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$763 
МЛН 

ОТӨ 68% 
Импорт 32% 

НАРЫҚ 
2021 ж. қаңтар-наурыз айларындағы нарық, экспорт және импорт 

бойынша деректер 

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ 
ӨНДІРІСІ   

2021 жылғы қаңтар-сәуір 
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2021 ЖЫЛҒЫ ҚАҢТАР-СӘУІРДЕГІ ӨҢІРЛЕР БӨЛІНІСІНДЕ ӨНДІРІС КӨЛЕМІ, МЛРД ТЕҢГЕ 
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237,6 

+38,8% 
млрд тг 



Құрылыс материалдары бойынша дайджестке түсіндірмелер 
ҚР құрылыс материалдары өндірісінің көлемі 2021 жылғы қаңтар-

сәуірде 237,6 млрд.теңгені құрады, бұл номиналды мәнде 2020 жылдың ұқсас 
кезеңінен 38,8% - ға жоғары (171,2 млрд. тг).  

2021 жылғы қаңтар-сәуірде өнімнің нақты көлем индексі 126,5% - ды 
құрады. Заттай түрдегі өсім мынадай тауарлар бойынша байқалады: отқа 
төзімді бұйымдар (+2,1 есе); отқа төзімді емес керамикалық кірпіштер (+3,1 
есе); қожмақта, минералды силикатты мақта және ұқсас минералды мақта (+2 
есе); тауарлық бетон (+52,2%); құрылыс мақсаттарына арналған бетоннан 
жасалған бұйымдар (+33,9%); тақташалар, тақталар, кірпіштер және 
цементтен, бетоннан немесе жасанды тастан жасалған ұқсас бұйымдар 
(+28,4%); құрылыс ерітінділері (+24,9%) және т.б. 

Өндіріс көлемінің төмендеуін заттай түрде тек бір ғана тауар көрсетті: 
керамикалық қаптауыш кірпіштер (-21,6%). 

2021 жылғы қаңтар-наурыз айларында құрылыс материалдары 
өнімдерінің экспорты 2020 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 15,8% - ға 
артып, 46,2 млн.АҚШ долларын құрады . Заттай түрде экспорт көлемі 512,7 
мың тоннаны құрап, 9,4%-ға ұлғайды, ал өткен жылғы ұқсас кезеңінде 469,1 
мың тонна деңгейінде болды. Экспорттың негізгі үздік елдері: Өзбекстан, 
Ресей және Қырғызстан. 

2021 жылғы қаңтар-наурыз айларында отандық нарыққа құрылыс 
материалдарының импорты 243,6 млн. АҚШ долларын құрап, 2020 жылғы 
осы кезеңімен салыстырғанда 23% - ға өсті. Заттай түрде тауарлар көлемі 
2020 жылғы қаңтар-наурызға (515 мың тонна) қарағанда 34,3% - ға ұлғайып, 
692 мың тоннаны құрады. Негізгі үздік импорттаушы елдер: Ресей, Қытай 
және Түркия. 

2021 жылдың қаңтар-наурыз айларында ҚР-дағы құрылыс 
материалдары нарығының көлемі 763 млн. АҚШ долларын құрады, мұндағы 
ОТӨ үлесіне 68%, импорттық өнім үлесіне – 32% келеді. 

Қаралып отырған кезеңде құндық мәнде өндірістің ең көп көлемі Нұр-
Сұлтан (33,8 млрд.тг), Шымкент (26,4 млрд. тг) қалаларына және Алматы 
облысына (26,3 млрд. тг) тиесілі. 
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