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  קזחסטן –ישראל  סחריחסי ה

מדובר בעליה משמעותית . מיליון דולר 121.7-במוערך  2020לשנת  לקזחסטןסך הייצוא הישראלי 

 מיליון דולר 34.1-בה עמד הייצוא על סך של כ 2019לשנת  בהשוואהמיליון דולר  87.6 -כ ביותר של

(257%) . 

בתוצרת מקורו  4.8%-, כומיכון חשמלי ומכנימכונות ב מקורו קזחסטןלמהייצוא הישראלי  80.6%-כ

 מוצרי תחבורה.ב מקורו 4.4%-וכחקלאית טרייה ומוצרי מזון, 

לתקופה מיליון דולר  25-כ של ירידה המשקף נתון, מיליון דולר 1.4-ב הסתכם 2020לשנת סך הייבוא 

עיקריים  סקטורים 2נראה שיש דולר. מיליון  27, בה עמד הייבוא על סך של המקבילה אשתקד

מיליון דולר  ולא יובאו  11בוצע יבוא בהיקף של  – מינרלים: סקטור השאחראים לירידה בהיקף היצוא

 .מיליון דולר 15-בכסקטור מכונות בו הייבוא ירד  .2020-כלל ב

 12.1%-וכבסיס  מתכותמקורו ב 33%-, כחקלאותמקורו ב מקזחסטןמהייבוא הישראלי  46.5%-כ

 ומוצריהם.בכימיקלים מקורו 

סכום המשקף דולר,  מיליון 123-בכהסתכם  2020בשנת  וקזחסטןבין ישראל היקף הסחר הבילטרלי 

 .2019מיליון דולר ביחס לשנת  62 עליה חדה של 
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$80 $40 0.03% $20.1 0.09% $59.7 2015 

$74 $20 0.04% $27.0 0.08% $47.4 2016 

$69 -$6 0.05% $37.4 0.05% $31.2 2017 

$80 $8 0.05% $36.4 0.07% $44.0 2018 

$61 $7 0.04% $27.0 0.06% $34.1 2019 

$123 $120 0.00% $1.4 0.24% $121.7 2020 



 

 

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה*

 הסכמי סחר

 .2015החל משנת  (WTO)קזחסטן חברה באיגוד הסחר העולמי  -

 EuroAsian Economic Unionאסייתי -בנוסף, קזחסטן חברה באיחוד הכלכלי האירו -

 אירועים משמעותיים

 .1998בשנת בין המדינות הסכם בדבר סחר ושיתוף פעולה כלכלי חתימה על  -

 .2016ביקור רוה"מ בנימין נתניהו בקזחסטן בדצמבר  -

 .  2017בנובמבר  קזחסטן לישראלבין וועדה מעורבת  קיום -
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סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים


