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МАШИНОСТРОЕНИЕ
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2022 ж. қаңтар-қарашадағы машина жасау саласы 

 

ҚР машина жасау саласы өнімі өндірісінің көлемі 2022 жылғы қаңтар-

қарашада 2021 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда ақшалай көріністе 36% 

өсті және 2 698 млрд теңгені құрады.  

Машина жасау саласы өнімінің ФКИ 2022 ж. қаңтар-қарашада              

2021 жылғы қаңтар-қарашамен салыстырғанда 108,9% құрады. 

Физикалық көлем индексінің төмендегі көрсеткіштеріне келесі 

секторларда қол жеткізілді: 

Электр жабдығы өндірісінің ФКИ (117,0%),  

Сектор ФКИ өсуі шамдар мен жарықтандыру құрылғылары (171,9%), 

талшықты-оптикалық кабель (221,3%), электрондық және басқа да электр 

сымдар мен кабельдер (117,8%), электр конденсаторлар (110,2%) өндірісі 

есебінен болды.  

Басқа да көлік құралдары өндірісінің ФКИ (78,1%), онда төмендеу 

өздігінен жүрмейтін жүк вагондар өндірісі есебінен болды (24,5%), сонымен 

қатар, дизель  локомотивтер өндірісінде өсу байқалады (5,6%).  

Басқа санаттарға қосылмаған машиналар мен жабдық өндірісінің ФКИ  

(118,8%). Сектордың ФКИ өсуі жылу алмасу, тоңазыту құрылғылары және 

ауаны баптау жабдықтары (159,5%), сұйықтықты тасымалдауға арналған 

сорғылар және ортадан тепкіш сорғылар (112%), білдек бөлшектері (108,8%), 

бұрғылау немесе қазбаөткіш машиналар немесе жер қазуға арналған   

машиналар бөлігі; кран бөлшектері (128,7%), мұнай кәсіпшілігі жабдығы 

(116,7%), мұнай-газ өңдеу жабдықтары (207,5%) өндірісі есебінен болды. 

Компьютерлер, электрондық және оптикалық  жабдық өндірісінің 

ФКИ (105,6%), сектор ФКИ телевизиялық қабылдағыштар, біріктірілген 

немесе радио қабылдағыштар немесе дыбыс- немесе бейне жазушы немесе 

көрсетуші аппаратурамен (14,6 есе), электр энергиясын есептегіштер 

(калибрленгенді қоса алғанда) (100,8%) өндірісі есебінен өсуі. 

Автомобиль, прицеп және  жартылай прицеп өндірісінің ФКИ (119,6%).  

ФКИ өсуі төмендегі өндірістерде тіркелді:  автомобиль бөлшектерінің 

өндірісі (136,7%), арнайы және мамандандырылған автомобильдер (160,7%), 

жеңіл автомобильдер  (132,3%), жартылай прицеп және контейнерлер 

(105,4%), 10 және одан да артық адам тасымалдауға арналған автомобильдер 

(113,6%). 

Реэкспорт өнімін (телефондар, турбореактивті қозғалтқыштар, ұшақтар 

және т.б.) қоса алғанда, машина жасау саласы өнімінің экспорты  2022 жылғы 

қаңтар-қазанда 2021 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 2 851,7 млн АҚШ 

долл.  құрап, ақшалай көріністе 56% өсті. 

Номиналды көріністе барлық секторларда айтарлықтай өсуді атап өтуге 

болады. 

Автомобиль жасау секторында экспорт көлемі 94% өсті, ауыл 

шаруашылық машина жасау секторында 8,3 есе, теміржол машина жасау 

секторында 22,1%, мұнай-газ машина жасау секторында 2,3 есе, сондай-ақ, 



электр техникалық  машина жасау секторында 47%, тау-кен машина жасау 

секторының тауарларын жеткізу 27,5% өсті. 

Осы кезеңдегі негізгі  экспорт елдері: Ресей (53%), Өзбекстан (22%), 

Қырғызстан (5%), Түркменстан (4%). 

Машина жасау саласы өнімінің импорты 2022 жылғы қаңтар-қазанда 

2021 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда  ақшалай көріністе 15,1% өсті және 

15 152,5 млн АҚШ долл. құрады, импорт құрылымында негізгі үлесті 

смартфондар (жалпы импорт көлемінде тауар үлесі – (6%), моторлы көлік 

құралдарына арналған шанақтар  (5%), цилиндрлардың жұмыс көлемі 1500 

см3 артық, бірақ, 3000 см3 артық емес іштен жану қозғалтқышы бар көлік 

құралдары (4,1%),  қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 3000 см3 астам 

поршеньді іштен жану қозғалтқышы бар көлік құралдары (3,2%),  салмағы 15 

000 кг артық бос жасақталған аппаратпен ұшақтар және басқа да ұшу 

аппараттары (2,9%), орталық өңдеу блогы, пернетақта және дисплейден 

тұратын салмағы 10 кг артық емес цифрлық портативті есептеуіш машиналар 

(2,4%) құрайды. 

Негізгі импорттаушы елдер: Қытай (31%), Ресей (18,3%), Оңтүстік 

Корея (6,7%), АҚШ (5,5%). 

2022 жылғы қаңтар-қазанда ҚР машина жасау саласы нарығының 

көлемі 17 471 млн АҚШ долл. құрады, онда ОТӨ үлесі 13,3%, импорт өнім 

үлесі – 86,7%. 

Сала Қостанай облысында, Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында, 

Ақмола, Павлодар және Қарағанды облыстарында жоғары аумақтық 

шоғырланумен ерекшеленеді.  
  


