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فرصتهایتجاری

قزاقستان-ایران
1398خرداد ماه 

لمعاونت اقتصادی و امور بین المل
اتاق تعاون ایران
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
اطالعات عمومی در مورد قزاقستان

اتیآلم:بزرگترین شهرنور سلطان :پایتخت سیاسی

قزاقی و روسی       : زبان های رسمی

جمهوری ریاستی                 :دولت

(کمتر از یک چهارم جمعیت ایران)نفر میلیون 18/04: جمعیت

در میان کشورهای جهان  9رتبه )مربع کیلومتر 2،724،900:مساحت

(مساحت؛  بیش از یک و نیم برابر وسعت ایراناز لحاظ 

تِنگه :واحد پول(KZT)

یمتکی بر منابع طبیعی و کشاورزاقتصاد یک : اقتصاد

با  ی شرقشمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب از : همسایگان

رکمنستانتقرقیزستان، در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با 
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 (بانک جهانی)2017اقتصاد قزاقستان در سال

 درصد7/4: نرخ تورم

 326(: در برابر یک دالر امریکا)نرخ ارزKZT

 (:بر اساس برابری قدرت خرید)تولید ناخالص داخلی
میلیارد دالر 478

(دالرمیلیارد 1700تولید ناخالص داخلی ایران )

 (:دبر اساس برابری قدرت خری)سرانه تولید ناخالص داخلی
هزار دالر 26

(هزار دالر20تولید ناخالص داخلی سرانه ایران )

درصد4/1: رشد اقتصادی

درصد4/9: نرخ بیکاری
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میلیون نفر18/04: جمعیت کل

درصد1/36: رشد جمعیت

درصد48/43: سهم جمعیت مردان

درصد51/57: سهم جمعیت زنان

درصد57/34: سهم جمعیت شهرنشین

 درصد42/66: روستاییسهم جمعیت

سال31:متوسط سن جمعیتی

هرم جمعیتی قزاقستان

قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 2017ساختار جمعیتی قزاقستان در سال
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال وضعیت تجارت خارجی قزاقستان

 (2018)تجارت کاالیی قزاقستان با جهان

میلیارد دالر61: صادرات
(میلیارد دالر97: صادرات ایران)

میلیارد دالر32/5: واردات
(میلیارد دالر41: ایرانواردات )

میلیارد دالر28/5مثبت : تراز تجاری
(میلیارد دالر56مثبت : ایرانتراز تجاری )

ITC: منبع
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
روند تجارت خارجی قزاقستان با جهان در سالهای اخیر

ITC: منبع



7

قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال قزاقستان وضعیت تجارت خارجی

2018اقالم عمده وارداتی قزاقستان از جهان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش واردات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)واردات 

5،19416ات آنماشین آالت، لوازم مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطع184

3،84611/8ریماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن؛ لوازم صوتی و تصوی285

2،1886/7مصنوعات از آهن یا فوالد373
2،0386/3وسایل نقلیه غیر از قطار راه آهن یا تراموا، و قطعات و لوازم جانبی آنها487

1،7445/4...مواد قیری؛ معدنی . روغن های معدنی و محصوالت تقطیر آنهاوسوخت ها527

1،2423/8پالستیک و مصنوعات آن639

1،1783/6محصوالت دارویی730
1،1253/5آهن و فوالد872
8802/7...اقالم اپتیکی، عکاسی، سینما، سنجش، پزشکی و جراحی 990
7552/3سنگ معدن، سرباره و خاکستر1026
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال قزاقستان وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری قزاقستان در بحث واردات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل واردات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه

12،39238/1فدراسیون روسیه1

5،38416/5چین2

1،6425/0آلمان3

1،4984/6ایتالیا4

1،3034/0ایاالت متحده امریکا5

9222/8کره جنوبی6

8452/6ازبکستان7

6612/0فرانسه8

6542/0ترکیه9

5931/8بالروس10

............

890/27ایران35
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال قزاقستان وضعیت تجارت خارجی

2018اقالم عمده صادراتی قزاقستان  به جهان در سال 

ITC: منبع

کد  رتبه
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(میلیون دالر)

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

مواد  . سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت تقطیر آنها127
...قیری؛ معدنی 

42،73870/1

4،1606/8آهن و فوالد272
2،5494/2مس و مصنوعات آن374
2،1353/5...مواد معدنی؛ ترکیبات آلی و معدنی فلزات گرانبها، فلزات 428
2،0873/4سنگ معدن، سرباره و خاکستر526
1،2962/1غالت610
6501/1نمک؛ گوگرد؛ سنگ؛ مواد گچبری، آهک و سیمان725

6351/0آلومینیوم و مصنوعات آن876

زات  مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فل971
...گرانبها، فلزات 

5230/9

4660/8تن گندممحصوالت صنایع فرآوری گندم؛ مالت؛ نشاسته؛ اینولین؛ گلو1011
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 2018در سال قزاقستان وضعیت تجارت خارجی

(2018)شرکای عمده تجاری قزاقستان در بحث صادرات 

ITC: منبع

(درصد)سهم از کل صادرات (میلیون دالر)ارزش کشوررتبه

11،73519/2ایتالیا1

6،27310/3چین2

6،18910/1هلند3

5،1628/5فدراسیون روسیه4

3،8396/3فرانسه5

2،9764/9کره جنوبی6

2،8804/7سوئیس7

1،8623/0اسپانیا8

1،6432/7ازبکستان9

1،5032/5ژاپن10

............

4270/7ایران25
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و قزاقستان در سال

ITC: منبع

میلیون دالر427 واردات ایران از قزاقستان
میلیون دالر89 صادرات ایران به قزاقستان

میلیون دالر338منفی تانتراز تجاری ایران با قزاقس

2018در سال با قزاقستان خارجی ایران وضعیت تجارت 
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
روند تجارت خارجی ایران و قزاقستان در سالهای اخیر

ITC: منبع
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و قزاقستان در سال

2018کاالهای عمده صادراتی ایران به قزاقستان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

ارزش صادرات  نوع کاال
(دالرمیلیون )

سهم از کل  
(درصد)صادرات 

32/135/8میوه و آجیل خوراکی108

11/613/0نمک؛ گوگرد؛ سنگ؛ مواد گچبری، آهک و سیمان225
8/69/6پالستیک و محصوالت آن339

5/96/6ت آنماشین آالت، لوازم مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ قطعا484

4/65/1مصنوعات سنگ، گچ، سیمان، آزبست، میکا یا مواد مشابه568
4/04/5شیشه و ظروف670
3/33/7..صابون، مواد فعال سطحی آلی، مواد برای شستشو و روغنکاری،734
ها و عصاره برنزه کردن یا رنگرزی؛ تانن ها و مشتقات آنها؛ رنگ ها، رنگدانه832

...دیگر رنگ ها 
2/62/9

1/92/2سبزیجات خوراکی و برخی ریشه ها و غده های گیاهی907
1/92/2محصوالت سرامیکی1069
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 2018تجارت خارجی ایران و قزاقستان در سال

2018کاالهای عمده وارداتی ایران از قزاقستان در سال 

ITC: منبع

کد  هرتب
محصول

واردات  ارزش نوع کاال
(دالرمیلیون )

سهم از کل  
(درصد)واردات 

281/866/0غالت110
89/420/9آهن و فوالد272
23/35/5...دانه های روغنی و حبوبات؛ سایر دانه ها و میوه ها؛ صنعتی یا دارویی 312

11/52/7گوشت و آخال خوراکی گوشت402

9/42/2پسماند صنایع غذایی؛ خوراک دام آماده شده523
4/81/1کود631
2/40/6سبزیجات خوراکی و برخی ریشه ها و غده های گیاهی707
1/80/4دخانیات و جایگزین های تنباکو824

ماشین آالت، لوازم مکانیکی، راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛ 984
قطعات آن

1/00/2

0/50/1سنگ معدن، سرباره و خاکستر1026
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 قزاقستانوضعیت فضای کسب و کار در

2018مقایسه رتبه ایران و قزاقستان در سهولت انجام کسب و کار در سال 

(Doing Business 2019)جهانی بانک : منبع

رتبه کشور
28 قزاقستان

128 ایران
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قزاقستان-فرصتهایتجاریایران
 قزاقستانوضعیت فضای کسب و کار در

Doing Business 2019: منبع

2018ال در شاخص های مختلف سهولت انجام کسب و کار در سرتبه کشور قزاقستان 



فرصتهایتجاری
قزاقستان-ایران

1398خرداد ماه 

معاونت اقتصادی و امور بین الملل
اتاق تعاون ایران


