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$3,7 
МЛРД 

ОТӨ 84,5% 
ИМПОРТ 15,5% 

НАРЫҚ 
2020 ж. 3 ай ішіндегі нарық, экспорт және импорт бойынша 

деректер 

ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ ӨНЕРКӘСІБІ 
2021 жылғы қаңтар-сәуір 

МЕТАЛЛ КЕНІН ӨНДІРУ-100,2% 

МЕТАЛЛУРГИЯ-103% 

БҚО 

Маңғыстау  
обл. 

Ақмола  
обл. 

Қызылорда  
обл. 

Ақтөбе обл. Атырау обл. 

Қостанай 
 обл. 

СҚО 

Павлодар 
 обл. 

Алматы  
обл. 

Жамбыл  
обл. 

Қарағанды обл. 

Түркістан  
обл. 

ШҚО 
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Алматы 

10,8 
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1,3 

Шымкент 
24,1 

10,5 
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2021 ЖЫЛҒЫ ҚАҢТАР-СӘУІРДЕГІ ӨҢІРЛЕР БӨЛІНІСІНДЕ ӨНДІРІС КӨЛЕМІ, МЛРД ТЕҢГЕ 



ТКМК бойынша дайджестке түсіндірмелер 
2021 жылғы қаңтар-сәуірде ҚР Тау-кен металлургия өнеркәсібіндегі 

(ТКМК) өндіріс көлемі 3,3 трлн. теңгені құрады, бұл номиналды мәнде 
2020 жылғы ұқсас кезеңнен 43,5% - ға жоғары. Тау-кен металлургия 
өнеркәсібінің құрылымындағы негізгі үлес түсті металлургияға тиесілі – 
1530,62 млрд.теңге, одан әрі қара металлургия өндірісі – 789,2 млрд. теңге 
және металл құю – 5,1 млрд. теңге, ал ТКМК металын өндіруде негізгі 
үлесті түсті кендерді өндіру алады – 659,6 млрд. теңге, одан кейін темір 
кендерін өндіру – 301,5 млрд. теңге.  

2021 жылғы қаңтар-cәуірде "металл кендерін өндіру" НКИ 100,2%-
ды құрады. Металл кендерін өндіру құрылымында "темір кендерін өндіру" 
НКИ 100,5%-ды құрады. Секторда жағымды өсімге "темір кені (140%)" 
және "марганец кені (171,3%)" өндірісін ұлғайту арқасында қол жеткізілді. 
"Темірден басқа, кен өндіру" НКИ 100,2% - ға дейін ұлғайды. Сектордың 
НКИ жағымды нәтижесі негізгі түсті кендерді өндірудің НКИ өсуі 
есебінен қалыптасты: мыс (115,5%), алюминий (115,2%), құрамында 
алтыны бар (123,7%) және қорғасын-мырыш (131%). 

2021 жылғы қаңтар-сәуірде "металлургия өндірісінің" НКИ 103% - 
ды құрады. Негізгі өсім өңделмеген алюминийдің (95,8%), тазартылмаған 
өңделмеген қорғасынның (94,9%), өңделмеген мырыштың (97,4%) және 
тазартылған өңделмеген мыстың (99,4%) НКИ көрсеткіштерінің 
айтарлықтай төмендеуіне қарамастан, екі базалық металдың, тазартылған 
күмістің (112,9%), тазартылған алтынның (122,9%) арқасында тіркелді. 
Қара металлургия НКИ шамалы өсімі (102,7%) тазартылмаған болат 
(117%) және жазық илектің (123,6%) жағымды НКИ есебінен құрылды. 
Бұл секторда қоспаланған болаттан (90,5%), ферроқорытпалардан (91%) 
және әртүрлі диаметрлі құбырлардан (99,8%) жасалған қабырғалы 
табақтар өндірісінің төмендеуі байқалады. 

2021 жылғы қаңтар-наурызда металлургия өнімдерінің экспорты 
23,6%-ға артып, 2,6 млрд. АҚШ долл. құрады . Металлургия өнімінің 
құрылымында қара металлургия экспортының көлемі өткен жылғы 
көрсеткішпен салыстырғанда 39,9%-ға ұлғайды. Түсті металлургия 
экспорты 14,4%-ға  1 336 млн АҚШ доллардан  1 528 млн АҚШ долларға 
дейін ұлғайды.  

Металлургиялық өнімдер экспортының құрылымында негізгі көлем 
жалпақ илекке, ферроқорытпаларға және сазбалшыққа тиесілі. Құнының 



құрылымында металлургия өнеркәсібі экспортының өсуі мыс, 
ферроқорытпа және жалпақ илек экспортының ұлғаюы есебінен 
қамтамасыз етілді. 

2021 жылғы қаңтар-наурызда ҚР металлургия өнімдерін өткізудің 
негізгі нарықтары Қытай (31,9%), Ресей (19,2%), Ұлыбритания (8,4%) 
және Түркия (7,4%) болды.  

2021 жылғы қаңтар-наурызда металлургия өнімінің импорт көлемі 
өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 5,6% - ға төмендеп, 568,1 млн 
АҚШ долларын құралы . 

Металлургия өнеркәсібі импортының құрылымында 2021 жылғы 
қаңтар-наурызда металл конструкциялары (32,4%), шыбықтар (21%) және 
жалпақ илек (15,5%) басым болды. 2021 жылғы қаңтар-наурызда ҚР-да 
металлургия өнімдерін негізгі жеткізушілер Ресей (83%), Қытай (5,6%), 
Жапония (2,9%) және Өзбекстан (2,5%) болып табылады.  

2021 жылғы 3 ай ішінде ҚР-дағы металлургия өнеркәсібі нарығының 
көлемі 3,7 млрд.  АҚШ долларын құрайды, мұндағы ОТӨ үлесіне 84,5%, 
импорттық өнім үлесіне – 15,5% келеді. 

Сала 3 өңірде: Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Павлодар 
облыстарында жоғары аумақтық шоғырлануымен ерекшеленеді. 
Қарағанды облысындағы тау-кен металлургия өнеркәсібінің үлесі ҚР-дағы 
жалпы өндіріс көлемінің шамамен 38% - ын құрайды. Қалған 2 өңірдегі, 
ШҚО мен Павлодар облысындағы үлес тиісінше 19% және 14% - ды 
құрайды.  
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