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$847 
МЛН 

ОТӨ 59% 

Импорт  41% 

НАРЫҚ 
Нарық, экспорт және импорт бойынша 2021 ж. қаңтар-сәуірдегі деректер 

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ӨНДІРІСІ   
2021 ж. қаңтар - мамыр 

БҚО 

Маңғыстау  
обл. 

Акмола  
обл. 

Қызылорда  
обл. 

Ақтөбе обл. 
Атырау обл.. 

Қостанай обл. 

СҚО 
Павлодар  

обл. 

Алматы  
обл. 

Жамбыл  
обл. 

Қарағанды обл. 

Түркістан 
 обл. 

ШҚО 

30,3 

33,2 
6,5 

15,4 

21,3 

10,7 
14,6 

42,0 

2,9 

5,0 
Нур-Султан 

Алматы 
34,9 

7,9 

15,8 

13,2 

12,7 

6,5 

Шымкент 36,6 

2021 Ж. ҚАҢТАР-МАМЫРДА ӨҢІРЛЕР КЕСІНІНДЕ ӨНДІРІС КӨЛЕМІ, МЛРД ТЕҢГЕ 

ЯНВ.-МАЙ 2020 ЯНВ.-МАЙ 2021 

[ЗНАЧЕ
НИЕ] 309,4 

+42,3% 
млрд тг 



2021 жылғы қаңтар-мамырдағы құрылыс материалдарының 
өндірісі 

 

ҚР құрылыс материалдары өндірісінің көлемі 2021 жылғы қаңтар-
мамырда 309,4 млрд. теңгені құрады, бұл, номиналды көріністе 2020 жылғы 
осы кезеңнен  42,3%  (217,5 млрд.тг) жоғары. Өнімнің физикалық көлем 
индексі 2021 жылғы қаңтар-мамырда 121,4% құрады.  

Заттай көріністе өсу төмендегі тауарлар бойынша байқалады: отқа 
төзімді өнімдер (+ 2,1 есе); керамикалық  отқа төзімді емес кірпіштер (+ 2,6 
есе); қож мақта, минералды силикатты мақта және минералды мақта (+ 1,9 
есе); тауарлы бетон (+28%); құрылыс мақсаттарына арналған  бетоннан 
жасалған бұйымдар (+23,2%); тақтайлар, кірпіштер және цементтен жасалған 
осыған ұқсас бұйымдар, бетон немесе жасанды тас (+18,3%); құрылыс 
ерітінділері (+29,6%) және т. б. Заттай көріністе өндіріс көлемінің төмендеуін 
тек бір тауар көрсетті: керамикалық қаптама кірпіштер (-18,9%). 

Құрылыс материалдары өнімінің экспорты 2021 ж. қаңтар-сәуірде  
2020 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда  30,1% өсті және  66,6 млн. АҚШ 
долл. құрады. Заттай көріністе экспорт көлемі 723,2 мың тоннаны құрап,  
24,2% өсті, ал, өткен жылы осы кезеңде 582,2 мың тонна деңгейінде болды. 
Негізгі үздік экспорт елдері: Өзбекстан, Ресей және Қырғызстан. 

Құрылыс материалдарының отандық нарыққа импорты 2020 жылғы 
осы кезеңмен салыстырғанда 31% өсіп, 2021 жылғы қаңтар-сәуірде 351 млн. 
АҚШ долл. құрады 

Заттай көріністе тауарлар көлемі 2020 жылғы қаңтар-сәуірмен 
салыстырғанда (773,2 мың тонна) 32,4% өсіп, 1 023,6 мың тоннаны құрады. 
Негізгі үздік импорттаушы елдер: Ресей, Қытай және Түркия. 

2021 жылғы қаңтар-сәуірде ҚР-дағы құрылыс материалдары 
нарығының көлемі 847,1 млн АҚШ долл. құрады, ОТӨ үлесі приходится 
59%, импорт өнім үлесі – 41%. 

Қарастырылып отырған кезеңде құндық көріністе ең жоғары өндіріс 
көлемін Нұр-Сұлтан (жалпы өндіріс көлемінде 14% өңір үлесімен), Шымкент 
(12%) қалалары және Алматы облысы (11%) құрайды. 
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