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ОТӨ 70,1% 
ИМПОРТ 29,9% 

НАРЫҚ 
Нарық, экспорт және импорт бойынша 2021 ж. 4 айдағы деректер  

ТАУ-КЕН МEТАЛЛУРГИЯ ӨНЕРКӘСІБІ 
2021 ж. қаңтар-мамыр 
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ӨҢІРЛЕР КЕСІНІНДЕ 2021 Ж. ҚАҢТАР-МАМЫРДАҒЫ ӨНДІРІС КӨЛЕМІ, МЛРД ТЕҢГЕ 



2021 жылғы қаңтар-мамырдағы ТМК 
 

ҚР тау-кен металлургия өнеркәсібі (ТМК) өндірісінің көлемі  
2021 жылғы қаңтар-мамырда 4,2 трлн. теңгені құрады, бұл, номиналды 
көріністе 2020 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 43,6% жоғары. Тау-
кен металлургия өнеркәсібі құрылымында негізгі үлестітүсті металлургия 
құрайды – 1 900,1 млрд. теңге, одан кейін қара металлургия өндірісі – 
1 041,3 млрд. теңге және металл құю – 6,1 млрд. теңге, ал, ТМК металл 
өндіруде негізгі үлесті түсті кен өндіру құрайды – 848 млрд. теңге және 
одан кейін темір кенін өндіру – 392,5 млрд. теңге.  

«Металл кенін өндіру» ФКИ 2021 жылғы қаңтар-мамырда 100,6% 
құрады.  

Металл кенін өндіру құрылымында «Темір кенін өндіру» ФКИ 
100,9% құрады. Сектордағы оң өсу «темір кені (143,5%)» мен «марганец 
кенін (173,6%)» өндіру есебінен өсті. «Темірден басқа кен өндіру» ФКИ 
100,6% дейін өсті. Сектордың оң ФКИ негізгі түсті кен өндіру ФКИ өсуі 
есебінен қалыптасты: мыс (118,2%), алюминий (111,9%), алтыннан 
тұратын (125,6%) және қорғасын-мырыш (128,2%). 

«Металлургия өндірісі» ФКИ 2021 жылғы қаңтар-мамырда 102,7% 
құрады.  

Түсті металлургиядағы азғантай өсу (101,6%) тазартылған күміс 
(110,8%), тазартылған алтын (117,6%), өңделмеген алюминий (98%), 
тазартылмаған өңделмеген қорғаныс (91,3%), өңделмеген мырыш (98,2%) 
және тазартылған өңделмеген мыс (99,4%) ФКИ көрсеткіштерінің елеулі 
төмендеуіне қарамастан  екі негізгі металл нәтижесінде тіркелді. 

Қара металлургия ФКИ негізгі өсуі (104,6%) тазартылған болат 
(125,9%) және жазық прокат (127,4%) оң ФКИ есебінен болды.  

Бұл секторда қоспасыз болаттан жасалған  қырлы табақ (91,1%), 
ферроқорытпа (90,8%) және әртүрлі диаметрлі құбырлар (93,8%) 
өндірісінің төмендеуі байқалады. 

2021 жылғы қаңтар-сәуірде металлургия өнімінің экспорты  5,1 
млрд. АҚШ долл. құрап,   28,1% өсті. Металлургия өнімі құрылымында 
қара металлургия экспортының көлемі өткен жылғы көрсеткішпен 
салыстырғанда 49% өсті. Түсті металлургия экспорты 1 910 млн АҚШ 
долл.  2 157 млн АҚШ долл. дейін 12,9% өсті.  

Металлургия өнімі экспортының құрылымында негізгі көлемді  
жазық прокат, ферроқорытпа және сазтопырақ құрайды.  

Металлургия өнеркәсібі экспортының өсуі мыс, ферроқорытпа және 
жазық прокат экспорты өсуі есебінен қамтамасыз етілді.  

2021 жылғы қаңтар-сәуірде ҚР-да металлургия өнімін сатудың 
негізгі нарықтары Қытай (34%), Ресей (20,4%), Түркия (7,6%) және 
Ұлыбритания (7,4%) болды. 



2021 жылғы қаңтар-сәуірде металлургия өнімі импортының көлемі 
былтырғы жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 13,9% өсті және 1 164 млн 
АҚШ долл.  құрады. 

Металлургия өнеркәсібі импортының құрылымында 2021 ж. қаңтар-
сәуірде металл құрастырылым (31,6%), шыбықтар (20,9%) және жазық 
прокат (15,5%) басым. 

ҚР-да металлургия өнімінің негізгі жеткізушілері 2021 жылғы 
қаңтар-сәуірде Ресей (84,4%), Қытай (5,7%), Жапония (2%) және 
Өзбекстан (1,98%) болды. 

2021 жылғы 4 айда ҚР-да металлургия өнеркәсібі нарығының көлемі 
3,9 млрд АҚШ долл. құрды, онда ОТӨ үлесі 70,1% құрайды, импорт өнімі 
үлесі – 29,9%. 

Сала 3 өңірде жоғары аумақтық шоғырланумен ерекшеленеді: 
Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстары.  

Қарағанды тау-кен өнеркәсібінің үлесі ҚР өндірісінің жалпы 
көлемінің 38% жуығын құрайды. Қалған 2 өңір ШҚО және Павлодар 
облысындағы үлес 19% және 14% құрайды.  
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