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$465 
МЛН 

ОТӨ 15,3% 
Импорт 84,7% 

НАРЫҚ 
2021 жылғы қаңтар-наурыздағы нарық, экспорт және импорт 

бойынша деректер 

ҮЗДІК ӨНДІРУШІ 
ӨҢІРЛЕР 

ФАРМАЦЕВТИКА ӨНЕРКӘСІБІ 
2021 жылғы қаңтар-сәуір 

Шымкент қ. 
15 млрд теңге 
үлесі 24,2%  

Қарағанды обл. 
21 млрд теңге 
үлесі 33,9%  

 
52,5 тонна 
+3,8 есе 

Таңғыш материалдар 

 

 
843 тонна 
+2,5 есе 

 

Құрамында 
антибиотиктер бар ДЗ  

 

 
13 мың 
тонна 
+19%  

 

Құрамында 
алкалоидтер бар ДЗ  

 

Алматы қ. 
10,3 млрд теңге 

үлесі 16,7%  

Алматы обл. 
12,7 млрд теңге 

үлесі 20,5%  

2020 жылғы баламалы кезеңге 
қарағанда өсім 



Фармацевтика өнеркәсібі бойынша дайджестке түсіндірмелер 
Саланы дамытудың негізгі қозғаушы факторы өндіріс көлемінің 

тұрақты өсуі болды. 2021 жылғы қаңтар-сәуірде отандық 
фармацевтикалық кәсіпорындар 62,1 млрд теңгеге өнім шығарды: 2020 
жылғы ұқсас кезеңіне +48%. Өнеркәсіп өндірісінің индексі (НКИ) 126,2% 
құрады. 

Отандық кәсіпорындар коронавирус жұқпасымен күрес шеңберінде 
фармацевтикалық өнімнің жоғары қажеттілігін қамтамасыз етеді, бұл 
мынадай тауарлық топтардың айтарлықтай өсуіне әсер етті: құрамында 
антибиотиктер бар дәрілік заттар (+2,5 есе), құрамында алкалоидтар бар 
дәрілік заттар (+19 есе), таңғыш материалдар (+3,8 есе).   

2021 жылғы 3 ай ішінде ҚР-дағы фармацевтика нарығының көлемі 
465,2 млн. АҚШ долл. (196,5 млрд. теңге) құрады, мұндағы ОТӨ үлесіне 
15,3%, импорттық өнім үлесіне – 84,7% келеді. 

2021 жылғы қаңтар-наурызда экспорт көлемі 47,6% - ға артып, 
18,6 млн. АҚШ долларын құрады. Өсім аралас немесе аралас емес 
өнімдерден тұратын ДЗ жеткізілімдерінің өсуіне байланысты болды; 
құрамында аскорбин қышқылы (С витамині) немесе никотин қышқылы 
бар ДЗ; ветеринариялық вакциналар; бөлшек сауда үшін қалыптарға 
немесе орамдарға өлшеніп салынған ДЗ. Бақыланатын кезеңде Қазақстан 
үшін негізгі экспорттық нарықтар Ресей (55,9%), Өзбекстан (28,5%), 
Түркия (1,6%) болды.  

2021 жылғы қаңтар-наурызда фармацевтика өнімдерінің импорты 
19% - ға артып, 394,1 млн. АҚШ долларын құрады. Импорт көлемінің 
өсуінің негізгі себебі фармацевтикалық өнімге жоғары сұраныспен 
түсіндіріледі.  

Қазақстандық фармацевтикалық индустрияның өндірістік қуаттары 
төрт негізгі өңір шегінде шоғырланған және 2021 жылғы қаңтар-сәуірде 
өндіріс көлемінің 95,3% - ын қамтамасызетті: Қарағанды облысы 
(33,9%), Шымкент қаласы (24,2%), Алматы облысы (20,5%) және Алматы 
қаласы (16,7%).  
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