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Данные по рынку, экспорту и импорту за январь-октябрь  2022 г.
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2022 жылғы қаңтар-қарашадағы химия өнеркәсібі 

 

Химия саласының өндіріс көлемі 2022 ж. қаңтар-қарашада құндық 

көріністе  815,0 млрд теңгені құрады, бұл, 2021 ж. осы кезеңдегі көрсеткіштен  

63,4% жоғары. 

 Химия өнімі өндірісінде негізгі үлесті өзге де органикалық емес 

заттар – 41,7%, тыңайтқыштар және азоттан тұратын заттар – 17,6%, 

пестицидтер және агрохимия – 5,8%, бояулар және пигменттер – 6,8%, 

негізгі органикалық заттар – 6,2%, басқа да химия өнімдері – 6,9%, бастапқы 

нысандағы пластмасса  – 4,8%, өнеркәсіптік газ – 4,7% құрайды. 

 

Физикалық көлем индексі талдау жүргізілген кезеңде 109,4% құрады.  

Өндіріс көлемінің заттай көріністе ең жоғарғы өсуі: сусын өндірісінің 10,1% 

өсуіне байланысты көміртегі диоксиді  (+49,1%), этил спирті (+92,6%); аралас 

салалардағы өндірістің өсуіне байланысты, тұз қышқылы (+6,7%), хлор 

(+16,0%), моногидраттағы күкірт қышқылы  (+3,2%), каустикалық  сода 

(+18,4%), атап айтқанда, металлургия өндірісінің көлемі 3,9% өсті; 

тұтынушылық сұраныстың өсуі есебінен аммиак (+1,1%), хром триоксиді 

(+3,7%); құрылыс жұмыстарының (+4,3%) және ЛБМ өндірісі бойынша «BMP-

Астана зауыты» ЖШС кәсіпорнын іске қосуға байланысты цементке қоспалар 

(+ 2,4%), полимерлер негізінде бояулар мен лактар (+2,5%). 

Химия өнімінің экспорты 2022 ж. қаңтар-қазанда ақшалай көріністе  

1 498,9 млн АҚШ долл. құрады, бұл, 2021 ж. осындай көрсеткішпен 

салыстырғанда   1,8 есе жоғары. Негізгі   экспорт елдері: Ресей (35,7%), Қытай 

(13,7%), Марокко (6,4%), Өзбекстан (4,9%) 

Химия өнеркәсібі өнімінің импорты 2022 ж. қаңтар-қазанда 3569,9 

млн АҚШ долл. құрады, бұл, 2021 ж. осы  кезеңдегі көрсеткіштен  33,6% 

жоғары.  

Негізгі импорт елдері: Ресей (44,2%), Қытай (19,0%), Германия (5,1%). 

Химия өнімі нарығының көлемі 2022 жылғы қаңтар-қазанда  3 691,6 

млн АҚШ долл. құрады (1 694,6 млрд. теңге), бұл, 2021 ж. осы кезеңмен 

салыстырғанда   28,6% артық. Өндіріс көлемінің артуына қарамастан (+54,5%) 

ОТӨ үлесі 3,6 п.п. төмендеді және 3,3% құрады, бұл, экспорт (+76,3%), 

импорт (+33,6%) көлемінің құндық көріністе өсуіне және ұлттық валюта 

бағамының төмендеуіне (-8,1%) байланысты. Импорт өнім үлесі 96,7% 

құрады. 

Химия өнімі өндірісінің ең жоғарғы көлемі 2022 ж. қаңтар-қарашада 

төмендегі өңірлерде байқалады: Жамбыл (34,2%), Шығыс Қазақстан (11,8%), 

Ақтөбе (9,1%), Ақмола (7,6%), Қарағанды (7,8%), Павлодар (6,3%), Атырау 

(5,1%) және Маңғыстау (4,2%) облыстары.  
 


