
2021 жылғы қаңтар-маусымдағы фармацевтикалық өнеркәсіп 
өндірісі 

  
 
Өндіріс көлемін тұрақты ұлғайту саланың дамуы үшін негізгі қозғушы 

фактор болды. 2021 жылғы қаңтар-маусымда отандық фармацевтикалық 
кәсіпорындар 99,3 млрд теңгеге өнім шығарды: 2020 жылғы осы кезеңмен 
салыстырғанда +62,8%. Өнеркәсіптік өндіріс индексі (ФКИ) 131,1% құрады. 

Отандық кәсіпорындар коронавирустық инфекциямен күрес 
шеңберінде фармацевтикалық өнімге жоғары қажеттілікті қамтамасыз 
етуде, бұл,   төмендегі тауар топтарының айтарлықтай өсуіне әсер етті: 
антибиотиктерден тұратын дәрілік заттар (+2,5 есе), алкалоидтерден тұратын 
дәрілік заттар (+10%), дәрілік заттар, гормондар (+57%).   

2021 жылғы 5 айда Қазақстан Республикасында фармацевтикалық 
нарық көлемі $817 млн құрады, ОТӨ үлесі 18,2%, импорт өнім үлесі 81,8% 
құрайды. 

2021 жылғы қаңтар-мамырда экспорт көлемі $27 млн құрап, 19,5% 
өсті. 

Өсу ветеринарлық вакциналарды; бөлшек саудаға арнап формалар мен 
қораптарға салынған ДЗ; араласқан немесе араласпаған өнімдерден тұратын 
ДЗ жеткізу есебінен боды.  

Осы кезеңде Ресей (49%), Өзбекстан (32%), Қырғызстан (7%) 
Қазақстан үшін негізгі экспорттық нарықтар болды. 

2021 жылғы қаңтар-мамырда фармацевтикалық өнім импорты 
19,5% өсті және $668,2 млн құрады. Импорт көлемінің өсуінің негізгі себебі 
фармацевтикалық өнімге жоғары сұраныспен түсіндіріледі. 

Қазақстандық фармацевтикалық  индустрияның өндірістік қуаты төрт 
негізгі өңір шегінде шоғырланған және 2021 жылғы қаңтар-мамырда 
95,1% өндіріс көлемін қамтамасыз етті: Қарағанды облысы (40,8%), 
Шымкент қ. (22,7%), Алматы облысы (18,1%) және Алматы қ. (13,5%).  
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 Алматы қ. 
13,4 млрд теңге 
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