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$685,6 
МЛН 

ОТӨ 4,4% 
Импорт 95,6% 

НАРЫҚ 
2021 жылғы қаңтар-наурыздағы нарық, экспорт және импорт 

бойынша деректер 

ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІ 
 2021 Ж. ҚАҢТАР-СӘУІР 
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Химия өнеркəсібі бойынша дайджестке түсіндірмелер 
2021 жылғы қаңтар-сəуірде химия саласы өндірісінің көлемі 164,3 

млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылғы сəйкес кезеңмен салыстырғанда 2,3% 
- ға төмен. 

Химиялық өнім өндірісінде талданып отырған кезеңде негізгі үлесті 
өзге де бейорганикалық заттар – 35,4%, тыңайтқыштар мен құрамында азоты 
бар заттар - 17,1% жəне басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де химиялық 
өнімдер-9,2% құрады. 

Талданып отырған кезеңде нақты көлем индексі (бұдан əрі - НКИ) 
111,2% - ды құрады. Өндіріс көлемінің ең үлкен өсімін заттай түрде келесі 
тауарлар көрсетеді: цементке қоспалар (3,4 есе), полимерлер негізінде 
бояулар жəне лактар (+16,8%), бұл құрылыс жұмыстарының өсуіне 
байланысты; каустикалық сода (2,1 есе), натрий триполифосфаты (+29,4%), 
жуу құралдары (+27,5%), тұз қышқылы (+18,5% - ға), бастапқы пішіндегі 
стирол полимерлері (+9,2%), фосфорлық тыңайтқыштар (+6%), аммиак 
(+4,6%) жəне полиуретандар (+0,3%), бұл тұтынушылық сұраныстың өсуінен 
орын алды; хром қосылыстары: натрий бихроматы (+20,9%), хром тотығы 
(+14,2%), хромды ангидрид (+12,3%), бұл "АХҚЗ" АҚ жинақталған шикізат 
қорлардың өндірісі мен сатылымын қалпына келтіруге байланысты.  

Химия өнеркəсібі өнімдерінің экспорты 2021 жылғы қаңтар-наурызда 
257,9 млн. АҚШ долларын құрады жəне 2020 жылғы ұқсас кезеңмен 
салыстырғанда 3,4% - ға кем өсім көрсетті. Экспорттың негізгі елдері: Ресей 
(18%), Германия (8%) жəне Өзбекстан (7%). 

2021 жылғы қаңтар-наурызда химиялық өнім түрлерінің импорты 
655,3 млн. АҚШ долл. құрады, бұл 2020 жылғы ұқсас кезеңмен 
салыстырғанда 2,2% - ға жоғары. Негізгі импорттаушы елдер: Ресей (51%), 
Қытай (15%) жəне Франция (4%). 

2021 жылғы қаңтар-наурызда химиялық өнім түрлері нарығының 
көлемі 685,6 млн. АҚШ долл.құрады (287,7 млрд. теңге). Талданып 
отырған кезеңде отандық тауар өндірушілер үлесінің (ОТӨ) күрт төмендеуі 
байқалады, бұл өндіріс көлемінің жəне ұлттық валюта бағамының 7,7% - ға 
төмендеуіне, сондай-ақ импорттың өсуіне байланысты. ОТӨ үлесі 4,4% - ды 
құрады, бұл өткен жылғы ұқсас кезеңіндегі көрсеткіштен 2,3 есе төмен. 
Импорттық өнімнің үлесі 6,3% - ға артып, 95,6% - ды құрады (3 кесте). 

2021 жылғы қаңтарда химиялық өнім түрлері өндірісінің ең үлкен 
көлемі келесі өңірлерде байқалады: Жамбыл (32,6%), Қарағанды (11,9%), 
Ақтөбе (11,0%) жəне Павлодар (10,3%) облыстарында.  
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