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Саланың сипаттамасы, бар проблемалар мен үрдістер
Қазақстанда
химия
индустриясын
дамыту
экономиканы
әртараптандырудың, оның шикізаттық бағыттан қайта өңдеу бағытына
көшудің пәрменді тетіктерінің бірі болуы мүмкін. Бүгінгі таңда елдің ЖІӨдегі химия өнімін өндіру үлесі небәрі 0,4% - ды құрайды, ал химия өнеркәсібі
дамыған елдерде бұл көрсеткіш 5% - ды құрайды.
Химия өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 2011 жылы тұрақты түрде жылына
20-30% - ға ұлғаюда. Алайда, бұл үрдіс келесі жылдары да жалғасады деп
айту қиын, өйткені бұл секіріс дағдарыс құлдырауынан кейін ел
экономикасының қалпына келуі салдарынан болуы мүмкін. Мысалы, 2008
жылы химия өнімдерін өндіру 142,7 млрд. теңгеге жетсе, 2011 жылы 110,6
млрд. теңгені құрап, 2019 жылы 466,1 млрд. теңгеге жетті.
Сондай-ақ, химия өнімдері өндірісінің физикалық көлемі индексінің
көрсеткіштеріне қарасақ, 2017 жылы НКИ өсуінің тежелуін байқауға болады.
Мысалы, 2016 жылғы көрсеткіштерді келтіруге болады, онда НКИ өткен
жылға қарағанда 128,6% - ға жетті. Мұның бәрі осы көрсеткіштің өсуіне 2014
жылы күрт дағдарыстық құлдырау әсер еткенін куәландырады.
Өндіріс өсуінің маңызды факторы саладағы еңбек өнімділігінің өсуі
болып табылады, ол жыл сайын орташа алғанда 55% - ға артады. Осы
трендке сүйене отырып, 2020 жылдың соңына қарай бұл көрсеткіш бір
адамға 48,7 мың АҚШ долларына жетуі мүмкін деп айтуға болады.
Бұған ҮИИДМБ шеңберінде химия өнеркәсібін дамытуды қолдауды
ұлғайту бойынша іске асырылатын шаралар ықпал етті. Мәселен, ҮИИДМБ
шеңберінде саланың алдына қойылған міндеттерді жүзеге асыру үшін жаңа
экономикалық тиімді және экологиялық қауіпсіз химия өндірістерін құру
бойынша мақсатты жұмыстар жүргізілуде.
Химия өнеркәсібінің өнеркәсіптік кәсіпорындары-инвесторларының
негізгі капиталына инвестициялар 2018 жылғы қаңтар – шілдеде 18 029 млн.
теңгені құрады, бұл 2017 жылғы тиісті кезеңнен 121,5% – ға жоғары, оның
ішінде өз қаражаты 6 968 млн. теңгені (39%), қарыз қаражаты-11 053,2 млн.
теңгені (61%) және шетелдік инвестициялар-8 млн. теңгені (0,04%) құрайды.
3 070,5 млн. теңге сомасына жаңа негізгі құралдар іске қосылды,
инвестициялардың 62,64% химиялық өнімдер өндірісіне келеді.
Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің жіктеуішіне (бұдан әрі
– ҚР ҰЭМ КС) сәйкес химия саласына айналысатын кәсіпорындар жатады.
1-кесте Төртінші белгі бойынша ЭҚЖЖ сәйкес өнеркәсіптің химия саласына
жататын қызмет түрлері
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Өнеркәсіптік газдарды өндіру
Бояғыштар мен пигменттер өндірісі
Өзге де негізгі бейорганикалық химиялық заттарды өндіру
Өзге де негізгі органикалық химиялық заттарды өндіру
Тыңайтқыштар және құрамында азот бар қоспалар өндірісі
Бастапқы нысандағы пластмасса өндірісі
Бастапқы нысандағы синтетикалық каучук өндірісі
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2020
Пестицидтерді және өзге де агрохимиялық өнімдерді өндіру
2030
Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндірісі
2041
Сабын және жуу, тазалау және жылтырату құралдарын өндіру
2042
Парфюмерлік және косметикалық заттар өндірісі
2051
Жарылғыш заттар өндірісі
2052
Желім өндірісі
2053
Эфир майларын өндіру
2059
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де химиялық өнімдерді өндіру
2060
Жасанды талшықтар өндірісі
Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

ҚР Статистика комитетінің деректеріне сәйкес, Қазақстанда 2019 жылға
химиялық өнім өндіретін кәсіпорындар саны 341-ді құрайды (2-кесте). 2008
жылмен салыстырғанда кәсіпорындар саны 32% төмендеді. Алайда, бұл
төмендеу саладағы шағын кәсіпорындар санының азаюы есебінен болды, ал
ірі кәсіпорындар саны дерлік өзгеріссіз қалды, ал орта кәсіпорындар саны
16% - ға артты. Химия өнеркәсібіндегі кәсіпорындардың жалпы саны 2008
жылдан бері 2018 жылы күрт құлдыраудан басқа айтарлықтай өзгерген жоқ.
Бұл 2018 жылы дағдарыспен байланысты болуы мүмкін, бұл көптеген шағын
кәсіпорындарды жабуға әкелді.
2-кесте Қазақстанның химия саласы кәсіпорындарының саны
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Шағын

463

457

454

459

462

462

521

477

481

493

333

302

Орта

25

23

15

22

23

23

28

29

30

31

31

29

Ірі

12

11

13

12

9

9

9

9

11

9

11

10

Барлығы

500

491

482

493

494

494

558

515

522

533

375

341

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

Сарапшылардың болжамы бойынша химия өнімдерінің әлемдік нарығы
2025 жылға қарай негізінен пестицидтер мен мамандандырылған полимерлер
өндірісін ұлғайту есебінен 1,5 есе өседі. Дамушы елдер химия өнімдері
нарығындағы негізгі ойыншылар болып қалады. 2015 жылдың қорытындысы
бойынша Еуропада өндіріс көлемінің өсімі тек 0,5% – ды құрады, АҚШ-та
өндіріс 3,8% - ға артты, ал Үндістанда өндіріс көлемінің өсуі 7,4% - ды,
Қытайда-6,9% - ды құрады. 2016 жылдан бастап Сауд Арабиясында
өндірістің айтарлықтай өсуі басталды, онда жалпы қуаты 2,7 млн.тонна
химиялық өнімді 26 технологиялық желіні біріктіретін Saudi Aramco және
Dow Chemical бірлескен жобасы – Sadara жобасының бірінші кезегі
пайдалануға берілді.

4

3-кесте Химия өнімдерінің әлемдік нарығы, млр $

Дерек Көзі: Roland Berger

2015 жылы Қазақстанның химия өнеркәсібі ақшалай да, заттай да өсім
көрсетті. 2015 жылы өндіріс көлемі жедел деректер бойынша 244,1 млрд.
теңгені құрады, нақты көлемде өндіріс 2,6%-ға өсті, бұл 2014 жылы іске
қосылған кәсіпорындардың жоспарлы қуатына шығумен және "Talas
Investment Company" ЖШС (натрий цианидін өндіру), "СП СКЗҚазатомөнеркәсіп" ЖШС (күкірт қышқылы), "Color International
Тechnologies" ЖШС (лак-бояу өнімі), "Хлопкопром Целлюлоза" ЖШС
(натрий цианидін өндіру) жаңа кәсіпорындарын іске қосумен байланысты.
карбоксиметилцеллюлоза)
Кесте 4 2012-2015 жж. ҚР химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС
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2015 жылы минералды тыңайтқыштар өндірісінің өсуі жалғасты: Азотты
тыңайтқыштар – 10,3% – ға, Фосфорлы тыңайтқыштар-2,4% - ға. Жаңа
өндірістер жиынтығында Қазақстанның химия өнеркәсібінің негізгі
экспорттық өнімі – сары фосфор өндірісінің құлдырауын нивелиялаған хром,
хлор және каустикалық сода триоксидінің өндірісі өсті.
Кесте 5- 2016-2019 жж. және 2016 жылғы қаңтар-наурыз кезеңінде заттай
көріністегі химиялық өнімнің негізгі түрлерін өндіру серпіні
2015

2016

2017

2018

2018 к
2017

қаңтарнаурыз
2018

қаңтарнаурыз
2019

қаңтарнаурыз
2019
қаңтарнаурыз
2018

Хром триоксиді,
тонна
Хром тотығы,
тонна

25163

23216

19784

22278

112,60%

5937

6025

101,50%

29234

30914

32954

30153

91,50%

9373

8051

85,90%

Натрий
бихроматы, тонна

60653

61113

57086

53291

93,40%

17404

14512

119,90%

Хлор, тонна

15100

18800

19543

22269

113,90%

5563

5131

92,20%

Каустикалық
Сода, тонна

17900

27300

29479

34198

103,00%

9151

8311

90,80%

Тұз қышқылы,
тонна
Фосфор, тонна
Натрий
трифосфаты,
тонна

3768

15953

39152

34352

87,70%

8599

9229

107,30%

86920

90164

100139

84534

84,40%

20076

18201

90,70%

57488

50153

40198

20317

50,50%

2350

4974

47,20%

Күкірт қышқылы,
мың тонна

1719

2081

2278

2550

109,40%

614

573

93,20%

Плавик
қышқылы, тонна
Азотты
тыңайтқыштар,
мың

9028

8961

8577

4461

52,00%

1339

974

72,70%

165

188

283

311

110,30%

98

88

111,70%

Фосфорлы
тыңайтқыштар,
мың тонна

70

72

82

90

102,40%

25

22

114,50%

60,7

77,1

67,9

66,7

102,10%

5338

9779

54,60%

6020

6739

5361

42,20%

988

1115

88,60%

Тауардың атауы

Полимерлер
негізіндегі
бояулар мен
лактар, мың тонна

Жуғыш құралдар,
3801
тонна
Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

Сары фосфор өндірісінің қысқаруына еуропалық тұтынушыларды
төмен сапалы, бірақ арзан вьетнамдық аналогқа қайта бағдарлау себеп болды.
6

Вьетнамдық өндірушілер тарапынан баға бәсекелестігінің өсуі арзан электр
энергиясы және әлдеқайда арзан логистика түріндегі объективті себептерге
ғана байланысты емес, өйткені Еуропаға өнімді жеткізу темір жол бойынша
емес, теңіз жолымен, сонымен қатар өз өнімін сыртқы нарықтарға
экспансиялауды жүзеге асыру және бәсекелестерді ығыстырып шығару
жөніндегі мемлекеттік қолдау шараларын қолданумен де жүреді. Бұдан
басқа, экологиялық нормалардың күшеюі натрий триполифосфатын өндіру
көлемінің жыл сайын қысқаруына алып келді.
Экологиялық нормаларды қатаңдату тренді тек күшейтілетін болады,
өйткені жаһандық экологиялық проблемаларды шешуді қамтитын тұрақты
даму стратегиясы эмиссияны жыл сайын төмендетуді, баламалы
энергетикаға, экологиялық қауіпсіз өндіріске көшуді көздейді. Экологиялық
нормалар болашақта отандық өнімді экспорттау үшін кедергі болуы мүмкін –
экологиялық нормаларды ескерместен өндірілетін өнімнен бас тартуы
мүмкін.
Бұл тренд сондай – ақ Қазақстанның химия өнеркәсібінің неғұрлым
перспективалы секторы-агрохимияға теріс әсер етуі мүмкін. 2035 жылға
дейін минералдық тыңайтқыштардың әлемдік нарығы жыл сайын 3,3%– ға,
пестицидтер-4,7% - ға өсетін болады.
Агрохимия секторы Ішкі нарықта неғұрлым ірі және бәсекеге қабілетті
және экспортқа бағдарланған және ҒЗТКЖ-ны дамыту тұрғысынан
перспективалы болып табылады. Қазақстанда минералды тыңайтқыштар
нарығы латентті болып табылады, өйткені агроөндірісті химияландыру
нормадан 10 есе төмен. Шешім тыңайтқыштар мен пестицидтерді
субсидиялау көлемін ұлғайту немесе топырақ құнарлылығының жай-күйін
бақылауды күшейту арқылы агроөндірушілерді ынталандыру болуы мүмкін.
Жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғырту және "Еврохим-Тыңайтқыш"
ЖШС күрделі минералды тыңайтқыштар өндіру зауытын салу және "Батыс
калий" ЖШС калий тыңайтқыштарын өндіру зауытын салу сияқты ірі
жобаларды іске асыру өндірілетін өнім желісін ұлғайтуға және ТМД және
Таяу Шығыс елдеріне өнім экспортына шығуға мүмкіндік береді, осылайша
минералдық тыңайтқыштар өндіру жөніндегі өңірлік "хаб" құрады.
Тыңайтқыштарды келесі негізгі белгілер мен критерийлер бойынша
жіктеуге болады.
Барлық тыңайтқыштар шығу тегі бойынша бөлінеді:
 Минералды немесе химиялық тыңайтқыштар-жұмыс нәтижесі
өз өндірісінде пайдаланылатын химиялық кәсіпорындар
бейорганикалық заттар, негізінен минералды тұздар.
 Органикалық-тіршілік компоненттерінен алынады.
Сондықтан олар табиғи шыққан өнім.
Бұл зерттеуде минералды немесе химиялық тыңайтқыштарға назар
аударылады, сондықтан барлық одан әрі талдау тыңайтқыштардың осы
санаты үшін ғана ұсынылады.
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Минералды тыңайтқыштар-өсімдіктерге қажетті қоректену элементтері
бар органикалық емес қосылыстар.
Агрохимиялық маңыздылығы бойынша минералды тыңайтқыштар
бөлінеді:
 Тікелей-өсімдіктер үшін қоректену көзі. Тікелей
тыңайтқыштарда негізгі қоректік элементтер бар –
егістер үшін топыраққа қосылатын азот, фосфор және калий
көп.
 Жанама-топырақтың қасиеттерін жақсартады.
Құрамы бойынша тікелей тыңайтқыштар:
 Қарапайым, тек бір элемент бар.
 Құрамына бір элементтен астам элемент кіретін кешенді.
Кешенді тыңайтқыштар қос немесе үш есе болуы мүмкін
(толық).
Оларды алу тәсілі бойынша:
 Қарапайым, құрамында тек бір элемент бар.
 Аралас, механикалық әсер ету процесінде алынады.
 Күрделі, химиялық реакциялардың нәтижесі болып табылады.
Құрамның негізгі элементі бойынша:
 Азот негізінде.
o Әлсіз қышқылдығы бар топыраққа енгізілген аммиак азот,
өсімдіктер тамыр жүйесі арқылы жақсы сіңеді және мүмкін
онда ұзақ уақыт болу керек. Дейін енгізіледі
егіс (көктемде) және егін жинағаннан кейін.
o Нитратты азот, ерітінді түрінде топыраққа енгізіледі, сондықтан
мерзім
оның әрекеті шектеулі. Көктем басталуымен қолданылады. Оңай
өсімдіктер сіңіріледі және жазда пайдалануға болады
подкормок.
o Амидті азот-тез әсер ететін, топырақты қышқылдайтын
тыңайтқыш. Қоршаған ортаның жоғары температурасында аммиак
түріне өзгереді. Негізінен азықтандыру үшін пайдаланылады.
 Фосфор (фосфор) негізінде. Өз кезегінде суда еритін, суда еритін
және қиын еритін бөлінеді.
o Суперфосфат қарапайым және қос-оңай еритін тыңайтқыш,
топырақтың кез келген түрлерінде қолданылатын. Мұқият
сумен араластыру қажет емес, себебі еріту процесі оңай
механикалық әсерсіз де жүреді.
o Преципитат-жартылай еритін тыңайтқыш. Суда ерімейміз,
ол үшін әлсіз қышқылдар қолданылады. Қышқылға қолданылады
топырақта.
o Фосфорит ұны-қиын еритін тыңайтқыш. Қол жетімді
өсімдіктер тек қышқыл топырақта. Кезде енгізу талап етеді
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топырақпен мұқият араластыру.
 Калий (калий) негізінде. Шоғырланған болып табылады
хлорлы және күкірт қышқылды тұздармен.
o Хлорлы калий – суда жақсы еритін. Ену
ішінде топырақ сәл баяулады. Пайдаланылатын саз және
өсімдіктердің тамырлары нашар дамығанын ескере отырып, саздақ
топырақта
және қоректік заттардың тез түсуін талап етеді.
o Калий тұзы-суда оңай ериді. Ең көп
құмды топырақта, кемшілікті толтыру үшін қолданылады
калий. Күзде бұл тыңайтқышты қолдану қажет емес, өйткені.
жер асты суларымен тез жуылады.
 Әктас негізінде (әктас). Жою үшін пайдаланылады
топырақтың артық қышқылдығы және оны кальциймен байыту.
 Хлорсодержащие тыңайтқыштар. Өсімдіктерде нитраттардың
жиналу деңгейін төмендетеді. Күкірттің болуына байланысты
өсімдіктердің саңырауқұлақ ауруларымен күресу үшін жақсы
құрал болып табылады. Кезінде
дәнді дақылдардың тұқымдарын дәрілеу – оларды даудан
босатады
саңырауқұлақтар-паразиттер.
 Микроудобрения. Құрамында марганец, бор, мыс, мырыш,
молибден және
басқа пайдалы өсімдіктер элементтері. Пайдалану кезінде өте
микро көзқарастарды дұрыс реттеу маңызды, себебі.
өсімдіктерде артық микроэлементтер пайда емес, зиян келтіруі
мүмкін. Микроудобрения өсімдіктерді аурулардан қорғайды және
олармен күресуге көмектеседі. Өсудің жеделдеуіне және
толыққанды дамуына әсер етеді, ауыл шаруашылығы өнімінің
өнімділігі мен сапасын арттырады.
"Еврохим" МХК сияқты агрохимия секторының халықаралық
ойыншыларын тарту Қазақстанға өзінің ҒЗТКЖ базасын дамытуға, қолда бар
дистрибуция арналарын пайдалануға және сервистік қызметтер нарығын
дамытуға (тыңайтқыштар енгізу бойынша консультациялық және
практикалық көмек көрсету) мүмкіндік береді).
Сервистік қызмет көрсету саланы дамытудың перспективалы
бағыттарының бірі болып табылады. Мәселен, ірі жаһандық ойыншылар
тұтынушыларға олардың қажеттіліктеріне, яғни "кастомизацияланған"бола
отырып, сервистік қызмет көрсетеді. Мысалы, минералды тыңайтқыштар
нарығында 2-ші орын алатын Mosaic халықаралық компаниясы өз
клиенттерін тыңайтқыштарды (әр жеке дақылға арналған түрлер, көлемдер)
дұрыс енгізу бойынша дайын шешімдермен қамтамасыз етеді, клиенттерге
оқыту жүргізеді, Agrium компаниясы 2010 жылдан бастап ауыл
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шаруашылығы өнімдерін өндірушілерді тыңайтқыштарды енгізу әдістеріне
оқыту және ең көп өнім алу бойынша бағдарлама енгізді.
Қазақстанның химия өнеркәсібінің тағы бір перспективалы секторы
мұнай-газ химиясы секторы болып табылады. Бірақ егер агрохимия
секторында Қазақстан шикізат базасы мен құзыреті болса, онда мұнай-газ
химиясы отандық өнеркәсіп үшін жаңа сектор өзінің шикізат базасының
болуы бәсекелестік артықшылығы болып табылады.
Дегенмен, мұнай-химия саласына салынған $1 ел экономикасы үшін $
2,3 құрады (Eurostat, OECD, World Bank), ал мұнай-химия саласында 1
жұмыс орны аралас салаларда 7,2-ге дейін жұмыс орнын құрады, соның
салдарынан мұнай-газ химиясын дамыту ел үшін басымдық болып табылады.
Қазақстанда шағын қуатты полипропилен өндірісі бар, ол бірнеше
облысты тұтынуды жабады, Атырау мұнай өңдеу зауытын (АМӨЗ) жаңғырту
пластикалық бөтелкелер мен жасанды талшықтарды өндіру үшін базалық
өнім өндіруге мүмкіндік береді, полипропилен мен полиэтилен өндіру
бойынша интеграцияланған газ-химия кешенін (ИГХК) салу тамақ
қаптамасын, пластикалық құбырларды өндіру үшін шикізат базасын береді,
осылайша түпкілікті өнімнің өзіндік құнын төмендете отырып.
ИГХК жобасын іске асыру тәуекелі жақын көршілер: Ресей және
ағымдағы жылдан бастап Өзбекстан тарапынан өсіп келе жатқан бәсекелестік
болып табылады. Ресейде жалпы қуаты 1,7 млн. тонна полиэтилен және 1,8
млн. тонна полипропилен 12 кешен жұмыс істейді. Үстірт газ-химия кешені
(Өзбекстан) жыл сайын 4.5 миллиард текше метрге дейін табиғи газды
өңдеуге мүмкіндік береді, соның есебінен 3.7 миллиард текше метр тауарлық
газ, 83 мың тонна полипропилен, 387 мың тонна полиэтилен және 102 мың
тонна пиролиздік дистиллят, сондай-ақ өнімнің басқа да бағалы түрлерін
шығарады.
Неғұрлым тиімді көлік-логистикалық шешімдерді құру және
ойластырылған маркетинг нарықтың басқа қатысушылары алдында қосымша
бәсекелестік артықшылықтарды жасай алады.
Осылайша, Қазақстан өз шикізаты түрінде қажетті бәсекелестік
артықшылықтарға ие бола отырып, өтпелі кезеңде – минералдық
тыңайтқыштар өндірісі негізінде өзіндік ғылыми базаны дамытуға және
мұнай-газ химиясы секторында жаңа құзыреттер құруға көшуде.
Салаға көрсетілетін қолдау
"Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік
туралы"
Қазақстан
Республикасының Заңы» "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы"
Қазақстан Республикасының Заңы»
2015 жылғы 31 Қазанда "мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
туралы"Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды, ол: мемлекет пен
бизнестің ресурстары мен тәжірибесін біріктіру жолымен қоғам мүддесінде
инфрақұрылымды дамытуға, экономикалық субъектілерге жоғары сапалы
қызмет көрсету шартымен қоғамдық маңызы бар объектілерді ең аз
шығындармен және тәуекелдермен өткізуге бағытталған. Мемлекет үшін
10

мұндай әріптестіктің артықшылықтары: бюджет қаражатын үнемдеу, МЖӘ
объектілерін корпоративтік басқаруды енгізу және инфрақұрылымды дамыту
болып табылады. Жеке сектор өз кезегінде мемлекеттік қолдау, тікелей
келісімдер, секвестрді қорғау, валюталық тәуекелді жабу және халықаралық
төрелік алады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің негізгі міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының орнықты әлеуметтік-экономикалық
дамуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік әріптес пен жекеше
әріптестің тиімді өзара іс-қимылы үшін жағдайлар жасау;
2) инфрақұрылым мен халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету
жүйелерін дамыту үшін мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің
ресурстарын біріктіру арқылы мемлекет экономикасына инвестициялар
тарту;
3) халықтың, сондай-ақ өзге де мүдделі тұлғалардың мүдделері мен
қажеттіліктерін ескере отырып, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтердің қолжетімділігі мен сапасының деңгейін арттыру;
4) Қазақстан Республикасында жалпы инновациялық белсенділікті
арттыру, оның ішінде жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін
өндірістерді дамытуға жәрдемдесу болып табылады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік қағидаттары:
1) дәйектілік қағидаты – мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілері
арасындағы өзара қарым-қатынастарды кезең-кезеңмен құру;
2) конкурстық принцип – осы Заңда белгіленген жағдайларды
қоспағанда, жекеше әріптесті конкурстық негізде айқындау;
3) теңгерімділік қағидаты – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын
іске асыру процесінде мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес арасында
міндеттерді, кепілдіктерді, тәуекелдер мен кірістерді өзара тиімді бөлу;
4) нәтижелілік қағидаты – мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
нәтижелеріне қол жеткізуді бағалауға мүмкіндік беретін өлшемдер мен
көрсеткіштерді белгілеу.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік белгілері
Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің айрықша белгілеріне:
1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу арқылы
мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің қатынастарын құру;
2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың орта
мерзімді немесе ұзақ мерзімді мерзімі (мемлекеттік-жекешелік әріптестік
жобасының ерекшеліктеріне байланысты үш жылдан отыз жылға дейін));
3) мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобасын іске асыруға бірлесіп қатысуы;
4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін
мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің ресурстарын біріктіру.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру тәсілдері
Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жүзеге асыру тәсілі бойынша
институционалдық және келісімшарттық болып бөлінеді.
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Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестікті мемлекеттікжекешелік әріптестік шартына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік
компаниясы іске асырады.
Өзге жағдайларда мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттық
мемлекеттік-жекешелік әріптестік тәсілі бойынша жүзеге асырылады.
Келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік Мемлекеттікжекешелік әріптестік шартын жасасу арқылы, оның ішінде мынадай түрлерде
іске асырылады:
1) концессиялар;
2) мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару;
3) мемлекеттік мүлікті мүліктік жалға (жалдауға) беру;
4) лизинг;
5) технологияларды әзірлеуге,
тәжірибелік үлгі, тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақ және ұсақ сериялы
өндіріс;
6) өмірлік цикл келісімшарты;
7) сервистік келісімшарт;
8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік белгілеріне сәйкес келетін өзге де
шарттардың негізінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру,
мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу
және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің табыс алуы
көздері
1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру
республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылуы мүмкін.:
1) жекеше серіктестің меншікті қаражаты;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
қарыз алынған қаражат;
3) мемлекеттік бюджет қаражаты;
4) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де
қаражат есебінен жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу
және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің табыс алу көздері
болып табылады.:
1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану процесінде
тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда
мемлекеттен берілетін субсидиялар; ;
3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша инвестициялық
шығындарды өтеу;
4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша операциялық
шығындарды өтеу;
5) вознаграждениезаосуществлениеуправленияобъектом
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мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланғаны үшін жалдау
ақысы, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланғаны
үшін жалдау ақысы;
6) қолжетімділік үшін төлем.
3. Жобалық қаржыландыруды пайдалана отырып, мемлекеттікжекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру осы Заңның ережелері
ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және
секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу
тәртібі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланудың негізгі
ережелері мен қағидаттары
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілері мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобасына қайшы келмейтін көлемде мемлекеттік-жекешелік
әріптестік объектісін пайдаланудың мынадай қағидаттарын сақтауға
міндетті:
1) осы тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге сұранысты
қанағаттандыру мақсатында тауарларды ұсыну, жұмыстарды орындау және
қызметтерді көрсету параметрлерін бейімдеу;
2) тауарларды ұсынудың, жұмыстарды орындаудың және қызметтер
көрсетудің үздіксіздігін қамтамасыз ету болып табылады.
Жекеше әріптес мемлекеттік әріптеспен келісім бойынша мемлекеттікжекешелік әріптестік объектісін пайдалану тәртібін белгілейді және оның
сақталуын қамтамасыз етеді.
Жекеше әріптестің, Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларды қоспағанда, қызметтер көрсетуге қатысты бір тұлғаға
басқасының алдында артықшылық көрсетуге құқығы жоқ.
Мемлекеттік органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестікке
қатысу нысандары
1. Мемлекеттік органдар мемлекеттік-жекешелік әріптестікке мынадай
нысандарда қатысады:
1) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жер учаскелерін
беру;;
2) мемлекеттік меншік объектілерін пайдалану құқығын беру;
3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясын құруға және оның
қызметіне қатысу;
4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін инженерлік және көлік
коммуникацияларымен қамтамасыз ету;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де
нысандарда жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну нысанында қатысуы, оның
ішінде:
1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекет кепілгерліктері;
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2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру үшін
тартылатын қарыздар бойынша мемлекеттік кепілдіктер;
3) мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілеріне айрықша
құқықтар беру;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заттай гранттар
беру;;
5)
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік
жобаларын
бірлесіп
қаржыландыру;
6) жобаны іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, жұмыстар
мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну
кепілдіктері
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құруға және (немесе)
реконструкциялауға байланысты қаржыландыруға (шығыстарды өтеуге)
бағытталған мемлекеттік қолдау шаралары мен мемлекеттік бюджеттен
төленетін төлемдердің жиынтық көлемі мемлекеттік-жекешелік әріптестік
объектісін құру және (немесе) реконструкциялау құнынан аспауға тиіс.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті мемлекеттік қолдау Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына және мемлекеттік-жекешелік
әріптестік шартының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
Ұлттық
Кәсіпкерлер
палатасының
мемлекеттік-жекешелік
әріптестікке қатысу нысандары
Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы жөніндегі функцияларды жүзеге
асырады:
1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасына
сараптамалық қорытынды дайындау;
2) әлеуетті жеке әріптестердің тізілімін қалыптастыру;
3) жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстық комиссияға қатысу;
4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру
мониторингіне қатысу арқылы жүзеге асырылады.
Кәсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік әріптестікке
қатысу нысандары
Кәсіпкерлік субъектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестікке мынадай
нысандарда қатысады:
1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру;
2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін жобалау, салу, құру,
реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану;
3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын басқару;
4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсаттары
үшін мүлік пен мүліктік құқықтарды беру;
5) Зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар беру;
6) мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясын құруға және оның
қызметіне қатысу;
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7) ҚР заңнамасына қайшы келмейтін өзге де нысандарда жүзеге
асырылады.
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік
әріптестікке қатысу нысандары
Квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік
жобаларына мынадай нысандарда қатысады:
1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыратын заңды
тұлғаларды құруға және (немесе) олардың қызметіне қатысу не заңды
тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иеліктен
шығару (беру);
2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсатында
ғылыми-өндірістік аймақтарды, венчурлік қорларды, зерттеу орталықтарын
құруға және (немесе) олардың қызметіне қатысу;
3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсаттары
үшін мүлік пен мүліктік құқықтарды беру;
4) зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтар беру;
5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына инвестициялар тарту;
6) сервистік қолдау, оның ішінде технологиялар трансферті,
инновацияларды қолдау, консалтинг, инжиниринг, кадрларды оқыту және
олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер;
7) технопарктер, бизнес-инкубаторлар, арнайы экономикалық және
индустриялық аймақтар қызметтерін ұсыну;
8) экспортты жылжыту;
9) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін салу, құру,
реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану;
10) ҚР заңнамасына қайшы келмейтін өзге де нысандарда жүзеге
асырылады.
БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020 " БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУ МЕН
ДАМЫТУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ»
Осы зерттеу шеңберінде талданатын Экономикалық қызмет түрі
"Бизнестің жол картасы - 2025"бағдарламасының әлеуетті қатысушылары
үшін экономиканың басым секторларының тізбесіне енгізілген.
"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы елдегі бизнес климатты жақсартуға бағытталған,
сондай-ақ Қазақстанда кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың бұрын болған
кейбір салалық бағдарламаларын біріктіреді.
Бағдарламаның мақсаты: өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және
теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмыс істеп тұрғандарын қолдау
және жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру.
Бағдарламаның Міндеттері:
Ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар
кәсіпкерлерінің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру;
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Ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар
кәсіпкерлерінің өндірістік қуаттарын ұлғайту;
Ауылдық елді мекендерде, шағын қалалар мен моноқалаларда
кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын кеңейту;
Өңдеуші өнеркәсіпте өндірілген өнім көлемін ұлғайту;
Бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру;
Шағын және орта кәсіпкерлікте халықтың жұмыспен қамтылуын
ұлғайту;
Шетел
валюталарының
ауытқуына
байланысты
валюталық
тәуекелдердің кредиттік тәуекелдерге айналуына жол бермеу;
Кәсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету; кәсіпкерлердің
құзыретін арттыру; кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру; іскерлік
байланыстарды кеңейту.
2025 жылға қарай бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру барысында келесі экономикалық тиімділікке қол
жеткізу күтілуде:
ЖІӨ құрылымындағы өңдеуші өнеркәсіптің үлесін кемінде 12,5 жеткізу
%;
Шок өнімін шығару көлемін 2020 жылғы деңгейден 1,5 есе ұлғайту;
Белсенді жұмыс істейтін ШОК субъектілерін 50% - ға ұлғайту
2020 жыл;
Шок жұмыспен қамтылғандар санын 2014 жылғы деңгейден 50% - ға
ұлғайту.
"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау және дамыту
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қаржыландыру көлемі»:
2020-2024 жылдары Бағдарламаны іске асыруға 145 819 065 мың теңге
мөлшерінде бюджет қаражаты бағытталатын болады.
1) республикалық бюджеттен қаражат:
2021 – 55 960 992 теңге; 2022 – 53 939 805. теңге; 2023 – 16 910 820.
сондай-ақ; 2024 – 10 374 471 т. сондай-ақ; 2025 – 8 632 977 т. сондай-ақ;
2) жергілікті бюджеттен қаражат:
2022– 30 000 000 т. сондай-ақ; 2023 – 30 000 000 т. сондай-ақ; 2024– 30
000 00 т. сондай-ақ,
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан түсетін қаражат:
2020 – 9 781 530 т. сондай-ақ; 2021 – 14 565 048 т. сондай-ақ; 2022 – 8
561 115 т. сондай-ақ.
Бағдарламаның мақсаты мен нысаналы индикаторларына қол жеткізу
үшін мынадай төрт бағыт бойынша жұмыс жүргізілетін болады:
моноқалалар, шағын қалалар және ауылдық елді мекендер кәсіпкерлерінің
бизнес-бастамаларын қолдау;
экономиканың басым секторларында және өңдеуші өнеркәсіп
салаларында қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлерді салалық қолдау;
кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету;
кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шараларын ұсыну.
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1 - ші бағыт-кәсіпкерлердің бизнес-бастамаларын қолдау
моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер
Осы бағыт шеңберінде мынадай міндеттерді шешу қажет:
1) моноқалалардың, шағын қалалардың және ауылдық елді мекендердің
кәсіпкерлерінің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру.
Моноқалалардың, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендердің
кәсіпкерлерінің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру үшін:
банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/Қаржы
лизингі шарттары және микроқаржы ұйымдарының микрокредиттері
бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;
кәсіпкерлерге және микроқаржы ұйымдарына берілген банктердің/Даму
Банкінің кредиттеріне ішінара кепілдік беру; микрокредиттер беру.
2) моноқалалардың, шағын қалалардың және ауылдық елді мекендердің
кәсіпкерлері жобаларының өндірістік қуаттарын ұлғайту.
Кәсіпкерлердің өндірістік қуатын арттыру үшін
Моноқалаларды, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендерді дамыту:
ауылдық елді мекендер, шағын қалалар мен моноқалалар
кәсіпкерлерінің жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу.
3) моноқалаларда, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендерде
кәсіпкерлердің бизнес-бастамаларын кеңейту.
Моноқалалардағы кәсіпкерлердің бизнес-бастамаларын кеңейту үшін,
шағын қалалар мен ауылдық елді мекендерде:
мемлекеттік гранттар беру.
Бағдарламаның бірінші бағытының қатысушылары ауылдық елді
мекендерде, шағын қалалар мен моноқалаларда салалық шектеулерсіз және
кәсіпкердің тіркелген орнын ескермей жеке және тиімді жобаларды іске
асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер болып
табылады.
2-ші бағыт-Экономиканың басым секторларында және өңдеуші
өнеркәсіп салаларында кәсіпкерлікті дамыту
Осы бағыт шеңберінде мынадай міндеттерді шешу қажет:
1) өңдеуші өнеркәсіпте өндірілген өнім көлемін ұлғайту.
Өңдеу өнеркәсібінің өндірілген өнім көлемін ұлғайту үшін:
банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/Қаржы
лизингі шарттары бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау;
кәсіпкерлерге берілген банктердің / Даму Банкінің кредиттеріне ішінара
кепілдік беру.
2) бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру.
Длясозданияновыхконкурентоспособныхпроизводствбудет
жүзеге асырылуы:
кәсіпкерлер мен индустриялық аймақтар жобаларының жетіспейтін
инфрақұрылымын қамтамасыз ету.
3) шағын және орта кәсіпкерлікте халықтың жұмыспен қамтылуын
ұлғайту.
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Үшінүлкейткілімүшін
кәсіпкерлікте жүзеге асырылатын болады:
банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/Қаржы
лизингі шарттары бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау;
кәсіпкерлерге берілген банктердің/Даму банктерінің кредиттеріне
ішінара кепілдік беру;
* кәсіпкерлер мен индустриялық аймақтар жобаларының жетіспейтін
инфрақұрылымын қамтамасыз ету.
экономиканың басым секторларында
өңдеуші өнеркәсіптің басым салаларында, белгілі бір ИИДМБ
ИИДМБ сәйкес өңдеу өнеркәсібінің басым секторларына:
Қара металлургия.
2. Түсті металлургия.
3. Мұнай өңдеу.
4. Мұнай-газ химиясы.
5. Тамақ өнімдерін өндіру.
6. Агрохимия.
7. Өнеркәсіпке арналған химикаттар өндірісі.
8. Автокөлік құралдарын, олардың бөліктерін, керек-жарақтары мен
қозғалтқыштарын өндіру.
9. Электр жабдықтары.
10. Ауыл шаруашылығы техникасын өндіру.
11. Темір жол техникасын өндіру.
12. Тау-кен өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар өндірісі.
13. Мұнай өңдеу және мұнай өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар
мен жабдықтар өндірісі
14. Құрылыс материалдарын өндіру.
Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар болып табылады тиімді
жеке жобаларын іске асыратын және (немесе) іске асыруды
жоспарлайтын
кәсіпкерлер
/
индустриялық-инновациялық
қызмет
субъектілері.
3-ші бағыт-Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету.
Осы бағыт шеңберінде міндетті шешу қажет:
1) валюталық тәуекелдердің кредиттік тәуекелдерге өзгеруіне жол
бермеу;
шетел валютасының ауытқуы.
Шетелдік
валюталардың
ауытқуына
байланысты
валюталық
тәуекелдердің кредиттік тәуекелдерге айналуына жол бермеу үшін:
банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың ұлттық және шетел
валюталарындағы кредиттері/Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы
ставкасын субсидиялау.
Бағдарламаның
үшінші
бағытына
қатысушылар
қызметін
бағдарламаның 2-қосымшасына сәйкес экономиканың басым секторларында
немесе өңдеуші өнеркәсіптің басым салаларында және ИИДМБ айқындаған
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жекелеген қызмет түрлерінде жүзеге асыратын және кәсіпкер Қаржы
агенттігіне өтініш бергенге дейін өткен алты ай ішінде ақшалай түсімнің
жалпы көлемінің кемінде 10% - ы мөлшерінде валюталық түсімі бар
кәсіпкерлер бола алады.
4-ші бағыт-кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шараларын
ұсыну
Бағдарламаның осы бағытының орындалуына жауапты органдар:
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі, "Атамекен" Қазақстан
Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы, "Даму "КДҚ" АҚ,
"АШҚҚҚ"АҚ болып табылады.
Осы бағыт шеңберінде мынадай міндеттерді шешу қажет болады::
1) кәсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету.
Кәсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету үшін:
"Бизнес-насихат" компоненттері бойынша мемлекеттік қолдау
шараларын түсіндіру. Мемлекеттік қолдаудың бұл шарасы:
бағдарлама бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу туралы;
o бағдарлама аясында кәсіпкерлердің табысты үлгілері мен табысты
жобаларды танымал ету;
кәсіпкерлік саласындағы заңнаманы түсіндіру және реттеу туралы;
o кәсіпкерлік идеяларын насихаттау.
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде кәсіпкерлік
қызметті жүргізу шарттары туралы түсіндіру. Мемлекеттік қолдаудың бұл
шарасы:
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде кәсіпкерлік
қызметті жүргізу шарттары туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын
жүргізу туралы;
o табысты қазақстандық өлшемдерді танымал ету
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде қызметін жүзеге
асыратын;
o Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде қазақстандық
кәсіпкерлік идеяларын насихаттау.
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін мемлекеттік қолдау шараларын
түсіндіру. Мемлекеттік қолдаудың бұл шарасы:
АӨК саласындағы мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттықтүсіндіру жұмыстарын жүргізу туралы;
АӨК саласындағы табысты жобалар мен кәсіпкерлердің сәтті
мысалдарын танымал ету;
o аграрлық кәсіпкерлік идеяларын насихаттау.
6-кесте- Кәсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету бойынша
нысаналы көрсеткіштер.
№
П/П

Көрсеткіш атауы

Іске асыру жылдары
2020

19

2021

2022

2023

2024

Жиыны

1

Әзірленген және кең таралған саныақпараттық-талдау анықтамаларынкерлер мен оқу-әдістемелік құралдар

4000

2600

2600

2600

2600

14400

2

Ұйымдастырылған сериялар саны
телехабарлар бұқаралық
сарапшылардың қатысуымен ақпарат,
кәсіпкерлердің, қоғам
қайраткерлерінің,
шетелдік мамандар мен өкілдер
мемлекеттік органдардың

12

15

15

20

20

82

3

Ұйымдастырылған дәрістер саны,
семинарлар, мастер-класстар

21

16

16

32

32

117

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

2) кәсіпкерлердің құзыретін арттыру.
Кәсіпкерлердің құзыретін арттыру үшін:
Мынадай компоненттерді іске асыруды көздейтін кәсіпкерлік қызметтің
негіздеріне оқыту:
"жас кәсіпкер мектебі" компоненті (бұдан әрі - "ЖКМ" жобасы)
инновациялық және
жастардың кәсіпкерлік әлеуетін арттыру, жастарды кәсіпкерлік
қызметке белсенді тарту, жас кәсіпкерлердің құзыреттілік деңгейін арттыру.
"ЖКМ" жобасының тыңдаушылары Қазақстан Республикасының 18-29 жас
аралығындағы азаматтары бола алады.
"Бизнес - мектеп" компоненті
шағын қалалар мен аудан орталықтарында шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілеріне және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа оқыту жобаларын
әзірлеу.
Келесі компоненттерді іске асыруды көздейтін мамандардың,
кәсіпорындардың топ-менеджерлерінің біліктілігін арттыру:
шағын және орта кәсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту;
өнімді жылжытуды басқару саласында, оның ішінде осы өнімді өндіру
саласында
жұмыс
істейтін
қызметкерлерді
шетелде,
сондай-ақ
индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің кәсіпорындарына
шетелдік сарапшы-консультанттарды шақыра отырып оқыту;
кәсіпорынның құзыретін арттыру.
Бизнес-процестерді қолдау бойынша мынадай мамандандырылған
қызметтерді ұсынуды қамтитын жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік қызметті
жүргізуге сервистік қолдау көрсету:
бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізуге байланысты қызметтер,
сондай-ақ статистикалық есептілікті жасау;
кедендік рәсімдер бойынша қызметтер;
менеджмент жүйесін енгізу бойынша барлық процесті толық сүйемелдеу
және кеңес беру;
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заң қызметтерін көрсету; o маркетинг мәселелері бойынша қызметтер;
ақпараттық технологияларға қызмет көрсету саласындағы кеңес беру;
байланысты қызметтер мемлекеттік сатып алу, сатып алумен, ұлттық
компаниялардың және жер қойнауын пайдаланушылардың;
менеджмент мәселелері бойынша қызметтер кәсіпорындардың
құзыретін арттыру;
Рұқсат беру құжаттарын және техникалық шарттарды алу мәселелері
бойынша консультациялар беру шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
сауаттылығын, олардың рұқсат беру құжаттарын және техникалық
шарттарды алу кезіндегі заңнамалық рәсімдер мен талаптар туралы хабардар
болуын арттыруға бағытталған.
Кесте 7- Кәсіпкерлердің құзыретін арттыру жөніндегі нысаналы көрсеткіштер
№
П/П

Көрсеткіш атауы

2020

2021

Іске асыру жылдары
2022
2023
2024

Жиыны

1

Кәсіпкерлер саны,
оқытудан Өткендер, бірлік

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

75 000

2

Кәсіпкерлер саны,
сервистік қызмет алғандар, бірлік

35174

30 000

30 000

30 000

30 000

155 174

12

13

10

10

10

55

-

500

500

500

500

2000

3

Индустриялық субъектілердің саныинновациялық қызмет
кәсіпорынның құзыретін арттыру
кезінде жұмсалған шығындар өтелді

Рұқсат беру құжаттарын және
техникалық шарттарды алу
мәселелері бойынша кеңес алған
кәсіпкерлер саны, бірлік
Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС
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3) кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру.
Кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру үшін:
Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын (Аға сеньорлар)
енгізу, кәсіпорындардың өнімділігі мен энергия үнемдеуін арттыру
мәселелері бойынша сыртқы консультанттарды тарту
(Қазақстан Республикасының Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
жөніндегі ЕҚДБ бағдарламасы). Бұл құрал мынадай компоненттерді іске
асыруды көздейді:
* сыртқы консультанттарды тарту жолымен алдыңғы қатарлы
кәсіпорындардың консультациялық жобаларын бірлесіп қаржыландыру
(ЕҚДБ Қазақстан Республикасының Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
жөніндегі бағдарламасы));
басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын, жабдықтарды
енгізу және персоналды оқыту мәселелері бойынша жоғары білікті шетелдік
мамандарды тарту (Аға сеньорлар).
Кәсіпорындардың технологиялық дамуы. Бұл құрал мынадай
компоненттерді іске асыруды көздейді:
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инвестициялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу және / немесе
сараптау;
технологиялық процестерді жетілдіру;
өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру;
халықаралық стандарттарға (ISO, API, ASTM, GMP, en және т.б.) сәйкес
өнім мен сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау.
Кесте 8- Кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру жөніндегі нысаналы көрсеткіштер
№
П/
П

1

2

3

4

5

Іске асыру жылдары

Көрсеткіш атауы

Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс
технологияларын енгізу, кәсіпорындардың
өнімділігі мен энергия үнемдеуін арттыру
мәселелері бойынша тартылған сыртқы
консультанттардың саны, бірлік
Индустриялық-инновациялық жобаның
кешенді жоспарын әзірлеу және/немесе
сараптау кезінде жұмсалған шығындары
өтелген индустриялық-инновациялық қызмет
субъектілерінің саны

Технологиялық процестерді жетілдіру кезінде
келтірілген шығындар өтелген индустриялықинновациялық қызмет субъектілерінің саны
Өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру
кезінде шеккен шығындары өтелген
индустриялық - инновациялық қызмет
субъектілерінің саны

Халықаралық стандарттарға сәйкес өнімдерді
және сапа менеджменті жүйелерін
сертификаттау кезінде келтірілген шығындар
өтелген индустриялық-инновациялық қызмет
субъектілерінің саны
(ISO, API, ASTM, GMP, EN және т. б.)

202
0

202
1

202
2

202
3

202
4

Жиын
ы

180

48

64

64

64

420

5

1

3

3

3

15

8

11

10

10

10

49

1

4

3

3

3

14

25

23

23

23

23

117

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

4) іскерлік байланыстарды кеңейту
Іскерлік байланыстарды кеңейту үшін:
Шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстар орнату ("Іскерлік
байланыстар"құралы). "Іскерлік байланыстар" құралы өз қызметін басым
секторларда жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне
қолдау көрсетуге бағытталған
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халықаралық және шетелдік ұйымдардың қолдауымен шетелдік
әріптестермен іскерлік байланыстар орнату есебінен;
Отандық өңделген тауарларды жылжыту. Бұл құрал қазақстандық
кәсіпкерлердің кәсіпкерлік белсенділігін арттыруға, шет мемлекеттердің
кәсіпорындарымен іскерлік байланыстар орнатуға, қазақстандық тауарлар
мен қызметтерді ілгерілетуге бағытталған.
Кесте 9- Іскерлік байланыстарды кеңейту жөніндегі нысаналы көрсеткіштер
№
П/П
1

Көрсеткіш атауы

2020

Жіберілген кәсіпкерлердің саны
шет мемлекеттер, бірлік

37

Іске асыру жылдары
2021 2022 2023 2024
30

30

30

30

Жиыны
157

Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі
2020 - 2025 жылдарға арналған бағдарламасы
Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамытудың 2020 - 2025
жылдарға арналған салалық бағдарламасы (бұдан әрі - бағдарлама) Қазақстан
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен
бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық
дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске
асыру шеңберінде химия өнеркәсібін одан әрі дамыту үшін жағдай жасау
мақсатында әзірленді.
Бағдарламаны әзірлеу "Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін
дамыту жөніндегі 2009 жылға арналған іс-қимыл жоспарын бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 мамырдағы № 641
қаулысында көзделген саланы реформалау бойынша мемлекет қабылдайтын
шаралардың жалғасы болып табылады - Қазақстан Республикасы Үкіметінің
"Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту
жөніндегі 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" 2019 жылғы 31
желтоқсандағы № 1050 қаулысымен күші жойылды деп танылсын.".
1. Ағымдағы жағдайды талдау
1. Сала жай-күйінің ағымдағы жағдайын, сондай-ақ осы саланың елдің
әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси дамуына әсерін бағалау.
Әлемдік және отандық химия саласын салыстырмалы талдау осы
саланың Қазақстан жағдайында даму үшін үлкен әлеуетке ие екендігін
көрсетеді, сала өнімінің кең спектрі халық шаруашылығының барлық
салаларында, сондай-ақ күнделікті тұрмыста қолданыла алады. Бүкіл
әлемдегі химия саласы экономиканың нақты секторының басқа салалары
үшін шикізатты, жартылай өнімдерді, материалдарды ірі жеткізушілердің
бірі болып табылады.
Химия өнеркәсібіндегі кәсіпорындар саны мен қызметкерлер санының
өзгеруін талдау
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Кесте 10 химия өнеркәсібіндегі персонал саны
Көрсеткіштер
Негізгі қызмет түрі "Химия өнеркәсібі" бар
өнеркәсіп кәсіпорындарының саны"
Негізгі қызмет персоналының саны, мың
адам
ҚР ҰЭМ КК көзі

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

223

220

217

223

206

14

13,6

13,6

14,2

14,8

212
16,1

2015 жылы химиялық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны 2014
жылмен салыстырғанда айтарлықтай төмендеді. Осы кезеңде 11 кәсіпорын
қосылды. Санның 2,1 мың адамға қысқаруы ірі кәсіпорындардың
жабылуына, өндіріс рентабельділігінің болмауына және айналым
қаражатының жетіспеушілігіне байланысты. Кәсіпорындар санының артуы
көптеген шағын өндірістердің пайда болуымен байланысты.
2019 жылғы жағдай бойынша өңірлік бөліністе ірі және орта химия
кәсіпорындарын орналастыру мынадай түрде ұсынылған:
Оңтүстік Қазақстанда минералды тыңайтқыштар, тұрмыстық химия
құралдары, лактар мен бояулар өндіретін кәсіпорындар, сондай-ақ
техногендік қалдықтарды өңдейтін кәсіпорындар орналасқан. Республиканың
оңтүстігінде бір ірі кәсіпорын - "Қазфосфат" ЖШС (Жамбыл облысы).
Батыс Қазақстанда бейорганикалық химия өнімдерін, жарылғыш
заттарды, минералдық тыңайтқыштарды өндіретін кәсіпорындар орналасқан.
Қазақстанның батысында екі ірі кәсіпорын бар - "ҚазАзот" ЖШС
(Маңғыстау облысы) және "Ақтөбе хром қосындылары зауыты" АҚ (Ақтөбе
облысы), сондай - ақ бір тоқтап тұрған орта кәсіпорын - "Нитрохим "оқдәрілерді кешенді кәдеге жарату қазақстандық орталығы" ЖШС (Ақтөбе
облысы).
Солтүстік және Шығыс Қазақстанда лактар мен бояулар, полиэфирлі
шайырлар, жарылғыш заттар, газқағарлар мен респираторлар, өсімдіктерді
қорғау құралдары, сондай-ақ металлургия өндірісінің жанама өнімі ретінде
күкірт қышқылын өндіретін кәсіпорындар орналасқан. Республиканың осы
аймағында орта кәсіпорындар - "Каустик" АҚ (Павлодар облысы), "ОрикаҚазақстан" АҚ, "Үлбі-ФторКомплекс" ЖШС, "Серебрянск бейорганикалық
өндіріс зауыты" ЖШС (Шығыс Қазақстан облысы) орналасқан. Сонымен
қатар, Шығыс Қазақстан облысында "Қазмырыш" АҚ (күкірт қышқылын
шығаратын ірі металлургиялық кәсіпорын) орналасқан.
Орталық Қазақстанда лактар мен бояулар, жарылғыш заттар,
өсімдіктерді қорғау құралдары мен тұрмыстық химия кәсіпорындары
орналасқан. Республиканың осы өңірінде Химиялық кәсіпорындардың ең көп
саны, оның ішінде өндірісінің жанама өнімі күкірт қышқылы болып
табылатын металлургия саласының ірі кәсіпорындары ("Арселор Миттал
Теміртау" АҚ, "Қазақмыс "корпорациясы" ЖШС, Қарағанды облысы),
сондай
ақ
Қарағанды
облысындағы
оннан
астам
орта
кәсіпорындар-"Максам Қазақстан" ЖШС, "Вертекс-Иницатив" ЖШС,
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"Эгофом" ЖШС, "Alian Paint" ЖШС, "гербицидтер" ЖШС, "ПрогрессСельхозхим" ЖШС және басқа да кәсіпорындар орналасқан.
11-кесте Химия өнеркәсібі қызметінің көрсеткіштері
Көрсеткіштер
Өнім (тауарлар,
қызметтер) өндіру
көлемі, млн. теңге
Нақты көлем индексі
(бұдан әрі - НКИ)), %
Өнеркәсіп өнімінің
жалпы көлеміндегі
саланың үлесі, %
Өңдеуші өнеркәсіп
өнімінің жалпы
көлеміндегі саланың
үлесі, %
Жалпы қосылған құн
(бұдан әрі - ЖҚҚ), млн.
теңге
Саланың ЖІӨ-дегі үлесі,
%
ҚР ҰЭМ КК көзі

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

53912

54064

72258

106157*

85542*

95,3

103,6

128,6

109,3

76,3

1

0,8

0,9

1,1

1

2,9

2,2

2,4

3,2

2,9

20785,4

24719,4

35201,7

50982,4

44128,4

0,74

0,57

0,69

0,76

0,64

43170
111,7
1,1

2,8

18693,8
0,84

Техникалық регламенттер мен стандарттарды енгізу
Экспортталатын өнімнің сапасын әлемдік аналогтар деңгейіне дейін
арттыру, отандық өнімнің шет елдерде тартымдылығын арттыру мақсатында
технологиялық регламенттерді енгізу, халықаралық талаптарға сәйкес
мемлекеттік стандарттарды әзірлеу және енгізу көзделеді.
2020 жылдан 2025 жылға дейінгі кезеңде 9 техникалық регламентті
енгізу жоспарланып отыр; 013 "Техникалық реттеу және метрология
саласындағы қызметтер" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде халықаралық
талаптармен үйлестірілген 225 мемлекеттік стандарттарды, оның ішінде 145
сынау әдістеріне және 80 мемлекеттік стандартты өнімге әзірлеу және енгізу;
физика-химиялық,
оптикалық-физикалық
және
микробиологиялық
өлшеулерді қазіргі заманғы әдістермен жүргізу үшін хроматография мен
спектрометрияның меншікті электр өткізгіштігінің рН-метриясы бойынша
мемлекеттік эталондарды.
Қабылдауға ұсынылатын стандарттар химиялық өнімнің келесі
түрлеріне бағытталған:
1) тыңайтқыштар -11;
2) газ және аэрозоль анализаторлары -12;
3) электрондық техника материалдары -3;
4) жарылғыш заттар -9;
5) парфюмерлік және косметикалық бұйымдар -11;
6) болат аппараттар, беттік-белсенді заттар -9;
7) зертханалық аспаптар -81;
8) зертханаға арналған жабдықтар -20;
9) тұрмыстық химия тауарлары -17;
10) химиялық талдау әдістері -52.
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Химия саласында жаңа техникалық регламенттер мен стандарттарды
әзірлеуге және енгізуге байланысты мынадай мүдделі тараптар хабардар
етіледі: химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру мен тұтынуды жүзеге асыратын
өнеркәсіп кәсіпорындары мен сатып алушылар; регламенттер мен
стандарттардың талаптарына сәйкестігін бағалауды жүргізетін және өнімнің
сапасы мен қауіпсіздігін растайтын тиісті сертификаттар беретін
мамандандырылған орталықтар мен зертханалар, сондай-ақ осы саланы
бақылайтын мемлекеттік органдар.
Техникалық регламенттер мен стандарттар, сондай-ақ оларды
орындамағаны үшін жауапкершілік шаралары химиялық өнімді өндіретін
және тұтынатын өнеркәсіп кәсіпорындарына, мамандандырылған орталықтар
мен зертханаларға өз қызметінде пайдалану үшін бағытталатын болады.
Аталған құжаттар Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа
технологиялар министрлігінің сайтында орналастырылатын болады.
Бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын техникалық регламенттер
мен стандарттарға сәйкес өндірілген өнімді сатып алу мен пайдаланудың
сапасы мен қауіпсіздігін растау артықшылықтары мен белгілерін түсіндіретін
жарнамалық акциялар өткізілетін болады.
Осы саланы бақылайтын мемлекеттік органдар белгіленген тәртіппен
қабылданатын шаралар туралы хабардар етілетін болады.
Өндірістерді технологиялық жаңғыртуды қамтамасыз ету
2-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді-ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1378
қаулысымен.
026 "Өнімділік-2025 бағыты шеңберінде Инновациялық гранттар беру"
бюджеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа химиялық өнімдер жасау, химия
кәсіпорындарының технологиялық проблемаларын шешу, химия өнімдерін
басқа салалар кәсіпорындарында қолдану жөніндегі мақсатты қолданбалы
ғылыми-зерттеу бағдарламаларын іске асыру болжанады.
Бағдарламалар мемлекет, мамандандырылған қорлар, мүдделі
кәсіпорындар тарапынан зерттеулер жүргізуге арналған тапсырысты тең
бірлесіп қаржыландыру қағидатына негізделетін болады. 2020 жылы
қаржыландыру қажеттілігін және оларды іске асырудағы негізгі әріптестерді
айқындай отырып, бағдарламаларды құрылымдау жүргізілетін болады.
Келесі жылдары зерттеулерді тікелей іске асыру жүзеге асырылатын болады.
Бұл жұмыстарды қазақстандық және жетекші шетелдік зерттеушілер
әзірлемелердің әлемдік озық деңгейін қамтамасыз ету мақсатында бірлесіп
қатысу қағидаттарында орындайтын болады. Осындай принциптерде жаңа
химиялық өнімдер жасауға және басқа салалардың кәсіпорындарында
химиялық өнімдерді қолдануға гранттар бөлу қажет.
"Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы"
2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының заңын (бұдан әрі –
заң) іске асыру мақсатында Заңның 20-бабында көрсетілген тоғыз бағыт
бойынша өтінім беру сипатында инновациялық гранттар беру түрінде
мемлекеттік қолдау жүзеге асырылады.
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Индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру бойынша
шығындардың бір бөлігін өтеу және (немесе) төлеу жолымен индустриялықинновациялық қызмет субъектілеріне инновациялық гранттар беру мәселесі
пысықталатын болады.
Химиялық өндіріс саласында мамандандырылған инжинирингтік
компания құру мәселесі пысықталатын болады, оның қызметі қазақстандық
мамандар қатарынан кемінде 30 білікті инженерлерді даярлауға, өндірістерді
жобалау бойынша қазіргі заманғы әдістемелер мен халықаралық
стандарттарды
енгізуге,
саладағы
инжинирингтік
қызметтердегі
қазақстандық
қамтуды
кемінде
40%-ға
дейін
ұлғайтуға,
сала
кәсіпорындарының қызметін ғылыми-инжинирингтік сүйемелдеу жүйесін
қалыптастыруға бағытталатын болады.
Минералдық-шикізат базасын дамыту
3-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді-ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1378
қаулысымен.
Өткен жылдары калий тұздары кен орындарында орындалған жұмыстар
бойынша қолда бар геологиялық, геофизикалық, технологиялық, химиялықталдамалық және өзге де материалдарды зерделеу көзделіп отыр. Зерттеу
барысында қолда бар деректерді талдау және компьютерлік үлгілеу және
геологиялық барлау жұмыстарының жобасын әзірлеу көзделуде.
Химия өнеркәсібі үшін шикізат кен орындары бойынша іздеу
жұмыстары жүргізілетін болады.
Әкімшілік кедергілерді алып тастау
4-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді-ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1378
қаулысымен.
Химиялық өнімнің құнын қалыптастыруға олардың әсерін азайту және
қажетті рұқсаттарды алу уақытын үнемдеу мақсатында прекурсорлардың
өндірісі мен айналымын реттеу саласында қарау және рұқсат беру
мерзімдерін қысқарту бойынша жұмыстар жүргізілетін болады.
Қазақстан Республикасының аумағында химиялық өнімнің айналымын
реттеу саласындағы рәсімдерді оңайлату мақсатында химиялық өнімді тіркеу
жөніндегі мемлекеттік қызмет ішінара автоматтандырылатын болады.
Инфрақұрылымдық қамтамасыз ету
5-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді-ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1378
қаулысымен.
Жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру үшін инфрақұрылымды
дамыту және отын-энергетика ресурстарын мынадай өндірістерге жеткізуді
ұйымдастыру қажет:
Жамбыл облысында кешенді минералдық тыңайтқыштар өндіру
зауытын салу жобасы бойынша: 20 км темір жол, 20 км автожол.
Моноаммоний фосфат, диаммоний фосфат өндіретін зауыт салу жобасы
бойынша: 35 км темір жол, 35 км автожол, 5 км электр беру желісі.
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Жамбыл облысында кешенді минералдық тыңайтқыштар өндіру
зауытын салу жобасын энергетикалық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету
мәселесі пысықталатын болады.
Жамбыл облысында кешенді минералдық тыңайтқыштар өндіру
зауытын, Оңтүстік Қазақстан облысында азот-фосфор тыңайтқыштарын
өндіру зауытын салу жобаларын көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету
мәселесі пысықталатын болады.
Газ құбырын пайдалануға беру газ қажеттілігін жаңа өндірістік
қуаттарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Өткізу нарықтарына тиімді қол жеткізуді қамтамасыз ету
6-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді-ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1378
қаулысымен.
Ішкі сұраныс әлеуетін іске асыру отандық өндірістің минералдық
тыңайтқыштары мен арнайы химикаттарын ішкі тұтынуды ынталандыру
жолымен жүргізілетін болады. Аталған іс-шара ауыл шаруашылығы
өндірушілерін субсидиялау көлемін ұлғайту және субсидияланатын
минералдық тыңайтқыштар мен отандық өндірістің агрохимиялық
өнімдерінің ассортиментін кеңейту арқылы агроөнеркәсіптік кешенді дамыту
жөніндегі бағдарлама шеңберінде іске асырылатын болады. Бұл ретте
субсидиялау көлемін ұлғайту минералдық тыңайтқыштарды шығару
көлеміне мөлшерлес отандық өндірістерді пайдалануға беру мерзімдеріне
сәйкес жүргізілетін болады.
Сондай-ақ, жаңа Химиялық өндірістердің өнімдерін енгізе отырып,
мемлекет мұқтажы үшін Отандық әлеуетті өнім берушілерден сатып
алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) номенклатурасын
кеңейту жөніндегі қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы мәселе пысықталатын болады.
2020 - 2024 ж.022 "Экспорттаушы-2020 бағыты шеңберінде
қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарықтарға жылжытуға
жәрдемдесу" бюджеттік бағдарламасы шеңберінде қазақстандық химия
өнімінің танымал имиджін жасау, Халықаралық көрмелер мен
симпозиумдарға қатысу жөніндегі іс-шараларды іске асыруға отандық өнім
экспорттаушы химия кәсіпорындарының шығындарын өтеу арқылы
сервистік және қаржылық қолдау жүзеге асырылатын болады (расталған
шығындардан, бірақ өтінім берушіге белгіленген ең жоғары шектерден
аспайтын).
Химиялық өнімнің экспортына лицензия алу процедурасы жеңілдетіледі,
әр министрлікте келісім беру мерзімі қысқартылады.
Химия өнеркәсібі кәсіпорындарын қаржылық қолдау
7-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді-ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1378
қаулысымен.
Химия саласында инвестициялық жобаларды іске асыру үшін жаңа
бизнес-бастамаларды қолдауға, кәсіпкерлік секторды сауықтыруға және т. б.
бағытталған қолданыстағы ("Бизнестің жол картасы-2025" бағдарламасы)
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және әзірленетін бағдарламалар шеңберінде қаржылық қолдау шаралары
көрсетілетін болады.
Химия өнімдерін өндіру бойынша шағын және орта бизнес
кәсіпорындарының инвестициялық жобаларына жеңілдікті кредит беру
ұйымдастырылатын болады.
Білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету
8-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді-ҚР Үкіметінің 20.12.2013 № 1378
қаулысымен.
Білім беру жүйесі басым кіші саланың ағымдағы қажеттіліктерін қажетті
кадрлар санымен қамтамасыз етеді. Алайда, перспективалық қажеттіліктерді
қанағаттандыру үшін басым салалардағы жаңа жобаларды іске асыру үшін
кадрлық қажеттіліктер туралы деректерді ескеру қажет. Осылайша, білім
беру жүйесі бүгінгі ғана емес, сонымен қатар саланың болашақ дамуын
білікті кадрлармен қамтамасыз етуі тиіс.
Жаңа ірі кәсіпорындарды ашу кезінде саланы қарқынды дамыту
қажеттілігі білікті кадрлардың қосымша санын талап етеді.
Химия өнеркәсібінің 12 орта техникалық және жоғары мамандықтары
бойынша кадрларға қажеттілік жоғары оқу орындары мен кәсіптік оқу
орындарында даярлау есебінен өтелетін болады.
Саланың өнеркәсіптік кәсіпорындарының өкілдеріне жыл сайын
химиялық өнеркәсіп кәсіпорындары үшін қажетті тиісті мамандардың орны,
мамандануы, саны мен даярлау мерзімдері туралы хабарлама жіберілетін
болады. Саланы білікті кадрлармен қамтамасыз ету үшін кәсіптік-техникалық
білім беру жүйесін жетілдіру, кәсіпорындардың нақты мамандықтар
бойынша кәсіптік-техникалық білім берудің жұмысшы кадрларына
қажеттілігіне тұрақты мониторинг жүргізу жөніндегі жұмыстар жүргізілетін
болады.
Экономиканың нақты секторының отандық салаларын кадрлық
қамтамасыз ету проблемаларының бірі Қазақстанда инженерлік-техникалық
білімі бар мамандарға, сондай-ақ жұмысшы кәсіптерге ғылыми негізделген
қажеттіліктің болмауы болып табылады.
Осыған байланысты республикада Қазақстанның салалары мен
өңірлерін кадрлық қамтамасыз етуді болжаудың интеграцияланған
экономикалық-математикалық моделі әзірленетін болады. Бұл модель
Қазақстан өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын негізге ала отырып,
жоғары білім беру, сондай-ақ кәсіптік білім беру жүйесінде әртүрлі
деңгейдегі мамандарды даярлау, кәсіби қайта даярлау және біліктілігін
арттыру процестерін жедел басқаруға бағдарланатын болады.
2023 жылы республикалық бюджеттен 012 -"білім беру объектілерінің
сейсмотұрақтылығын күшейту үшін білім беру объектілерін салуға және
қайта жаңартуға Астана, Алматы қалаларының облыстық бюджетіне және
Алматы қаласының бюджетіне берілетін нысаналы даму трансферттері"
бағдарламасы бойынша химия өнеркәсібі кәсіпорындарының жұмысшы
мамандықтарының кадрларын (аппаратшылар, химиялық жабдықтарды
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жөндеу
жөніндегі
слесарлар,
бақылау-өлшеу
аспаптары
мен
аппаратураларының слесарлары, монтажшылар және т. б.) даярлау
мақсатында бөлінген қаражат шеңберінде Тараз қаласында 600 орын.
Кадрларды даярлау импорт алмастыратын және/немесе экспортқа
бағдарланған өнім алу мақсатында жаңа технологияларда жұмыс жасауды
көздейтін өндірістердегі жұмыс үшін бағдармен жүзеге асырылатын болады.
Химия өнеркәсібі бойынша ірі инвестициялық жобалардың Кадрлық
қажеттілігі осы бағдарламаға 3-қосымшада келтірілген.
Химия саласы үшін мамандық бойынша кадрларға қажеттілік
Қазақстанның жоғары оқу орындары мен ТжКБ оқу орындарында кадрлар
даярлау есебінен қамтамасыз етіледі.
Жергілікті жерлерде жеке басшыларды бекіте отырып, өндірістік
кәсіпорындарда 3 ай мерзімге өндірістік практикадан өту жүйесі енгізілетін
болады.
Саланың қоршаған ортаға әсерін төмендету жөніндегі іс-шаралар
Жұмыс істеп тұрған химиялық өндірістер үшін тарихи ластануларды
жою маңызды міндет болып табылады. Осы мақсатта, атап айтқанда,
"ҚазАзот" ЖШС-де (Ақтау қ.) 2021 жылға дейін 570 млн. теңгеге көлемі 40
000 тонна радиоактивті металл сынықтарын, сондай-ақ жалпы сомасы 1,9
млрд. теңгеге басқа да тарихи ластануларды жою жоспарланған. "АгрофосОңтүстік" ЖШС-де (Шымкент қ.) қуаты жылына 30 мың тонна фосфорлы
минералды тыңайтқыштар шығаратын зауытты жобалау аяқталуда. Өндіріс
үшін шикізат болып бұрынғы Шымкент фосфор зауытының аумағында 1963
жылы салынған шлам жинағыштарда орналасқан "кедей" фосфорлы шламдар
мен құрамында фосфорлы ұсақтар қызмет етеді. Құрамында фосфоры бар
шламдардың жалпы көлемі 250,7 мың тоннаны, құрамында фосфоры бар
ұсақ-түйек-120,0 мың тоннаны құрайды.
Жобаларды іске асыру шеңберіндегі саланың перспективалары
(нарық көлемі, жоспарланған жобалар, болашақта сұраныстың
негіздемесі)
Қазақстанда дезинфекциялау құралына арналған шикізат өндірісінің
жаңа технологиясы әзірленді. 2015 жылдан бастап Павлодарда барлық
белгілі микробтар мен вирустарды жүз пайызға жойып жіберетін хлорлы
таблеткалар дайындалады. Бірақ олар үшін шикізат Қытайда сатып алынған.
"Біз хлорлы дезостерилхлораға арналған шикізат өндіру технологиясын
өзіміз әзірледік. Бұл технологияның инновациялығын Қытай ғылыми
институты растады", – деді ол. Kursiv.kz Павлодар "Бо-На" компаниясының
техникалық директоры, химик Борис Шаров. Бұл енді кәсіпорын шикізатты
Аспан асты жерінен сатып алмайды, ал өндіріске толықтай отандық
дезинфекциялайтын өнімді іске қосады деген сөз. "Бо-На" компаниясы
дезинфекциялайтын құралдардың 30-ға жуық түрін өндіреді, олардың
арасында қазір танымал қолға арналған антисептиктер де бар. Өнімнің негізгі
түрі хлор таблеткалары болып табылады, олар медициналық мекемелерде
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белсенді қолданылады. Дезинфекциялау өнімдеріне сұраныстың артуына
коронавирустың қазіргі пандемиясы әсер етті. "Бұрын біз тәулігіне 300
килограмм хлор таблеткаларын өндірдік. Қазір коронавирус айналасындағы
дүрлігуден кейін өндіріс тәулігіне 800 килограмға дейін өсті. Қажет болған
жағдайда қуатты бір тоннаға дейін арттыра аламыз", - дейді Б.Шаров. Оның
айтуынша, елдегі төтенше жағдайға байланысты Үкімет өнімді өз қолына
бөлуді қолға алды, компания тауарды өз қалауы бойынша бере алмайды.
Негізінен бұл медициналық ұйымдар мен ірі компаниялар. Бизнес жүргізуге
өз түзетулерін жабық шекаралар да енгізуде. Қазір компания өз өнімдерін
өндіру үшін Қытай өндірісінің трихлоризоцианур қышқылын пайдаланады.
Бірақ жақын арада павлодарлық химиктер дезинфекциялық құралдар
өндірісін оқшаулап, өндірісті қалдықсыз етуге уәде береді.
Көкшетау
қаласындағы
"тұрмыстық
химия
зауыты"
ЖШС
тұтынушыларды экологиялық жағынан өз өнімдерін тартады. Кәсіпорын
Қазақстанның солтүстік аймақтарында кең сатып алу сұранысы бар беттерге
арналған жуу және дезинфекциялау құралдарының кең тізбесін шығарады.
Елімізде коронавирус пандемиясы төңірегіндегі жағдайдың шиеленісуіне
байланысты облыс тұрғындарын антисептикалық құралдармен қамтамасыз
ету үшін жергілікті зауыт өнімнің осы түрін өндіруге кірісті. "Біздің зауыт
қысқа мерзімде антибактериалды және антисептикалық өнімдердің жаңа
өндірісін қайта бағыттап, ретке келтірді. Бүгінгі күні 15 000 литр
антисептикалық өнім дайындауға "Есіл "ӘКК" шарт жасалды. Өндіріс толық
қуаттылықпен жұмыс істейді, біз компоненттердің жаңа түсімін күтеміз", деді зауыт директоры Фарук Құрманаев. Кәсіпорын басшысының ақпараты
бойынша, антисептикалық өнімнің құрамына дезинфекциялық концентрат,
Жергілікті Айдабол спирт зауытында өндірілетін этил спирті, глицерин,
отдушка және ерекше қоспалар кіреді. Кәсіпорынның өндірістік қуаты айына
шамамен 60 мың литр қаражат шығаруға мүмкіндік береді. Өнім көлемі 1, 5
литр және 220 миллилитр сыйымдылықтарға құйылады. Айта кетейік, өнім
бағасы өңірдегі ең төмен баға болып табылады. Мәселен, 1 литр құны 1500
теңге. Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың 12 наурызында ДДҰ
пандемия туралы хабарлауына байланысты Қазақстанның бас санитарлық
дәрігері Жандарбек Бекшин санитарлық-жұқпалы режимді күшейтуді қаулы
еткен болатын. 16 наурыздан бастап елде халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз
ету үшін төтенше жағдай жарияланды.
Өзбекстан үкіметі" Узхимпром "мемлекеттік компаниясының құрамына
кіретін екі кәсіпорынның қызметіне қатысты № 120 қаулы қабылдады, оған
сәйкес" Аммофос-Максам " кәсіпорны акцияларының 51% Алмалық тау-кен
металлургия комбинатына (АММК) сенімді басқаруға бес жылға беріледі.
ТМКҚ жарғылық капиталына Қызылқұм фосфорит кешенінің жарғылық
капиталының 100% енгізіледі. Қызылқұм фосфорит кешені фосфорит өндіру
және
байыту,
аммофос-Максам
—
аммофос,
суперфосфат,
моноаммонийфосфат өндірумен айналысады. АММК мыс, мырыш, мыс
құбырларын шығарады.
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Украина Үкіметі 1 маусымға дейін Жаңа коронавирустың пандемиясы
жағдайында этил спиртін экспорттауға тыйым салу туралы шешім
қабылдады, деп мәлімдеді Премьер-Министр Денис Шмыгаль вTelegramарнасында. "Үкімет 1 маусымға дейін Украина аумағынан этил спиртін
экспорттауға тыйым салу туралы шешім қабылдады. Этил спиртін өндіретін
кәсіпорындардан шығатын бақылау бекеттері спирттің қайда және кімге
жөнелтілетініне бақылауды қамтамасыз етуі тиіс", - деді Шмыгаль. Бұған
дейін Украина Үкіметі 12 наурыздан 3 сәуірге дейін коронавирус салдарынан
ел аумағында карантин енгізді. Беларусь мұнай-химия кәсіпорындары
Түркияда 2 млн еуродан астам келісім жасасты.
Жобаны іске асырудың мүмкіндігі мен орындылығын айқындау
Пестицидтер индустриясында жаңа ойыншылардың пайда болу
мүмкіндігін талдау
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Қазақстан
БЭК
Жаһандық
Мысал үшін Syngenta пестицидтерінің әлемдік өндірушісін қарастырайық.
Компанияның 26 000-нан астам қызметкері әлемнің 90 елінде жұмыс істейді.
Қазіргі уақытта компания әлемдегі 400-ден астам университеттермен, ғылымизерттеу институттарымен және коммерциялық ұйымдармен ынтымақтасады. Бұл
осы саланың өндірістік қуаты мен қызмет көрсету жүйесі үлкен екенін көрсетеді.
Пестицидтер соңғы өнім болып табылмайтынына қарамастан, ол әлі де
бренд бәсекелестігімен бетпе-бет келеді. Syngenta Компаниясының негізгі
брендтері-Actara, Amistar, Callisto, Cruiser, Dual Gold, Gramoxone, NK, hilleshög,
s&g, Rogers.
"Astana-Nan Chemicals" ЖШС 2011 жылы қуаттылығы жылына 12,6 мың
тонна гербицидтер мен пестицидтер шығаратын зауытты іске қосты. Жобаның
құны 3,5 млн. АҚШ.
Syngenta швейцариялық компаниясы өсімдіктерді қорғау құралдарын
әзірлеушілер мен өндірушілер арасында көш бастап келеді және жоғары сапалы
тұқымдар нарығында үшінші орынға ие. Препараттардың бай ассортиментінің,
қуатты технологиялық базаның және үлкен ғылыми-зерттеу әлеуетінің арқасында
компания әлемдік Агробизнесте көш бастап келеді. Кең ауқымды инвестициялар
дәстүрлі, сондай-ақ жаңа технологиялармен жүзеге асырылады. Компания тек
маркетингке және өнімді жылжытуға 2,1 млрд. АҚШ долларына және ҒЗТКЖ-ға
1,1 млрд. АҚШ.
Бөлу арналары пестицидтер индустриясында маңызды рөл атқарады,
өйткені өндірілетін өнім көп жағдайда әртараптандырылған және Агро өнеркәсібі
бар әлемнің әрбір елінде тұтынылады. Бұл өнімнің үлкен көлемін бөлу үшін
тарату арналарының үлкен және жөнделген желісі қажет екенін көрсетеді.
Алдыңғы тармақта келтірілгендей, Syngenta компаниясы 2 млрд. АҚШ долларын
құрады, бұл бөлуге жоғары шығындарды көрсетеді.
Мемлекет тарапынан экологиялық санкцияларды енгізу өнімнің соңғы
бағасына қатты әсер етеді және сол арқылы өндірісті рентабельді етеді.
Алдыңғы бөлімнен қалай көруге болады, пестицидтер индустриясындағы
ірі ойыншылар химикаттар өндіретін ірі компаниялар болып табылады. Осыған
байланысты, бірегей өнімі бар нарықта жаңа ойыншы пайда болған кезде ескі
ойыншылардың осы кәсіпорынды сатып алуға қызығушылығы болуы мүмкін.
Мысалы, егер жаңа ойыншы ТМД-да өндірілмейтін пестицидті өндіргісі келсе,
сол арқылы осы нарықты өзіне алып, ірі өндіруші осы кәсіпорынды сатып алуға
мүдделі болады, оның одан әрі дамуы немесе мұздату.
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Масштабтау әсері

Өнімді баптау

Бастапқы капитал
салымдарының
көлемі

Мөлшеріне
байланысты емес
шығындар
Тарату арналарына
қол жеткізу

Мемлекеттік саясат
"Ескі"
қатысушылардың
күтілетін жауап
әрекеттері.

жаңа

Қазақстан
БЭК
Жаһандық
Өндірілген аммиактың 85% - ы оны өндіру орындарында пайдаланылады.
Сондықтан өндірілген өнім көлемі шектес елдердің жергілікті сұранысымен және
сұранысымен қатаң шектесетін болады. Қазақстан үшін азот өнімдеріне
Қырғызстан, Ресей және Белоруссия тарапынан сұраныс бар. Сондай-ақ, елдегі
азот тыңайтқыштарына ішкі жасырын сұраныс үлкен. Тыңайтқыш өндірісіндегі
масштабтың әсері үлкен мәнге ие, өйткені үлкен өндіріс кезінде өнімнің бағасы
төмендейді. Қазақстан үшін әлемдік өндірушілермен бәсекелесу үшін шығуда
төмен бағаға ие болу өте қажет, өйткені тасымалдау шығындары тіпті ел ішінде
де соңғы өнімнің бағасына қатты әсер етеді. Әлемдегі өндіріс технологияларына
көптеген компаниялар ие.
Азот өнімдерін өндіру сегментінде брендтің маңызы зор емес. Өнімді
тұтынушы (агросектор) негізінен өнім бағасына сүйенеді.
Өндіріске арналған
Yara компаниясы
капитал салымдарының ең
2011
жылы
аз көлемі, мысалы, жылына
Голландияда жылына
250 мың тонна карбамид (ең
500 мың тонна азот
аз мүмкін көлем) 213
тыңайтқыштарын
млн.еуро қажет болады. Ал
өндіретін жаңа зауыт
жылына 830 мың тонна
іске
қосты,
оның
карбамид өндірісі 527 млн.
сомасы 400 млн. АҚШ.
еуроны құрайды.
Азотты тыңайтқыштардың әлемдік өндірушісі Yara Норвегиялық
компаниясы 2011 жылы 123 млн. АҚШ тек ҒЗТКЖ.
Yara компаниясы әлемнің 50-ден астам елінде орналасқан 200-ден астам
терминалдарды, қоймаларды, араластырғыш және буып-түю қондырғыларын
қамтитын және дайын өнімді әлемнің 130-дан астам еліне тарататын ғаламдық
тарату арналары мен маркетингтік желілерді дамыту арқылы өзінің әлемдік
қатысуын дамытады.
Бұл фактор азот тыңайтқыштары индустриясына әсер етпеуі тиіс, өйткені
оның өндірісі барлық жерде жүзеге асырылады және елдің игілігі болып
табылмайды. Аммиакты селитраға қатысты экология және қауіпсіздік жөнінде
белгілі бір санкциялар қолданылуы мүмкін, өйткені бұл өнім тек тыңайтқыштар
үшін ғана емес, жарылғыш заттарды өндіру үшін де шикізат болып табылады.
Әлеуетті бәсекелестерді жою үшін ірі ойыншылар тарапынан бағаның
әдейі төмендеуі мүмкін.

Фосфор өнімдері индустриясында жаңа ойыншылардың пайда болу
мүмкіндігін талдау
Фактор
Масштабтау әсері

Қазақстан
Қазақстанда өндірілетін
фосфор өнімдері негізінен
экспортқа бағытталған.
Демек, өндіріс көлемінің
көбінде өсуі әлемдік
сұранысқа байланысты
болады. Қазақстан фосфор
өнімдерін өндірудің қажетті
технологияларына ие,
сондай-ақ маңызды,
Қазақстан фосфордың
әлемдік қорының 1/3-іне ие
(кеннің теңгерімдік қоры 5
млрд.тоннаға дейін есепке
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БЭК
Ресей фосфор өнімінің
ірі әлемдік өндірушісі
болып табылады. Ірі
компаниялардың
өндірістік қуаттарының
орташа көлемі жылына
шамамен 500 мың
тоннаны құрайды. Бұл
БЭК шеңберінде
фосфор нарығында
бәсекеге қабілетті болу
үшін 500 мың тоннадан
кем емес өндіріс көлемі
болуы қажет екенін

Жаһандық
2012 жылдың соңында
Мароккода OSP SA
компаниялары Bunge
fertilizantes-мен
бірлесіп қуаты жылына
450 мың тонна фосфор
қышқылының жаңа
өндірісін іске қосу
жоспарлануда.
2011 жылы Тунисте
Tifert БК қуаты жылына
360 мың тонна фосфор
қышқылының жаңа
өндірісін іске қосты.

алынған 50 фосфорит кен
орны анықталды). 2017
жылы "Chilisai Chemicals"
ЖШС жылына 1,7
млн.тонна МАФ/ДАФ
өндіруді жоспарлап отыр.
"Қазфосфат" ЖШС 2013
жылға дейін 800 млн.
бұл құрамында
фосфор бар кенді өндіру
көлемін ұлғайтуға
мүмкіндік береді
жылына 4,3 млн т
дейін, минералды
тыңайтқыштар (аммофос)
шығару-550 мыңға дейін.
жылына 180 мың т
дейін, термиялық фосфор
қышқылы-жылына 178,9
мың т дейін, натрий
триполифосфаты-жылына
165,8 мың т дейін.

Өнімді баптау

Бастапқы капитал
салымдарының
көлемі

Мөлшеріне
байланысты емес
шығындар
Тарату арналарына
қол жеткізу
Мемлекеттік саясат
"Ескі"
қатысушылардың
күтілетін жауап
әрекеттері.

көрсетеді. Ресей,
Белоруссия сияқты,
фосфор өнімдерін
өндіру
технологияларына ие.
Фосфор өнімдерін
өндіру технологиясы
кен орны мен шикізатқа
байланысты белгілі
және тек шамалы ғана
түрленеді. Шикізат
тазалығы факторы да
маңызды емес, өйткені
таза шикізатқа ие, оны
тазалау және қайта
өңдеу шығындары есе
азаяды. Мысалы,
"Фосагро" шикізаты
фосфат
шикізатын басқа да ірі
әлемдік өндірушілердің
кенімен салыстырғанда
уыттылық пен
радиоактивтіліктің
неғұрлым төмен
көрсеткіштері. Бұл
компанияға шикізат

Иорданияда 2013
жылға қарай қуаты
жылына 500 мың тонна
фосфор қышқылын
өндіретін жаңа зауыт
жұмысын бастау керек.
(Жергілікті Jordanian
Phosphate Mines
Company (JPMC) және
үнді Indian Farmers
Fertiliser Cooperative
Limited (IFFCO))
2011 жылдың
ортасында Saudi
Arabian Mining
Company (MA ' aden)
SABIC компаниясымен
бірлесіп, Ras az Zawr-да
диаммонийфосфат
өндіру бойынша жалпы
қуаты жылына 3 млн.т.
жаңа ірі кешенді іске
қосты. Кешенге
фосфор, күкірт
қышқылы және фосфат
тыңайтқыштарын
өндіретін зауыттар
кіреді. Бұ
Фосфор өнімдері брендті бәсекелестікке ұшырамайды, себебі өнеркәсіптік
қолдану пәні болып табылады. Маңыздылық тек соңғы өнімнің сапасы мен
сипаттамалары.
"Chilisai Chemicals" ЖШС
Сауд Арабиясында
жылына 1,7 млн.тонна
Maaden Phosphate
МАФ/ДАФ өндіруді
Company компаниясы
жоспарлап отыр, оның 600
2012 жылы жылына 2
млн.
900 мың тонна ДАФ
өндірісін іске қосты.
АҚШ.
"Фосагро" шығындары
2011 жылы 4,3 млн.
АҚШ доллары (640
млн.)
Тарату арналары фосфор өнімдерін өндіру кезінде маңызды рөл атқарады,
өйткені соңғы тұтынушы мен шикізат әдетте бір-бірінен алыс қашықтықта
болады.
Фосфор шикізаты бар мемлекет нарықта монополиялық билікті барынша
қалайды, өйткені фосфор өнімінің қорлары бар елдер көп емес.
Фосфор өнімдерін ірі өндірушілер нарықта өзінің қатысуын
монополияландыру үшін жаңа ойыншының қуатын сатып алуға мүдделі болады.

Лак-бояу өнімдері индустриясында жаңа ойыншылардың пайда
болу мүмкіндігін талдау
Фак
тор
Масштабта
у әсері

Қазақстан
Қазақстан
нарығындағы
лак-бояу өнімдеріне сұраныстың
50% - ға қанағаттандырылуын,

БЭК
ЛБМ-ның ресейлік
және
әлемдік
өндірушілерінің көлемін
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Жаһандық
Әлемде лактар мен
бояулар өндірісі 200 литр,
сондай-ақ 200 000 литр

сондай-ақ ТМД-ның көршілес
елдерінің
нарықтарындағы
сұраныстың ұлғаюын ескере
отырып, бәсекеге қабілетті көлем
өндіру мүмкіндігі бар.

Өнімді
баптау

Бастапқы
капитал
салымдары
ның көлемі
Мөлшеріне
байланыст
ы емес
шығындар
Тарату
арналарын
а қол
жеткізу
Мемлекетт
ік саясат

салыстыра отырып, лактар көлемінде
өндірілуі
мен бояулар өндірісінің ең мүмкін. Негізінен, лактар
төменгі бәсекеге қабілетті мен
бояулар
өндірісі
көлемі жылына 70 000 тұтынушының
тонна ауданда болуы тиіс талаптарына байланысты
деген қорытынды жасауға болғандықтан,
бір
болады. Өндірушілердің өндірісте нарықта әртүрлі
әлемдік
рейтингісінде сұранысты
Empils
компаниясы қанағаттандыратын
жылына 74 тоннаға жуық лактар мен бояулардың
лак пен бояу шығарады. бірнеше түрі жасалуы
Сондай-ақ, Ресейдегі ЛБМ мүмкін.
Бұл
ірі өндірушілерінің бірі технологиялық сипаттағы
"Эмпилс"
концерні қиындықтарды тудырады,
жылына 78,5 мың тонна өйткені нақты сұраныс
лактар
мен
бояулар талаптарын
шығарады.
Демек, қанағаттандыратын
ғаламдық нарықта және бояулар өндірісінің тиісті
ТМД нарығында ЛБМ технологиялары
болуы
жаңа
өндірушілерінің қажет.
бәсекеге қабілеттілігі үшін
кем дегенде 70 мың өнім
өндіру қажет. жылына
лак-бояу
өнімдерінің
тоны.
Лактар мен бояулар, соңғы дайын өнім болып табылады, әрине, бренд
бәсекелестігіне тап болады. Әлемде ЛБМ өндірушілердің үлкен саны бар екеніне
қарамастан, жоғары сапалы және арзан өнім өндірушілер аз. Негізінен бұл жоғары сапалы
өндіріс технологияларына ие ірі ойыншылар.
Лак-бояу өнімдеріне динамикалық сұраныстың өзгеруіне байланысты ескі және жаңа
ойыншылар үнемі жаңа үрдістерге бейімделуі керек. Бұл жаңа прогрессивті
технологияларды дамытуға және кәсіпорындарды тұрақты жаңғыртуға көп қаражат салуға
әкеледі.
Мысал ретінде біз 2008 жылы Шанхайдағы DuPont компаниясы 80 миллион долларға
салған жылына 20000 тонналық бояу зауытын келтіре аламыз.
Лактар мен бояулар индустриясындағы күрделі салымдарға байланысты емес
шығындар үлкен. Мысал ретінде, AkzoNobel голландиялық компаниясы 2010 жылы
ҒЗТКЖ-ға 300 млн.еуро және өз өнімдерін жарнамаға 45 млн. еуро жұмсады.
Тарату арналары бояу өнеркәсібінде өте маңызды рөл атқарады. Өнімді бөлу әлемдік
нарықтағы дистрибьюторлар немесе дилерлер есебінен жүзеге асырылады. Осыған
байланысты, жаңа ойыншы нарықта дилерлермен келісілуге немесе өз тауарларды тарату
желісін дамытуға тура келеді.
Мемлекет тарапынан экологиялық санкцияларды енгізу өнімнің соңғы бағасына
қатты әсер етеді және сол арқылы өндірісті рентабельді етеді. Шетелдік бояулар
өндірушілер өндірістің қажетті көлеміне сұраныс пайда болса, басқа елдің нарығына кіруге
мүдделі болады. Мысалы, Финляндиялық Tikkurila компаниясы Ресейде бояу өндірісінің
көлемі бойынша бірінші орында тұр.
Лак-бояу өнімдері нарығындағы ірі ойыншылар жаңадан бастағандар үшін үлкен
бәсекелестік жасай алады. Мысал үшін әлемдегі ең ірі ЛБМ өндірушісін(AkzoNobel)
Ресейдегі ең ірі ЛБМ өндірушісімен (Tikkurila) салыстыра қарастырайық.

"Ескі"
қатысушыл
ардың
күтілетін
Көрсеткіші
AkzoNobel (Нидерланды)
Tikkurila (Финляндия)
жауап
Компания қызметін жүзеге асыратын елдердің саны
80-нен астам елде
Более чем в 40 странах
әрекеттері.
Жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны
55 000 адам
3 703 человек
2010 жылға компанияның сатылымдары
14 600 млн. евро
600 млн. евро
Брендтер саны
22-ден астам
Около 4
Бұл салыстыру Ресейдегі ең ірі ЛБМ өндірушісі де әлемдік өндірушінің
бәсекелестігіне тап болатынын көрсетеді. Нидерландының ЛБМ өндірушісінің көптеген
брендтері компанияның халықтың әр түрлі жіктерінің тұтынушыларын барынша көп
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қамтуға тырысады, осылайша басқа өндірушілерге индустрияның барлық тауашаларында
бәсекелестік тудырады. AkzoNobel компаниясының Тарихи хроникасына сәйкес көптеген
компанияларды жұтып, Imperial Chemical Industries (Dulux әлемдік брендімен), Courtaulds
(International Paint әлемдік брендімен) және басқа да көптеген компаниялардың
технологиялары мен тарату арналарына қол жеткізді. Осылайша, "ескі ойыншылардың"
жауап әрекеттері Индустрия үшін айтарлықтай бәсекелестік болуы мүмкін деген
қорытынды жасауға болады

Ішкі өндіріс
Сурет 1- Өндіріс көлемінің динамикасы

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

ҚР ҰЭМ КС жедел деректеріне сәйкес 2020 ж.қаңтар-сәуір кезеңінде
2019 ж. сәйкес кезеңіне НКИ 0,3% - ға ұлғаюы байқалады, құндық мәнде
өндіріс көлемі 8% - ға өсті. Табиғи көріністегі өндіріс көлемінің едәуір
өскенін тауарлар көрсетеді: аммиак 35,7% - ға, азот тыңайтқыштары 25,9% ға, Фосфорлы тыңайтқыштар 15,4% - ға, бастапқы нысандардағы стирол
полимерлері 19,5% - ға, этил спирті 15,4% - ға,натрий трифосфаты 8,9% - ға,
бастапқы нысандардағы полиуретандар 6,8% - ға, жуу құралдары 5,2% ға,хром триоксиді 1,3% - ға. Табиғи көріністе өндіріс көлемінің төмендеуін
көрсетеді: хлор 3,3% – ға,күкірт қышқылы 6,6% - ға, сырлау шпатлевкалары
9,6% - ға, полимерлер негізіндегі бояулар мен лактар 16,3% - ға, көміртегі
диоксиді-20,3% - ға, каустикалық сода-20,8% - ға, хром емендері 29,3% - ға,
фосфор 23,1% - ға, тұз қышқылы 34% - ға, цемент үшін қоспалар 42,4% - ға.
Құндық көріністе көшбасшылар қатарында Жамбыл, Атырау және
Қарағанды облыстары сияқты ірі өнеркәсіп орталықтары қалып отыр, олар
тиісінше 54,5 млрд теңгеге, 25,5 млрд теңгеге және 16,8 млрд теңгеге өнім
шығарды.
Өндірістік қуаттар
ҚР ҰЭМ КС жедел деректеріне сәйкес 2020 ж. қаңтар-сәуір кезеңінде
2019 ж. сәйкес кезеңіне НКИ 0,3% - ға ұлғаюы байқалады, құндық мәнде
өндіріс көлемі 8% - ға өсті.
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Сурет 2- Химия өнеркәсібі өндірісінің 5 жылдағы көлемдерінің серпіні млрд. теңге
және нақты көлем индексі деңгейінде

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

Табиғи көріністегі өндіріс көлемінің едәуір өскенін тауарлар көрсетеді:
аммиак 35,7%-ға, азот тыңайтқыштары 25,9% - ға, Фосфорлы тыңайтқыштар
15,4% - ға, бастапқы нысандардағы стирол полимерлері 19,5% - ға, этил
спирті 15,4%-ға, натрий трифосфаты 8,9%-ға, бастапқы нысандардағы
полиуретандар 6,8% - ға, жуу құралдары 5,2% - ға, хром триоксиді 1,3% - ға.
Табиғи көріністе өндіріс көлемінің төмендеуін көрсетеді: хлор 3,3% – ға,
күкірт қышқылы 6,6% - ға, сырлау шпатлевкалары 9,6% - ға, полимерлер
негізіндегі бояулар мен лактар 16,3% - ға, көміртегі диоксиді-20,3% - ға,
каустикалық сода-20,8% - ға, хром емендері 29,3% - ға, фосфор 23,1% - ға,
тұз қышқылы 34% - ға, цемент үшін қоспалар 42,4% - ға. Құндық көріністе
көшбасшылар қатарында Жамбыл, Атырау және Қарағанды облыстары
сияқты ірі өнеркәсіп орталықтары қалып отыр, олар тиісінше 54,5 млрд
теңгеге, 25,5 млрд теңгеге және 16,8 млрд теңгеге өнім шығарды.
Сурет3. – Өңірлер бойынша 2020 жылғы қаңтар-мамырда химиялық өнім өндіру
көлемі

Дереккөз: "ҚазМұнайГаз "ҰК АҚ

2015 жылдың қаңтар-наурыз айларындағы негізгі өнім түрлерінің көлемі
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Сурет 4- фосфор және азот тыңайтқыштарын, аммиак өндірісінің көлемі

Дереккөз: АО «КазИндастри» МИИР РК

Бағаның конъекторлық өзгерістері өндіріс көлемінің өсу қарқынына әсер
етеді, осылайша, негізгі әлемдік тауар биржаларында 2020 жылғы 1 және 2тоқсанда бағаның төмендеуі тапсырыстардың және тиісінше өндіріс
көлемінің төмендеуіне алып келді.
Сурет 4- фосфор және азот тыңайтқыштарын, аммиак өндірісінің көлемі

Дереккөз: АО «КазИндастри» МИИР РК

Сыртқы сауда
ҚР ҰЭМ КС жедел деректері бойынша, ҚР ҚМ МКК 3 ай ішінде
Тыңайтқыштардан, натрий цианидінен және циклогексатриеннен басқа,
барлық тауарлар бойынша құндық көріністе айтарлықтай төмендеу
байқалады.
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Сурет 5- химиялық өнім экспортының көлемі

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

Керісінше, үш айға ұқсас. Құндық көріністе полиэтилен, динатрий
карбонаты, аммоний нитраты сияқты өнімдердің төмендеуі байқалады.
Сурет 6- химиялық өнім импортының көлемі

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

Ағымдағы жылдың қараша айының басында ҚР сауда және интеграция
министрлігі Украинаның қазақстандық кәсіпорындарға қатысты қорғау
шараларын қабылдауы мүмкін деп алаңдаушылық білдірді. Сауда өкілі Тарас
Качкамен кездесу барысында Қазақстанның сауда және интеграция вицеминистрі Жанель Кушукова ҚР-дан жеткізілімдерге қатысты кедергілер
орнату
өндірушілердің
экономикалық
жағдайын
айтарлықтай
нашарлататынын атап өтті. Қазіргі уақытта украин тарапы Қазақстаннан
шығатын минералды тыңайтқыштарға қатысты арнайы қорғау тергеулерін
жүргізуде.
Естеріңізге сала кетейік, минералды тыңайтқыштарды украин нарығына
(жылына орташа 113 мың тонна) екі зауыт — "Қазфосфат" ЖШС және
"ҚазАзот"АҚ жеткізеді.
Қазақстаннан минералдық және химиялық тыңайтқыштар импорты
бойынша 2019 жылғы қаңтар–қыркүйекте барлық елдер арасында Украина
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көш бастап отыр: 22 млн АҚШ долларынан астам сомаға 85 мың тоннадан
астам (+19,2%). Қазақстан тыңайтқыштар жеткізетін барлық елдер арасында
Украинаға экспорттың үлесі сандық мәнде 31,2% — ды және ақшалай мәнде
27,7% - ды құрайды. ТМД елдері арасында Украинаның үлесі сандық
көрсеткіште 36,6% — ды және ақшалай көрсеткіште 32,2% - ды құрайды.
Сурет 7. – Минералды тыңайтқыштардың 9 айдағы көлемі 2019 жылғы

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

Әлемде химиялық өнеркәсіп құрылымын құқықтық реттеу, шикізат,
экологиялық аспектілер, негізгі өндірістік аймақтар мен өткізу арналарын
қайта бағдарлау мәселелерін қозғайтын жаһандық қайта құру байқалады.
Мақалада Еуропалық химия нарығына шолу, Еуроодақ елдеріндегі химия
өнеркәсібінің даму перспективалары мен шақырулары ұсынылған.
Бүгінгі күні Еуропа әлемдегі химиялық заттардың екінші ірі өндірушісі
болып табылады. 2018 жылы Еуроодақтағы өндіріс көлемі 542 млрд EUR
құрады, бұл ретте химиялық заттардың әлемдік сатылымы 3 475 млрд EUR
тең.
8 сурет– Әлемнің негізгі нарықтарындағы химия өнімдерін өндірушілердің көлемі
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

Еуропалық
химия
өнеркәсібі-бұл
Еуропаның
экономикалық
инфрақұрылымының құнды бөлігі болып табылатын Экономиканың бай
секторы. Еуропалық химия индустриясын дамыту Еуропа мен одан тыс
жерлерде бәсекеге қабілетті, төмен эмиссиялық және тұрақты экономика
параметрлеріне қол жеткізуге бағытталған. Төменде ЕО экономикасына
химия өнеркәсібінің үлесі берілген.
9 сурет 2019 жылы ЕО ЖӨӨ-дегі химия өнеркәсібінің кіші салаларының көлемі

Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

2018 деректеріне сәйкес, Еуропаның солтүстік бөлігінде мұнай мен
газдың әлемдік қорының 5-6% - ға жуығы өндіріледі. Оларды өндіру
Ұлыбритания, Дания, Норвегия және Нидерланды айналысады. Сондай-ақ,
Еуропада бірнеше ірі көмір бассейндері бар. Германияда-Ахен, Рур, Крефель
және Саар. Ұлыбританияда Уэльск және Ньюкасл бассейндерінде көмір
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өндіріледі. Польшадағы Верхнесилезск бассейнінде тас көмір көп өндіріледі.
Қоңыр көмір кендері Германия, Чехия, Болгария және Венгрияда бар.
Қазіргі уақытта Еуропаның көмір өнеркәсібі экологиялық талаптардың
жоғарылауына және көмір энергетикасынан біртіндеп бас тартуға
байланысты қиын кезеңдерді бастан өткеруде. Тұтынушылар таза газды және
баламалы көздерді жақсы көреді. Мысалы, Германияда елге энергетикалық
көмір импортынан толық бас тарту талқылануда. Климатты жұмсарту да өз
түзетулерін енгізеді.
Еуропа елдерінің химия өнеркәсібі өз және импорттық шикізат: көмір,
мұнай, газ базасында дамуда. Сондықтан химия саласының кәсіпорындары
оны өндіру аудандарында да, жағалауда да орналасқан. Белгілі бір
географиялық мамандану бар:
Органикалық синтез және полимерлер химиясы, мұнай химиясы
Францияда, ГФР, Италия, Нидерланды, Бельгия, Ұлыбританияда дамыған.
Минералды тыңайтқыштар Франция, Германия зауыттарында
өндіріледі.
Фармацевтика өнеркәсібі Швеция, Швейцария, Германия, Болгарияда
дәстүрлі түрде күшті.
Еуропа экономикасы үшін шикізат өте маңызды. Белгілі бір шикізатқа
сенімді және кедергісіз қол жеткізу ЕО-да және бүкіл әлемде маңызды мәселе
болып табылады.
Ресей ЕО-да мұнай өнімдері мен табиғи газды негізгі жеткізуші болып
табылады, өйткені ЕО аумағында өндірілетін ресурстардың саны жеткіліксіз.
Еуропадағы химиялық заттарды өндіру саласындағы әлемдік
көшбасшылар шикізатқа жұмсалған шығындармен және оның шектеулерімен
байланысты проблемаларды шешу тәсілдерін табады. Түзету шаралары
бірқатар шешімдерді қамтиды:
Маржа деңгейі төмен қымбат өнімдерді өндіру үшін зауыттарды жабу.
Оңтайлы шикізатты анықтау.
Бизнес-операцияларды қайта құрылымдау.
Тез өсетін өңірлер мен нарықтарға ауысу, инновацияларды енгізу.
Шикізат шығындарын азайту және бәсекеге қабілеттілікті сақтау үшін
ірі химиялық компаниялар қолданатын стратегиялардың кейбір мысалдары:

Әлемдегі ең ірі полипропилен және жоғары полиолефин
өндірушісі LyondellBasell (https://www.lyondellbasell.com/) сланец газын
өндіруден пайда алатын бірнеше зауыттарда этилен өндіру мүмкіндігін
кеңейтеді. Инвестиция көлемі 1,17 млрд EUR құрайды.

SABIC (https://www.sabic.com/) Уилтондағы крекердің болашағын
қамтамасыз ету және оның бәсекеге қабілеттілігін сақтау үшін
Ұлыбританиядағы Тиссайда өз зауытына Этан импортының жоспары туралы
жариялады.

INEOS Europe AG (https://www.ineos.com/) еуропалық крекерлер
үшін арзан американдық этанды ұзақ мерзімді іздеу үшін CONSOL Energy,
Royal Dutch Shell және ExxonMobil сатып алу туралы келісім жасады.
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BASF (https://www.basf.com/) АҚШ тақтатас газына 1,2 млрд EUR
инвестициялады. BASF Солтүстік Америкада пропиленге ішкі сұранысты
қанағаттандыру үшін АҚШ-тың арзан тақтатас газын пайдалана отырып,
арнайы мақсаттағы пропилен өндіруге ұмтылады.
Еуропалық компаниялар химикаттар өндіру үшін тұрақты шикізатты
немесе процестерді пайдалануға арналған технологияларды әзірлеуде.
2019 жылғы статистикаға сәйкес, Еуропадағы жетекші химиялық
компания табыс бойынша BASF болып табылады. Өткен жылы неміс
концернінің түсімі шамамен 68 млрд АҚШ долларын құрады. Төменде түсім
бойынша Еуропаның жетекші химиялық компанияларының рейтингі
берілген.
10 сурет– 2020 жылдың басындағы әлемдегі ірі кәсіпорындар айналымының көлемі

Дереккөз: BASF компаниясының деректері

BASF алты сегментте жұмыс істейді, соның ішінде химикаттар,
пластмассалар, жоғары өнімді өнімдер, функционалдық шешімдер, ауыл
шаруашылығы шешімдері, сондай-ақ мұнай мен газ. Компания химия,
автомобиль,
құрылыс,
ауыл
шаруашылығы,
мұнай,
пластмасса,
электротехникалық, электрондық, Жиһаз және қағаз өнеркәсібі үшін өнім
ұсынады, сондай-ақ жүйелік шешімдер мен қызметтердің кең спектрін
ұсынады.
Екінші орында-Нидерланды LyondellBasell компаниясы, 38 млрд АҚШ
доллары. Компания пластмасса, химикаттар және мұнай өнімдерін өңдеу
бойынша әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі болып табылады.
LyondellBasell өнімді 100-ден астам елде сатады және әлемдегі ең ірі полимер
қосылыстарын өндіруші және полиолефинді технологиялардың ірі
лицензиары болып табылады.
Көшбасшылардың үштігін француздық Air Liquide компаниясы 23 млрд
АҚШ доллары табыс тапқан. Өзінің еншілес компаниялары арқылы ол бүкіл
әлем бойынша сұйық азот, аргон, көмірқышқыл газы мен оттегін қоса
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алғанда, өнеркәсіптік және медициналық газдарды өндіреді және сатады.
Компания сондай-ақ дәнекерлеу, сүңгуір және техникалық-медициналық
жабдықтар шығарады. Air Liquide өз өнімдерін Еуропа, АҚШ, Канада,
Африка және Азия бойынша сатады.
2019 жылы Linde неміс компаниясының түсімі 18 млрд АҚШ долларын
құрады. Компания өнеркәсіптік газдарды өндіреді және таратады, сондай-ақ
инжинирингтік қызметтер көрсетеді. Linde gas бөлімшесі The Linde Group
халықаралық өнеркәсіптік тобына кіреді. Ресейде Linde Gas "Линде Газ Рус"
АҚ компаниясымен ұсынылған. Қазіргі уақытта компания түрлі көлемдегі
баллондардағы техникалық газдардан бастап арнайы газдармен және газ
қоспаларымен аяқталатын газ өнімдерінің барлық спектрін жеткізуді жүзеге
асырады.
Evonik Industries-арнайы химикаттар өндіретін жетекші әлемдік
компаниялардың бірі, 2019 жылы түсім 16 млрд АҚШ долларын құрады.
Компания халық тұтынатын тауарлар, жануарлар мен фармацевтикалық
препараттар саласында түрлі өнімдерді ұсынады.
Covestro полиуретанды, пластмасса класын әзірлеу, өндіру және
маркетингте әлемдік көшбасшы болып табылады. 2019 жылы компанияның
түсімі 15 млрд АҚШ долларына жетті. Covestro негізгі бизнесі полиуретандар
мен олардың туындыларына арналған шикізатты, жоғары сапалы
пластикалық поликарбонатты, сондай-ақ жабындарды, желімдерді және
басқа да арнайы өнімдерді шығаратын және үздіксіз шығаратын үш
сегменттен тұрады.
2019 жылы Umicore N. V. түсімі 15 млрд АҚШ долларын құрады. Бұл
материалдар технологиясы бойынша бельгиялық жаһандық топ. Оның
қызмет саласына: материалтану, химия және металлургия кіреді. Компания
катализге, энергетикаға және екінші қайта өңдеуге бағытталған. Umicore
шығарындыларды бақылау катализаторлары, қайта зарядталатын батареялар
мен фотоэлектрлік элементтерге арналған материалдар, отын элементтері
және кәдеге жарату сияқты таза технологиялардан түскен табысының көп
бөлігін жасайды. Catalysis Бизнес тобы сондай-ақ жұқа химия, биология және
фармацевтика өнеркәсібінде пайдалану үшін бағалы металдар негізінде
қосылыстар шығарады.
Brenntag — химиялық өнімдер мен азық-түлік ингредиенттерінің
әлемдік жетекші дистрибьюторы 2019 жылы 14 млрд АҚШ долларын
құрады. Компания өнеркәсіптік және арнайы химикаттарды сатады және
таратады. Ол сондай-ақ Нақты химиялық қосылыстарды әзірлейді және
дайындайды және аналитикалық қызметтерді ұсынады. Brenntag клиенттері
мұнай-газ, косметикалық, фармацевтикалық және су тазартқыш
компаниялар.
2019 жылы Johnson Matthey ағылшын компаниясының түсімі 13,5 млрд
АҚШ долларына тең. Катализаторлар, фармацевтикалық материалдар және
ластануды бақылау жүйелерін шығарады. Johnson Matthey сондай-ақ платина,
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алтын, күміс өңдейді, Шыны, керамика, пластикалық, лак-бояу, сия және
құрылыс салалары үшін пигментті және лак-бояу материалдарын шығарады.
2019 жылы Yara International норвегиялық компаниясының табысы 13
млрд АҚШ долларын құрады. Компания азотты минералды тыңайтқыштарды
және олармен байланысты өнеркәсіп тауарларын өндіреді, таратады және
сатады. Yara International фосфаттар мен калий тыңайтқыштары негізіндегі
бірқатар минералды тыңайтқыштарды, сондай-ақ кешенді және арнайы
минералды тыңайтқыштарды сатады.
Химия өнеркәсібін дамыту 2030 жылы химиялық заттарды әлемдік
сатудың 66% - ы келетін Азияға ауысады және осы кезеңге қарай ең аз
дегенде он ірі химиялық компанияның жартысы азиялық немесе Таяу
Шығыстағы "пропискіден"болады.
2030 жылға қарай үш негізгі фактор жаһандық бәсекелестік ортаны
айқындайтын болады: бәсекелестіктегі өзгерістер, желілік құрылымдардың
шығысқа қарай жылжуы және экономикалық тұрақсыздықтың өсуі. Шын
мәнінде, бұл факторлар салаға әсер етеді.
Химиялық компаниялар бүкіл әлемде өзінің 2030 жылға арналған
өңірлік позициялау стратегиясын әзірлеуге уақыт жоғалтпайды. Ағымдағы
бәсекелестік орта еуропалық компаниялар өздерін ішкі нарықтарда жақсы
сезінеді, бірақ шетелдік нарықтарда әлсіз позициялар бар.
12-кесте- 2050 жылға дейін ЕО-дағы химия
сценарийлерінің бастапқы нүктелерінің сипаттамасы
Атауы

Фрагментац
ияның
жалғасы

өнеркәсібінің

болжамды

Оқшауланған
Еуропа

Дифференциал
ды жаһандық
әрекет

Тегіс ойын
алаңы

1990
жылмен
салыстырған
да 2050
жылға қарай
Еуропадағы
ПГ
шығарынды
ларын
азайтудың
мақсатты
көрсеткіші

Мақсатты
көрсеткіш
барлық
экономика
үшін 40 %,
өнеркәсіп
үшін 46 %

Өнеркәсіп үшін
ұқсас бүкіл
экономика үшін
80% мақсатты
көрсеткіш

Өнеркәсіп үшін
ұқсас бүкіл
экономика үшін
80% мақсатты
көрсеткіш

2 °C
мақсатты
көрсеткішіне
сәйкес
жаһандық
амбициялар
(50% - ға
төмендеу),
көміртектің
жаһандық
бағасының
бірыңғай
сигналы
төмендеуді
анықтайды

Үйлестіру
деңгейі

Климаттың
өзгеруі
туралы
жаһандық

Климаттың
жаһандық
өзгеруі туралы
келісімнің

Елдік
амбициялардың
деңгейлері мен
саясаты

Көміртегі
жаһандық
бағасының
Бірыңғай
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Атауы

Еуропадағы
энергетикал
ық және
климаттық
саясаттың
негізгі
ерекшелікте
рі

Фрагментац
ияның
жалғасы

Оқшауланған
Еуропа

Дифференциал
ды жаһандық
әрекет

Тегіс ойын
алаңы

келісімнің
болмауы, ЕОның
жаһандық
және әлсіз
амбициялары
төмен
энергетика
және климат
саласындағы
әлемдік
саясаттың
жалғасып
келе жатқан
фрагментация
сы

болмауы,
энергетика және
климат
саласындағы
әлемдік
саясаттың
жалғасқан
фрагментацияс
ы. ЕО күшті
Климаттық
амбициялары
бар жалғыз
аймақ болып
табылады

шектеулі
жаһандық
конвергенцияме
н сараланған

сигналы,
мысалы,
тастандылар
саудасының
толық
байланысты
жүйелері
арқылы

ЕО-ның
қазіргі саяси
бастамалары
іске
асырылуда.
Ағымдағы
бастамаларда
н тыс
әрекеттер
қабылданбайд
ы

ЕО-ның
ағымдағы саяси
бастамаларына
қосымша
Еуропадағы
шығарындылар
дың төмендеуі
барлық энергия
көздері энергия
тиімділігі мен
жаңартылатын
энергия көздері
үшін қандай да
бір нақты
қолдау
шараларынсыз
нарықтық
негізде
бәсекелесе
алатын
экономиканың
барлық
секторлары
үшін көміртек
бағасының
белгіленуімен
негізделген

ЕО-ның
ағымдағы саяси
бастамаларына
қосымша
Еуропадағы
шығарындылар
дың төмендеуі
барлық энергия
көздері энергия
тиімділігі мен
жаңартылатын
энергия көздері
үшін қандай да
бір нақты
қолдау
шараларынсыз
нарықтық
негізде
бәсекелесе
алатын
экономиканың
барлық
секторлары
үшін көміртек
бағасының
белгіленуімен
негізделген

ЕО-ның
ағымдағы
саяси
бастамалары
на қосымша
Еуропадағы
шығарындыл
ардың
төмендеуі
барлық
энергия
көздері
энергия
тиімділігі
мен
жаңартылаты
н энергия
көздері үшін
қандай да бір
нақты қолдау
шараларынс
ыз нарықтық
негізде
бәсекелесе
алатын
экономиканы
ң барлық
секторлары
үшін
көміртек
бағасының
белгіленуіме
н негізделген
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Атауы

Фрагментац
ияның
жалғасы

Оқшауланған
Еуропа

Дифференциал
ды жаһандық
әрекет

Тегіс ойын
алаңы

Қазба
отынының
бағасы

Әлемдік
энергияны
тұтынудың
күшті өсуі
қазба отынға
бағаның
өсуіне
әкеледі. Қазба
отынының
бағаларына
жақындау
жоқ

Әлемдік
энергияны
тұтынудың
күшті өсуі қазба
отынға бағаның
өсуіне әкеледі.
Қазба
отынының
бағаларына
жақындау жоқ

Жаһандық ісқимылдар
нәтижесінде
қазбалы отынды
пайдалану және
бағаның өсуі
шектеледі.
Қазба
отынының
бағаларына
жақындау жоқ

Жаһандық ісқимылдар
нәтижесінде
қазбалы
отынды
пайдалану
және
бағаның өсуі
шектеледі.
Қазба
отынының
бағаларына
жақындау
жоқ

Электр
энергиясын
ың
өнеркәсіптік
бағалары

Электр
энергиясыны
ң бағасы 2030
жылы 107
EUR/МВт $
сағ құрайды,
содан кейін
тұрақтанады,
қалған
әлеммен
электр
энергиясыны
ң
бағасындағы
айырмашылы
қтар
сақталады.
Өнеркәсіп
орташа
бөлшек сауда
бағасының
~65 % төлейді

Электр
энергиясының
бағасы 2030
жылы 132 EUR/
МВт $ сағ
құрайды, содан
кейін
тұрақтанады,
қалған әлеммен
электр
энергиясының
бағасының
айырмашылығы
сақталады.
Өнеркәсіп
орташа бөлшек
сауда
бағасының ~80
% төлейді

Электр
энергиясының
бағасы 2030
жылы 96 EUR/
МВт $ сағ
құрайды, содан
кейін
тұрақтанады,
қалған әлеммен
электр
энергиясының
бағасындағы
айырмашылықт
ар сақталады.
Өнеркәсіп
орташа бөлшек
сауда
бағасының ~60
% төлейді

Электр
энергиясыны
ң бағасы
2030 жылы
128
EUR/МВт $
сағ құрайды,
содан кейін
тұрақтандыр
у болады:
бүкіл әлемде
электр
энергиясыны
ң бағасы
жақындайды.
Өнеркәсіп
орташа
бөлшек сауда
бағасының
~80 %
төлейді

CO2 бағасы
(тұрақты
бағамен
2010 EUR/т)

2030: 33 2050:
53
қолданыстағы
ETS саласы
(Бірыңғай
тарифтік
кесте)

2030: 44 2050:
221 ETS және
ETS секторлары
2020 жылдан
бастап CO2
бағасы тең.

2030: 54 2050:
276 ETS және
ETS секторлары
2020 жылдан
бастап CO2-ге
тең бағаға ие.

2030: 37
2050: 194
ETS және
ETS
секторлары
2020 жылдан
бастап CO2
тең бағаларға
ие.

Көміртегі

Жалғасы,

2020 жылдан

Тікелей

2020 жылдан
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Атауы

Фрагментац
ияның
жалғасы

Оқшауланған
Еуропа

Дифференциал
ды жаһандық
әрекет

Тегіс ойын
алаңы

бағасының
көлемі,
басқа
әлеммен
бөлу және
айырмашыл
ықтар

бірақ 20302050
жж.кезеңінде
тікелей
шығарындыла
рды тегін
бөлуді
төмендету,
энергетикалы
қ сектор үшін
тегін бөлу.
Қалған
әлемде CO2
бағасы
туралы тиімді
сигнал жоқ

кейін тегін бөлу
жоқ. Қалған
әлемде CO2
бағасы туралы
тиімді сигнал
жоқ

шығарындылар
ды тегін бөлу,
энергетикалық
сектор үшін
тегін бөлу
жалғасуда,
бірақ
қысқаруда.
Қалған әлеммен
квоталарды
тегін бөлуді
ескере отырып,
CO2
бағасындағы
айырмашылық
30 EUR/т артық
емес

кейін тегін
бөлу жоқ.
CO2
бірыңғай
жаһандық
баға сигналы

Инновациял
ар деңгейі

Төмен. Көп
жағдайда
серпінді
технологияла
рды Елеулі
әзірлеу және
енгізу жоқ
шағын
қосымша
инновациялар

Орташа.
Еуропадағы
инновациялар
осы сценарийде
CO2 бағасының
жоғары
болуына
байланысты
біршама
жылдамдатады.

Жоғары.
Жаһандық ісәрекеттер
революциялық
технологиялард
ы әзірлеу мен
енгізуге оң әсер
етеді, бұл
әлемнің
аймақтары
арасында
технологиялард
ың едәуір
таралуына
әкеледі.

Жоғары.
Жаһандық ісәрекеттер
революциялы
қ
технологияла
рды әзірлеу
мен енгізуге
оң әсер етеді,
бұл әлемнің
аймақтары
арасында
технологияла
рдың едәуір
таралуына
әкеледі.

Еуропадағы
энергетикал
ық және
климаттық
саясаттың
негізгі
ерекшелікте
рі

ЕО-ның қазіргі
саяси
бастамалары іске
асырылуда.
Ағымдағы
бастамалардан
тыс әрекеттер
қабылданбайды

ЕО-ның
ағымдағы
саяси
бастамалары
на қосымша
Еуропадағы
шығарындыл
ардың
төмендеуі
барлық
энергия
көздері
энергия
тиімділігі
мен

ЕО-ның
ағымдағы
саяси
бастамалары
на қосымша
Еуропадағы
шығарындыл
ардың
төмендеуі
барлық
энергия
көздері
энергия
тиімділігі
мен

ЕО-ның
ағымдағы саяси
бастамаларына
қосымша
Еуропадағы
шығарындылар
дың төмендеуі
барлық энергия
көздері энергия
тиімділігі мен
жаңартылатын
энергия көздері
үшін қандай да
бір нақты
қолдау
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Атауы

Фрагментац
ияның
жалғасы

Оқшауланған
Еуропа

Дифференциал
ды жаһандық
әрекет

Тегіс ойын
алаңы

шараларынсыз
нарықтық
негізде
бәсекелесе
алатын
экономиканың
барлық
секторлары
үшін көміртек
бағасының
белгіленуімен
негізделген

жаңартылаты
н энергия
көздері үшін
қандай да бір
нақты қолдау
шараларынс
ыз нарықтық
негізде
бәсекелесе
алатын
экономиканы
ң барлық
секторлары
үшін
көміртек
бағасының
белгіленуіме
н негізделген

жаңартылаты
н энергия
көздері үшін
қандай да бір
нақты қолдау
шараларынс
ыз нарықтық
негізде
бәсекелесе
алатын
экономиканы
ң барлық
секторлары
үшін
көміртек
бағасының
белгіленуіме
н негізделген

Қазба
отынының
бағасы

Әлемдік
энергияны
тұтынудың күшті
өсуі қазба отынға
бағаның өсуіне
әкеледі. Қазба
отынының
бағаларына
жақындау жоқ

Әлемдік
энергияны
тұтынудың
күшті өсуі
қазба отынға
бағаның өсуіне
әкеледі. Қазба
отынының
бағаларына
жақындау жоқ

Жаһандық ісқимылдар
нәтижесінде
қазбалы
отынды
пайдалану
және
бағаның өсуі
шектеледі.
Қазба
отынының
бағаларына
жақындау
жоқ

Жаһандық ісқимылдар
нәтижесінде
қазбалы
отынды
пайдалану
және
бағаның өсуі
шектеледі.
Қазба
отынының
бағаларына
жақындау
жоқ

Электр
энергиясын
ың
өнеркәсіптік
бағалары

Электр
энергиясының
бағасы 2030
жылы 107 EUR/
МВт $ сағ
құрайды, содан
кейін
тұрақтанады,
қалған әлеммен
электр
энергиясының
бағасындағы
айырмашылықта
р сақталады.
Өнеркәсіп
орташа бөлшек

Электр
энергиясының
бағасы 2030
жылы 132
EUR/МВт $ сағ
құрайды, содан
кейін
тұрақтанады,
қалған әлеммен
электр
энергиясының
бағасының
айырмашылығ
ы сақталады.
Өнеркәсіп
орташа бөлшек

Электр
энергиясыны
ң бағасы
2030 жылы
96 EUR/МВт
$ сағ
құрайды,
содан кейін
тұрақтанады,
қалған
әлеммен
электр
энергиясыны
ң
бағасындағы
айырмашылы

Электр
энергиясыны
ң бағасы
2030 жылы
128
EUR/МВт $
сағ құрайды,
содан кейін
тұрақтандыр
у болады:
бүкіл әлемде
электр
энергиясыны
ң бағасы
жақындайды.
Өнеркәсіп
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Дифференциал
ды жаһандық
әрекет

Тегіс ойын
алаңы

сауда бағасының
~65 % төлейді

сауда
бағасының ~80
% төлейді

қтар
сақталады.
Өнеркәсіп
орташа
бөлшек сауда
бағасының
~60 %
төлейді

орташа
бөлшек сауда
бағасының
~80 %
төлейді

CO2 бағасы
(тұрақты
бағамен
2010 EUR/т)

2030: 33 2050: 53
қолданыстағы
ETS саласы
(Бірыңғай
тарифтік кесте)

2030: 44 2050:
221 ETS және
ETS
секторлары
2020 жылдан
бастап CO2
бағасы тең.

2030: 54
2050: 276
ETS және
ETS
секторлары
2020 жылдан
бастап CO2ге тең бағаға
ие.

2030: 37
2050: 194
ETS және
ETS
секторлары
2020 жылдан
бастап CO2
тең бағаларға
ие.

Көміртегі
бағасының
көлемі,
басқа
әлеммен
бөлу және
айырмашыл
ықтар

Жалғасы, бірақ
2030-2050
жж.кезеңінде
тікелей
шығарындылард
ы тегін бөлуді
төмендету,
энергетикалық
сектор үшін тегін
бөлу. Қалған
әлемде CO2
бағасы туралы
тиімді сигнал
жоқ

2020 жылдан
кейін тегін
бөлу жоқ.
Қалған әлемде
CO2 бағасы
туралы тиімді
сигнал жоқ

Тікелей
шығарындыл
арды тегін
бөлу,
энергетикалы
қ сектор үшін
тегін бөлу
жалғасуда,
бірақ
қысқаруда.
Қалған
әлеммен
квоталарды
тегін бөлуді
ескере
отырып, CO2
бағасындағы
айырмашылы
қ 30 EUR/т
артық емес

2020 жылдан
кейін тегін
бөлу жоқ.
CO2
бірыңғай
жаһандық
баға сигналы

Инновациял
ар деңгейі

Төмен. Көп
жағдайда
серпінді
технологияларды
Елеулі әзірлеу
және енгізу жоқ
шағын қосымша
инновациялар

Орташа.
Еуропадағы
инновациялар
осы
сценарийде
CO2
бағасының
жоғары
болуына

Жоғары.
Жаһандық ісәрекеттер
революциялы
қ
технологияла
рды әзірлеу
мен енгізуге
оң әсер етеді,

Жоғары.
Жаһандық ісәрекеттер
революциялы
қ
технологияла
рды әзірлеу
мен енгізуге
оң әсер етеді,
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байланысты
біршама
жылдамдатады.

Дифференциал
ды жаһандық
әрекет

бұл әлемнің
аймақтары
арасында
технологияла
рдың едәуір
таралуына
әкеледі.

Тегіс ойын
алаңы

бұл әлемнің
аймақтары
арасында
технологияла
рдың едәуір
таралуына
әкеледі.

Нарық көлемі
Пестицидтер индустриясындағы бәсекелестік күрес деңгейін талдау
Фактор

Қатысушылар
саны

Нарық көлемі
Нарықтың
қанықтығы
Индустрияға кіру
кедергілері
Индустриядан
шығу кедергілері

Қазақстан
БЭК
Жаһандық
Қазақстан
аумағында Ресейде барлығы 30-ға 10
ірі
агрохимиялық
пестицидтерді
жуық
компания бар. өндірушілер бүкіл әлемдік
формуляциялау
Нарықтың 50% - ын 4 пестицидтер
өндірісінің
бойынша 5 зауыт бар: 2 компания ұстайды.
89% - ын бақылайды.
– Шымкентте, 2 – 1) " тамыз»
(компания, ел, сату көлемі)
Степногорск қаласында, 2) " САХО Химпром»
1) Bayer (Германия) - 7,458
1 – Алматыда.
3) " АФО Кемикалс»
млн. АҚШ
1) "Пестицид" ЖШС, 4) " Щелково Агрохим»
2) Syngenta (Швейцария) Шымкент қ.,
Белорус өндірушілерінің 7,285 млн. АҚШ
2) "гербицидтер" ЖШС пестицидтер өндірісінің 3) BASF (Германия) - 4,297
(Акцепт
компаниялар жиынтық
көлемі млн. АҚШ
тобы
холдингінің Республика
4)
Dow
AgroSciences
құрамына кіреді, Дау қажеттілігінің тек 4% (АҚШ) - 3,779 млн. АҚШ
АгроСаенсес
ассортименті
бойынша 5) Monsanto (АҚШ) - 3,599
компаниясының
бас және 32 % — талап млн. АҚШ
серіктесі)
етілетін көлем бойынша 6) Dupont (АҚШ) - 2,369
3) "Прогрессельхозхим" қамтамасыз етеді.
млн. АҚШ
ЖШС
(Степногорск 1)
7)
Makhteshim
Agan
қаласындағы бұрынғы "Гроднорайагросервис"
( Израиль) - 1,895 млн.
"Прогресс"
АҚ ААҚ»
АҚШ
базасында).
2)
"Рубикон-Агро" 8) Nufarm (Австрия) - 1,470
2008 жылы отандық ЖШҚ»
млн. АҚШ
ауыл шаруашылығында 3)
"Гомель
химия 9)
Sumitomo
Chemical
23 666,4 тонна СЖҚ зауыты" ААҚ»
(Жапония) - 1,209 млн.
қолданылды,
оның 4) "Франдеса" ЖШҚ»
АҚШ
89,5% - ы немесе
10)
Arysta
Lifescience
21179,4
тоннасы
(Жапония) - 1,035 млн.
импорттық
өндіріс
АҚШ
өнімін құрады.
Жылына 0,0062 млн.
Жылына 0,062 млн. тонна Жылына 4,6 млн. тонна
тонна
Бұл өнім жалпы қолдану үшін өндіріледі, демек стандартталған тауар болып
табылады.
-Технология
- Шетелдік шикізат
- Экологиялық
- Шикізат базасының
өндірушілермен күшті
талаптар
болмауы
шикізат байланысы
- Технология
-Технология
Осы индустрияға шығу кедергілері жоғары болып табылады, өйткені
пестицидтерді тұтыну агроөнеркәсіптік жыл бойы жүзеге асырылады, ал осы
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өнімге сұраныс жыл сайын артып келеді.
Индустрия
12%
рентабельділігі
"Өмірлік цикл"
Пестицидтер өнеркәсібі жетілу сатысында
қисығындағы
Индустрия
позициясы»
Дереккөз; ҚР статистика комитеті

Құрамында азот бар қосылыстар индустриясындағы бәсекелестік
күрес деңгейін талдау
Нарық көлемі
Нарықтың
қанықтығы
Индустрияға кіру
кедергілері
Индустриядан
шығу кедергілері
Индустрия
рентабельділігі
"Өмірлік цикл"
қисығындағы
Индустрия
позициясы»

Жылына 0,12
млн. тонна

Жылына 3,2 млн.

Жылына 137 млн.
тонна (жыл сайын 2 млн.
тоннаға ұлғаюмен)%)
Бұл өнім жалпы қолдану үшін өндіріледі, демек стандартталған тауар
болып табылады.
- Логистика
- Тасымалдау
- Газ бағасының өсуі
және өнімді
есебінен өзіндік құнды
тасымалдау
арттыру
Азот тыңайтқыштарын өндіру агро өнеркәсіптің жыл сайын өсіп келе
жатқан қажеттіліктерімен байланысты болғандықтан, осы индустриядан шығу
үшін әлеуметтік, экологиялық және саяси сияқты көптеген кедергілер туындайды.
22%
12,5%
тонна

Азот қосылыстарының өнеркәсібі жетілу сатысында тұр.

Дереккөз; ҚР статистика комитеті
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Фосфор өнімдері индустриясындағы бәсекелестік күрес деңгейін
талдау
Фактор

Қатысушылар саны

Нарық көлемі
Нарықтың
қанықтығы
Индустрияға кіру
кедергілері

Индустриядан шығу
кедергілері
Индустрия
рентабельділігі
"Өмірлік цикл"
қисығындағы
Индустрия
позициясы»

Қазақстан
"Қазфосфат" ЖШС (2
160 мың тонна)
бүгінде
Қазақстандағы
фосфор өнімінің
жалғыз өндірушісі
болып табылады. 2017
жылы "Chilisai
Chemicals"ЖШС жаңа
ойыншысы Фосфорлы
тыңайтқыштар
нарығына шығуды
жоспарлап отыр.

БЭК
7 жетекші өндірушілер
1) "Фосагро" (Ресей) – 1
606 мың тонна
2)"Гомель химия
зауыты" (Белоруссия) –
700 мың тонна
3)" Еврохим " (Ресей) 634 мың тонна
4)" Уралхим " (Ресей) 353 мың тонна
5)" Акрон " (Ресей) - 273
мың тонна
6)" Минудобрения "
(Ресей) - 173 мың тонна
7)" Дагфос " (Дағыстан)
– 120 мың тонна

Жаһандық
Фосфор өндірушілердің
жетекші 12 әлемдік елдері
әлемдік өндірістің 93% - дан
астамын ұстап отыр.
1) yuntianhua Group (қытай)
– 65 000 мың тонна
2) Mosaic – АҚШ) - 26 100
мың тонна
3) Office Cherifien de
Phosphate (OCP) (Марокко
және Батыс қант) - 26 000
мың тонна
4) "Фосагро" компаниясы
(Ресей) - 10 000 мың тонна
5) Groupe Chimique Tunisien
(GCT) (Тунис) - 7 600 мың
тонна
Жылына 0,02
Жылына 0,95 млн.
Жылына 43 млн.
млн. тонна
тонна
тонна
Бұл өнім жалпы қолдану үшін өндіріледі, демек стандартталған тауар
болып табылады.
- Тауарды бөлу
- Ірі әлемдік және
- Экологиялық
мәселелері
өңірлік ойыншылардың
талаптар
- Логистика
бәсекелестігі
- Технологиялық
және өнімді
талаптар
тасымалдау
- Ірі ойыншылар
тарапынан бәсекелестік
Фосфор тыңайтқыштар мен басқа да маңызды өнімдерді өндіру үшін
қажетті элемент болып табылады. Бұл өнімге әлемдік сұраныс жылдан жылға
өсіп келеді, ал әлемдегі фосфор қорлары мен кен орындары өте шектеулі
болғандықтан, осы индустриядағы демалыс кедергілері өте жоғары.
35%
15%
Фосфор өнеркәсібі жетілу сатысында тұр.

Баға шолуы
2019 жылғы ақпанда инфляция 0,3% деңгейінде қалыптасты (өткен
айға). Азық-түлік тауарлары бағасының өсуі өз жылдамдауын жалғастырып,
өткен аймен салыстырғанда 1,5% - ды құрады.
8 сурет- Елдің базалық салаларындағы
қызметтерге тұтыну бағаларының индексі
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Тауарларға,

жұмыстарға

және

Дереккөз; ҚР ҰБ

Негізгі үлес жемістер мен көкөністер, нан-тоқаш өнімдері мен жарма, ет
сияқты тауарлар тобына тиді. Жеміс – көкөніс және ет өнімдеріне бағаның
өсуі көбінесе маусымдық фактормен, нан-тоқаш өнімдеріне сұраныстың өсуі
аясында бидай бағасының өсуімен байланысты болды. Азық-түлік емес
тауарларға баға өткен аймен салыстырғанда 0,3% - ға өсті. 2018 жылдың
екінші жартысында теңгенің айырбас бағамының әлсіреуіне байланысты киім
мен дәрі-дәрмек бағасының өсуі азық-түлік емес инфляцияға жоғары қысым
көрсетті. Бұл өсім ұсыныстың артығымен байланысты бензин бағасының
төмендеуімен ерекшеленді.
12 сурет – ҚР экономикасының нақты секторы кәсіпорындарының инфляциялық
күтулері %

Дереккөз: ҚР ҰБ

2019 жылғы ақпанда ақылы қызметтердің бағалары мен тарифтері 1,3% ға төмендеді. Бұл реттеліп көрсетілетін қызметтерге, бірінші кезекте, жылу
энергиясына (7,2% - ға), сумен жабдықтауға (5,6% - ға), кәрізге (5% - ға),
электр энергиясына (3,3% - ға), қоқыс жинауға (3,1% - ға), газбен
жабдықтауға (2,4% - ға) Тарифтердің төмендеуімен байланысты болды.
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2019 жылдың ақпан айының қорытындысы бойынша жылдық инфляция
4,8% құрады. Азық – түлік тауарлары 2018 жылғы ақпанмен салыстырғанда
6,6% – ға, азық-түлік емес тауарлар-6,2% - ға, ақылы қызметтер-1,3% - ға
қымбаттады. Халықтың инфляциялық күтулері, халықтың бір жыл бұрын
күтіліп отырған инфляцияға қатысты жауаптарының нәтижелерін
кванттандыратын 2019 жылғы ақпанда өзгеріссіз қалды және 4,7% құрады,
бұл ағымдағы инфляцияның баяулауынан туындады. Нақты сектор
кәсіпорындарынан алынған сауалнаманың деректері бойынша кәсіпорындар
үлесі шамалы төмендеді – 2019 жылдың бірінші тоқсанында бағалар
ағымдағы қарқынмен өседі деп есептейтін 73,4% - ға дейін. Баға тезірек өседі
деп есептейтін кәсіпорындар үлесінің артқанын атап өткен жөн. Ұлттық
банктің болжамы бойынша 2019 жылы жылдық инфляция 4-6% нысаналы
дәліз шегінде болады.
2019 жылғы қаңтар–қазанда ҚР-да химия өнеркәсібі өнімдерінің өндірісі
386,4 млрд теңгеге жетті. Өнеркәсіп өндірісінің индексі өткен жылдың сәйкес
кезеңіне 102,3% құрады. Бір жыл бұрын шығару көлемі 311,3 млрд теңгеге,
ИПП — 108,5% - ға тең болды.
Тұтастай алғанда, 2018 жылы сектордағы өндіріс 401,1 млрд теңгеге
жетті. Өнеркәсіп өндірісінің өсуі екінші жыл қатарынан байқалады: АКП
2018 жылы 108,7%, 2017 жылы-109,3% құрады.
2019 жылғы қаңтар–қазанда фосфор және азот минералдық
тыңайтқыштарын өндіру тиісінше 158,9 мың және 294,4 мың тоннаны
құрады. Фосфорлы минералды тыңайтқыштарды шығару жылына 31% - ға
өсті, азот өндірісі керісінше 1,8% - ға қысқарды.
Ағымдағы жылдың алғашқы үш тоқсанының қорытындысы бойынша
минералды және химиялық фосфорлы тыңайтқыштардың 94% - ы Жамбыл
облысында өндіріледі, онда "Қазфосфат"ЖШС зауыты жұмыс істейді.
Минералды және химиялық азот тыңайтқыштарының 87% - ы "ҚазАзот" АҚ
зауыты орналасқан Маңғыстау облысында шығарылады.
Минералды және химиялық Фосфорлы тыңайтқыштар Солтүстік
Қазақстан облысында және Шымкентте, азот тыңайтқыштарын-Жамбыл,
Солтүстік Қазақстан, Алматы және Қарағанды облыстарында өндіреді.
13 сурет- Химия өнеркәсібіндегі соңғы 5 жылдағы НКИ өзгеруі
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ КС

Тұтынушылық мінез-құлық
Фактор
Тұтынушылар
индустриясындағы
шоғырлану
Индустрияда өндірілетін
өнімді
стандарттаудың
әсері
Тұтынушылар
индустриясы
өнімінің
өзіндік құнындағы үлесі
Тұтынушылар
индустриясының жалпы
табыстылығы
Сапаға
талаптар

қойылатын

Сатып алушылар
индустрияның
тартымдылығы

үшін

Қазақстан

БЭК

Жаһандық

Пестицидтердің негізгі тұтынушысы агросектор болып табылады. ТМД
елдері мен шет елдердің агросекторы жыл сайын артып келеді, ал
пестицидтер тұтынушыларының саны да артып келеді.
Пестицидтердің тұтынушысы үнемі басқа өндірушіге ауыса алады, егер ол
тұтынылатын өнімнің бағасы немесе сапасы болмаса. Ауысу шығындары
үлкен болмайды.
Бұл индустрияның өзіндік құнындағы үлесін есептеу мүмкін емес.
Осы өнімді тұтынушылардың жалпы кірістілігін жоғары деп атауға
болмайды. Ауыл шаруашылығы өндірушісі өнім сатып алуға әрдайым
мүдделі.
Пестицидтердің сапасына қойылатын талаптар үлкен, себебі олардың
жоғары уыттылығы кезінде агрокультураларда өнімді қолдану адам өміріне
зиянды.
Пестицидтерді тұтынушы өз өндірісін құруға мүдделі емес, өйткені олардың
осы өнімді тұтыну көлемі үлкен емес. Өз өндірісін құру кезінде тұтынушы
өз өндірісі үшін аз пайда бар көп қаражат жұмсауға тәуекел етеді.

Құрамында азот бар қосылыстар индустриясындағы тұтынушылардың
әсерін талдау
Фактор
Тұтынушылар
индустриясындағы
шоғырлану
Индустрияда өндірілетін
өнімді
стандарттаудың
әсері
Тұтынушылар
индустриясы
өнімінің
өзіндік құнындағы үлесі
Тұтынушылар
индустриясының жалпы
табыстылығы
Сапаға
қойылатын
талаптар

Қазақстан

БЭК

Жаһандық

Әлемде азот қосылыстарын тұтынушылар өте көп, өйткені азот
тыңайтқыштары, мысалы, агро өнеркәсіптегі негізгі тыңайтқыштардың бірі
болып табылады.
Бұл өнеркәсіптің өнімдерін стандарттау жоғары, соның салдарынан басқа
өндірушіге ауысу шығындары Үлкен емес.
Бұл индустрияның өзіндік құнындағы үлесін есептеу мүмкін емес.
Осы өнімді тұтынушылардың жалпы кірістілігін жоғары деп атауға
болмайды. Бұл индустриядағы тұтынушының негізгі принципі-өнімнің
бағасы. Ол төмен болса, соғұрлым оны алуға болады.
Азот тыңайтқыштарының сапасы өндірушіден өндірушіге көп емес.
Өндірушіге байланысты азоттың немесе басқа компоненттердің пайызы ғана
аздап өзгеруі мүмкін. Тұтынушы үшін тыңайтқыштардың құрамындағы
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Сатып алушылар
индустрияның
тартымдылығы

Фосфор
талдау

үшін

айырмашылық үлкен мәнге ие емес.
Сатып алушы өз өндірісіне мүдделі емес, өйткені ол үшін шағын және орта
компаниялар тартылмайтын елеулі қаржылық шығындар талап етіледі.

өнімдері

индустриясындағы

Қазақстан

Фактор
Тұтынушылар
индустриясындағы
шоғырлану
Индустрияда өндірілетін
өнімді стандарттаудың
әсері
Тұтынушылар
индустриясы өнімінің
өзіндік құнындағы үлесі
Тұтынушылар
индустриясының жалпы
табыстылығы
Сапаға қойылатын
талаптар
Сатып алушылар үшін
индустрияның
тартымдылығы

БЭК

тұтынушылардың

әсерін

Жаһандық

Фосфор өнімдерін тұтынушылар агросектор болып табылады. Фосфорлы
тыңайтқыштар азотты тыңайтқыштарға қарағанда топыраққа сирек енгізілсе
де, ауыл шаруашылығы қызметкерлері арасында үлкен сұранысқа ие. Бұл
индустрияда шоғырлану Үлкен емес.
Осы өнеркәсіптің өнімдерін стандарттау жоғары болып табылады, соның
салдарынан басқа өндірушіге ауысу шығындары Үлкен емес.
Бұл индустрияның өзіндік құнындағы үлесін есептеу мүмкін емес.
Осы өнімді тұтынушылардың жалпы кірістілігін жоғары деп атауға
болмайды.
Азот тыңайтқыштарының сапасы өндірушіден өндірушіге көп емес. Демек,
тұтынушылардың сапасына қойылатын талаптар соншалықты үлкен емес.
Сатып алушы өз өндірісіне мүдделі емес, өйткені ол үшін шағын және орта
компаниялар тартылмайтын елеулі қаржылық шығындар талап етіледі.

Лактар мен бояулар индустриясындағы тұтынушылардың әсерін талдау
Қазақстан

Фактор
Тұтынушылар
индустриясындағы
шоғырлану
Индустрияда өндірілетін
өнімді
стандарттаудың
әсері
Тұтынушылар
индустриясы
өнімінің
өзіндік құнындағы үлесі
Тұтынушылар
индустриясының
табыстылығы
Сапаға
талаптар

жалпы

қойылатын

Сатып алушылар
индустрияның
тартымдылығы

үшін

БЭК

Жаһандық

Лак-бояу өнімдерін тұтынушылар арасында нақты көшбасшыны атап өтуге
болмайды, өйткені осы өнімді тұтынушылар өнеркәсіптің түрлі салаларында
орналасқан. Лактар мен бояуларды жиі өндіру үшін нақты тұтынушыға
жеткізілуі мүмкін. Мысалы, авто өндіруші бояудың қажетті қасиеттері бар
бояулардың белгілі бір көлемі мен түрін жүргізуі қажет.
Әлемде өндірілетін лактар мен бояуларға қойылатын талаптар өсуде.
Экологиялық талаптар ғана емес, сапа талаптары да өсуде. Стандартталған
бояуды өндіру көлемі тұтынушылар тарапынан ерекше сипаттамалары бар
лактар мен бояуларға сұраныстың өсуі есебінен азаяды.
Лактар мен бояулардың бағасы брендтен, сападан және өнімнің алдын ала
белгісінен қатты өзгереді. Лактар мен бояулардың орташа нарықтық бағасы
шамамен 3 АҚШ долларын құрайды. АҚШ кг. Демек, өндіру кезінде
тауардың жоғарыда көрсетілген құн, тұтынушы болады кем мүдделі, оның
сатып алу.
Егер автокөлік, авиация, құрылыс өнеркәсібі сияқты лактар мен бояулардың
негізгі тұтынушыларын алатын болсақ, олардың әрқайсысының жалпы
табыстылығы өте үлкен. Осы өнеркәсіп тұтынушыларының лак-бояу
өнімдеріне деген сұранысы әрдайым ұлғаятын болады.
Лак-бояу өнеркәсібінің сапасына қойылатын талаптар өте үлкен. Лактар мен
бояулардың ірі тұтынушылары жоғары сипаттамалары бар бояуларды сатып
алуға мүдделі. Сондай-ақ ЛБМ өндірушілеріне экологиялық санкциялар
салу өндірілген өнімге қойылатын талаптарды күшейтеді.
Сатып алушы өзі өндірген өнім нарықтық бағадан арзан болатын жағдайда
ЛБМ өндірісіне мүдделі болады. Соңғы өнімнің жоғары өзіндік құны кезінде
өндіріс әр мағынаны жоғалтады. Сондай-ақ ЛБМ-ның кейбір тұтынушылары
өндірісі жаңа технологиялар мен одан да үлкен инвестицияларды талап
ететін жоғары технологиялық өнімді қажет етеді. Бұл жағдайда ЛБМ
тұтынушыға өз өндірісін қою орынсыз. Жалпы, интеграция "артқа" мүмкін,
бірақ бұл өндіріс тиімді болатынына сенімді болу керек.
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Жобаның
өнімі/қызметі
бойынша
қалыптасқан
нарық
конъюнктурасының сипаттамасы
ПЭСТ-талдау индустрияға әсер ететін сыртқы ортаның саяси,
экономикалық, әлеуметтік және технологиялық аспектілерін анықтауға
арналған.
Саяси аспект
Қазақстан Ресей мен Белоруссия сияқты елдермен бірге Бірыңғай
экономикалық кеңістікке (БЭК) қосылғаннан кейін нарықтың мүмкіндіктерін
кеңейтті. Кеден одағына қосылу бір жағынан әлеуетті өткізу нарығын
кеңейтеді, екінші жағынан, Ресей өзінің қуатты химия өнеркәсібіне ие және
өңдеуші өнеркәсіптің әлемдік даму деңгейімен салыстырмалы түрде төмен
ерекшеленеді, өндірілген химиялық өнімнің басым бөлігін экспорттайды,
яғни әлеуетті бәсекелес болып табылады.
Экономикалық аспект
Қазақстанның соңғы тұтынушылардан қашықтығы тасымалдаудың
жоғары құнын құрайды, өйткені көлік иығы құрлықта бірнеше мың
километрді құрайды, келесі қиын жағдайлармен:
темір жол тарифтерінің тұрақты өсуі. Мәселен, таяудағы үш жыл ішінде
тарифтердің жыл сайын 15%-17% - ға өсуі жоспарлануда
химиялық өнімді тасымалдаудың арнайы шарттары
арнайы темір жол көлігінің тапшылығы.
Әлеуметтік аспект
Экономикалық дағдарыстың әсерінің салдарынан ел ішінде қаржы
қаражатының тапшылығы бар және сыртқы және жергілікті инвесторлар
үшін, оның ішінде химия саласында инвестициялық тартымдылықтың
салыстырмалы төмен деңгейі қалыптасты.
Технологиялық аспект
Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған өндірістердің моральдық ескіруі
байқалады, қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар саласында
өткен ғасырдың 70-80-ші жылдардың барлық технологиялары іс жүзінде.
Бұрын жұмыс істеп тұрған бірқатар өндірістер тоқтатылған (Химиялық
талшықтар) немесе толық жүктелмеген (тыңайтқыштар өндірісі – қуаттарды
жүктеудің 15-20% - ы), қуаттардың бір бөлігі жүктелген (хромиттер – 60-80%
- ы жүктеме).
Жобаны іске асыру нәтижесінде пайда болатын өнімге
(тауарларға/қызметтерге) сұраныстың қазіргі және болжамды
конъюнктурасын талдау - проблемалар, шешімдер, іске асырылатын
жобалардың мәртебесі
2019 жылы химиялық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны 2004
жылмен салыстырғанда айтарлықтай өсті. Осы кезеңде 11 кәсіпорын
қосылды. Санның 2,1 мың адамға өсуі ірі кәсіпорындарды іске қосумен,
өндіріс рентабельділігінің өсуімен байланысты. Кәсіпорындар санының
артуы көптеген шағын өндірістердің пайда болуымен байланысты.
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2019 жылғы жағдай бойынша өңірлік бөліністе ірі және орта химия
кәсіпорындарын орналастыру мынадай түрде ұсынылған:
Түркістан және Жамбыл облыстарында минералдық тыңайтқыштар,
тұрмыстық химия құралдары, лактар мен бояулар өндіретін кәсіпорындар,
сондай-ақ техногендік қалдықтарды өңдейтін кәсіпорындар орналасқан.
Республиканың оңтүстігінде бір ірі кәсіпорын - "Қазфосфат" ЖШС (Жамбыл
облысы) орналасқан.
Батыс Қазақстанда бейорганикалық химия өнімдерін, жарылғыш
заттарды, минералдық тыңайтқыштарды өндіретін кәсіпорындар орналасқан.
Қазақстанның батысында екі ірі кәсіпорын бар - "ҚазАзот" ЖШС
(Маңғыстау облысы) және "Ақтөбе хром қосындылары зауыты" АҚ (Ақтөбе
облысы), сондай - ақ бір тоқтап тұрған орта кәсіпорын - "Нитрохим "оқдәрілерді кешенді кәдеге жарату қазақстандық орталығы" ЖШС (Ақтөбе
облысы).
Солтүстік және Шығыс Қазақстанда лактар мен бояулар, полиэфирлі
шайырлар, жарылғыш заттар, газқағарлар мен респираторлар, өсімдіктерді
қорғау құралдары, сондай-ақ металлургия өндірісінің жанама өнімі ретінде
күкірт қышқылын өндіретін кәсіпорындар орналасқан. Республиканың осы
аймағында орта кәсіпорындар - "Каустик" АҚ (Павлодар облысы), "ОрикаҚазақстан" АҚ, "Үлбі-ФторКомплекс" ЖШС, "Серебрянск бейорганикалық
өндіріс зауыты" ЖШС (Шығыс Қазақстан облысы) орналасқан. Сонымен
қатар, Шығыс Қазақстан облысында "Қазмырыш" АҚ (күкірт қышқылын
шығаратын ірі металлургиялық кәсіпорын) орналасқан.
Орталық Қазақстанда лактар мен бояулар, жарылғыш заттар,
өсімдіктерді қорғау құралдары мен тұрмыстық химия кәсіпорындары
орналасқан. Республиканың осы өңірінде Химиялық кәсіпорындардың ең көп
саны, оның ішінде өндірісінің жанама өнімі күкірт қышқылы болып
табылатын металлургия саласының ірі кәсіпорындары ("Арселор Миттал
Теміртау" АҚ, "Қазақмыс "корпорациясы" ЖШС, Қарағанды облысы),
сондай
ақ
Қарағанды
облысындағы
оннан
астам
орта
кәсіпорындар-"Максам Қазақстан" ЖШС, "Вертекс-Иницатив" ЖШС,
"Эгофом" ЖШС, "Alian Paint" ЖШС, "гербицидтер" ЖШС, "ПрогрессСельхозхим" ЖШС және басқалар орналасқан.
Ағымдағы жағдай: Қазақстанда мұнай-химия және химия өнеркәсібін
дамыту әлеуеті 1. Қазақстан экономикасы табиғи ресурстарға, оның ішінде
мұнай мен газға байланысты. 2020 жылғы қаңтардан бастап сәуірге дейінгі
кезеңде отын-энергетика кешенінің үлесі елдің барлық экспортының 77% ын құрады (ҚР ҰЭМ КС, 2020). Отандық мұнай-газ секторы 1997 жылдан
бастап қарқынды дамыды, елдегі мұнай-химия және химия өнеркәсібі тек
пайда бола бастады: мәселен, 2020 жылға қарай ол бүкіл өнеркәсіп
өндірісінің ЖӨӨ үлесінің 68% - ын көрсетті.
2020 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстанда "химия
өнеркәсібі"санатындағы 409 ірі және орта кәсіпорын тіркелген. 2020 жылы
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базалық мұнай - химия өнімі өндірісінде 8 021 адам, ал өнеркәсіп үшін
химикаттар өндірісінде-13 702 адам жұмыс істеді.
Мұнай-химия және химия өнімдері көптеген өнімдерде пайдаланылады.
Болашақта олар Қазақстанның ішкі нарығында үлкен сұранысқа ие болады
деп күтілуде. 2008 - 2018 жылдары базалық мұнай-химия өнімдерін өндіру
көлемі жылына 17% жиынтық жылдық өсімге ие болды. Сонымен бірге
Қазақстан мұнай-химия және химиялық тауарлардың үлкен үлесін
импорттайды, сондықтан импорт алмастыру елге елеулі пайда әкелер еді.
Болжам бойынша, 2050 жылға дейін химия өнеркәсібі өнімдерінің әлемдік
саудасы жылына шамамен 3% - ға өседі
Қазақстанның географиялық жағдайы мұнай-химия және химия
өнімдерін Қытайға, Ресейге және Кореяға, сондай-ақ Әзірбайжан,
Қырғызстан және Украина сияқты аймақтың басқа да бірқатар
мемлекеттеріне жеткізу мүмкіндігін туғызады. Мысалы, Қытай әлемдегі ең
ірі химикатты тұтынушы болып табылады (ISC and WPC, 2018) және 2013
жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңде Қытайдың химия өнеркәсібі 9-11% - ға
өседі деп күтілуде (KPMG, 2018). Ресейде мұнай-химия өндірісі 2019 жылға
қарай екі еселенеді деп күтілуде.
Мұнай-химия және химия өнеркәсібін дамыту үшін арзан шикізатқа қол
жеткізу маңызды: мұнай, газ және тас көмір (ISC and WPC, 2018). Қазақстан
осы ресурстармен жақсы қамтамасыз етілген. Айталық, 2018 жылы Ел 30
млрд баррель және 85 ткф көлемінде табиғи газдың барланған қорына ие
болды.
Қазақстанның мұнай-химия және химия өнеркәсібінің дамуына
кедергі келтіретін үш негізгі мәселе
Қазақстанның мұнай-химия және химия өнеркәсібін дамыту үшін оған
бірқатар проблемаларды жою қажет: 1) Мұнай мен газды терең өңдеу
технологияларының
жетіспеуі,
мұнай-химия
кәсіпорындарының
технологиялық деңгейінің жеткіліксіздігі, сондай-ақ қолданыстағы техника
мен жабдықтардың тозуы; 2) Кеңес Одағы уақытынан бері Қазақстан мұраға
қалған көлік инфрақұрылымы шикізатты немесе дайын өнімді тасымалдау
үшін өте қолайлы емес; 3) қызметкерлерде қажетті кәсіби дағдылардың
жетіспеуі және кәсіби даярлықтағы елеулі кемшіліктер.
Кәсіби-техникалық білім беру мұнай-химия және химия өнеркәсібінің
өсуі үшін үлкен маңызға ие, мұнда күрделі өндірістік технологиялар,
жабдықтар мен жұмыс процестері қолданылады, бұл жерде жоғары білікті
техникалық мамандарға деген қажеттілікті талап етеді. КТБ жүйесінде кәсіби
стандарттар жұмыс берушілердің талаптары мен адами капиталды дамыту
(яғни білім беру бағдарламалары) арасындағы маңызды байланыстырушы
буын болып табылады, осылайша, бүкіл еңбек өмір бойы адамдарға әсер
етеді. Орта білікті және білікті кадрлар (техникалық мамандар) қаралып
отырған саладағы жұмыс күшінің едәуір бөлігін құрайды: олар оператортехнолог, техникалық қызмет көрсету жөніндегі мамандар, зертханашылар
және механикалық сынақтар жүргізу жөніндегі мамандар жұмыс істейді.
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Мысалы, Еуропадағы ең дамыған химия өнеркәсібі бар Германияда 2011
жылы салалық персоналдың 56%-ын кәсіби-техникалық білімі бар білікті
мамандар құрады. АҚШ-та, олардың үлесіне әлемдегі барлық химиялық
өнімнің 15% тиесілі, өндірістік жұмысшылар 2019 жылы саланың кадр
құрамының шамамен 42% - ын ұсынды, ал монтаждау, техникалық қызмет
көрсету және жөндеу бойынша мамандардың үлесі 10% - дан аспады. 2020
жылға қарай кәсіптік білім қажет техникалық рөлдер негізгі химиялық
заттарды өндіру саласындағы барлық кәсіптердің 70% - ын құрады. Әлемдік
үрдіс мынадай, әлемдік бәсекелестік салдарынан жұмыс күші үнемі
біліктілігін арттырып, жаңа және әртүрлі біліктіліктерді алады, соның
салдарынан еңбек нарығы неғұрлым даярланған жас мамандарды алады.
Кадрлардың біліктілігін арттыру салада кластерлерді дамытуды
ынталандырып, шетелдік инвестицияларды тарта алады.
Іске асырылған жобалардың сипаттамасы (объектінің функционалы,
артықшылықтары мен кемшіліктері)
Қазақстанда химия өнімдерін өндіретін негізгі кәсіпорындар мыналар
деп атауға болады::
"Ақтөбе хром қосылыстары зауыты" АҚ»
"Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ»
"Каустик" АҚ»
АҚ "Орика-Қазақстан»
"Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ»
"Ертіс сирек жер компаниясы" ЖШС»
ҚазАзот " ЖШС»
"Қазфосфат" ЖШС»
КазЦКУБ Нитрохим " ЖШС»
"Компания Нефтехим LTD" ЖШС»
Аталған кәсіпорындарда проблемаларды анықтау үшін компаниялар мен
әкімдіктерге сұраныс жасалды.
"Ақтөбе хром қосылыстары зауыты" АҚ»
"Ақтөбе хром қосылыстары зауыты" АҚ ТМД-да үш хром
қосылыстарын өндірушілердің бірі болып табылады, 1957 жылдан бастап
жұмыс істейді. Кәсіпорын Ақтөбе облысында өндірілетін натрий
бихроматын, хром тотығын, хром ангидридін, хром сульфатын (хром
рудаларынан хром илегіш (шамамен 10%) шығаруға бағдарланған. Хром
кенін өндіру орнына жақындығы бәсекелестердің алдында маңызды
артықшылық болып табылады. "Ақтөбе хром қосылыстары зауыты" АҚ хром
тұздарының 90% - дан астамы таяу және алыс шетелдерге экспортталады.
"АХҚЗ" АҚ 2004 жылы ISO-9001 стандартының Сапа сәйкестігінің
халықаралық сертификатын алды.
"АХҚЗ" АҚ-да қоймаларды белгілеу сияқты мәселе бар. Бұл
проблеманың негізгі себебі-дәстүрлі түрде өнімді өткізу көлемі күрт
төмендейтін және ресейлік өндірушілер тарапынан бәсекелестік артатын
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жазғы кезең. "АЗХС" АҚ-ның негізгі бәсекелесі Новотроицк хром
қосылыстары зауыты, сондай-ақ сол профильдегі Первоураль зауыты.
Кеден одағы құрылғанға дейін "АХҚЗ" АҚ-да үнемі сода азықтандыру
проблемалары болды. Бұл жүктің бірнеше вагоны кеденде 7-ден 15 тәулікке
дейін тоқтап қалды. Қазір бұл мәселе жоқ. Ресей мен Белоруссиядан
әкелінген жүк ешқандай кедендік "тазартусыз"зауытқа жеткізіле бастайды.
Өткен ғасырдың 50-60 жылдары салынған зауыттың ескірген
ғимаратына қарамастан, зауыттың мазмұны өте өзгерді. Өнімнің сапасы
артты, бұл кәсіпорын өндірісінің көрсеткіштеріне сөзсіз әсер етті: өнімнің 95
пайызы алыс шетелдерге экспортқа шығарылады. Биылғы жылы өндірісті
дамытуға АҚ басшылығы бір миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсамақ. Бұл
қаражат жаңа нысандарды салуға, шлам тоғандарын жөндеуге және салуға,
қоршаған ортаны қорғау мен қауіпсіздік техникасын жақсартуға,
қызметкерлерді сауықтыруға жұмсалады. Сондықтан зауыт алдағы уақытта
да сенімді және тұрақты жұмыс істейтініне сенім бар. (2011 жыл)
Мәселелері
Әлемдік нарықта сұраныстың төмен болуына байланысты Хром
тұздарын өндіру бойынша кәсіпорын қуаттарының жүктелуінің 50% - ға
төмендеуі байқалады.
"Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ»
"Үлбі металлургиялық зауыты" акционерлік қоғамы ("ҮМЗ" АҚ)
Қазақстан Республикасы Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында
орналасқан.
1997 жылдан бастап кәсіпорын атом өнеркәсібінде Қазақстан
Республикасының мүддесін білдіретін "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом
компаниясының құрамына кіреді.
Үлбі металлургия зауытының ресми туған күні 1949 жылғы 29 қазан
болып саналады. Сол күні кәсіпорын қоймасына алғашқы өнім жеткізілді.
Басында 70-жылдардың ҮМЗ қатарына әлемдегі ең ірі өндірушілердің
бұйымдар уран, бериллий және тантал.
Акционерлік қоғамы, "Үлбі металлургиялық зауыты" - ірі кәсіпорын
шамамен 60-жылдық тәжірибесі бар өнімдерді әлемдік деңгейдегі. Бүгін
кәсіпорын құрамында:
* атом энергетикасы үшін ТМД-дағы ең ірі ядролық отын өндірісі;
* Еуразия құрлығындағы жалғыз өндіріс, құрамында бериллий бар
өнімнің барлық түрлерін алғашқы құймалардан дайын өнімге дейін
шығарады.
ТМД-дағы кез келген тантал-ниобий бар шикізатты өңдеуге қабілетті
қуатты заманауи жабдықтармен жабдықталған жалғыз тантал өндірісі;
* қуатты ғылыми-зерттеу базасы;
* ірі жобалау-конструкторлық институты;
* қосалқы өндірістердің қуатты инфрақұрылымы.
"ҮМЗ" АҚ мен "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК алдында қазіргі уақытта
Қазақстанның әлемдік уран қорының 25 пайызына ие зор әлеуетіне сүйене
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отырып, атом саласын сапалы жаңа деңгейге шығару міндеті тұр. Бериллий
шикізатының едәуір қорына ие бола отырып, ұжым өз алдына сапалы жаңа
технологиялар базасында дайындалатын бериллий өнімдерін өткізу көлемін
ұлғайту және әлемдік тұтыну үлесін 20 пайызға дейін алу міндетін қояды.
"ҮМЗ" АҚ кәсіпорындағы менеджмент жүйесінің ISO 9001, ISO 14001
және BS OHSAS 18001 стандарттарының талаптарына сәйкестігін растайтын
сертификат алды.
2011 жылғы қарашада "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ және China
Guangdong Nuclear Power Corporation – Uranium Resources Company (CGNPCURC), China nuclear Fuel South Company (CNFSC), China Nuclear Energy
Industry Corporation (CNEIC) Қытай компаниялары "ҮМЗ" АҚ-ның Қытайға
отын таблеткаларын жеткізуге ұзақ мерзімді келісімшартқа қол қойды. Бұл
келісім-шарт "ҮМЗ" АҚ-ның Азия нарығына отын таблеткаларын жеткізу
бойынша алғашқы ірі коммерциялық жобаға бастама береді және оларды
сату көлемін жыл сайын ұлғайтуды көздейді.
Мәселелері
Өткізу:
Компания өнімдерінің тар ассортименті;
Шектеулі өндірістік қуаттар ОФ (нарық қажеттілігіне қатысты);
Фторгипсу (жаңа өнім) бойынша-жаңа өнімге сынақ жүргізу мәселелері.
Тасымалдау:
Өзінің жылжымалы құрамының болмауы;
"ҚТЖ "ҰК"АҚ-да жылжымалы құрамның өткір тапшылығы.
"Каустик" АҚ»
"Каустик" АҚ Қазақстан Республикасының аумағында каустикалық
сода, хлор, тұз қышқылы және натрий гипохлоритін жалғыз өндіруші болып
табылады.
Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған ҮИИД
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде "Каустик" АҚ мембраналық әдіспен
каустикалық сода және сұйық хлор өндіретін жаңа химиялық зауыттың
құрылысын жүргізді.
Мәселелері
Дайын өнімді хлор, тұз қышқылы бойынша өткізу. Ресейлік өндірушілер
тарапынан тұз қышқылы бойынша баға демпингі.
Банктік қаржыландырудың жоғары ставкасы.
АҚ "Орика-Қазақстан»
"Орика-Қазақстан" АҚ қазақстандық тау-кен компанияларына пайдалы
қазбаларды әзірлеу және өндіру үшін жарылғыш заттар мен жару құралдарын
өндіреді және жеткізеді. Өндірістің негізгі мәні эмульсиялық жарылғыш
заттар болып табылады. Жарылғыш заттардың бұл түрі-жарылғыш заттардың
соңғы буыны (ЖЗ) және тасымалдау және сақтау кезінде ең қауіпсіз болып
саналады. Сонымен қатар, қазіргі уақытта ҚР Тау-Кен кәсіпорындарында
кеңінен қолданылатын құрамында тротил бар ЖЗ салыстырғанда ЖЗ бұл түрі
экологиялық таза болып саналады. Сондай-ақ, компания жару жүйелерінің
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соңғы буыны болып табылатын электрлік емес жарылыс жүйелерін (НСВ)
құрастырады. Олар ішкі нарыққа да, шетелге де жеткізіледі.
Екібастұзда "Орика-Қазақстан" АҚ эмульсиялық матрицасын өндіретін
зауыт ашылды, деп хабарлайды Павлодар облысы әкімдігінің баспасөз
қызметі.
Екібастұздағы зауыт - жарылғыш материалдар өндірісінде әлемдік
көшбасшы болып табылатын австралиялық "ORICA" концернінің
эмульсиялық жарылғыш заттардың компоненттерін өндіру бойынша
Қазақстандағы екінші зауыт. Концерн жарылғыш материалдарды өндіруде
үлкен тәжірибе жинақтап, әлемнің 56 еліндегі тау-кен өндіру
кәсіпорындарында жарылыс жұмыстарын орындайды. Жарылғыш заттар мен
оның компоненттерін өндіретін 150 зауыт бар.
Екібастұз қаласында зауыт салу кезінде "Орика-Қазақстан" АҚ алдыңғы
қатарлы технологиялар мен концерннің ноу-хауы қолданылған, зауыт және
ол өндіретін өнім әлемдік сапа мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетін
болады. Жобаны іске асырудан күтілетін нәтижелер, жарылғыш
материалдардың құнын арзандатудан басқа, "ORICA" өнімдерін пайдалану
жарылыс жұмыстарының қауіпсіздігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік
береді.
Жоба бойынша инвестицияның жалпы көлемі 2,2 млрд теңгені құрайды,
эмульсиялық матрица шығару бойынша өндірістің жобалық қуаты - жылына
21 мың тонна. Өнім алу үшін шикізат Алматы, Ақтау, Өскемен қалаларынан
әкелінеді. Шығарылатын өнімді өткізу нарығы-"Богатырь-Көмір" ЖШС,
ENRC корпорациясының "Восточный" разрезі және "Керегетас" кеніші,
"Майкубен Вест" ЖШС, Жәйрем КБК, болашақта Бозшакөл КБК, деп
хабарлайды Қазақстан жаңалықтары.
Екібастұз зауыты жылына 21 мың тонна эмульсиялық матрицаны
шығаруға қабілетті. Сынақ жүргізу аясында мұнда 1200 тонна өнім
шығарылды. Тағы 15 мың тонна өнім шығаруға келісім-шарттар жасалды.
Екібастұздықтар Бозшакөл тау-кен байыту комбинатының құрылысы
аяқталған соң толық жобалық қуаттылыққа шығуды жоспарлап отыр.
Қоғамның негізгі бәсекелестері жарылғыш заттарды өндіретін ресейлік
зауыттар: "Знамя" жақ, "Искра" жақ, "Нитровзрыв" ЖШС және олардың
Қазақстан нарығындағы дилерлері "жарыс" ЖШС, "Промвзрыв" жақ және
испандық UEE компаниясының республикадағы филиалы болып табылады.
Мәселелері
Проблемалар анықталған жоқ
"Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ»
"Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасындағы кальций карбидін жалғыз өндіруші. Кальций
карбидімен қатар комбинат ферроқорытпалар, көміртегінің қос тотығы,
оттегі, флюс әктас және марганец концентратын шығарады.
"Теміртау электрометаллургиялық комбинаты "АҚ - "ТЭМК" АҚ 1994
жылы құрылған. "ТЭМК" АҚ - қызметі кен өндіруден бастап тауар өнімін
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өндіруге дейінгі барлық кезеңдерді қамтитын толық біріктірілген компания.
Компанияның негізгі қызметі марганец кенін және әктасты өндіру, олардан
ферроқорытпалар мен кальций карбидін өндіру және оларды сату болып
табылады. "ТЭМК" АҚ құрамына Химия, металлургия және тау - кен
өнеркәсібі кәсіпорындары кіреді:-әктас өндіру және өңдеу бойынша Оңтүстік
Топар кен басқармасы; - Марганец және темір марганец кендерін өндіру және
қайта өңдеу жөніндегі "Марганец" кен басқармасы; - кальций карбиді және
ферроқорытпа өндіру жөніндегі Химия-металлургия зауыты; - құрылыс
материалдарын өндіру жөніндегі Ақмола филиалы. "ТЭМК" АҚ өзінің
шикізат базасы мен өндірістік қуатына ие бола отырып, шикізаттың толық
өндірістік циклын құрды – өндіріс – дайын өнім. "ТЭМК "АҚ-ның барлық
өнімі Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификатына ие. Комбинат
шығаратын өнімнің сапасын бақылауды аккредиттелген сынақ орталығы
жүзеге асырады. Атмосфераға зиянды заттардың шығарылуын бақылауды
"ТЭМК" АҚ қоршаған ортаны қорғау және экология бөлімінің аттестатталған
санитарлық зертханасы жүзеге асырады. "Теміртау электрометаллургиялық
комбинаты" акционерлік қоғамы - Қазақстан Республикасындағы кальций
карбидін жалғыз өндіруші. Кальций карбидімен қатар комбинат
ферроқорытпалар, көміртегінің қос тотығы, оттегі, флюс әктас және марганец
концентратын шығарады.
Мәселелері
Проблемалар анықталған жоқ
"Ертіс сирек жер компаниясы" ЖШС»
1999 жылы Ертіс химия-металлургия зауытының (Первомайский кенті,
Шемонаиха ауданы, Шығыс Қазақстан облысы) сирек жер өндірісі негізінде
құрылған" Ертіс сирек жер компаниясы " ЖШС (ИРЗК). Компания
германиялық "Sparky"фирмасымен бақыланады. РБК-ның негізгі өнімі церий
мен лантан қосылыстары болып табылады. Кәсіпорын Ресей мен Қытайдан
сирек кездесетін шикізатты импорттайды.
Кәсіпорында өндірілетін өнім (церий карбонаты, церий диоксиді, азот
қышқылды ерітінді, дидим карбонаты, СЕГ карбонаты) тек Қазақстан
Республикасы бойынша ғана емес, Ресей, Жапония, Австрияға да
экспортталады.
Мәселелері
Проблемалар анықталған жоқ
ҚазАзот " ЖШС»
"КазАзот"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі
Қазақстан
Республикасындағы аммиак пен аммиак селитрасының жалғыз өндірушісі
болып табылады. Кәсіпорын 2005 жылғы 16 қарашада бұрынғы одақтық Орта
машина жасау министрлігінің Каспий маңы тау-кен металлургиялық
комбинатының (ПГМК) химиялық кешенінің базасында құрылды.
Аммиактың, әлсіз азот қышқылының және аммиак селитрасының
барлық жұмыс істеп тұрған өндірістері азот-тук зауытының (АТЗ) алаңында
орналасқан.
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"ҚазАзот" ЖШС жобалық өндірістік қуаттары келесі көрсеткіштермен
сипатталады:
- аммиак өндірісі-тәулігіне 600 тонна.;
- әлсіз 46% азот қышқылының өндірісі-тәулігіне 875 тонна;
- аммиак селитрасы өндірісі-тәулігіне 1 000 тонна.
Негізгі шикізат - "ҚазАзот" ЖШС үшін табиғи газ Қазақ газ өңдеу
зауытынан жеткізіледі. Барлық энергия ресурстары: электр энергиясы, теңіз
суы, техникалық су, ауыз су, терең тазарту дистилляттары және жалпы ағын
"МАЭК Казатомпром"ЖШС-мен жеткізіледі.
Қазақстан Республикасының химия саласындағы аммиак, әлсіз азот
қышқылы және аммиак селитрасы өндірісінің эксклюзивтілігін, сондай-ақ
қалыптасқан нарық конъюнктурасын ескере отырып, "ҚазАзот" ЖШС өз
қызметінің алғашқы күнінен бастап және даму перспективасында азот
минералдық тыңайтқыштарын өндірудің негізгі басым бағытын таңдады.
Мәселелері
Кәсіпорынның негізгі проблемасы Қазақстан аумағында дайын өнімді
тасымалдау болып табылады.
"Қазфосфат" ЖШС»
"Қазфосфат" ЖШС Жамбыл филиалын (Жаңа Жамбыл фосфор зауытыНДФЗ), "Қазфосфат" ЖШС Тараз филиалы "Минералды тыңайтқыштар",
"Қазфосфат" ЖШС филиалы "Қаратау" тау-кен өңдеу кешені"," Қазфосфат
"ЖШС филиалы" Темір жол-көлік кешені"," Қазфосфат "ЖШС Степногорск
филиалы" химия зауыты"," Қазфосфат "ЖШС Шымкент филиалы (ЖМҚО),"
Қазфосфат "ЖШС"Қазфосфат", "Қазфосфат" ЖШС "Шолақтау" тау-кен
өңдеу кешені.
"Қазфосфат" ЖШС мен "Fosfa akciová společnost" сары фосфорды қайта
өңдеу бойынша Чех ірі компаниясымен ынтымақтастығы натрий
гексаметафосфатын және басқа фосфор тұздарын өндіру бойынша қазақстанчех бірлескен кәсіпорнын құруға әкелді. Сондай-ақ, Жамбыл кәсіпорнының
Чех компаниясымен ынтымақтастық жоспарында Сұйық синтетикалық
жуғыш заттар шығарылады. Құны 500 млн. теңгеге жуық "қаз-фос" жаңа
кәсіпорны қазақстандық және Чех тарапымен тепе-теңдік негізде
қаржыландырылады. Өндірістік қуаттылыққа-жыл сайын бес мың тоннаға
дейін өнім-Жамбыл кәсіпорны 2012 жылдың қыркүйегіне дейін шығуды
жоспарлап отыр. Кәсіпорынның қуаттылығы жылына 4 мың тонна натрий
гексаметафосфаты. Жобаны іске асыру мерзімі 2011-2012 жылдар, құны –
500 млн теңге.
Мәселелері
1.Кәсіпорынның негізгі проблемаларының бірі сары фосфор бойынша
демпингке қарсы тергеу жүргізуге байланысты фосфор өнімдерін Еуропаға
өткізумен және тасымалдаумен асқынулар болып табылады.
2. Электр энергиясына тарифтердің жыл сайын өсуі (компания энергия
сыйымды ( өзіндік құнында 35% электр энергиясын құрайды) және әлемдік
нарықта дайын өнім бағасының өсуінен асып түсетін т / ж тасымалы болып
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табылады, бұл кәсіпорындарды баға аспектілері бойынша бәсекеге
қабілетсіздігіне байланысты өндіріс көлемін төмендетуге мәжбүр етеді.
3."KEGOC" АҚ тарифтерінің тұрақты өсуі.
4."ҚТЖ" АҚ жылжымалы құрамының жіті тапшылығы (жартылай
вагондар, хоппер-вагондар, цемент тасығыштар).
5."ҚТЖ" АҚ темір жол тасымалына жеңілдіктер алудың күрделі, мүмкін
емес процедуралары.
6.Жаңадан іске қосылатын объектілерге салынатын салықтар бойынша
преференциялар алудың күрделі рәсімі.
КазЦКУБ Нитрохим " ЖШС»
"Нитрохим "оқ-дәрілерді кешенді кәдеге жарату қазақстандық
орталығы" ЖШС 50-ден астам өнеркәсіптік жарылғыш заттарды ұсынады.
Мәселелері
Проблемалар анықталған жоқ
"Компания Нефтехим LTD" ЖШС»
"Компания Нефтехим LTD "ЖШС (Қазақстанның Павлодар облысы,
солтүстікте) 2011 жылдың қорытындысы бойынша 2010 жылғы 20 мың
100,796 тоннаға қарсы 27 мың 975,765 тонна полипропилен өндірді, деп"
Интерфакс-Қазақстан " агенттігіне кәсіпорында хабарлады.
Метил-трет-бутил эфирін (МТБЭ) өндіру көлемі өткен жылы 15 мың
710,865 тоннаны құрады, бұл 2010 жылғы 12 мың 83,409 тонна.
Қазақстаннан тыс жерлерде ұнтақ полипропиленінің негізгі
тұтынушылары: Түркия (Eastway Trading Limited); Украина (Petrochemical
Systems & Technologies), Қытай (XINJIANG SANBAO INDUSTRY GROUP
CO., FAMOUS FORTUNE TRADING LIMITED, HARMONY TRADING
DEVELOPMENT LIMITED). Өткен жылдың қорытындысы бойынша Түркия
6 мың тонна ұнтақ полипропилен, Украина — 1480 тонна, Қытай — 17512
тонна сатып алды.
МТБЭ негізгі сатып алушылары Украина (Petrochemical Systems &
Technologies) және Ресей ("Капитал Газ "мұнай-газ компаниясы"ЖАҚ)
сияқты елдер болып табылады. Мәселен, Ресей өткен жылы 10140 тонна
МТБЭ, Украина — 2,5 мың тонна сатып алды.
2012 жылы "Нефтехим LTD" 35952 тонна ұнтақ полипропилен, МТБЭ
— 18618 тонна өндіруді жоспарлап отыр. Компания 2005 жылдың
наурызында құрылды. Кәсіпорын қызметінің негізгі түрі мұнай өңдеу және
пропан-пропилен және бутан-бутилен фракцияларына бай табиғи
материалдың сұйытылған газын өндіру болып табылады.
Келесі қадам-өндірісті кеңейту. "Компания" Нефтехим LTD " ЖШС
базасында қуаты жылына үш миллион тонна мұнайды қайта өңдеу бойынша
жеке қондырғы салынатын болады. Болашақта компания түйіршіктелген
полипропилен, одан кейін Пластмассадан жасалған түрлі бұйымдар
шығаруды жолға қоюды жоспарлап отыр.
Мәселелері
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"Компания Нефтехим LTD" ЖШС компаниясының негізгі проблемасы
шикізатқа қол жеткізу және шикізат пен жартылай фабрикаттардың болуы
болып табылады.
Келесі кестеде "тыңайтқыштар өндірісі" экономикалық қызмет түрімен
тіркелген және осы зерттеу талданып отырған өнім түрін шығаратын
кәсіпорындардың тізбесі келтірілген.
2017 жылдың тамыз айының басындағы жағдай бойынша Қазақстанда
45 кәсіпорын тіркелген, олардың негізгі қызмет түрі тыңайтқыштар
өндіруге жатады. Ішінен 1 кәсіпорын орналасқан Маңғыстау облысы, жатады
ірі кәсіпорындар қызметкерлерінің саны 250-ден астам адам, 1 кәсіпорын
өлшемділігі орташа қызметкерлерінің саны 50-ден 250 адамға дейін, бұл
кәсіпорын Алматы қаласы.
13-кесте "Тыңайтқыштар өндіру" ЭҚЖЖ-мен тіркелген кәсіпорындардың тізбесі»
Кәсіпорынның атауы
ТОО "КАЗАЗОТ"
ТОО " ЕВРОХИМ-КАРАТАУ"

Өлшемі
кәсіпорында
р
Круп
ное
Средн
ее

СТЕПНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО
"КАЗФОСФАТ"-"ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
ТОО "КОСКYДЫК"
ТОО "САРЫ-ТАС-УДОБРЕНИЯ"
ФИЛИАЛ ТОО "ЕВРОХИМ - КАРАТАУ" В
ГОРОДЕ ЖАНАТАС
ТОО "СПЕКТР"
ТОО "ЕСМАР"
ТОО "БЕРЕКЕ-2020"
ТОО "SIDERA"(СИДЕРА)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
"ЖАНРОСС ХХI ҒАСЫР"
ТОО "ХИМТЕХ"
ТОО "ЮК БИОАГРО"
ТОО "ЮГ ФОСФАТ"
ТОО "БИО ЖЕР-КҮШІ"
ТОО "ZHANLIK"
ТОО "FERTILIZER GROUP (ФЁРТИЛАЙЗЕР
ГРУПП)"
ТОО "KAZ-ASMIDA"
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Мангистауская область
г. Алматы

Мало
е

Акмолинская область
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е
Мало
е

Алматинская область
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е

Жамбылская область

Мало
е
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е
Мало
е
Мало
е

Карагандинская область

Мало
е

Кызылординская область

Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е

Мангистауская область

Мало
е
Мало

Южно-Казахстанская область

Жамбылская область

Карагандинская область
Карагандинская область
Карагандинская область

Южно-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е

ТОО "АСПАН"
ТОО "АЗИЯ КОМПОГУМ"
ТОО "АЗИЯ КОМПОГУМ РЕСУРС"
ТОО "КОПРОЛИТ"
ТОО "KAZAGROTUMAR"
ТОО "BIOTEXTIMES - CTI"
ТОО "BIOPLANT KZ"
ТОО "АГРОСЕРВИС СКО"
ТОО "ЭКО PLUS"
ЗАО "ЛОБЕРЖАН"
ТОО "АГРОФИРМА "ИНТЕРПОИСК"
ТОО "ХИМАЗОТ"
ТОО "SWISSGROW"

Павлодарская область
Павлодарская область
Павлодарская область
Павлодарская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана

ТОО "ЗАВОД ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ
"ORGANIC KZ""

Мало
е

г. Астана

ТОО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА
"ГЫЛЫМ"

Мало
е

г. Алматы

Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е

г. Алматы

Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е
Мало
е

г. Алматы

ТОО "АГРОХИМСЕРВИС"
ТОО "РАДУГА БИО"
ТОО "ПКФ "АМИД ЛТД"
ТОО "ХАЗРАТ-АЛИ-АКБАР"
ТОО "ЕВРАЗ ХИМ СЕРВИС"
ТОО "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "АНА-ЖЕР"
ФИЛИАЛ ТОО "КАЙНАР"
ТОО "AC-PROMPT SOLUTION"
ТОО "А-ШАРТ"
ТОО "ГРАНУФЕРТ ГРУПП"
ТОО "AGS KAZAKHSTAN" (АГС
КАЗАХСТАН)"
ТОО "BIOPROJECT"
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г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы

г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы

ҚАЗАЗОТ " ЖШС"
"ҚазАзот" ЖШС отандық экономиканың азотты минералды
тыңайтқыштарға қажеттілігін толық көлемде қанағаттандырады. Қазіргі
уақытта ішкі нарыққа өнімнің 60% жеткізіледі.
Өндірілетін өнімнің 40% - дан астамы жақын және алыс шетелдерге
экспортқа шығарылады. Негізгі импорттаушылар Украина, Ресей, Польша,
Әзірбайжан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Балтық елдері, Венгрия,
Румыния, Болгария болып табылады.
Соңғы жылдары, әлемде ауыл шаруашылығының даму қарқынының
байқалып отыруына байланысты "ҚазАзот" ЖШС кәсіпорны жаңа өткізу
нарықтарына шығуды жоспарлап отыр.
Зауыт тарихы
Жылдар
ға
арналға
н
19681977
1992
1998
19982004

2005
2013

Даму
кезеңдері

Салынған және пайдалануға енгізілген Каспий маңы тау-кенМеталлургия Комбинаты.
Кәсіпорын "Каскор" АК химия кешені болып өзгертілді.
"Каскор-Химкомплекс" ЖШС құрылды.
Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптік объектілерді жекешелендіру, ЖШС
"Ақтал Ltd".
Ақтау қаласындағы Каспий тау - кен металлургия комбинатының химия тізбегінің
зауыттарын сатып алды.
"ҚазАзот" ЖШС 2005 жылы азот-тук зауытының мүліктік кешенінің базасында
құрылған
"Аммиак өндірісін қайта құру және жаңғырту" бағдарламасы өткізілді,
азот қышқылы мен аммиак селитрасы".

Зауыт аумағында аммиак, әлсіз азот қышқылы және аммиак
селитрасын өндіретін цехтар бар.
Өндірістік қуат "ЖШС," Қазазот кейін жүргізілген жаңғыртудың
2011-2012жж. бүгінгі таңда құрайды:

Жылына 200 450 тонна аммиак, оның ішінде тауарлық аммиакжылына 36 000 тонна

Жылына 313 000 тонна аммиак селитрасы.
"ҚазАзот" ЖШС компаниясының серіктестері отандық және
шетелдік компаниялар болып табылады.
Қазақстандық серіктестер:

НАК Казатомпром

Группа ENRC

ТОО «Корпорация Казахмыс»

ТОО «Казфосфат»

Крестьянские Хозяйства Агропромышленного Комплекса
Зарубежные партнеры:
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ООО «Рустави Азот» (Грузия)

ОсОО «RRCompany» (Киргизия)

ОcОО АПК "ЭлДанАталык" (Киргизия)

ОсОО «Сельпродукт» (Киргизия)

Zhivel-Agro (Болгария)

SololaGroupLTD (Азербайджан)

«BIOLINECONSULTINGLTD» (Азербайджан)

УкрАгро НПК (Украина)

ЗАО «Галнефтехим» (Украина)

ЗАО «Аграрные технологии» (Россия)

ООО «Мир» (Россия)
Контактные данные:
Юридический/почтовый адрес:
Республика Казахстан, Мангистауская
область, г.Актау, 130000, промышленная
зона 6,
участок №150, а/я 494.
Тел: 8 (7292) 579814– приемная АО «КазАзот»
Факс: 8 (7292) 579860
E-mail:
kazazot@kazazot.kz,
azot@kazazot.kz
Сайт:
http://www.kazazot.kz
ТОО " ЕВРОХИМ-КАРАТАУ"
"ЕВРОХИМ-Қаратау" ЖШС бас кеңселері Швейцария мен Ресейде
орналасқан ЕВРОХИМ ірі халықаралық компаниясының құрамына кіреді.
ЕуроХим-2001 жылы құрылған, арзан табиғи ресурстар мен өндірістік
активтерге, жеке логистикалық инфрақұрылымға, консультациялық
қызметтер көрсету жөніндегі бөлімшелерге және халықаралық өткізу және
дистрибуторлық
желіге
қолжетімділікті
үйлестіретін
тігінен
интеграцияланған бизнес-моделі бар агрохимиялық компания.
Қазіргі уақытта компания азот және фосфор тыңайтқыштарын
шығарады, ал жақын арада калий тыңайтқыштарын өндіру іске қосылады,
бұл өнім ассортиментін одан әрі кеңейтуге мүмкіндік береді.
Компанияның барлық өнімі, жалпы мақсаттағы стандартты
тыңайтқыштар немесе ұзақ мерзімді әрекет ететін белсенді дамып келе
жатқан тыңайтқыштар және компанияның басты назары шоғырланған
мамандандырылған тыңайтқыштар болсын, жоғары сапамен ерекшеленеді.
Өндірістік активтердің географиясы біртіндеп кеңеюде және Ресей,
Литва, Қазақстан және Бельгия, сондай-ақ бірлескен кәсіпорын іске қосылған
Қытайды қамтиды. Бұл активтер қазіргі уақытта 25-тен астам елде қызмет
атқарып жатқан логистикалық және дистрибуторлық желінің арқасында
негізгі нарықтарға тікелей шыға алады.
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Байланыс деректері:
Республика Казахстан, 050059, город
Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль–
Фараби, 17/1, ПФЦ "Нурлы-Тау", блок 5Б,
офис 2
Телефон: (727) 311-51-52, +7 727 356 56 57
E-mail: EuroChem.Karatau@eurochem.ru
ТОО "Казфосфат"
"Қазфосфат" ЖШС компаниясы 1999 жылы 27 қазанда Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды. Бас кеңсе Алматы
қаласында орналасқан. Негізгі өндірістік қуаттар Жамбыл облысында
шоғырланған, сәйкесінше компанияның операциялық қызметі Тараз
қаласында орналасқан кеңседен басқарылады.
"Қазфосфат" ЖШС-өз меншігінде фосфаттарды өндіруден бастап
Теміржол-көлік кешенінің өз қаражатымен жеткізуге және оларды түпкілікті
өнімге қайта өңдеуге дейін толық желісі бар Қазақстан аумағындағы бірегей
компания.
Компания қызметінің негізгі түрлері:
* геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу
* фосфорит кенін өндіру және өңдеу
* сары фосфор және оның туындылары өндірісі
* фосфорлы минералды тыңайтқыштар мен жемдік фосфаттар өндірісі
* минералды шикізат негізінде өнеркәсіптік өнім шығару. Компания
құрамына келесі филиалдар кіреді:
* Жаңа Жамбыл фосфор зауыты
* "Минералды тыңайтқыштар" зауыты»
* "Қаратау" тау-кен өңдеу кешені»
* "Шолақтау" тау-кен өңдеу кешені»
* Теміржол-көлік кешені
* Шымкент синтетикалық жуғыш заттар зауыты
* Степногорск химия зауыты
"Қазфосфат" ЖШС, шын мәнінде, Қазақстан Республикасының фосфор
өнеркәсібін білдіреді, ТМД елдерінің аумағында құрамында фосфоры бар
өнім өндіру бойынша көшбасшы компания болып табылады.
"Қазфосфат" ЖШС - нің Тараз қаласындағы "Минералды
тыңайтқыштар" зауыты минералды тыңайтқыштар, мал азықтық
фторланбаған фосфаттар шығаратын химиялық зауыт.
Зауыт 449,2 га аумақты алып жатыр және оның құрамында мынадай
негізгі өндірістер бар:
* фосфор-азот тыңайтқыштары – аммофос (ди - және
моноаммонийфосфат қоспасы) 46% Р2О5, 10% N өндірісі;
* қарапайым суперфосфат өндірісі 19% Р2О5;
* сульфоаммофос өндірісі 18% Р2О5, 18% N;
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* нитроаммофос өндірісі 22% Р2О5, 22% N;
* жемдік трикальцийфосфат өндірісі 27% P2O5;
• азықтық кальцийнатрийфосфат өндірісі_41% P2O5;
* Н2ЅО4 техникалық күкірт қышқылының өндірісі;
Шығарылатын өнімнің негізгі бөлігі ішкі нарықта сатылады. Отандық
ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін тыңайтқыштарды субсидиялаудың
мемлекеттік бағдарламасы бірнеше жыл жұмыс істейді. Бұдан басқа,
тыңайтқыштар Қытай, Украина, Белоруссия, Тәжікстан нарығына сатылады.
Ауғанстан, Қырғызстан, Румыния, Чехия, Болгария, Иран Фосфорлы
тыңайтқыштар нарығын игеру бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде.
Байланыс деректері:
Головной офис
050051, Республика Казахстан, г. Алматы,
Самал 1, д (пр. Достык уг.ул. Сатпаева)
Тел.: 8 7273 305600, 305601, 305611,
Факс: 8 7273 305606
Сайт: http://www.kpp.kz/
Е-mail: almaty@kazphosphate.kz , almaty@kpp.kz
Таразский филиал ТОО "Казфосфат" "Минеральные
удобрения" Тел.: 8 7262 342683
Факс: 8 7262 342683
Е-mail: zmu@kpp.kz
SWOT - талдау-әлеуетті күшті және әлсіз жақтарын, жобаны іске
асыру
шеңберінде
болжанатын
тауарлардың,
жұмыстардың,
қызметтердің мүмкіндіктері мен қауіптерін анықтау және бағалау
(есептерді қоса бере отырып, маркетингтік зерттеулер жүргізудің
пайдаланылатын ақпарат көздері міндетті түрде көрсетіледі)
Жүргізілген талдау Қазақстанның химия саласы үшін негізгі
проблемаларды жүйелеуге мүмкіндік берді. Бұл проблемаларды шартты
түрде объективті деп бөлуге болады, онда шешімді ұйымдастыру
шараларымен шешуге болатын күрделі және стандартты емес шешу жолдары
мен проблемалар талап етіледі. Саланың жүйелі проблемаларына:
* Ішкі нарықтың шектеулі сыйымдылығы (халықтың әлсіз шоғырлануы)
* Шектеулі экспорттық әлеует (соңғы сегменттердегі бәсекелестік).
* Шикізатқа қол жеткізу мәселелері.
• Негізгі қорлардың физикалық және моральдық тозуы
* Логистикалық мәселелер.
Қазақстанның химия саласындағы ішкі нарығының сыйымдылығы өте
шектеулі. Тұтыну сапасының төмендігі, бірқатар отандық химикаттардың
шектеулі ассортименті, ішкі нарық инфрақұрылымының дамымауы,
экономиканың тұтынатын секторларының бірқатар материалдарды өңдеуге
және пайдалануға дайын еместігі химиялық өнімнің импортын кеңейту үшін
объективті жағдай жасайды. Ішкі нарықтың сыйымдылығы ҮИИДМБ іске
асыру және елді индустрияландыру шамасына қарай ұлғаятын болады.
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Алайда, қазірдің өзінде АӨК-ге сұраныстың жасырын әлеуеті туралы айтуға
болады. Бірақ, бұған қарамастан, ауыл шаруашылығы өндірушілерінің төлем
қабілеттілігінің төмендігіне байланысты минералды тыңайтқыштарға деген
сұраныстың төмендігі бар.
Шектеулі экспорттық потенциал қосылған құны жоғары өнімдердегі
әлемдік нарықтағы жоғары бәсекелестікке байланысты. Егер елден
экспортталатын негізгі химиялық өнімдерге қарасақ, негізінен химиялық
өнім шикізат түрінде экспортқа шығарылады. Бұл ретте қайта өңдеу дәрежесі
жоғары химия өнеркәсібінің өнімдері импортталады. Сондай-ақ рыноктар
инфрақұрылымының дамымауы, сервистік қызметтердің төмен деңгейі,
отандық жарнаманың әлсіздігі және керісінше, импорттық тауарлардың
жаппай басым жарнамасы да әсер етеді. Экспорт проблемалары стандартты
емес шешімдерді іздеуді талап етеді және көбінесе көрші нарықтарды терең
түсінуге байланысты.
Шикізатқа қол жеткізу проблемалары химия және мұнай-химия
өнеркәсібінің орнықты дамуы базасында химия өнімінің 80% - ға дейін
өндірілетін сала кәсіпорындарын көмірсутек шикізатымен қамтамасыз ету
проблемасын шешпей мүмкін еместігіне негізделеді.
Негізгі қорлардың физикалық және моральдық тозуы жабдықтың
тозуының жоғары деңгейіне (43-80%) және өндірістік қорларды жаңартудың
төмен қарқынына (жылына ең аз қажетті 12-15% болғанда шамамен 1%)
байланысты. Жабдықтың физикалық тозу проблемалары негізінен ұзын
ақшаға қол жеткізумен байланысты, мемлекет барлық қажетті күш-жігерді
жұмсады және осындай мүмкіндікті қамтамасыз ету үшін шаралар
қабылдады, қазір де жобалық қаржыландыру бойынша заңнама әзірленуде,
бұл да ұзақ мерзімді қаржыландырудың тағы бір мүмкіндігін жасауға
мүмкіндік береді.
Еліміздің химия саласындағы логистикалық проблемаларды негізгі
проблемалардың бірі деп атауға болады. Әлемдік тәжірибе ашық теңізде су
арналарының болуы жүктерді әлем бойынша тасымалдаудың ең арзан тәсілі
болып табылатынын растайды. Қазақстанның мұндай арналары жоқ және
олардан едәуір алыс орналасқандықтан, тасымалдау тек темір жол және
автомобиль көліктерімен жүргізілуі мүмкін, бұл су көлігінен едәуір қымбат.
Химиялық өнімдерді темір жол көлігімен тасымалдау қауіпті химиялық
заттарды тасымалдау үшін арнайы құрамдардың жетіспеушілігімен де
қиынға соғады.
Негізгі қорытындылар мен ұсынымдар
Топырақтың құнарлылығын сақтау және өнімділікті арттыру үшін
қолданылатын ең көп таралған тыңайтқыштар Қазақстанда өндіріс көлемі
тиісінше 348,5 мың тоннаны, 92,7 мың тоннаны және 1,5 мың тоннаны
құрайтын азот, фосфор және калий болып табылады. Қазақстандық
тыңайтқыш өндірісінің құрылымын қарастыра отырып, минералдық
тыңайтқыштардың әртүрлі түрлерін өндіру құрылымы көптеген жылдар
бойы іс жүзінде өзгермейді. Азотты тыңайтқыштар өндірісіне 76% келеді,ал
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20% фосфорлы минералды тыңайтқыштар өндірісіне тиесілі. Шикізат
факторы тыңайтқыштар өндіру үшін басты фактор болып табылады – 2016
жылдың қорытындысы бойынша, азот тыңайтқыштарының 94% астамы
Маңғыстау облысында – мұнай мен табиғи газға бай, фосфат кен орындары
орналасқан Жамбыл облысында – фосфор тыңайтқыштарының 82% - ы
өндіріледі. Қазақстаннан тыңайтқыш экспортының ең көп көлемі азот
тыңайтқыштарына тиесілі. Өндіріс көлемін жыл сайын ұлғайту экспорт пен
фосфор тыңайтқыштарын ұлғайтуға ықпал етеді. Қазақстан Республикасынан
калий тыңайтқыштарын экспорттау аз.
Ағымдағы жылдың 4 айында пестицидтер өндірісі 2,2 есеге — 2,3-тен
5,1 млрд. теңгеге дейін өсті. Азотты тыңайтқыштар 118,7-ден 149,4 мың
тоннаға дейін, Фосфорлы тыңайтқыштар 55,6-дан 64,2 мың тоннаға дейін
өсті.
Қазіргі уақытта пестицидтердің әлемдік нарығы 57 млрд долларға
бағалануда, бұл ретте басым бөлігі селективті гербицидтерге (арамшөптерге
қарсы) - 28%, инсектицидтерге (зиянды жәндіктерге қарсы) - 24% және
фунгицидтерге (саңырауқұлақ ауруларына қарсы) - 23% келеді. Көбінесе
пестицидтер жүгері, соя және дәнді дақылдарда қолданылады.
Сондай-ақ, Agrobest Group түрік холдингі Қазақстанның Алматы
облысында құны 30 млн доллар болатын өсімдіктерді қорғау құралдарын
шығаратын зауыт салуға ниетті. Инвестор жобалау жұмыстарына жақын
арада кірісуді жоспарлап отыр. Зауыт құрылысы ағымдағы жылдың соңында
басталып, 2021 жылы аяқталады. Салынып жатқан зауыттың жалпы
өндірістік қуаты жылына 12 мың тоннаға дейін пестицидті құрайды, өнім ISO
талаптарына сәйкес өндірілетін болады. Өңірде 200-ге жуық жұмыс орны
ашылады. Компания гербицидтерді, инсектицидтерді, фунгицидтерді, тұқым
дәрілерін және глифосатты өндіруге ниетті. Өнімнің 60% - дан астамы ішкі
нарықты қамтып, қалған бөлігі Түркіменстан, Өзбекстан, Қырғызстан және
басқа да елдердің нарығына бағытталған.
Жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғырту және жаңа ірі жобаларды
іске асыру мемлекеттің өндірілетін өнімдерінің желісін ұлғайтуға және оны
ТМД елдеріне экспорттауға мүмкіндік береді, осылайша минералдық
тыңайтқыштар өндіру жөніндегі өңірлік "хаб" құрады.
Қорытындылай
келе,
Қазақстанда
агрохимияның
дамуы
мультипликативті әсер әкелетінін атап өту қажет: импортты алмастыру
бойынша міндеттерді шешуден бастап шағын және орта кәсіпорындар, жаңа
жұмыс орындарын құруға дейін. Бұл ретте агроөнеркәсіптік кешеннің жай –
күйіне тікелей әсер ететін болады-Жерді өңдеудің отандық әдістерін
пайдалану өнімнің шығымдылығын арттыруға және ел халқын азық-түлікпен
қамтамасыз етуге оң әсер етеді. АӨК секторы 2019 жылы 240 млрд. теңге
көлемінде субсидия алды, оның 70 млрд. теңге минералды тыңайтқыштарды
субсидиялауға жұмсалды. АӨК секторының жыл сайынғы өсімі 3,6% - ды
құрайды, осылайша минералдық тыңайтқыштарға қажеттіліктің өсуі жыл
сайын 2,5 млрд. теңгеге ұлғаяды. Бұдан басқа, Қазақстан шетелдік
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нарықтарда өткізілетін ауыл шаруашылығы өнімінің көлемін сақтап, мүмкін
арттыра алады. Мұның бәрі, сөзсіз, ұлттық экономиканың өсуін
ынталандыратын болады.
Тұтастай алғанда, Қазақстан Республикасының тыңайтқыш нарығының
көлемі өсе береді, ал қазақстандық өндірушілерді ішкі нарықта күшейтуде
байқалып отырған тренд жалғасады деп есептеу қажет. Болжамдарға сәйкес,
минералды тыңайтқыштар өндірісінің көлемі жыл сайын ұлғаятын болады.
Мұндай серпін ірі компаниялардың жаңа қуаттарды ашу, қолда бар
қуаттарды жаңғырту және кеңейту жөніндегі инвестициялық жобаларды іске
асыруымен негізделетін болады. Минералды тыңайтқыштар өндірісінің
көлемін ұлғайту ішкі нарықтағы сұранысты қанағаттандыруға ғана емес,
сыртқы нарықтағы ұсынысты ұлғайтуға да көмектеседі.
Орындаушы
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