme ei ole. 

• Tollimäärad madalad, sertfitseerimisega 
probleeme pole.  

• Probleem – ostujõud on kontsentreerunud kindla 
tarbijagrupi kätte.  

• Suhelda – EBRD, teiste riikide firmad , saatkond 

• Viisa saamine kutse alusel või läbi dip. kanalite 

 



Tadžikistan (TJ)  
• TJ – K-A madalaima ostujõuga riike, mitmed 

reformid on veel toimumata – toimumas  

• Riigijuhtimisest – president ER – Emomali 
Rahmon osaleb väga aktiivselt riigijuhtimises. 

• Tugev maksuameti, prokuratuuri, kohtute jne 
kontroll ettevõtluse üle.  

• Maavarad – Al, Au, Ag, vääriskivid, vesi, 
termaalenergia.   

• SKT – välismaal töötavate TJ kodanike 
laekumised koju (üle 50%), maavarad ja 
energeetika, ehitus, põllumajandus 

 



TJ 2 – turulepääs  
• Madal ostujõud, ehkki maksujõulisi kliente leidub 

ka tarkade majade lahendustele.  

• Osalemine rahvusvahelise abi raamistikes välja 
kuulutatud programmides 

• Tollimäärad madalad, sertifitseerimisega 
probleeme ei ole.  

• Probleemid – kõrged maksud, tugev riigi kontroll, 
kallid energiahinnad (eriti autokütus)  

• Suhelda – KTK-d, äriliidud, saatkond, teised EE 
firmad (PM Ansipi visiit 2013 mais) 

• EE kodanik saab viisa piirilt, töö- ja äriviisa 
saamine läbi TJ VM-i. 

 



Kõrgõzstan (KG)  
• KG – K-A avatuim ja demokraatlik riik. Tugev 

RU, CN jt riikide mõju.  

• Maailma suurimad avaturud – kaubandus CN, 
KG ja RU vahel  

• SKT – kaubandus, välismaal töötavate KG 
kodanike laekumised koju, mäetööstus (Au, Ag), 

• Maavarad – Au, Sn, Si, maagid, termaalenergia 
+ väga head võimalused taastuvenergia 
kasutamiseks – vesi, tuul jne.  

• Tulevikus Tolliliidu liige  

 



KG 2 turulepääs   

• KG - madalaima ostujõuga riike, kuid parem kui 
TJ, samas tarbijagrupp piiratud ja hinnatundlik 

• Standardid + normid lähendatakse lähimatel 
aastatel Tolliliidu omadele.  

• EE kodanikele viisavabadus alates 2012 suvi, 60 
päeva korraga, töö- ja äriviisa vormistamine 
lihtne 

• Puitmajade tollitariif  

 9406001100 ja 94060020000 osas on 0%, kuid 
see võib muutuda kui KG ühtlustab enda tariifid 
Tolliliidu omadega 

 

 

 



  Kasahstan - KZ   

• Tolliliidu liige, 49. riik investeerimiskliimalt maailmas 

• Hea majanduslik olukord, SKP kasv 5-7% aastas,  

 SKP per capita 14 000 USD, reservid 83 + 42 miljardit 

USD, kõrge ostujõud , keskmine tulu per capita 8000 

USD, mediaanpalk linnades 650-900 EUR/kuu 

• Veel täitmata turg, teatud majandussektoris on 

konkurents vähene või praktiliselt puudub,  

 KZ tarbija on uudishimulik ja kulutamisaldis  

• KZ on hea väljund Kesk-Aasia,  

 Venemaa ja Hiina turgudele  

• EXPO 2017 – KZ investeerib sellesse ca 1,5 mlrd USD 

 



 Maailma rikkamaid riike maavarade osas  
118-st Mendelejevi tabeli elemendist leidub KZ maapõues 

99 elementi, neist 70 avastatud ja 60 kasutusel  

• U        1 

• Cr        3 

• Zn        9 

• Ag, Cu, C (süsi), Al203 (boksiit)   10 

• Mo (molübdeen), Fe203 (rauamaak) 12 

• Nafta      19 

• Au       21 



Huvitavad KZ sektorid 

 • Teenused  ehitus, ehituse eritööd, projekteerimine, 

projektijuhtimine, energiaefektiivsete materjalide 

kasutamine, sisedisian, finantsteenused, logistika, 

transport, ärinõustamine, IKT, trükiteenused,                                            

SPA-teenused, meelelahutus, autoremont 

• Kaubad ehitusmaterjalid, lastekaubad, 

aiandustarbed, valmisriided, spordivarustus, 

toiduained – alkohol ja karastusjoogid – 

mineaalvesi, piimatooted, kala, loomaliha, ehted 

• Tehnoloogia – passiiv- ja energiasäästlik ehitus, 

keskkonnahoid- ja puhastus, IKT, 

linnaplaneerimine, kommunaalmajandus, jne 



EE – KZ  
• KZ on harjunud suhtlema riiklikul tasandil, 

kasutama nii kontakte riikide liidritega , riikide 
vahelisi lepinguid, visiite, valitsuste vahelisi 
komisjone (VVK) jne  

• EE- KZ suhted on head. Eesti kuvand KZ 
nägemuses – Põhjamaa, EL riik, EUR tsooni riik, 
KZ-d huvitavad EE sektorid – IKT, keskkond, 
tehnoloogiad, põllumajandus, transport ja transiit 

• Igaaastased EE ja KZ VIP-de vastastikused 
visiidid. EE PM külastas KZ-d 2009, 2010, 2012, 
2011.a. aprillis EE-s KZ president Nazarbajev. 

• Alates 2010 EE-KZ VVK, väga kasulik “tööriist”, 
annab võimalusi edastada ka ettevõtete huve 



EE-KZ lepingud  
• Lepinguline baas kasvab koos suhete arenguga 

• Kehtivad majanduslepingud –  

 topeltmaksustamise vältimise leping,  

 rahvusvaheliste autovedude kokkulepe,  

 raudteetranspordi alane kokkulepe 

  majandus-, teadus- ja tehnikaalase koostöö 

kokkulepe, 

   investeeringute kaitse ja soodustamise leping. 

• Mitmed valdkonnad kaetakse EL-KZ horison-

taalsete lepingutega – näiteks lennundus 



Puitmajad 1 

 • Tollimäärad   

• Ehitusnormid – GOST, SNIP 

• Tööjõud ja paigaldus , toorme saadavus 

• Astana turg – väga kiire linna kasv, tuul 30-50m/s, 

talvel -30 kuni -45*C. Suvel +28 kuni +38(42) *C. 

 Astana – paljudel on kõrini linnas elamisest ja 

inimesed kolivad kas linna äärde või linnast välja 

kuni 50 km kaugusele.  

• Almatõ turg – endiselt kiire kasv, maavärinaga 

seonduv  

 

 

 



Puitmajad - maksud ja hinnad KZ 

 • Puitmaja (toote) kaubahind –  

    näiteks 1000 EUR tootjatehase arve alusel  

 + transport 

    + tollivormistustasu 60 EUR 

    = Summa x aktsiis 16,3%  

    = Summa x käibemaks 12% 

• Keskmine RU-KZ tootjahind turul 650-800 USD m2 

koos lintvundamendiga (karp – seinad, katus, 

uksed – aknad), Honka jt FI tootjate hind 2-3 korda 

kallim. 

 

 

   

 

 

 



Puitmajad 3 

 • Paigaldus on ehitustöö ja nõuab ehituslitsentsi,  

    see omakorda kohapealset jur.isikut 

• Kvaliteetset tööjõudu napib , piirangud puuduvad 

TL riikide töötajatel.  

• Seadusandlus – üsna sarnane meile, turg tugevalt 

reglementeeritud, järelvalve lonkab 

• Astana – elanikkond kasvab 80-100 tuhat inimest 

aastas. Seoses EXPO2017 ehitatakse sisuliselt ½ 

linna juurde.  

• Almatõ turg – maavärinaga seonduv  

• Hästi läheb ka Kaspia piirkonnal, Kokshetaul jt 

 

 

 



  Mis võib muret tekitada (KZ) ? 
 

• Töö- ja elamislubade vormistamine, ettevõtte 

asutamisel teatud nõuded tööjõu päritolu osas 

• Dokumentatsioon – ehitus- ja projekteerimislubade 

keerukas ja pikk protsess 

• Litsentside taotlemine  

• Linnade ja keskuste vahel suured vahemaad - 500 

km kuni 3000 km, mis nõuab hästi läbi mõeldud 

logistikat 

• EE toodangu kõrge omahind arvestades tollimakse, 

kallimat elektrit jm sisendeid võrreldes 

konkurentidega 

 

 

 



Praktilisi näpunäiteid (KZ) (1)  
• Tee endale pilt selgeks kasuta selleks saatkonda, 

õigus- ja, konsultatsioonibüroosid, külasta näitusi 

• Sõlmi korralikud lepingud ära hoia kokku õigusabilt  

• Analüüs – tee korralik riskianalüüs ja exit-

strateegia 

• Tollitariifid – TL liikmesriikides toodetud kaubaga 

on lihtsam. KZ on lubanud WTO läbirääkimiste 

käigus anda 3-ndatele riikidel sarnase käsitluse 

TL-ga, lahtitollimise aeg keskmiselt 2-5 päeva 

• Raudteetransport konteineri transport EE-KZ 4 

nädalat (3+1), Moskva – KZ (1-1,5 nädalat)  

 



Praktilisi näpunäiteid (KZ) (2) 

• Maanteetransport – minimaalselt 1 nädal, 

keskmiselt 8-10 päeva, KZ sisenemine kas läbi 

Lääne (Aktõbe) või Ida (Kostanai).  

• Tasumine kauba- või teenuse eest ettemaks, 

akreditiiv (vähem kasutatud), järelmaks 30-180 

päeva, vaata Kredexi jt sarnaste pakkujate 

teenuseid  

• Vastavushindamine – sertifikaatide jms 

dokumentide tunnustamine või taotlemine on  

üsna valutu. TL (BY, RU) sertfikaadid kehtivad 

automaatselt (teatud erandid välja arvatud). 

 



Praktilisi näpunäiteid (KZ)  (3) 

• Kasuta KZ riigi tuge –  

  vabamajandustsoonid,  

  maksuvabastused,  

    prioriteetsete majandusvaldkondade programmid 

 KZ KTK, KAZNEX, DAMU jne. 

 

• Teatud olukorras võib osutuda kasulikumaks 

tuua tootmine ja tehnoloogia EE-st KZ-sse 

võites maksusoodustuste, odavamate 

sisendhindade ja turumahu pealt 



  Tolliliit   
 

• Liikmed RU, BY, KZ (173 miljonit elanikku), 

läbirääkimisi alustanud Kõrgzõstan ja vaatlejaliige 

Ukraina (alates 30.05.2013). 06.07.2010 jõustus 

RU, BY ja KZ ühine tollikoodeks.  

• Kaupade- ja isikute vaba liikumine toimib.  Teenuste 

osas on osapooled võtnud endale      hulga 

reservatsioone, kuid läbirääkimised jätkuvad. KZ on 

saanud tänu TL-le mitmed RU investeeringuid.  

• 3-nda riigi kauba võib lahti tollida ükskõik millises 

TL riigis, tasuda tuleb (vajadusel) käibemaksu vahe  

 

 



Kuidas Välisministeerium 

saab aidata ? 



Kes me oleme 

• Võrgustik, mis koosneb VM 

peamajast , pea 50 saatkonnast-

missioonist-konsulaadist, lisaks 

aukonsulite võrk 

• Eesti saatkond riigis X – see on 

esimene Eesti ettevõte selles riigis 



VM / saatkonna ülesanded 

• Hea kliendisuhte hoidmine asukohariigiga –
ametlik suhtlus, visiidid/kohtumised 

• Ettevõtte jaoks esmaallika info kogumine (kuidas 
on asjad tegelikult) 

• Igapäevane suhtlus K-A riikide ametkondade ja 
ettevõtlusorganisatsioonidega – KTK-d, KAZNEX, 
liidud, näitused 

• Turundus – riigi imago tutvustamine pealinnades 
ja regioonides 

• Me ei sekku tsiviilvaidlustesse, küll aga aitama 
leida advokaadibürood, nõustajad jne + muu tugi 

 

 



Soovitused 

• Määratle väga täpselt oma soovid ja plaanid 
– suhtle VM / saatkonnaga ja kasuta soovi 
korral Astanas asuva saatkonna ruume 

• Suhtle teiste EE firmadega, kes juba K-A-s  
või K-A-ga tööd teevad – see on vastastikku 
kasuliku võrgustiku aluseks 

• Anna endast märku – vaid siis saab aidata 
(saatkonna osalus vaidlusküsimuste 
selgitamisel) 

 



 

Tänan   
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