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Bu raporda Türkiye’de yerleşik inşaat ve madencilik sektöründeki firmalar için ihracat potansi-
yeli açısından yüksek potansiyele sahip olan Kazakistan’ın incelemesi yapılacaktır. Bu bağlamda 
raporda öncelikle Kazakistan’ın genel ekonomik durumu ve ülke görünüşü detaylarıyla açıklana-
cak, daha sonra Kazakistan’daki inşaat ve madencilik sektörü ele alınacaktır. 

2.724.900 km2 yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, yüzölçümü açısından dünyanın dokuzuncu, eski Sovyetler 
Birliği ülkelerinin ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğündeki ülke, Orta Asya’da Çin’in 
kuzeybatısında, Ural Nehri’nin batısında yer almaktadır. Ülkenin sınır komşuları Çin (1.533 km), Kırgızistan (1.051 km), 
Rusya (6.846 km), Türkmenistan (379 km) ve Özbekistan (2.203 km)’dır. Kazakistan’ın Aral Gölü’ne 1.070km’lik ve Hazar 
Denizi’ne 1.894 km’lik sınırı da bulunmaktadır.

Doğudaki Altay Dağları, güneydoğusundaki Tien Şan - Tanrı Dağları-  ve onun uzantıları Jongar Alatav ve Saur-
Tarbagatay ülkenin en büyük dağlarını oluşturmaktadır. İrtiş, Esil, Jayık, İli, Sırderya, Tobıl, Sarısu ülkenin en büyük 
nehirleridir. İrili ufaklı ve çoğu yaz ayların-da kuruyan 7.000’den fazla akarsu bulunmaktadır. İrtiş, Esil ve Tobıl nehirleri 
Obi havzasına dâhil olup Kuzey Buz Denizi’ne, diğerleri ise ülke içindeki göllere dökülmektedir.

İrtiş, Esil ve Jayık’ta gemi taşımacılığı yapılmaktadır. Ülkede irili ufaklı 48 bin göl bulunmaktadır. Hazar, Aral, Balkaş, 
Alagöl, Zaysan, Tengiz, Sıletı gölleri ülkenin belli başlı büyük gölleridir. Ülkenin güneybatısında bulunan Aral Gölü 

1. Kazakistan’ın Ekonomik Görünümü

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar; ham petrol (petrol yağları ve bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar); petrol yağları ve bitümenli minerallerden
elde edilen yağlar; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri; otomobil,
steyşın vagonlar, yarış arabaları.

GSYİH (milyar Dolar) 179.25
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İhracat (milyar Dolar)-nominal

İthalat (milyar Dolar)-nominal

Başlıca ticaret ortakları

Başlıca ithalat kalemleri

Başlıca ihracat kalemleri

Tablo 1: Kazakistan’ın Ekonomik Görünümü (Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı)
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suyunun çekilmesi nedeni ile küçülmektedir. Göllerin önemli bir kısmı çok tuzlu olduğundan tuz üretimi yapılmaktadır. 

Balkaş ve Zeysan ise önemli tatlı su gölleridir. İrtiş’te iki, İle ve Sırderya’da birer olmak üzere ülkenin dört büyük barajı 

vardır.

Ülkede tam anlamıyla karasal iklim hâkimdir. Bu nedenle çok soğuk kışlar ve çok sıcak yazlar yaşanmaktadır. Kuraklık 

süresi ve sıcaklık farkları büyüktür. Yazın ortalama hava sıcaklığı kuzey bölgelerinde 20°C, güney bölgelerinde ise 

30°C’dir. Kışın ortalama hava sıcaklığı ise kuzey bölgelerinde –20 ila -22°C, güney bölgelerinde -4 ila -8°C’dir. Astana’da-

ki ortalama sıcaklıklar kışın -18°C, yazın 20°C’dir. Almatı’daki ortalama sıcaklıklar ise kışın -8°C, yazın 22°C olmaktadır. 

Yıllık metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 250-350 mm3’tür.

Kazakistan’da tabii bitki örtüsü kuzeyden güneye gittikçe farklılaşmaktadır. Kuzeydeki küçük orman ve ağaçlıklarla 

kaplı bozkır sahası güneye inildikçe çöle dönüşmektedir. Irmak boyları ağaçlık ve çalılıktır. Kumluk alanlarda saksavul 

ağaçları ve çalı türünden ılgınlar bulunmaktadır. Altay ve Tanrı Dağları ise çam ağaçları ile kaplıdır. Ülkenin en yüksek 

noktası 6.994 metre yükseklikle Tanrı Dağları’ndaki (Tien-Şan) Han Tengri zirvesidir. En alçak yeri ise -132 metreyle Batı 

Kazakistan’daki Karakıya Çukuru’dur. Kazakistan’ın %7’sini ormanlar, %4’ünü dağlar, %26’sını ekilebilir alanlar, %23’ünü 

bozkır, %40’ını da çöl görünümlü topraklar oluşturmaktadır.

Kazakistan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa-Atlantik İşbirliği Konseyi ve İslam Konferansı 

Örgütü üyesidir. Kazakistan bölgesel bütünleşme hareketlerinin de içinde yer almaktadır. Bağımsız Devletler 

Topluluğu, Avrasya Ekonomik Topluluğu (EURASEC) ve Orta Asya İşbirliği Teşkilatı (CACO) üyesidir.

Kazakistan, 2010 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) başkanlığını üstlenmiştir. Ülke, bu görevi üstlenen 

ilk eski Sovyet Cumhuriyeti olacaktır. Kazakistan bu görevi üstlenebilmek için seçim yasası, siyasi partiler ve basınla 

ilgili mevzuatta önemli değişiklikler yapmıştır. Ayrıca 2010 yılında Rusya ve Belarus’la gümrük birliğine dâhil olmuştur. 

Bu oluşum 2015 yılında Avrasya Ekonomik Birliği’ne dönüşmüştür.

Rusya ve Çin Kazakistan’ın en önemli stratejik ortaklarıdır. Bu ülkeler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine 

yönelik faaliyetler gelecekte de devam edeceği düşünülmektedir. Çin son yıllarda özellikle enerji alanında ülkenin en 

önemli ortağı konumuna gelmiştir. Bunun ardında Çin’in Orta Asya’daki hidrokarbon kaynaklarına ulaşma amacı ve 

Kazakistan’ın ihraç pazarlarını çeşitlendirerek Rusya ile transit fiyatlar üzerinde pazarlık gücünü güçlendirme hedefi 

bulunmaktadır. Kazakistan’ın son yıllarda Çin’le geliştirdiği ilişkiler, ülkenin yürüttüğü çok yönlü dış politikanın bir 

yansımasıdır. Ülkenin Rusya ile geçmişten gelen ekonomik bağları ve bölgesel güvenliğe yönelik ilişkileri güçlü bir 

şekilde devam edecektir.

Kazak ekonomisi yüksek düzeyde ithalata dayalı bir ekonomidir. Ülkede gerçekleştirilen üretimin büyük çoğunluğu 

petrol ve doğal gaz sektörlerinde yoğunlaşmış olup, sermaye ve tüketim mallarında üretim iç tüketimi karşılayacak 

seviyede değildir. Sermaye ve tüketim malları üreticilerinin çoğunluğu ise fiyat ve kalite bakımından ithal malları ile 

rekabet edebilir düzeyde değildir. Geniş ve açık sınırlarından ülkeye çok sayıda ucuz, kaçak mal girişi gerçekleşmektedir. 

Petrol sektörü yatırımlarındaki ve üretimindeki artış sermaye malları ithalatındaki artışın diğer bir önemli nedenidir.
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Kazakistan için Genel Risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

Kazakistan özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde 
edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

Bu tabloda yer alan bilgiler Kazakistan’ın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir. Kazakistan’ın mali ve 
hukuki zorluklarına ek olarak güçlü ve zayıf yönlerinden de bahsedilmesi gerekmektedir.

Euler Hermes raporuna göre Kazakistan’ın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmemiz gerekirse;

KAZAKİSTAN D4

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: Kazakistan Ülke Risk Değerlendirmeleri

İşletme İçin Yüksek Risk

KAZAKİSTAN Sıralama (0-190) Puan (0-100)

36

28

60

56

102

92,96

77,89

65

79,28

70,36

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: Kazakistan’ın The Doing Business Project Kriterlerine Göre Notlandırma ve Puanlaması

2. Kazakistan için Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular
Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Kazakistan aşağıda belirtilen kriterler ışığında incelenmiştir:

Kazakistan için risk derecelendirmeleri
1-  Yeni bir İş Kurma
2- Dünya İş Yapma Kolaylığı (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama 
3- Kredi Alma
4- Vergi Kolaylığı (190 ülke arasından)
5- Küresel Ticaret
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Aşağıdaki iki tabloda ise Kazakistan’ın en çok ithalat ve ihracat gerçekleştirdiği beş ülke ve bu tablolarla ilgili kısa 
yorumlar yer almaktadır.

Yukarıdaki tabloda Kazakistan’ın ihracat ortağı olduğu ilk 5 ülke yer almaktadır. Kazakistan’ın ihracat gerçekleştirdiği 
ülkeler arasında İtalya ilk sırada yer almaktadır. İtalya 2013 yılında yüksek ihracat rakamlarına sahipken, bu rakamlar 
2014 yılından itibaren düşen bir grafik izlemiş, 2017 yılından itibaren yükselme eğilimi göstermiştir. İkinci sırada yer 
alan Çin de aynı şekilde her yıl düşen yüksek oranda düşüş yaşamış, 2018 yılında artış göstermiş ancak yine de 2014 
rakamlarına ulaşamamıştır.

İthalatçılar İhracat Değeri
2014

İhracat Değeri
2015

İhracat Değeri
2016

İhracat Değeri
2017

İhracat Değeri
2018

16,051,570İtalya

Hollanda

Rusya

Fransa

Çin 9,799,418

8,724,188

6,388,500

4,690,336

8,136,264

5,480,137

4,980,964

4,547,502

2,681,283

7,474,770

4,214,926

3,255,788

3,509,162

1,798,144

8,669,344

5,777,684

4,748,206

4,515,165

2,861,116

11,735,376

6,272,925

6,189,723

5,162,087

3,839,346

Tablo 3: Kazakistan’ın En Fazla İhracat Gerçekleştirdiği 5 Ülke (YILLIK x1000 $)

İhracatçılar İthalat Değeri
2014

İthalat Değeri
2015

İthalat Değeri
2016

İthalat Değeri
2017

İthalat Değeri
2018

13,807,686Rusya

Almanya

İtalya

ABD

Çin 7,357,220

2,314,624

1,039,383

1,993,064

10,529,281

5,087,801

1,985,982

1,176,149

1,484,349

9,129,774

3,665,652

1,443,521

835,333

1,276,990

11,472,924

4,692,242

1,484,116

946,335

1,253,451

12,392,138

5,384,154

1,642,329

1,498,162

1,302,996

Tablo 4: Kazakistan’ın En Fazla İthalat Gerçekleştirdiği 5 Ülke (YILLIK x1000 $)

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri

Hammaddelerin bolluğu
(örneğin hidrokarbonlar)

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Fonu'nun
hala büyük miktarda varlığa sahip olması

Orta Asya’daki stratejik konumu

Otoriter siyasi rejim

Girişimci ve korumacı ekonomik stratejisi

Küresel emtia fiyatlarına yüksek bağımlılık

Döviz kurundaki kırılganlık

Politik istikrarsızlık

Orta Asya'da bölgesel istikrarsızlık

Yüksek dış borç yükü



Kazakistan İnşaat Sektörü
İnceleme Raporu

3. Kazakistan İnşaat ve Madencilik Sektörü

2017’de küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma hızlanarak devam etmiştir. ABD’nin yanı sıra Euro Alanı ve Japonya’da 
da ekonomik faaliyetin güçlenmesi gelişmiş ülke ekonomilerindeki büyümeyi olumlu etkilemiştir. Enerji fiyatlarındaki 
yükselişin gelirler üzerindeki olumlu etkisi ile Çin başta olmak üzere Asya ekonomilerindeki güçlü performans ise 
gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmanın sürmesini sağlamıştır. 

Öte yandan, gelişmiş ülkelerde henüz zayıf seyreden ücret artışları ve kırılgan talep koşulları ile gelişmekte olan 
ülkelerde özel sektörün borçluluk oranındaki artış, yüksek enflasyon ve siyasi riskler gibi çeşitli faktörler küresel büyüme 
üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İnşaat sektörünün küresel ekonomiden aldığı pay %10-12 seviyesindedir. 
2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde %16-17, gelişmiş ülkelerde 
ise %10 düzeyinde olması beklenmektedir. 2017’de, küresel inşaat sektörü üretiminin yıllık bazda %3,5 arttığı tahmin 
edilmektedir. Son 10 yıllık dönemde sektördeki büyüme gelişmiş ülkelerde yavaşlarken, gelişmekte olan ülkelerde 
altyapı ve konut yatırımlarındaki artış paralelinde hızlanmıştır. 

Şekil 2:  Dünya İnşaat Sektöründe Büyüme Oranları

2015
2016

Dünya

Çin

ABD

Avrupa

0 1,00

1,57
1,67
1,67

1,99

2,47
2,26

1,57
2,55

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

3,56
3,46

3,04
3,14

6,12
6,52

6,64
6,81

2017 tahmini
2018 tahmini

Yukarıdaki tabloda Kazakistan’ın ihracat ortağı olduğu ilk 5 ülke yer almaktadır. Kazakistan’ın ihracat gerçekleştirdiği 
ülkeler arasında İtalya ilk sırada yer almaktadır. İtalya 2013 yılında yüksek ihracat rakamlarına sahipken, bu rakamlar 
2014 yılından itibaren düşen bir grafik izlemiş, 2017 yılından itibaren yükselme eğilimi göstermiştir. İkinci sırada yer 
alan Çin de aynı şekilde her yıl düşen yüksek oranda düşüş yaşamış, 2018 yılında artış göstermiş ancak yine de 2014 
rakamlarına ulaşamamıştır.
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Genel bazdan ülke bazına indirgemek gerekirse, Kazakistan inşaat endüstrisinin üretmiş olduğu ürün miktarı 
2013’ten 2017’e kadarki olan süreç içerisinde yıllık %4.33’lük bir büyüme oranı ile artış göstermiştir. 2013 yılında 12.5 
milyar Amerikan doları değerinde olan inşaat sektörünün 2017 yılında 14.9 milyar Amerikan Doları değerine yükseldiği 
anlaşılmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan İstatistik Komitesi’ne göre, 2018 
yılının ilk 10 ayında gerçekleşen inşaat çalışmaları 2017 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen inşaat çalışmalardan %9.8 
oranında daha fazladır. 

Ayrıca, Kazakistan hükümeti yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılmasını hedeflemektedir. Bu hedef 
doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılabilmesi için hükümetin enerji altyapı projelerine destek 
çıkması ve teşvik sağlaması beklenilmektedir. Aynı zamanda inşaat sektöründeki büyüme Kazakistan’ın 2025 Stratejik 
Gelişme Planları doğrultusunda da hızla büyümesi beklenilmektedir. 

Altyapı inşaatları, Kazakistan inşaat sektöründe 2017 yılında %30.9’luk bir oranla en büyük market hacmine sahip olan alt 
sektörlerden birisidir. Bu alt sektörün değerinin 2022 yılında toplam endüstrinin %34.8’ni kaplaması beklenilmektedir. 
Enerji ve kamu hizmeti yapan kuruluşların yapı inşaatı ise 2017 yılında %23.6’lık bir hacme sahip olduğu hesaplanmıştır. 
Bu sektörleri %14.2’lik bir oranla konut amaçlı inşaatlar, %13.9 ile ticari amaçlı inşaatlar, %11.3 ile endüstriyel inşaatlar ve 
%6.1 ile kurumsal binaların inşaatı takip etmektedir. Haziran 2019 tarihinde ise inşaat faaliyetlerinin miktarı geçen sene 
Haziran ayına göre %16.8 oranında artmıştır. 

Her ticari sektörde olduğu üzere madencilik sektörü de küresel büyümeden ve gelişmeden etkilenen ve faydalanan 
bir sektördür. IMF’nin verilerine göre, dünya endüstriyel büyüme oranı Şekil 2’de görüleceği üzere %3.6 oranındadır. 
Gelişmekte olan pazarlarda/ülkelerde altyapısal yatırımların sağlamış olduğu büyümeyi destekleyici olarak madencilik 
ürünlerine olan talep büyük bir önem göstermektedir.

Grafik 1: Dünya Endüstri (İnşaat Dâhil) Büyüme Oranı ile Kazakistan Verilerinin Karşılaştırılması (Kaynak: Dünya Bankası, Temmuz 2019)
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Grafik 2: Dünya ve Kazakistan Maden Cevheri/ Metal Ürünlerinin İthalat ve İhracat Oranlarının Karşılaştırılması (Kaynak: Dünya Bankası, Temmuz 2019)
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Dünya Bankası’ndan alınan verileri doğrultusunda Kazakistan’ın ithal ettiği veyahut ihracatında bulunduğu maden 
cevheri ve metal ürünlerinin yüzdesel verileri Grafik 2’de görülebilmektedir. Grafiğin sol tarafındaki ekseni dünyada 
gerçekleşen ithalat ve ihracat verilerini gösterirken, sağ tarafındaki eksen ise Kazakistan’da gerçekleşen ithalat ve 
ihracat verilerini göstermektedir. Özellikle 2000 yılıyla 2001 yılı arasında ihracatta yüzdesindeki hızlı artış dikkat 
çekmekle beraber 2001 yılından sonraki süreçte hareketli bir ihracat dengesine sahip olmuştur.

Kazakistan, petrol ve doğal gaz rezervleri yönünden zengindir. Ülkenin petrol rezervleri doğal gaz rezervlerine göre 
daha fazladır. Kazakistan eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde Rusya’dan sonra ikinci büyük petrol üreticisidir. Ülke 
ekonomisi büyük ölçüde petrol ihracatı gelirlerine dayalıdır. 

British Petroleum (BP) tarafından yayımlanan Statistical Review of World Energy isimli süreli yayının tahminlerine göre 
ülkenin toplam petrol rezervi 39,8 milyar varil civarındadır. Bu rakam, toplam dünya rezervinin %2,9’unu oluşturmaktadır. 
Ülkenin rezerv seviyesi Hazar Denizi’ndeki yeni bulunan rezervler ile birlikte giderek artış göstermektedir. 

Kazakistan’ın doğal gaz rezervi ise dünya toplam rezervinin %1,0’ını oluşturmakta olup, toplam 1,8 trilyon metreküpe 
tekabül etmektedir. Ayrıca, ülke dünya kömür rezervinin de %3,9’una (33,6 milyar ton) sahiptir. Kazakistan altın rezervleri 
bakımından da zengin bir ülkedir. Ülkenin Vasilkovskoye madeninde yaklaşık 370 ton altın rezervi bulunmaktadır. 
Ayrıca zengin demir filizi, bakır, krom, kurşun, volfram, tungsten ve çinko yatakları da bulunmaktadır.

Kazakistan geniş bir yelpazede kömür, metal ve ametal kökenli mineral kaynakları ile çevrelenmiştir. 230’dan fazla 
işletme sayısıyla kömür, demir ve çelik, bakır, kurşun, çinko, manganez, altın, alüminyum, sünger titanyum, uranyum 
ve baritler üretilmekte ve işlenmektedir. Kazakistan’daki madencilik sektöründe yıllık olarak %14’lük bir büyüme 
hesaplanmaktadır. 2018 yılında sert mineraller ve metaller ülke ihracat değerlerinin %16’lık hacmini kaplamaktaydı. 
Örneğin 2018 yılında Kazakistan, Avrasya Ekonomi Birliği’nde bulunmayan ülkelere rafine edilmiş bakır ihracatından 
2.3 milyar Amerikan doları değerinde bir kazanç elde etmiştir. Bu ihracatı 792 milyon Amerikan doları değerinde 
çinko, 538 milyon Amerikan doları değerinde gümüş, 369 milyon Amerikan doları değerinde alüminyum, 251 milyon 
Amerikan Doları değerinde kurşun ve 121 milyon dolar değerinde titanyum takip etmiştir. Aynı zamanda Kazakistan, 
21,705 ton miktarında uranyum üretimiyle dünyadaki en büyük uranyum üreticileri arasında öncülerdendir.



Kazakistan İnşaat Sektörü
İnceleme Raporu

Kazakistan 12.5 milyar ton miktarındaki demir rezervleri ile dünyadaki 8. büyük demir rezervlerine sahip ülkedir. Ülke, 
küresel olarak, 600 milyon ton olarak tahmin edilen manganez cevheri rezervlerinde ikinci sırada yer almaktadır. 
Kazakistan, dünya çapında kromit cevher yataklarının ise % 30’una sahiptir. Aynı zamanda 36 milyon ton olarak tahmin 
edilen bakır rezervlerine de sahiptir. 

Kazakistan, dünyada 10. sırada olduğu altın madenciliğine ve dünya rezervlerinin %25’ine sahip olduğu uranyum 
madenciliğine büyük önem göstermektedir. Ülkenin bu maden türlerinin üretimini arttırmak için göstermiş olduğu 
özen yabancı yatırımcıların dikkatini çekmekte ve yatırım yapmaları için teşvik sağlamaktadır. Kazakhmys Corporation 
(özel maden şirketi) Nurkazgan’daki madeni için 16 milyon $ değerinde bir yatırım yapmayı da planlamaktadır. 

Tüm bu bilgiler doğrultusunda Kazakistan madencilik ekipmanları ve makinaları ticareti için çekici bir markettir. 
Buldozerler, sondaj ekipmanları, patlayıcılar, kamyonlar, sondaj kuleleri, tramvaylar, vinçler, kırma ve ufalama makinaları, 
taramalar, hidrolik ekskavatörler, taşocağı makina ve donanımları, asansörler, kompresörler, çekiçli değirmenler, özel 
kamyonlar, vb gibi çeşitli makina ve ekipmanlar için güzel bir potansiyele ve markete sahiptir.

Kazakistan’ın madencilik, işleme ve eritme işletmelerinin yarısından fazlası şu anda genellikle onarıma ihtiyaç 
duyan eski ekipmanları kullanmaktadır. Neredeyse hepsi çevre dostu teknolojilerden yoksundur. Ayrıca, Kazakistan 
kendi madencilik makina endüstrisine sahip olmamakla beraber bu ekipmanlara olan ihtiyacını Rusya’dan tedarik 
ettiği madencilik ekipmanları ve makinaları ile kapatmaktadır. Sektörde ihracatın yapılabileceği potansiyel alıcılar 
KAZMinerals PLC, Kazakhmys, Eurasian Resources Group (ERG), TNK Kazchrome, KazakhGold Group, ShalkiyaZinc, 
KazAtomProm olarak sıralanabilinir.


