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Ғылыми еңбекте ҚР-ғы мұнай-химия саласы ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің 

теориялық аспектілері зерттеліп, ішкі және сыртқы нарықтағы позициясы бойынша бағалау 

жүргізіліп  және отандық мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

үшін басымды бағыттар яғни  тетіктері  ұсынылған. Кәзіргі уақыттағы қол жеткен  мұнай-

химия ӛндірісі саласындағы жағдайды есепке ала отырып, ӛндіріс тиімділігін ұлғайту, 

бәсекеге қабілеттілік деңгейін қамтамасыз ету бойынша: мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етуді бағалау негізінде Қазақстанның мұнай-химия саласына мен 

полимер ӛнеркәсібіне талдау жасалынып және әрі қарай дамытудың мүмкіндіктері 

айқындалған; Қазақстанның инновациялық дамуы жағдайында мұнай-химия ӛнімдерінің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша ұйымдық-экономикалық  іс-шаралар әзірленген 

яғни, ӛнеркәсіпте  мұнай-химия кластерін қалыптастыру және оны жетілдіру ұсыныстары 

берілген; Қытай  және ЕЭО мемлекеттері кәсіпорындарымен кооперациялау негізінде мұнай-

химия ӛнімдерін  ӛндіру шаралары негізделген; шикі мұнайды Қытай мемлекетіне 

экспорттау арқылы мұнай-химия ӛнімдерін алу бойынша  механизмі қарастырылған 

(толлинг);  ЕЭО аясында полимер ӛнімдерін ӛндіру қуаты мүмкіндіктері мен болжамды 

тұтыну кӛлемдерін анықтап, оны шешуге бағытталған ұсыныстар әзірлеген.  

Монографиядағы ғылыми нәтижелер Қазақстан Республикасының мұнай-химия 

саласының халықаралық ынтымақтастық (ЕЭО) аясындағы стратегиялық дамуына 

бағытталған. Ұсынылған әдіснамалық  ережелер, мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге 

қабілеттілігін бағалауда және мұнай-химия нарығын дамытуда есепке алуға болатын,  нақты 

экономикалық тиімділік есептеулермен дәлелденген.  

Монография экономика саласындағы ғылыми қызметкерлерге, тәжірибелі 

мамандарға,  жоғары оқу орындарының оқытушыларына, докторант, магистранттарға және 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

МГХ Мұнайгазхимия 

ОЭК Отын энергетикалық кешен 

ЕЭО Еуразиялық экономикалық  одақ 

ШС Шаруашылық субьектісі 

ТКЖ Теңгерімді кӛрсеткіштер жүйесі 

ЖККФ Жеңіл кӛмірсутектің  кең фракциясы 

СКГ Сұйытылған кӛмірсутек газы 

ТКШ Тұрғын үй комуналдық шаруашылық 

ЖАҚ Жарияланған акционерлік қоғам 

ЖШҚ Жауапкершілігі шектеулі қоғам 

ЭГ Этиленгликоль 

ПЭТФ Полиэтилентерефталат 

ЭО Этиленоксид 

ШЫҰ Шанхай ынтымақтастық ұйымы 

ИИДБ Индустриалық инновациялық даму бағдарламасы 

ТФК Терефтал қышқылы 

АЭА Арнайы экономикалық аймақ 

БМГХК Біріктірілген мұнайгазхимия кешені 

ЖММ Жанар-жағармай материалдары 

ҮИИД Үдемелі индустриалды-инновациялық даму 

ГХК Газ химиялық кешен 

БГХК Біріктірілген газхимиялық кешен 

КДО Кластерлік даму орталығы   

ЖҚҚ Жалпы қосылған құн 

ХСО Халықаралық  сауда орталығы 

ВБМК Вертикалды-біріктірілген  мұнай компаниялары 

БСҰ Бүкіләлемдік сауда ұйымы 

МЖС Мемлекеттік жеке серіктестік 

ӚАТ Ӛндіріске арналған тауарлар 

ПВХ Полихлорвинил 

ПС Полистирол  

ТҚПЭ Тӛмен қысымды полиэтилен 

ЖҚПЭ Жоғары қысымды полиэтилен 

СПЭ Сызықтық полиэтилен 

АҚШ Америка Құрама Штаты 

МТБЭ Метилтретбутил эфирі   

ПКОП Петро Казахстан Ойл Продактс 

ПМХЗ Павлодар мұнайхимия зауыты 

ПЭ Полиэтилен 

ПП Полипропилен 
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Алғы сӛз 

 

Қазақстан 2050 жылға қарай әлемдегі ең алдыңғы қатарлы 30 мемлекеттің 

қатарына енуі тиіс. Біз осы мақсатқа қарай табандылықпен ілгерілей береміз. 

Болашағын айқындап, сын-қатерлерді күтіп отырмастан, оған табанды түрде 

қарсы тұра алатын халық қана жеңіске жетеді [1]. 

Әлемдік және ішкі нарықтағы алдыңғы қатарлы елдің бәсекеге 

қабілеттілігінің негізі - шикізат  секторына бағытталуға  тәуелді болу жолынан 

арылып, сала, ӛндіріс, ӛнеркәсіп ӛнімдерінің  барлық бәсекелестік  

басымдықтарын топтастырып,  оның  тиімді жүзеге асуына мүмкіндік жасау. 

Сондай-ақ,  Қазақстанның  қолда бар ресурстық әлеуетін іске асыру және 

қолайлы нарықтық конъюнктура есебінен мұнай-химия саласын дамыту, 

дамудың сапалы жаңа  жолына жету, әлемдік нарыққа  шығу  жолын  арттыру 

да бәсекеге қабілеттіліктің негізін береді.  

 Осыларды негізге ала отырып, жетістіктерге  жету  жолында, мұнай-химия 

ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін бәсекелестік қатынастың түрлі деңгейінде 

қамтамасыз ету үшін оның экономикалық тетіктерін жетілдіру қажет.  

Қазақстан жеткен оң нәтижелерді нығайту және алға қарай экономикалық 

дамудың  тірегі  дамыған  мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 

етуші кластерлік құрылымдар да болуы керек. Бұндай  құрылымдардың  базасы  

кооперацияланып және ӛзара бәсекелесе отырып, инновациялық-ақпараттық 

технологиялармен  жұмыс жасайтын, заманауи  біліктілік пен құзіреттілікке ие 

жұмыс күшін пайдаланатын, дамыған транспорттық–коммуникациялық жүйе 

жағдайында  қызмет ететін, дистрибуцияның ілгерлі каналдарына иелік ететін,  

ішкі және сыртқы нарықтық позициясын  бақылап отыратын  шаруашылық 

субьектілердің желісі болып табылады. 

Әлемнің дамыған елдері кірістің басым бӛлігін шикізат ресурстарын 

сатудан емес, олардан ӛңделген ӛнімдерді сатудан түсіреді. Қазақстан 

Республикасы, экономикасы тұрақты дамушы мемлекет ретінде, бар күшін 

экономиканы диверсификациялауға және қайта ӛңдеуші күштер жасап, оларды 

дамытуға жұмсауда. Қазіргі уақытта еліміздің экономикасының құрылымында 

ӛнеркәсіп жетекші орында, оның үлесіне  елдегі  ЖІӚ - ның шамамен  31,8 %  

тиіп отыр, соның ішінде химия және мұнай-химия ӛнімдерін ӛндіруді де айтуға 

болады.  

Қазақстанда алынған мұнай-химия ӛнімі экономиканың индустриялық 

дамуының мультипликативтік әсеріне ықпал ететін болады.  Себебі, 

ӛндірілетін базалық ӛнім экономиканың шектес салалары үшін қосымша құны 

жоғары ӛнеркәсіптік және тұрмыстық бағыттағы ӛнімді, атап айтқанда,  

құрылыс, орау, қаптау материалдары және пластмассалық аспаптар мен 

бұйымдар және тағы басқа ӛнімдерді шығару үшін шикізат болып табылады. 

Мұнай-химия ӛнімдерінің экспорттық бағыттылығын ескере отырып, 

проблемалы тенденциялар арасында  тӛмендегілерді атауға болады: әлемдік 

мұнай-химия нарығының кезеңділігін; Азия ӛндірушілерінің тарапынан 

бәсекенің күшейуін; шикі мұнай бағасының құбылмалдылығын және осыған 
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байланысты мұнай-химия ӛнімдерінің болжамды бағаларының ӛзгерісін; 

тұтынушы елдер тарапынан ӛнім сапасына талаптардың қатаюын және т.б. 

Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 

инновациялық стратегиясын дайындау және іске қосу оның тұрақты 

экономикалық дамуының маңызды шарты болып табылады. Бұл түпкі 

нәтижесінде, мұнай-химия ӛнімдерінің халықаралық және аймақаралық  

нарықтарындағы бірқатар тенденциялармен санаса келе,  алға қарай 

жандандыруды білдіреді.  

Бәсеке мен инновацияның ӛзара әрекеттесуінің диалектикалық сипаты 

бәсекеге қабілеттіліктің инновациялық құраушыларын зерттеу қажеттілігі мен 

маңыздылығын  айқындайды. 

Жоғарыда айтылғандарды ескерсек, бұл зерттеу үшін таңдалған тақырып 

уақытпен талап етілген  және ӛзекті болып табылады.  

Ӛнімнің инновациялық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жолдарын 

анықтау, кӛп деңгейлі күрделі міндет болып табылады. Оның шешімін табу 

мәселесімен  бүгінгі таңда  экономикалық ойдың әр түрлі бағыттар мен 

мектептердің  ӛкілдері айналысуда. 

Елдің  нақты және салыстырмалы  бәсекелестік  артықшылықтары 

сұрақтарына А. Смит, Д. Риккардо, Дж. С. Миль, Ф. Эджуорта, А.Курно, 

Дж.Дж. Робинсон, Э.Чемберлен  сияқты классиктердің еңбектері арналады.  

«Бәсекеге қабілеттілік» категориясын және соны білдіретін ұғымды 

дәлелдеу (бәсекелес орта, бәсекелесу ерекшелігі, бәсекелесу қабілетін 

қамтамасыз ету стратегиясы) секілді еңбектер А.А. Алимбаев, М.Б.  

Кенжегузин,  А.К.Кошанов, У.Б. Баймұратов,  А.Е. Есентугелов, О.С.Сабден, 

Р.А. Алшанов,  Е.Амирбекұлы  және т.б. отандық зерттеушілер жұмыстарында 

орын алған. 

 Қаралып отырған проблемалардың салалық аспектілері, соның ішінде 

мұнай, газ және мұнай-химия салалары бойынша  мәселелер Қазақстанның  

О.И. Егоров,  Р.К. Сатова,  Н.К. Нұрланова,  Д.М. Мадиярова, У.Ж. Шалболова, 

А.У. Аккайсиева, О.А.Чигаркина, Г.Т. Шакуликова, С.М. Егембердиева секілді 

ғалым-экономисттерінің еңбектерінде орын алған.    

Еңбектері бәсекелесу қабілетінің проблемаларына арналған ресейлік және  

шетелдік  ғалымдардың ішінен, Р.А. Фатхутдинов, М.Портер, М.Г. Долинская, 

И.Н. Соловьев, П.С. Завьялов,  М. Рафел, А.М. Яновский, М.И. Гальвановский., 

С.Г. Светуньков, Н.В. Еремеева, Р. Уотермен,   Т.Ф Рябова., О.К. Филатов,  Т.И. 

Власенко, Б. Баласса,  Т. Волрас, С. Димелис, К. Гатсиос және басқа бірқатар 

ғалымдарды ерекше атап айтуға болады.  

Осылайша, шетелдік және отандық экономикалық әдебиетте бәсекелестік  

артықшылықтары,  даму  стратегиясы, кәсіпорынның, ӛнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру бағытындағы зерттеулер әлдеқайда кеңінен дамып келе 

жатыр.  

Инновациялық  даму  жағдайындағы бәсекеге қабілеттілік деңгейінің 

бағалануы бойынша мұнай-химия саласының ерекшелігін ескерсек, әдістемелік 

база жеткіліксіз деңгейде. Аталған мәселелерге қатысты қолданылып жүрген 
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зерттеулер аздық етеді және онда мұнай-химия нарығындағы біздің 

мемлекетіміздің ерекшеліктері толық кӛлемінде ескерілмеген.  

Монографияның мақсаты  ҚР-ың инновациялық даму жағдайында мұнай-

химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оны  арттыру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу. 

Қойылған  мақсатқа жету  монографияда келесі міндеттер алға қойылды: 

- Мұнай-химия саласының табиғатын зерттеу және ӛнімдерінің  бәсекеге 

қабілеттілік факторлары мен ерекшеліктерін анықтау; 

- Инновациялық даму жағдайында  мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етудің алғышарттары мен  экономикалық негіздерін  

зерделеу;  

- Мұнай-химия ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың әдіснамалық 

тәсілдерін қарастыру;  

- Қазақстанның мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін  

бағалау және оны қамтамасыз ету бойынша шешілуін қажет ететін  мәселелерді 

айқындау; 

- Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың басым 

бағыттарын   ұсыну.  

Монографияның теория-әдіснамалық негіздерін бәсекеге қабілеттілік пен 

бәсекелесу қатынастарының теориясы мен практикасы, мұнай-химия 

ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігігі аясындағы экономика ғылымы 

классиктерінің, отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері, ҚР-ың 

нормативтік-құқықтық актілері, Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму 

стратегиясы,  «ҚазМұнайГаз ҰҚ» АҚ  және мұнай-химия ӛнімдерін шығарушы 

отандық кәсіпорындар қызметінің статистикалық есептері, ҚР Статистика 

Комитетінің ақпараттық базасы, «TradeMap»  ХСО  мәліметтері және  т.б.  

құрайды. Зерттеу жұмысын орындау барысында жүйелік талдау, индукция және  

дедукция, салыстырмалы және статистикалық талдау, себеп-салдарлы  

байланыс, болжау әдістері, есептік–талдамалық әдістер, монографиялық және 

графикалық суреттеу әдістері, дисконттау әдістері  және басқа да экономикалық 

үдерістер мен құбылыстарды танудың жалпы ғылыми әдістері пайдаланылды. 

Монографияның бірінші  тарауында еңбектерді зерделеу, сонымен қатар 

мұнай-химия саласының  факторлары мен ерекшеліктерін анықтау  негізінде 

«мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің» авторлық анықтамасы 

берілді, оның мәні ӛнімнің тұтынушылық, бағалық және инновациялық 

сипаттамаларын есепке алатын кӛрсеткіштерді қалыптастыру мен дамытуда  

болып табылады. 

Екінші тарауда мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етуді бағалау негізінде Қазақстанның мұнай-химия саласы  мен 

полимер ӛнеркәсібіне SWOT-талдау жасалынды және әрі қарай дамытудың 

мүмкіндіктері айқындалды. 

Үшінші тарауда  Қазақстанның инновациялық дамуы жағдайында мұнай-

химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша ұйымдық-

экономикалық  іс-шаралар әзірленді:  
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- ӛнеркәсіпте  мұнай-химия кластерін қалыптастыру және оны жетілдіру 

ұсыныстары берілді; 

- Қытай  және ЕЭО мемлекеттерімен кооперациялау негізінде мұнай-

химия ӛнімдерін  ӛндіру шаралары негізделді; 

- шикі мұнайды Қытай мемлекетіне экспорттау арқылы мұнай-химия 

ӛнімдерін алу бойынша  механизмі қарастырылды (толлинг);  

-  ЕЭО аясында полимер ӛнімдері бойынша  тұтыну деңгейінің 

болжамды кӛлемі анықталды.  

Жұмыс бойынша берілген пікірлер мен ұсыныстарды автор 

ризашылықпен қабылдайды.  
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1-тарау 

МҰНАЙ-ХИМИЯ  ӚНІМДЕРІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН   

АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Мұнай-химия ӛнімдерінің маңызы, ерекшеліктері және бәсекеге  

қабілеттілігін қамтамасыз етудің құраушылары 

Ӛнеркәсіп салаларының ішіндегі жетекші рольдердің бірін мұнай-химия 

ӛнеркәсібі атқарады. Химия кешенінің бір бӛлігі мұнай, газ конденсатын, ілеспе 

мұнай және табиғи газды ӛңдеу ӛнімдеріне негізделген. Мұнай-химия 

ӛнеркәсібі әлемнің кӛптеген елдері үшін – әлдеқайда пайдалы бизнес болып 

саналады,  экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі обьектісі  

бола отырып, бұл осы саланың қарқынды дамуынан да кӛрініс береді. Бұл, 

әрине, пайдалылық кӛрсеткішінің деңгейі бойынша заманауи бизнестің 

кӛптеген әлдеқайда пайдалы салаларынан кем қалмайтын, тиімді сала болып 

табылады. Қысқа ғана тарихи кезең ішінде мұнай-химия ӛнеркәсібі барлық 

құрлықтағы мықты позицияны жаулап ала алды, ол кӛптеген елдер 

экономикасының  5-10 %-ы үлесін құрап отыр. Мұнай-химия ӛнімдерінің 

нарығы әлемдік экономикадағы әлдеқайда динамикалы түрде дамып отырған 

нарықты білдіреді. Дамыған елдердегі мұнай-химия ӛнімдерінің (этилен, 

пропилен, бензол, ксилол, бутадиен, метанол т.б.) базалық ӛндірісінің даму 

қарқыны ЖІӚ даму қарқынынан  1,5-2 есеге асып кеткен [2].   

Жүргізілген зерттеу мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету күрделі үрдіс екенін кӛрсетті  және оның табиғатын ашуда 

мыналар дәлел бола алады:  

 саланың ерекшелігі; 

 мұнай-химия нарығының  қызмет ету бағыттарының ерекшеліктері; 

 мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 

ерекшеліктері; 

 айрықша арнайы факторлардың әсері;  

 әлемдік кӛрсеткіштермен  салыстырудағы  саланың ӛңірлік 

ерекшеліктері.   

1. Саланың ерекшелігі. ҚР-да, сондай-ақ әлемде мұнай-химия ӛнеркәсібі 

мұнай – газ ӛнімдерін ӛңдеуге негізделген, химиялық кешен бӛлігі болып 

табылады. Шартты түрде мұнай-химия ӛнеркәсібін тӛрт топқа бӛліп қарауға 

болады:  

 кӛмірсутегі шикізаты; 

 негізді жартылай ӛнімдер;  

 мұнай химикаттары; 

 ақырғы мұнай-химия ӛнімдері.  

Шикізаттың әлдеқайда кӛп тонналы түріне этан, бәсеңдетілген мұнай 

газдары, тікелей айдалатын бензин фракциялары (нафта), табиғи газ жатады. 

Әлдеқайда кеңінен қолданылатын жартылай ӛнімдерге этилен, пропилен, 

бензол, толуол, жалпы қышқылдар, бутадиен, изопрен, изобутилен, орто- және 

параксилолдар, метанол жатады.  
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Мұнай химикаттарына органикалық ӛнімдердің түрлі топтары жатады: 

спирттер, оксидтер, гликоль, альдегид, ангидрид, қышқылдар, кетондар, 

олардың ішіндегі әлдеқайда жиі кездесетіндері этил, изопропил, бутил 

спирттері, этилен және пропилен оксидтері, уксус, терефталь қышқылдары, 

этилен және пропиленгликоль, ацетальдегид, фтал ангидриді, анилин, 

капролактам, фенол, ацетон және т.б. жатады.  

Ақырғы мұнай-химия ӛнімдеріне пластмасса мен синтетикалық смоланың,  

химиялық талшықтардың, синтетикалық каучуктің, синтетикалық жуғыш 

құралдардың, үстірт-белсенді заттардың және т.б. әртүрлі түрлері мен 

маркаларын жатқызуға болады.  

Аталған ӛнімдердің санаулысы ғана ҚР-да ӛндіріледі. Қазақстанның химия 

ӛнеркәсібіндегі мұнай-химия ӛндірісінің қосылған құны  2016 жылы 74,8 млрд. 

тенгені құрады, мұнай-химияның  ЖІӚ-гі үлесі 0,1 % -дан  кем,  ал мұнай-

химия ӛнімдеріне ішкі сұраныстың 94 % импорт есебінен жабылып отыр [3]. 

Шикізаттың негізгі түрлерінің саны бірліктермен ӛлшенеді, негізді 

жартылай  ӛнімдер  -  ондықтармен, мұнай химикаттары  жүздіктермен, ақырғы 

мұнай-химия ӛнімдері - мыңдықтармен ӛлшенеді.  Егер тек кӛп тонналы 

шикізат түрлерін, жартылай ӛнімдер мен ақырғы ӛнімдерді ғана алатын болсақ, 

онда бір топтан екінші топқа ӛткенде ӛнімдер санының біразға кӛбейетінін 

байқауға болады. Әрбір топтағы ӛнімдер кӛлемінің арақатынасы 1-ші кестеде 

ашылған. Кестеден кӛріп отырғанымыздай, кӛмірсутегі шикізатының негізгі  

түрлері 10-нан артық емес, негізді жартылай ӛнімдер – шамамен 10, кӛп 

тонналы  мұнай химикаттары 100-ге дейін,  ал ақырғы мұнай-химия және 

химия ӛнімдері, егер олардың негізгі түрлері  мен маркаларын ескеретін болсақ 

- 1000-н  артық.  

 

Кесте 1 - Мұнай-химия ӛнеркәсібінің шикізаттары, жартылай және ақырғы 

ӛнімдері 

 
Шикізат Негізді (базалық) 

жартылай ӛнімдер 

Мұнай-

химикаттары 

Ақырғы ӛнім 

Табиғи газ 

Этан 

Пропан 

Бутан 

Мұнай және газ 

конденсатының 

тікелей айдалатын  

бензин 

фракциялары 

Этилен 

Пропилен 

Бензол 

Толуол 

Ксилол 

Жиынтық 

Орто-ксилол 

Пара-ксилол 

Буталиен 

Изопрен 

Менал 

Спирттер 

Оксидтер 

Гликоль 

Альдегид 

Ангидрид 

Қышқылдар  

Кетондар 

Ӛзгелері  

Синтетикалық смолалар 

Синтетикалық талшықтар 

Синтетикалық каучук 

Синтетикалық жуғыш 

заттар 

Лак-бояу материалдары 

және т.б. 

10 түрінен артық 

емес 

Шамамен 10 түрі 100 түріне 

дейін 

1000 түріне дейін 

Ескерту – [4] кӛздері негізінде құрастырылған 
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Бүгінгі таңда алдыңғы қатарлы техникалық дамыған елдерде мұнай-химия 

ӛнеркәсібіне ӛндірілетін мұнайдың 8-10 % пайдаланылады. Дамушы елдерде 

бұл үлес әзірге тӛмен - 2,5-5,0 %, орташа есеппен әлем бойынша мұнай-химия 

ӛнеркәсібінің қажеттілігі үшін 6,5-7,0 % мұнай жұмсалады.  

Әлемнің ӛнеркәсібі дамыған елдерінде мұнай-химияның даму қарқыны 

олардың ӛмірлік тәжірибесіне қарағанда әлдеқайда тӛмен, дегенмен дамушы 

елдерде, әсіресе Таяу және Алыс Шығыс елдерінде, бұл сала үлкен дүмпу 

үстінде. Айталық, Қытайда оның ӛсу қарқыны жылына 10-15 % құрайды. 

Шапшаң қарқынмен аталған сала Кувейтте, Оңтүстік Кореяда, Малайзия, 

Вьетнам, Сауд Аравиясы, Иран, Катарда және бірқатар ӛзге де елдерде дамуда. 

Нәтижесінде мұнай-химия әлемнің химия индустриясында үздіксіз дамуда. 

Бүгінгі күні ол шамамен 40 %-ды құрайды, оның ішінде ӛнеркәсібі дамыған 

елдерде - 35 %, Ресейде - 40 %, ал Таяу Шығыста - 80-85 % және мұнай 

негізіндегі органикалық химикаттар химия ӛнеркәсібіне арналған бүкіл 

шикізаттың 80 %-дан артығын құрайды [4].  

Ӛзінің дамуы барысында мұнай-химия мұнай ӛндіру және мұнай ӛңдеу 

секілді аралас салаларды да басып озуда. Бүгінгі күннің ӛзінде сатылу кӛлемі 

ақшалай алғанда мұнай немесе мұнай ӛнімдерін сату кӛлемінен әлдеқайда кӛп.  

Келешекте әлемдік мұнай-химия нарығы бұрынғыша мұнай және мұнай 

ӛнімдері нарығынан да шапшаң ӛсе береді. Кӛп тонналы пластмасса шығару 

қарқынының жылдық ӛсімі 2020 жылға дейін 5 % деңгейінде, полиэфирлі 

талшықтар ӛндіру - 6 % кӛлемінде күтілуде. Солай бола тұра мұнайға деген 

сұраныстың ӛсу қарқыны, энергетикалық ақпараттық агенттік бағасы бойынша 

(АҚШ), жылына 1,7 % құрайтын болады, оның ішінде дамыған елдерде – 

жылына шамамен 1 %.  

Әлемдік мұнай-химия ӛнімінің шапшаң ӛсуі нақты ірі компаниялар 

арқылы жүзеге асырылатынын айта кеткен жӛн, олар жоғары капитал 

сыйымдылығы бойынша салада әрдайым ірі қаржы ресурстарын иеленген. 

Бастапқыда бұлар жоғары инновациялық әлеуеті бар химиялық фирмалар 

болған, олар алғашқылардың қатарында нарыққа бүгінгі күні ӛте танымал 

болып отырған полиэтилен (компания «Ай-Си-Ай»), полипропилен 

(«Монтедисон»), нейлон («Дюпон») және басқа да ӛнімдерді шығарған және 

нарыққа ұсына бастаған. Бұдан әрі кӛптеген мұнай химикаттарын жаппай 

шығаруға кӛшу (алдымен полимерлер және оларға дейін пайдаланылған 

материалдар) ӛндіріс шығыны секілді факторлардың мәнін арттыра түсті, ол 

әлемдік мұнай-химияның корпоративтік құрылымындағы маңызды 

ӛзгерістермен байланысты болып отыр. Солардың бірі – салаға мұнай 

компанияларының келуі («Шелл», «Эксон», «Бритиш Петролеум», «Тоталь» 

және т.б.), олар шикізаттық және энергетикалық кӛрсеткіштері бойынша 

ӛздерінің бәсекелестік ерекшелігімен берік, кейбір ӛнімдер бойынша 

кӛшбасшылық орын ала алды.  

Мұнай-химия мұнай компаниялары үшін әлдеқайда тартымды салаға 

айналды. Ол мұнай нарығындағы бағаның құбылуы кезінде оларға жоғары 

тӛзімділікті және мұнайды тереңдете ӛңдеу арқылы және әлдеқайда қымбат 
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ӛнім шығару есебінен қосымша пайда (20 %-ға дейін) алуын қамтамасыз етті. 

Мұнай компанияларының мұнай-химияға белсене араласуы мұнай 

химикаттарының үлесін, олардың жалпы сатылымын да арттыра түсті және 

олардың қызметінің бүкіл сипатын ӛзгертіп жіберді. Бүгінгі күні бұл кӛрсеткіш 

«Бритиш Петролеум» және «Шевронда» - 10 %, «Шелл» - 12 %, «ЭНИ» - 22 %, 

«Эльф Акитэн» - 25 % құрайды. Мұнай компанияларының үлесіне әлемдік 

олефиндер мен ароматикалар шығарудың 50 %-дан астамы тиеді, шамамен 1/3 

полистирол,  25 %-ға дейін полиолефиндер шығару жатады. Солай бола тұра, 

аталған ӛнімдерді шығару бойынша мұнай компанияларының жаңа 

қуаттардағы үлесі, қолданыстағылармен салыстырғанда жоғары.  

Тағы бір маңызды ӛзгеріс әлемдік мұнай-химиясының корпоративтік 

құрылымында орын алып отыр – ол химиялық секілді («САБИК», «Хендай», 

«Самсунг», «Формоза пластике» және т.б.), мұнайлы («Пемекс», «Петронас» 

және т.б.) дамушы елдер компанияларының нарыққа келуі. Олардың әлемдік 

нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі кӛбінесе сыртқы қолдаумен – мемлекет 

және/немесе ӛзге де фирмалар (алдымен ӛнеркәсіптік дамыған елдер) 

тарапынан болатын қолдаумен байланысты. Осыған байланысты, Қытай, 

Оңтүстік Корея, Сауд Аравиясы, Иран, Катар, Кувейт, Тайвань және басқа да 

кӛптеген дамушы елдер мемлекеттік компаниялардан немесе шетелдік 

қатысушылары бар компаниялардан жоғары тұрады.  

Мұнай-химия ӛнімін ӛндіру бойынша әлемдік нарықтағы ірі ойыншылар 

болып, Platts ақпараттық агенттігінің деректеріне сәйкес, мұнай-химия 

секторындағы ірі ӛндірушілер тізіміне кіретін Exxon Mobil Corp (АҚШ, 334 

млрд.$), Chevron Corp (АҚШ, 233 млрд.$), Royal Dutch Shellplc (Ұлыбритания- 

Голандия, 360 млрд.$), Газпром (Россия, 375 млрд.$), Statoil ASA (Норвегия, 

135 млрд.$) компаниялары саналады. Барлық аталған компаниялар тігінен-

біріккен. 

Мұнай-химия ӛнеркәсібі экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 

нәтижеге бәсекеге қабілеттіліктің бір нысаны  ретінде  қол жеткізіп отыр (сурет 

1).  

 
 

Сурет  1 - Мұнай-химия ӛнеркәсібінің нәтижесі 

 
Ескерту – [5,6]  кӛздері негізінде автор  құрастырған 

Мұнай-химия 
ӛнеркәсібі  

экономикалық  

экологиялық  

әлеуметтік 
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Рентабельділік кӛрсеткіштері мен ӛсім қарқынынан саланың үнемділігін 

байқауға болады. Экологиялық тұрғыдан саланың тиімділігін мұнай-химия 

ӛндірісінің аз және мүлде қалдықсыз ӛндірісінен, мотор отынының сапасын 

арттыру, суды, ауа мен ӛзге де қоршаған орта элементтерін тазарту үшін  мұнай 

химикаттарын пайдалануы бойынша айғақтауға болады. Мұнай-химия 

ӛнеркәсібінің әлеуметтік мәні жаңа жұмыс орындары саланың ӛз ішінде де, 

шикізат, онымен байланысты тұтынушы салаларда да ашылуымен байланысты.  

Қазақстанның заманауи инновациялық жағдайында қосылған құнды 

жоғарлату және шикізаттық тәуелділіктен тиімді арылу үшін бәсекеге қабілетті 

кӛмірсутекті терең ӛңдеу ӛндірісі ерекше қажет. Мұнай-химия ӛнеркәсіптегі 

маңызды салалардың бірі елдің, саланың, кәсіпорындардың, олардан 

шығарылатын ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін кӛтерудің қозғаушы күші болып 

табылады. 

2.Мұнай-химия нарығының  қызмет ету бағыттарының 

ерекшеліктері. Бәсекеге қабілетті экономиканың тартымдылығы оның 

тиімділігінен байқалады, ол экономикалық ӛсу қарқынының жылдамдығы мен 

әлеуметтік жағдайдың артуынан кӛрініс береді. Соңғы ғылыми-техникалық 

жетістіктердің кең кӛлемде енгізілуіне және соған тән жаңа нарықтар 

іздестіруге сәйкес бәсекеге қабілетті экономика ӛзара әрекет етуші 

субъектілердің экономикалық мүддесінің пайда болуы, жойылуы мен ӛзгеруіне 

қатысты ӛзіне тең келетін жан-жақты бәсекелесті таба алмайды. 

Мұнай-химия ӛнеркәсібі халықаралық бизнесте жоғары тиімді саланың 

бірі ретінде қаралады. Заманауи  мұнай-химия ӛндірісінің кӛбі ерекше қасиетке 

ие жаңа материал болып табылады, оның ӛнімі адамзатты біртіндеп  жаңа 

технологиялық құрылысқа жақындатады, оны материалтану деп де атауға 

болады. Мұнай-газ кешенімен тығыз бірлесіп әрекет жасай  отырып, мұнай-

химия кешені  кӛмірсутек шикізаты ресурстарын орынды пайдаланудың, 

қосылған құны жоғары ӛнімдер  ӛндірісінің  тамаша үлгі-нұсқасын береді [6]. 

Мұнай-химия ӛнеркәсібі мұнай-газ кешені салалары мен ӛңдеуші салалар 

арасындағы байланыстырушы буын. Мұнай-химия ӛнеркәсібі химиялық кешен 

бӛлігі бола отырып, және соған орай,  ӛңделетін салаларға жатқызылады.  Ол 

сонымен қатар, әлемдік ірі мұнай-газ компаниясының құрамына негізгі элемент 

ретінде ене отырып, мұнай-газ кешенінің бір бӛлігіне айналады.  

Зерттеу кӛрсеткендей, мұнай-химия кәсіпорындарының ӛнімдері ӛндірістік 

және тұтынушылық қызметке арналған тауарлар нарығына жатқызылады. 

Мұнай-химия нарығы ӛндіріс қызметіне арналған тауарлар (ӚАТ) нарығының 

ішкі жүйесі болып табылады.  Қаралып отырған ӛнімдерді аталған нарыққа 

жатқызу, бірінші кезекте, мұнай-химиялық ӛнімдер ӛнеркәсібінде және 

экономиканың басқа да салаларында тұтыну кӛлемі жеке тұтыну кӛлемінен 

әлдеқайда жоғары болуымен ерекшеленеді. Осыған байланысты, салалық 

қажеттілікті, құрылымды, сондай-ақ,  ӚАТ нарығының кейбір жалпы 

сипаттамасын мұнай-химиялық ӛнімдер нарығы ретінде қарау мақсатқа сай 

болып саналады, Ол соңғысының құрама бӛлігі бола отырып, оның негізгі 

қасиеттерін иеленеді.  
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Мұнай-химия ӛнеркәсібіне ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды 

дамуы, қоғамдық ӛндіріс тиімділігінің артуы тән. Химия және мұнай-химия 

ӛнеркәсібінің ӛнімдері халық шаруашылығының барлық саласында 

пайдаланылады. Мұнай-химия ӛнеркәсібі кәсіпорындарында ӛнімдердің 

кӛптеген түрлері шығарылады, олардың бір бӛлігі ӛндірісте қолданылатын  

құралдар қатарына жатқызылады (60 %-дан артығы), ендігі бір бӛлігі (шамамен 

40 %-ы)  - халықтық тұтыну заттары.  

Шығарылатын ӛнімдер номенклатурасына сәйкес мұнай-химия ӛнеркәсібі 

кәсіпорындарының ӛнімдері бірнеше шағын  салаларға  топтастырылады:  

негізгі органикалық синтез ӛнімдері ӛндірісі; синтетикалық каучук ӛндірісі; 

резенкетехникалық бұйымдар мен шиналар ӛндірісі; техникалық кӛміртегі 

ӛндірісі; резенкеасбест ӛндірісі; шина ӛндірісі [7]. 

Мұнай-химия ӛнімдері табиғи материалдардың жетіспеушілігін жояды, 

олардың орнын басады. Мұнай-химия ӛнеркәсібі  шығарған жаңа материалдар 

кӛптеген жаңа салалардың, ӛндірістердің  қызмет етуі мен олардың іске 

қосылуын қамтамасыз етеді. Мұнай-химия ӛнімдерін кӛптеген ӛнеркәсіптің 

салаларында  қосымша материал ретінде қолдану олардың техника-

экономикалық кӛрсеткіштерін  айтарлықтай жақсартады. Олар кӛп шамада 

ресурсты үнемдеу (электроэнергия, шикізат және материалдарды пайдалану 

үлесін тӛмендету жолымен), олардың кӛмегімен ӛзекті әлеуметтік-

экономикалық мәселелер, соның ішінде экологиялық және шикізатты кешенді 

пайдалану мәселелерін шешуге жол ашады.  Зерттеу нәтижесінде  біз анықтаған 

мұнай-химия саласының негізгі техникалық - экономикалық ерекшеліктері 

және оларға берілген сипаттама  суретте келтірілген (сурет 2). 

 

 
 

Cурет  2 - Мұнай-химия саласының негізгі техникалық-экономикалық 

ерекшеліктері 

 
Ескерту - [7]  кӛздері негізінде автор  құрастырған 
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ӛнімді алудың 

бірнеше түрлі 

тәсілдері  

Құрамдастыру 

дың кеңінен дамуы 

Жабдықтың жоғары 

күрделі қаржы 

сыйымдылығы 

Құбыр желісінің 

кеңінен дамуы  

Ӛнімнің жоғары 

энергия 

сыйымдылығы  



14 
 

Ӛнімді  алуға арналған шикізат кӛзінің әр түрлілігі. Мұнай-химия 

саласының бастапқы шикізаты ретінде іс жүзінде табиғи және жасанды 

шығарылатын барлық органикалық заттар пайдаланылуы мүмкін. Олардың 

қатарына мұнай мен табиғи газ, кӛмір мен тақта тас, ӛндіріс қалдықтары және  

басқа да ӛнімдер кіреді. 

Соңғы  (түпкілікті) ӛнімді алудың бірнеше түрлі тәсілдері. Химиялық 

үдерістердің ерекшеліктері, технология икемділігі түрлі шикізат түрлерінің 

негізінде бір түрлі ӛнімді алудың кӛптеген мүмкіндіктеріне жол ашады. Екінші 

жағынан, кӛптеген алуан түрлі ӛнімдер бір ғана шикізаттың негізінде алынуы 

мүмкін. Бастапқы шикізат пен ӛндіріс технологиясын табысты таңдау кӛбінесе 

мұнай-химия ӛндірісінің тиімділігін анықтайды.   

Жабдықтың жоғары күрделі қаржы сыйымдылығы. Мұнай-химия саласы 

шикізатты ӛңдеудің терең деңгейлі ӛнімдерін шығаратындықтан, салада 

қолданатын  жабдықтар  жоғары капиталдық сыйымдылығымен ерекшеленеді. 

Әрекеттегі қуаттылықтарды қайта жаңғырту немесе жабдықтау мол қаражатты 

не инвестицияны қажет етеді.  

Ӛнімнің жоғары энергия сыйымдылығы. Мұнай-химия ӛнімдері 

ӛндірісінің құрылымдық шығандарына жататын материалдық шығындарының 

үлесі орташа есеппен алғанда 60 %-дан асады.  

Мұнай-химия ӛндірісіндегі еңбек сыйымдылығының тӛмендігі 

(ӛнеркәсіптің кӛптеген саласымен салыстырғанда). Мұнай-химия ӛнеркәсібінің 

ӛзіндік құнындағы жалақы үлесі 5-6 %-дан аспайды. Ӛнімнің еңбек 

сыйымдылығының тӛмен болуының негізгі себептері мұнай-химия ӛндірісінің 

ерекшелігіне тән  қондырғылардың үлкен  қуатылықтары, ӛндірістің үздіксіз 

сипаты, сондай-ақ ӛндірісті автоматтандыру мен механикаландырудың жоғары 

деңгейі болып саналады.  

Құрамдастырудың кеңінен дамуы, әсіресе, шикізатты кешенді ӛңдеу 

жүзеге асырылатын ӛндірістерде болады. 

Құбыр желісінің кеңінен дамуы, мұнай-химия ӛнеркәсібінде негізінен 

сұйық және газ тәрізді шикізаттың, шикізатты және жартылай ӛнімдердің 

сұйық фазалы және газ фазалы ӛңдеу үдерістерінде сұйық күйінде 

қолданылуымен  негізделеді.  

Мұнай-химия саласының жоғарыда аталған техникалық-экономикалық 

ерекшеліктері мұнай-химия ӛнімдері нарығын ӛндірістік мақсатқа  арналған 

тауарлар нарығына жатқызуға негіз болады. Ӛндірістік мақсатқа арналған 

тауарлар нарығы қоғамдағы қажеттілікті айқындайтын, оларды қанағаттандыру 

жолдарын табу, кәсіпорындардағы бәсеке  және ғылыми-техникалық прогресті 

жеделдетуді анықтауда табиғи түрде ӛзін-ӛзі реттейтін механизм болып 

табылады. 

ҚР-да мұнай-химия тауарлары нарығының дамуы мен жағдайы бірқатар  

ерекшеліктерімен  кӛрінеді: 

 ӛндірістің химия және мұнай-химия ӛнімдерін пайдаланатын негізгі 

секторларын айтарлықтай кӛтеру; 
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 сыртқы нарықтағы қолайлы баға конъюнктурасы, импорт бойынша 

түсетін химикаттар тарапынан ӛсетін бәсекелестік; 

 тұтынудың тӛмен сапасы, бірқатар отандық химия тауарларының 

шектеулі номенклатурасы; 

 мұнай және газ ӛндіруді, мұнай-химия ӛнімдерін ӛндіру және бӛлуді 

жайластырудың аймақтық ерекшелігі; 

 мұнай-химия ӛнімдерін пайдаланушы негізгі секторларда ӛндірісті 

кӛтеру; 

 ескірген технологияның шығынды сипаты және химия мен мұнай-

химия ӛндірісінде энергоресурстар ретінде ғана емес, шикізат түрінде де 

пайдаланылатын маңызды ресурстар  бағасының ӛсу қарқыны (мұнай және 

мұнай ӛңдеу ӛнімдері, табиғи газ); 

 отандық тауар ӛндірушілерді қолдау шеңберіндегі мемлекеттік саясат 

тиімділігінің жетіспеушілігі, сыртқы нарықтағы жеткізушілерінің бытыраңқы 

және үйлестірілмеген қызметі; 

 мұнай-химия ӛнімдерін шығару бойынша қуаттылықты қалыптастыру, 

оларға деген сұранысты ӛз ӛндірісі бойынша   және мұнай-химия тауарларын 

сататын дәстүрлі нарыққа кіретін бірқатар елдердің жеке ӛндіруі есебінен 

қанағаттандыру; 

 нарық инфрақұрылымының дамымағандығы, сервистік қызметтер 

деңгейінің тӛмендігі, отандық жарнаманың әлсіздігі және т.б.  

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес, мұнай-химия ӛнімдерінің нарығы бес топ 

бойынша біріктірілетін белгілерге сай саралануы мүмкін (А-Қосымшаны 

қараңыз). 

Мұнай-химия тауарлары нарығын сегменттеу тауарды ақырғы 

тұтынушылардың түрлеріне қарай жүргізіледі.  

3. Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 

ерекшеліктері. Зерттеліп отырған диссертациялық жұмыстың міндетіне мұнай-

химия ӛнімдерінің  бәсекеге қабілетін анықтау, бағалау  қойылғандықтан, біздің 

тарапымыздан бәсекеге қабілеттілік  ұғымына түсіндірме жасалуы қажет. 

Бәсекелесу ұғымы белгілі бір әмбебап анықтамамен қамтылып қана қоймайды. 

Бәсеке - бұл шаруашылықты жүргізу тәсілі және капиталдың іске қосылуының 

мұндай формасы оның басқа жеке капитал секілді түрлерімен бәсекелесіп 

отырады. Бәсеке – бақылаудың ең тиімді әрі арзан жолы, ол қоғам үшін 

шығынсыз қызмет түрі болып саналады. Осылай ұйымдастырылатын  бақылау 

ӛндірушіні ӛндіріс шығынын азайтуға және тауардың сатылу бағасын 

тӛмендетуге, сатып алушы тапсырысы үшін күресуге, тауар сапасын арттыруға 

негіз болады. Сонымен қатар бәсеке – қоғамдық ӛндіріс пропорциясын 

автоматты реттеуші механизм.  

Бәсекелестік бағыттағы трактовкамен қатар ХІХ және, әсіресе, ХХ ғасырда 

құрылымдық трактовка да кеңінен тарай бастады. Олардың негізі Ф. Эджуорта, 

А.Курно, Дж.Дж. Робинсон, Э.Чемберлен және басқа  нарықтың  атап айтқанда, 

жетілдірілген бәсеке, монополистік бәсеке, олигополия және монополия сияқты  

негізгі тӛрт түрінің қазіргі батыстық теориясының іргетасын қалаушы  ірі 
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ғалымдардың жұмыстарымен бітеқайнасып жатады. Аталған топқа жататын 

ғалымдар позициясы қазіргі батыстық экономикалық ғылымда ӛте күшті болып 

саналады, онда «бәсеке» термині («competition») кӛбінесе құрылымдық түсінік 

ретінде қаралады. Егер бәсекенің экономикалық бағытын алып қарайтын 

болсақ, ол басқаша түрде «бәсекелестік» («rivalry») түрінде қолданылады.  

Кез келген маңызды ұғымдар секілді, «бәсекелестік» термині де кӛптеген 

пікірлер мен талқылаулардан тұрады. Бір-біріне ұқсай бермейтін түрлі ұғымдар 

туралы түсініктерді де экономистер  жалпыға ортақ әдебиет мәселесі ретінде 

осы сӛздің ішіне сыйғыза алады [Ә-Қосымша]. «Бәсекелестік» термині кеңінен 

қолданылып жүрген кӛптеген кітаптарда фирмалар арасындағы бәсекелестік 

күресінен басқа,  кез-келген мәселе кӛтеріле береді.  

Нарықтағы бағаны реттеу идеясын бәсекеге қабілеттілік кӛмегімен  дамыта 

отырып, Д. Риккардо жетілдірілген бәсекелестіктің толықтай теориялық  

моделін жасап шықты. Ол басты назарды, аталған модельдің ұзақ мерзімді 

келешекте қалай қызмет ететініне аударды, жетілдірілген бәсекеге қабілеттілік 

жағдайында мәселені шешудің ұзақ мерзімді нұсқаларын, құндылықтары 

теориясын және шектеулі ӛндірімділік негізіндегі бӛлу мүмкіндіктерін  

дәлелдеді.  

«Нарықтар  заңы» зерттеу жұмысының  жалпылама элементі болып 

саналды, ол толықтай жұмыспен қамтылуда тепе–теңдік жағдайының  

тенденциясын  кӛрсетті [8].  

Осы мәселеге орай, Дж. С. Милль ӛз ойын былай жеткізді: «.... бәсеке 

бағаны,  жалақыны,  рентаны реттеуші жалғыз құрал бола тұрып, ол, сондай-ақ, 

заң ретінде қызмет етіп, оны реттеу ережелерін белгілейді» [9].  

Сӛз жоқ, бәсеке, бәсекелестік, бәсекеге қабілеттілік бағыттағы 

интерпретациясы рухында М. Портердің негізі қаланған жұмыстары да 

жазылған.  

Бәсекеге қабілеттілік - кӛп сатылы экономикалық категория, ол кӛпшілік  

әдебиеттерде әртүрлі мәнмен сипатталады. «Бәсекеге қабілеттілік» термині  

ӛндірілетін тауарға да, экономикалық жүйе элементтеріне де қатысты  

қолданылады, яғни ол тауар, кәсіпорын (тауар ӛндіруші), технология, сала 

немесе аймақ, ел түрінде де қарастырылуы мүмкін.  Осы дәстүр шеңберінде 

зерттеушілер, бәсекеге қабілеттілік объектісін – бизнес-жоба шеңберінде 

жасалған ӛнім және ол бәсекелесу рыногында табысты қамтамасыз етеді деп 

санаған [10].   

Экономикалық әдебиетте бәсекеге қабілеттілік ұғымы түрлі 

интерпретацияға ие, атап айтқанда, оның қай экономикалық нысанға қатысты 

қолданылуына байланысты түрліше талданады. Нысандардың бәсекеге 

қабілеттілік шеңберіндегі терминологиясы стандартталмаған. Кез-келген 

саладағы ұғымды анықтауға қатысты алғышарт жүйелеу болып саналады. 

Бәсекеге қабілеттілік - бұл маңызды нарықтық категория, нарықтың 

маңызды қасиеттерінің бірі – оның бәсекеге қабілеттілігін кӛрсетеді. Біздің 

кӛзқарасымызша, әдебиеттегі жиі ұсынылатын тӛмендегідей бірнеше деңгейде 
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қарауға болатын кӛп жоспарлы экономикалық категория ретіндегі  бәсекеге 

қабілеттілік түсінігімен келісу керек: 

 ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі (жеке деңгей); 

 кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі (микродеңгей); 

 саланың бәсекеге қабілеттілігі  (мезодеңгей); 

 ұлттық экономиканың  бәсекеге қабілеттілігі  (макродеңгей).  

Кез-келген экономикалық обьектінің бәсекеге қабілеттілігінің мәні 

негізінен бірдей. Бұл - елдің, ӛңірдің, сала, кәсіпорынның қойылған мақсатқа 

жетуде бәсекелестерін басып озып, нарықта ӛзінің позициясын нығайту және 

осының негізінде пайда алу қабілеттілігі болып табылады (cурет 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3 - Бәсекеге қабілеттіліктің деңгейі 
 

Ескерту – Автор құрастырған 
 

Бәсекеге қабілеттіліктің қаралған барлық деңгейі ӛзара байланысты, бірін 

бірі толықтырады, қамтамасыз етеді және анықтайды [11]. Бәсеке қатынасының 

әр деңгейінде бәсекеге қабілеттілікке ықпал етуші белгілі анықтамалар мен 

факторлар талдауын  біз  Б-Қосымшада жүйелеп кӛрсеттік.  

Тауардың, тауар ӛндірушілердің, салалардың бәсекеге қабілеттілігін 

біріктіруші және әлемдік нарықта елдің жағдайын сипаттайтын жиынтық 

кӛрсеткіш, елдің бәсекеге қабілеттілігі  кӛрсеткіші болып табылады. Жалпы 

алғанда оны мемлекеттің еркін бәсеке жағдайында әлемдік нарық талаптарын 

қанағаттандыратын, оның іске асуы елдің және оның тұрғындарының  әл-

аухатын толықтай кӛтеретін  тауарлар ӛндіру мен қызмет кӛрсету  қабілеті 

ретінде қарауға болады. Оны жүзеге асыру жалпы елдің және ондағы халықтың 

жағдайын жақсарта түседі [12,13].  

Лозаннадағы менеджмент институтының (IMD, Швейцария) әлемдік 

бәсекеге қабілеттілікті зерттеу орталығының  2017 ж. әлемдік бәсекеге 

қабілеттілік рейтінгісінің нәтижесінде Қазақстан 15 позицияға кӛтеріліп, 32-

орынды  иеленді  (2014 ж. – 32-ші орын,  2015 ж. – 34-ші орын, 2016 ж. – 47-ші 

орын). Қазақстан рейтингте Испания (34-ші орын), Италия (44-ші), Үнді (45-

ші), Ресей (46-е) және Турция (47-ші орын) сияқты елдерден жоғары тұр.  

Әлемдік  бәсекеге қабілеттілік IMD  рейтінгінде Қазақстан 4-фактордың 

ішіндегі екеуі «Үкімет тиімділігі» (19-шы орын, 12 басымдылыққа кӛтерілген) 

 

Нарықтық  орта 

Ұлттық экономиканың  бәсекеге қабілеттілігі   

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі 

Саланың бәсекеге қабілеттілігі   

Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі 
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және  «Бизнес тиімділігі» (23-ші орын, 21 басымдық артық) бойынша неғұрлым 

жоғары басымдылықа ие болған [14].  

Осыған байланысты, біздің пікірімізше, бұл Президент Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Жолдауы шеңберіндегі «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» экономиканың  технологиялық 

модернизациясын жеделдету, экономиканы цифровизациялау, бизнеске 

жүктемені тӛмендету және жеке секторларды кеңейту бойынша 

тапсырмалардың жүзеге асырылуының ерекше ӛзекті екенін кӛрсетеді. 

Осы тапсырмалардың орындалуында  ҚР-ғы мұнай-химия нарығы елдің, 

аймақтың,  кәсіпорындар мен түптеп келгенде тауардың бәсекеге қабілеттілігін  

кӛтеруде маңызды нысан бола алады. 

Мұнай-химия нарығын бәсекеге қабілеттілігін әр қырынан қарауға болады. 

Тауардың қасиеті ретінде ол баға мен сапа арақатынасының кӛрінісі бола 

алады.  Кәсіпорынның  қасиеті ретінде, оны нарықта бәсекелестікке, 

басқалардан артық болуға, кӛшбасы қатарында болуға қабілетті ретінде 

бағалауға болады. Сала қасиеті ретінде бәсекеге қабілеттілік сала құрамына 

кіретін, сатып алушының  ақшасы үшін түрлі сала тауарлары арасында күрес 

жүретін нарықта ӛз тауарын сата алатын кәсіпорындар қабілетін білдіреді. 

Сонымен қатар, бәсекеге қабілеттілік түрлі субъектілермен бағаланады, солай 

бағалау үшін олардың әрқайсысының ӛз мақсаты болады.  

Мұнай-химия нарығында қаралып отырған нысандардағы бәсекеге 

қабілеттілікті бағалайтын субъектілердің тӛрт түрін бӛліп қарауға болады: 

 тұтынушылар; 

 ӛндірушілер; 

 инвесторлар; 

 мемлекет. 

Олардың әрқайсысының ӛз мүддесі бар: тұтынушы тауарлар мен 

қызметтердің жиынтығын сатып алу арқылы алынатын пайданы кӛбейтуге; 

ӛндіруші барынша аз шығын күш жұмсап, барынша мол нәтиже (пайда) алуға 

мүдделі;  инвестор  жобаны келешегі бар және мақсатқа сай деп санау үшін ӛзі 

ақша салып отырған жобаның оған барынша жоғары пайда келтіргенін 

қалайды; ал енді мемлекет, оның территориясындағы ресурстардың (еңбек, 

жер, капитал, білім, кәсіпкерлік қабілеті) тиімді пайдаланылуы үшін мүдделі, 

солай бола тұра,  белгілі бір әлеуметтік стандарттардың сақталуы міндетті.  

Зерттеу тәжірибесінде ӛнімнің бәсекеге  қабілеттілігінің мәнін авторлар әр 

түрлі анықтайды. Бәсекеге қабілеттіліктің мәселесін зерттеушілердің бірі М. 

Долинская және И. Соловьев [15]. Ӛздерінің монографиясында олар ӛнімнің 

бәсекеге қабілеттілігін маңызды техникалық-экономикалық категория,  

ӛздерінің пікірлері  бойынша  мазмұны жағынан жақын - ӛнімнің сапасымен 

салыстырады.  

Бұндай трактовкамен П.С. Завьялов келіспейді, ол бұл аяда 

терминологиялық регламенттеу қажет деп есептейді, бірақ оның бәсекеге 

қабілеттілік анықтамасын экономикалық категория ретінде қалыптастыру 

әрекеті сапа дефинициясына саяды. [16]. Оның пікірі бойынша  жалпылама 
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экономикалық мәселе ретінде  бәсекеге қабілеттілікті зерттеуде  мынадай 

факторларды ескеру керек:  

 алдымен бәсекеге қабілеттіліктің қасиетіне ие экономикалық 

обьектілердің  мӛлшерлік бағалануы қажет, онсыз бәсекеге қабілеттіліктің 

деңгейін қолдау, оның артуы субьективті сипатта болады; 

 жалпы қабылданған  әмбебап түсінік жоқ; 

 бәсекеге қабілеттіліктің деңгейін анықтайтын  негізгі параметрлерінің 

тізіміне кӛпқабаттылық, салыстырмалық және нақтылық жатады; 

 бәсекеге қабілеттілік кәсіпорын, не оның ӛнімі ретінде салыстыру 

нәтижесін қолданумен анықталады; 

 бәсекеге қабілеттілікті салыстырмалы талдау үрдісінде экономикалық 

обьектілерді салыстыру толықтық және дұрыстық талаптарын қанағаттандыру 

керек. 

Бізге профессор С. Светуньковтың анықтамасы жақын, бәсекеге 

қабілеттілік және сапа кӛбінесе синоним ретінде түсіндіріледі, оның пікірі 

бойынша мұндай теңеу келесідей түсініктермен орынсыз деп табылады [17]. 

Біріншіден, кез-келген тауардың бәсекеге қабілеттілігі тұтынушы үшін 

қызығушылық тудыртатын және нақты қажетілікті қанағаттандыруды 

қамтамасыз ететін  оның қасиеттерінің жиынтығымен анықталады, айтылмыш 

шеңберге кірмейтін  басқа кӛрсеткіштер бағалауда есепке алынбауы қажет, 

себебі қандай жолмен қол жеткізілсе де бағалылықты тек тұтынушылық қасиет 

ұсынады. 

Екіншіден, ӛнімнің сапасы деңгейін анықтауға қажетті элемент таңдауы 

жеткілікті проблемалы болатын, негізбен салыстыру болып табылады. Егер  

бәсекеге қабілеттілік туралы айтатын болсақ, онда оны бағалау үшін 

талданатын бұйымның параметрлерін және бәсекелес-тауарды деңгей,  берілген 

сауалдар  және тұтынушының артықшылығымен салыстыру қажет, содан кейін 

алынған кӛрсеткіштер салыстырылады. 

Үшіншіден, сапа  ұстанымында тек тағайындалуы және қолдану аясы емес, 

сонымен бірге, негізгі конструктивті және технологиялық ерекшелігі тек 

біріңғай  обьектілерді де  салыстыруға болады. Нақты қажеттілікті 

қанағаттандыру  негізді болып табылатын  бәсекеге қабілеттілік позициясында 

элементтік негіз, қызмет істеу қағидасы, дайындау технологиясы бойынша  

ӛзгешеленетін, бірақ бірдей қажеттілікті қанағаттандырудың әр  түрлі 

тәсілдерін ұсынатын әртекті үлгі мен салыстыру ықтимал. 

Тӛртіншіден, әрекеттегі нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған сапа 

талдауы ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі деңгейін бағалауды бермейді. Соңғысы 

ӛткізу үрдісінде анықталады, яғни сатып алушының реакциясына байланысты. 

Бизнестің тарихында сарапшылардың жоғары бағалауын алған тауарлар, 

тұтынушыларды немқұрайлы қалдырған талай мысалдар бар. 

Келтірілген пікірлерді қорытындылай келе, тұтынушы үшін сапа міндетті 

сипаттама болып табылады, бірақ сол ӛнімді сатып алу туралы шешім қабылдау 

үшін жеткіліксіз деп түйіндеуге болады. Басқа сӛзбен айтқанда, бәсекеге 

қабілеттілік тауардың  уақыттың белгілі кезеңінде нақты нарықта салыстыруға 
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келетін баға бойынша ӛткізіле алуға қажетті және жеткілікті  ӛнімнің 

тұтынушылық қасиетінің жиынтығымен  анықталады.   

Жоғарыда атап ӛткендей, мұнай-химия ӛнімдері ӛндірістік және 

тұтынушылық қызметке арналған тауарлар нарығына жатқызылады, сондықтан 

шығарылатын ӛнімнің  бәсекеге қабілеттілігінің қамтамасыз етілуінде 4-суретте 

кӛрсетілгендей тұтынушы да, сондай-ақ ӛнімді дайындаушы да  мүдделі. Айта 

кетейік, тауардың қасиеттерінің жиынтығынан анықталатын оның сапасы мен 

бәсекеге қабілеттілігі әр түрлі сферада байқалады. Ӛнімнің сапасы, жобалау 

ӛндіріс үрдісі аясында қаланады, ал оны пайдалану, яғни тұтыну аясында 

аңғарылады. Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі, оны сату нәтижесінде, яғни 

айналыс аясында анықталады. Осылайша, «сапа» және «бәсекеге қабілеттілік»  

категорияларын танудың әр түрлі аялары орын алады  [18]. 

Бұйымның ӛзгермес сапалық сипаттамасында оның бәсекеге қабілеттілігі 

кәсіпорынның бәсекелестік ортасымен анықталатын әр түрлі факторларға 

жауап ретінде жеткілікті кең шекте ӛзгеруі мүмкін. 

 
 

 

Сурет  4 - Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің 

құраушылары 
 

Ескерту – Автор құрастырған 

 

«Бәсекеге қабілеттілік» термині ӛнімге қатысты жиі қолданылады, яғни 

бәсекеге қабілеттілік ӛнім позициясынан қаралады. Алайда осы секілді 

түсіндірме А.Яновскийдің [19, с.43] пікірі бойынша біржақты болып табылады, 

болмаса ӛнім ӛндірушісінің бәсекелестік позициясы ұлттық экономиканың 

бәсекеге қабілеттілігін білдірмейді.  

Мұнай-химия ӛнімдерінің  бәсекеге қабілеттілігінің деңгейі  

  Тұтынушының мүддесі Дайындаушының 

мүддесі 

Сапалы ақырғы ӛнім  

Жеткізу мерзімі 

 

Сапалы және уақытылы 

сервис 

 

Бағаның сәйкестігі және 

ӛнімнің сипаттамасы 

Жаңа ӛнімді нарықта 

жылжыту  

Сатылым кӛлемін арттыру, 

нарық үлесін кеңейту 

Еңбек ӛнімділігін арттыру 

Пайданы арттыру 
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М.И. Гальвановскийдің ойынша, «бәсекенің әрбір деңгейінде белгілі бір 

мәселелер шешіледі, сондықтан бәсекеге қабілеттілікті талдау кезінде 

бәсекелестік артықшылық субъектісін ұстанушылардың бәсекелестік күресінде 

қандай басты мақсаттардың қудаланатынын түсіну маңызды. Мұндай мақсаттар 

бәсеке артықшылығының қалыптасу деңгейіне сай әдетте түрлі масштабтармен 

және уақытша горизонттармен ерекшеленеді. Қысқа мерзімділер – 

микродеңгейде, орташа – және ұзақ мерзімділер – мезодеңгейде және ӛте ұзақ 

мерзімділер (тарихи) – макродеңгейде.  Тауардың бәсекеге қабілеттілігі – бұл 

оның нарық талаптарына сәйкестілігі, оның тауар-бәсекеден нақты қоғамдық 

тұтыну сатысы, оны қанағаттандыруға жұмсалған шығыны бойынша 

айырмашылығы кӛрініп тұратын, тауар сипаттамасының жиынтығы [20, с. 3-4].  

Тауардың бәсекеге қабілетін тұтынушы ӛз қажеттілігі және олардың 

қанағаттандырылу толықтығы бойынша бағалайды. Бұл бәсекеге қабілеттілік 

кезінде ӛте жиі кездесетін анықтама. Шектеулі мүмкіндіктерге ие бола отырып 

(тұтыну процесі кейбір «технологиямен» байланысты болғандықтан, тек 

қаржылық қана емес, «ӛнімділікпен» де байланысты), тұтынушы ӛзінің жалпы 

қанағаттану деңгейін барынша кӛбейтуге тырысады [21,с. 58] 

Т.Ф. Рябованың пікірі бойынша, «бәсекеге қабілетті болып, тұтынушылық 

және құндық бағасының кешені оның нарықтағы табысын, сол тауардың басқа 

бәсекелес тауар - заттарға ауыстыруға ұсыныс білдіру арқылы тауарды ақшаға 

ауыстыру қабілетінің болуын анықтайды» [22]. 

Бәсекеге қабілеттілікке динамикалық сипат тән – оны уақыт бойынша 

нарық конъюнктурасын ӛзгерту есебімен нақты бір уақытқа қатысты қарауға 

болады. Бәсекеге қабілеттілік қаралып отырған ӛнім тұрған ӛмірлік цикл 

сатысына байланысты болады. Тұтынушы сұранысын толық мӛлшерде 

қанағаттандыратын тауар, ӛнімнің бәсекеге қабілетін арттыру тікелей 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне де әсер етеді, соған орай, бәсекеге 

қабілетті нысандардың арасында тығыз байланыс болады [23]. 

Ӛндірушілерге бәсекелестік артықшылығын қамтамасыз ететін 

тӛмендегідей жалпы принциптерді Р.Уотермен қалыптастырды [24, с.54]: 

 Барлық және әрбір қызметкердің басталған істі жалғастыруға, әрекет 

етуге ұмтылуы; 

 Кәсіпорынның клиентке жақындығы; 

 Кәсіпорында автономиялы және творчестволық атмосфера 

қалыптастыру; 

 Адамдардың қабілеті мен олардың жұмыс жасау ықыласын пайдалану 

арқылы ӛнімділіктің ӛсуі; 

 Кәсіпорын үшін жалпы құндылықтар маңыздылығын кӛрсету; 

 Ӛз дегенінде тұрақты тұра білу; 

 Ұйымдастыру қарапайымдылығы, басқару және қызметтік персоналдар 

деңгейінің минимумы. 

Бір мезгілде жұмсақ және қатты бола білуі. Әлдеқайда маңызды 

проблемаларды қатаң бақылауда ұстай білу және қол астындағыларға 

әлдеқайда маңыздыларын бере білу.  
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Осылайша бәсекеге қабілеттілік мәселесін зерттеген отандық және 

шетелдік ғалымдардың еңбектерін зерделеу  негізінде ӛнімнің бәсекеге 

қабілеттілігінің келесідей негізгі сипатын бӛліп кӛрсетуге болады [24]: 

 ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі - бұл тек қана нарықтық экономикаға тән 

категория; 

 ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі - бұл оның тұтынушы үшін 

тартымдылығы шарасы; 

 бұл тұтынушының белгілі қажеттілігінің қанағаттандырылу деңгейі 

бойынша бір тауардың басқамен тек салыстырылу жолымен анықталатын, 

салыстырмалы түсінік; 

 кӛрсетілген талаптар құрамы, олардың басымдылығы ӛнімнің түріне 

де, сондай-ақ оны тұтынушының типіне де байланысты; 

 ӛнімді бәсекеге қабілетті ретінде анықтау үшін негіз болып, оның басқа 

барлық баламалы тауарлардың түрлерінің де тұтынушыларына артықшылық 

беріледі; 

 бәсекеге қабілеттілік экономикалық категория сияқты релятивистік 

табиғатқа ие, ӛйткені нақты нарық және аналог қаралады; 

 бәсекеге қабілеттілік - серпінді сипатта, уақыт және нарықтық жағдайға 

байланысты ӛзгереді, яғни айқын тауарлық нарыққа және уақыт аралығына тән; 

 бәсекеге қабілеттілік мәселесі  әркелкі жағдайда болатын, тұрақсыз 

тапшылықсыз нарыққа қатысты; 

 бәсекеге қабілеттілік қаралатын тауардың сол уақыттағы ӛмірлік 

кезеңінің сатысына байланысты; 

 бәсекеге қабілеттілік туралы айту мәнді болады, егер сол тауар 

нарықтың белгілі-бір үлесін иемденсе, бұған қоса бәсекеге қабілеттілік 

кӛрсеткіші бір нәрсенің пайда болуы мен дамуы алдындағы жағдайға ӛте 

байланысты, яғни ӛткен кезеңдегі нарық үлесіне; 

 ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру оған нақты тауарлық 

нарықтағы тұтынушы талаптарына неғұрлым сәйкес келетін сапалы және 

құнды сипаттамаларды беру арқылы іске асады. 

Сонымен,  жүргізілген  зерттеулер  түрлі  позициядан қаралатын  «ӛнімнің 

бәсекеге қабілеттілігі» категориясының кеңейтілген сипаттамасын 

қалыптастырға мүмкіндік береді. 

Айтылғандарды түйіндей келе, ӛз тарапымыздан М.И. Гальвановскийдің 

ойымен келісе отырып,  «бәсекенің әрбір деңгейінде инновациялық дамумен 

байланысты белгілі бір мәселелер шешіледі»  және  тӛмендегідей анықтаманы 

ұсынамыз:  мұнай-химия ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігі -  бұл ӛнімнің 

экспорттық үлесінің жоғары болуынан кӛрінетін, бәсеке жағдайында 

тұтынушылар үшін тартымды және ӛндірушілер үшін коммерциялық табысты 

қамтамасыз ететін тұтынушылық, бағалық және инновациялық сипаттамалар 

жиынтығы. 

4. Айрықша арнайы факторлардың әсері. Ӛнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін оны анықтаушы факторларды айқындау 

керек. Факторларды зерттеу мұнай-химия ӛнімдерінің жетістігіне олардың 
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қаншалықты  жағдай жасайтынын немесе бӛгет болатынын анықтауға  

мүмкіндік береді. Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі макро, микроэкономикалық, 

әлеуметтік және мәдени факторлардың тұтас құрамымен анықталады. 

Жұмысты зерттеу барысында экономикалық әдебиеттерге талдау 

жүргізілді және  авторлардың ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігіне әсер ететін  

факторларды әр түрлі анықтайтыны айқындалды. Мысалы, Т.Глухов 

факторларды тауардың «игілікті тиімділігіне»  әсер етуіне байланысты бӛледі. 

Оның ойынша барлық параметрлер факторлардың екі топтамасына әсер 

етеді: 

 материалдық қасиетін қамтамасыз ететін (тағайындау, сенімділік, 

эргономикалық, экологиялық параметрлер); 

 материалдық емес қасиеттерін қамтамасыз ететін (біліктілік, 

эстетикалық, имидждік, ақпараттық қорғаныс параметрлері)  [25, с.59]. 

Авторлардың бірқатары ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігіне әсер ететін 

факторлар тұтынушы, ӛндіруші және сауда ұйымдары үшін әртүрлі болады деп 

есептейді. Тұтынушылар үшін  анықтаушысы баға, сапа, сервистік қызметтің 

бары, қаптама, сауда маркасы, жарнама, ӛткізуді ынталандыру ретінде кӛрінеді. 

Ӛндірушілер үшін маңызды факторлар үш топтамаға топтастырылған:  

 экономикалық (сатылымның кӛлемі мен пайдасына әсер ететін); 

 технологиялық  (қондырғының жүктемесін қамтамасыз ететін,  

материалдың жұмсалымын тӛмендететін, ӛндірістің жаңа әдістері т.б.); 

 ұйымдық (сатылымды қамтамасыз ететін) [26]. 

Зерттеу жұмысы мұнай-химия ӛнімдерінің  бәсекеге қабілеттілігі осы ой 

пікірге саятынын кӛрсетті, яғни мұнай-химия ӛнімдерінің  бәсекеге 

қабілеттілігінің факторлары жалпы алғанда осы экономикалық, технологиялық 

және ұйымдық факторлардан тұрады [27, р.31-34]. 

Сауда ұйымдары үшін ӛнімді ӛткізуді ынталандыратын факторлар 

анықталған, олар екі блокка біріктірілген: экономикалық және ұйымдық [28].  

Р.А.Фатхутдинов факторларды олардың әсер ету бағытына байланысты  

ішкі және сыртқы деп бӛледі. Сонымен бірге негізгі факторларды атап 

кӛрсетеді - сапа, баға, пайдалану шығындары, сервис сапасы [29]. 

М. Рафел географиялық, демографиялық, әлеуметтік факторларды атайды 

(нарықтың географиялық жағдайы, тұрғындардың тығыздығы, кіріс деңгейі, 

ӛмір сүру салты мен стилі, тұрғындардың жасы, бәсекелестердің саны мен түрі) 

[30]. 

Мұнай-химия ӛнімдеріне әсер ететін факторларды анықтауда бұл 

категория тауарды ӛндірушілер мен тұтынушылар мойындағанда 

орындалатынын  ескеру керек.  

Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін факторлардың екі 

деңгейімен ажыратқан жӛн. Тұтынушы үшін осы ӛнімді сатып алуға кететін 

шығындары  мен сапалық сипаттамалары  мейлінше қызықтырады. Осы екі 

фактор бірінші деңгейде кӛрсетілген. 5-суретте мұнай-химия ӛнеркәсібі 

ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігіне  әсер ететін негізгі факторлар ұсынылған. 
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Екінші деңгейдің факторларының маңыздылығы да тӛмен емес, бірақ, 

бекітілген баға бойынша ӛнімнің тұтынушылық құнын сатып алушылармен  

қажеттіліктің неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің факторларын жеке 

қарастырайық. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cурет 5 - Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің факторлары 
 

Ескерту – Автор құрастырған 

 

Мұнай-химия кәсіпорындарының ӛнімдері ӛндірістік және тұтынушылық 

қызметке арналған тауарлар нарығына жатқызылады. Ӛндірістік қызметке 

арналған ӛнімге деген сұраныс ерекшелігі оның кәсіпорын-тұтынушылардың 

ӛндірістік үдеріске қажеттілігімен, олардың ресурстардың барлық түрлерін 

үнемдеуге деген ұмтылысымен, стратегиялық бағыттарымен, сондай-ақ 

коммуникативті байланыс, басшылардың жеке қалауымен, тәуекелге 

дайындығына байланысты болады.  

Тұтынушылық нарықтағы және ӛнеркәсіптік қызметке арналған тауарлар  

нарығындағы сұраныс бірқатар факторлар кешеніне байланысты. Оларға 

экономикалық (инфляция деңгейі, банк несиесі бойынша пайыздық 

мӛлшерлемені, тұрғындардың топтары бойынша кірістерді бӛлу және т.б.), 

саяси (кәсіпкерлік қызметті реттеуші заңнама актілері)  демографиялық (халық 

саны және ӛсуі, территорияларға орналасуы т.б.) және тағы басқаларды  

жатқызуға болады. Мұнай-химия тауарына сұраныстың ӛсуіне оларды 

тұтынудың әркелкі және әрбағыттағы ерекшелігінің әсері мол. Ол мұнай-химия 

ӛнімдерінің жекелеген түрлеріне ауқымды номенклатура мен ӛзара  

алмасушылыққа  тең құндылықты және жан-жақтылықты білдіреді. Ол 

ассортименттің тұрақты кеңеюі мен жаңаруына, формаларының және 

пайдалану бағытының әртүрлілігіне әсер етеді.  

Мұнай-химия нарығы конъюнктурасының екінші кӛрсеткішіне ұсыныс 

жатқызылады. Ұсыныс деп сатуға шығарылатын және сатып алушыға нарықта 

белгілі бір уақыт ішінде қандай да бір бағаға ұсынылатын тауар түсіндіріледі 

[31].   

Мұнай-химия  
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Ұсыныс құрылымы ендігі игерілген тауарлардың шығарылуын кӛбейту 

есебінен және жаңа қажеттілік туғызатын тауарлар есебінен тұрақты 

ӛзгерістерге ұшырап тұрады. Ғылыми-техникалық прогрестің шапшаң дамуы 

негізінде жаңа тауарлар айтарлықтай сұранысқа ие бола отырып, ұсыныс 

кезінде кӛп үлеске ие болады, сол арқылы баға мен тӛлем қабілеттілігі 

сұранысы қалыптасады.    

Мұнай-химия ӛніміне ұсынысты талдау кезінде аймақтық, ұлттық және 

әлемдік мұнай-химия нарығының даму жағдайы мен тенденциясын зерделеу 

маңызды мәнге ие. Бұл ӛндірістің заманауи жағдайында ӛте шапшаң 

жаңарудың болуымен және тауарлар номенклатурасының түбегейлі жаңа, 

бұрын шығарылмаған бұйымдармен толысуымен және шығарылатын ӛнімнің 

ғылым мен техниканың соңғы жетістіктеріне сай жетілдірілуімен  байланысты. 

Мұнай-химия ӛнімдері нарығына зерттеу жүргізу барысында ұсыныстың 

дамуына ықпал ететін экономикалық, саяси, құқықтық және т.б. кӛптеген 

факторларды ескерген жӛн. 

Мұнай-химия ӛнімдеріне ұсынысты талдау кезінде пайдаланылатын негізгі 

кӛрсеткіштер мыналар болып табылады: 

 жаңаруға салынатын күрделі қаржы кӛлемі және жекелеген 

кәсіпорындар мен жалпы саладағы негізгі ӛндірістің кеңеюі; 

 шығарылатын бұйымдар кӛлемі, тауарлар қоры, ӛндіріс немесе тиеу  

индексі; 

 жекелеген кәсіпорындар мен жалпы мұнай-химия саласы бойынша 

тапсырыстар портфелі; 

 ғылыми зерттеулер мен игерулерге жұмсалатын шығын кӛлемі және 

құрылымы, ӛнімнің жаңару қарқыны; 

 нарық қызметін  реттеуге бағытталған мемлекет шаралары, оның 

ішінде несие және салық саясаты, есептік мӛлшерлемесінің саясаты, 

кәсіпкерлік қызметке қаржылық қызмет кӛрсету саясаты және т.б.;  

 баға деңгейі кӛрсеткіштерінің сандық динамикасы, жекелеген 

ӛнеркәсіптер, ірі мұнай-химия ӛнімдерін шығарушылар бойынша баға мен 

ӛндіріс шығынын салыстыру; 

 сол нарыққа түсетін жаңа тауарлардың түбегейлі үлесі және саны [32]. 

Тауардың бәсекеге қабілеттілігі оның бәсекеге тӛзімділік қабілетімен 

анықталатындықтан, бәсекеге қабілеттілікті құрайтын элементтері тікелей 

бәсекелестік әдісінен туындайтын болады. Олар бағаға байланысты және бағаға 

байланысты емес болады. Бағаға байланысты бәсеке тауар немесе қызметтерге 

тӛмендетілген баға бойынша ұсынысты немесе, болмаса ӛте тӛмен бағамен 

қызмет кӛрсету немесе тұтынуды білдіреді. Ол тӛмендегідей жағдайларда 

қолданылуы мүмкін:   

 бағаның тӛмен болуы нарыққа кіретін құрал қызметін атқара алады; 

 тӛмен баға нарыққа жаңа бәсекелестердің кіруіне қарсы құрал ретінде 

пайдаланылады; 

 бірқатар жағдайларда бағалар бәсекелестер әрекетіне жауап ретінде де 

тӛмендетіледі.  
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Ақырында, баға бәсекелестігі нарықтағы тауардың бәсекеге қабілетін 

арттыруға бағытталады, яғни баға тауардың бәсекеге қабілетті элементін 

құраушы қызметін атқарады. Сонымен қатар, сатып алушыға тауарды сатып 

алуға және пайдалануға жұмсалатын шығындарды білудің қажеттілігі  болуы 

мүмкін. Соған сәйкес, тауардың бәсекеге қабілеттілігінің құраушы элементі 

ретінде тұтыну бағасын алып қарауға болады.  Оған сатылатын бағасы және сол 

тауардың бүкіл қызмет ету мерзімінде пайдалануға жұмсалатын шығыны 

кіреді. Осылайша, кӛптеген шетелдік компаниялар, ӛз ӛнімдерінің 

ӛндірушілерін зерттей келе, тауарды таңдау кезінде сатып алушы оның 

сатылатын бағасынан гӛрі пайдалануға  жұмсалатын шығынына кӛп мән 

беретінін байқаған. Тауардың бәсекеге қабілеттілігі мен оны пайдалану бағасы 

арасында кері байланыстың бары байқалады. Тауарды тұтыну бағасы жоғары 

болған сайын, оның бәсекеге қабілеттілігі,  керісінше, тӛмендей береді. Мұндай 

фактордың үлесі тұтыну тауарының бағасы ретінде қаралатынын айта кеткен 

жӛн. Бұл фактор сол тауардың ӛзімен тікелей байланысты  және  әдетте, бұйым 

бірлігінің бағасына пропорционалды болады.  

Осыған байланысты, компания - ӛндірушінің сауатты баға саясаты туралы 

айта отырып, бағаның қалыптасуының «керемет» кеңейтілген түсінігі туралы 

айтуға болады. Ол бір жағынан, ӛндіріске жұмсалатын кешенді шығынмен және 

тауардың кейін тұтынылуын қамтамасыз етумен анықталса,  екінші жағынан 

алғанда, сол тауардың  тұтынылу бағасы есебінен, тұтынушы үшін пайдалылық 

шарасымен анықталады.  

Бағамен байланысты емес бәсеке, бәсекелестермен салыстырғанда, 

тауардың айрықша ерекшеліктеріне  негізделеді. Сондай айрықша ерекшеліктер 

сол тауардың тікелей қасиеттерімен, сатылу шарттарымен, жайғастырылуымен, 

мекеме-ӛндірушісімен және тіпті, сол тауарды дайындаған елге байланысты 

болуы мүмкін [10].  

Тауардың ең маңызды қасиеті бағамен байланысты емес бәсекелестік 

қырынан алғандағы, тауардың сапасы болып саналады. Кӛптеген факторлар 

негізінде тауардың бағасы мен сапасы тығыз байланысты болады. Тауардың 

сапасы оның бәсекеге қабілеттілігін айқындаушы негізгі элемент болып 

табылады. Бұған қоса, кейбір мамандардың пікірінше, тауардың бәсекеге 

қабілетті болуының 70-80 % оның сапасына байланысты.  

Тұтыну бағасы мен тауардың сапасы жобаның дайындалу сатысында 

қалыптасады және әлі  нақты пайдалану талаптарымен  байланыспай тұрып, 

ӛндіру барысында қамтамасыз етіледі. Алайда сапа, тұтыну бағасының 

пайдасын анықтаушы ретінде, тұтынушымен тек нақты пайдаланылған соң ғана 

бағалануы мүмкін [33,с. 18].  

Р.А.Фатхутдиновтың бәсекеге қабілеттілік  үлгісіне түсінік бере отырып, 

онда ӛндірістің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үдерісінің дәл 

сипатталғанын айта кеткен жӛн. Расымен, инфрақұрылым (қоршаған орта), сол 

нарықтық конъюнктура, тұтынушылар сұранысы және т.б., белгілі бір тауарлар 

импульсына түседі және ұйымдық - басқару аппараты тұтқалардың барлық 

жүйесін жұмылдырады. Ол сұранысты дер уақытында сезінуге және 
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ӛндірушінің пайда алу секілді басты мақсаты болып табылатын 

қызығушылығын қанағаттандыруға итермелейді.  

Нарықты дамыту болжамын жасау конъюнктураның кешенді болжамымен 

аяқталады, оның басты бӛлігі тауар ӛндіру, тұтыну және баға болжамы болып  

саналады.  Тауар ӛндіру болжамында резервтегі қуаттың болуы және 

жаңасының енгізілуі, тауарлар шығаруды қысқарту немесе кеңейту жӛніндегі 

мемлекет саясаты, тауар дайындаудың түбегейлі жаңа технологиясының пайда 

болуы және ӛзге де ӛндіріс шаралары мен факторларының болуы ескеріледі. 

Болжам дайындау кезінде жалпы шаруашылық конюкьтурасының қозғалысы 

назарға алынады. Бұл, әсіресе, дәстүрлі ӛндіріс үшін ӛте маңызды. Солай бола 

тұра, жаңа, ғылымды қажетсінетін бұйымдарға сұраныс және соған орай, 

оларды шығару кейде жоғары қарқынмен дамып жатады. Ол күйзеліс немесе 

жалпы шаруашылық конъюнктурасының тӛмендеп кету жағдайына да 

қарамайды.  

Динамика және баға деңгейінің болжамы ӛндіріс, тұтыну және 

халықаралық сауда-саттық талдауы негізінде жасалады. Мұндайда баға 

динамикасын бағалау пайдаланылады, бұрынғы баға қозғалысы және олардың 

болжамды дайындау кезіндегі деңгейі назарға алынады.  

Тұтыну (сұраныс) болжамы сол тауар пайдаланылатын саланың даму 

келешегінің есебімен немесе тұтыну сұранысының қозғалыс тенденциясының 

мүмкіндігімен, күтілетін тұтыну кӛлемі есебімен, конъюнктура жасаушы 

факторлар ықпалымен жасалады.  

Бәсекеге қабілеттіліктің барлық факторлары ӛзара байланысты, 

әдеттегідей, олардың біреуінің ӛзгерісі екіншісінің алып келеді, ақырында 

ӛнімнің бәсекеге қабілеттігін ӛзгертеді. 

5. Әлемдік кӛрсеткіштермен салыстырғандағы саланың ӛңірлік 

ерекшеліктеріне Қазақстанда мыналарды жатқызуға болады: елдегі ыңғайлы 

геосаяси жағдай, пайдалы қазбалардың ірі кӛздерін игеру (мұнай, газ, металл 

және т. б.), еңбек ресурстары, ӛндірістік, ғылыми-техникалық әлеует және тағы 

басқа институтционалдық шарттар [11].  

Республиканың мұнай-химия ӛндірісінің бәсекеге қабілеттілігін 

айқындайтын факторлар  АҚШ, Азия, ЕО, Таяу Шығыс, Ресей мемлекеттері 

ӛндірісімен салыстырылып, талдау жасалынды (В-Қосымша) [33,34].  

Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігі оның  ӛндірісінің бәсекеге 

қабілеттілігімен тығыз байланысты және ол мынадай  маңызды факторлардан 

тұрады:  

1) Мұнай-химиялық шикізат бағасының тӛмендігі - этан, сұйытылған 

кӛмірсутекті газдар және нафта. Баға деңгейінің тӛмендігі шикізат ӛндірісінің 

ӛзіндік құнының тӛмендігімен, бағаны тікелей мемлекеттік реттеу, сонымен 

қатар шикізатты алу орнынан оны ӛңдеу орнына дейінгі  логистикалық 

шығындардың тӛмендігіне байланысты болуы мүмкін. Неғұрлым 

экономикалық тиімді нұсқа - мұнай-химиялық шикізатты бір ӛндірістік кешен 

шеңберінде алу және ӛңдеу. Арзан мұнай-химиялық шикізаттың ең айқын 

мысалы, Парсы шығанағы елдері, ең алдымен - Сауд Арабиясы. Бұл елде 
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бағаның тӛмен деңгейі барлық 3 - фактормен қамтамасыз етіледі - тӛмен ӛзіндік 

құн, тікелей мемлекеттік реттеу және тиімді логистика.  

2) Ӛндіріс орнынан тұтыну нарығына дейінгі дайын ӛнімді тасымалдауға 

кететін  шығынның тӛмендігі және қолайлы логистика. Осы факторға сәйкес 

ӛндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін, сол ӛткізу нарықтарын  жақын 

жайластыру немесе не осы нарықтарға дейінгі тиімді логистикалық каналдар 

құру керек. Жоғары бәсекеге қабілеттілікке ие ең сыйымды және жедел ӛсетін 

нарық Қытайда және Парсы  шығанағында орналасқан. Бұл елдер шикізат 

артықшылығынан басқа негізгі әлемдік тұтыну нарығына - Еуропалық одақ 

және Қытайға дейінгі арзан логистикалық теңіз кӛлігіне ие.  

3) Күрделі шығындардың тӛмен үлестік деңгейі. Заманауи мұнай-химияда 

неғұрлым бәсекеге қабілетті компаниялар жаңа қуаттылықтарды тез және 

тӛмен шығынмен құрады. Күрделі шығындардың тӛмен деңгейіне озық 

технологияларды қолдану арқылы қол жеткізіледі. Озық технологиялар  

шикізат, материал және  электроэнергия шығынының нормасын   қысқарту 

арқылы операциялық шығындарды қысқартуға, сонымен қатар табиғатты 

қорғау шаралары шығынын тӛмендетуге кӛмектеседі.  

Іс жүзінде барлық жаңа мұнай-химиялық ӛңірде бәсекеге қабілеттіліктің 

жоғарыда кӛрсетілген факторлары негізгі бес бағыт бойынша жүзеге 

асырылатын  мемлекеттің белсенді қолдауымен құрылады: 

 Инфрақұрылымның дамуы және белгіленген кластерлерді құру-қолдау 

деңгейі мемлекет есебінен инфрақұрылымдық жобаларды ортақ 

қаржыландырудан   бастап барлық қажетті инрафрақұрылым құрылысына дейін  

ӛзгереді.  Мысал ретінде Сингапурдегі Джуронг жасанды аралын, әлемдік 

масштабтағы мұнай-химиялық кластерін келтіруге болады. Осы аралда 

мемлекеттің белсенді қатысумен жаңа автомобиль жолдары салынды, мұнай 

және ӛнім тасымалдайтын құбыр желісі құрылды, мұнай-химиялық 

кәсіпорындар қажеттілігіне бейімделген жеке логистикалық орталық (80 га.) 

пайдалануға берілді.  

 Ішкі сұранысты дамыту және экспортты ынталандыру. Бұл бағыт 

мұнай-химия ӛнімдерін тұтынушы-салалардың дамуын, экспорттық 

қаржыландыруды ұсыну, экспортты қолдау және ішкі ӛндірісті қолдау үшін 

кедендік реттеуді  қамтиды. Қытайда  үкімет мынадай салаларды:  тоқыма және 

жихаз ӛнеркәсібі, тұрғын-үй және автомобиль жол құрылысы, сонымен қатар 

автомобиль ӛнеркәсібінің дамуын ынталандырады.  

 Неғұрлым шығынды және технологиялық артта қалған кәсіпорындарды 

жауып немесе оларды басқа ӛнімдерді шығаруға қайта бейімдеу арқылы 

мемлекеттің кӛмегімен салаларды жаңғырту.  Қайта құрылымдауда 

мемлекеттің белсенді қатысуының  мысалы ретінде  Шығыс Германиядағы BSL 

ірі мұнай-химия кешені тәжірибесін алуға болады. Мұнда мемлекеттің 

қатысуымен ескірген бірнеше ондаған ӛндірістер жабылды және сонымен бір 

уақытта  15 жаңа қуаттылық салынды,  9 әрекеттегі қуаттылық жаңғыртылды.  

Мемлекеттің қатысуымен басқа да бірнеше инфрақұрылымдық жобалар, атап 

айтқанда  жылына 5 млн. тонна  ӛткізу қабілеті бар нафта құбыр желісі 
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құрылысы, BSL ӛнімін  соңғы ӛнімге дейін  ӛңдейтін жаңа технопарктің 

(ValuePark) ашылуы жүзеге асырылды.  

 Мемлекеттік ортақ қаржыландыру, сонымен қатар салық жеңілдігі 

немесе субсидия ұсыну арқылы сала үшін тікелей және жанама қаржылық 

қолдау кӛрсету. Мысалы, Сауд Арабиясында  мемлекет мұнай-химиялық 

саласын Sabic мемлекеттік компаниясы арқылы тікелей инвестициялайды, 

сонымен қатар, жанама қаржылық қолдауда кешенді шараларды қолданады - 

шикізатқа бағаны субидиялау, пайыздық мӛлшерді субсидиялау, жалға алуда 

жеңілдік ұсыну сияқты кешенді шараларды қолданады.  

 Бюрократикалық  рәсімдер, стандарттар және регламентті сақтауға 

байланысты шығындарды тӛмендетуге бағытталған  әкімшілік шаралар. Мысал 

ретінде «бір терезе» қағидасы бойынша жұмыс жасайтын Сингапур және Сауд 

Арабиясындағы орталық бақылау органдарын алуға болады. Сингапурде, 

қатысушыларды, соның ішінде мұнай-химия саласында үйлестіретін арнайы 

ұйым - Экономикалық даму Кеңесі құрылған. Әлемнің жетекші экономикалық 

орталығының бірі ретіндегі Кеңестің міндетіне,  мемлекеттің ахуалын дамыту 

және қолдау жатады, экономиканың жоғары технологиялық салаларына 

жергілікті және шетелдік инвесторларды тарту үшін жағдай жасау, сонымен 

қатар, экономиканың дамыту үрдісіне тартылған басқа да үкіметтік 

ұйымдармен  тығыз үйлесімділікпен байланыс құру жатады. 

 

1.2 Инновациялық даму жағдайында мұнай-химия ӛнімдерінің 

бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатудың экономикалық тетіктері 

Нарықтық шаруашылықтың сәттілігі бәсекесіз, ал бәсекеге қабілеттілік 

инновациясыз мүмкін емес. ҚР-ың 2020 жылға дейінгі дамуының Стратегиялық 

жоспарына сәйкес экономика дамуының басым бағыттарының бірі экстенсивті, 

шикізаттық бағыттан индустриалды-инновациялық дамуға ӛту болып 

табылады. Бұл ӛту ұлттық инновациялық жүйенің дамуынсыз мүмкін болмайды 

[11].  

Инновациялық дамуы жағдайында бәсекелестік қатынастың түрлі 

сатысында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін тетіктер қажет.  

Оның негізгі элементтері болып табылатыны: құқықтық, 

ұйымдастырушылық, экономикалық, нарықтық тетіктер (сурет 6).  

Құқықтық тетіктері – бұл заңнама немесе отандық тауар ӛндірушілердің 

бәсекеге қабілеттілігін құқықтық қамтамасыз етуші құқықтық актілер, 

бағдарламалар кешені. Бұл тетіктер бір жағынан, мемлекет тарапынан 

құқықтық экономика негіздерінің құрылуын, атап айтқанда, мұнай ӛнімдерін 

және мұнай-химия ӛнімдерін ӛндіруде – заңдарды белгілеу, меншік құқығын 

реттеу, кәсіпкерлік тәртібі, еңбек шарты және оны қорғау, монополия қызметі, 

экологиялық нормалар, тұтынушылар құқығы және т. б. қарастырады.  Екінші 

жағынан, барлық мұнай, мұнай ӛнімдері және мұнай химия нарығына 

қатысушылардың қолданыстағы заңдарды сақтауын қамтамасыз ету бойынша 

мемлекеттік  ағымдағы әкімшілік шаралары да кіреді.  



30 
 

Ұйымдастыру тетіктері – байланысты басқару үдерісіне қатысты және 

мұнай және мұнай-химия ӛнімдері нарығының субъектілері арасындағы 

қатынастан туындайтын  жиынтық. Бұл механизм мұнай, мұнай химия ӛнімдері 

рыногының қалыптасуын, жетілуін және дамуын қарастырады,  ӛндірісті 

ұйымдастырудан, іске қосудан және мұнай мен мұнай-химия  ӛнімдері нарығы 

субъектілері арасындағы ӛзара қарым-қатынас жүйесін қалыптастырудан 

тұрады.  

Экономикалық  тетіктері – экономикалық ынталандыру мен басқару 

әдістерінің жүйесі, олар ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге 

бағытталады. Оған жататындар: болжау, жоспарлау, қаржыландыру, салық 

тӛлемі, несие беру, баға қалыптастыру, сақтандыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 6 - Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету  

тетіктері 
 

Ескерту – Автор  құрастырған 

Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

тетіктері 

Құқықтық 

тетіктері 

Ұйымдастыру  

тетіктері 

Экономикалық 

тетіктері 

Нарықтық 

тетіктері 

Мұнай-химия 

саласы 

бойынша 

заңдардың, 

нормативті 

актілердің 

белгіленуі 

Мұнай-химия 

саласы 

бойынша 

әрекеттегі 

заңдардың 

сақталуы 

бойынша 

әкімшілік 

шаралар 

Мұнай-химия  

ӛнімдерін ӛндіруді 

ұйымдастыру 

Мұнай-химия  

ӛнімдерін сатуды 

ұйымдастыру 

Мұнай-химия    

ӛнімдері нарығы 

субъектілері 

арасындағы ӛзара 

қатынас жүйесін 

қалыптастыру  

Мұнай-химия  

ӛнімдерін 

болжау 

Мұнай-химия  

ӛнімдерін 

жоспарлау 

 

Мұнай-химия 

ӛнеркәсібін 

қаржыландыру 

және несиелендіру  

 

Мұнай-химия 

ӛнеркәсібін 

сақтандыру 

 

Мұнай-химия 

ӛнеркәсібіндегі 

салық тӛлемі 

Мұнай-химия 

ӛнімдеріне 

бағаның 

белгіленуі 
 

Мұнай-химия  

ӛнімдеріне 

сұраныс пен 

ұсыныс  

Мұнай-химия  

ӛнімдеріне 

бағаның 

қалыптасуы 

Мұнай-химия  

ӛнімдері 

ӛндірушілері 

арасындағы  

бәсекелестік 
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Болжау – жоспарлар мен бағдарламалар дайындау, мұнай және мұнай-

химия  ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған 

шешім қабылдау кезінде қосымша ақпарат алуға талдау жасау варианттары. 

Жоспарлау – бұл мұнай және мұнай-химия  ӛнімдері нарығы 

субъектілерінің  болашағын, жолын, тәсілдері мен оған қол жеткізу құралдарын 

анықтайтын жоспарларды дайындау және практикалық жүзеге асыру.   

Қаржыландыру – бұл осыған қатысты салалардың бәсекеге қабілеттілік 

әлеуетін  нығайтуға арналған, қаржы ресурстарын бӛлу және тиімді пайдалану 

[35].  

Бәсекеге қабілеттілікті арттырушы факторлардың бірі болып 

инновациядағы инвестицияны үйлестіру саналады. Бұл мақсатқа жету үшін 

елдің индустриялы - инновациялық даму  стратегиясы бағытталған. Онда, ішкі 

және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті жаңа тауар түрлері мен қызметтерді 

құру мақсатында, мемлекет пен жеке сектордың құрылымдық серіктестігін 

қамтамасыз ету кӛзделген. 

Мұнай ӛңдеу мен мұнай-химия ӛнімдері және отандық тауар 

ӛндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда мемлекеттік реттеудің қуатты 

тетігі салық тӛлемі болып саналады. Бүгінгі таңда салықтар экономика 

саласында үйлестірушіден гӛрі, фиксалды қызмет атқарады.  

Сондықтан ол қолайлы кәсіпкерлік климат қалыптастыру, кәсіпкерлік 

қызметке салық салу және несие беру жеңілдіктеріне қатысты кездесетін  

кедергіні жою, кәсіпорынның инновациялық дамуы үшін капиталдың 

жиналуына ықпал етуші деңгейге дейін салық қысымын тӛмендету, ыңғайлы 

инвестициялық жағдай жасау үшін қажет [36].  

Мұнай ӛңдеу, мұнай-химия ӛнімдерін  ӛндіру барысында ӛнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру үшін несие керек. Қазіргі уақытта кәсіпорындар ескірген 

жабдықтарды алмастыру және жаңа технологияны игеру үшін ұзақ мерзімді 

несиені қажет етеді. Сондықтан республикада несие берудің тиімді жүйесін 

(мӛлшерлеме кӛлемін азайту, фьючерлік және форвардтық мәмілелерді дамыту 

және т. б.) дамытқан жӛн.Сақтандыру – бұл мемлекеттің, кәсіпорынның, 

мекеменің және азаматтардың ақшалай қаржысы есебінен қолайсыз 

жағдайларға, сәтсіз оқиғаларға байланысты туындаған шығынды ӛтеуге 

арналған арнайы резервтік қорлар (сақтандыру) қорлары.Нарықтық тетіктер – 

бұл сұраныс пен ұсыныс, баға мен бәсеке арасындағы байланысты  ӛзара 

реттеуші механизм. Ол ӛндіріс пен ӛнімнің сатылу  кӛлемін, тұтыну деңгейін, 

ӛндіру тиімділігі мен ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыруға ықпал 

етеді.Минералды-шикізаттық ӛнім нарығының тікелей механизмі ӛзара 

байланыстырылған, үзілмейтін, қызметтік тәуелді жүйелер – бәсеке жүйесі, 

баға құру жүйесі және мемлекеттік реттеу жүйесі  болып табылады. Нарықтың 

механизмінің бұл кез - келген элементтерінің біреуінсіз оның қызмет етуі  

жүзеге аспайды, ал олардың ең болмағанда біреуінің бұзылуы немесе оның  

гипертрофиялануы жағдайы бұл механизмнің жұмысына кедергі келтіреді. 

Минералды - шикізат ӛнімі рыногының қызмет ету тетіктерін қарастыра 

отырып, классикалық экономикалық ғылымда бәсекелестік пен бағаның 
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қалыптасуын рыноктың маңызды екі функциясына жатқызылатынын кӛруге  

болады.  Ол үшін оларға рынокта ӛзін реттеу механизмі, яғни   ӛзін рыноктік 

басқару мәртебесі беріледі.  Солай бола тұра,  қазіргі фундаменталды 

экономика ғылымының тұжырымдауынша, нарықтық механизм ӛзін-ӛзі 

реттеуші қызметін экономикадағы  қолайсыз жағдайлармен  байланысты жиі  

жүзеге асыра алмай жатады. Осы ғылыми материалдарды жинақтай отырып, 

экономикалық  әдебиетте  осыған орай былай делінген: «Нарықтық  тетіктер 

кейде экономикадағы жағымсыз құбылыстарды жойып қана қоймайды, 

керісінше, оларды  күрделендіре түседі» [37,38]. Расымен де, біздің еңбегімізде  

айтылып ӛткендей, кӛптеген зерттеулер осы тезисті құптайды. Оның үстіне, 

рыноктік механизмдер мен бірге мемлекеттік реттеуді білдіретін экономиканың 

аралас дамуы теориясы экономикалық ғылымда әділетті түрде мықты орнықты.  

Осыны негізге ала отырып  «ӛзін-ӛзі реттейтін нарықтық механизм» 

толығымен  осындай механизм бола алмайтындығы туралы тұжырым жасауға 

болады.  

Жүйенің толық қанды механизмі, жүйе теориясының ережелеріне сәйкес 

[35], ӛзіне жүктелген қызметті нақты орындайды. Олай болса, механизмде 

белгілі «бӛлшектер» жетіспейді. Біздің пікірімізше, ондай «бӛлшек» сол 

мемлекеттік реттеу бола алады. Сондықтан нарықтық механизм ӛз жүйесінің 

мемлекеттік реттеу сияқты элементін де  қамтуы тиіс. 

Нарықтық бағыт, бір жағынан минералды-шикізат ӛнімі нарығы жүйесінің 

ішкі элементі, ал екінші жағынан негізгі ӛндіріс құралы ретіндегі жер 

қойнауына негізделген кен қазу салаларында, олар осы ерекше ӛндіріс 

құралына ықпал жасайды.Ғылыми-техникалық прогресс пен экономикалық 

мүдде негізгі мақсатты қызметтер ретінде, ұдайы ӛндіріс, ресурстар әлеуеті, 

жер қойнауын ұтымды пайдалану мәселелерін де шешуді анықтайды. 

Бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуші  тетіктің  келесі элементі кластер  

болып табылады. Қазір бәсекеге қабілетті салалар кластер қағидасы бойынша 

дамып отыр, ал кластер құруға қолдау кӛрсету бәсекеге қабілеттілікті, кӛп 

жағдайда кластерге қатысушы  компаниялардың басым бӛлігін, сондай-ақ  ел 

аймақ экономикасын арттыра  түседі.  «Кластерлер - бұл географиялық 

белгілері бойынша топтастырылған ӛзара байланысқан компаниялардың, 

арнайы жеткізушілердің, қызмет кӛрсетушілердің, салаларға қатысты 

фирмалардың, сондай-ақ олардың қызметімен тікелей байланысты 

мекемелердің тобы (мысалы, университеттер, агенттіктер, сауда бірлестіктері 

және т.б.), олар ӛзара бәсекелес бола отырып, бірлесе қызмет атқарушы 

топтар...» [39]. Басқаша айтқанда: кластер – бұл географиялық жағынан 

оқшауланған, ӛзара әрекетте болатын,  бірін-бірі толықтырушы, жекелеген 

компаниялар мен кластерлер арасындағы бәсекені арттырушы жабдық 

жеткізушілер, жинақтаушылар, арнайы қызмет кӛрсетуші, сондай-ақ ғылыми-

зерттеу институттары, жоғары оқу орындары және басқа да ӛзара бәсекелес 

компаниялар арасындағы қарым-қатынас [42]. 

Кластерлік даму теориясының негізін қалаушы болып М.Портер саналады, 

ол бұл мәселені әр түрлі елдердегі 100-ден аса салалардың бәсекелесу 
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позициясын зерттей отырып шешкен. М.Портер халықаралық деңгейдегі 

бәсекеге қабілетті фирмалардың әдетте бір аймаққа шоғырланатындығына 

ерекше кӛңіл бӛле қараған. Бұл оны инновация табиғатына тән құбылыс деп 

тапқан, ондағы мақсат сол компанияның тӛңірегіне әлдеқайда бәсекеге 

қабілетті компаниялар мен жеткізушілерді, тұтынушылар мен бәсекелес 

компанияларды жинақтау болып табылады. «Кластердің» аймақта пайда болуы 

- географиялық қағида бойынша шоғырланған фирмалар, ӛзара тығыз 

байланысты салалар қоғамдастығын білдіреді.  

Дегенмен кәсіпорындар мен ӛндірістердің кез келген аймақтық-ӛндірістік 

кешенін кластер деп атауға болмайды. Соңғысының құндылығы оның 

жинақылығында емес, біріншіден ішкі бәсекелес ортаның болуында (кластер 

тік-интеграциялы компания болып саналмайды), ал екіншіден, кластердің ірі 

нарықта мықты бәсекелесу позициясының болуында. Әдетте аймақта 

кластерлер саны шектеулі болады,  бірақ солар ғана аймақтағы бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз етеді [40]. 

Желілік аймақтарда шаруашылық билігі шоғырланбаған, керісінше, 

бӛлініп кеткен. Аймақтың экономикалық қуаты ӛндіріс кӛлемімен емес, барлық 

желілердің мобилизациялық ресурсымен  анықталады. Иерархиялық 

ұйымдастырылған орталықтандырылған аймақтарға  бір бейінді маманданудан 

гӛрі, икемді мамандану, инновацияға қабілеттілік секілділер тән. Кооперация 

желісінің құрамына кіретін бірге жинақталған кәсіпорындар ӛндірістік 

кластерді құрайды (сурет 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 7 - Ӛндірістік кластер фирмалары мен институттары арасындағы ӛзара 

байланыс 

 
Ескерту - [13]  кӛздері негізінде автор құрастырған  

 

Ӛндірістік кластер  

Сауда секторлары Ӛндіріс секторлары Қосалқы мекемелер  

Ӛндіріс құралдарын 

жеткізу 

Жиынтықтарды 

жеткізу 

Жеткізушілер қызметі  

Кеңесшілер  

Технологиялар 

Стратегиялар 

Біріккен еңбек резерві 

Білім  

Жұмысшы күшін 

дайындау 

Реттеуші 

құрылымдар  
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Әлемдік нарықтағы елдің бәсекеге қабілеттілігінің негізі болып жетекші 

компаниялардың ӛнімділігі саналады, нақтырақ айтқанда, сол компаниялар 

арқылы пайда болған кластерлер. Осылайша, ӛнімділік  дегенде кешенді ұғым 

туындайды, оның құрамына тӛмендегілер кіреді (кесте 2).  

 

Кесте 2 - Компания  ӛнімділігінің құраушылары 

  
Ӛндірімділік компоненттері Компоненттер құрамы 

Ӛндіріс тиімділігі  Дәстүрлі жабдықтарды пайдалану резервтері 

(модернизация, еңбек ӛнімділігі, еңбекті 

ұйымдастыру, адам ресурстарын дамыту және т. б.) 

Ӛнім сапасы Ӛндірілетін ӛнімнің сапасын қамтамасыз ету жүйесі 

Ӛнім мен технология 

жаңашылдығы 

Игеру және инновация енгізу жүйесі 

Ескерту - [13,41] кӛздері негізінде автор құрастырған 

 

Осы үш құраушы ӛзара үйлесімі ғана қазіргі экономикалық кеңістікте 

бәсекеге қабілеттілік потенциалын анықтайды. Нақты алғанда ұлттық 

компаниялар сыртқы және ішкі рыноктағы бәсеке үшін осы талаптарды 

қанағаттандыруы тиіс, ол кӛбінесе бір жақты, ӛзара экономикалық 

қатынастармен тығыз байланысқан  кӛптеген шаруашылық субъектілерінің 

бірігуі кезінде болады.  

Кластер идентификациясының бірнеше жолдары бар:  

1) М. Портер әдісі – ұлтаралық саудадағы салыстырмалы артықшылықты 

салалар идентицикациясы;  

2) аймақтағы ӛндіріс үлесі бойынша кластер жасаушы құрылымдарды 

анықтау әдісі; 

3) тік экономикалық ӛзара байланыстар идентификациясы әдісі, ғылыми 

зерттеулер нәтижесі негізінде пайда болады.  

Кластерлер – бір жағынан аса жеке құбылыс, ӛйткені олар бір-бірінен 

бірқатар параметрлер бойынша ажыратылады:  

 географиялық масштабтар; 

 білім беруші жеткізушілердің жақындығына байланысты: 

университеттер, зерттеу институттары, ғылыми парктер;  

 қызмет бағытының вариациясы. Әр түрлі кӛлемдегі компаниялар 

жерге, құрылысқа, қызметкерлерге арналған тұрғын үйге және басқа да 

жергілікті қызмет түрлеріне  дифференциялды сұраныс береді;  

 кластерлер жасы (олардың кейбіреулері дамудың бастапқы сатысында, 

басқалары – қарттық сатысынан ӛтуде, үшіншілері - диверсификация 

сатысында); 

 экологиялық жүктеме, аймақтағы демографиялық жағдай тұрғысынан 

алғандағы даму бойынша шектеудің болуы және т. б.; 

 ӛсудің түрлі жолдары. Кейбір кластерлер, әсіресе дәстүрлі саладағы, 

жұмыстан қысқартылуы және экономиканың қайта жасақталу процесіне ықпал 

етуі мүмкін [41]. 
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Екінші жағынан алғанда, кластерлердің бірқатар жалпы сипаттары да 

болады:  

 инновациялық бағыттар және қызмет мен жағдайға деген сұранысты 

қалыптастыру;  

 бизнес саласында  ӛзара байланысушы кәсіпорындармен ақпарат және 

идея алмасу (жергілікті еңбек рыногін пайдалану, бірлескен зерттеулерді 

ұйымдастыру және т. б.);  

 жеткізушілер мен серіктес фирмалар жақындығы (кӛлік шығынын 

азайтуға және серіктестікті нығайтуға мүмкіндік береді); 

 сапалы еңбек рыногына жол ашу (кластердегі фирмалар арасындағы 

еңбек ресурстарының қозғалысы есебінен түрлі пайдалы кәсіби жұмысшылар 

потенциалының қасиеттері анықталады); 

 инфрақұрылым объектілерінің жақындығы (жолдар, аэропорт және т. 

б.).  

Кластердің ӛзінен ӛзі пайда болуы, оның қалыптасуына және одан әрі 

табысты дамуына кепілдік бола алмайды. «Кластердің бәсекеге қабілетті 

болуы, оның дамуы, ӛз алдына экономикалық импульсті иеленуі» кӛптеген 

факторларға қатысты.   

Нақты алғанда компаниялар мен кластер құрушылар бірін-бірі аса жоғары 

деңгейлі технология енгізу процесінде (оның ішінде ақпаратты басқару жүйесін 

енгізуде), ӛнімді жетілдіруде, басқаруды ұйымдастыру әдістерін дамытуда, 

жаңашылдық пен инновация енгізуде  толықтырып отырады. Географиялық 

кеңістікте кластердің шоғырлануы әсіресе экономикасы дамып келе жатқан 

елдер үшін маңызды. Кеңістіктегі жақындық компания ӛнімбергіштігін 

арттыруда кӛптеген артықшылықтарды мультипликациялайды, ол кӛбінесе 

инновациялық негізде жүргізіледі.  

Егер дамыған елдер үшін кеңістік жақындығы байланыс және 

коммуникация жүйесінің дамуында шектеулі мәнге ие болса, онда кластерлер 

үшін дамушы елдерде инфрақұрылым жалпылығы, білім беру базасы, бизнес-

форматтың біртұтас үлгісін орнату, бірін-бірі кӛшірмелейтін фирмалар 

кеңістігіндегі менеджмент ерекше мәнге ие болады. Сондықтан Қазақстандағы 

ірі компаниялар басты компаниямен кооперация қатынасында байланысқа 

отыратын  кӛптеген шағын бизнес-ӛндірістерді ӛздері  генерациялайды, ӛйткені 

олар осындай бӛлімшелерге, шағын бизнес кәсіпорындарының шаруашылық 

тәуелсіздігін сақтай отырып, ӛздерінің менеджмент үлгілері мен ақпараттық 

жүйелерін пайдалана алады [43,44].  

Дамушы елдерде кластерлердің пайда болуы кӛбінесе ірі компаниялардың 

ұсынысымен жүргізіледі, ондай компанияларды кӛпшілік жағдайда шетелдік 

кӛздер қаржыландырып отырады. Ал кластердің дамуы, фирмалардың бастапқы 

қиындықтарын бастан ӛткізу, мемлекеттің қатысуымен жүзеге асуы тиіс, 

ӛйткені мемлекет ұйымдастыру механизмі мен сол аймақтағы шаруашылық 

субъектілері арасында ӛзара байланысты қамтиды, қажет болғанда елдегі және 

аймақтағы үкіметтің қатысуы да орын алып жатады.  
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 Дамушы елдердегі кластерлердің шағын бӛлігі, кӛптеген ғалымдардың 

пікірінше, елдің бәсекелесу мүмкіндігіне қатаң шектеу болып саналмайды, 

нәтижесінде, кластерді ӛсіру бойынша мақсатты саясатының есебінен еңсеруге 

мүмкін болады. Тігінен-біріккен компаниялардың бастапқы салыстырмалы 

түрде  алғандағы  ерекшеліктері, арзан жұмысшы күші мен табиғат 

ресурстарын импортталушы технологияны пайдалану арқылы жүргізіледі [46].  

 Мұндай процестер сынға жиі ұшырап жатады, ӛйткені статистикалық 

тұрғыдан алып қарағанда, олар аймақ экономикасында балансталмаған 

ерекшелікті қиындата түседі, ал екінші жағынан алып қарағанда, кластерлердің 

жаңа қызмет салаларын туғызушы қуатты кӛз ретінде атқарып жатқан 

қызметтерін байқамай кету мүмкін емес. Сонымен қатар, мықты серіктестің 

болуы жергілікті кәсіпорындардың экономикалық жағдайға сай ӛзгеруіне 

жеңілдік туғызады, ол кӛптеген ғалымдардың пікірінше, жергілікті экономика 

үшін тәуекелді азайтады.  

Қазақстан отын энергетикалық кешенінің тұрақты ӛсіміне қарамастан, 

әлемдік нарыққа негізгі шикізат жеткізуші болып қалып отыр және кӛптеген 

мұнай-химияның ақырғы ӛнімін  шетелден импорттап, әлемдік мұнай-химия 

нарығында тӛмен орынды алып отыр. Жағдайдан шығу үшін жаңа кластерлерді 

дамыту негізінде  ҚР үкіметі тарапынан мұнай-химия  саласында жаңа жоғары 

технологиялық ӛндірістер құру бойынша жүйелік жұмыс жүргізілуі керек 

(кесте 3).  

 

Кесте 3 - Кластердің заманауи  үлгісі (инновациялық кластер) 

 
                   Кластердің             

үлгілері (түрлері) 

Кластердің қарапайым үлгісі 

(классикалық ӛнеркәсіптік 

кластер)  

 

Кластердің заманауи үлгісі 

(инновациялық  кластер) 

              Кластердің  

ӛзіне тән белгілері 

1 2 3 

1. Географиялық 

шоғырлану  және/немесе 

қатысушылардың  

функционалдық 

сабақтастылығы.  

Қала, ӛңір шеңберінде шағын  

аймақтарға шығады. 

 Елден тыс жерлерге шығады 

(жаhандық қамту).  

 

2. Кластердің фирма 

субъектілерінің 

мамандануы.  

Нақты ӛнімді шығару 

(қызмет кӛрсету).  

Озық әлемдік аналогтарға 

сәйкес  жинақталған 

инновациялық ӛнім ӛндірісі 

(қызметтер).  

3. Қатысушы 

экономикалық агенттердің 

кӛптігі. 

Кластердің ядросын құраушы 

ірі ӛндірістік компаниялар, 

сонымен қатар кіші және 

орта кӛлемдегі фирмалар, 

ғылыми зерттеу және білім 

мекемелері, мемлекеттік 

басқару органдары 

инфрақұрылымдық 

компаниялар және т.б. 

Инновациялық 

инфрақұрылымның 

обьектілері (технопарктер, 

бизнес инкубаторлары, 

венчурлық қорлар және т.б.). 
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3-кестенің жалғасы 

 

  

1 2 3 

4. Кластердегі бәсекелестік 

және кооперация. 

Бәсеке және кооперацияның 

теңмаңызды ролі. 

Кооперация, біріккен 

кәсіпорын ролінің артуы.   

5. Кластер 

қатысушыларының 

ресурстық, инновациялық, 

ақпараттық және 

инфрақұрылымдық 

байланысы. 

Ресурстық, 

инфрақұрылымдық және 

ақпараттық байланыстар, 

басымырағы ішкі болып 

табылады және ол кластер 

қатысушыларының 

географиялық 

жақындылығымен 

анықталады. Инновациялық 

байланыс әлсіз. 

Инновациялық 

белсенділікпен кластердің 

жеке кәсіпорындары 

ерекшеленеді. 

Ішкі және сыртқы ресурстық  

және ақпараттық 

байланыстар фирма аралық 

айырбасты нығайтумен 

анықталады. Ғылыми 

идеяларды тудырудан бастап 

инновация диффузиясына 

дейінгі   барлық 

технологиялық тізбекті 

кластерге қосу нәтижесінде 

инновациялық 

байланыстылық жоғары 

болады. 

6.Әлеуметтік  

жайғастырылу 

Кластердің тұрғындарды 

жұмыспен қамтуды арттыру 

шеңберінде аймақпен    

әлеуметтік серіктестігі.   

Тұрғындарды тиімді  қайта 

жұмыспен қамту 

Әлеуметтік инфрақұрылым 

обьектілері құрылысы,  

тікелей бейінді білім жүйесін 

дамыту аясында әлеуметтік 

серіктестік. Кластер ішінде 

бизнес және бейінді одақ 

құру. 

7.Кластердің айрықша 

ӛмірлік кезеңі. 

Ӛзекті кәсіпорындардың 

ӛмірлік кезеңіне байланысты 

(тауардың ӛмірлік кезеңімен 

әруақытта сәйкес келе 

бермейді), ӛмірлік кезеңнің 

кез-келген дамудың жаңа  

тармақтарын ашу 

мүмкіндіктерімен. 

Базалық инновациялардың 

ӛмірлік кезеңіне байланысты, 

ӛмірлік кезеңнің кез-келген 

дамудың жаңа  тармақтарын 

ашу мүмкіндіктерімен. 

8. Айрықша активтердің 

бар болуы. 

Орналасқан жердің 

айрықшылығы,  физикалық 

активтердің айрықшылығы, 

адами активтердің   

айрықшылығы және 

мақсатты активтер. 

Материалдық емес және 

адами активтердің 

айрықшылығы, меншікті 

ресурстар мен үдерістердің 

айрықшылығы. 

Ескерту -  [45]  әдебиет негізінде автор  құрастырған 
 

Заманауи кластер келесідей кешенді міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: 

 кластерлер мұнай-химия шикізаты кӛздеріне жақын жерлерде 

орналасуға немесе оның жеткізілімі үшін тиімді логистикалық каналдарды 

қалыптастырады; 

 әлемдік деңгейдегі ірі бәсекеге қабілетті ӛндіріс (пиролиз үшін-этилен 

бойынша қуаттылығы 1 млн. тонна) кластер негізіне жатады, ӛндіріс және 

құрылыс масштабы салдарынан айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізуге болады; 
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 кластерлер әдеттегідей  дайын ӛнімді ӛткізудің негізгі  ӛңірлерінде  

немесе жақын ӛңірлерде (ішкі нарықта да, сондай-ақ экспорттық каналдарға 

жақын) орналасады.  

Мұнай химиясы кластерін құру жолымен нақты экономикалық секторда 

инновациялық әзірлемелерді ендіру, ресурс және энергия үнемдеу техноло-

гияларын дамыту арқылы қосымша құны жоғары ӛндірісті, мұнай газ 

секторына баланысты ӛндірістерді дамыту, отандық ӛндірістің энергия 

сыйымдылығын тӛмендету кӛзделген. Бұл бағыттарды жүзеге асыру еліміздің 

экономикасын шикізаттық тәуелділіктен құтқарады және ел ішінде күшті 

мультипликативті әсер береді. Бұл маңызды мәселелерді тиімді шешу үшін 

экономика, технология, экология т.б. бағыттар бойынша зерттеу жүргізіп, 

ғылыми негізделген шешімдер қабылдау қажет. 

Кластер саясаты мен осы бастаманы қолдана отырып, мұнай-химия 

саласын одан әрі дамыту жолдарын таңдау қисынды іс болып табылады.  Біздің 

ойымызша, кластерлік кӛзқарастың артықшылығы шығынды азайта отырып, 

ӛнімнің бірнеше түрлерін ӛндіру тиімділігін қамтуда. Кластердің инновациялық 

құрылымы ӛндірістік құрылымның пайдасын арттыру есебінен жаңашылдықты 

зерттеу мен меңгеруге жұмсалатын шығындар жиынтығын азайтуға мүмкіндік 

береді,  ӛз кезегінде ол кластер қатысушыларының қызметтерін тұрақты және 

тиімді  жүзеге асыруына әсер етеді. 

 

1.3 Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың 

әдіснамасы 

Бәсекеге қабілеттілікті бағалау зерттеудің мақсатын анықтаудан 

басталады: егер тауардың ұқсас тауарлар арасындағы орнын анықтау қажет 

болса, онда оларды маңызды ӛлшемдер бойынша тікелей салыстыру жеткілікті; 

егер тауарды нақты нарықта болашақта сатылуын бағалау мақсаты 

қойылса, онда талдауда болашақта нарыққа енетін тауар туралы мәліметтермен 

қоса барлық ақпарат, сонымен қатар  елдегі қолданылып жүрген стандарттар 

мен заңнамалардағы ӛзгерістер, тұтыну сұранысының қарқыны туралы 

мәліметтер пайдаланылуы тиіс. 

Тауардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау мыналардан тұрады: 

 нарықты зерделеу (нарықтың мамандануы және оның географиялық 

орны, нарық кӛлемі); 

 бәсекелестерді зерттеу (негізгі бәсекелестер, бәскелес тауарлардың 

сауда маркалары, бәсекелестердің тауарларының ерекшеліктері, түрлері және 

орау ерекшеліктері, бәсекелестердің жарнама материалдарының және  сату 

қызметінің  нысандары мен әдістері); 

 сатып алушының қажеттілігін зерделеу (нарық сегментін, типтік 

бағыттары мен сатып алушылардың тауарды пайдалану әдістерін, аталған 

тауарды сатып алу уәждемесін, сатып алушылық қалауының қалыптасу 

факторларын, нақты үлгідегі тауардың қанағаттандырылмаған қажеттіліктерін); 

 тауарды бағалау ӛлшемдерін анықтау (техникалық, эргономикалық 

және тағы басқалары). Нарықты  және сатып алушыларды талаптарын зерделеу 
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негізінде болашақ тауарға қойылатын талаптар қалыптасады  және талдау 

жасалады, одан кейін бағалауға жататын ӛлшемдер тізбегі анықталады; 

 тауар бәсекелестігінің факторлары жүйеленеді; 

 тауардың бәсекелестігін сандық бағалауға қатынасты анықтау. 

Теория мен практикада бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың елеулі, түрлі 

әдістері бар, оларды таңдау мақсаты нақты басқару міндеттерімен 

айқындалады. Ӛз кезегінде олар экономикалық талдаудың жалпы әдістеріне 

негізделеді. Бәсекеге қабілеттілікті зерттеуде  отандық және шетел 

зерттеушілерінің жиі қолданатын әдістер тобына келесілер жатады:  

 параметрлік (соның ішінде квалиметрлік) әдістер, олар, әдетте, ӛнімнің 

бәсекелестігін бағалауда қолданылатын және параметрлік талдау тәсілдеріне 

негізделген; 

 ӛлшемдердің репрезентативті әдістемесі – статистиканың сандық емес 

тегінің нысандарының ӛлшемдеріне негізделген және сарапшылар пікіріне 

жиынтық ықпал етумен, интегралды кӛрсеткіштер мен рейтингтерді 

құрастырумен байланысты; 

 бағалаудың  басқа  сапалы  интегралды әдістері (мысалы, теңестіріліген 

кӛрсеткіштер жүйесі); 

 шаруашылық субьектінің бәсекелестігінің экономикалық 

параметрлерінің  қарқынын  талдау  әдістері; 

 модельдеу әдістері, ӛз кезегінде олар бірнеше әдістерге бӛлінеді. 

Зерттелетін категорияны  зерделеуде  жоғарыда атап ӛтілген әдістерінен 

басқа, бәсекеге қабілеттілікті бағалау үшін басқа да әдістер мен әдістеме 

қолданылуы керек. Мұнда атап ӛтетін жайт, белгіленген әдістер кӛбіне 

бағыттың мінез-құлық және құрылымдық тәсілі позициясынан бәсекелестікті 

зерттеу үшін мақұлданған. Дегенмен, бәсекеге қабілеттіліктің сандық белгісі 

институтционалдық және функционалдық тәсіл шеңберінде маңызды болып 

табылады және ол ең алдымен модельдеу мен статистика әдістерінің зерттеу 

нысанына бейімделуін талап етеді [47]. 

Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың параметрлік (квалиметрлік) 

тәсілі. Квалиметрия, анықтамасы бойынша, шаруашылық қызметте белгілі 

параметрлер бойынша кәсіпорын мен бәсекелестерді салыстыру жолымен ӛнім 

сапасын сандық бағалау әдістерін практикада зерттейтін және қолданатын 

ғылым саласы болып табылады [48]. Кӛбінде бұл тәсіл мінез-құлық, 

құрылымдық және функционалдық тәсіл, ал аз кӛлемде – институционалдық 

тәсіл шеңберінде  бәсекелестік нәтижелерін ӛлшеу үшін қолданылады. 

Квалиметрлік әдіс репрезентативті әдіспен бірлесе қолданылады. Әдіс 

шаруашылық субьекті мен  оның ӛнімінің нарықтағы орнының кешенді бизнес-

диагностикасын әзірлеу қажеттілігіне және оның  тиімді бәсекелестік 

стратегиясын ӛңдеуге бағытталған. Оны зерттеуге тапсырыс беруші жеке 

кәсіпорын болғанда және жариялануға жататын жиынтық есептілік пен 

статистикалық агенттіктердің деректерін алу уақыт пен ресурстардың елеулі 

шығындарымен  байланысты болған жағдайда қолданады. Мұндай жағдайда 

аталған әдістің ақпараттық қамтамасыз етілуі тапсырыс беруші – кәсіпорын 
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менеджерлерімен интервьюге негізделген. Әдетте, бұл деректер субъективті 

талдаулар мен ақпараттың дәстүрден тыс дереккӛздеріне негізделген, 

сондықтан талдау кӛбіне сапалы сипатта болады. Талданатын санаттың 

қиындығын есепке ала отыра, квалиметрлік әдістер салалық кешендердің 

бәсекеге қабілеттілігін интегралды бағалауын қосудың репрезентативті 

әдісімен толықтырылады. 

Бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың репрезентативті тәсілі. Нақты әдіс 

параметрлік тәсілдің бытыраңқы параметрлерін біріктіруі арқылы дамуы болып 

табылады, соның ішінде сараптама бағасын пайдаланумен. 

Бірінші әдістің ерекшелігі оның қарапайымдылығында. Бірақ, оның 

кӛмегімен талданатын категорияның қиындығын ескере отырып, интегралды 

бағалауда қателікке ұшырауы мүмкін, себебі бәсекеге қабілеттілік 

факторларының ұқсастығы шаруашылық жүргізу жағдайында және мұнай-

химия кешенінің ішкі және сыртқы ортадағы құрылымы мен құрамындағы 

факторлар сақталмауы мүмкін, ал бұл жаһандандыру жағдайында перманентті 

түрде болады. Екінші әдіс экономикалық талдауда  кеңінен тараған. Ол 

бәсекеге қабілеттіліктің әрбір факторының үлесін бағалауда дәл және 

инновациялық бәсекеге қабілеттілікті бағалау мақсатынды «үйлесімді» болуы 

мүмкін. Үшінші әдіс нарық ерекшелігін есепке ала отыра, кәсіпорын ӛнімінің 

жеке түрлерінің бәсекеге қабілеттілігін бағалауға бейімделген, яғни кӛбіне 

зерттеудің микродеңгейіне үйлестірілген. Орташа ӛлшемді арифметикалық 

кӛрсеткіш анықтамасына негізделген әдіске қарағанда, бәсекеге қабілеттіліктің 

бірлі-жарым параметрлерінің орташа ӛлшемді геометриялық кӛрсеткіштері 

түрінде есептелген бәсекеге қабілеттіліктің интегралды кӛрсеткіші біршама 

дәлірек болады. Бірақ  ұқсас ұйымдар тобы бойынша ақпарат алудың шектелуі 

мен қиындығын енгізуге байланысты бізбен қойылған міндеттерді шешуге 

толық сәйкес келмейді. 

Рейтингтік бағалау саланың немесе/және аймақтың бірқатар 

кәсіпорындарын мақсатты  салыстыруда қолданылады [49]. Шаруашылық 

субьектінің рейтингін құрастырғанда геометриялық талдау идеологиясы 

қолданылады, бірақ нормативтік қорытындылар сандық салыстырма негізінде 

яғни іріктелген, олардың салыстырмалы маңыздылығына қарай «ӛлшенген» 

кӛрсеткіштер (коэффициенттер) негізінде жасалады, кәсіпорынның жиынтық 

баллдық  бағасы есептеледі, ол кәсіпорынның рейтингтегі қорытынды орнын 

анықтауға негіз болады. 

Әдістеме бірлескен кешенді әзірлемеге және стратегиялық болжамдар мен 

байланысқа,  сонымен қатар әртүрлі тереңдіктегі нақтыланған жоспарлар және 

біртектес элементтер үлесінің жалпы стратегиялық мақсатқа  құйылған үлесін 

анықтауға  негізделген. Бұл  себеп-салдар байланысын сапалы сипаттауға 

мүмкіндік береді. Екі тәсілдің үйлесуі зерттеліп жатқан қиын мәселенің ең 

маңызды элементтерінің кӛптеген санын есепке ала отыра, болжамдар мен 

жоспарларды кешенді байланыстыруға мүмкіндік береді. 

Кӛп ӛлшемді стратегиялық модельдеу бірлескен пайдалануда мыналарға 

негізделген: 
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 стратегиялық болжамға – тікелей үдеріске – қолайлы бағытта нақты 

сценарий шеңберінде қолда бар ресурстардың  ықпалын бағалау болып 

табылады; 

 стратегиялық жоспарлауға – кері үдеріске – оқиғалардың дамуының  

біршама ықтимал және қалаған сценарийлерін ӛзара жақындату бойынша 

шаралардың құрылымы мен жоспарын әзірлеумен байланысты. 

Әдістеме авторларының пікірінше, сараптамалық бағалау әдісінің 

нақтылығы түрлі топтағы және  бағыттағы сарапшылардың пікірлерін біріктіру 

арқылы артады, әр бағыт  пен топ үшін жетекші элементтер (факторлар, 

мақсаттар және т.б.) пайдаланылады [50].  

Сондықтан, кӛпдеңгейлі стратегиялық модельдеу  әдісін қолдану «тікелей» 

(тікелей қызмет ететін) сарапшыларға немесе сарапшылар тобына емес, 

сарапшылардың қиын сценариін талдау үшін тартылғандардың бәрін жиынтық 

жанама бағалауға сенуге мүмкіндік береді [51]. Нәтижесінде жағдайдың даму 

ресурстарын бағалау бойынша, сонымен қатар түрлі позициялардан ӛткізілген 

осы сценарийдің қандай да бір нұсқаларын жүзеге асырудың субъективті 

ықтималдығын бағалау бойынша барынша теңгерімді және «біріктірілген» 

шешім қабылданады. 

Теңгерімді кӛрсеткіштер жүйесін (ТКЖ) қалыптастыратын 

кӛрсеткіштердің мәнінің динамикасын бақылау  - бәсекеге қабілеттіліктің 

ӛзгерістерін оң (теріс) жағын бағалау бойынша алғашқы қадам. Әдіс негізінде  

уақыт ішіндегі оның ӛзгерістерінің заңдылықтарын анықтау мақсатында 

бірқатар деңгейлердің ӛзгерістерін зерделеу, ғылыми зерттеу жатыр [52]. 

Экономикалық-математикалық модельдер ӛлшемдері параметрлерінің мәнін 

салыстыру жағдайында бірқатар динамикасының талдауын қолдану, әсіресе 

факторлық талдау кезінде, бәсекеге қабілеттілік сапасын қалыптастырудың 

бірқатар заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.  

Болжамдаудың кӛптеген түрлі әдістері бар. Олардың ішіндегі әлдеқайда 

кеңінен тарағаны: кәсіпорынның ӛткізу бӛлімшелерінің жекелеген 

басшыларының бағасын жинақтау; бұрынғы айналым кезеңі негізінде 

болжамдау; ӛткізу кӛлемінде ӛзгерістерге ұшырайтын тенденциялар мен 

циклдар, факторларға талдау жасау; корреляциялық талдау, яғни кәсіпорын 

ӛнімінің ӛтуіне ықпал етуші статистикалық мәні бар факторларды анықтау; 

кәсіпорын нарығының үлесі негізінде болжамдау; ақырғы пайдалануға талдау 

жасау; тауарлар ассортиментіне талдау жасау; нормативтік есептер; сынама 

маркетинг; мүмкіндіктерді стандартты бӛлу әдісі; яғни желілік модельдер мен 

басқаруды жоспарлау әдістерін пайдалана отырып, жоспарларды қайта қарау 

әдісі.  

Сұраныс болжамын жасау үшін мұнай-химия кәсіпорындарымен 

нормативтік есептер әдісі кеңінен қолданылады. Айталық, аймақтарда 

ӛндірістік қажеттілікке арналған сұранысты болжамдау тӛмендегіше жүзеге 

асырылады. Болжам жасаудың бірінші сатысында аймақтың ӛндірістік-салалық 

құрамын талдау негізіндегі мұнай-химия ӛнімін тұтынушылары анықталады.  
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Аталған кӛрсеткіштерді талдаудың нәтижесінде екінші сатысында алдағы 

уақытта мұнай-химия ӛнімдерін тұтынушы аймақтарды сандық тұрғыдан 

бағалауға болатындай кӛрсеткіштер іріктеледі.  

Үшінші сатысында салалар және ӛнім түрлері бойынша тұтынылуы 

мүмкін болжам жасалады.  

Осылайша, сұранысты болжамдаудың келтірілген әдістерінен 

байқайтынымыз, қандай да бір әдістің қолданылуы кәсіпорынның шаруашылық 

қызметінің нақты жағдайы мен ерекшелігіне байланысты болады және 

маркетинг бойынша жалпы шаралар жүйесінде ғана анықталуы мүмкін. Кез 

келген, сұранысты болжамдаудың тіпті ең жетілдірілген әдістемесінің ӛзі 

кешенді тәсілсіз тиімсіз болып шыға алады.  

Нарық конъюнктурасына талдау және сұраныс болжамын жасау 

маркетингтің бүкіл кешенін пайдалана отырып, кәсіпорын ӛнімнің қанша 

кӛлемін сатуы мүмкін деген басты сұраққа толықтай жауап бере алмайды. 

Осыған байланысты, шаруашылық субъектісінің бәсекеге қабілеттілігіне талдау 

жүргізу қажеттілігі туындайды. Іс жүзінде бәсекеге қабілеттілікті анықтаудың 

әлдеқайда кең тараған әдістері болып тӛмендегілер саналады: 

 қалыптамалық  бәсекеге қабілеттілікті зерделеу әдістері, оның 

теориялық базасы болып тауардың ӛмірлік циклінің концепциясы саналады; 

 тиісті бәсекелестік теориясына негізделген әдістер, олардағы басты 

рольді кәсіпорын қызметінің экономикалық кӛрсеткіштері атқарады: шығын-

баға қатынасы, ӛндіріс қуатының жүктелуі, шығарылатын ӛнім кӛлемі, пайда 

нормасы және басқалар; 

 тауар сапасының кӛрсеткіштеріне негізделген әдістер, бәсекеге 

қабілеттілік деңгейін шығарылатын тауар сапасының теориясымен 

байланыстырушы. 

Барлық аталған әдістер ӛндірушінің бәсекеге қабілеттілігіне баға беретін  

қарапайым және біркелкі критерийлерден  тұрмайды. Егер экономикалық 

зерттеулердің іс жүзіндегі мақсаттары бір немесе бірнеше тауарлар үшін 

салыстырмалы кӛрсеткіштер жасауға және есептеуге мүмкіндік беретін болса, 

онда диверсификациялы ӛндіріс жағдайында ондай есептер техникалық 

тұрғыдан күрделі және мақсатқа сай болмай шығады. Сондықтан, тауар 

сапасының сипаттамасына қатысты бәсекеге қабілдеттілікті бағалау әдістерін 

пайдалану кезінде жанама кӛрсеткіштер немесе кӛрсеткіштер жүйесі 

пайдаланылады. Мұндай әдістердің іс жүзінде қолданылуы бәсекеге 

қабілеттіліктің анық бағасын алуға арналған түрлі комбинацияларды 

қарастыруы тиіс. 

Бәсекеге қабілеттілік параметрлері динамикасын талдаудың кӛрсеткіштер 

жүйесіне [51,52] мыналар жатады: абсолютті ӛсуі, бәсекеге қабілеттілік 

параметрлері дамуының тізбекті және базалық ӛсу қарқыны, ӛсудің орташа 

қарқыны, 1% ӛсімнің абсолютті мәні, жетекші озық коэффициенттер. 

Динамиканың бірқатар статистикалық сипаттамасын ӛлшеу сонымен қатар, 

бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың матрицалық әдістерін жүзеге асыруда 

маңызды. Сонымен қоса статистикалық сипаттаманы есептеу бізбен мұнай-
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химия саласының бәсекеге қабілеттілігін зерттеуде талдау бӛлімінде 

қолданылады. Ӛсудің тізбекті қарқынын талдау бақылаудың әрбір келесі кезеңі 

алдыңғысымен салыстырғанда ӛнімнің нақты бір түрін ӛндіру кӛлемін 

арттырудың қаншалықты  табысты болғаны туралы қорытынды жасауға 

мүмкіндік береді. Осы әдістің кӛмегінің арқасында ӛнімнің әрбірінің қайсысы 

құлдырау немесе күйзеліс кезеңінен ӛсу фазасына ауысуының экономикалық 

циклінің кезеңін ажыратуға болады.  

Шаруашылық жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін модельдеу әдістері. 

Шаруашылық субьектінің бәсекеге қабілеттілік санатын зерттеу әдістерінің 

үшінші тобы тәуелді және тәуелсіз ауыспалы модельдерді қалыптастыру мен 

сандық сипаттаудың түрлі технологияларын қолдануға негізделген. Оларға 

мыналар жатады: 

 матрицалық әдістер, ӛнім орнының бәсекелестердің орындарына 

қатысты алатын орнын бекітуге негізделген, әдетте, координаттардың екі 

шамалы жүйесінде; 

 SWOT – талдау, бәсекелестерге қатысты саланың күшті және әлсіз 

жақтарын түгендеуге негізделген, сонымен қатар бәсекелестер тарапынан 

қатерлерді бағалауға және оларға бейімделуге; 

 саланың бәсекеге қабілеттілігін жалпы  сандық бағалау; 

 функционалды – құндық талдау (бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 

ықпал ететін маңызды функцияларын және оны орындау шығындарын ӛлшеу 

анықтау); 

 экономикалық жүйенің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру 

үдерістерін корреляциялық-регрессиялық модельдеу; 

 кӛп мӛлшерлі статистикалық талдау (факторлық талдау, кластердік 

талдау, кӛп ӛлшемді шкалалау және т.б.). 

Саланың және оның ӛнімдерінің бәсекелестік пен тұрақтануын анықтау 

эмпириялық зерттеуде іріктелген және қолданылған бірнеше негізгілері 

таңдалған әдістер жиынтығын енгізеді. 

SWOT – талдау  стратегиялық  талдау әдісі. Статистикалық және 

сараптамалық зерттеулерінің  негізінде экономикалық әлеуеттің түрі бойынша 

мыналар анықталады: 

 күшті жақтары: әлеуеттің саладағы жоғары мәні, ӛнеркәсіптің мықты 

бәсекелестік позициясы (экспорттық жеткізулердің болуы, жүзеге асырылатын 

болашақ бизнес-жоспарлар, меншікті бай минералды-шикізат базасының 

болуы, секторға мемлекеттік басымдар шеңберінде қолдау кӛрсетілуі және т.б); 

 әлсіз жақтары: әлеуеттің тӛмен деңгейде қолданылуы немесе тиімсіз 

пайдаланылуы, мысалы, табиғи әлеует, негізгі үйлер мен ғимараттардың тозу 

деңгейі, қоршаған ортаның жоғары деңгейде ластануы, халық, сала 

сұранымының қанағаттандырылмауы, жоғары білікті кадрлардың тапшы 

болуы, тӛмен инновациялық әлеует, тауармен жеткілікті қамтамасыз етілмеуі 

және т.б. 

 мүмкіндіктер: ішкі сұранымның ӛсу әлеуеті, әлемдік нарықтың елеулі 

кӛлемі мен ӛсу әлеуеті, жоғары технологиялық ӛнім ӛндіру үшін әлемдік 
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деңгейдегі қазіргі технологияларды пайдалану; саланың дамуы және оның 

әлеуеттерін пайдалану үшін қалыптасқан алғышарттар, бизнес үшін – болашақ 

бизнес-жобалардың болуы, соның ішінде бизнестің нарықтық позициясын 

жақсарту және саланың әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын 

арттыру мақсатында мемлекетпен, даму институттарымен, шетел бизнес-

серіктестермен ынтымақтастықта; 

 шектеулер: саланың күшті және әлсіз жақтары, олар үдерісті ұзартуда 

экономика мен әлеуметтік дамудың  мүмкіндіктерін шектеу: экологиялық 

ластаудың жоғары деңгейі, ӛндірістік, энергетикалық, кӛлік, ақпараттық және 

басқа инфрақұрылымдардың қуатының жеткілікті болмауы, жоғары баға және 

т.б. Экологиялық, әлеуметтік-экономикалық жүйенің құрылымдық элементтері: 

табиғи әлеует, ӛндірістік әлеует, ғылыми әлеует, инновациялық әлеует, 

инвестициялық әлеует, ӛнеркәсіптік әлеует [8]. 

Бәсекеге қабілеттілікті жалпы сандық бағалау. Саланың дамуын 

интегралды бағалау негізінде бәсекеге қабілеттілік кӛрсеткіштерін есептеу:  

 салалар кесіндісінде экспорттың үлесі және ӛндірістің экспортқа 

бағытталған динамикасы (әлемдік нарықтағы позициясын анықтау үшін); 

 ӛнім импортының үлесі және оның қарқыны (шетел бәсекелестерімен 

салыстырғанда ішкі нарықтағы позициясын анықтау үшін); 

 ӛндіріс саласының технологиялық даму деңгейі (инвестициялық 

белсенділікті анықтау үшін); 

 саланың жалпы қосылған құнын анықтау; 

 салалар бойынша жұмыспен қамтылғандардың санын анықтау. 

Отандық және шетелдік әдебиетте саланың бәсекеге қабілеттілігі деңгейін 

бағалаудың негізгі үш әдісі ұсынылады. Біріншісі М.Портермен ұсынылды, 

оның мақсаты-әлемдік нарықта қомақты үлесті алатын, ұлттық саланы 

кӛпдеңгейлі кешенді талдау арқылы бәсекеге қабілетті салаларды іріктеу мен 

талдау. Бұл әдіс ұлттық экономиканың неғұрлым бәсекеге қабілетті саласын 

бӛліп және оларды сыртқы сауда нәтижесі бойынша бағалауға мүмкіндік 

береді. Бірақта, М.Портердің ұсынған критериясына сәйкес саланың бәсекеге 

қабілеттілігі деңгейін бағалау осы саланың басқа елге экспортталатын ӛнім 

үлесіне тікелей байланысты [52]. 

Кӛптеген ӛнеркәсібі дамыған елдердің сыртқы саудаға тәуелділігі, яғни, 

ЖІӚ экспорт-импортттың үлесі 10%-дан  30%-ға дейін түрленеді. Бұдан басқа, 

бұл әдіс саланың бәсекеге қабілеттілігі деңгейін сандық шамада кӛрсетпейді, ол 

оның ӛзгерісінің динамикасын бақылау үрдісін қиындатады. Сол себептен, 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі ӛзгерген кезде саланың бәсекеге 

қабілеттілігі қалай ӛзгеретінін, немесе керісінше қадағалау мүмкін емес. 

Екінші әдіс, Р. Фатхутдиновпен ұсынылды және ол есепті жылдағы 

сатылым кӛлемі мейлінше жоғары саланың отыз тауарының бәсекеге 

қабілеттілігінің жиынтығымен қаралады. Тауардың бәсекеге қабілеттілігін 

есептеуде автор бір параметрлі обьектілердің (машина, құрал-жабдықтар т.б.) 

бәсекеге қабілеттілігін бағалау формуласы бойынша, не сараптық әдістер 

кӛмегімен жүргізуді ұсынады. Р. Фатхутдиновтің есептеп шығарған 
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әдістемесіне сәйкес идиалды (максималды) саланың бәсекеге қабілеттілігінің 

белгісі - егер саланың барлық 30 маңызды тауары бірлікке тең бәсекеге 

қабілеттілікте болса, отызға тең болады.  Тәжірибеде жоғарыда аталған 

автордың пікірі бойынша оның мәні 15-20 аралығында болады [53]. 

Бұл әдістің артықшылығы бәсекеге қабілеттілікті сандық бағалау болып 

табылады. Бірақ, сала тауарларының санын таңдау есептеу үшін интуитивті.1-2 

тауар шығаратын кӛптеген салалар бар, бәсекеге қабілеттілікті бағалау бұл әдіс 

арқылы жасанды тӛмендетіледі. Сонымен қатар, нақты формула халықаралық 

бәсекені есепке алмайды.  

Нақты нарықта саланың бәсекеге қабілеттілігін бағалау үшін                   

Р.Фатхутдинов келесідей формуланы қолдануды ұсынады: 

 

      ∑       
    ∑    

                                     (1)  

 

мұнда, Ксала- тауардың біртекті тобын шығаратын, cаланың бәсекеге 

қабілеттілігі деңгейі, бірлік үлесі; J=1,2…., n - топқа кіретін тауар атауы саны; 

Vj- j -тауарымен толыққан нарықтың үлесі; Kj-нақты нарықтағы j-тауардың 

бәсекеге қабілеттілігі, бірлік үлесі. 

Күрделілігі, бәсекеге қабілеттілік тек белгілі нарық үшін есептеледі, 

сондықтан, мысалы мұнай-химия ӛндірісі бойынша саланың бәсекеге 

қабілеттілігін бағалау үшін мұнай-химия ӛнімдерінің 30 түрінің бәсекеге 

қабілеттілігі кӛрсеткіштерін біріктіру қажет. Бағалаудың келесі әдісі - 

салыстырмалы артықшылықтар индексін есептеу жолымен анықталады. 

Аталмыш теория негізінде құрастырылған әдістер елдің салыстырмалы 

артықшылықтары бар және экономикада назар аударуға қажетті  салаларды 

анықтап, соған сәйкес сыртқы сауда саясатының басымдылықтарын 

айқындауға мүмкіндік береді.Елдің салыстырмалы артықшылықтарын 

анықтауға мүмкіндік беретін анағұрлым айрықша танымал формула 1965 жылы  

Б. Балассамен ұсынылған (B.Balassa)  «Баласса индексі» болып табылады. 

Баласса зерттеу нысаны ретінде ӛнеркәсіп тауарларының экспортының 

құрылымын таңдады, оның ойынша ӛнеркәсіп тауарларының экспорты елдегі 

бар салыстырмалы артықшылықтарға неғұрлым толық сәйкес келеді: оның 

кӛлемі бағаға қатысты, сондай-ақ бағаға қатыссыз  факторлардың әсерінен  

құрылады, шамамен әлемдік тауар айналымының  75%-ы ӛнеркәсіптік дайын 

ӛнімдерінен тұрады, нақты тауар топтарымен сауда неғұрлым  

ырықтандырылған (либерализацияланған), онда шикізат саудасы белгіленген 

шамада квоталау, субсидиялау, тарифтік және тарифтік емес шектеулермен 

реттеледі.  

Баласса индексі  нақты тауар экспортының елдің жалпы экспорт кӛлемі 

үлесі арасындағы қатынас және әлемдік экспорттың жалпы кӛлеміндегі  осы 

тауардың үлесімен   есептеледі [54]. 
 

RCA1 = (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt) = (Xij / Xnj ) / (Xit / Xnt)                        (2)  

мұнда, Х – экспорт, i –зерттелетін ел, j – тауар (немесе ӛнеркәсіп саласы), t 

– тауар топтары (немесе ӛнеркәсіп саласы), және n - ел топтамасы.  
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Ұсынылған индекс «анықталған салыстырмалы артықшылықтар» 

(Revealed comparative advantage – RCA) коэффициенті атауын алды, ӛйткені 

оның есебі нақты ел тауарлары немесе елдер топтарының экспорты туралы бар 

мәліметтер негізінде жүргізіледі. 

Нақтыласақ, салыстырмалы артықшылықтар индексін есептеудің  

анағұрлым қарапайым тәсілі 1958 жылы Лизнермен (H.Liesner) ұсынылды, яғни 

осы кӛрсеткіш негізінде Ұлыбританияда Жалпы нарық елдерімен саудада 

салыстырмалы артықшылықтардың эмперикалық зерттеуі жүргізілді.    

Индекс нақты елдегі жеке алынған тауар экспортының ел топтарының 

нақты тауардың жиынтық экспортының қатынасымен есептеледі [55].  
 

RCA2= Xij / Xnj                                                 (3)  
 

мұнда  Х – экспорт, i –зерттелетін ел, j – тауар (немесе ӛнеркәсіп саласы) 

және n – елдер саны.  

Кейінен Баласса индексін есептеу формуласы бірнеше рет қайта қаралып 

және жетілдірілді. Нақты индексті есептеу негізінде Т. Волраспен (T.Vollrath) 

салыстырмалы артықшылықтарды жаhандық деңгейде [56], Балассамен 

қосалқы (суб) - жаhандық және аймақтық  деңгейде, С. Димелис және               

К. Гатсиоспен (S. Dimelis, K.Gatsios) елдер арасында екіжақты саудада 

зерттелді [57].  Ел  егер кӛрсеткіш RCA1 > 1 болған жағдайында, салыстырмалы 

артықшылықтарға ие. Егер  RCA1 < 1 болса, онла ел «салыстырмалы 

артықшылықтарға» белгілі тауарлар топтамасында немесе салада ғана ие.   

«Салыстырмалы артықшылықтар» индексінің баламалы есебі нақты 

тауардың экспортын, сондай-ақ импорттын да есепке алып ұсынылды, ол сала 

ішіндегі  сауданы есепке алып салыстырмалы артықшылықтарды анықтауға 

мүмкіндік береді  (D.Greenway, C. Milner, 1993 ж.) [58]. 
 

RCA3 = (Xij - Mij) / (Xij + Mij)                             (4)  
 

мұнда,  Х – экспорт, M – импорт,  i –зерттелетін ел, j – тауар (немесе 

ӛнеркәсіп саласы). 

RCA индексінің мәні - 1 дейін  мӛлшерде болса («анықталған  

салыстырмалы артықшылықта емес»), +1 дейін («анықталған  салыстырмалы 

артықшылық»). Бірақ нақты индексті талдауда, шартты жағдайда индекс нӛлге 

тең болса,  анықсыздық пайда болуы мүмкін.  

Сондықтан Д. Гринвэй және К. Милнер Баласса теңдігіне негізделген тағы 

да бір формуланы ұсынды: 
 

RCA4 = (Xij / Xit) / (Mij / Mit) = (Xij / Mij) / (Xit / Mit)              (5)  
 

мұнда, Х және М – сәйкесінше экспорт және импорт, i – ел, j – тауар 

(немесе ӛнеркәсіп саласы), t – тауар топтары (немесе ӛнеркәсіп саласы). 

Кейінен RCA4 индексіне сәйкес, кӛрсеткіш бойынша  натуралды 

логарифмді есептеу ұсынылды. Бұл формуланың артықшылығы бастапқы мәнге 

байланыссыз  индекс мәнінің айырмашылығының салыстырмалылығы болып 

табылады. RCA5 –тің 100-ге артуы RCA4   –тің 2,72 есе ӛсімін кӛрсетеді.  
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RCA5 = ln ((Xij / Xit) / (Mij / Mit)) *100 = ln ((Xij / Mij) / (Xit /Mit)) *100  (6)  

 

Егер нақты тауарға RCA кӛрсеткіші бірліктен жоғары болса, онда бұл 

тауар әлемдік саудада елдің маманданған заты ретінде қаралып және 

сәйкесінше бәсекеге қабілетті деп саналады.  Егер кӛрсеткіш бірліктен тӛмен 

болса, онда ол тауар әлеуетте бәсекеге қабілетті бола алады дегенді білдіреді, 

бірақ шынайы, нақты уақытта ол ондай болып саналмайды. 

RCA (Revealed Comparative Advantage) индексінің негізінде аймақтың 

әлемдік және ұлттық экономикадағы бәсекеге қабілеттілік кӛрсеткіштерін 

есептеу: бәсекеге қабілеттілікті сипаттайтын тауарлармен және қызмет 

кӛрсетумен халықаралық саудаға қатысуына бағыттауда анықталған 

салыстырмалы артықшылықтардың индексі болып табылады. Бұл индексті 

есептеу экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ)-мен 

қолданылған формуламен беріледі: 

 

      [(
  
 

  
 )   (

  

  
)]                                                (7)   

 

мұнда,   
 
- j аймаққа i тауар экспорты;   

 
- j аймағынан i тауар импорты;    

- j аймағына экспорт, барлығы;    - j аймағына импорт, барлығы. 

RCA  индексі тауарды жалпы және жеке топтар бойынша сатудың 

тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Егер ол бірліктен артық болса, онда 

мұндай тауар әлемдік және ұлттық нарықта бәсекеге қабілетті деп саналады.  

Кӛрсетілген әр әдістердің ӛзіндік артықшылықтары және кемшіліктері бар.  

Р.Фатхутдиновтың формуласы бойынша есептегенде тауардың аз санын 

ӛндіретін салалардың бәсекеге қабілеттілігі тӛмендетіледі. М.Портер және RCA 

индексі басқа елдерге экспортталатын сала ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін 

есептеуге негізделеді және сондықтан ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін сыртқы 

нарықта ғана сипаттайды. 

Сонымен қатар, сала ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігін ішкі және сыртқы деп 

бӛлудің дұрыс екенін айта кету керек. Ішкі нарықта саланың бәсекеге 

қабілеттілігін, импорт кӛлемінің жинақталған  ішкі сұранысқа (ӛндірілген және 

импортталған ӛнім кӛлемінен экспортталған ӛнім кӛлемін шегергенге тең) 

қатынасымен есептелетін, импорттың енуі көрсеткішін қолданып бағалауға 

болады.Бұл кӛрсеткіштің кӛлемі 0-ден 1-ге дейін түрленеді, жоғары мәні 1-ге 

тең яғни, импорт нақты саланың немесе сала топтарының ӛнімге барлық ішкі 

сұранысын жабады.  

Бұл кӛрсеткіш  импорттың интенсивтілігін және  жеке салалардың 

шетелдік сыртқы жеткізілімдерге бағытталуын сипаттайды. Сонымен қатар, ол 

сатылатын ӛнімнің құрылымын кӛрсетеді, яғни кейбір тауарлардың басқаларға 

қарағанда қаншалықты жақсы сатылатынын кӛрсетеді. Алайда, ішкі нарықта 

сала ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау үшін, импортты сипаттайтын 



48 
 

кӛрсеткіштің орнына, ішкі нарықтағы ұлттық экономика саласының 

сатылымдарын кӛрсететін кӛрсеткішті қолдану жӛн болар еді.   

Ондай, ретінде      (Industry Competitiveness in Internal Market  немесе 

сала ӛнімінің ішкі нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі) кӛрсеткішін пайдалануға 

болады. Бұл кӛрсеткіштің есептелуі RCA кӛрсеткішінің есебіне балама. 

Әлемдік саудада елдің мамандануының заты бола алмайтын тауарлар, ішкі 

нарықта айтарлықтай үлесті алуы мүмкін. Бұл ICIM кӛрсеткіші арқылы 

табылады. Екі кӛрсеткішті ішкі және сыртқы нарықта ұлттық экономиканың 

жеке салалары ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін кешенді бағалауға мүмкіндік 

беретін ӛзара байланыс біріктіреді.  

Саланың ішкі нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін  ішкі нарықтағы ұлттық 

экономиканың ӛніммен қамтамасыздандырылған салалар үлесі және аталған 

тауарды (немесе тауарлар тобын) дүниежүзілік кӛлемде ӛндіретін аталған сала 

бойынша ӛлшенген үлесінің дүниежүзілік елдерінің жалпы ішкі ӛнім 

жиынтығындағы елдің жалпы ішкі ӛнім үлесіне қатынасы ретінде анықтауға 

болады. Бұл кӛрсеткіш мына формула бойынша есептелінеді: 
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мұнда,    
 -h-еліндегі j-тауардың шығарылымы;    

 - -елінен j-тауардың 

экспорты;   
 -  –еліне j-тауардың импорты;   

 -j-тауардың әлемдік 

шығарылымы;     -x елінің ЖІӚ;      –әлем елдерінің жинақталған  ЖІӚ; 

ICIM ішкі нарықтағы отандық ӛндіріс тауарлары үлесінің әлемдік 

ӛндірістегі елдері үлесіне қатынасын кӛрсетеді. Бұл кӛрсеткіш саладағы 

ӛндірілген ӛнімдердің бәсекеге қабілеттілігін жанама пайымдайды, ӛйткені  бұл 

нақты жағдайда баламалы тауарлар мен қызметті ӛндіретін және ӛзара 

бәсекелесетін кәсіпорын топтары ретінде, сала біршама тар мағынада 

түсіндіріледі [53]. 

Сондықтан, осылай есептелген саланың бәсекеге қабілеттілігі деңгейі 

ӛндірілетін ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін  жанама сипаттайтын болады.  

Егер h-елінің j-тауары RCA кӛрсеткіші бойынша әлемдік нарықта бәсекеге 

қабілетсіз болса, онда ол әлемдік саудада елдің мамандану заты бола 

алмайтынын кӛрсетеді, бірақ бұл тауар ішкі нарықта бәсекеге қабілетті болуы 

мүмкін. Егер,  RCA 1-ден тӛмен болса, онда сала тек қана әлемдік нарықта 

бәсекеге қабілетсіз бе, әлде ішкі нарықтада солай ма, осыны анықтау үшін  

ICIM-ді есептеу керек.  

Белгілі сала ӛнімі үшін есептелген екі кӛрсеткіш те, осы саланың бәсекеге 

қабілеттілігін неғұрлым толық бағалауды қамтамасыз ететін, кӛрсеткіштердің 

ӛзара байланысын кӛрсетеді.Осылайша, бар әдістемелерді талдау негізінде 

мынадай қорытынды жасауға болады: ұлттық экономика саласының 

ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін неғұрлым дұрыс және кешенді бағалау – 

ішкі және сыртқы нарықтың бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалауды қамтиды. 

Ол үшін Баласса формуласы бойынша сыртқы нарықтар үшін RCA индексін 

және ішкі нарық үшін  ICIM-ді есептеу қажет.  Дұрыс бағалау сала ӛнімінің 
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бәсекеге қабілеттілігін жоспарлау және болжауды жүзеге асыруға және оны 

сала, сонымен қатар ұлттық экономиканың стратегиялық және тактикалық 

мақсатқа жетуі үшін басқаруға мүмкіндік береді.   
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2-тарау 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МҰНАЙ-ХИМИЯ 

САЛАСЫНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӚНІМДЕРІНІҢ 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 

2.1 Қазақстанның мұнай-химия ӛнеркәсібінің дамуының қазіргі  

жағдайы 

Жалпы әлемдік сатыда қазақстандық мұнай-химия саласының  

айтарлықтай ерекшелігі бар. 1990  жылдары  оның даму динамикасы әлемдегі 

кӛптеген елдермен салыстырғанда ӛзгеше болды. Тіпті 2002 жылға дейін ӛнімге 

деген ішкі сұраныстың  тӛмендеп кетуіне, шетелдік бәсекелестік және басқа да 

себептерге байланысты, салада ӛндірістің қысқаруы жүрді.  Кеңестік заманда 

республикада 20 шақты ірі мұнай-химия ӛнеркәсіптері қызмет жасады 

(олардың ішінде Шевченко қаласындағы пластмасса зауыты, Гурьев 

қаласындағы «Полипропилен» зауыты, Қостанай қаласындағы химиялық 

талшықтар зауыты), оларда мұнай-химия ӛнімдерінің бірнеше түрлері 

шығарылды. Кеңес Одағы ыдыраған соң, аталған кәсіпорындар құлдырап кетті. 

Мұнай-химия индустриясының жұмысы, негізгілері болып саналатын Ақтау 

пластикалық масса зауыты, Атырау «Полипропилен» зауыты, Шымкент шина 

шығару зауыты, Қарағанды резинатехникалық бұйымдар шығару кәсіпорны 

және ӛзге де ӛндірістер, іс жүзінде түгелдей жабылып қалды. Ӛндірістік және 

экономикалық байланыстардың үзілуінен әрекет ететін 20 ірі 

кәсіпорындарынан қатарда тек аздаған бірліктері ғана қалды. Оларды химия 

және мұнай-химия ӛнеркәсібін дамыту бағдарламасына қарамастан,  қайтадан 

қалпына келтіру қиындық туғызып отыр, 20 жыл бойы Қазақстан 

экономикасындағы химия және мұнай-химия ӛнеркәсібі ӛнімдерінің  үлес 

салмағы жеті есеге қысқарған [59]. Нәтижесі ретінде - бүгінгі күні республика 

бойынша химия ӛнімдеріне, пластмасса және каучукке деген сұраныс импорт 

есебінен қанағаттандырылуда, ол сараптама бағасы бойынша жыл сайын 2 

млрд. доллардан артық бағаны құрайды.  Осыған сәйкес, қазақстандық мұнай-

химия кӛлемі шағынды болуымен ғана ерекшеленіп қоймайды, ол техникалық 

деңгейінің тӛмен болуымен де ерекше болып тұр. Жабдықтардың 80 %-ға 

жуығы 15 жылдан артық қызмет еткен, негізгі қордың тозу деңгейі 63  %, бүкіл 

отын  ӛнеркәсібі бойынша ең тӛмен кӛрсеткіш.  

Саланың жандануы  2002-2003 жылдары басталды – ол кезде мұнай-химия 

кәсіпорындарының жұмысы қалпына келтіріле бастаған болатын, олардың 

ішінде «Сараньрезинатехника» АҚ,  «Карагандарезинатехника» ЖШС,  

«ИнтерКомШина» АҚ (Шымкент шина шығару зауыты) бар. Қостанай 

химиялық талшықтар зауытын қайта салу жобасын да айта кеткен жӛн, ол 2004 

жылы «Казнефтехим» АҚ болып құрылды. Зауыт «Казхимволокно» ЖШС 

базасында құрылып, жоғары технологиялық заманауи жабдықтармен 

қамтылған соң, бәсекеге қабілетті импортты алмастырғыш, халықаралық сапа 

стандарттарына сай келетін ӛнімдер шығара бастады [60]. 
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Қазіргі уақытта мұнай-химия саласының ӛнеркәсібіне кӛмірсутегі 

шикізатының (полистирол, полипропилен, негізгі органикалық химиялық 

заттар, пластмассаны бастапқы пішінде ӛндіру, резинатехникалық бұйымдар, 

шина ӛнімдері, бензол, мұнай ӛнеркәсібіне арналған реагенттер: 

деэмульгаторлар, ӛрт сӛндіруге арналған кӛбіктендіргіш, тот ингибиторлары, 

тұз шӛгінділері, парафин шӛгінділері, депрессорлы қоспалар және т.б.) 

негізінде ӛнім шығарушы кәсіпорындар жатады. Барлық мұнай-химия 

кәсіпорындары ӛзінің меншікті ресурстарының болмауына байланысты, 

негізінен Ресейден импортталып келетін  шикізатпен  жұмыс жасайды.  

 

 
Сурет 8 - 2016 жылғы (9 ай) химия саласы және химия ӛнеркәсібінің 

құрылымы 

 
Ескерту - Статистика Комитеті,  ҚР ҰЭМ, АӚҚО РА мәліметтері  

 

Химия ӛнеркәсіп ӛндірісі кӛлемі 2015 жылы 241,6 млрд. теңгені құраса, 

2016 жылы (9 ай)  208 млрд. теңгені құрады, яғни химия саласында 20 пайызды 

алады. Соның ішінде мұнай-химия -17,3 млрд. тенге (2 %), агрохимия – 43,3 

млрд. теңге (4%), ӛнеркәсіпке арналған химикаттар ӛндірісі –147,3 млрд. теңге 

(14%). Жалпы қосылған құн қатысында айтарлықтай тӛмендеу бар (сурет 8).  

Қазақстанның химия ӛнеркәсібіне мұнайгазхимия ӛндірісі кіреді, саланың 

жалпы қосылған құны 2016 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша 74,8 

млрд. тенгені құрады, бұл кӛрсеткіш 2015 жылы  187,6 млрд. теңге деңгейінде 

болды. 2016 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша ЖҚҚ–ың ӛндіріс 

кӛлеміне қатысы 36% - ға тӛмендеді. Оның тӛмендеуі теңге курсының 

тӛмендеуі салдарынан ӛндіріс үрдісінде импорттың жоғарлауымен байланысты 

(сурет 9).  

Мұнай-химия саласының дамуы 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

индустриалды-инновациялық даму бағдарлама аясында іске асырылуда, бұл 

тұрғыда әлемдік деңгейдегі мұнай-химия кешенін  құру - кӛмірсутегі 

шикізатын кешенді және тереңінен ӛңдеу арқылы экономиканы 

диверсификациялаудың негізгі бағытынының бірі болып табылады (кесте 4) 

[61,63].   

Кокс және мұнай 

ӛңдеу ӛнімідерінің 

ӛндірісі 452,6 

млрд. теңге 

42% 

Негізгі 

фармацевтикалық 

ӛнімдердің ӛндірісі 

28,1 млрд. теңге 

3% 

Резеңке және 

пластмасс 

бұйымдарының 

ӛндірісі 112 млрд. 

теңге  

10% 

Металл емес 

минеральді 

ӛнімдердің ӛндірісі 

273,5 млрд. теңге 

25% 

Химиялық 

ӛнеркәсіп 

ӛнімдерінің 

ӛндірісі 208 млрд. 

теңге 

20% 
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Кесте 4 - Қазақстан Республикасың Индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы кӛрсеткіштерінің орындалуы  

  
№ Кӛрсеткіш 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 

1. Мұнай ӛңдеу 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Мұнай ӛңдеудің ЖҚҚ, нақты мәнде ӛткен жылға, %-бен 100,5 103,3 102,4 94,8 100,2 

1.2 Мұнай ӛңдеудің ЖҚҚ, номиналды мәнде, млн. теңге 499 376,7 582 890,2 516 103,7 465 449,0 354 853,7 

1.3 Мұнай ӛңдеу саласындағы еңбек ӛнімділігі*, мың АҚШ доллар/адам 258,0 332,2 198,4 185,2 120,1 

1.4 Мұнай ӛңдеу саласындағы еңбек ӛнімділігі*, нақты мәнде ӛткен жылға, 

%-бен 105,1 128,7 64,8 126,4 108,7 

1.5 Мұнай ӛңдеу ӛнімдері ӛндірісінің кӛлемі, мың теңге 626 783 

142 

789 106 

816 

557 340 

955 

454 428 

636 

621 390 

737 

1.6 Мұнай ӛңдеу ӛнімдері ӛндірісінің нақты кӛлем индексі, ӛткен жылғы 

сәйкес кезеңге %-бен 100,5 103,3 102,4 94,8 100,4 

1.7 Жалпы кӛлемдегі мұнай ӛңдеу ӛнімдері, мың тонна 16 524,6 16 990,5 18 002,9 17 085,5 16 918,7 

2. Мотор отыны (бензин, соның ішінде авиациялық),  мың  тонна 2 876,7 2 745,0 3 023,6 2 869,4 2 950,1 

2.1 Ақмола - - - 1,9 0,6 

2.2 Ақтӛбе 2,7 0,2 9,0 8,0 3,7 

2.3 Алматы  0,7 4,2 2,7 2,5 0,9 

2.4 Атырау  506,6 503,7 612,5 605,1 620,4 

2.5 Батыс Қазақстан  - 6,4 13,0 0,2 8,4 

2.6 Жамбыл  14,8 40,3 12,7 14,3 20,4 

2.7 Қызылорда  4,6 5,2 7,5 5,0 4,7 

2.8 Маңғыстау  - - 0,3 0,4 - 

2.9 Оңтүстік Қазақстан  1 045,7 1 038,2 1 126,1 988,0 1 032,1 

2.10 Павлодар  1 301,6 1 146,8 1 239,8 1 244,0 1 258,9 

3. Керосин, керосин түріндегі реактивті отынды қоса, мың  тонна 421,1 408,7 414,4 308,4 255,9 

3.1 Ақтӛбе - - - 1,9 0,9 

3.2 Атырау  54,2 41,2 22,2 21,1 19,1 

3.3 Оңтүстік Қазақстан  275,0 231,3 278,6 253,9 235,9 

3.4 Павлодар  91,9 136,2 113,6 31,5 - 

4. Газойльдер (дизельдік отын),  мың тонна 4 713,8 5 140,5 5 039,0 4 487,5 4 691,6 
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4 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Ақмола - 24,8 39,5 14,5 15,8 

4.2 Ақтӛбе 26,9 26,3 43,6 47,1 81,6 

4.3 Атырау  1 216,7 1 220,5 1 345,6 1 210,8 1 372,1 

4.4 Батыс Қазақстан  318,0 507,8 500,1 183,5 183,7 

4.5 Жамбыл  94,1 79,7 67,5 159,4 173,0 

4.6 Қызылорда  15,1 21,1 24,5 13,8 13,7 

4.7 Маңғыстау  6,3 5,0 5,2 46,1 79,3 

4.8 Оңтүстік Қазақстан  1 336,4 1 375,6 1 346,2 1 194,6 1 218,6 

4.9 Павлодар  1 699,3 1 879,1 1 665,7 1 617,3 1 553,8 

4.10 Солтүстік Қазақстан  1,0 0,6 1,1 0,4 - 

5. Оттық мазут, мың тонна 3 935,9 3 935,9 3 876,7 3 899,4 3 110,8 

5.1 Ақтӛбе 56,3 67,4 42,9 29,4 25,3 

5.2 Алматы  156,8 12,4 - - - 

5.3 Атырау  1 585,4 1 506,0 1 523,7 1 632,9 1 345,6 

5.4 Батыс Қазақстан  2,2 4,7 0,6 4,1 5,7 

5.5 Жамбыл  126,7 133,7 67,5 34,9 38,7 

5.6 Қызылорда  17,7 25,3 27,7 21,2 24,7 

5.7 Маңғыстау  1,3 4,5 318,3 310,0 0,3 

5.8 Оңтүстік Қазақстан  976,6 1 053,0 1 100,7 967,2 952,9 

5.9 Павлодар  1 011,4 914,7 793,6 899,6 717,6 

5.10 Солтүстік Қазақстан  1,5 12,6 1,7 0,1 - 

6. Вакуумдық газойльдер, мың тонна 1 400,0 1 482,0 1 653,7 1 574,0 1 640,4 

6.1 Атырау  602,5 655,5 769,9 747,2 829,0 

6.2 Оңтүстік Қазақстан  797,5 826,5 883,8 826,8 811,4 

7. Сұйытылған пропан және бутан, мың тонна 1 966,2 2 041,3 2 127,3 1 935,0 2 091,3 

7.1 Ақтӛбе 236,7 240,8 281,3 397,6 473,5 

7.2 Атырау  1 233,3 1 372,9 1325,3 1309,5 1386,8 

7.3 Қызылорда  153,3 181,8 176,1 6,6 - 

7.4 Оңтүстік Қазақстан  145,6 148,3 142,4 112,6 119,5 
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4 – кестенің  жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7.5 Павлодар  197,3 97,5 202,2 108,7 111,5 

8. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың кӛлемі, млн. тенге (мұнай ӛңдеу) 56 707 77 776 63 326 168 181 233 249 

9. Мұнай-газ химиясы 

9.1 Мұнай-газ химиясының ЖҚҚ, нақты мәнде ӛткен жылға, %-бен 105,4 77,8 101,6 104,8 94,6 

9.2 Мұнай-газ химиясының ЖҚҚ, номиналды мәнде, млн. теңге 14 616,5 11 374,2 12 768,2 11 893,8 11 364,4 

9.3 Мұнай-газ химиядағы кәсіпорындардың  қызметкерлерінің нақты саны,  мың 

адам 

1,2 1,7 1,9 1,5 1,9 

9.4 Мұнай-газ химиясы саласындағы еңбек ӛнімділігі, мың АҚШ доллар/адам 51,3 26,1 19,7 17,1 17,5 

9.5 Мұнай-газ химиясы саласындағы еңбек ӛнімділігі, нақты мәнде ӛткен жылға, 

%-бен 

90,3 48,1 79,4 105,8 135,2 

9.6 Мұнай-газ химия ӛнімінің экспорт кӛлемі, млн. АҚШ доллары 51,0 41,3 69,7 52,1 32,7 

9.7 Мұнай-газ химия ӛнімінің экспорт кӛлемі, нақты мәнде 2012 жылғы деңгейге,  

%-бен 

107,5 80,9 136,6 102,2 71,0 

10. Мұнайгаз химиялық ӛнімдері ӛндірісінің кӛлемі, мың теңге 19 377 

568 

16 575 

017 

18 911 

537 

17 880 

857 

23 647 

485 

10.1 Негізгі органикалық химиялық заттарды ӛндіру, мың теңге 7 861 

081 

8 488 010 9 249 

765 

9 309 

791 

12 514 

656 

10.2 пластмассаны бастапқы пішінде ӛндіру, мың теңге 11 516 

487 

8 087 007 9 661 

772 

8 571 

066 

11 132 

829 

11. Мұнайгаз химиялық ӛнімдерінің ӛндірілген нақты кӛлем индексі,  ӛткен жылғы 

сәйкес кезеңге %-бен 

105,4 77,8 101,6 104,2 97,9 

11.1 басқа негізгі органикалық химиялық заттарды ӛндіру, ӛткен жылғы сәйкес 

кезеңге %-бен 

106,5 90,3 99,2 111,0 110,7 

11.2 пластмассаны бастапқы пішінде ӛндіру, ӛткен жылғы сәйкес кезеңге %-бен 104,7 69,3 104,2 97,7 83,9 

12. Заттай кӛріністегі мұнайгаз химиялық ӛнімдерінің ӛндірісі тонна 

12.1. Бензол, тонна - - - - 8000 

12.2. Бастапқы пішіндегі полипропилен, тонна.   33 130 20 454 23 434 23 688 16 998 

13. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың кӛлемі млн. тенге  (мұнай-газ 

химия) 

48 676 64 856 72 341 31 526 8 606 

Ескерту  - ҚР Статистика Комитеті  мәліметтері                                                                 
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Сурет  9  - Химиялық ӛнеркәсіп ӛндірісі кӛлемі,  млрд. тенге және ЖҚҚ–ың 

ӛндіріс кӛлеміне қатысы 
 

Ескерту -  ҚР ҰЭМ, АӚҚО РА мәліметтері 

 

 Қазақстанда түрлі мұнай-химия ӛндірістерін құру үшін негізді (базалық) 

мұнай-химия ӛнімдерін алу ӛндірісін жасау қажет. Осы сектор қажеттілігі үшін  

жыл сайын орта есеппен 400-450 млн. АҚШ доллары  полимерлік шикізаттары 

импортталады.  

Экономикамыздың жаңа саласы бастапқы қалыптасу сатысында тұр. 

Негізді мұнай-химияның ӛндіріс кӛлемі 2012 жылдан 2016 жылға дейін 22 есеге 

ӛскен, 2016 жылы ӛндіріс кӛлемі - 22 998 166 млн. тенгені құраса, 2012 жылы 

19378 мың тенгені құраған болатын.  2017 жылы  кӛрсеткіш 28 646596 мың 

тенгені  құраған  яғни 2017 жылғы қаңтар-желтоқсан 2016 жылғы қаңтар-

желтоқсанға  114,3 % -ға артқан, 2017 жылғы қаңтар-желтоқсан 2015 жылғы 

қаңтар-желтоқсанға  109,8% құраған. 2018 жылы ӛндірілген ӛнеркәсіп ӛнімінің 

кӛлемі республикада 27218,1 млрд. теңгені,  яғни 2017 жылдың деңгейіне 

104,4%-ды құрады. 2018 жылы ӛңдеу ӛнеркәсібінде ӛндіріс 4,5%-ға ӛсті. Мұнай 

ӛңдеу ӛнімдері (109,7%), химиялық ӛнеркәсіп ӛнімдері (108,7%) құрады (кесте 

5).    

 

Кесте 5 - 2010-2018 жж. аралығындағы ӛндіріс кӛлемі, млн. тенге 

 
Кӛрсеткіштер 2010 ж. 2011ж. 2012 ж. 2013ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж 2018 ж 

Ӛңдеуші 

ӛнеркәсіп 

 

3 844 658 4 

801407 

5 

446749 

5 882 456 6 089 645 

 

5 949 728 8 046 845 

 

9 400 

848 

10 403 

854 

Химия 

ӛнеркәсібі 

 

104 107 

 

147929 

 

178971 

 

184 919 

 

229601 

 

260010 

 

277280 

 

333 328 

 

401 141 

Негізді (базалық) 

мұнай-химия 

 

11 647 

 

17189 

 

19378 

 

16 575 

 

18 911 

 

17 880 

 

22 998 

 

28749 

 

38903 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті мәліметтері [1]   

 

Статистикалық деректер бойынша  2016  жылы негізді (базалық) мұнай-

химия үлесінің меншікті салмағы  жалпы  химия ӛнеркәсібі  кӛлемінде  8,5 %-

ды құрады. Ӛңдеу ӛнеркәсібі ӛнімдерінің ӛндіріс кӛлемі, 2014 жылы  

6089644,786 млн. теңге болса, 2015 жылы 5949728,381 млн. теңгені құраған, 

2016 жылы 8046844,512  млн. теңге, ал 2017 жылы бұл 9156308,774 млн. 
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теңгені құраған  яғни 2017 жылғы қаңтар-желтоқсан 2016 жылғы қаңтар-

желтоқсанға 105,1 пайызға артқан. 2017 жылғы қаңтар-желтоқсан 2015 жылғы 

қаңтар-желтоқсанға  105,7 пайызды құраған. Мұнайгаз химиялық ӛнімдерінің 

ӛнеркәсіптік ӛндіріс индексі, 2016 жылы 2015 сәйкес кезеңмен салыстырғанда  

96,1 %-ды құраған. 2017 жылғы қаңтар-желтоқсан айларына 114,3 %-ды 

құрады. 2013 жылдан 2016 жылдар аралығында негізді мұнай-химия үлесі 0,3 

%-ды құрады (кесте 6).  

 

Кесте 6 - ҚР ӛңдеу ӛнеркәсібі мен химия ӛнеркәсібі кӛлеміндегі негізді мұнай-

химия үлесі, % 

 
Кӛрсеткіштер 2008ж. 2009ж. 2010ж. 2011ж. 2012ж. 2013ж. 2014ж. 2015ж. 2016ж. 

Химия 

ӛнеркәсібіндегі 

үлесі 

6,9 8,3 11,2 11,6 10,8 10,0 8,23 6,9 8,5 

Ӛңдеу 

ӛнеркәсібіндегі 

үлесі 

0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті мәліметтері 

 

2012 және 2014  жылы  мұнай-химия ӛнімдерінің  ӛсу қарқыны  артқан, 

бірақ 2013 және 2016 жылы кӛрсеткіш бәсеңдей түсті. Жалпы 2012-2016 

жылдарда мұнай-химия ӛнімдерінің ӛндірілген нақты кӛлемі 2,6 % -ға 

тӛмендеген (кесте 7).  

 

Кесте 7 - Мұнай-химия ӛнімдерінің ӛсім индексі, % 

 
Кӛрсеткіштер 2012 

жыл 

2013 

жыл 

2014 

жыл 

2015 

жыл 

2016  

жыл 

2012-2016 жж. 

орташа жылдық 

ӛсу қарқыны  % 

Ӛңдеу ӛнеркәсібі ӛнімдерінің 

ӛндірілген нақты кӛлем 

индексі 

101,2 101,9 101,1 100,2 100,7 1,02 

Мұнай-химия ӛнімдерінің 

ӛндірілген нақты кӛлем 

индексі 

105,4 77,8 101,6 104,2 97,9 -2,6 

Ӛсу  коэффициенті 1,04 0,76 1,00 1,03 0,97 -0,04 

Ескерту - [61] дерек кӛзі  негізінде автор есептеген 

 

Қаралып отырған кезең ішінде, ӛндіріс динамикасы секторда ең алдымен 

нарықтық конъюктурамен - негізді мұнай-химия ӛніміне сұраныспен, жоғары 

аралықты мұнай-химия ӛнімдерін ӛндірушілерімен қалыптасқан, соның ішінде, 

ақырғы ӛніммен, сондай-ақ ӛзге секторлардың кәсіпорындарымен - құрылыс 

материалдарын ӛндіру, орау және т.б. анықталады.  Жалпы қосылған құн 2008 

жылы 3,5 млрд. тенгеге, 2012 жылы 14,6 млрд. тенгеге кӛбейді.  Айтарлықтай 

ӛсу 2010 жылы болды,  яғни 2,5 есе  ӛсті. Мұнай-газ химиясының  ЖҚҚ 

номиналды мәнде 2014 жылы 12,8 млрд. теңге,  2015 жылы 11,9 млрд. теңгені 
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құрап,  0,9 млрд. тенгеге тӛмендеген. 2015 жылғы  қаңтар-қыркүйекке  9,1 млрд. 

теңге, 2017 жылғы қаңтар-қыркүйекке 11,4 млрд. теңгені құраған. Мұнай-химия 

саласының ЖҚҚ нақты  мәнде 2014 жылы 101,6 % болса, 2015 жылы  104,8 %, 

яғни 3,2 пайызға  артқан,  2017 жылғы қаңтар-наурыз 2016 жылғы қаңтар-

наурызға, % - бен есепке алғанда 94,6 %, ал  2017 жылғы қаңтар-наурыз 2015 

жылғы қаңтар-наурызға  94,6  %  құраған. 2008-2016 жж. аралығында секторда 

жұмыспен қамтылған адам саны 478 адамға дейін тӛмендеп кетті. Тӛмендеу 

2010 жылы басталды  және 2011 жылы секторда жұмыспен қамтылмаған адам 

саны  971 адамға дейін жетті, немесе 2008 жылмен салыстырғанда 42 % болды. 

2008 жылы деңгей ӛткен жылдармен салыстырғанда 22,7 % болғанына 

қарамастан, халықтың жұмыспен қамтылуы 2012 жылы ӛсе түсті.  2013 жылы  

2021  адамды құраса, 2014 жылы 121 адамға қысқарып,  1900  адамды құрады. 

2015 жылы мұнай-химия саласының  жұмыспен қамтылғандар  саны 1500 

адамды құраған. 

 

Кесте 8 - Мұнай-химия саласы  кәсіпорындарының қызметкерлерінің нақты 

саны,  (мың. адам) 

 
№ Кӛрсеткіш 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 

Қазақстан Республикасы  бойынша  

барлығы, мың. адам 

1,2 1,7 1,9 1,5 1,9 

1 Ақмола 0,2 0,5 0,4 0,2 0,4 

2 Ақтӛбе 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

  3 Алматы  0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 

4 Атырау  0,0 0,0 - 0,1 0,2 

5 Қарағанды  0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

6 Қостанай  0,0 0,1 0,1 0,0 - 

7 Павлодар  0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті мәліметтері 

 

Мұнай-химия саласындағы кәсіпорындардың  қызметкерлерінің нақты 

саны 2017 жылғы қаңтар-наурыздан  2016 жылғы қаңтар-наурызға 137,5 % - ды 

құраса,  2016 жылғы қаңтар-желтоқсан 2015 жылғы қаңтар-желтоқсанға 196,5  

пайызды құраған (кесте 8). 

 2008-2016 жж. аралығындағы еңбек ӛнімділігі 5,8 есеге ӛсті. Ӛнімділіктегі 

аталған ӛзгерістердің орын алу себебі, 2010-2011 жылдар аралығында 

жұмыспен қамтылғандар саны айтарлықтай тӛмендеген кезде  ЖҚҚ  

айтарлықтай ӛсуі орын алған. 2014 жылы негізді мұнай-химиядағы еңбек 

ӛнімділігі  79,4 %  - ды құраса,  2015 жылы 105,8 % - ды құраған,  яғни 

жоспармен салыстырғанда  5,8  пайызға  ӛскен, 2016 жылы мұнай-химиядағы 

еңбек ӛнімділігі  6562 мың. тенгеге, яғни 135,2 пайызға артқан (кесте 9).   

Мұнай-химия саласындағы еңбек ӛнімділігі 2017 жылғы қаңтар-наурызда  

2016  жылғы  қаңтар-наурызбен салыстырғанда 25,3 пайызға ӛскен,   2017  

жылғы қаңтар-наурызда  2015 жылғы қаңтар-наурызбен салыстырғанда  131,9  

% - ды  құраған. 2019 жылда мұнай-химия саласындағы  еңбек  ӛнімділігін  

2012 жылғы деңгейге қарағанда нақты мәнде 4,6 есеге ұлғайту күтілуде. 



58 
 

Кесте 9 - Мұнай-химия саласындағы ӛңірлер бойынша еңбек ӛнімділігі, мың. 

АҚШ доллар/адам 
 

№ Кӛрсеткіш 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 

Қазақстан  бойынша барлығы, мың АҚШ доллар/адам 19,7 17,1 17,5 

1.  Ақмола 16,9 13,9 9,7 

2.  Ақтӛбе 10,4 7,0 5,3 

3.  Алматы  5,5 11,3 7,3 

4.  Қарағанды  54,3 31,5 29,7 

5.  Қостанай  5,0 2,9 - 

6.  Павлодар  28,8 23,2 28,4 

Мұнай-химия саласындағы еңбек ӛнімділігі, нақты 

мәнде ӛткен жылға, %-бен 

79,4 105,8 135,2 

1.  Ақмола 75,0 97,2 98,5 

2.  Ақтӛбе 84,1 83,1 136,9 

3.  Алматы  73,9 261,4 133,2 

4.  Қарағанды  79,7 80,2 113,4 

5.  Қостанай  54,0 71,7 - 

6.  Павлодар  86,9 95,7 149,3 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті мәліметері 
 

Мұнай-химия саласындағы негізгі жабдықтардың тозу деңгейі  2012 жылы 

51,9 %-ды, негізгі жабдықтардың жаңару коэффициенті  22,4 % - ды құрады, 

яғни  2012 жылы 48676 млн. тенге бұл 2008 жылғы кӛрсеткіштен 33,1  % - ға 

жоғары. Мұнай-химияға негізгі капиталға салынған инвестициялардың кӛлемі  

2014  жылы  72341 млн. теңге,  яғни 107 % құраған,  2015  жылы   31526  млн. 

тенгеге дейін тӛмендеп,  ӛткен жылғы сәйкес кезеңге 43,6 % - ды құраған.  2016 

жылы  бұл кӛрсеткіш 8606 млн. тенгені немесе ӛткен жылғы сәйкес кезеңге 27,3 

пайызды құрады (кесте 10) [63].  

 

Кесте 10 - Негізгі  капиталға салынған инвестициялардың кӛлемі 
 

Кӛрсеткіштер 2014 ж.  2015 

ж. 

2016 

ж. 

 

2017 жылғы 

қаңтар-наурыз 

2016 жылғы 

қаңтар-

наурызға, 

 %-бен 

2017 жылғы 

қаңтар-наурыз 

2015 жылғы 

қаңтар-

наурызға,  

%-бен 

1 2 3 4 5 6 

Негізгі капиталға салынған 

инвестициялардың кӛлемі, 

млн. тенге (мұнай-химия) 

72 341 31 526 8 606 12,7 3,2 

Ақмола 36 5 41 239,3 - 

Ақтӛбе - 2 98 116,0 - 

Алматы  222 41 47 45 есе 268,7 

Атырау  69 935 25 247 6 852 8,5 3,1 

Қарағанды  174 46 204 5,4 есе 4,8 есе 

Қостанай  - 2 10 - - 

Қызылорда  - - 6 - - 

Маңғыстау  11 17 - - - 
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10-кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 

Оңтүстік Қазақстан  - 20 - - - 

Павлодар 1 960 6 135 1 295 4,6 0,4 

Солтүстік Қазақстан  - 12 5 - - 

Шығыс Қазақстан  - - 48 - - 

Астана қ. 2 - - - - 

Негізгі капиталға салынған 

инвестициялардың кӛлемі, ӛткен жылғы 

сәйкес кезеңге, %-бен 

107,0 42,4 26,1 12,7 3,2 

Ақмола 52,1 14,5 7,2 есе 239,3 - 

Ақтӛбе - - 53 есе 116,0 - 

Алматы  3,2 есе 18,2 108,6 45 есе 268,7 

Атырау  106,3 35,2 25,9 8,5 3,1 

Қарағанды  72,9 25,5 4,3 есе 5,4 есе 4,8 есе 

Қостанай  2,2 9,9 есе 4,6 есе - - 

Маңғыстау  - 148,4 - - - 

Оңтүстік Қазақстан  0,1 53 есе - - - 

Павлодар  4,5 есе 3 есе 20,4 4,6 0,4 

Солтүстік Қазақстан  - - 37,0 - - 

Шығыс Қазақстан  59,0 86,0 605 есе - - 

Астана қ. 46,2 - - - - 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті мәліметтері 
 

Мұнай-химияда  шикізат емес (ӛңделген) экспорттың құндық кӛлемінің  

ӛсуі  2019 жылы  2012 жылғы деңгеймен салыстырғанда,  24,7 есеге кем емес 

деңгейге жеткізу күтілуде. 2017 жылғы қаңтар-наурызбен салыстырғанда  2016 

жылғы  қаңтар-наурызға   экспорттың  кӛлемі  Ақмола облысы бойынша 23,5 

пайызды құраған, 2017 жылғы  қаңтар-наурызбен салыстырғанда  2015 жылғы 

қаңтар-наурызда 33,2 пайызды құрады.  2017 жылғы қаңтар-наурызбен  

салыстырғанда 2016 жылы  Атырау  облысында экспорттың кӛлемі  2,1 есе, ал 

2015  жылғы  қаңтар-наурызда 6,7 есе артқан. Осы мерзімде  Қарағанды 

облысында оның кӛлемі  2,2 есе,  ал 2015 жылғы қаңтар-наурызбен  

салыстырғанда 16,2  есе  артқан, сәйкесінше  Павлодар облысында бұл 

кӛрсеткіш  69,5   және 61,4 пайызды құраған (кесте 11).  
 

Кесте 11- Мұнай-химиядағы шикізат емес (ӛңделген) экспорттың  ӛңірлер 

бойынша  кӛлемі   
 

Кӛрсеткіштер 2014 

Жыл 

2015 

жыл  

2016  

жыл 

2015 

жылғы 

қаңтар-

наурыз 

2017 

жылғы 

қаңтар- 

наурыз 

2017 жылғы 

қаңтар-наурыз 

2016 жылғы 

қаңтар-

наурызға, %-

бен 

2017 жылғы 

қаңтар-наурыз 

2015 жылғы 

қаңтар-

наурызға , %-

бен 

Экспорт кӛлемі, млн. АҚШ доллары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ақмола 1,7 3,9 3,4 0,5 0,1 23,5 33,2 

Ақтӛбе 0,1 0,1 0,0 - - - - 
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11-кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Алматы  0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 - - 

Атырау  10,9 0,7 0,8 0,2 0,5 2,1 есе 6,7 есе 

Батыс 

Қазақстан  0,0 0,5 0,0 - - - - 

Жамбыл  0,0 0,0 - - - - - 

Қарағанды  24,4 10,2 4,8 0,0 0,1 2,2 есе 16,2 

Қостанай  - 0,2 - - - - - 

Маңғыстау  0,0 

 

0,3 

 

0,3 - - 

Оңтүстік 

Қазақстан  0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 - - 

Павлодар  41,0 30,6 21,1 2,0 3,4 169,5 61,4 

Солтүстік 

Қазақстан  0,0 0,0 0,0 

 

0,0 - - 

Шығыс 

Қазақстан  0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 107,6 2,9 есе 

Астана қ. 0,0 0,0 0,4 0,0 0,7 - - 

Алматы қ.  3,5 4,3 2,3 0,1 2,0 - - 

Экспорттың кӛлемі, ӛткен жылға  %-бен 

Ақмола 7,8 есе 2,3 есе 86,6 141,0 23,5 - - 

Ақтӛбе 

 

132,1 22,5 

  

- - 

Алматы  44,2 75,5 47,0 

 

14,3 

 

- 

Атырау  

 

6,4 107,8 3,2 есе 2,1 есе - - 

Жамбыл  7,1 72 есе 

   

- - 

Қарағанды  7,7 есе 41,7 47,2 7,5 2,2 есе - - 

Маңғыстау  5,0 есе - - - - - - 

Оңтүстік 

Қазақстан  11,3 144,2 5,3 есе - - - - 

Павлодар  114,7 74,8 68,9 36,2 169,5 - - 

Солтүстік 

Қазақстан  

 

150,0 9,4 есе 

  

- - 

Шығыс 

Қазақстан  4,9 есе 176,5 2,8 есе 2,4 есе 107,6 - - 

Астана қ. - - 19,7 есе 

 

- - - 

Алматы қ. 156,7 124,0 53,1 64,0 - - - 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті мәліметтері   

 

2015 жылы Қазақстан мұнай мен газ конденсатының дәлелденген 

кӛлемдері бойынша әлемде 12-орында болды (кесте 12). 

 

Кесте 12 - Қазақстанның мұнай мен газ қорлары бойынша орны, (2015 ж.) 

 
Елдер Дәлелденген қорлардың 

кӛлемі, млрд. тонн 

Жалпы әлемдік 

қорлардағы үлесі, 

% 

Қорлардың қамтамасыз 

етілуі (қор/ӛндіру ара 

қатынасы), жыл 

АҚШ (9) 5,8 2,8 % 10,6 

Ливия (10) 6,3 2,8% 306,8 

Нигерия (11) 5,0 2,2 % 49,3 

Қазақстан (12) 3,9 1,8 % 49,3 

Ескерту- BP Statistical Review 2016 ж.  мәліметтері 
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2016 жылы мұнай және газ конденсаты қорының жалпы ӛсімі 7,2 млн. 

тоннаны құрады. Жыл бойына - алынатын мұнай қорларының қалдығы 

кӛлемінің ӛзгерісі келешекті блоктарды барлау және бар кен орындарын  қайта 

бағалау мен толық барлау есебінен  болды. 

Табиғи газдың қоры бойынша Қазақстан әлем бойынша 2016 жылы 24 

орынды иеленеді (кесте 13).   

 

Кесте 13 - Қазақстанда  табиғи газдың қоры бойынша дәлелденген қордың 

кӛлемі 

 
Елдер Дәлелденген 

қорлардың кӛлемі, 

трлн. м3 

Жалпы әлемдік 

қорлардағы үлесі, 

Қорлардың қамтамасыз етілуі 

(қор/ӛндіру ара қатынасы), жыл 

Малайзия    (21) 1,2 0,6 17,1 

Әзірбайжан (22) 1,1 0,6 % 63,2 

Ӛзбекстан   (23) 1,1 0,6 % 18,8 

Қазақстан    (24) 0,9 0,5 % 75,7 

Ескерту- BP Statistical Review 2016 ж. мәліметтері 

 

Кӛмірсутек ресурстарының  біраз үлесі Қазақстанның батыс ӛңіріне және  

әсіресе Каспий маңы мұнай газ алабына  тиесілі (кесте 14). 

 

Кесте 14 - Аймақ бойынша кӛмірсутек ресурстарының  жалпы қордағы үлесі, % 

 
Аймақтар  Жалпы қорлардағы үлесі, % 

Атырау облысы 59 

Каспий теңізінің қазақстандық секторы 17 

Маңғыстау облысы  8,5 

Батыс-Қазақстан облысы  7 

Ақтӛбе  облысы  5,6 

Басқалары 2,9 

Ескерту- BP Statistical Review 2016 ж. мәліметтері, «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ 2016 ж. 

жылдық есебі 

 

2016 жылы Қазақстан 79,3 млн. тонна мұнай және газ конденсатын ӛндіру 

кӛлемімен  әлемде 16 орынды (әлемдік ӛндірудің 2 %) иеленді (кесте 15). 

 

Кесте 15 - 2016 жылы Қазақстанның әлемдік мұнай және газконденсатын 

ӛндіру кӛлеміндегі орны мен үлесі, % 

 
Елдер Ӛндіру кӛлемі, млн. тонна Әлемдік ӛндіру кӛлеміндегі үлесі, % 

Нигерия (13) 113,0 2,6% 

Ангола (14) 87,7 2,0% 

Норвегия (15) 88,8 2,0% 

Қазақстан (16) 79,3 1,8% 

Ескерту - BP Statistical Review 2016 ж. мәліметтері 
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Кесте 16 - «ҚазМұнайГаз ҰК»  АҚ-ың 2007-2016 жж. негізгі тиімділік ӛндірістік кӛрсеткіштері 

 
Кӛрсеткіштер 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 

Мұнай және газ конденстын ӛндіру, 

мың. тонна 

16 689 18 052 18 701 21 969 21 105 21 390 22 630 22 490 22 670 22 638 

Газ ӛндіру (табиғи және ілеспе) млн. м3 3 532 3 786 4 332 4 912 4 850 5 528 6 924 7 025 7 255 7 384 

Мұнайды магистралды 

мұнайқұбырымен тасымалдау, млн. 

тонна 

50,8 60,63 64,19 65,83 66,87 65,79 67,22 64,01 61,0 56,6 

Мұнайды теңіз арқылы тасымалдау 

мың. тонн 

2 280 2 869 7 363 7 082 9 234 11 355 8 878 9 606 7 033 7 082 

Магистралды газ құбыры арқылы газ 

тасымалдау, млрд. м3 

114,2 116,7 91,1 101,65 110,6 109,19 110,14 105,44 102,75 88,08 

Кӛмірсутек шикізатын ӛңдеу, мың. 

тонна 

5 734 10 993 12 758 14 766 15 326 15 884 16 050 17 115 16 317 16 621 

Мұнай ӛнімдерінің бӛлшек саудасы, 

мың. тонна 

н/д 361,7 295,7 543 917 1 002 1 266 1 464 1 293 1 399 

Табиғи газ саудасы, млн. м3 н/д 5 465 5 008 5 989 8 045 10 023 10 564 12 943 12 113 16 087 

Мұнай және газ конденсатының A, B, 

C1 қоры, млн. тонна 

615,5 706 795,4 806,3 793,4 822,7 811,3 818,3 801,2 785,8 

Табиғи газдың A, B, C1 қалған қоры, 

млрд. м3 

62,4 343,2 374,6 395,6 394,9 481,6 475,5 487,5 486,2 480,1 

Персоналдардың орташа тізімдік саны, 

адам  

52 829 54 768 57 087 64 660 83 302 84 349 84 411 84 085 76 591 89 909 

Ескерту - «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ 2016  жылдық есебі негізінде құрастырылған 
 

 

 



 

 

Қазақстанда  ӛндірілген  мұнайдың  шамамен 85 % негізінен экспортқа 

кетеді. Қазақстанның шикі мұнай нарығындағы негізгі сыртқы сауда 

серіктестері Еуропа елдері - Италия, Нидерландия, Франция, Австрия, 

Швецария және басқалары, сонымен қатар Қытай. 2016 жылы «ҚазМұнайГаз» 

ҰК АҚ компанияларының тобы бойынша мұнай мен конденсат ӛндірудің 

шоғырландырылған кӛлемі жоспарлы 22 496 мың. тоннаның орнына 22 638 

мың. тонна (142 мың. тоннаға артық)  немесе жоспардың 100,6 % болды.  

2015 жылмен салыстырғанда, 2016 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қатысу 

үлесі ескеріліп, компаниялардың мұнай мен конденсатты шоғырландырып 

ӛндіру 31 мың. тоннаға немесе 0,1%-ке азайтылды (кесте 16). 

Тұтастай алғанда, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ың жалпы мұнай және 

конденсат ӛндірудегі үлесі  29,0 % болды. 2016 жылы Қазақстанда барлығы 

78,0 млн. тонна шикі мұнай ӛндірілді.  

2016 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компанияларының тобы бойынша 

табиғи және ілеспе газды шоғырландырып ӛндіру жоспарлы 6 968 млн. м3 

орнына 7 384 млн. м3 (+417 млн. м3) немесе жоспардың 106,0 %-ын құрайды. 

2015  жылмен салыстырғанда  2016 жылы газ ӛндіру ӛндіру 129 млн. м3 немесе 

1,8  %-ке ұлғайтылды (кесте 17).   

Қазіргі  кезде  республикамызда  100 - ге жуық газ қоры барланды, оның 

2/5 бӛлігі Қарашығанақ кен орнының үлесінде. Республикада жалпы қуаты 

жылына 18,9 млрд. м3 газ ӛңдейтін 3 газ ӛңдеу зауыты бар: Қазақ газ ӛңдеу 

зауыты (ҚазГӚЗ) табиғи газ ӛңдеу қуаты 2,9 млрд.м3, Жаңажол газ ӛңдеу 

зауыты (ЖГӚЗ) – 4 млрд.м3, Теңіз газ ӛңдеу зауыты (ТГӚЗ) – 12 млрд.м3. 

Сонымен қатар, «Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО б.в.)» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. - 17,5 млрд. м3.; «Теңізшевройл» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі - 14,6 млрд. м3.; «СНПС-

Ақтӛбемұнайгаз» АҚ  - 3,5 млрд. м3.; «Жайықмұнай» ЖШС - 1,5 млрд. м3.  

Бұдан басқа, «Газпром» ААҚ, «Ӛзбекмұнайгаз» ҰХК мен «ҚазМұнайГаз» 

ҰК АҚ  арасындағы газды ыңғайласпа жеткізу келісімге сәйкес  Орынбор  ГӚЗ-

де  Қарашығанақ кен орнының газы ӛңделеді. Бұл ретте, Ӛзбекстаннан  

Қазақстанға  импортталатын барлық газ кӛлемі  Қарашығанақ кен орнынан газ 

Орынбор ГӚЗ-ге жеткізіліп және ресейлік газдың халықаралық нарықтарға 

экспортымен тең баға бойынша және тең кӛлемдермен «свопталады». 

Қазақстандық ГӚЗ  қуаттылығының жетіспеушілігі Орынбор ГӚЗ жабылып 

отыр [64,65,66].   

 

Кесте 17 - «КазМұнайГаз»  ҰК АҚ  газ ӛндіру, млн. м3 (2007-2016 жж.) 
 

Кӛрсеткіштер 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«КазМұнайГаз» 

барлау ӛндіру (соның 

ішінде ҚазГӚЗ)    

1098 1018 932 890 844 770 797 782 825 806  

Казгермұнай (50%) 276 262 260 258 259 258 260 251 242 299  

Тенізшевройл (20%) 1 

445 

1 798 2 338 2 724 2 704 2 

539 

2 

910 

2 

909 

2 

978 

3 

016  
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17-кестенің жалғасы  
 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Казахойл Ақтӛбе 

(50%) 

140 107 136 141 150 183 283 265 302 307  

Маңгыстаумұнайгаз 

(50%) 

- - - 227 256 271 263 311 366 378  

Қарашығанақ 

Петролеум 

Оперейтинг б.в. 

(10%) 

- - - - - 1 

752 

1 

753 

1 

825 

1 

823 

1 

766  

Басқалар  573 601 666 672 637 078 658  682 719 812 

1  

Барлығы  3 

532 

3 786 4 332 4 912 4 850 5 

528 

6 

924 

7 

025 

7 

255 

7 

384  

Ескерту - «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ 2016 жылдық есебі негізінде құрастырылған 

 

Қазақстан Республикасының түрлі ӛңірлеріндегі кен орындарын (Теңіз, 

Каспий) игерген кезде газдың жалпы кӛлемінің 13-тен 16 %-ға дейін және 

одан жоғары этан құрамының фракциялары болатын табиғи және ілеспе 

газдар, бұлар негізгі мұнай-химия ӛнімі - этиленді ӛндіру үшін негізгі 

экономикалық және технологиялық басымдық болып табылады. 

Этиленді мұнай-химия ӛнімдерінің кең спектрін ӛндіру үшін 

пайдалануға болады,  экономикалық жағынан түрлі маркалы полиэтилен мен 

полипропилен, стирол мен полистирол, этиленгликоль және этилбензол және 

ӛнімнің 20 - дан астам басқа да түрлерін шығару тиімді болып табылады [67].  

Жүргізілген зерттеулер бәсекеге қабілетті, қосылған құны жоғары 

экспорттық мұнай-химия ӛнімін шығару бағытында саланы әртараптандыруға 

мүмкіндіктердің бар екенін кӛрсетті. 

Қазақстандық мұнай ӛңдеу секторы мұнай және газ ӛңдеу бойынша ірі 

кәсіпорындармен жүзеге асырылып отыр: Атырау мұнай ӛңдеу зауыты 

(АМӚЗ):  ӛңдеудің жобалық қуаттылығы жылына 5,0 млн. тоннаны құрайды, 

2016 жылы ӛңдеу тереңдігі 65,2% - ды құрады; Шымкент мұнай ӛңдеу зауыты 

(«Петро Казахстан Ойл Продактс», ПКОП): ӛңдеудің жобалық қуаттылығы 

жылына 6,0 млн. тоннаны құрайды, 2016 жылы ӛңдеу тереңдігі 75,4 % - ды 

құрады; Павлодар мұнайхимия зауыты (ПМХЗ): Қазақстанның неғұрлым 

технологиялық күрделі мұнай ӛңдеу зауыты. Ӛңдеу қуаттылығы жылына 5,1 

млн. тонна, 2016 жылы ӛңдеу тереңдігі 76,6 % - ды құрады. Кәсіпорын Батыс 

Сібір кен орындарының мұнайын ӛңдеуге арналған; CaspiBitum - ауыр 

қаражанбас мұнайынан  жол  битумдарын ӛндіру зауыты. Жобалық ӛңдеу 

қуаты жылына  1,0 млн. тоннаны құрайды.  2013 жылдың  аяғында пайдалануға 

енгізілді. 2015 жылы  ӛңдеу кӛлемі 188 мың. тоннаны құрады [68].   

Елдің мұнай ӛңдеу ӛнеркәсібінің дамуы толығымен  мұнай ӛнімдерінің 

барлық түріне қажеттілікті тұрақты қамтамасыз етуге бағытталған,  ол 

әрекеттегі зауыттарды кеңейту және қайта жаңғырту, сонымен қатар жаңасын 

қосу есебінен шикізатты қайта ӛңдеуді  тереңдету үшін бірінші және екінші 

үрдіс бойынша қосымша қуат құру негізінде шешіледі. 
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Мұнай ӛңдеу және мұнай-химия ӛнеркәсібіндегі келеңсіз құбылысты 

еңсеру  және оны  үдемелі даму деңгейіне шығару  үшін экономикалық 

саладағы қатынасты реттеу үшін жаңа механизмдер керек. Мұндай 

механизмнің негізіне  мұнай газ саласын қайта жаңғырту тұжырымдамасы 

жатады. 

Қайта  жаңғырту  кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыруда тиімді 

нарықтық  құралы  болып табылады.  Экономикалық дамыған елдерде сәтті 

құрылымдық ӛзгерістер нәтижесінде компания құны орташа үш есеге артады.  

Сонымен қатар, тек қайта жаңғыртудың басталуы туралы ақпараттың ӛзі  акция 

курсын 5 - 10 % - ға кӛтеріп тастайды. 

Қазақстан экономикасы жағдайында  мұнай ӛңдеуші және мұнай-химия 

кәсіпорындары үшін тиімді қайта жаңғырту жүргізу, олардың бәсекеге 

қабілеттілігін сақтап қалуының қажетті жағдайы болып табылады [69].  

Қайта жаңғыртудың жаңа тұжырымдамасын  интегралдық деп атауға 

болады. Қайта жаңғыртудың интегралданған  парадигмасының негізгі  алғы 

шарттары мыналар болып табылады: нарықтық қатынастарды күрделендіру 

және бәсекені күшейту; нарықтың жаһандануы және жаңа ақпараттық 

технологиялардың дамуы; экономикаға логистикалық бағыттардың таралуы; 

кластерлерді қалыптастыру; жаңа үлгідегі кәсіпорындарды қалыптастыру 

(кәсіпорынды кеңейту, ресурс үнемдеуші кәсіпорындар, горизонталдық 

кәсіпорындар, икемді  кәсіпорындар). 

Мұнай ӛңдеу және мұнай-химия кәсіпорындарын қайта құрылымдау 

моделінің ерекшеліктері  қосымшада кӛрсетілген (Г-Қосымша). 

Осы бағыттағы мұнай ӛңдеу ӛндірісінің дамуы ғылыми-техникалық 

прогрестің соңғы жетістіктері негізінде оның түбегейлі қайта жабдықталуына 

мүмкіндік  береді және ол мыналарға әкеледі: 

 ӛндірісті әртараптандыру  және құрамдастыру  нәтижесінде оның 

масштабының артуы есебінен орташа  меншікті шығындардың  тӛмендеуіне; 

 ӛндірістік байланыстарды қысқарту есебінен транзакциондық 

шығындарға үнемділік және оларды ішкі ӛндірістік байланыстарға аудару; 

 ӛндістік қуаттылықты және инфрақұрылым обьектілерін  арттыру 

есебінен ӛнімнің қор қайтарымдылығын арттыру; 

 мұнай шикізаты бірлігінен мақсатты ӛнімдердің шығысын арттыру; 

 ресурстардың барлық түрлерін үнемдеу. 

Ӛндірісті әртараптандырудан экономикалық тиімділік энергетикалық 

қуаттылықты, сонымен қатар коммуникациялық және транспорттық 

шаруашылықты, яғни нақты және ӛткен еңбекті үнемдеуді қоса алғанда, 

менеджментті, еңбек күші мен ӛндіріс құралдарын  оңтайлы пайдалануға 

негізделеді.  

Мұнай ӛңдеу ӛндірісін әртараптандыру келесілерге мүмкіндік береді: 

 шығарылатын ӛнімнің ассортиментті арттыру есебінен коммерциялық 

тәуекелділікті тӛмендету, күрделі және тұрақты  шығындарды қысқарту; 

 бәсекелестікті арттыру; 

 озық технологияларды кеңінен қолдану; 
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 ӛндіріс масштабының жоғарлауына және   оның оңтайлануына 

негізделген шығындарға үнемділік; 

 шектеулер мен сауда кедергілерін еңсеру [70]. 

Мұнай ӛңдеу зауыттары негізінде Қазақстандағы мұнай ӛңдеу динамикасы 

келесі кестеде берілген (кесте 18). 

 

Кесте 18 - Қазақстандағы мұнай ӛңдеу динамикасы, мың тонна  
 

Атауы  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Атырау МӚЗ 3 701 3 925 4 004 4 300 4 471 4 423 4 430  4 920 4 868 4 761  

Шымкент 

МӚЗ 

1011 2 154 2 004 2 292 2 302 2 377 2 429 2 533 2 247 2 251  

Павлодар 

МХЗ  

- – 2 185 4 807 4 649 5 037 5 010 4 926 4 810 4 590  

Петромидия 

МӚЗ 

- 4 237 3 878 3 367 3 730 3 806 3 781 4 426 4 205 4 708  

CaspiBitum - - - - - - - 312 188 312  

Жиыны   4 712 10 316 12 071  

 

14766 15152  

 

15 64

3 

15 

650 

17 117 16 318 16 

621 

Ескерту – [65] ақпарат кӛзі  негізінде құрастырылған 

 

Үш отандық МӚЗ жиынтық жобалы қуаты жылына 19-20 млн.тонна 

мұнайды құрауы тиіс, бірақ ӛзіміз байқап отырғанымыздай, бүгінгі таңдағы 

олардың ӛндірістік қуаты 14-15 млн. тоннадан артық болмайтын мұнайды ғана 

ӛңдеуге жетіп отыр, яғни бұл 20,5 % ӛндірістік қуаттың әлі де пайдаланылмай 

отырғанына дәлел. Нақты кезеңде  мұнайдың ӛңделуі жобаға қарағанда ескі 

қондырғылар әсерінен аз, қайта жаңғырту жүргізілгенен кейін  ӛңдеу кӛлемі 

артады және ішкі нарығының қажеттілігін жабатын болады. Мұнай ӛңдеу 

зауыттарын қайта жаңғырту мен ұйымдастыру мәліметтері Ғ-Ж Қосымшада 

келтірілген. Алайда, мұнай және мұнай ӛнімдерінің ӛндірілуі арта түскенімен, 

мұнай ӛңдеуші зауыттар қуатының кӛрсеткіштері және ӛндірілетін мұнай 

кӛлемі бойынша Қазақстан соңғы орындардың бірін ғана иеленуде. 

 

Кесте 19 - Кӛмірсутегі шикізатын қайта ӛңдеу тереңдігі, % 

  
Кӛрсеткіштер 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 

Ӛңдеу тереңдігі, % 68,7 69,7 70,48 68,6 72,4 

 «АМӚЗ» ЖШС 57,6 59,80 62,77 59 65,2%. 

 «ПМХЗ» ЖШС 72,46 74,18 76,27 72 76,6% 

 «ПКОП» ЖШС 76,00 74,44 74,19 75 75,4%. 

Ескерту - автормен [71,73,74] ақпарат кӛздері  негізінде құрастырылған 

 

Солай бола тұра,  біздің  МӚЗ - да ӛңделіп жатқан мұнайдың 50 %  артығы 

Ресейден импортталып келуде.  

Материалдық-техникалық даму мен МӚЗ жетілдірудің басты кӛрсеткіші – 

бұл мұнай ӛңдеу тереңдігінің кӛрсеткіші. Тереңдіктен ӛңдеу бойынша ең 

максималды - жоғары нәтиже 93-95 %,  ал мұнай ӛңдеу шығынының  тӛменгі 

ӛтелу шкаласы – 50 % болуы тиіс. Мысалы, америка зауыттарындағы ӛңдеу 
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тереңдігі  - 95 %, батыстық компанияларда - 85 %, ресей кәсіпорындарында  - 

71 %, Қазақстанда  -  70 % құрайды (кесте 19). АҚШ пен Қазақстан арасындағы 

тереңдіктен ӛңдеу бойынша айырмашылық  20 % құрайды. Осы жерде 

еліміздегі негізгі МӚЗ технологиялық қалыс қалуы байқалады, яғни негізгі 

жабдықтардың тозуы секторда 2008 жылы  24,2 болса, 2012 жылға қарай 

шамамен  33 % болған, ал қордың жаңару коэффициенті 2 мен 7 %  аралығында 

құбылып тұрады және жылдар бойынша ӛспейді.  

Мұнай ӛңдеу секторының тежеуші факторлары болып, біздің ойымызша, 

мыналар табылады:  

 отандық МӚЗ отын тәсілімен қызмет етеді, нәтижесінде олар ӛңделген 

мұнай ӛнімдерінің кӛптеген ассортименттерін шығара алмайды. Мысалы, 

парафиндер, майлайтын майлар, мұнай-химияға арналған шикізат; 

 МӚЗ-да мұнай ӛңдеудің екінші процесіне арналған қондырғылар 

болмағандықтан немесе олар заманауи талаптарға технологиялық тұрғыдан 

сәйкес келмегендіктен, реактивті отын, қыстық дизельдік отын, жоғары сапалы 

октан бензинін, мотор отынын және т.б. ӛндіру сапасының тӛмен болуы;  

 МӚЗ жеткізуші-кәсіпорындарға, яғни шикізат иелеріне мұнай ӛңдеу 

бойынша қызметтер кӛрсете отырып,  процессинг жағдайында жұмыс жасайды, 

солай бола тұра ӛздері дайын ӛнім сатумен тікелей айналыспайды;  

 заңнаманың жетілдірілмеуі, сондай-ақ негізді мұнай-химия ӛнімдерінің 

болмауы және «downstream» секторының тек салалық қағида бойынша ғана 

дамуы [85]. 

Жоғарыда аталған үш МӚЗ-нан басқа, республика аумағында 39 кіші МӚЗ 

бар, олардың ішінде жылына 10 нан 1 млн. тоннаға дейін ӛнімділіктегі 27 

әрекеттегі кәсіпорындар және 12 мұнай ӛңдеуге лицензиялары бар, бірақ 

жұмыс істемейтін кәсіпорындар. Сонымен бірге, кіші МӚЗ шығарылған 

ӛнімдер жартылай фабрикат болып табылады, екінші және терең ӛңдеудің 

шикізаттары  қажетті стандарттарға сәйкес келмейді.  

Кіші МӚЗ шығарылған ӛнімдер негізінен республиканың  шегінен тыс 

жерлерге экспортталып және  меншікті қажеттіліктерге жұмсалады. Нақты 

мұнай ӛңдеу  2014 жылы 1471,9 мың. тоннаны құрады.  Ӛндірілген ӛнімдер кӛп 

жағдайда сапасы тӛмен. Бензин және дизелдік отын  бойынша тӛмен октанды 

және цетанды.  Ӛнім жоғары күкіртті және хош иісті құрамалы, Евро 

стандарттар мен  нормаға сәйкес келмейді.  Кӛптеген кәсіпорындарда ӛнімге 

октанды кӛбейту үшін қоспа қосады, бұндай бензин негізінен 

ауылшаруашылығы техникасында қолданылады. Кӛптеген кіші МӚЗ 

шығарылатын ӛнімнің  ассортименті аз және ӛңдеуден кейін әрине  тӛмен 

сапалы кӛп қалдық қалады, ӛнім  де тӛмен сапалы,  оны ӛңдеуге шетелге 

жібереді. 

Сол себептен айтуға болады, ӛндірілген ӛнімнің жартысында қазақстандық 

кәсіпорындар қолданбайды және сапалы, ӛндірісі аяқталған ӛнімдер болып 

есептелмейді. Алайда, кіші МӚЗ ӛндірілген мұнай ӛнімдері сонда да 

республиканың ӛңдеу саласына ӛз үлестерін қосуда.   

2013 жылы жаңа  «СП «Каспи битум» ЖШС-ің ашылуы себебінен кіші 

МӚЗ-да ӛңдеу айтарлықтай ӛсті. Кәсіпорын Қазақстанның жол саласын жоғары 
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сапалы жол битумдарымен қамтамасыз етуге бағытталған. Жобалық 

қуаттылығы жылына 1 млн. тоннаны құрайды, зауыт Қазақстандағы кіші МӚЗ 

ішінде ірісі және ең технологиялық болып есептеледі.  

Қазіргі кезде мұнай ӛңдеудің дамуы отынның моторлық түріне және 

мұнай-химия ӛнімдеріне сұраныстың ӛсуіне байланысты болып отыр. 

Әлемдік мұнай ӛңдеу саласының даму қарқыны  үнемі экологиялық және 

сапалық  талаптармен күшейтіледі, нақты талаптарды орындау кәсіпорынды 

қайта жаңғыртуда  біраз күрделі шығындарды талап етуімен сипатталады. 

Нақты жағдай  ішінара түсіндіріледі, неге Еуропа және Америка компаниялары 

соңғы 10 жыл  ішінде бірде бір жаңа зауыт салмаған, ал  қосымша капитал 

салымы, экологиялық және ӛнімнің сапалық сипатын жақсартатын ӛңдеудің 

екінші үрдісін модернизациялауға қолданады. Себебі,  ӛңдеудің екінші үрдісі 

бойынша жақсартылған технологиялардың бар болуы жоғары октанды ақшыл 

мұнай ӛнімдерін кӛп алуға, сәйкесінше  қошқыл түсті мұнай ӛнімдерін аз 

шығаруға мүмкіндік береді [71,72]. 

Экспортқа шығарылатын мұнай ӛнімдерінің қошқыл түрі ақшыл мұнайды 

алу және сапасын Еуро стандартқа сәйкес жеткізу  үшін алға қарай ӛңдеуге 

жіберіледі. Біздің кәсіпорындар әлсіз терең ӛңдеуден маңызды пайдадан 

айырылып отыр. Бүгінгі күнде ақшыл мұнай ӛнімдерін экспортауға тыйым 

салынған. Ӛйткені біздің кәсіпорындармен шығарылған ақшыл мұнай ӛнімдері 

ӛндірісі жанар-жағар майлар  (ЖММ) ішкі нарығының сұранысын жаппайды.  

Соңғы жылдарда мазут экспорты оны ішкі нарықта ӛткізу тиімдірек және 

ӛсімге беталысы жақсы. Нақты жағдай экспорттық баға ішкі нарық  бағасын 10-

15%  ӛсіріп жібереді. Еуропа кәсіпорындары тарапынан мазутқа деген сұраныс 

қазірде айтарлықтай маңызды болып отыр.  

Жоғарыда айтылғандардан біз айта аламыз, Қазақстан мұнай кешені 

ӛнімдерінің экспорты толықтай шикізаттыққа бағытталған, яғни 85 % экспорт 

шикі мұнай және 15 % жартылай фабрикат және алға қарай ӛңдеуді қажет 

ететін арзан мұнай ӛнімдерінен тұрады. 

Мұнай ӛңдеу саласының заманауи даму беталысын қортындылай келе, 

келесілерді  атауға болады: 

Мұнайға бағаның арасалмағын, сонымен қатар мұнай ӛнімдерін 

тұтынудың әлемдің үдерісін есепке алғанда, Қазақстанның мұнай ӛңдеу 

саласының негізгі міндеті сапаның еуропалық стандарттарына жауап беретін, 

ашық мұнай ӛнімдерін кӛп мӛлшерде алып, ӛңдеу тереңдігін арттыруға 

негізделеді.  Маңызды міндет сонымен қатар, ішкі нарықты  отандық мұнай 

ӛнімдерімен толықтай қамту, ол үшін ӛңдеу кӛлемін арттыруда әрекеттегі 

МӚЗ-на қайта жаңғырту жүргізілу қажет. Қазақстан еуропа нарығында сапалы 

ӛнімдерімен тек бір жағдайда ғана, яғни әрекеттегі кәсіпорындарды толық 

қайта жабдықтағанда және Қашаған  кен орнының мұнайын ӛңдеу үшін жаңа 

зауыт  салғанда ғана  маңызды рол атқара алады [75]. 

Осыларға байланысты саланың келешекте негізгі стратегиялық даму  

бағыты, біздің  ойымызша мыналар  болуы қажет: отандық МӚЗ-ың мұнай 

ӛңдеу тереңдігін  90-95 %-ға жеткізу; жаңа МӚЗ салу есебінен елдің 

энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша стратегиялық міндеттерді 
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шешу үшін орта  және кіші қуаттылықта  мұнай және мұнай ӛнімдерінің  ішкі 

бәсекелесті нарығын құру;  мұнайды экспорттау және отандық МӚЗ-ын 

шикізатпен қамтамасыз ету үшін магистралды құбырлары құрылысы; 

мұнайхимия ӛндірісі дамуы және оларды шикізатпен қамту; МӚЗ үшін мұнай 

және мұнай ӛнімдерінің қажетті резервтік қорларын құру; ӛндіру, мұнайды 

ӛңдеу және дайын ӛнімді сатуда тік-біріктірілген құрылымдарды  қолдау. 

Елдің ішкі қажеттілігін қамтамасыз етудегі мәселелерді шешу үшін 

алдымен құбыр желісінің дамыған ішкі желісі керек және осы желеумен осы 

күнде бірнеше  жобалар бар. Солардың біреуі - екі дербес мұнай желісінен 

тұратын Батыс Қазақстан құбыр желісі Казақстан – Құмкӛл: Павлодар және 

Шымкент мұнай ӛңдеу зауыттарын Батыс Қазақстан кен орындарымен 

байланыстыратын  Батыс Қазақстан - Кенқияқ  және Кенқияқ – Құмкӛл.  

Республиканы қажетті құбыржелісі жүйесімен қамтамасыз ету үлкен 

күрделі салымды қажет етеді. Ішкі нарыққа мұнай жеткізуді арттыру үшін 

басқа да ынта  қажет. Алдымен темір жол және ішкі құбыр желісі бойынша 

мұнайды тасмалдауға тарифті тӛмендету, сонымен қатар мұнай ӛнімдері 

ӛндірісіне акциздерді  тӛмендету. 

Осының бәрі мұнай ӛңдеу  саласының дамуына  әкеледі. Қазіргі уақытта 

ҚР дайын мұнай-химия  шикізатын пайдаланатын әрекеттегі кәсіпорындар  З- 

Қосымшада келтірілген. 

2009 жылы қыркүйек айында Павлодарда  «Компания Нефтехим LTD» 

ЖШС-ен метилтретбутил эфирі  (МТБЭ), сонымен қатар, пропилен және 

полипропилен ӛнімі алынды. Жаңа кәсіпорынның шикізаты  ПМХЗ жеткізілген 

сұйытылған газ болды. Зауыттың жалпы жыл сайынғы қуаттылығының 90 % 

ӛнімі  экспортқа кетіп отыр, олар 20 мың. тонна  МТБЭ, 35 мың. тонна 

пропилен және 30 мың. тонна полипропилен. 2013 жылы «Нефтехим» ағырғы 

ӛнім шығаруды игерді – сусымалы ӛнімдерді қаптау үшін полипропиленді 

қаптар [76].  

Отандық  мұнай-химияның дамуына  ҚР ҮИИД бағдарламасы  шабыт 

берді. Оның  шеңберінде 2010 жылы «High Industrial Lubricants & Liquids 

Corporation» компаниясы зауытында жоғары сапалы майлайтын материалдар, 

соның ішінде автомобиль саласына  арналған ӛндіріс  іске қосылды. Алматы 

облысында орналасқан кәсіпорынның жылына  қуаттылығы 100 мың. тонна 

ӛнімді құрады. 

2013 жылы  Ақтау пластмасс зауыты базасында 1 млн тонна Қаржанбас 

кен орнының   ауыр салмақты  мұнайын  терең ӛңдеу бойынша  кәсіпорын 

пайдаланылуға берілді.  «Кazakhstan Petrochemiсal Industries» ЖШС  (KPI)  

және  қытайлық  корпорация CITIC Group қатысуымен  іске асқан жоба   

тоттыққан 400 мың. тонна және түрлендірілген 120 мың. тонна  жол битумын, 

15 мың. тонна  бензин және 230 мың. тонна керосин-дизелдік фракциясын, 

сонымен қатар 220 мың. тонна  вакуумды  газойл ӛндірісіне арналған. 

Полимер шикізатын ақырғы ӛңдеу сегменті де айтарлықтай  белсенді 

дамуда.  Қазақстанда резина және пластмасс бұйымдары  ӛндірісіне  жұмыс 

жасайтын  1944   ірі және  орта кәсіпорындар құрылған: полимер трубалары, 

түрлі жылу ұстағыштар, сэндвич-панелдер,  полимерлік қораптар т.б. 
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2016 жылы Атырау облысында бірінші біріккен  мұнай-химия кешенінің 

алғашқы кәсіпорыны «Полимер Продакшн» ЖШС  ашылды. «Полимер 

Продакшн» ЖШС  «Самұрық - Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» Акционерлік 

Қоғамы  компаниясының тобына кіреді, «Біріккен химиялық компания» ЖШС 

еншілес  ұйымы болып табылады.  Зауытқа  полиэтилен және полипропилен 

түйіршіктері Ресей  және Ӛзбекстаннан әкелінеді. Алда біріккен газхимиялық  

кешеннің  салынуымен газ түйіршік алыну үшін ӛңделеді, ал  бұл зауыттың 

импорттық емес отандық шикізатты пайдаланады деген сӛз. «Полимер 

Продакшн» ЖШС  Атырау облысының қажеттілігін  толықтай  қамтамасыз ете 

отырып және экспортқа да шығып отыр: BБPP пленкасының  60 %-ы  Ресейге, 

қалған  40 %-ы Қазақстан ӛңірлеріне және орта Азияға жеткізіліп отыр. 

Кәсіпорынның арнайы экономикалық аймақ (АЭА) территориясында 

орналасуы мынадай  артықшылықтар береді: корпоративтік кіріс салығы, жер 

салығы және мүлік салығынан босатылады. АЭА  аймағында әркеттегі кеден 

режимі қатысушыларға жүктерді баж салығын ӛндіріп алусыз қабылдауға 

мүмкіндік береді. Кәсіпорындарға сонымен қатар 10 жылға дейін тегін жер 

тілімдері және шетел жұмыс күшін тарту бойынша  оңайлатылған тәртібі 

беріледі [77]. 

Ӛңделген мұнай және газ ӛнімдеріне негізделетін  мұнай-химия ӛнеркәсібі  

химиялық кешеннің бӛлігі және бір жағынан  шикізаттық және тұтынушы 

салаға техникалық және экономикалық  ӛзара үйлесімді қызмет атқара  отырып  

мұнайгаз кешенінің құрамдас элементі  болып табылады.   

Бұл сфераның бүгінгі таңдағы жағдайын сипаттай отырып, Үкіметтің 

салалық кластерлер, соның ішінде мұнай химиясы кластерін дамыту жӛніндегі 

нақты шараларын, сондай-ақ республикада мұнай химиясы ӛндірісін 

модернизациялау жобасын жүзеге асыру туралы міндеттің қойылғанын атауға 

болады. Атырау МӚЗ базасында бензол  ӛндірілуде және параксилол ӛндіру 

кешенін салу жалғасып жатыр. Шикізат (мұнай) мұнай ӛңдеу, ал одан ары 

мұнай-химия кәсіпорындарына Теңіз және Қашаған кен орындарынан жеткізу 

жоспарланған. Газ ӛңдеу кәсіпорындарын шикізатпен қамтамасыз ету үшін 

Agip компаниясы жылына 3 млрд. текше метр газды жеткізу жӛнінде 

меморандумға қол қойды. Теңіз-ШеврОйл компаниясы жылына 6 млрд. текше 

метр газ жеткізуді жоспарлап отыр.   

Сонымен, Қазақстанда инвестициялық жобаларды жүзеге асыру 

барысында, қосымша құны қосылған тізбек бойынша мұнай-химия ӛнімдерінің 

кең гаммасын ӛндіруге мүмкіндік беретін, мұнай-химия саласы 

кәсіпорындарына шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету жоспарланған.  

Мұнай шикізатын кешенді ӛңдеу нәтижесінде ӛнімдердің ӛзіндік құны 

тӛмен болады, ол мұнай ӛнімдерін ӛткізу нарығында жеңілдік береді. Қазақстан 

бүкіләлемдік сауда ұйымына (БСҰ) енді, қазіргі мұнай-химия кәсіпорындары 

бәсекелестікке шыдай алмай жабылып қалуы мүмкін. Сондықтан, 

Қазақстанның мұнай-химия ӛнеркәсібін реформациялаудың ғылыми 

концепциясын құру қажет. Әлемдегі алдыңғы қатардағы кәсіпорындарға 

бағытталу керек. 
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 Қазіргі уақытта мұнай-химия ӛнеркәсібін технологиялық қайта 

жарақтандырудың да  стратегиялық маңызы бар. Қазақстанда химия саласында 

үлкен ғылыми потенциал жинақталған және кез-келген мәселе ӛзінің кешенді 

ғылыми шешімін табуға толық мүмкіншілік бар. Мұнай-химия кешенін дамыту 

үшін келесі критерийлер қажет: ӛндірісті моноӛнім шығаруға бағыттауға 

болмайды; мұнай ӛңдеуде және мұнай-химияда ӛндірістік қалдық болмайды, 

бір ӛндірістің қалдығы келесі басқа ӛндірістердің шикізаты болады. 

Қолданыстағы мұнай ӛңдеу зауыттарының жанармай (отын) шығаруға 

бағытталуы шырақта (факелде) құрамында 30 % дейін газ түріндегі сутек және 

10 % жеңіл олефиндер С2-С4 бар риформинг-газдарының жануына алып келеді. 

Қазіргі кезде сутек ӛндірісі жоқ, тек Атырау МӚЗ қайта жаңарту барысында 

сутекті тазарту және ӛндіру қондырғысы салынып іске қосылуда, ал сутек 

пайдаланыстағы гидротазалау процестеріне, сондай-ақ болашақта іске 

қосылатын гидрокрекинг, алкилдеу және тағы басқа процестерге үлкен кӛлемде 

керек екені белгілі. Олефиндерді (этилен, пропилен, бутилен және изобутилен) 

мұнай-химияда тікелей мономерлік шикізаттар ретінде қолдануға болады. 

Келтірілген процестердің біреуінің болмауы экологиялық шығындарға алып 

келеді, оның салдарынан ӛнімнің ӛзіндік құнының ӛсуіне жол  береді. 

Қазақстанда қолданатын мұнайды атмосфералық дистилляциялау үлгісі арқылы 

ӛңдеу нәтижесінде, әр тоннадан 880 доллар шамасында ӛнім алынады. Егер 

ӛңдеудің барлық процесін, мұнай-химия кешеніндегі барлық мұнай-химия 

синтездерін іске асырса, онда әр тоннадан 2,2 мың. доллар ӛнім алуға болады, 

яғни 3 еседей артық пайда түседі.  

Мазут негізінен жылыту орталықтарында отын ретінде қолданылады, ал 

одан ең қымбат мұнай ӛнімдерін алуға болатыны белгілі, мысалы, Қазақстанда 

ӛндірілмейтін майлау майлары. Мұнайдың бұл бӛлігінен гудрон алынады, ал ол 

елімізде үкіметтің басым міндеттерінің біріне жататын, бүгінгі таңда жол 

құрылысына аса қажетті битум ӛндіру үшін шикізат болып табылады. Мазутты 

жаққанда онымен қатар қазақстандық мұнайлардың ауыр фракцияларында 

жиналатын қымбат металлдар (ванадий, никель, кобальт) жоғалады. Егер 

бұларға мазуттың құрамында 2 % дейін жететін және ауаға күкіртті газдар 

түрінде тасталып, қышқыл жаңбыр ретінде қайтып түсетін  күкіртті қоссақ, 

онда жанудың пайдалары оның зияндарына айналады [78,79]. 

Қытай, Жапония және басқалары сияқты Азия елдері әлемдік сұраныстың 

ӛсу драйвері болады. Бұл ретте, ӛндіріс тұрғысынан сапалы және арзан 

шикізаттың болуы мұнай-химияның негізгі бәсекелік артықшылығы болып 

қалатынын атап ӛту керек. 

Аталған үрдістер әлемдік нарықта, Қытайдың урбанизациялау және 

индустрияландыру процестерін қоса алғанда, экспорт тұрғысынан 

Қазақстанның мұнай-химия секторының дамуына оң әсерін тигізеді. Бұдан 

басқа, мұнай-химиясынсыз балама энергетиканы (күн панельдері, жел 

генераторларының қалақшалары, биохимия), жаңа материалдарды 

(композиттер) дамыту мүмкін емес. 

Аталған шаралар корпоративтік табыс және жер салығы бойынша салық 

жеңілдіктерін, мүлік пен қосылған құн салығын білдіру арқылы жағымды 
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экономикалық, әкімшілік, инфрақұрылымдық, ғылыми-техникалық және 

әлеуметтік жағдайларды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, ӛзара келісім 

технологиялары, жабдықтар, аспаптар мен материалдар бойынша кедендік 

баждан босату кӛзделген. Нәтижесінде – АЭА статусы ӛндірілуі жоспарланған 

қазақстандық мұнай-химия ӛніміне қатысты ӛзіндік құнын тӛмендетіп, 

халықаралық нарықта оның бәсекеге қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, әлемдік нарыққа қазақстандық ӛнімді шығару кезінде 

тасымалдаудың айтарлықтай кӛрсеткішке ие болатынын, сӛйтіп дайын ӛнімнің 

ақырғы бағасына және оның бәсекеге қабілеттілігіне ықпал ететінін ескерген 

жӛн.  

 

2.2 Мұнай-химия ӛнімдерінің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін 

бағалау 

Экономиканың барлық саласын ресурспен қамтамасыз етудің  қажетті 

элементі  мұнай-химия нарығы болып табылады. Тауарлар нарығын талдау, 

яғни тізімінде мұнай-химия ӛнімдері нарығы да бар, жеке немесе тауар топтары 

нарығының жағдайын зерттеу: тауарға деген сұраныc мен ұсыныстың жағдайы, 

баға динамикасын, нарық  сыйымдылығын, нарықтағы бәсекелестер үлесін, 

нарықтың сегменттелуін, яғни  нарық конъюнктурасын зерделеуді қамтиды.  

2016 жылдың  нәтижесі бойынша   23 млрд. 647,485  млн. теңгенің ішкі 

нарыққа және шетел елдеріне (Ресей, Кырғызстан, Түркменстан, Ӛзбекстан, 

Қытай т.б) мұнай-химия тауарлық ӛнімі ӛндірілген. Соның ішінде, полистирол 

413,692 млн. теңге; резинатехникалық  бұйымдары  1 млрд. 293,882 млн. 

теңгеге ӛндірілген.Алдында аталғандай мұнай-химия ӛнеркәсібі тӛрт топқа 

бӛлінеді, сол сияқты мұнай-химия  тауарлары  топтамасын да осынша топқа 

бӛлуімізге болады: кӛмірсутегі шикізаты, негізді жартылай ӛнімдер, мұнай 

химикаттары, ақырғы мұнай-химия ӛнімдері.Алдынғы тарауымызда 

Республиканың мұнай-химиясы ӛнеркәсібінің дамуына аса қажетті кӛмірсутегі 

шикізаты  қоры мен оның қазіргі жағдайы және мұнай ӛңдеуші 

кәсіпорындардың технологиялық жарақтандырылуын қарастырып,  мұнай-

химия ӛнеркәсібі тауарларына қатысты  бірінші топтамасының жәй -күйін 

аштық.Екінші топтама бойынша ҚР мұнай-химияның негізді жартылай 

ӛнімдеріне: пластмассаны бастапқы пішінде ӛндіру - полистирол, 

полипропилен, меншік салмағы 0,94 немесе артық полиэтилен  және бензол  

жатады.  Мұнай химикаттарына негізгі органикалық химиялық заттар  жатады. 

Ақырғы мұнай-химия ӛнімдеріне шина ӛнімдері және резинатехникалық 

бұйымдары жатады.Пластмассаны бастапқы пішінде ӛндіру - полистирол 

пластиктері ӛндірісі - химиялық құрылымы бойынша тӛрт негiзгi топтарға 

бӛлiнедi: гомополистирол (немесе жалпы мақсаттағы полистирол), кӛбiктенген 

полистирол; стиролдың статистикалық полимер қоспалары, мысалы, стирол екi 

есе полимер метилакрилатоммен, акрилонитрилмен және сполимермен басқа 

қоспалары,  үш есе - стирол - метилметакрилат - акринонитрил; стирол мен 

полимер қоспалары, полимерлық композиттер; полимерлiк композиттер, 

соққыға тӛзiмдi полистирол, АБС - полимер қоспасы, МСП полимер қоспасы 

жатады (полимер - полимерлық қоспа, мысалы АБС - поливинилхлорид, АБС - 
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соққыға тӛзiмдi поликарбонат полистирол - полифенилеоксид және тағы 

басқалары).Полистирол алудың ӛнеркәсiптегi негiзгi тәсiлдерi массадағы 

полимерлеудiң толассыз әдiсi және кезеңдiк тәсiлдер: суспензиялық, блоктық - 

суспензиялық және эмульсиондық болып табылады. 

Европада полистиролды өндірушілер: BASF Aktiengesellschaft (Германия, 

Ludwigshafen), Fachverband Schaumkunststoffee. V. (Германия, Frankfurt 

am Main), Jackon GmbH (Германия, Wismar/Haffeld), Sunpor Kunststoff GmbH 

(Австрия, St. Pölten), BorsodChem Zrt. (Венгрия, Kazincbarcika), Dioki d.d. 

(Хорватия, Zagreb), Лукойл Нефтяная Компания (Болгария, София), Kaucuk a.s. 

(Чехия, Kralupy nad Vltavou), Synthos S.A. (Польша, Oświęcim), Polimeri Europa 

(Dunastyr) (Италия, San Donato Milanese), Sir Industriale (Италия, Macherio), 

Repsol YPF (Испания, Madrid), Ineos Nova International SA (Швейцария, 

Fribourg). Бұл полимердің ірі әлемдік ӛндірушілердің аймақтық  жалғасуы 

шартты, мысалы химиялық саланың әлемдік кӛшбасшысы «BASF -The 

Chemical» әлемнің әр түрлі контингентінен 150 –ден артық  ӛндірістік алаңы 

бар  және ӛз ӛнімін 200 елге жеткізіп отыр.  

Солтүстік Америкадағы  полистирол өндірушілер: CCC Plastics (Polymer-

Trade International + Manufactured Division + Elliott Polymers Ltd.) (Канада, 

Ontario), Nova Chemicals Corporation (Канада, Calgary), Dow Chemical Company 

(АҚШ, Midland). 

Азия-Тынық мұхит  өңіріндегі полистирол өндірушілер: Thai Petrochemical 

Industry Co. (Тайвань, Bangkok), Taita Chemical Co. (Тайвань, Taipei), Loyal 

Group (Тайвань, Taipei), Wuxi Xingda New Foam Plastics Materials Co. (Қытай, 

China), Sekisui Plastics Company (Жапония, Osaka), ShinHo Petrochemical (Корея 

Республикасы, Seoul), Kumho Petrochemical (Корея Республикасы, Seoul), 

LG Chem Ltd. (Корея Республикасы, Seoul), Dongbu Hannong Chemicals (Корея 

Республикасы, Seoul), Sabic Saudi Basic Industries Corp. (Сауд Арабия, Riyadh). 

Стирол полимері нарығының  әлемдік сыйымдылығы Zion Research 

мәліметі бойынша жылына 17,5 млн. тонна деңгейінде. Еуропада 2012-2014 

жылдар аралығында 335 мың. тонна қуаттылық жабылса, Ресей мен Африкада  

осы уақыт аралығында 320 мың. тонна  жаңа қуаттылық іске қосылды. 

Соңғы жылдарда  әлемде полистиролды тұтынудың азайуы байқалады. 

Сұранысқа кері әсерін тигізіп отырған  ӛнімнің жоғары бағасы және оны 

дайындайтын шикізат құнының жоғарлығы. Сондықтан оны алмастырғыш 

балама синтетикалық және натуралды  материалдар шығарыла бастады. Бірақ 

соңғы кездері кӛбіктенетін полистиролға деген сұраныс артып келеді. 

Кӛбіктенетін полистиролдан түскен түсім кӛлемі полистиролдың стандартты 

маркаларына қарағанда  айтарлықтай артып отыр. 

ТМД елдерiнен қазiр полистирол пластиктерiн шығарумен айналысатын, 

жұмыс iстейтiн iрi өндiрiс қуаттары Ресейде - «Салаватнефтеоргсинтез» 

ААҚ (Салават) «Ангар полимер заводы» ААҚ (Ангарск қ, Иркут облысы), 

«Нижнекамскнефтехим» ААҚ (Нижнекамск), «Пластик» ААҚ (Узловая қ.), 

«Полистирол»  ЖАҚ  (Омск қ.), «ПиДжи Проф» ЖШҚ (бұрынғы  «Стайровит 

СПб» ЖШҚ) ( Санкт-Петербург қаласы),  Украинада - Концерн «Стирол» ААҚ 
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(Горловка қ.), Қазақстанда - SAT Operating Aktau Ltd (бұрынғы  «Пластикалық  

масс заводы» ЖШС) (Ақтау қ.) [80,81].  

2005 жылы Ақтаудағы полистирол ӛндіретін «SAT Operating Aktau» 

зауытының қайта іске қосылуы мұнай-химия және химия салаларын жүзеге 

асырудағы алғашқы қадам болды. Кәсіпорынды «SAT&Company» және 

«ҚазМұнайГаз Барлау Ӛндіру» АҚ иелігіндегі «ATOLL» АҚ басқарып отыр. 

Сат Оператинг Актау ЖШС – гі стиролды синтездеу мен ӛндіру бойынша ТМД 

кеңістігіндегі ірі кешендерінің бірі болып табылады. Стирол шикізатымен 

қамтамасыз етіп отырған «Нижнекамскнефтехим» ресейлік компаниясы. 

Алайда, сырттан келетін шикізаттың бағасы, оның сапасы зауыт шығаратын 

полистиролдың құны мен нарықтағы бәсекелестік қабілетіне тікелей әсерін 

тигізіп отыр.    

Сат Оператинг Ақтау ЖШС–гі полистирол пластиктерін ӛндіру бойынша 

кешеннің тауарлары:  

1. Полистиролдың соққыға тӛзімді маркасы (УПМ) – жылына 55 мың. 

тонна; 

2. Жалпы мақсаттағы (ПСМ) – жылына 54 мың. тонна; 

3. Кӛбіктенетін маркалы полистирол (ПСВ) –жылына 100 мың. тонна 

ӛндіріледі. Кешеннің нақты толық жинақталған қуаты - жылына 150 мың. 

тоннаны құрайды. 

ТМД елдерi бойынша полистирол пластиктерiн шығарушы 

кәсiпорындардың жалпы ӛндiрiс қуаттары 2016 жылы – жылына 560 мың 

тоннаны құрады. ТМД елдерінде 2015 жылға дейін Ресейде жаңа ӛндіріс салу 

жоспарланған (қуаттылықты 370 мың. тоннаға дейін арттыру, соның ішінде 

150 мың. тонна кӛбіктенетін полистирол) және Әзірбайжанда жылына 25 мың. 

тонна. Полистирол тұтынудың негізгі салалары - құрылыс конструкциялары, 

автожолдық жабындар, тамақтық ӛнiмдердiң бiр реттік орамасы, 

радиоэлектрондық және тұрмыстық электр бұйымдардың ӛндiрiсі, құрылыс 

және ойыншықтар, халық тұтынатын тауарлардың ӛндiрісi. 

Қазақстанда  (ТМД елдерiнің рыногы шеңберiнде) жалпы мақсаттағы 

полистирол  ӛндiрiсi, кӛбiктенетін полистиролдың,  бастапқы пішіндегі 

полистирол ӛндiрiсi бар және жұмыс iстеуде (кесте 20,21). 

 

Кесте 20 - Полистиролдың экспорт/импорт кӛлемі, мың. АҚШ доллары 
                                                                                                            
                                                                           

Кӛрсеткіштер 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 

1 2 3 4 5 6 

Ӛнім: 3903190009  Жалпы мақсаттағы полистирол 

Экспорт  0 0 57 0 70 

Импорт  10,612 10,986 15,230 11,853 12,338 

Сауда теңгерімі -10,612 -10,986 -15,173 -11,853 -12,268 

Ӛнім: 3903110000 Кӛбіктенетін полистирол  

Экспорт  0 3 0 1 34 

Импорт  18,007 22,624 19,231 12,867 10,025 

Сауда теңгерімі -18,007 -22,621 -19,231 -12,866 -9,991 

Ӛнім: 390319 Бастапқы пішіндегі полистирол (кеңейтілгенді қоспағанда) 
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20 - кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 

Экспорт  0 0 57 0 70 

Импорт  10,667 11,566 16,658 12,138 12,447 

Сауда теңгерімі -10,667 -11,566 -16,601 -12,138 -12,377 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті,  ХСО  «TradeMap» деректері негізінде автор құрастырған 

 

Кесте  21- Полистиролдың экспорт/импортындағы мемлекеттер үлесі,  (%) 
% 

№ Елдер 2012 ж. 2013 ж. 2014  ж. 2015 ж. 2016 ж. 

Ӛнім: 3903190009  Жалпы мақсаттағы полистирол 

Барлық экспорт - - 100 - 100 

1.  Ресей  - - 100 - 100 

Барлық импорт 100 100 100 100 100 

1.  Ресей  61.1 73.4 92 96.3 96.5 

2.  Қытай 1.6 0.4 0.1 0.6 1.5 

3.  Иран,Ислам 

Республикасы 
0 0.1 1.4 1 0.9 

4.  Тайбэй, Қытай 0 0 1.9 0 0.5 

5.  Корея 

Республикасы 
37.2 26.1 3.9 1.6 0.5 

6.  Түркия 0 0 0.3 0.3 0.2 

7.  Египет 0 0 0.4 0 0 

8.  Ұлыбритания 0 0 0 0.2 0 

9.  Испания 0.1 0 0 0 0 

Ӛнім: 3903110000 Кӛбіктенетін полистирол 

Барлық экспорт - 100  100 100 

1.  Ресей  - 100  100 0 

2.  Ӛзбекстан - 0  0 100 

Барлық импорт 100 100 100 100 100 

1.  Ресей  14.4 24.4 42 44.2 64 

2.  Қытай 72.5 63.2 55.9 53.8 35.3 

3.  Иран Ислам 

Республикасы 
0 0 0.2 1.4 0.7 

4.  Нидерланды 0 0 0.3 0.1 0 

5.  Корея 

Республикасы 
9.4 9.2 0.8 0 0 

6.  Германия 0.5 0 0 0 0 

7.  Беларусь 0 0 0 0.6 0 

8.  Украина 3.2 3.1 0.6 0 0 

9.  Тайланд 0.1 0 0 0 0 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті,  ХСО  «TradeMap» деректері негізінде автор 

құрастырған 

 

2013 жылы 3,800 килограмм, 2015 жылы 840 килограмм кӛбіктенетін  

полистирол (ТН СЭҚ  3903110000) Ресей мемлекетіне экспортталған. 2016 

жылы 20,080 килограмм кӛбіктенетін полистирол  Ӛзбекстан мемлекетіне 

экспортталған. Кӛбіктенетін  полистиролдың 2016 жылы 7,211,726  кг. 

импортталған, оның 2,534,472 кг. Ресей, 4,623,607 кг. - Корея Республикасынан,   

Нидерландыдан  - 47000 кг., Иран,  Ислам Республикасынан  - 53,600 кг. 

импортталған. Жалпы мақсаттағы   полистирол (ТН СЭҚ 3903190009)  2014 
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жылы  40,000 килограмм, 2016 жылы 60,002 килограмм  Ресей мемлекетіне 

экспортталған. 

Жалпы мақсаттағы   полистиролдың  2016  жылы жалпы  9,261,050 

килограммы импортталған, оның 8,877,025 кг. - Ресей, 36,001 кг.  - Корея 

Республикасы,  251,552  кг. - Қытай,  6460 кг. -Түркия,  90,000 кг. – Иран Ислам 

Республикасы мемлекеттерінен әкелінген.Полистирол және пенополистирол 

ӛндіру қуаты, Астана және Алматы қалаларын қоса алғанда, алты аймаққа 

бӛлінген. Аталған қуаттардың негізгі үлесі Ақтӛбе, Қарағанды және Шығыс 

Қазақстан облыстарында шоғырланған. Олардың шикізатпен қамтылуы әр түрлі 

кӛздер арқылы жүзеге асырылады, оның ішінде отандық МХЗ ӛнімдері және 

импорт ӛнімдері бар (полимерлеу процесінде жұмыс жасайтын компаниялар).  

Полиолефиндер әлемдегi ең iрi тоннажды және кең қолданылатын 

полимерлық материалдар болып табылады. Полиолефиннiң негiзгi түрлерi 

полиэтилен (ПЭ) және полипропилен (ПП) болып табылады. 

       ПЭ тұтыну қасиетiне байланысты тӛмен тығыздық полиэтиленiне (ПЭНП), 

жоғарғы тығыздық полиэтиленiне (ПЭВП), орта тығыздық полиэтиленiне 

(ПЭСП), тӛмен тығыздық желiлiк полиэтиленiне (ЛПЭНП) бӛледi. ПЭ кешендi 

бағалы қасиеттерге ие - бұл жеңiл, берiк, икемдi материал, газ және су 

ӛткiзгiштiгi тӛмен жақсы электр тұтқыш, қас орталар мен табиғи ерiткiштерге 

химиялық тӛзiмдiлiгi жоғарғы, ультракүлгiн сәулелердi ӛткiзуге және 

радиобелсендi сәулеленудi сiңiруге қабiлеттi. ПЭ жасалған бұйымдар 

температураның кең аралықтарында пайдаланыла алынады, олар жеңiл, улы 

емес, таза, сыртқы кӛрiктi кейпi бар. ПЭ жалпыға белгiлi әдiстермен - 

экструзия, қысым астында құю, үрлеу арқылы экструзия, ротациялық пiшiндеу, 

тығыздау және т.б. үрдістермен қайта ӛңделедi.Әлемдiк тәжiрибеде ПЭ 

ӛндiрiсiне арналған 5 синтез әдiсi қолданылады: құбырлы немесе автоклавты 

реакторларда жоғарғы қысым әдiсi және тӛменгi қысым кезiнде - газофаздық, 

ерiткiштiк, суспензиялы және суспензиялы - газофаздық әдiстер.Полипропилен, 

оның қоспа полимерлерi және композициялары да бағалы физика-механикалық 

қасиеттерге ие. ПП жоғары берiктiкке, су және химиялық жақсы тӛзiмдiлiкке, 

жоғары жылу тұтқыштыққа, жақсы электр тұтқыш қасиеттерге ие, жақсы 

сырлануға икемдi, бұйымдарының сыртқы бетiнiң жылтырақтығымен 

ерекшеленедi. ПП де полиэтилен секiлдi пластмассалардың бәрiне белгiлi 

тәсiлдермен ӛңделедi, ең кӛп таралған экструзия және қысым астында 

құю.Әртүрлi маркалы ПЭ жетекшi ӛндiрушiлерi АҚШ, Жапония, Корея 

Республикасы, Канада елдері, ал оның ӛндiрiсi бойынша ең iрi компания - 

АҚШ, Канада мен  Нидерландыда бӛлiмдерi орналасқан Dow Chemical болып 

табылады.ПЭ әлемдiк рыногының болжаулары бiркелкi емес, сұраныс және 

ұсыныстар арақатынастарын күту жеткілікті негізделмеген. ПЭ 150-ден астам 

фирма ӛндiредi, қондырғылардың орташа қуаты - жылына 300 мың. тонна. 

2015 жылдың қортындысы бойынша ТМД елдеріндегі полиэтилен ӛндірісі 

1,95 млн. тонна, 2014 жылға қарағанда 6 % пайызға жоғары. Тұтыну деңгейі 

2,37  млн. тонна деңгейінде, оның 75%-ы Ресейге тиесілі. Ресейді қоспағанда 

ТМД елдерінен  ірі тұтынушы Украина (жалпы кӛлемнің 35 %), одан кейінгі 

Ӛзбекстан, Беларуссия  және Қазақстан (әрқайсысы 20%-дан тӛмен). 
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Беларуссияда  2015 жылдың қортындысы бойынша жалғыз ӛндірушінің 

«Полимир» қуаттылығы жоғары бола тұра, 122 мың. тонна полиэтилен 

ӛндірілген. Ӛнімнің  негізгі бӛлігі яғни 80 % - ы Ресей және Украинаға 

экспортқа кетеді. Импорт үлесі 93 % - ы құраған [80,82]. 

Ӛзбекстан 2015 жылы 125 мың. тонна полиэтилен ӛндірді. 2016 жылы    

қуаттылығы 387 мың. тонна болатын ПЭТҚ  Устюрт ГХК іске қосылды. Ішкі 

нарықтық тұтынымның 90 пайызы Шортан ГХК ӛнімімен жабылып отыр. 

Украинадағы ПЭ тұтыну 2015 жылы  2010 мың. тонна болып елеулі 

тӛмендеді, тұтыну толығымен импорттық ӛніммен жабылды (негізгі 

жеткізушілер Ресей және Сауд Арабия).Әзірбайжанда  ӛндіріс қарқыны артқан 

(100 мың. тоннадан артық), бірақ тұтыну  айтарлықтай тӛмендеді. 2015 жылы 

ол 42 мың. тоннаны құрады, кӛрсеткіш 2012 жылмен салыстырғанда 2 есе 

аз.Қазақстанда тұтыну кӛлемі  азайып отыр, 2015 жылы ол бар болғаны 98 

мың. тоннаны құраған. Жергілікті ӛндірістің қарқынсыздығынан сұраным тек 

импорт есебінен жабылып отыр. Этилен үш мұнай ӛңдеу зауытында 

шығарылады, бірақ тауарлық этилен тек Павлодар мұнай ӛңдеу зауытында 

ӛндіріледі.2012-2016 жылдар аралығында ТМД елдерінде полиэтилен 

сатылымы 1,1 % -ға артты: 2,60 млн. тоннадан 2,63 млн. тоннаға дейін. 

Кӛрсеткіштің тӛмендеуі 2014-2015 жылдарда  байқалды, тӛмендеудің мейлінше 

жоғары қарқыны 2014 жылы болды - 8,7 %. Тӛмендеуге Ресей және Украина 

экономикасындағы  жағымсыз  жағдайлар әсер етті. Ресейде полиэтиленге 

деген сұранысның азайуы бӛлшек сауда мен ӛнеркәсіптік қораптама және 

құрылыс кӛлемінің азайуынан, полиэтиллен  құбырлары  ӛндірушілері жағынан 

болды. 2014 жылы «Ставролен» химзауытындағы болған ӛрт те себепкер 

болды. Бұл жағдайлар ТМД мемлекеттері арасындағы политэтен маркаларының 

бағасына да әсер етті. Екі жылдық тӛмендеуден кейін 2016 жылы полиэтилен 

тұтынымы  айтарлықтай 2015 жылмен салыстырғанда  8,8 % ӛсті (кесте 22). 

BusinesStat мәліметтері бойынша 2017-2021 жылдарда нарықтағы ӛсім 

қарқыны  жылына 4,2-8,0 % ӛседі, 2021 жылы сату кӛлемі 3,50 млн. тоннаға 

жетеді деп күтіледі. Нарық ӛсімінің негізгі драйвері - қораптама 

материалдарына және шаруашылық-тұрмыстық мақсаттағы тауарларға 

сұранымның ӛсуі, клиенттерге қызмет кӛрсетуде сервис деңгейінгің ӛсуіне 

байланысты болады деп болжануда [82,83]. 
 

Кесте 22 – ТМД - да  полиэтиленнің жалпы  экспорты 

№ Параметрі 

 

2012 ж. 

 

2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 

1. Экспорт (млрд. долл)  0,82 0,86 0,80 0,67 0,88 

2. Динамика алдыңғы жылға (%)  - 5,6 -7,3 -16,7 32,1 

Ескерту - United Nations Statistics Division, жеке ТМД елдерінің статистикалық  органдары, 

BusinesStat мәліметтері 

 

ТМД елдері ішінен полиэтилен экспорты бойынша Қазақстан 2016 жылы 

2,02 млн. доллардың ӛнімін жӛнелткен (кесте 23).  
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Кесте 23 - ТМД елдері бойынша полиэтилен экспорты 
 

№ Елдер 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 

млн. 

долл. 

% млн. 

долл. 

% млн. 

долл. 

% млн. 

долл. 

% млн. 

долл. 

% 

1 Әзірбай 

Жан 

61,64 7,55 75,81 8,80 104,64 13,10 86,77 13,05 94,66 10,77 

2 Армения - - - - 0,01 0,00 0,12 0,02 - - 

3 Беларусь  182,31 22,3

4 

158,04 18,34 177,65 22,24 155,39 23,36 150,16 17,09 

4 Грузия   0,79 0,10 2,04 0,24 3,37 0,42 1,58 0,24 1,49 0,17 

5 Қазақстан  3,11 0,38 0,76 0,09 0,02 0,00 1,74 0,26 2,02 0,23 

6 Қырғыз 

стан  

1,13 0,14 0,09 0,01 - - 0,06 0,01 – - 

7 Молдавия  0,04 0,00 0,33 0,04 0,03 0,00 0,07 0,01 0,06 0,01 

8 Ресей 423,56 51,9 593,42 68,86 481,52 60,28 386,56 58,12 319,95 36,41 

9 Тәжікстан  2,03 0,25 1,28 0,15 1,90 0,24 1,76 0,26 1,39 0,16 

10 Түркмен 

стан  

- - - - 0,98 0,12 - - - - 

11 Ӛзбекстан  37,08 4,54 26,65 3,09 26,13 3,27 28,79 4,33 306,70 34,90 

12 Украина  104,22 12,7

7 

3,32 0,38 2,60 0,32 2,28 0,34 2,36 0,27 

13 ТМД  815,92 100,

00 

861,72 100,0

0 

798,85 100,0

0 

665,10 100,0

0 

878,79 100,0

0 

Ескерту - United Nations Statistics Division, ТМД елдерінің статистикалық  органдары, 

BusinesStat мәліметтері  

 

2012  жылғы  экспортталған  бірліктің құны  2214 АҚШ. доллары/тоннаға  

құраған. 2013 жылы - 1788 АҚШ. доллары/тонна,  2014 жылы - 1,786  АҚШ. 

доллары/тонна, 2015 жылы - 1571 АҚШ доллары/тонна, 2016 жылы  - 1357 

АҚШ  доллары/тонна құрады. Мұнай-химия   ӛнімдері жоғары  экспорттық 

әлеуетке ие бола отырып, әзірге талдау кӛрсеткендей   ӛндірілген жалпы негізді 

мұнай-химия ӛнімдерінің ӛндірілу масштабы және экспортқа шығарылуы 

мардымсыз және тұрақты емес. 2012-2016 жылдар аралығында орта есеппен 

экспорт ӛнімінің кӛлемі 1,53 млн. долларға тең.  2013 жылды алдынғы 2012 

жылмен салыстырғанда экспорттың құндық кӛлемінің ӛсу қарқыны  24,4 %,  

2014 жылды алдынғы  2013  жылмен салыстырғанда 2,63 %,  2015 жылды  2014 

жылмен салыстырғанда экспорттың ӛсу қарқыны  87 % құраған. 2016 жылы бұл 

кӛрсеткіш 116 % құрап, жалпы тауар номенклатурасы бойынша экспорттың 

ӛсімі байқалды (кесте 24). 
 

Кесте 24 - Қазақстанның бастапқы пішіндегі полимердің 

экспорт/импортындағы  мемлекеттер үлесі, % (ТН СЭҚ 3901)  
 

Елдер  2012 ж. 

үлесі, % 

2013 ж. 

үлесі, % 

2014 ж. 

үлесі, % 

2015 ж. 

үлесі, % 

2016 ж. үлесі, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Барлығы, экспорт  100 100 100 100 100 

Ресей  78.6 67.7 20 46.7 60.3 

Қырғызстан 21 0 4 45.8 21.9 

Тәжікстан  0.4 0 12 5.9 17.7 

Украина 0 0 0 0 0.1 
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24 – кестенің  жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 

Ӛзбекстан 0 32.3 0 0 0 

Әзірбайжан 0 0 64 1.6 0 

Барлығы, импорт  100 100 100 100 100 

Ресей  51.2 52.2 65.4 66.1 69.6 

Ӛзбекстан  1 1 2.2 2.3 12.6 

Корея Республикасы 16.9 18.9 14.8 14.1 7.9 

Тайланд  10.8 9.4 2.5 5.5 2.1 

Қытай 1 1.4 1.8 1.3 1.4 

Сауд Арабия  4.7 9.2 3.9 5.1 1.2 

Германия  3.4 1.1 0.6 0.4 3 

Швеция 5.1 3.4 2.2 1.1 0.4 

Финдляндия 0.6 0.4 1.9 0.2 0.3 

Франция 0.4 0.1 0.1 0.7 0.3 

Белгия 0.1 0 0 0.2 0.1 

Нидерландия  0.4 0 0.2 0.1 0 

Тайбэй, Китай 1.8 2 1.2 0 0 

Бірріккен Араб 

Эмираты 
0.1 0.5 0.2 0 0 

Әзірбайжан 0.7 0 0 0 0 

АҚШ 0.2 0.1 0 0.1 0.1 

Ескерту  [61,81] кӛздері  негізінде автор құрастырған 

 

Бастапқы пішіндегі меншік салмағы <0,94, полиэтиленнің  (ТН СЭҚ 

390110) 2013 жылы экспортталған 150 тоннаның  тұтынушысы  Ӛзбекстан, 

2014 жылы жӛнелтілген. 11 тоннаның тұтынушысы Әзірбайжан мемлекеті,  

2015 жылы  - 75 тонна ӛткізілді, оның 35 тоннасы Әзірбайжан мемлекетіне, 40 

тоннасы  Қырғызстанға жӛнелтілді.  2016 жылы полиэтиленнің  (ТН СЭҚ  

390110)  бастапқы  меншік салмағы  < 0,94 экспорты айтарлықтай ӛсті,  яғни 

202 тонна, тауарды әрі қарай ӛңдейтін Қазақстанда  қуаттылықтың жоқтығынан  

барлығының тұтынушысы Ресей мемлекеті болып отыр (кесте 25).  

Бастапқы пішінді полимердің әлемдік импорт кӛлемінде серіктес-елдер 

рейнингінде Қазақстан  65 орында, ал экспорт кӛлемі бойынша  69 орынды 

иеленеді. Бастапқы пішінді меншік салмағы < 0,94 полиэтилен полимерінің 

әлемдік импорт кӛлемінде серіктес-елдер рейнингінде Қазақстан  76 орында 

болса, экспорт кӛлемі бойынша 89 орынды иеленіп отыр. Алдынғы қатарларды 

Қытай, Ресей, Сауд Арабия, Корея Республикасы, АҚШ, Нидерланды 

мемлекеттері иеленіп отыр [61,81]. 
 

Кесте 25 - Қазақстанның бастапқы пішінді меншік салмағы < 0,94 

полиэтиленнің экспорт/импортындағы мемлекеттер үлесі, % 
 

№ Елдер  2012 ж 

үлесі, % 

2013 ж 

үлесі, % 

2014 ж 

үлесі, % 

2015 ж 

үлесі, % 

2016 ж 

үлесі, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Барлығы, 

экспорт  
100 100 100 100 100 
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25 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Ресей  - 3.2 23.8 25.4 100 

2 Ӛзбекстан  - 96,8 0 0 0 

3 Әзірбайжан  - 0 76.2 64.2 0 

4 Қырғызстан  - 0 10.4 0 0 

 Барлығы, 

импорт  
100 100 100 100 100 

1 Ресей  75.5 72.7 72.3 75.2 68.7 

2 Ӛзбекстан  2.2 3.5 2.8 5.7 8.9 

3 Корея 

Республикасы 
9.3 14.7 13 10.5 8.9 

4 Тайланд  1 2.7 2 2.9 3.6 

5 Қытай 3.2 3.5 3.1 2.4 3.4 

6 Сауд Арабия  0.4 0 0.7 0.5 1.7 

7 Германия  0.1 0.8 0.6 0.3 1.1 

8 Швеция 1.1 0.7 0.6 0.3 1.1 

9 Иран Ислам 

Республикасы 
0.1 0.2 3 0.3 0.6 

10 Латвия 1.5 0 0.1 0.1 0.2 

11 Әзірбайжан 4.2 0.2 0.1 0.2 0.2 

12 АҚШ 0.7 0.1 0 0 0.2 

13 Катар 0.3 0 0 0 0.2 

 Басқалары  0,5 0,2 2,5 1,6 1,2 
Ескерту - [61,81] деректер негізінде автор құрастырған 

 

Қазiргi уақытта Қазақстанда полипропилен ӛңдеу бойынша қуаттарды 

жүктеудiң орташа деңгейi 10-30% құрайды (кесте 26).  Қазақстанда 

«Полипропилен зауыты» ЖШС (Атырау қ.), Ресейден импортталатын 

шикізатпен жұмыс iстейдi. Соңғысы ӛнімдерін экспортқа бағыттаған және 

оларды Ресей, Түркия, Украина, Қытай, Батыс Европаға ӛткізеді. 

 

Кесте 26 - ҚР-да бастапқы пішіндегі полипропилен ӛндірісі  

 
Кӛрсеткіштер 2012 ж. 2013 ж. 2014 

ж. 

2015 

ж. 

2016 ж. 2012-2016 ж 

орташа жылдық 

ӛсу қарқыны,  % 

1 2 3 4 5 6 7 

Бастапқы пішіндегі 

полипропилен ӛндірісі, тонна  

33 130 20 454 23 434 23 688 16 998 - 

Бастапқы пішіндегі 

полипропилен ӛндірісінің ӛсу 

қарқыны, базалық % 

- 61,7 70,7 71,5 51,3 63,8 

Бастапқы пішіндегі 

полипропилен ӛндірісінің ӛсу 

қарқыны,  тізбекті % 

- 61,7 114,5 101 71,5 87,1 

Бастапқы формадағы 

полипропилен  экспорты, 

тонна  

44,034 20,425 24,155 22,094 15,653  
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26 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Бастапқы формадағы 

полипропилен  импорты, 

тонна 

10,173 16,120 18,897 18,020 17,186  

Бірліктің экспорттық құны, 

АҚШ доллары/тонна 
1,319 1,208 1,185 1,046 1,048 

 

Бірліктің импорттық құндық 

мәні, АҚШ доллары/тонна 1,731 1,323 1,661 1,244 1,271 

17,186  (2016 

жылғы экспорт 

саны тонна) 

Ескерту - [61,81] деректер негізінде автор құрастырған 

 

Әрекет етуші ӛндірістердің  шикізатпен қамтылуы, Павлодар МХЗ-да 

ӛңделген мұнай ӛнімдерінің негізінде жүзеге асырылады. ҚР-да бастапқы 

пішіндегі полипропилен ӛндірісінің экспорт және импортындағы мемлекеттер 

ішінен жоғары үлесті Ресей алады (кесте 27).   

 

Кесте 27 - ҚР-да бастапқы пішіндегі полипропилен ӛндірісі 

экспорт/импортындағы мемлекеттер үлесі, % 
 

№ Елдер  2012 ж. 

үлесі, % 

2013 ж. 

үлесі, % 

2014 ж. 

үлесі, % 

2015 ж. 

үлесі, % 

2016 ж. 

үлесі, % 

Барлығы, экспорт  100 100 100 100 100 

1  Ресей  15.4 14 17.3 62.3 90.9 

2  Тәжікстан 0 0.8 0.4 1.5 3.9 

3  Ӛзбекстан  0 0 0 1.7 1.4 

4  Беларусь  0 0 0.3 1.6 0.4 

5  Украина  1.8 0.5 0.4 4 0 

6  Әзірбайжан  0 0 0.1 0.1 0 

7  Қырғызстан  0.4 0.4 0.6 1.7 3.5 

8  Қытай 71.3 66.8 61.5 14.7 0 

9  Түркия 11.1 17.5 19.5 12.4 0 

Барлығы, импорт  100 100 100 100 100 

1  Ресей  50 76.9 73.4 78.5 69 

2  Қытай  4.8 2 6.4 1.3 7.3 

3  Ӛзбекстан  0 0 0 0 6.4 

4  Корея 

Республикасы 
32.9 16.3 14.2 10.9 2.7 

5  Қырғызстан 0 0 0 0.3 0.7 

6  Түркіменстан 2.8 0.6 0 0 2.2 

7  Сауд Арабия  0 0 2.9 1.7 3.6 

8  Германия  0.1 0.4 1.3 1.5 4.5 

9   Түркия  1 0.3 0.3 1.8 0 

10  Иран Ислам 

Республикасы 
4.1 0 0.2 2.4 0.7 

11  Беларусь 0.6 0 0 0.2 0 

12  Әзірбайжан 1.5 0.9 0.7 1 0.5 

13  Басқалары       

Ескерту -  [61,81] деректер негізінде автор құрастырған 
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Тӛмендегі кестелерде пластмассаны бастапқы пішінде ӛндіруде  Қазақстан 

нарығы дамуының жиынтық мәліметтері келтірілген (кесте 28, 29).  

 

Кесте 28 - Пластмассаны бастапқы пішінде (ТН СЭҚ 39) ӛндіруде Қазақстан 

нарығы дамуының жиынтық  мәліметтері  

 
Кӛрсеткіштер 2012 

ж. 

2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 

ж. 

2012-2016 ж. 

орташа жылдық 

ӛсу қарқыны  % 

Мұнайгаз химиялық 

ӛнімдері ӛндірісінің 

кӛлемі, мың. теңге 

19 

377 

568 

16 575 

017 

18 911 

537 

17 880 

857 

23 

647 

485 

- 

Пластмассаны бастапқы 

пішінде ӛндіру, мың. 

теңге 

11 

516 

487 

8 087 

007 

9 661 

772 

8 571 

066 

11 

132 

829 

- 

Пластмассаны бастапқы 

пішінде ӛндіру үлесі, % 

59,4 48,8 51,0 48 47,0 -49,16 

Пластмассаны бастапқы 

пішінде ӛндірудің ӛсу 

қарқыны, базалық % 

- 70,2 83,9 74,4 96,6 65,02 

Пластмассаны бастапқы 

пішінде ӛндірудің ӛсу 

қарқыны,  тізбекті % 

- 70,2 119,5 88,7 129,8 81,6 

Мұнайгаз химиялық 

ӛнімдерінің ӛндірілген 

нақты кӛлем индексі, 

ӛткен жылғы сәйкес 

кезеңге %-бен 

105,4 77,8 101,6 104,2 97,9 -2,6 

Пластмассаны бастапқы 

пішінде ӛндіру, ӛткен жылғы 

сәйкес кезеңге %-бен 

104,7 69,3 104,2 97,7 83,9 -8,04 

Ӛсу коэфициенті  0,99 0,89 1,02 0,94 0,86 - 
Экспорт мәні бойынша 

индекс  141 111 141 105 100 
80,795 

(экспорттық құн 

2016 ж.) 

Импорт мәні бойынша 

индекс 142 163 151 111 100 
980,701 

(импорттық құн 

2016 ж.) 

Ескерту - [61,81] кӛздері негізінде автор құрастырған 
 

Пластмассалар және оның бұйымдарының (ТН СЭҚ 39)  2016 жылы  

экспорттық құны 80,795 мың. АҚШ долларын, ал импорттық құны 980,701 

мың. АҚШ долларын құрады.  

 

Кесте 29 - Пластмассалар және оның бұйымдарының сыртқы сауда ӛсімі 
 

Кӛрсеткіштер  2013/2012 жж. 

% 

2014/2013 жж. 

% 

2015/2014  жж. 

% 

2016/2015 жж. 

% 

Экспорт  -22 27 -26 -4 

Импорт  14 -7 -26 -10 

Ескерту - ХСО «TradeMap» деректері негізінде автор құрастырған 
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Пластмассалар және оның бұйымдарының сыртқы саудасы экспорт 

бойынша 2015 жылы 2014 жылмен салыстырғанда 26 % тӛмендеген, 2016 

жылы  ол кӛрсеткіш  4 % тӛмендеген, импорт бойынша сыртқы сауда ӛсімі 2016 

жылы 10 % тӛмендеген (кесте 30).  

 

Кесте 30 - Пластмассалар және оның бұйымдарының сыртқы сауда айналымы 

мың. АҚШ  доллар 
 

Кӛрсеткіштер 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 

ҚР бойынша жалпы сыртқы 

сауда айналымы  

136 819 

592 

133 503 

116 

120 754 

205 

76 521 585 61 950 102 

Экспорт  92,281,521 84,698,536 79,458,749 45,954,426 36,775,323 

Импорт  44,538,071 48,804,580 41,295,456 30,567,159 25,174,779 

Соның ішінде       

Ӛнім: 39. Пластмассалар және оның бұйымдары 

Экспорт  114,059 89,473 113,987 84,432 80,795 

Импорт  1,397,443 1,594,458 1,485,335 1,093,355 980,701 

Сауда теңгерімі -1,283,384 -1,504,985 -1,371,348 -1,008,923 -899,906 

Ескерту - ХСО «TradeMap»  деректері негізінде берілген 

 

ХСО «TradeMap» деректері негізінде берілген (жалғасы И-Қосымшада) 

2012-2016 жылдар аралығында пластмассалар және оның бұйымдарының 

сыртқы сауда айналымы балансында экспорт кӛлемі тек - полипропилен (ТН 

СЭҚ 390210)  және «қалдықтар, пластмастан қалдықтар мен сынықтар»  (3915) 

позициялары бойынша  ӛскен. 

Аталған позициялар бойынша экспорттың жиынтық кӛлемі 2016 жылы 

45,4 мың. тоннаны немесе 61,2 млн. АҚШ долларын құрады,  2012  жылы  

экспорт полипропилен (ТН СЭҚ 390210)  позициясы бойынша 44 мың. тонна 

немесе 58 млн. АҚШ доллары кӛлемінде жүзеге асырылды.    

Пластмассалар және оның бұйымдарының 2016 жалпы  жылғы экспорт 

кӛлемі 80,795 мың АҚШ долларға бағаланса, импорт кӛлемі 980,701 мың. 

долларды құрады (кесте 31). Соның ішінде,  экспорт кӛлемі бойынша үлесті 

Ресей - 53,1 %, Қырғызстан Республикасы - 17,5 %, Ӛзбекстан -13,9 %, 

Тәжікстан 6,5 %, Түркіменстан - 2,9%, Әзірбайжан 1,4 %  мемлекеттері алады.  

Ал импорт кӛлемі бойынша Ресей - 48,1 %, Қытай -20,2 %, Германия-5,1 %, 

Корея Республикасы - 3,3 %, Ӛзбекстан  - 2,8 % және т.б. мемлекеттер алады. 

 

Кесте 31 - ҚР-да пластмассалар және оның бұйымдары экспорт/импортындағы 

мемлекеттер үлесі, % 

 
№ Кӛрсеткіштер 2012 

жылда  

үлесі, % 

2013 

жылда   

үлесі, % 

2014 

жылда   

үлесі, % 

2015 жылда   

үлесі, % 

2016 

жылда   

үлесі, % 

Экспорт, барлығы  100 100 100 100 100 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ресей  33.6 40 46.6 51.8 53.1 

2 Қырғызстан  6.9 11.1 11.6 12.3 17.5 
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31 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 

3 Ӛзбекстан  6.7 9.8 8 10.1 13.9 

4 Тәжікстан  0.9 3.1 4.2 5.4 6.5 

5 Түркменстан 1.6 2.8 1.8 2.9 2.9 

6 Әзірбайжан 2.8 3.5 3.9 2.9 1.4 

7 Қытай  36.4 18.6 15.6 4.4 0.8 

8 Грузия 1.1 1.7 1 1.1 0.8 

9 Ауғанстан  2.6 2.5 1 0.8 0.7 

10 Түркия 5.7 4.9 5 3.7 0.4 

11 Беларусь 0 0.6 0.3 0.5 0.2 

12 Басқалары       

Импорт, барлығы 100 100 100 100 100 

1 Ресей 36.4 36.5 40.6 43.4 48.1 

2 Қытай 19.8 23.9 22.9 22.6 20.2 

3 Германия 6.3 5.7 4.5 4.9 5.1 

4 Корея 

Республикасы 
8.4 7.3 7 5.3 3.3 

5 Ӛзбекстан 1 0.8 0.8 0.9 2.8 

6 Түркия 5.2 4.6 5.8 4.2 2.8 

7 Америка ҚШ 1.6 1.7 1.5 1.3 2.2 

8 Беларус 1.9 1.4 1.6 1.6 1.7 

9 Италия  1.1 1.4 1.2 1.3 1.6 

10 Ұлыбритания 0.9 0.9 1.1 1 1.3 

11 Франция 1.8 1.3 1.1 1.1 1 

12 Польша 1.5 1.5 1.2 1.1 0.9 

13 Бельгия  0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 

14 Украина 1.7 1.5 1.2 1.4 0.9 

15 Қырғызстан  0.7 0.8 0.9 0.9 0.5 

16 Басқалары       

Ескерту - [81]  кӛзі негізінде автор құрастырған 

 

Қазақстанда қуаттылық  салыстырмалы түрде ӛте тӛмен ӛнімділік 

кӛрсеткіштерімен сипатталады (кесте 32). 

«Алматы қаласының ӛңірлік қаржы орталығының рейтинг агенттігі» АҚ 

мәліметі бойынша 2016 жылы бастапқы пішінді пластмасс ӛндірісі 8 млрд. 

тенгеге, басқалай негізгі органикалық химиялық заттар ӛндірісі 9 млрд. тенгеге 

бағаланды. 

 

Кесте 32 - Бастапқы формадағы  пластмасса ӛнімділігі, млн$/адам 

 
Елдер Ӛнімділігі Ара қатынасы 

Норвегия 1,42 9,46 

Германия 0,67 4,46 

Қазақстан 0,15 1 

Ескерту -  БД KAZNEXINVEST, ҚР ҚМ КТК және АРКС ресми деректері негізінде 

 

http://kz.rfcaratings.kz/6079
http://kz.rfcaratings.kz/6079
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Бензол - мұнай химиясының негізгі шикізаты бола отырып, қазіргі 

уақыттағы еліміздегі  базалық мұнай-химия ӛндірісінің алғашқы тауары деп 

атауымызға болады. Бензолдан пластмассалық бұйымдар, полистирол, 

медициналық дәрілер тағы басқа кӛптеген заттар алынады. Ӛндірісте бензолды 

пайдаланатын негізгі секторларға капролактам, стирол және фенол ӛндіру 

салалары жатады. Сондай-ақ, бұл ӛнім химия кәсіпорындарында бензолдан 

алынатын ӛнімдердің үлкен ассортиментін, атап айтқанда, нитробензол, 

алкилбензол, альфаметилстирол және басқаларын алуға қолданылады.  

Мұнай бензолы бензин фракцияларын каталитикалық риформингтеу, 

толуол мен ксилолды каталитикалық гидроалкиляциялау процесстерінде, 

сондай-ақ, мұнай шикізатын пиролиздегенде, синтетикалық талшықтар мен 

каучуктерді, пластмассалар, бояулар және басқа органикалық синтез ӛнімдерін 

алуға қажетті шикізаттар ретінде алынады [85]. 

«АМӚЗ» ЖШС - де   2016 жылға  4650 мың. тонна шикі  мұнай ӛңделу 

барысында  8000 тонна бензол ӛндірілген (бастапқы сынама),  ал 2017 жылы 

5500 мың. тонна мұнай ӛңдеу барысында 133000 тонна бензол ӛндіру 

жоспарланып отыр.Мұнайды терең ӛңдеу кешені 01.07.2017 жылы іске 

қосылады деп жоспарланып, қазіргі уақытта технологиялық себептермен 

кейінге шегерілуде. Нақты уақытта бензол тек Ресей мемлекетіне  экспортқа  

жіберілуде. «Бензол», «бензол»>50% тауарының  сыртқы сауда айналымы  

тӛмендегі кестеде кӛрсетілген (кесте 33). 
 

Кесте 33 - «Бензол», «бензол» >50 % тауарының  сыртқы сауда айналымы, 

(мың. АҚШ доллары) 
 

№ Кӛрсеткіштер 2012 

жыл 

2013 

жыл 

2014 

жыл 

2015 

жыл 

2016 жыл 

1 2 3 4 5 6 7 

Барлық, экспорт 0 0 2,430 1,425 3,346 

1 Ресей  0 0 2,430 1,425 2,085 

2 Финляндия 0 0 0 0 1,261 

Барлық, импорт 248 258 298 125 134 

1 Ресей 246 258 298 125 134 

2 АҚШ 2 0 0 0 0 

Сауда балансы, барлығы   -248 -258 2,132 1,300 3,212 

1 Ресей  -246 -258 2,132 1,300 1,951 

2 Финляндия 0 0 0 0 1,261 

3 АҚШ -2 0 0 0 0 

Экспортталған мӛлшер, барлығы, 

тонна 
0 0 5,146 3,273 13,663 

1 Ресей 0 0 5,146 3,273 8000 

2 Финляндия 0 0 0 0 5,663 

Импортталған мӛлшер, барлығы, 

тонна 
349 296 494 241 808 

1 Ресей 349 296 494 241 808 

2 АҚШ 0 0 0 0 0 

Экспорттағы мемлекеттер үлесі, 

% 
100 100 100 100 100 
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33  -  кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Ресей  - - 100 100 62.3 

2 Финляндия - - 0 0 37.7 

Импорттағы мемлекеттер үлесі, 

% 
100 100 100 100 100 

1 Ресей 99.2 100 100 100 100 

2 АҚШ 0.8 0 0 0 0 

Экспорт мәні бойынша индекс - - 171 100 235 

1 Ресей 0 0 171 100 146 

2 Финляндия - -   1,261 

Импорт мәні бойынша индекс 198 206 238 100 107 

1 Ресей 197 206 238 100 107 

2 АҚШ - -   0 

Ӛнім: 2707109000 Басқа да 

мақсатқа бензол, барлық экспорт 
- - 2,295 1,425 3,346 

1 Ресей - - 2,295 1,425 2,085 

2 Финляндия - - 0 0 1,261 

 Барлық, импорт - - 298 125 132 

1 Ресей - - 298 125 132 

 Сауда балансы, барлығы   - - 1,997 1,300 3,214 

1 Ресей - - 1,997 1,300 1,953 

2 Финляндия - - 0 0 1,261 

Экспортталған мӛлшер, барлығы, 

килограмм 
- - 3,381,900 3,273,400 13,812,871 

1 Ресей - - 3,381,900 3,273,400 8,149,571 

2 Финляндия - - 0 0 5,663,300 

Импортталған мӛлшер, барлығы, 

килограмм 
- - 494,438 241,112 607,610 

1 Ресей - - 494,438 241,112 607,610 

Экспорт мәні бойынша индекс - - 161 100 235 

1 Ресей  - - 161 100 146 

2 Финляндия - -    

Импорт мәні бойынша индекс - - 238 100 106 

1 Ресей - - 238 100 106 

Ескерту - [81]  кӛздері негізінде автор құрастырған 

 

2014-2015 жылдар аралығында «Бензол» 270710, «бензол» > 50%  ӛнімі 

құндық  мәндегі экспорттық ӛсімі – 41 % - ға тең және барлығы Ресей 

мемлекетінінің үлесінде. 2015-2016 жылдар аралығында  құндық  мәндегі 

экспорттық ӛсімі -135 %, оның 46 % Ресей мемлекетінің үлесінде.  2014-2015 

жылдар аралығында импорттың ӛсімі - 58 %-ға тең болған, оның барлығы 

дерлік Ресей мемлекетіне тиесілі. 2015-2016 жылдар аралығындағы импорт 

ӛсімі - 7 %-ға тең,  сондай-ақ ол да Ресейге  тиесілі. 

Нақты уақытта «АМӚЗ» ЖШС -  нен ӛндіріліп жатырған мұнай-химия 

ӛнімі бензолдың нарықтық бағасы ӛнімнің ӛзіндік құнына байланысты, яғни 

оны дайындауға кеткен шығынға сәйкес әр айда әртүрлі. 2017 жылдың маусым 
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айында 1 тонна бензолдың құны 180  мың. теңгені құрады, мамыр айында ол 

баға - 170 мың. теңге болды.  

Қазақстан Республикасында шығарылатын мұнай-химикаттарына: 

негізгі органикалық химиялық заттар  (ТН СЭҚ 29) жатады. Мұнай-

химикаттарын шығару ӛндірісі жақсы дамып келе жатыр деп айтуға болады. 

Шығарылатын негізгі органикалық химиялық заттарға: біратомды спирттер,  

гликольдер (екі атомды: диолдар), кӛп атомды, циклдік спирттер және олардың 

қоспаларын шығару, полиэфир спирттерін, полиамид, карбидті смолалар мен 

бастапқы формадағы аминосмолалар ӛндіру, пропиленгликоль, этиленгликоль, 

ӛзге де жай  ацеклисті эфирлер т.б. жатады (кесте 34). Мұнай-химикаттарын 

ӛндірумен  «ПМХЗ» ЖШС, Компания «Нефтехим Ltd»  ЖШС  айналысады 

[84]. 

 

Кесте 34 - Қазақстан Республикасында мұнай-химикаттары ӛндірісі  

 
Кӛрсеткіштер 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2015/20

16 жж. 

абс.ӛсім 

+,- 

2015/2016 

жж. ӛсу 

қарқыны,

% 

Мұнайгаз химиялық 

ӛнімдері ӛндірісінің 

кӛлемі, мың теңге 

19 377 

568 

16 575 

017 

18 911 

537 

17 880 

857 

23 647 

485 

5,766 

628 

132,2 

Басқа негізгі 

органикалық 

химиялық заттарды 

ӛндіру, мың теңге 

7 861 

081 

8 488 

010 

9 249 

765 

9 309 

791 

12 514 

656 

3,204 

865 

134,4 

Басқа негізгі 

органикалық 

химиялық заттарды 

ӛндіру үлесі, % 

40,6 51,2 49,0 52 53,0 - +1 

Мұнайгаз химиялық 

ӛнімдерінің 

ӛндірілген нақты 

кӛлем индексі, ӛткен 

жылғы сәйкес 

кезеңге, %-бен 

105,4 77,8 101,6 104,2 97,9 - -6,3 

Басқа негізгі 

органикалық 

химиялық заттарды 

ӛндіру, ӛткен жылғы 

сәйкес кезеңге %-бен 

106,5 90,3 99,2 111,0 110,7 - -0,3 

Ӛсу  коэфициенті  0,06 1,16 0,98 1,06 1,13 0,07 - 

Ескерту - [61,81]  кӛздері  негізінде автор құрастырған 

 

2012-2013 жылдар аралығында экспорттың құндық мәндегі ӛсімі -21 %-

ға тең, 2013-2014 жылдар аралығында кӛрсеткіш 50 %-ға тең, 2014-2015 

жылдар аралығында  - 8 % болса,  2015-2016 жылдар аралығында - 21 % тең 

болған. 2016 жылы экспорт құны 27,921 мың. АҚШ долларын құрады.  

 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAC&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F113050104425745770612%2Fabout%3Fgl%3Dkz%26hl%3Dru&ei=cVMYU9evEqaR5ATWpoAI&usg=AFQjCNE1nlNWQbLvklWwyexRuuFWFxiozg&bvm=bv.62577051,d.bGE
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Кесте 35 - Органикалық химиялық заттардың (ТН СЭҚ 29) сыртқы сауда 

айналымы,  мың АҚШ  доллар  
 

Кӛрсеткіштер 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 

Ӛнім: 29 Органикалық химиялық заттар 

Экспорт  32,670 25,792 38,617 35,417 27,921 

Импорт  211,286 222,720 190,735 188,217 172,398 

Сауда теңгерімі -178,616 -196,928 -152,118 -152,800 -144,477 

Ескерту - [81,89]  кӛздер  негізінде автор құрастырған 

 

Импорттың құндық мәндегі ӛсімі 2012-2013 жылдар аралығында 5 % 

құраса, 2013-2014 жылдар аралығында кӛрсеткіш -14 % құрап, 2014-2015 

жылдар аралығында импорттың ӛсімі 1 % құраған, ал 2015-2016 жылдарда 

кӛрсеткіш - 8 % құрады. 2016 жылғы органикалық химиялық заттар ӛндірісінің 

импорттық құны 172,398 мың. АҚШ долларына тең болды (кесте 35). 

Органикалық химиялық заттардың (ТН СЭҚ 29) сыртқы сауда 

айналымының жалғасы К-Қосымшада берілген.  Қазақстанда  органикалық 

химиялық заттарыи 2016 жылы Ресей - 73,6 %, Украина - 18,9 %, Қырғызстан - 

3 %, Қытай - 2,8 % , Египет - 0,8 %, Тәжікстан - 0,6 %, АҚШ - 0,2 %,  

Түркіменстан мемлекеттеріне – 0,1 % экспортталған.2016 жылы Ресей - 49,1 %, 

Қытай -23,5 %, АҚШ 4,7 %, Германия - 4,5%, Корей Республикасы -  3,7 %, 

Венгрия - 2,5 %, Үнді -2,5  %, Италия - 1,2 %, Франция- 1,1 %, Оңтүстік 

Африка - 1 %, Ұлыбритания - 1 %  және т.б. елдерден Қазақстанға 

органикалық химиялық заттар импортталған [81,84]. 

ҚР шығарылатын ақырғы мұнай-химия өнімдеріне: резина-техникалық 

және пластмассалық  бұйымдар жатады. Резинатехникалық бұйымдар 

ӛнеркәсiптің барлық салаларында дерлік қолданылады. Әуе, cу, автомобиль, 

темiржол кӛлiгi мен энергетикалық қондырғыларды пайдалануда  ұзақ тұратын 

және сенiмдi резиналық, резина металдық және резина маталық нығыздауды 

пайдаланусыз мүмкін емес. Ауылшаруашылығы техникасында, әртүрлі 

машиналар мен тетіктерде тағылатын белдiктер мен жең пайдаланылады. 

Машина жасау мен құрылыста резиналық амортизаторлар, тіреуiштер мен 

басқа да созылмалы күш бұйымдары қолданылады. Ӛнеркәсiптiң тау-кен 

ӛндіруші, кӛмір, металлургиялық салалары жүктерiнің кӛбiн конвейерлiк 

ленталармен тасиды. Құрылыста және кӛлікте резиналық маталар мен 

герметикадан жасалатын пневматикалық бұйымдар пайдаланылады.Резина  

және  пластмасса бұйымдарының әлемдік химиялық ӛнеркәсіптегі жалпы  

кӛлемі натуралдық мәнде 37 467 мың.  тонна. Жылдар бойынша талдау Таяу 

Шығыс  пен  Африка  елдерінің  ӛндіріс  кӛлемін  3 627  мың. тоннадан      8 340  

мың. тоннаға дейін ӛсіріп, химиялық ӛнеркәсіп сегментінде 22%-ды құрады. 

Екінші орында 8 101 мың. тоннамен Солтүстік Америка мемлекеті алады. Одан 

кейінгі орынды  Қытай алады, ӛндіріс кӛлемі  5 001 мың. тонна немесе жалпы 

әлемдік химия ӛндірісі кӛлемінің 13 % - ын алады. 2005-2015 жылдар 

аралығында әлемдік ӛндіріс кӛлемі 2,4 есе ӛскен. Азия және Тынық мұхит 

ӛңірлері, сонымен қатар Батыс Еуропа елдері  шамамен бірдей үлеске ие 12,4 %  

және 12,2 %, сәйкесінше  4 661 мың. тонна  және  4 580  мың. тонна. 2016 жыл 
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қорытындысы бойынша Қазақстанда резина және пластмасса бұйымдарының 

ӛндірісі кӛлемі 160 млрд. теңге, яғни химиялық  ӛндірістің   10,6 % және ӛңдеу 

ӛнеркәсібінің 2,1 % - ын құрады. Кӛпжылдық қарқынды секторда тұрақтылық 

байқалды, бірақ  2015 жылы сала дағдарыстық құбылысқа қарсы тұра алмады 

және елдегі ӛндірісте  10,5 % -ға тӛмендегенін кӛрсетті.Натуралдық белгіде ең 

үлкен ӛсім құбыр және құбыршек (29,7 % - ға немесе  39,8 мың. тоннаға дейін), 

пластикалық есіктер, терезе және  оның бӛліктері (25,4 %-ға немесе  8,2 мың. 

тонна), және полиэтилен қаптары, сӛмкелер  (12,8 %-ға, 3,6 мың. тонна)  

сегментінде байқалды. Едәуір тӛмендеу пластмассадан (59,9 % - ға аз) 

асханалық, асүйлік және үй тұрмысына қажетті заттарда байқалды. 

2016 жылдың 1 тоқсанның мәліметтері бойынша ӛндірушілер 

пластмассалық  құбыр және құбыршек сұраныстың 87,8 % - ын, полиэтиленнің  

97,9 % - ын,  бірақ  резиналық  бұйымдар сұраныстың барлығы 3,1 % - ын ғана  

(қалғаны импорталады)  қамтамасыз етіп отыр (кесте 36). Пластмассадан үй 

тұрмысына қажетті заттарды  ӛндіру меншікті ӛндіріспен тек  20,6 % - ы ғана 

жабылып отыр [62]. Қазақстанда  резина  және  пластмасса бұйымдарының 

ӛндірісі кӛлемі (Қ- Қосымшада берілген). 

 

Кесте 36 - Резина және пластмасса ӛнімдері ӛндірісі  (кг.) 

 
Кӛрсеткіштер 2016 ж.  

(1-тоқсан) 

2015 ж. 

 (1-тоқсан) 

Ӛсім, % 

Резинадан құбыр (труба), 

құбыршек (шланг),  түтік 

құбыры  (рукава), тұтқа 

(трубка)  

104 477 102 402 2,0  % 

Пластмассадан құбыр, 

құбыршек,  түтік құбыры, 

тұтқа 

39 763 257 30 644 084 29,7 % 

Пластмассадан тақталар, 

плиталар, пленка, жұқалтыр 

(фольга) 

11 366 849 11 271 266 0,8  % 

Полиэтиленнен қап және 

сӛмкелер 

3 596 971 3 187 710 12,8  % 

Пластмассадан есіктер, 

терезе, балама бұйымдар 

8 235 766 6 568 856 25,4  % 

Пластмассадан тұрмыстық 

заттар  

649 719 1 620801 -59,9  % 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті,  ҰЭМ ҚР  мәліметтері  

 

Қазақстандағы әрекет етіп жатырған кәсіпорындар негізінен  дайын 

пластмасса және резина бұйымдарын ӛндіруге шоғырланған, яғни тауарлар 

үшін қораптар, пластмасса плитасы,  шинаға арналған камера және пішіндер, 

құрылыс пластик бұйымдары (пластик терезелер, резина техникалық 

бұйымдар).  Ӛнімдердің соңғы тұтынушылары ӛндірістік кәсіпорындар,  сауда 

кәсіпорындары  және құрылыс компаниялары болып табылады.   

2017 жылдың 31 шілдесіне «КазДата» деректері бойынша  резина және 

пластмасса бұйымдарын ӛндіретін 1944 кәсіпорын тіркелген. 
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Резина және пластмасса бұйымдары ӛндірісінен аймақтық тұрғыда 2016 

жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы бойынша Алматы қаласы  

кӛшбасшылықта - 5,8 млрд. теңге (2015 бірінші тоқсанына 45,7% артық). 

Ӛңірдің  ҚР - дағы үлесі 18,7%. Ӛңірдің едәуір компанияларының ішінде, 

мысалы  ПВХ  саласында мамандандырылған, терезе, есік, витраж және ілеспе 

ӛнімдерден «ТехнОВиД Плюс» ЖШС, «AGS Стройиндустрия» ЖШС, «Асыл» 

ӛнеркәсіп - сауда компаниясын атап ӛтуге болады. 

Екінші орында - Астана (ҚР - ғы үлесі 13,8 %, салада ӛнім ӛндірісі 4,2 

млрд. теңге, алдынғы жыл кӛрсеткіштеріне қатысты 24,5 % артық). Ӛңірдегі ірі 

кәсіпорындар - «Қазақстан құбыр зауыты» (жылыту, сумен қамту, және 

кәріздендіру үшін полимерлік құбырлар), «Р.Е.Т.» ЖШС (PET - ыдыс, PET -

бӛтелке үшін қақпақ дайындау  PET - преформа). 

Үшіншілікте  Алматы  облысы (ҚР - ғы үлесі 11,9 %, 3,7 млрд. теңге – 

алдынғы жылмен салыстырғанда  4,3 % - ға артық). Ӛңірде жұмыс жасайтын 

компаниялар арасында, мысалы,  «Penoplex РК» ЖШС (Жылу ӛткізбейтін 

материалдар ӛндірісі  бойынша «Пеноплэкс холдинг» ресей кәсіпорнының 

ӛңірлік ӛкілі), «Plast Invest Production» ЖШС (полиэтилен құбыры және ілеспе 

ӛнімдер),  «Galaksi» ЖШС (ПВХ және полипропилен құбырлары, пластик 

бейіні  және т.б.) [62,86]. 

 

Кесте 37 - 2016 жылдың сәуір айына ӛндіруші кәсіпорындардың бағалары, 

теңге/кг 

 
№ Кӛрсеткіштер 2016 ж. 2015 ж. 2016/2015  

жылдағы ӛсім, % 

Резина бұйымдары ӛндірісі  

1 Резина құбыршегі және  түтік құбыры,  

арматураланған немесе құрамдастырылған 

2 927 1 002 192,1% 

Пластмасса бұйымдары ӛндірісі  

2 Этилен полимері, пропилен, 

винилхлоридтен қатты құбыр, тұтқа және 

құбыршек,  

574 442 29,9% 

3 Полиэтиленнен тақта, пленка, жұқалтыр 645 444 45,3% 

4 Стирол полимерінен тілім, пленка, 

жұқалтыр 

647 633 2,2% 

5 Пластмасадан терезе, терезе қораптары,  

терезе алды тақтайы 

1 615 991 63,0% 

 

6 Пластмассадан есіктер және есік 

қораптары 

1 124 1 014 10,8% 

Ескерту - ҚР Статистика Комитеті,  ҰЭМ ҚР  мәліметтері 
 

Резина бұйымдары сегментінде жыл ішінде ӛндіруші - кәсіпорындары жең 

және құбыршегіне бағаны 3 есе кӛтерді, 2016 жылдың сәуір айының 

қорытындысы бойынша олардың килограмы 2927 тенгеден болды (кесте 37).  

Этилен полимерінен құбырлар мен құбыршек,  пропилен және 

винилхлорид 22,9% - ға, килограмы 574 теңгеге қымбаттаған. Полиэтилен 

тақтасы және пленканың бағасы 45,3% - ға яғни килограмы 645 теңгеге дейін 
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қымбаттаған.  Пластик терезелер және терезе алды тақтайы 63 %-ға, килограмы 

1615 теңгеге дейін ӛскен. Есік және есік қораптары 10,8 %-ға, яғни 1124 теңгеге 

жоғарлаған.  

 

Кесте 38 - ҚР-да резина  және  резина бұйымдарының сыртқы сауда айналымы, 

мың. АҚШ доллары 
 

Кӛрсеткіштер 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 

Ӛнім: 40 Резина  және одан дайындалатын бұйымдар  

Экспорт  22,973 18,554 11,687 9,454 9,364 

Импорт  707,800 733,477 614,481 454,544 415,865 

Сауда теңгерімі -684,827 -714,923 -602,794 -445,090 -406,501 

Ескерту – ХСО «TradeMap»  мәліметтері негізінде құрастырылған 

 

2012-2016 жылдардағы  ҚР-да резина  және резина бұйымдарының сыртқы 

сауда айналымы Л-Қосымша толықтырылған.2016 жылдың қорытындысы 

бойынша резина және пластмасса бұйымдарының импорт кӛлемі 581 млрд. 

теңге болды. Алдынғы жылға қарағанда резина және пластмасса 

бұйымдарының  импорт ӛсімі 14 % - ға артық және ӛткен 5 жылмен 

салыстырғанда орта жылдық ӛсім  17 % - ды құрады.  Импорттың жүйелі ӛсімі  

саланың келешекті екенін кӛрсетті (кесте 38, сурет 10).  

 

 

Сурет 10 - 2011-2016 жж. резина және пластмасса бұйымдары импортының  ӛсу 

серпіні, % және мың.теңге 

 
Ескерту - Автор құрастырған 
 

Зерттеулер кӛрсеткендей, мұнай-химия ӛнімдерін бастапқы ӛңдеу 

бойынша және резина мен пластик бұйымдарына  отандық нарықта   қуыс бар. 

Пластмасса және резина бұйымдарының  ақырғы тұтынушылары, яғни машина 

жасау, құрылыс,  ӛңдеу ӛнеркәсібі, сауда, тамақ ӛнімдері ӛндірісі салалары 

экономиканың маңызды салалары бола отырып, басымды және келешекті 

салаларға жатады.Қазақстан нарығына полимердің  басты жеткізушілері болып 

ТМД елдері (полиэтилен, полипропилен, полистирол) және Қытай, ЕС 

мемлекеттері,  Иран, Ислам Республикасы, Сауд Арабия  және Оңтүстік Корея 

табылады. Қазақстанда мұнай-химия ӛнімдерін, соның ішінде полимерлерді 

тұтыну тенденциясы – ұзақ мерзімді деп болжаймыз, бұны тауарлар және 

қораптамалар ӛндірісінде  оларды  тұтынудың  жан басына шаққанда артуынан 

http://rfcaratings.kz/wp-content/uploads/2017/04/image0032.png
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байқауымызға болады. Сонымен қатар,  қысқа мерзімді келешекте Қазақстанда 

мұнай-химия ӛнімдеріне деген сұраныстың  бірден жоғарлауына әзірге  

жағдайлар  жоқ. Бұл оны тұтынатын негізгі салалардың ішкі нарығының 

жетілмеуіне байланысты, сондықтан мұнай-химия нарығы үшін мүмкіндік ӛсім 

нүктесіне жету, оны қолданудың, аясын кеңейту болып табылады. Бірақ кейбір 

сегменттер жақсы, қарқынды кӛрсетуі де  мүмкін. Сондықтан, елдегі ішкі 

нарықтың жағдайын қарастырамыз (сурет 11).   
 

 
 

Сурет  11 - Қазақстан Республикасының мұнайгазхимияның ішкі нарығы 
 

Ескерту - АӚҚО РА мәліметтері негізінде құрастырылған 

 

ХСО «Trade Map» деректер базасының ақпаратына сай, Қазақстаннан 

шығатын негізді мұнай-химия ӛнімінің экспортталу кӛлемі  2008 – 2016 жж. 

аралығында 28,5 есеге ӛскен, 2,2 ден 63,7 млн. АҚШ долларына дейін. Ішкі 

сұранысты қанағаттандыру үшін қуаттылықтың жеткіліксіз  болуы базалық 

мұнай-химия ӛнімдеріне сұраныстың динамикалық ӛсуі айтарлықтай кӛлемде 

импорт есебінен қамтамасыз етіліп отыр. Әлемдік және ұлттық сауданы 

қамтып,  елімізде  ӛндірілетін мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттігін  

кешенді бағалау RCA индексі  негізінде жүргізілді. Бұл индекс толықтай да, 

жеке тауарлар бойынша да осы топтағы экспорт пен импорттың қатынасы 

арқылы ӛндірілетін тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін бағалауға мүмкіндік 

береді.  Ішкі экономикалық қызметтегі тауар номенклатурасының әрбір бабы 

бойынша  кӛрсеткіш Қазақстанда  ӛндірілетін мұнай-химия ӛнімдері бойынша 

есептелді.  

 

 

 

 

  



 

 

Кесте  39 - RCA кӛрсеткішінде белгісі  1-ден тӛмен тауарлар топтамасы  RCA <1 
мың. АҚШ  доллар ы  

Жылдар Барлығы  Қытай Ресей Кырғызстан Тәжікстан Ӛзбекстан Беларуссия Түркіменстан Әзірбайжан Армения  Түркия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ӛнім: 29 органикалық химиялық заттар 

2012 0,074 14,341 0,100 12,071 0,088 0,056 29,45 3,380 - - 33,58 

2013 0,066 0,016 0,106 0,010 0,125 0,002 0,085 0,006 0,020 - - 

2014 0,104 0,007 0,130 0,012 0,149 0,003 0,157 0,002 0,001 - 0,009 

2015 0,125 24,043 0,224 0,019 0,160 1,735 0,298 - 0,009 - - 

2016 0,110 0,0130 0,165 14,229 0,116 0,009 0,023 0,021 0,040 - - 

Ӛнім: 39  Пластмассалар және одан дайындалатын ӛнімдер      

2012 0,039 0,071 0,036 0,388 0,483 0,269 0,000036 0,001 0,715 0 0,042 

2013 0,032 0,024 0,035 0,449 1,574 0,394 0,013 0,010 1,661 1,729 0,033 

2014 0,039 0,027 0,045 0,517 2,498 0,389 0,006 1,055 4,651 0 0,033 

2015 0,051 0,009 0,061 0,733 3,020 0,553 0,014 0,021 1,958 0,110 0,045 

2016 0,056 0.006 0,061 1,980 3,614 0,276 0,006 0,002 1,398 0 0,008 

Ӛнім: 3901 Бастапқы пішіндегі  этилен полимері 

2012 0,005 1,206 0,009 315,789 6,277 1,183 - - 0,767 - 38,145 

2013 1,902 1,985 2,464 -  62,774 4,610 - 40,922 - 25,360 

2014 0,059 1,988 0,018 0,519 - 2,485 196,465 - 0,116 - 1,075 

2015 0,011 1,322 0,007 0,018 1,559 2,286 229,540 - 0,420 - 59,214 

2016 0,021 1,408 0,018 0,355 106,453 12,932 86,986 - 43,835 - 60,958 

Ӛнім: 3902 Пропилен  полимері  және басқа да бастапқы пішіндегі  олефиндер 

2012 
0,871 15,946 0,475 +0,113 

 

- +0,109 0,047 0,241 0,129 - 11,074 

2013 0,391 18,274 0,099 +0,058 +0,112 - - 0,079 0,110 - 30,753 

2014 0,322 4,248 0,094 +0,084 +0,055 - 0,049 - 0,112 - 25,228 

2015 0,458 2,271 0,534 3,55 +0,238 0,275 4,858 - 0,145 - 4,932 

2016 0,240 1,853 0,317 2,935 +0,492 0,185 0,047 0,323 0,071 - 0,040 

Ӛнім: 3903 Бастапқы пішіндегі  стирол полимерлері 

2012 0,002 -6,213 -4,426 0,007 - - - - - - 0,014 

2013 0,005 -8,298 0,002 0,021 - - - - - - 0,010 

2014 0,007 -5,825 0,001 - - - - - - - 0,032 

2015 0,001 0,255 0,003 0,003 - - 0,047 - - - 0,042 
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39 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 0,005 0,267 0,003 - - 0,023 - - - - 0,060 

Ӛнім: 3903190009  Жалпы мақсаттағы полистирол 

2012 - 0,083 - - - - - - - - 0,009 

2013 - 0,022 - - - - - - - - - 

2014 0,020 0,004 0,020 - - - - - - - 0,027 

2015 - 0,505 - - - - - - - - 0,024 

2016 0,003 0,128 0,003 - - - - - - - 0,013 

Ӛнім: 3903110000 Кӛбіктенетін полистирол 

2012 0,869 - - - - - - - - - 0,014 

2013 0,002 - 0,001 - - - - - - - 0,010 

2014 0,999 - - - - - - - - - 0,032 

2015 0,051 - 0038 - - - 0,004 - - - 0,042 

2016 0,023 - 0,001 - - - - - - - 0,060 

Ӛнім: 390319 Бастапқы пішіндегі  полистирол (кеңейтілгенді қоспағанда) 

2012 0,514 0,083 -3,166 - - - - - - - 0,009 

2013 0,666 0,022 -4,802 - - - - - - - - 

2014 0,017 0,004 0,019 - - - - - - - 0,027 

2015 0,807 0,050 7,628 - - - - - - - 0,024 

2016 0,003 0,408 0,039 - - - - - - - 0,013 

Ӛнім: 3904 Винилхлорид  полимері  немесе бастапқы пішіндегі  галогенирлік  олефиндер  

2012 0,014 -12,444 0,058 - - - - - - - 2,568 

2013 0,0002 -24,637 0,001 0,016 - - - - - - 2,878 

2014 0,165 -29,120 0,831 0,039 - - - - - - 2,247 

2015 0,131 -26,459 0,753 0,032 - -     - - - - 1,764 

2016 0,082 -25,836 0,541 0,153 - 0,013 0,021  - - 0,0007 

Ӛнім: 3905 Винилацетат  полимері немесе  бастапқы пішіндегі  басқа да винилдік  эфирлер 

2012 0,002 0,325 0,0082 0,004 +0,014 - - - - - 0,010 

2013 0,006 0,738 0,246 - +0,008 - - - - - 0,059 

2014 0,008 0,911 0,461 - +0,004 - - - - - 0,037 
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39 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2015 0,006 1,151 0,499 0,005 - 0,003 - 0,002 - - 0,029 

2016 0,003 0,45 0,002 0,248 0,004 - - 0,017 - - 0,045 

Ӛнім: 3906 Бастапқы пішіндегі  акрилді полимерлер  

2012 0,009 2,203 0,009 0,104  0,003 - 0,001 0,101 - -0,412 

2013 0,009 4,176 0,002 0,062  - - - 0,108 - -0,712 

2014 0,005 0,205 0,002 0,036  0,006 0,178 - - - -0,008 

2015 0,004 1,876 0,001 0,005  0,691 1,048 - 0,071 - -0,628 

2016 0,001 0,005 0,001 0,095 0,002 0,001 0,264 - - - -0,817 

Ӛнім: 40 Резина  және резина бұйымдары 

2012 0,0015 0,002 0,002 0,578 +0,052 2,793 0,026 0,327 6,639 - 0,001 

2013 0,014 0,005 0,029 0,219 +0,031 0,170 0,001 0,004 3,009 - 0,003 

2014 0,009 0,003 0,001 0,234 +0,044 1,224 -20,529 0,107 1,212 - 0,005 

2015 0,013 0,001 0,007 5,439 +0,038 +4,367 0,008 0,089 8,150 - 0,011 

2016 0,001 0,001 0,008 +56,82 +0,037 +9452 14,72 1,095 0,089 - 0,031 

Ӛнім: 270710  Бензол 

2012 - - - - - - -     

2013 - - - - - - -     

2014 - - - - - - -     

2015 - - - - - - -     

2016 0,016 - 0,010 - - - -     

Ескерту – Автормен есептелінген 
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Алынған нәтижелер үш негізгі топ бойынша біріктірілді: 

 RCA>1 кӛрсеткіші белгісіндегі тауарлар топтамасы. Нақты тауарлар 

экспорттық бағытты айқын кӛрсететіндер, олар сыртқы нарыққа жеткізіледі,  

  RCA кӛрсеткішінде белгісі  бірліктен тӛмен, бірақ  0-ден жоғары 

тауарлар тобы. Нақты топтағы тауарлар ішкі  нарықта бәсекеге қабілетті.  

  RCA кӛрсеткішінде белгісі  1-ден тӛмен тауарлар топтамасы. Нақты 

топтың тауарлары  халықаралық, ішкі нарықта экспорттық әлеуетке ие емес. 

Олар негізінен локальдық нарықта нарық қуысына ие.  

Бәсекеге қабілеттіліктің жоғарғы деңгейіндегі СЭҚ ТН тауарлар  топтары  

келтірілген,  яғни  пластмассалар және одан дайындалатын ӛнімдер бойынша 

RCA>1 Қырғызстан  Республикасына  2016 жылғы экспорт кӛлемі  14,111 мың 

доллар, импорт кӛлемі 4,878 мың. доллар есебінен  2016 жылы  RCA > 1 

индексі 1,980-ді құраған. >1 жоғары кӛрсеткішке ие тауар ұлттық нарықта және 

әлемдік нарықта  бәсекеге қабілетті деп саналады. Кӛшбасшы жағдайды 

иеленсе де,  импорт кӛлемі экспорт кӛлемінен айтарлықтай артық.Тәжікстанға 

экспорт кӛлемі  2012 жылы 1,002 мың. долларды құраса, 2013 жылы  2,732 мың. 

долларды құраған, яғни 1730 мың долларға артқан.  2014 жылы экспорт кӛлемі  

4,807 мың. доллар, 2015 жылы 4,540 мың. доллар, ал  2016 жылы экспорт 

кӛлемі  2015 жылмен салыстырғанда 737 мың. долларға  артып,  5,277  мың. 

долларды  құраған, пайыздық үлесі 16,2  % құрап отыр. Платмассалар және 

одан дайындалатын ӛнімдердің экспортының кӛлемі  2016 жылы 2012 жылмен 

салыстырғанда 5 есеге артқанын кӛреміз.  Ал импорт кӛлемі  2012 жылдан  

2016 жылдар аралығында  0-ге тең. Осыдан  RCA>1 индексі жыл сайын артып, 

2016 жылы 3,614 құрады. Бұл соңғы 5 жылда импорт кӛлемінің болмауымен 

түсіндіріледі.Түркменстан  Республикасымен сыртқы экономикалық 

қатынастар бойынша  пластмассалар және одан дайындалатын ӛнімдердің 

бәсекеге  қабілеттілігін бағалауда 2014 жылы  RCA  индексі  1,055 - ке тең. Бұл 

кӛрсеткіштің артуы Қазақстанда ӛндірілетін  пластмассалар және одан 

дайындалатын ӛнімдердің Түркменстанға экспорты 2,030 мың долларды құраса, 

ал импорт кӛлемі 0-ге тең болған. Нәтижесінде 2014 жылы СЭҚ ТН 39 тауар 

тобы  RCA  индексінің артуымен байқалды.Әзірбайжан мемлекетіне  Қазақстан 

Республикасынан пластмассалар және одан дайындалатын ӛнімдердің 2015 

жылғы экспорт кӛлемі 2,424 мың. долларды құраған, сәйкесінше импорт кӛлемі 

643 мың. доллар шамасында, 2016 жылы экспорт кӛлемі 1,162 мың доллар, 

импорт кӛлемі 569 мың долларды құраған. Осыған сәйкес  RCA>1 кӛрсеткіші  

2015 жылы 1,958 - ді құраса, 2016 жылы 1,398 құрады. Кӛрсеткіштің оң 

нәтижеде  болуы  елдегі СЭҚ ТН 39 тауар тобы  бойынша импорт кӛлемінің 

азайуымен түсіндіріледі.Талданған  кестеден кӛретініміз  RCA кӛрсеткішінде 

белгісі  1-ден тӛмен тауарлар топтамасы  (RCA <1) ғана құралып отыр. (кесте 

39) Ол дегеніміз мұнай-химия тауарларының әлемдік нарықта бәсекеге 

қабілетсіздігін, оны кӛтеруге шаралар қолданылу қажеттілігін білдіреді.  Сол 

үшін  ішкі нарықта сала ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігін, импорттың енуі 

кӛрсеткішін және ішкі нарықтағы отандық ӛндіріс тауарлары үлесінің әлемдік 

ӛндірістегі елдері үлесіне қатынасын кӛрсететін  ICIM  кӛрсеткішін қолданып 

бағалау жүргіземіз (кесте 40). 
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Кесте 40 - ҚР-да ӛндірілетін  мұнай-химия ӛнімдерінің ішкі (ICIM) және 

сыртқы  (RCA) бәсекеге қабілеттілігін салыстыру  

 
Ӛнімдер Импорттың енуі 

кӛрсеткіші 

ICIM 

кӛрсеткіші  

RCA 

кӛрсеткіші 

Бастапқы пішінді пластмасса 1,03 0,02 0,056 

Бастапқы пішіндегі 

полипропилен 

0,96 0,9 0,240 

Полиэтилен 1 0,1 0,021 

Полистирол 0,92 0,02 0,005 

Бензол 0,8 0,1 0,016 

Негізгі органикалық химиялық 

заттар 

0,73 1 0,110 

Резина және оның бұйымдары 1,7 0,01 0,001 

Ескерту - Автормен есептелінген 

 

Әлемдік нарықта бастапқы пішіндегі полипропиленнің ӛндіріс кӛлемі 62,2 

млн. тонна, полистирол - 25,1 млн. тонна, бензол - 42,9 млн. тонна, басқа негізгі 

органикалық химиялық заттар 878,90  млрд. доллар. Жүргізілген бағалаудан  

басқа негізгі органикалық химиялық заттардың ел ішіндегі бәсекеге 

қабілеттілігінің жоғары екенін кӛреміз.Сонымен қатар, бензол  ӛнімі нақты 

уақытта тек экспортқа бағытталып отыр. Химиялық ӛнеркәсіп ӛнімдерінің 

маңызды ондығына кіре отырып оның отандық кәсіпорындардың да 

қолданылуына жол ашылуы керек.  Бензол бензиннің құрамында болады, әр 

түрлi пластмассалардың ӛндiрiсi, синтетикалық резина,  дәрi, бояулар үшiн 

бастапқы  шикiзат  болып табылады.  Бензол  бастауы  болатын ароматикалық 

кӛмірсутектер пластмассалардың физикалық салмағында 30 %, кәушіктер мен 

резиналарда  66 %, синтеткалық талшықтарда  80 %-ды құрайды. Бұл тұрғыда 

Қазақстандағы бензолдың ӛнеркәсіптік ӛндірісі мұнай-химия саласын дамытуда 

үлкен маңызға ие.   АМӚЗ - да бензол 2015 жылы іске қосылған каталитикалық 

риформинг қондырғысында (CCR) ӛндіріледі. 2016 жылы CCR қондырғысы 

бензолды бӛліп алатын отындық баламасына кӛшірілген. Осының арқасында 

АМӚЗ - де бензолды бӛліп алу арқылы сапасы жақсартылған, экологиялық таза 

отын болатын жоғарыоктанды бензин ӛндірісі артты [73].  

Ӛндірістегі инновациялық технологиялар автомобиль бензиндерінің 

сапасын Кедендік Одақтың Техникалық регламентіне сәйкес, оның 

құрамындағы бензолды 1 пайызға дейін тӛмендетпек. Ароматикалық 

кӛмірсутектер ӛндірісі кешенінде бензолды бӛліп алу блогы ӛнімді 99,9 % таза 

шығара алады. Мұндай сапалық кӛрсеткіш халықаралық стандарттарға жауап 

береді және ӛнімді әлемдік нарыққа шығаруға мүмкіндік береді. Зауытта, 

мысалы, бензолды ӛндірудің айлық жоспары 500 тоннаны құрайды. Бұл кӛлем 

бензин құрамындағы бензолды 5 тен 1 пайызға дейін азайтуға жеткілікті. 

Осыдан автомобильден шығатын улы заттар азайып, қоршаған ортаны ластау 

барынша тӛмендейді. «ҚазМұнайГазҰК» АҚ Атырау мұнай ӛңдеу зауытындағы 

ароматикалық кӛмірсутектер ӛндірісі кешені құрылысын АҚШ, Оңтүстік 

Корея, Қытай және Таяу Шығыс елдерінде қолданылатын және әлемдік 

компаниялар жасақтаған тиімді технологиялармен жабдықтауда.  
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Кесте 41 - Тауарлық бензолдың  сапалық кӛрсеткіштері  

 
Кӛрсеткіштер Техникалық 

параметрі 

Сапасы Ауысымы 

Тазалығы,  % ASTM D 4492 99,9 Ауысымға  1 рет (іске қосу), күніне 1 рет рет 

Күкірттің  ppm (салмақ) ASTM D 7183 0,5 Ауысымға  1 рет (іске қосу), күніне 1 рет рет 

Сыртқы түрі Визуалды ашық, 

мӛлдір 

Ауысымға  1 рет (іске қосу), күніне 1 рет рет 

Құрамы,  %  

-гексан 

-нафтендер C6 

-бензол 

-парафины C7 

-толуол 

ASTM D 4492     0,1 

0,04 

99,93 

0,01 

0,01 

Ауысымға  1 рет (іске қосу), күніне 1 рет рет 

Қату нүктесі, градус ASTM D 852/ 

ASTM D 6875 

5,4 Талап бойынша (іске қосу), талап бойынша 

Қышқылды шаю  түсі  ASTM D 848 0,1 Ауысымға  1 рет (іске қосу), күніне 1 рет рет 

Құрамындағы толуол  ASTM D 4492 0,01 Ауысымға  1 рет (іске қосу), күніне 1 рет рет 

Ескерту - [73] деректері негізінде алынған 

 

Орталық  зауыт  зертханасынан алынған  қорытындыға  сәйкес құйылған 

тауарлық мұнай ӛнімі 545 тазартылған бензол талаптарына сәйкес келеді және 

сапасы бойынша АСТМ Д 4734-08 халықаралық стандарт талаптарына  жауап 

бере алады (кесте 41). Жүргізілген бағалау елдің, ӛңірдің бәсекеге қабілеттілігі 

деңгейінің артуына ықпалын тигізетін  тауарларды анықтауға мүмкіндік берді. 

Келесідей экспортқа бағытталған ӛнеркәсіп тауарларының  дамуыда маңызды, 

олар  басқа да негізгі органикалық химиялық заттар ӛндірісі, бастапқы 

формадағы пластмасса,  бастапқы формадағы синтетикалық каучук 

ӛндірісі.Басым тауарлық топтамалар ішкі нарық конъюнктурасына, сонымен 

қатар, кӛлем және халықаралық нарықтың әлеуеттік ӛсіміне байланысты 

анықталды.  ҚР-ы бойынша басымды тауар топтамалары: үлес салмағы  0,94 

немесе одан артық полиэтилен, полипропилен, үлес салмағы  0,94 –тен кем  

бастапқы формадағы полиэтилен, пропилен сополимері, басқа 

компоненттермен қосылмаған  ПВХ, бутадиен, бастапқы пішіндегі бутадиен 

каучугі, полиуретандер, полиэтилентерефталат ӛнімдері болып 

табылады.Бүгінде кӛптеген елдер мұнай химиясы саласының дамуына қомақты 

қаржы салуда. Танымал ғалым, академик Н.К.Нәдіров атап ӛткендей, 

кӛмірсутек шикізатына бай қойнау - Қазақстанда мұнай химиясы ӛндірісін 

кеңінен дамытуға барлық мүмкіндік бар.  Осылайша, тарауда анықталған 

нәтиже ҚР - да  жақын келешекте  полипропилен, полиэтилен, бутадиен 

пропилен сополимері т.б. жалпы полимер ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін 

кӛтеру қажет. Оны зерттеу жұмысымыздың үшінші тарауында қарастырамыз. 

 

2.3 Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

мәселелері 

Мұнай мен газды терең ӛңдеу сапалы ӛнімдер ӛндіру және мұнай химиясы 

ӛндірісін шикізатпен қамтамасыз ету мәселелерін шешеді.Зерттеу барысында 
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еліміздегі мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы ӛзекті 

мәселелер қатары анықталып талданды және олар тӛмендегідей (кесте 42):  

 

Кесте  42 - Қазақстанның мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудың үш деңгейлік  бағалануы  

 
Кӛрсеткіштер Қалыпты Орташа Тӛмен  

Технологиялық артта қалу және негізгі ӛндірістік 

қорлардың  жоғарғы тозу деңгейі 

 +  

Мұнай-химия секторы кәсіпорындарының тӛмен 

инновациялық белсенділігі 

  + 

Инвестициялық үрдістің жеткіліксіз тиімділігі    + 

Инвесторларды сақтандыру шарттарының 

дамымағандығы  

  + 

Ішкі нарықтың жетілмеуі  +  

Нормативтік-құқықтық реттеудің жеткіліксіздігі  +  

Инфрақұрылымдық және ресурстық-шикізаттық  

шектеулер  

 +  

Кадрдың жетіспеушілігі  +  

Экологиялық жағдай  +  

Жобалардың уақытында орындалмауы   + 

Ескерту -  Автор құрастырған    

 

Кестеден байқағанымыздай, мұнай ӛңдеу және мұнай-химия ӛнеркәсіптері 

мұнай мен газды ӛңдеу тереңдігі бойынша дамыған елдерден әзірше артта 

қалып тұр, ал отандық МӚЗ мен ГӚЗ ӛндірілген мұнай, газ ӛнімдері әлемдік 

деңгейдегі талаптарды қанағаттандыра алмауда.Қазақстанда мұнай-химия 

ӛндірісінің дамуын   тежейтін  негізі себеп,  кӛмірсутек шикізатын ӛңдеу 

бойынша жеткілікті қуаттылықтың  болмауы, мұнай-химия және мұнайгаз 

ӛңдейтін кәсіпорындарда технологиялардың ескіруі және тозуы, дайын ӛнім 

және ӛндірілген шикізатты жеткізу үшін құбырлар жүйесінің  жетілмеуі, мұнай-

химия секторы кәсіпорындарының тӛмен инновациялық белсенділігі, ішкі 

нарықтың жетілмеуі, нормативтік-құқықтық реттеудің жеткіліксіздігі, кадрдың 

жетіспеушілігі, жобалардың уақытында орындалмауы.  

Технологиялық артта қалу және негізгі өндірістік қорлардың  жоғарғы 

тозу деңгейі. Мұнай-химия кешенінде қуаттылық шекті жүктеу деңгейіне  

(82—100% ӛнімнің жеке түрлері бойынша) жетуі тиіс. Негізгі ӛндірістік 

қорлардың тозу деңгейі 2016 жылы 39 %, қондырғылар 41 %, қондырғының  

түрлері бойынша тозу деңгейі 100 % дейін құрады. Қондырғылардың едәуір 

бӛлігінің  пайдалану мерзімі 20 және одан да жоғары. Қолданыстағы 

технологиялар жоғары ресурс сыйымдылығымен ерекшеленеді. Химиялық 

және мұнай-химиялық базалық ӛнімдер бойынша кәсіпорындардың 

қуаттылығы 80-90 % - дан артық емес жүктелген. Физикалық тозған және 

моралды ескірген негізгі технологиялық қондырғылар, басқа да обьектілердің 

жоғары деңгейі байқалады.  

Мұнай-химия секторы кәсіпорындарының төмен инновациялық 

белсенділігі. Экономиканың секторлары бойынша белсенді кәсіпорындардың 

санынан инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі 2016 жылды 2012 
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жылмен салыстырғанда химия ӛнеркәсібі бойынша үлесі 57,5 % 

құрайды.Ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық ұйымдардың 

кӛпшілігінің материалды-техникалық базасы қазіргі уақытта жаңартуды талап 

етеді. Ғылыми кадрлардың біраз жылыстауы орын алды.  

Инвестициялық үрдістің жеткіліксіз тиімділігі және мәселелері. Мұнай-

химия ӛндірісі үшін жоғары капитал сыйымдылығы және ӛтеу мерзімінің 

ұзақтығы (5-7 жылдан артық), ішкі ӛндірістік байланыстың қиындығы тән 

(оның салдары тек бір технологиялық тізбекке салынған инвестицияның 

тиімділігі жеткіліксіз болады). Сонымен қатар:  

 таза монополияға қатысты анықсыздық, нашар дамыған 

инфрақұрылым және заманауи химиялық ӛндірістегі  алғашқы бӛлініс 

қуаттылығында cәйкес талаптардың жеткіліксіздігімен байланысты жоғары 

инфрақұрылымдық және шикізаттық тәуекелдер; 

 келешекте экологиялық қауіпсіздік деңгейіне талаптардың қатайуына 

байланысты обьектілерге, ӛндіріс, сондай-ақ тауарға да жоғары экологиялық 

тәуекелдер.  

Мұндай жағдайда қарастырылатын ӛзара қарама-қарсы екі нұсқа неғұрлым 

инвестициялық тартымды болып табылады. Біріншісі - тауарлық ӛнім 

шыққанға дейін технологиялық топтың аз санды ӛндірісін дамыту, екіншісі – аз 

шығынды және ӛтеу мерзімі қысқа технологияға қаржы салу. Құралдарды тарту 

банк несиесі пайызының жоғары болуымен қиындайды, оған қарағанда 

инвестиция тарту тиімдірек. Кейбір несие берушілер несиені кепілдендіру үшін 

кәсіпорыннан үлесті талап етеді. Қазақстанның қаржылық нарығында  

экономикалық құралдарының жеткіліксіздігі және компаниялардың оларды 

пайдалануға қабілетсіздігі инвестициялық үрдістің дамуын айтарлықтай шектеп 

отыр.Шетелдік инвестициялар осы күнге дейін Қазақстан мұнай-химиясының 

дамуында айтарлықтай ролді ойнап отырған жоқ, олар негізінен арзан шикізат 

пен жұмыс күші және сәйкесінше тӛмен экологиялық талаптарға  бағытталған,  

не  тек біздің ӛткізу нарығымызды жаулап алуға тырысады.  

Сонымен қатар, Қазақстанда шетел инвестицияларын сақтандыру 

шарттары дамымаған. Ӛндіруші салалар табиғат құбылыстарына тәуелді 

болады, онда болатын апатты жағдайлар, ӛнімді ӛндіру шығынына және мұнай-

химия ӛнімін ӛндіруші кәсіпорын экономикасының тӛмендеуіне әкеп 

соқтырады.  Мұнай-химия ӛнімдерін  ӛндіруді сақтандырудың тиімді жүйесін 

дамыту ӛндірістің бәсекеге қабілеттілігін және тиімділігін арттырушы, 

инвестициялау тәуекелін тӛмендетуші, қаржы ресурстарын пайдалануға деген 

мүмкіндікті арттырушы негізгі фактор болып саналады. 

Ішкі нарықтың жетілмеуі. Қазақстанда мұнай-химиялық  ӛнімдерін 

тұтыну кӛлемі ортаәлемдік деңгейден кейін қалды. Қазақстан ЖІӚ-ің ағымдық 

деңгейімен жан басына шаққанда  пластикті  қазіргі уақытқа қарағанда 1,5-3 есе 

тұтыну қажет. Оған алдымен мұнай-химия ӛнімдерін тұтынушы дәстүрлі 

салалардың  (құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, қораптама) 

жеткіліксіз дамуы және олардың ЖІӚ - гі үлесі  деңгейінің мардымсыздығы  

себепші болды.Мысалы,  Польшада бұл салалардың ЖІӚ - гі үлесі Қазақстанға 

қарағанда 1,3-3 есе кӛп. Сонымен қатар, осы салаларда мұнай-химия ӛнімдерін 
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тұтыну деңгейі  мұнай-химия ӛнімдерін алмастырушы ӛнімдерді (метал, бетон, 

ағаш, әйнек, табиғи талшық, табиғи былғары және т.б.) тұтынумен байланысты 

ӛте тӛмен болып отыр. Қазақстанда ТКШ  жүйесінде полипропиленді тұтыну 

1,3 % - тен тӛмен, әлем бойынша бұл кӛрсеткіштің мәні пластиктік 

құрастырылымды пайдалануды  есепке алғанда 35 % - дан жоғары.  

Нормативтік-құқықтық реттеудің жеткіліксіздігі. Саланы нормативтік-

құқықтық реттеудің әрекеттегі механизмінің кемшіліктеріне мыналарды 

жатқызуға болады:  

 мұнай-химия кәсіпорындарына келешекті есепке алып, мүмкіндікті 

және  неғұрлым келешекті бағыттар бойынша даму қажеттіліктеріне ақша 

ағындарын қайта тарату тиімділігіне бағытталған кәсіпорын қызметі мен 

құқықтық жағдайын реттейтін заңның жеткіліксіздігі;  

 ішкі және сыртқы қиындықтар және заманауи шетелдік 

технологияларға қол жетімділіктің және жетекші әлемдік ӛндірушілер 

деңгейінде ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін химиялық 

ӛнімдер ӛндірісі бойынша технологиялық қондырғылардың кешенді жеткізілімі 

тұрғысындағы күрделі жағдайлар; 

 ӛткізу нарығында әрекеттегі және болжамды шектелген шараларды 

есепке алғанда, бәсекеге қабілеттіліктің тӛмендеуіне алып келетін,  мұнай-

химия ӛнімдерінің жеке түрлеріне шет елге шығарылатын тауарларға 

салынатын баждың болуы; 

 ҚР Кеден Кодексінде кедендік бақылау бойынша жүргізілетін шаралар 

айқын кӛрсетілмеген, бұның ӛзі компанияларға экспорттық міндеттемелерін 

уақытында орындауға мүмкіндік бермейді; 

 ішкі нарықта қажетті немесе импорттың орнын алмастыратын ӛнімнің 

жаңа түрін ӛндіру, энергия үнемдеуді ынталандыратын, қоршаған ортаға кері 

әсерді тӛмендетуге бағытталған жобалар, кӛмірсутек және миниралды 

шикізатты терең ӛңдеуді арттыруға бағытталған әрекеттегі механизмнің 

жоқтығы. 

Инфрақұрылымдық және ресурстық-шикізаттық  шектеулер. Мұнай-

химияның тұрақты дамуы кӛмірсутек шикізатынсыз мүмкін емес. Алғашқы  

жеңіл кӛмірсутектерді мұнай ӛңдеу кәсіпорындарынан мұнай, табиғи газ және 

газ конденсаттарынан алады. Қазақстанда мұнай-газ шикізатының барлық 

газдық бӛлігі ӛңделмейді. Олар артық жағдайда жағуда пайданылады, ал 

кӛбінесе шырақтарда ӛртенеді. Мұнай ӛндірудің ілеспе газдарында 

кӛмірсутектерден басқа күкіртті сутек болады, ал оны тазартпай жағуға 

болмайды. Табиғи газдың әлемдік кӛрсеткіште 12 % - ы терең ӛңдеуге 

жатқызылса, біздің елде оның кӛрсеткіші әлі де мардымсыз.Түрлі кен 

орындарының мұнайлары бір-бірінен физикалық-химиялық параметрлері 

бойынша ерекшеленетіндіктен, олардың бәсекелестік артықшы-лықтары 

кешенді қолдану процесінде анықталатындығын ескеру қажет. Басқа жағынан 

алғанда, мұнаймен бірге ӛндірілетін ілеспе газ да жеке кӛмірсутектер 

фракцияларының құрамына байланысты, ерекше шикізат болып есептеледі. 

Егер олардың кейбір түрлері негізінен метаннан құралатын болса, онда 
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энергияның мұндай кӛзі оны отын ретінде  қолдануға жарамды.Кен 

орындарында мұнаймен бірге ӛндірілетін ілеспе газдар майлы газдар типіне 

жатады, сол себепті, этан, пропан, бутан сияқты жеке кӛмірсутектердің жоғары 

құрамымен сипатталады, яғни, сәйкес технологиялық үлгілерді  қолданғанда, 

дайын ӛнімдердің кӛптеген түрлерін алудың маңызды кӛзі болып табылады.  

Қазақстан Еуразия континентінің ортасында орналасқан және мұнай- химиясы 

ӛнімдерін нарыққа тікелей ӛткізу арналары жоқ. Осыған байланысты дайын 

мұнай-химия ӛнімдерінің ӛзіндік құнындағы тасымалдауға байланысты бӛлігі, 

республика ішіндегі тасымалдау бойынша кӛрсеткіштерді ескергенде, оның 

құнының ӛсуіне айтарлықтай әсерін тигізеді. 

Мұнай-химия дамуының инфрақұрылымдық шектеліміне сонымен қатар 

меншікті портының болмауы да жатқызылады.   

Кадрдың жетіспеушілігі. Ұзақ уақыт бойы экономиканы реформалағанға 

дейінгі білікті жұмысшылар және инженерлік-техникалық кадрлар  

пайдаланылды.  Қазіргі уақытта мұнай-химиясы үшін кадрларды дайындау 

және қайта дайындау жүйесі жоқ, әсіресе орта буындар бұзылған. Салалық 

ғылыми және жобалау конструкторлық ұйымдарда ғылыми  қызметкерлердің 

саны қысқарды, сапалық құрамы ӛзгерді. Бұрынғы кезең кадрлары  қартаюда, 

кӛптеген ғылыми ұйымдарда  жас мамандарды тарту және орнықтыру үшін 

жағдай әлі де жеткіліксіз. Техника мен технологиялардың заманға сай деңгейін 

кӛрсететін біліктілік талаптарының және жұмыскерлер жауапкершілігінің 

нақты түрлерінің жоқтығы. Бұндай жағдайда ӛндірісті кадрмен қамтамасыз ету 

қиын. 

Экологиялық жағдай. Мұнай-химия ӛнеркәсібі қоршаған ортаны қатты 

ластайды. Атмосфераға зиянды заттарды  тастау бойынша мұнай-химия 

ӛнеркәсіп салаларының ішінде оныншы орынды, табиғи су қоймаларына ағын 

суларды тастау бойынша - екінші орынды алады. Су ресурстарын пайдалану 

деңгейі бойынша мұнай-химия ӛнеркәсібі қара және түсті металлургиядан 

озады, тек электроэнергетикаға ғана орын береді. Судың айтарлықтай бӛлігі 

технологиялық үрдіске пайдаланылады, осының ӛзі ағынды  сулардың 

ластануына алып келеді.Мұнай ӛңдеу ӛндірісінде зиянды қалдықтар мен 

заттардың шығысын азайту,  қоршаған ортаны қорғау, оның жағдайын 

жақсарту мәселелері соңғы кезде ӛзекті мәселеге айналып отыр. Бұл 

мәселелерді шешкенде,  экономикалық және экологиялық мәселелер қарама-

қайшы келетіндіктен, бұл критерийлер бойынша шешім іздегенде олардың  

ымыралық  мәнін тауып, оны тиімді шешім ретінде қабылдау керек болады. 

Кей жағдайда экономикалық кӛрсеткіштерге қарағанда экологиялық 

кӛрсеткіштер басым мәнге ие болуы да мүмкін. Атырау МӚЗ-ы бойынша 

атмосфераға зиянды заттарды шығаруды тӛмендету бойынша негізгі табиғатты 

қорғау шаралары кестеде келтірілген (кесте 43).  
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Кесте 43 - Мұнай ӛңдеу ӛндірісінде табиғатты қорғау шаралары 

 
 

Шараның атауы 

Барлық шығару, г/с  

Ескертпе 

Табиғатты 

қорғау  

шараларын

сыз 

Табиғатты 

қорғау 

шараларын 

есептегенде 

 

Аминмен кӛмірсутек газдарын тазалау: 

- күкіртті сутек 

 

 

210,7 

 

 

49,7 

қалған Н2S 

технологиялық 

пештерде 

жандырады 

Күкіртті-сілтілік (щелочность) ағындар мен 

технологиялық конденсаттарды гетерогендік 

каталикалық қышқылдандыру тәсілімен тазалау 

 қалдық 

сульфидтер  

50 мг/л кем 

SO2 концентра-

циясы бойынша 

Түтін газдарын 3 сатылық сепарациялау және 

элоктролитикалық тұндыру арқылы тазалау: 

- катализаторлық шаң 

 кебу түтін 

газдары  

(1,862 г/с) 

 

Коксті қыздырғанда, буландырғанда, тоңазытқанда 

кӛмірсутек қалдықтарын жинау буыны 

42,6 0  

Технологиялық пештердің түтін газдарын тазалау:  

- кӛміртек тотығы; 

- азот тотығы; 

- азоттың екі тотығы 

 

95,5 

97,8 

25,1 

 

32,6 

32,6 

1,67 

 

Ескерту - «АМӚЗ», Ecokronos  ЖШС, 2017ж. мәліметтері 

 

Атмосфераға тасталатын жалпы зиянды заттар келесі техникалық 

шешімдердің кӛмегімен азайтылады: 

 экологиялық таза ӛнімдерді ӛндіру және шығару, мұнай ӛнімдеріндегі 

күкіртті азайту; 

 газосеператорларды және жаңа факельдік қондырғыны салу мен 

қолдану; 

 ӛндірісті микропроцессорлық автоматты реттеу, арақашықтықта 

бақылау, сигнал беру және қорғау (апатқа қарсы қорғау) жүйесімен қамтамасыз 

ету; 

 резервуарлық парктерде герметизациялау жүйесін қолдану; 

 теміржол цистерналарына мұнай ӛнімдерін ысырапсыз құю [87]. 

Мұнай-химия ӛндірісінде экологиялық қауіпсіздіктің деңгейін кӛтеру үшін 

келесі шараларды жүргізу қажет: 

 экологиялық жағдайды талдау және мұнай-химия ӛндірісінің 

қауіптілігін бағалау, мүмкін болатын апаттық жағдайларды және зиянды 

заттарды қоршаған ортаға тастауды азайту жолдарын құру; 

 зерттеу тәсілдерін және су бассейндерін бақылау, негізгі экологиялық 

зиянды компоненттер (ЭЗК) мен олардың кӛздерін анықтауды, ЭЗК-ді тастауды 

тӛмендету тәсілдерін біріктіретін мониторингті құру және ендіру; 

 мұнай-химия ӛнімдерін ӛңдірудің негізгі технологиялық процестерін 

қарқындандыру және кешенді зерттеу арқылы ӛндіріс экологиясының деңгейін 

кӛтеру; 
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 технологиялық жабдықтарды қайта жаңарту, соның ішінде 

технологиялық процестер режимдерін бақылау және басқарудың автоматты 

жүйелерін ендіру, ЭЗК-ің тастауды тӛмендету мақсатында, мұнай ӛнімдерін 

ӛңдеудің тереңдігін және ӛнімділігін арттыру. 

Бензиннің сапасын арттыру талаптары: октандық санды арттыру; 

қозғалтқыштан шыққан газдың түтіндігін азайту; олардағы азот тотығын, 

кӛміртекті азайту; сондай-ақ ӛзіндік тұтануды болдырмау және 

қозғалтқыштардың таза және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, бензиндерді 

компаундирлеу (араластыру) үшін оттекті қоспаларды, мысалы, алкилді 

эфирлер, спирттерді кеңінен қолданудың қажеттілігін тудырады. Батыс Еуропа 

елдерінің қабылданған стандарттарында бірнеше маңызды шектеулер  бар – 

бензинде оттегінің құрамы – 2 % кӛлемнен кем емес, ароматты 

кӛмірсутектердің жалпы құрамы - 35-40 % - ға  дейін, бензолдың құрамы - 1-2   

%-ға  дейін. Ресей мен Қазақстанда, ӛкінішке орай, әзірше жағдай айтарлықтай 

сәтті емес. Техника жағынан үлкен кедергі жоқ. Негізгі кедергі, Батыстағы 

сияқты, экономика сұрақтарында. МӚЗ-ы қымбат импорттық этил сұйықтарын 

қолданғанның ӛзінде, оттекті қоспаларды қолданғанға қарағанда анағұрлым 

арзан бензин алады.Автокӛліктері кӛп қалалардың экологиялық жағдайын 

жақсартудың басқа жолы бензинге жуғыш тұндыру қоспаларын қолдану. Бұл 

қоспалар қоректену жүйелерінің детальдарына шӛгінділерді болдырмайды және 

отын шығынының артуына және жұмысы ӛтелген газдармен бірге зиянды 

заттардың шығуына кедергі жасайды.Мазут негізінен жылыту орталықтарында 

отын ретінде қолданылады, ал одан ең қымбат мұнай ӛнімдерін алуға болатыны 

белгілі, мысалы, Қазақстанда ӛндірілмейтін  майлау майлары. Мұнайдың бұл 

бӛлігінен гудрон алынады, ал ол елімізде үкіметтің басым міндеттерінің біріне 

жататын, бүгінгі таңда жол құрылысына аса қажетті битум ӛндіру үшін шикізат 

болып табылады. Мазутты жаққанда онымен қатар қазақстандық мұнайлардың 

ауыр фракцияларында жиналатын қымбат металдар (ванадий, никель, кобальт) 

жоғалады. Егер бұларға мазуттың құрамында 2 % дейін жететін және ауаға 

күкіртті газдар түрінде тасталып, қышқыл жаңбыр ретінде қайтып түсетін  

күкіртті қоссақ, онда жанудың пайдалары оның зияндарына айналады. 

Республикада табиғи және синтетикалық майлар ӛндірілмейді, олар 

дерліктей сырттан жеткізіледі. Дистилляттық және қалдық табиғи майлар 

мұнай қалдықтарынан, мысалы, мазуттан алынады, ал синтетикалық майлар 

кӛпкезеңді мұнай-химиялық синтездеу арқылы алынады. Бізде мазут ары қарай 

майларды ӛндіруге қолданылмайды, ол негізінен қазандық отынын алуға 

жұмсалады, яғни тиімсіз қолданылады [79].   

Қазақстан жыл сайын, бағасы шикі мұнайдың бағасынан 5 есе қымбат,  

шамамен 350 мың. тонна мұнай майларын тұтынады.  Ӛзімізде  мұнай 

майларын ӛндіруге жарамды мұнай мен газ бола тура, импортты майларды 

сатып алуға мәжбүрміз, яғни, олар біріншіден, шетел ӛндірісін 

инвестициялаймыз, екіншіден, майларды жергілікті мұнайдан ӛндіргенмен 

салыстырғанда, айтарлықтай қымбат бағаға аламыз. 

Жобалардың уақытында орындалмауы. Ел экономикасы үшін айрықша  

маңызды жобалардың іске асуының баяулылығынан Қазақстан елеулі 
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шығындарды кӛтеруде. Шикізаттық емес экспорт мемлекетіміздің  

индустриалды-инновациялық бағдарламасының негізгі индикаторы. Мысалы, 

2019 жылға мұнайгаз ӛңдеу ӛнімдерінің экспорты 2012 жылмен салыстырғанда 

41 есе арту қажет, бірақ ол әзірге 64 %-ға  тӛмендеді. Отандық  мұнай-

химияның  осалдығы тек инвестицияның тапшылығында және әлсіз 

мемлекеттік ынталандыруда емес, сонымен қатар мықты ғылыми-техникалық 

базаның жоқтығында болып отыр. Ғылыми серпілісте жұлқыныс үшін қомақты  

қаражат қажет, жаңа химиялық технологияны құру үшін минималды 

шығынның ӛзі 100 млн. долларға бағаланады. Әрекеттегі салық жүйесі шикізат 

ағымының терең ӛңделуіне ынталандырмай отыр.Соңғы кезде елімізде мұнай-

химия саласын кластерлі үлгі  бойынша дамыту мәселелері жиі талқылануда. 

Кластерлі үлгіні  дамыту үшін, бірінші кезекте оның бастапқы тізбегін 

шикізатпен қамтамасыз ету қажет және нарықта бәсекеге қабілетті соңғы 

мақсаттық ӛнімдерді ӛндірудің экономикалық тиімділігін негіздеу керек. 

Мұнай-химияда Ақтау пластикалық масса зауыты базасындағы битум 

зауыты, Атырау МӚЗ ароматикалық кӛмірсутектер (бензол, параксилол) 

ӛндірісі бойынша кешен, біріккен газхимиялық кешені (БГХК), «Ұлттық 

индустриалық  мұнай-химия технопаркі» (АЭА «ҰИМТ») арнайы 

экономикалық аймағының инфрақұрылымының құрылысы сияқты жобалар 

мұнай-химия кластерінің сұлбасын суреттеу керек еді.2012 жылы үкімет мұнай-

химияның қалыптасуының әлемдік тәжірибесін ескеріп, қосылған құн тізбегін 

құра отырып, ұлттық кластерді дамыту тек айқын артықшылықтар болған 

жағдайда мүмкін болатынын және ол бірінші кезекте мұнай-химияда болу 

керегі айқындады.  Бір жылдан кейін 2020 жылға дейін әлеуетті ұлттық 

кластерлерді қалыптастыру Концепциясы қабылданды, онда мұнай-химиялық 

кластері үшін ұйымдық құрылымды анықтады.Елдің мұнай-химиясы саласы 

тек бастамада ғана, ол тез алға жылжу үшін ӛзекті ӛндірісті жіберіп, оны 

шикізатпен қамтып, ілеспе газдың бірінші бӛлінісін (полипропилен, 

полиэтилен) ұйымдастыру қажет. Кейін ӛзекті ӛндірістің тӛңірегіне қосылған 

құнды  аралық ӛнім дайындайтын басқа кәсіпорындар пайда болады.Арнайы 

экономикалық аймақтардың әлсіз тиімділік кӛрсетіп отырғанының бірнеше 

себептері бар. Бұл заңдар  базасының жетілмеуі,  әркелкі институционалдық 

даму, инфрақұрылым дамуының тӛмен қарқыны т.б. 

Қазақстан Республикасында синтетикалық каучук, резинатехникалық 

бұйымдар мен шина ӛнімдерін шығару ӛндірістерінің даму мәселесі. 

Мемлекетімізде синтетикалық каучук ӛндіруді қайта жандандыру қажет. 

Синтетикалық каучук ӛндірісінде негізгі компоненттерге бутадиен, стирол, 

этилен, пропилен, изопрен жатады. Бутадиен, этилен, пропилен, изопрен 

ӛндірісте кӛмірсутек шикізатын ӛңдеу тізбесінің соңғы ӛнімдері болып 

табылады. Сондықтан, қолданыстағы мұнай және газ ӛңдеу зауыттарында 

мұнай мен газды терең және кешенді ӛңдеу технологиясы мен қондырғыларын 

ендіре отырып қайта жаңарту жүргізу керек [88,89]. 

Отандық мұнай-химия ӛнімдерінің халықаралық нарықта ӛз орнына ие 

болуы үшін Қазақстанның негізгі сату нарықтарының қашықтығын және 

тасымалдау құрамы есебінен түпкілікті бағаның қымбаттайтынын ескерген 
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ӛте маңызды. Сонымен, жалпы саланың күшті, әлсіз жақтары мен  

мүмкіндіктері, қауіптерін келесі кестелерде жүйелейміз (кесте 44,45). 

 

Кесте 44- Қазақстандық  полимер ӛнеркәсібі дамуының SWOT-талдауы 

  
Күшті жақтары Мүмкіндіктер 

 Шикізат және энергия 

ресурстарымен қамтылуы 

 Әлемдік нарықта полимерге сұранымның 

артуы 

 Шикізатқа ағымдағы бағада 

ӛндірістің ӛзіндік құнының тӛмендігі  

 

 Ассортиментті кеңейту: нарықтың талап еткен 

маркалары сегментінде экспорттық әлеуетті кеңейту 

  Жаңа замануи қуаттылықты дамыту 

 Әртараптандырылған  ӛткізу желісін дамыту 

Әлсіз жақтары Қауіптер 

 Шикізатты жеткізушілерге тәуелділік  

 

 Экономикалық тұрақсыздық (жергілікті және 

жаhандық деңгейде) 

 Қоспа және катализаторлардың 

шетелдік жеткізушілеріне тәуелділік 

 Бағаның құбылмалығы 

 Ӛнімнің шектелген ассортименті  Ӛндірісте және полимерлерді жою не кәдеге 

жаратуда экологиялық заңдылықтың қатаюы 

 Инновациялық әлеуеттің 

жетіспеушілігі, технология және 

құралдардың шетелдік жеткізушілеріне 

тәуелділік 

 Субститут-тауарлар (био-полимерлер) тарапынан 

бәсекелестіктің артуы, сонымен қатар полимерді 

екінші реттік қолданудың кӛлемінің артуы  

  Полимер ӛнімдерінің жаңа стандартына кӛшу 

(неғұрлым жұқа пленкалар, неғұрлым жеңіл ПЭТ-

преформалар т.б.) 

  Шығындардың ӛсімі (шикізат, электроэнергия, 

транспортық тарифтер) 

  Шетел жеткізушілері тарапынан бәсекелестіктің 

артуы (ТМД елдерінде жаңа қуаттардың енгізілуі, 

арзан шикізатты елдерде қуаттылықтың артуы) 

  Реттелетін шаралардан анықталмаған тиімділік 

(«салықтық  маневр») 

Ескерту- Автор құрастырған  

 

Зерттеу жұмысында  отандық  полимер ӛнеркәсібі дамуына SWOT-талдау 

жүргізілді. Талдау нәтижесінен елімізде полимер ӛнімдері ӛндірісін 

жандандыруға мол мүмкіндік бар екені анықталды, атап айтқанда: шикізат 

және энергия ресурстарымен толық қамтылуы, полимер ӛнімдерін ӛндіру үшін  

ӛндірістің ӛзіндік құнының тӛмендігі сияқты  күшті жақтарымен қатар, жаңа 

замануи қуаттылықты,  әртараптандырылған  ӛткізу желісін дамыту мүмкіндігі 

- әлемдік нарықта полимерге сұранымның артуы, ассортиментті кеңейту, яғни 

нарықтың талап еткен маркалары сегментінде экспорттық әлеуетті кеңейтуге 

жол ашады.Шикізатты жеткізушілерге тәуелділік, ӛнімнің шектелген 

ассортименті,  инновациялық әлеуеттің жетіспеушілігі, технология және 

құралдардың шетелдік жеткізушілеріне тәуелділік сияқты ӛнеркәсіпті 

дамытудағы әлсіз тұстарымызды  Республиканың 2021-2023 жылдарға 

жоспардағы отандық полипропилен, этилен және бутадиен ӛнімдері ӛндірісі 

арқылы шеше аламыз.Сондай-ақ салада жергілікті және жаhандық деңгейдегі 

экономикалық тұрақсыздық, бағаның құбылмалығы, ӛндірісте және 
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полимерлерді жою не кәдеге жаратуда экологиялық заңдылықтың қатаюы, 

субститут-тауарлар (био-полимерлер) тарапынан бәсекелестіктің артуы,  

полимер ӛнімдерінің жаңа стандартына кӛшу,  шикізат, электроэнергия, 

транспортық тарифтерге шығындардың ӛсімі,  шетел жеткізушілері тарапынан 

бәсекелестіктің артуынан болатын қауіптер де бар. 2016 жылы мұнай және газ 

конденсаты қорының жалпы ӛсімі 7,2 млн. тоннаны, табиғи газдың қоры 

бойынша Қазақстан әлем бойынша 2016 жылы 24 орынды иеленеді, яғни  

жалпы әлемдік қорлардағы үлесі 0,5 % құрайды. Республиканың  осындай 

әлеуеті елімізде отандық полимер ӛндірісін дамытуға зор мүмкіндіктің бар 

екенін кӛрсетеді. Қазақстанның негізгі сату нарықтарынан  қашықтығын 

ескеріп, әлемдік нарыққа шығуда оған қол жетімді елдермен  кооперация не 

біріккен кәсіпорын құру  маңызды екені айқын болып тұр. 
 

Кесте 45 - ҚР-да мұнай-химия саласының  SWOT-талдауы 
 

 Күшті жақтары  Мүмкіндіктер 

 Меншікті бай минералды-шикізат 

базасының болуы  

 Ішкі  және сыртқы сұраныс потенциалының 

ӛсуі 

 Секторға мемлекеттік артықшылық 

шеңберінде қолдау кӛрсетіледі 

 Әлемдік нарықтың белгілі бір кӛлемі және 

ӛсу потенциалы 

 Мұнай-химия ӛнімі ӛндірісінің болуы 

(пластмасса, резина, МТБЭ  (метил трет 

бутиловый эфир),  полимерлер, майлау 

материалдары, бензол) 

 Нарықтың ірі тұтынушыларының 

географиялық жақын орналасуы (Ресей, Қытай,  

АТР елдері, Орта Азия Республикалары) 

   Ӛндірістік қуаттың потенциалды ӛсуі және 

олардың ӛнімділігі 

 Әлсіз жақтары  Қауіптер 

 Газ ӛндірудің ӛндіру және болжау кӛлемін 

ӛңдеу үшін қолданыстағы қуаттар ӛте 

жеткіліксіз (ПНГ, құрғақ және шахта газы)  

o Жергілікті экономика шеңберіндегі жоғары 

деңгейлі шығындар 

 

 Құбырлардың ӛткізу қабілеті мұнай және 

газ ӛндірудің ӛсіп жатқан кӛлемі үшін 

жеткіліксіз  

 Аралас секторлардағы, жалпы 

экономикадағы реттеудің нарықтық емес 

механизмдері 

 Ӛнім бергіштік деңгейі бойынша 

Қазақстанда мұнай-химия дамыған елдерден 

4,46 есеге қалыс қалады  

 Экономикалық шығынның болуы, яғни 

бюджетке арналған шығындар 

 

 Жекелеген компаниялардың тиімсіздігі  Ресурстық базасының тӛмендеуі 

 Саладағы жоғары квалификациялы кадрлар 

дефициті 

 Жергілікті экономикадағы экологиялық 

және ӛзге де шығындардың ӛсуі 

 Тӛмен инновациялық потенциал  Меншік шикізат ресурстарының барынан 

экономикалық бәсекелестік 

артықшылықтардың  іске  асырылмауы 

 Әкімшілік барьерлері МСБ дамуына 

кедергі келтіреді (жеткізушілердің экожүйесі) 

 Модернизация және макро-аймақта қуатты 

арттырудан табиғи шығындардың болуы 

  Қаржы секторын дамыту бағыты ӛнеркәсіп 

талаптарына сай келмейді 

  Негізді мұнай-химия ӛнімдеріне арналған 

қолданыстағы стандарттар Еуроодақ және т.б. 

стандарттарына сәйкес келмейді 

  Мұнай-химия жобаларын іске қосу 

мерзімінің созылып кету ықтималдығы.   

        Ескерту-  [61] ақпарат кӛзі негізінде автор  құрастырған  
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Бізбен жүргізілген мүмкіндіктерді  талдау нәтижелері  елде мұнай-химия 

ӛндірісін құру және дамыту үшін барлық негізін құраушылар жеткілікті екенін 

кӛрсетті: шикізат ресурстарының жеткілікті кӛлемі (мұнай және газ), мұнай-

химия бойынша әлемдік масштабтағы қондырғылар мен технологиялардың 

ұсынысының үлкен таңдауы, мұнай-химия ӛнімдерінің нақты 

номенклатурасына анық сұраныс.  

Мұнай-химия кәсіпорындарының жұмысын қалпына келтіру және жаңа 

ӛндірістік қуаттарды іске қосу тек оларды моденизациялау, технологиялық 

жаңарту және салу, техника-экономикалық негіздеулері мемлекеттік 

экологиялық экспертизадан ӛткізгеннен орындалады. 

Мұнай-химияның жүйелік мәселелерін шешу үшін әлбетте жеке бизнес 

пен мемлекеттің келісілген күштері, ӛнеркәсіптің саясаттың кешенді шаралары 

қажет. Мәселені шешудің бірден-бір қозғаушы күші ӛнімнің мұнай-химия 

ӛнімдерінің маңызды түрлерінің қатарын тұрғындардың жан басына 

шаққандағы ӛндірісін арттыру болып табылады.  

Қазақстанның әлемдік бәсекеге қабілеттілігі оның тұрақты ӛркениетті 

және шешуші деңгейде әлемдік үрдіске әсер етуі алға қарай интеграциялық 

үрдістердің дамуына байланысты. Бұл аспектіде неғұрлым келешекті 

Еуразиялық Экономикалық Одақ (ЕЭО) табылады. Осылайша,  мұнай-химия 

дамуында шикізат, нарық және ӛндірістік база бойынша және мемлекет пен 

компаниялардың  дұрыс және реттелген саясаты негізінде ел анықталған 

мәселелерді еңсере алады. 
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3-тарау  

ҚАЗАҚСТАНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖАҒДАЙЫНДА 

МҰНАЙ-ХИМИЯ ӚНІМДЕРІНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН 

АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

3.1 Мұнай-химия кластерін қалыптастыру мен жетілдірудің әлеуеті 
Қазақстан табиғи ресурстардың  мол қоры бар және кӛмірсутек шикізаты 

қоры бойынша әлемдік кӛшбасшылардың алдынғы жиырмасына кіретін ел 

болып табылады. Бірақ солай бола тұра, елдің барлық мұнай-химиялық 

тауарларға деген сұрысының  94 %-ы импорт есебінен жабылып отыр. Бұл осы 

саланы  жоғары әлеуетте дамыту қажет дегенді білдіреді.  Мұнай-химия 

ӛнімдерін тек ӛз қажеттіліктерін жабу үшін ғана  ӛндірмей, сонымен қатар, оны 

сыртқы нарыққа да экспорттауға мүмкіншілігі бар. Алдағы  уақытта мұнай-

химия ӛндірісінің ӛнімдеріне деген сұраныстың кӛлемін, оның болашақта арта 

түсетінін ескерсек, ӛндірілетін кӛмірсутек шикізаттарын потенциалды 

мүмкіндіктерін қолданудың стратегиялық мәселелерін шешуде, ғылыми 

негізделген әдістемелер мен  жаңа шешімдер қажет екені айқын.   

Жүргізілген зерттеуде шикізат-ресурстық базасының ахуалын бағалау 

қажеттілігі туды.  Барланған қорлары бойынша ең ірі кен орындарына 

Қарашығынақ, Жаңажол, Жетібай, Кенбай, Қаражанбас, Құмкӛл, Ӛзен жатады. 

Олардың қосынды ӛндірілетін қоры: мұнай бойынша - 1,565 млрд. тонна; газ 

конеденсаты бойынша - 650 млн. тонна. 

Тек  Қарашығанақ жобасы бойынша мұнай мен газ кондансатын жылына 

12 млн. тонна, ал газды жылына 25 млрд. текше метр  ӛндіру қарастырылған, 

яғни, бюджетке түсетін салық пен басқа тӛлемдерді  қосқанда, жылына 48 млрд. 

АҚШ долларынан артық пайда түседі. Кӛмірсутектерді ӛндірудің үлкен 

кӛлемін Теңіз және Қарашығанақ жобалары қамтамасыз етеді.  

Сонымен қатар зерттеу Қазақстанда іске аспаған мүмкіндіктердің барын 

кӛрсетті. Мысалы, Каспий ӛңірі пайдаланылмаған мұнай және газ қорлары 

бойынша  әлемде 2-ші орынды алады [78,85].  

Әлемнің жетекші елдерінің мұнай компаниялары табиғи және ілеспе 

газдарды мұнай химия ӛнеркәсібінің шикізаты ретінде қолданудың артық-

шылығын әлдеқашан бағалаған.  

Зерттеу бойынша А+В+С1 категориясындағы ӛндірілетін қорлардың 

салыстырмалы бағасы ұсынылған келесі екі нұсқа бойынша алынуы мүмкін:  

 шикі мұнайды (газды, конденсатты) ӛткізгенде; 

 шикізатты кешенді ӛңдеп, ақырға ӛнімдерін ӛткізгенде. 

1.Шикі мұнайды (газды, конденсатты) ӛткізгенде келесі бағалар 

қолданылған: 1 тонна шикі мұнайдың бағасы  407 АҚШ доллары (1 баррелі -56 

АҚШ доллары), 1000 текше метр газдың бағасы – 140 доллар. 

2.Ақырғы ӛңделген ӛнімнің кӛлемі мен бағасы шикізат түрлеріне 

байланысты келесідей анықталған: мұнай үшін – 1 тоннадан 1400  АҚШ 

доллар; газ үшін – 1000 текше метрден 250 доллар. 

Зерттеу барысында алынған нәтижелері бойынша келесі қорытындылар 

жасауға болады: шикі мұнайды ӛткізгенге қарағанда, оны кешенді ӛңдеп, 
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алынған ӛнімдерді ӛткізгенде (5460000/1587300=3,4) пайда 3,4 еседен артық 

түседі, газды ӛңдеп ӛткізгенде, пайда 2,5  еседей артады. Осыдан, кӛмірсутек 

шикізаттарын кешенді ӛңдеп, мұнай-химия ӛніміне айналдырып ӛткізу 

анағұрлым пайдалы екені анық (кесте 46).  

 

Кесте 46 - ҚР-да кӛмірсутек шикізаттарын қолданудың түрлі нұсқаларынан 

түсетін экономикалық нәтижелерді бағалау   

 
Қазақстан 

Республикасы бойынша 

барлығы 

Қор кӛлемі 

1-нұсқа-шикізат 

ӛткізу, млн.доллар 

 

2-нұсқа – ӛңдеу 

ӛнімдерін ӛткізу, 

млн. доллар 

Мұнай, млн. тонна 3900 1587300 5460000 

Газ, млн. текше метр 1300000 182000 455000 

Ескерту - автормен есептелінген 
 

Мұнай, газ  және конденсат ӛңдеудің жаңа технологияларының пайда 

болуына байланысты, кӛмірсутек шикізаттары жоғары тиімді ӛнімдердің кең 

гаммасын алуға болатын аса маңызды кӛзіне айналады. Қазіргі уақытта толық 

бейінді мұнай-газ кешенінің тиімділігін бағалау әдістемесі түбегейлі ӛзгереді.  

Алынатын шикізат ерекше, бірегей мәртебесіне ие болса, онда ол ақырғы дайын 

ӛнімді алу үшін шикізат ретінде қолдануы керек. Тек осы жағдайда 

кӛмірсутектерді ысырапсыз қолдануға және олардан жоғары тиімділік алуға 

болады. 

Газ түріндегі кӛмірсутектерді кешенді қолдану мәселелері шешімін табуы 

қажет. Кӛмірсутектерді кешенді және білікті ӛңдеуден түсетін зор 

экономикалық пайда мемлекеттік шаруашылық құрылымдар мен салуға бос 

қаражаттары бар жеке кәсіпкерлерді қызықтыруы мүмкін. Жүргізілген зерттеу 

жұмыстарынан осы бағытта Қазақстанның нақты экономикасына түсетін пайда 

кӛлемі  мыналар екені анықталды: 

1. Тек Теңіз кен орнының ілеспе (мұнай) газының жылына 3,1 млн. тонна 

кӛлемін ӛңдеуден 266 мың. тонна этан, 163 мың. тонна пропан, 103 мың. тонна 

бутан, 81 мың тонна пентан ӛндіруге болады. 

2. Қарашығанақ кен орнының табиғи газының жылына 4 млн. тонна 

кӛлемін ӛңдегенде, 232 мың. тонна этан, 152 мың. тонна пропан, 64 мың. тонна 

бутан, 104 тонна пентан алынуы мүмкін. 

3. Қарашығанақ кен орнының конденсатын жылына 2,5 млн. тонна кӛлемін 

ӛңдегенде, 250 мың. тонна бутан алынады. 

4. Келтірілген үрдістердің ӛніміне сондай-ақ, тұтынушыларға отын ретінде 

сатылатын тауарлық құрғақ газ, сыртқы нарық пен ішкі химиялық 

кәсіпорындар сұранысы артып отырған жоғары сапалы элементарлы күкірт те 

жатады [79,85]. 

Қазақстанның мұнай-газ кешенін 2025 жылға дейін дамытудың болжамды 

кӛрсеткіштеріне жасалған талдаудан кӛретініміз, мұнай ӛндіру кӛлемі 120 млн. 

тоннаға дейін жеткізілетін болады, ал үш МӚЗ модернизациядан ӛткен  соң, 

сондай-ақ жаңа МӚЗ-ның құрылысы салынған соң, жалпы жобалау қуаты 15 

млн.тоннадан 20 млн.тоннаға дейін жетеді (кесте 47).  
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Кесте  47 - 2015-2025 жж. ҚР-ың мұнай ӛнімдеріне сұраныс болжамы (мың. 

тонна) 

 
Ӛнімдер атауы 2015 ж. 2020 ж. 2025 ж. 

Сұйытылған  газ 680 827 982 

Нафта 1000 1000 1000 

Бензиндер 4410 5129 5897 

Авиакеросин 506 605 696 

Дизельдік отын 4690 5600 6531 

Мазут 1704 1811 2089 

Басқалары 1832 2351 2847 

Барлығы 14822 17323 20042 

Ескерту - Автормен [90] кӛздері негізінде жасалған  

 

Термикалық және химиялық әсерге тӛзімділік, ұзақ уақыт бойы берілген 

параметрлерін (қасиетін) сақтау қабілеті, салыстырмалы түрде арзан әрі жеңіл 

болуы,  қол жетімділігі және оларды алуға қажетті шикізаттың жеткілікті болуы 

синтетикалық материалдардың ӛзге материалдармен бәсекелес болуына 

мүмкіндік беретін қырлары. Осылай пайымдауға негіз болып МӚЗ 

модернизациялаған соң, ашық түсті бензин, дизельдік отын секілді,  мұнай 

ӛнімдері түрлерін шығуды кӛбейтумен және мазут, битум секілді қара түсті 

мұнай ӛнімдері түрлерін азайтумен байланысты, мұнай ӛнімдерін шығарудың 

сапалы түрде арттырудың  болжамды кӛрсеткіштері саналады ( кесте 48).    

 

Кесте 48 - Қазақстанның мұнай ӛңдеу зауыттарын 2025 жылға қарай 

модернизациялағаннан кейінгі мұнай ӛнімдерінің балансы 

 
Мұнай 

ӛнімдерінің атауы 

АМӚЗ ПМХЗ ПКОП 

% масс. жылына 

мың. тонна 

% 

масс. 

жылына 

мың. тонна 

% масс. жылына мың. 

тонна 

Сұйытылған 

газдар 

4,0 200 4,2 252 3,9 234 

Реактивті 

қозғалтқыштарға 

арналған отын 

4,0 200 4,2 252 3,9 234 

Бензин 40,1 2000 37,9 2275 39,7 2385 

Дизельдік отын 30,2 1520 29,5 1770 30,3 1820 

Мазут 10,5 520 8,3 499 9,5 565 

Битум - - 2,7 162 - - 

Мұнайлы кокс 2,8 140 3,7 222 3,4 204 

Күкірт 0,9 45 0,8 48 0,8 48 

Отынды 

пайдалану 

6,5 325 7,7 462 7,5 450 

Шығын  1,0 50 1,0 60 1,0 60 

Барлығы 100,0 5000 100,0 6000 100,0 6000 

Ескерту – Автормен есептелінген 

 

Сонымен, 2025 жылға қарай бензин ӛндіру кӛлемі 2 есеге дейін, дизельдік 

отын 1,5 есеге дейін кӛбейеді. Нәтижесі 5-6 млн. тонна мұнай, бұл іс жүзінде 

есептелген мұнай-химия кластерінің қуаты, осылайша алынған шикізаттан 
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әлемдік мұнай-химия нарығында бәсекеге қабілетті бірқатар ӛнімдер алуға жол 

ашады.Жоғары бәсекеге қабілеттілік және тұрақты экономикалық ӛсу, 

алдымен, жаңа технологиялардың таралуын ынталандырушы жағдайлар мен 

факторларды қамтамасыз етеді. Заманауи бәсекелестік артықшылықтары іс 

жүзінде толықтай технологиялық ӛндіріс басымдығы есебінен 

қамтылатындықтан, басқару, тауарлар қозғалысын ұйымдастыру, 

экономикалық жүйенің бәсекеге қабілеттілігін табысты дамыту кластерлі 

механизм теориясы мен инновациялық дамудың заманауи концепциясын 

кешенді пайдалану кезінде болуы ықтимал [91]. 

Жоғарыдағыларды ескере келе, мұнай ӛңдеуші зауыттардың 

инновациялық белсенділігін анықтау мақсатында, сол саладағы инновациялар 

қарқындылығын кӛрсетуге қабілетті кӛрсеткіштерді қарау қажет болар еді, 

сондықтан  бізбен В. Нельсонның  күрделілік  индексі есептелінді. 

В.Нельсонның күрделілік  индексі бойынша мұнай ӛндіру ӛндірісіндегі әрбір 

технологиялық процесс үшін, оның капитал сыйымдылығы мен 

прогрессивтілігін сипаттаушы және бағалаушы  белгілі бір күрделілік 

коэффициенті сәйкес келуі тиіс. Технологиялық процестердің күрделілік 

коэффициенті В.Нельсон бойынша  кесте 49-да берілген.  

 

Кесте 49 - Мұнай ӛңдеудегі технологиялық процестің күрделілік коэффициенті  

 
Технологиялық процесс В. Нельсон бойынша процестің 

күрделілік коэффициенті 

Қазақстан МӚЗ-ғы процестің 

күрделілік коэффициенті 

Мұнайды бастапқы ӛңдеу 1,0 0,05-0,06 

Вакуумдық айыру 2,0 0,1-0,15 

Кокстау 6,0 0,3-0,44 

Гидротазарту 3,0 0,15-0,22 

Каталитикалық реформинг 5,0 0,25-0,36 

Каталитикалық крекинг 6,0 0,3-0,4 

Каталитикалық гидрокрекинг 6,0 0,3-0,48 

Изомеризациялау 15,0 0,76-1,09 

Алкирлеу 10,0 0,54-0,69 

Термикалық крекинг 3,0 0,15-0,22 

Майлар шығару 6,0 0,3-0,42 

Баяу кокстау 6,0 0,3-0,46 

Ескерту - Автормен есептелінген 
    

МӚЗ күрделілік коэффициентін анықтау мәні тӛмендегідей болады, 

бастапқы мұнай ӛңдеу бойынша қуат 100 % қабылданады, ал екінші ӛңдеу 

қуаты МӚЗ-нда бастапқы ӛңдеуге қатысты пайызбен кӛрсетіледі, кейін бұл 

қатынастар әрбір технологиялық процеске арналған  күрделілік 

коэффициентіне кӛбейтіледі. Екінші процестер үлесі мен жоғары сапалы мұнай 

ӛнімдерін шығару үлесі күрделілік коэфициентінің кӛбеюімен байланысты арта 

түседі. Салыстырмалы талдаудан байқайтынымыз, АҚШ-ғы заманауи МӚЗ –да 

15 тен 17 дейінгі В.Нельсон индексі бар. Біздің отандық МӚЗ мен шағын МӚЗ-

да бүгінгі таңда аталған индекс 3,5 тен 5-ке дейінгі аралықты құрайды. МӚЗ-

тары модернизациядан ӛткен соң, күрделілік коэффициенті біраз жақсарады 

деген болжам бар. МӚЗ жаңартудан ӛткеннен кейін Атырау зауытында 
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технологиялық қондырғылар  саны 10 нан 20-ға дейін, Шымкент мұнай ӛңдеу 

зауытында 9-дан 15 –ке дейін, Павлодарда 13-тен 18 дейін жоғарлайды. МӚЗ 

технологиялық күрделілігінің орташа мәні де, яғни Нельсон индексі 5,4-тен 9,5-

ке кӛтеріледі деп болжанады. Осылайша, АМӚЗ –да бұл кӛрсеткіш 11,3, 

ШМӚЗ-да - 8,0, ПМХЗ - 9,2-ні құрайды. Мысалы,  АҚШ-ың МӚЗ-ғы 

Нельсонның  ағымдағы  индексі 10,4, Еуропада -7,8, Ресейде  әзірге 4,5 –ті 

құрап отыр [92].  

Сонымен, мұнай мен газды терең ӛңдеу елімізді сапалы мұнай-газ 

ӛнімдерімен қамтамасыз етуде мұнай химиясы саласын кластерлік 

инновациялық үлгі бойынша дамыту шешуші рӛл атқарады.Осылайша, әлемдік 

нарықтағы бәсекенің дамуы жағдайында және ресурстық базаның прогрессивті 

сарқылуы негізінде әлемдік мұнай және газ ӛнеркәсібінің озық жетістіктерін 

кӛмірсутегі шикізатын ӛңдеу жүйелері мен әдістерінде пайдалану мәселелері 

әлдеқайда ӛзекті бола түседі. Бұл жағынан алғанда отандық МӚЗ-де елдегі 

тұтынушыларды экологиялық кластың 4,5 талаптарына сәйкес келетін сапалы 

мұнай ӛнімдерімен және мұнай-химия ӛнімдерімен қамтамасыз етуге, қоршаған 

ортаға келтіретін зиянды әсерін азайтуға, автокӛлік және авиация отынына 

сұранысын қамтамасыз етуге зор мүмкіндік береді  [93]. Біздің есебіміз 

бойынша, мұнай ӛңдеуге жүргізілген талдау негізінде, отандық МӚЗ-ғы 1 тонна 

мұнай ӛнімдері корзинасының бағасы едәуір ӛсуі тиіс (сурет 12).   

 

 
 

Сурет 12 - Мұнай ӛнімдері корзинасының бағасы, долл./тонна, 
 

Ескерту – Автормен  есептелінген 

 

Мұнай-химия ӛндірісінің құрылуы аралық ӛнім ӛндірумен шектелмеуі тиіс 

екенін мойындау қажет болады. Осылай қызмет етуінің тиімділігі, әдетте, 

бастапқы ресурстардың кешенді пайдаланылу деңгейімен тікелей байланысты, 

ол ел экономикасының түрлі салаларында зор сұранысқа ие болатын, ақырғы 

ӛнім шығару қажеттілігін болжайды. Сонымен қатар, аталған ассортименттің 

басым бӛлігі, біріншіден, жекелеген ӛнеркәсіп салаларының (жеңіл, машина 

АМӚЗ ПКОП ПМХЗ 

520,5 477,2 450,5 

1022,9 908,5 
883,1 

Жаңғыртуға дейін Жаңғыртудан кейін 
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құрылысы, резина техникалық) дамуына, екіншіден алыс және таяу шетел 

елдеріне экспортқа шығаруға мүмкіндік береді.  

Жалпы алғанда, еліміздің мұнай-химия саласында кластерлі инициативаны 

дамыту ішкі және сыртқы нарықта мұнай ӛнімдерінің жоғары бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етуі тиіс [94].  

Мұнай-химия кластерін дамыту мен тиімді қызмет етуі үшін қажетті 

тӛмендегідей шарттар мен факторларды айта аламыз:  

 кластерді дамытудың ресурстық-технологиялық негіздері (мұнайды 

ӛңдеу және модернизациядан кейін отандық МӚХЗ-ғы газды утилизация 

жасау);  

 мұнай-химия ӛніміне (полиэтилен, полипропилен, стирол, полистирол, 

этиленгликол, бензол, ксилол және т.б.) әлемдік сұраныстың ӛсуі;  

 ішкі нарықты жоғары қосылған құнды ақырғы ӛніммен қамту;  

 жаңа мұнай-химия ӛндірістерін ашу. 

Ӛзінің одан әрі дамуы барысында мұнай-химия кластері ӛзінің негізгі 

іргелес салаларымен серіктесуі қажет. Қазақстанның Оңтүстік ӛңірінде мақта 

ӛндірісі жақсы дамыған, сондықтан  біздің есептеуімізше оны қалыптастырушы 

мақта немесе тоқыма бұйымдары кластері мұнай-химия және тоқыма 

кәсіпорындарының үйлесімді болашақ үлгісін  береді.  Ӛндірілетін мұнайхимия 

ӛндірісі тоқыма және мата материалдарының кең ассортиментін шығаруда 

синтетикалық талшықты кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Бұл 

тұжырымдаманың іске асырылуы, мұнай-химиялық және тоқыма бұйымдары 

кәсіпорындары арасында тығыз байланыс орнаған уақытта, олардың шикізат 

ресурстары аймақтық бір ӛңірде шоғырланып, «тоқыма-химиялық кластер» 

шеңберінде кооперативтік байланысты құру мүмкіндігін береді [95].  

Мұндай бағыттың  әлеуметтік экономикалық салдары  мәнді. Бір жағынан  

мұнай-химия ӛндірістерінде мұнай-газ ресурстарын пайдалану 

артықшылақтарын дәлелдей келе, қызметтің түрлі саласында пайдалану 

бірқатар тауар ӛнімдерін дайындауға мүмкіндік беретін, мұнай-химия ӛнімінің 

бүкіл спектрін алу үлгісін ескеру қажет, екінші жағынан алға қарай текстиль 

кластерінің дамуын ынталандырушы фактор бола алады  (cурет 13).  

Осы үлгінің мазмұнымен түсіндірілетін негізгі идея, мұнай немесе ілеспе 

газды ӛңдеу түрлі технологиялық бағыттар бойынша жүргізілетіндігінде. 

Алайда, артықшылық тек бастапқы шикізатты тереңнен ӛңдеу технологиясын 

енгізетіндерге берілуі тиіс, ол оның құрамындағы ӛнімнің айтарлықтай кӛп 

үлесін алу мүмкіндігін береді, соның нәтижесінде мұнай мен газды пайдалану 

коэффициенті арта түседі, сӛйтіп, кластерді құрушы барлық элементтердің 

тиімділігі ӛседі. 
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Сурет 13 - Мұнай химиясы кластерін қалыптастырудың үлгісі 
 

Ескерту  - Автор әзірлеген 

 

ҚР-да мұнай-химия ӛнімдерін шығаруды және оларды ӛз 

ӛнеркәсіптерімізде жаратуды арттыру қажет. Ақтау пластмасс зауыты этандық 

фракция және бензолдың жеткізілмеуінен ӛз жұмысын толыққанды жасай 

алмай тұр. Отандық компания «SAT & Company» бірігіп,  Ақтау пластикалық 

масса  зауытындағы автомобиль ӛнеркәсібінде, тұрмыстық техника, құрылыс 

индустриясы, жиһаз ӛндірісінде және ӛнеркәсіптің басқа да салаларында 

пайдаланылатын мұнай-химия ӛнімі полистиролды ӛндіруді қалпына келтіру 

керек. Ол үшін шикізат этилбензол, бензол АМӚЗ ЖШС-де  ӛндіріліп жатыр. 

Құны 500 млн. доллар шамасындағы жобаны кластер арқылы шешуімізге 

болады.Бәсекеге қабілетті экспорттық-болжамды мұнай-химия ӛндірісін ішкі 

нарықты маңызды мұнай-химия ӛнімдері сұранысымен қанағаттандыру 

мақсатында құру ӛндірістік-техникалық қызметке арналған ӛнімдердің кең 
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номенклатурасын шығару, импортталатын шикізаттарды отандыққа ауыстыру 

арқылы бәсекеге қабілеттілікті арттыру жӛніндегі шағын кәсіпорындарды 

дамытуға ықпа ететін болады.   Сонымен қатар, ӛндірістік база мен полиамидті 

смолаларды ӛңдеу арқылы емдеу дәрі-дәрмектерін, жарылғыш заттар, 

еріткіштер, қоспалар, синтетикалық талшықтар шығарумен байланысты, 

әлдеқайда жоғары мұнай-химия шегіне жетуді жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін, адам потенциалын қалыптастыру қажет болады.  

Мұнай-химия кластерін екі негізгі бағытта дамыту ұсынылады: табиғи 

газда сәйкес компоненттерге (пропан, бутан, этан) бӛлу арқылы ӛндеу;  

мұнайды терең ӛңдеу [96,97].  

Жаңа кластердің дамуы және ӛндіріс  туралы шешім тӛрт маңызды 

факторларға тәуелді және әрқайсысы бойынша жоспарлау шегінде қабылдануы 

қажет:  

 ӛңірде шикізатқа қолжетімдік және/немесе ӛңдеуші кәсіпорындарды 

қажетті шикізатпен сенімді қамтамасыз ететін кӛлік инфрақұрылымының 

болуы;  

 ішкі нарықты дамыту деңгейі, экспорт және халықаралық нарықта 

бәсекелестіктің мүмкіндігі; 

 технологиялық мәселелерің шешілу мүмкіндігі;  

 бәсекеге қабілетті  болған жағдайда қажетті қаржыландыруды алу, 

бірақ  жоба нақты талаптарға сәйкес болуы шарт (мысалы, сала дамуының 

базалық қағидасы және талап етілетін инвестицияның минималды деңгейі). 

Қазіргі уақытта бәсекеге қабілеттілікті арттырушы маңызды фактор – 

ғылыми зерттеулер және солардың негізінде жаңа технология құру және жаңа 

ұйымдастыру-басқару шешімдерін жүзеге асыру. Алайда қай-қайсысы да 

уақытты және қомақты қаржыны қажет етеді, ол жекелеген компаниялар үшін 

әлдеқайда кӛп қаржы болып саналуы мүмкін. Мұндай жағдай түрлі 

компаниялар мен мекемелердің кооперациясын ынталандырады және 

марапаттайды. Ғылым, технология және білім саласында бірлескен жобаларды 

жүзеге асыру формаларының бірі болып, технопарктер саналады [98].  

Онда технологиялар трансфері, біріккен ҒЗҰКЖ жүргізу және 

инновациялық, тұтынушылық қасиеті мен сипаты жақсартылған бәсекеге 

қабілетті ӛнімді енгізуді жүзеге асыруға қол жеткізіледі. ЕЭО қатысушы 

мемлекеттерде технопарктердің дамуы салалық ӛнеркәсіпті дамытудың 

ажырамас бӛлігі. Біздің пікірімізше технопарктердің дамуы үшін тек 

нормативтік құжаттар мен қаржыландыру механизмін әзірлеу ғана емес, 

халықаралық конгресс, форум, тәжірибе және ақпаратпен алмасу үшін 

алаңдарды ұйымдастыру қажет. Ӛнеркәсіптік кооперацияны дамыту 

сұрақтарын талқылау үшін  мұндай алаңдарды құру  және мемлекетаралық 

салалық бірлестіктерді құру,  маңызды бағыттарды шоғырландырылған 

пікірлерді қалыптастыратын басымды бағыттардың бірі болуы қажет. Ерекше 

назарды салааралық аспектіге аудару керек, нақты деңгейдегі  мәселе сала 

дамуын  (ӛндірушілер мен тұтынушылар) тежейтін фактор болып табылады.  

Тәжірибе және ақпарат алмасу бойынша алаңдарды дайындау жұмыстары  

Еуропалық экономикалық комиссия және отандық және шетелдің жетекші  
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мамандарын  тарта отырып  тараптардың министрліктері арқылы қолдау 

кӛрсетілуі қажет. Мұнай-химия, соның ішінде  полимер ӛнімдері ӛндірісі 

бойынша компания дамуының бастапқы сатысында операциялық шығындарды 

қысқартып және  ынталандыру  үшін зертхана және кеңсеге арналған 

алаңдарды жеңілдікпен беру  қажет. 

Зерттеу барысында анықтағанымыздай ҚР-ғы мұнай-химия ӛнімдерінің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесі тек республикалық деңгейде шешілуі 

мүмкін емес. Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру елден 

тыс та іскерлендірілуі қажет. 

Осыны ескере отырып, авторлық тұжырымдамалар келесідей 

дәлелдемелерге саяды: 

1) Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін ЕЭО шеңберінде  

жетілдіру;  

2)   Мұнай-химия ӛнімдерінің басты тұтынушысы және экспортері Қытай 

Халық Республикасымен бірлесіп жетілдіру.  

Бәсекеге қабілеттілікті ЕЭО шеңберінде  жетілдіру үшін кӛптеген 

аргументтер бар.  

Біріншіден, Еуразиялық Экономикалық Одақ қатысушы елдердің 

экономикасын нығайту үшін және қалпына келтіру және олардың әлемдік 

нарықта бәсекеге қабілеттілігін артыру үшін құрылды [99]. 

Екіншіден,  Еуропалық экономикалық одақ туралы  29 мамыр 2014 жылғы 

Келісімнің 84 бабына сәйкес бірлестікке қатысушылар кезең-кезеңімен мұнай 

және мұнай ӛнімдерінің ортақ нарығын қалыптастырады, тұжырымдамасын  

және қалыптастыру бағдарламасын (бекіту – 1 қаңтар 2018 ж. дейін, бағдарлама 

шараларының іске асырылу уақыты  2024 жылдың 1 қаңтарына дейін) 

дайындайды [100].  

Үшіншіден, Одақтың ортақ мұнай және мұнай ӛнімдерінің жалпы нарығы-

мұнай және мұнай  ӛнімдерін  ӛндіру, тасымалдау, жеткізу, ӛңдеу және ӛткізу  

саласында  қатысушы мемлекеттердің шаруашылық субьектілерінің сауда және 

экономикалық қарым-қатынасының жиынтығымен түсіндіріледі.Мұнай 

ӛнімдері нарығында ЕЭО қатысушы жеке елдердің ролі айтарлықтай 

ӛзгешеленеді. Нақты кезеңде ӛзара саудада негізгі жеткізілімдер Ресейден 

Қазақстанға, Беларусиядан Ресейге ӛтеді [101].  

Табиғи ресурстарға  ие емес, ЕЭО мүше елдер шикізатты (мұнай және 

мұнай ӛнімдерін) ішкі пайдалану үшін әлемдік бағадан тӛмен бағамен, 

экспорттық баж салығынсыз сатып алуға мүміндік алады.  Ресей ЕЭО-қа кіретін 

мемлекеттердің экономикасын субсидиялайды. Ресейдің Қазақстанға мұнайгаз 

трансферті 2017 жылы 0,02 млрд. доллар құрайды.  Қазақстанға трансферт үлесі 

оның ЖІӚ-гі үлесі бойынша 0,01 %-ды құрайды [102]. Тӛмен деңгейі 

Қазақстанға қатысты, себебі Қазақстан  мұнай және газдың әлемдік қорының  

1,8 % -на ие және мұнайдың нетто-экспорттаушы  болып табылады [103]. 

ЕЭО мемлекеттерінің  2015 жылы жалпы ішкі ӛнімі  2336,5 млрд. АҚШ 

долл. (96,9 % ӛткен жыл деңгейіне) құрады. Мұнай ӛндіру кӛлемі  614,36 млн. 

тонн (әлемде 1 орын), газ – 679,39 млрд. текше метр (әлемде 1 орын),  

электроэнергия ӛндіру – 1209,1 млрд. кВт. сағ. (әлемде 3 орын) [104] 2016 
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жылы  ЕЭО мемлекеттерінің  ЖІӚ кӛлемі Ресей және Беларусь 

мемлекеттеріндегі  ЖІӚ тӛмендеуінің  қысқарды. Ал Қырғызстанда  ЖІӚ 

кӛлемі 2,8 % -ға артты.  

ЕЭО қатысушы-мемлекеттердің мұнай-химия кешені әлеуетін сипаттайтын 

жиынтық кӛрсеткіштегі үлесін бағаласақ, мынадай   ерекшеліктерді кӛреміз.  

 Ресей мемлекеті  Қазақстан және Беларусь ӛндірушілері үшін негізгі 

ӛткізу нарығының бірі болып қала береді, сонымен бірге отын-энегетикалық 

ресурстардың елеулі бӛлігі кӛрші мемлекеттерге экспортталады, шикізаттық 

экспортқа тәуелділік байқалады. Ресей  энергоресурстар нарығында жетекші 

рӛлді  атқарады,  әлемде газ экспорты бойынша бірінші орында (2015 жылы 18 

% үлесте) және мұнай бойынша Сауд Аравиядан кейінгі   екінші орын (12,4 % 

үлесте).  Болжам бойынша 2035 жылы Ресейде энергоресурстар ӛндіру кӛлемі 

525 млн тонна мұнай және 885 млрд текше метр газға артады [105]. 

 Беларусь дәстүрлі түрде экспорт нарығының басты мемлекеті Ресейге  

бағытталған, мұнай мен газға келсек, меншікті ресурстар жеткіліксіз. Қазіргі 

уақытта Беларуссия ӛз аймағында 1,65 млн. тонна мұнайды ӛңдіреді, 4 млн. 

тонна мұнайды Әзірбайжаннан алады және 22 млн. тоннадан астам мұнай 

Ресейден әкелінеді.  

Кӛмірсутек шикізаты  ел ішінде  екі мұнай ӛңдеу заводттарында ӛңделеді:  

Новополоцкідегі «Нафтан» ААҚ  және «Мозыр мұнай ӛңдеу зауыты» ААҚ. 

«Нафтан» ААҚ –ын қайта құру және жаңғыртуға сәйкес мұнайды жылына 12 

млн. тоннаға дейін бастапқы ӛңдеу; 6–8 % пайызға дейін жағылатын мазуттың 

шығуын тӛмендету; Еуропалық Одақ елдерінің әрекеттегі және келешектегі 

талаптарына сәйкес ӛнім сапасын қамтамасыз ету; инфрақұрылымды дамыту; 

кәсіпорындарды энергиямен қамтамасыз етуді жақсарту және энергияны 

пайдалануды тӛмендету бойынша шараларға негізделген   бірнеше жобалар іске 

асырылуда.2010 жылы «Ароматика» кешеніне технологиялық оңтайландыру 

және тауарлық  параксилолдың ӛндірісін арттыруға бағытталған қайта қалпына 

келтіру  жұмыстары жүргізілді. 2016 жылы мұнайды бастапқы ӛңдеу 

жұмыстарын іске қосу басталды. Сонымен қатар,  кәсіпорынның 

технологиялық тізбегін қамтамасыз ететін шикізат компоненттерінің кең 

ассортименті алынатын болады. [106]. Барлық жаңғырту  және  қайта қалпына 

келтіру жұмыстары аяқталғаннан кейін  «Нафтан» ААҚ ӛңдеу тереңдігі 92 % 

пайыздан кем емес  заманауи кәсіпорын деңгейіне кӛтеріледі.«Мозырский 

МӚЗ» ААҚ –да ауыр мұнай қалдықтарының гидрокрекинг кешенінің,  мазутты 

вакумдық айыру қондырғысы және бензинге жоғары октандық қоспа ӛндірісі 

бойынша құрама қондырғысы  құрылысы аяқталды, ол жыл ішінде 12,5 млн. 

тонна мұнайды ӛңдеуге мүмкіндік береді.2016 жылдың наурыз айында 

бутандық фракцияны адсорбциялық қалдықтан тазарту  қондырғысы іске 

қосылды. Бутандық фракция шикізаты бойынша қондырғының жылдық 

ӛнімділігі 136 мың. тонна. Бутандық фракцияны терең тазалау үрдісін 

пайдалануға енгізу платинасы бар католизатордың қызмет ету мерзімін 

ұзартып, сонымен қатар, қондырғы мен құбырларының тот басу жылдамдығын 

тӛмендетеді.2016 жылы мамырда күкірт ӛндірісі (Сера-2) қондырғысы іске 

қосылды. Ол  күкіртті сутекті қышқыл газдан күкірт алу үшін арналған. 
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Жобаны іске асыру ауаға күкірттің еселенген тотығының нормадан тыс 

шығарылуын болдырмайды.2016 жылы маусымда бензиннің жоғары октанды 

компонеттері ӛндірісінің құрамдастырылған қондырғысы іске қосылды. Оның 

іске қосылуы  бензин ӛндірісі үшін техникалық мүмкіндік EN 228:2008 (класс 5, 

Евро-5)  октанды  саны  95 стандарты талаптарына сәйкес болуын және жоғары 

октанды компоненттерді импорт бойынша сатып алу кӛлемін тӛмендетуге 

мүмкіндік береді [107]. Кәсіпорын 10 жылдан астам  бойы  акциясының 42,25 % 

-на ие «Славнефть» (Россия–Беларусь) компанияның құрамында жұмыс 

жасайды. 

Армениядағы энергоресурстар ӛндіру ұлттық қажеттіліктің шамамен 1/3 

қамтамасыз ететін атом және  гидроэлектростанциясымен кӛрінеді. Отын 

кӛмірсутек ресурстары Арменияда ӛндірілмейді, оларды тұтыну импорт 

есебінен қамтамасыз етіледі. Меншікті энергоресурстардың жетіспеушілігі 

және елдегі әрекеттегі  АЭС және ГЭС-ен электроэнергия ӛндірісінің  тӛмен 

кӛлемі  Арменияның Ресей және басқа да елдерден энергия тасымалдауының 

жоғары тәуелділігіне әкеліп отыр.Сонымен қатар,  Ресей мен Арменияның 

энергетикалық ынтымақтастығында  ортақ шекараның жоқтығы кедергі 

келтіріп отыр. Бұл жағдайда Армения  бастапқы энергоресурстарды жеткізуді 

әртараптандыру мақсатында Иранмен энергетикалық ынтымақтастықты 

дамытуда. Елдер арасында газ құбыры тартылған, ендігі кезекте - Тебриздегі 

мұнай ӛңдеу зауытын (Иран) Арменияның оңтүстігімен байланыстыратын  

мұнай ӛнімдері құбыры құрылысын жүргізу тұр. 

Газдың кӛп бӛлігі елге Грузия арқылы  Ресейден әкелінеді, қалғаны 

Ираннан импортталады. [108]. Армения экономикасы үшін  ЕЭО шеңберінде 

Ресеймен ынтымақтастықта  болу  оңтайлы бетбұрыс әкелді. 2015 жылы ЕЭО 

мүшелік елге шамамен 1 млрд. АҚШ долл. үнемдеуге  мүмкіндік берді. 

Біріншіден,  Ресей  табиғи газды жеткізуге Арменияға 30 пайыздық жеңілдік 

берді. Екіншіден,  егер Армения ЕЭО мүше болмаса Ресейден Арменияға 2,2 

ден 1,5 млрд. АҚШ долл. дейін  трансферттердің тӛмендеуі екі есеге дейін 

қысқарар еді.  ЕЭО  мүше болу Армения азаматтарына ресми және тең 

жағдайда Ресей, Беларуссия, Қазақстан және Қырғызстан мемлекеттерінде  

жұмыс жасауға мүмкіндік берді. Айта кету керек, Арменияның экспорт 

кӛлемінің 90 %-ы Ресейдің үлесінде.  

Қырғыз Республикасының энергоресурстар ӛндірісі құрылымында  

гидроэнергия және кӛмір ӛндіру үстем болып отыр. Бастапқы 

энергоресурстарды пайдалану құрылымында мұнай ӛнімдері, гидроэнергия 

және кӛмір ӛндіру басым. Республика бастапқы энергия ресурстарының нетто 

импортері болып табылады, сонымен қатар, меншікті ӛндіріс есебінен  

тұтынудың шамамен 40%-ы қамтамасыз етіледі, қалғаны импорттың үлесінде. 

Газ ӛндіру алты кен орнында жүзеге асырылады, олардың ішінде неғұрлым ірісі 

Шығыс Майлысу-4.  Газды тұтынудың  шамамен  97%-ы импорт есебінен , яғни 

Ӛзбекстанмен қамтамасыз етіледі. 2006 жылдан бері  «Газпром» АҚ-ы Шығыс 

Майлысу-4 және Кугарт келешекті мұнай газ алаңында геологиялық-барлау  

жұмыстарын жүргізіп жатыр. 
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Эксперттердің бағалауы бойынша Қырғызстандағы мұнай қоры  500 

миллионнан  миллиард тоннаға дейін болжанады. Бірақ дәлелденген мұнай 

қоры 15 млн. тоннаны ғана құрайды. Негізгі кен орындары мұнайлы-газды 

Ферғана ауданында орналасқан [109,110].  Қырғызстанда жылына 75–100 мың. 

тонна мұнай ӛндіріледі.  Негізгі  ӛндіруші компания «Киргизнефтегаз» ААҚ, 

85,2% акциясы Қырғызстан Республикасының Меммүлікминистрлігімен 

бақыланады. Кӛмірсутекті шикізатты ӛндіретін ірі компаниялардың қатарына 

сонымен қатар, «Текстоник» ЖАҚ және  «Южный Деррик» ААҚ 

(«Киргизнефтегаз» БК ААҚ (30%) және австралиялық «Деррик Птуай» (70%) 

жатады. 2015 жылы газ конденсатын қосқанда  шикі мұнайды ӛндіру  0,107 млн 

тоннаны, газ ӛндіру 0,031 млрд. текше метрді құрады.Трансшекаралық  

жеткізілім кӛлемі кӛп емес және ол темір жол кӛлігімен іске асырылады. 

Қырғыз Республикасынан мұнай ӛнімдерінің экспорттық  кӛлемі  азғантай. 

Кӛлік құралдары бензинінің экспорттық жеткізілімі Ауғаныстан және 

Тәжікстанға, дизелдік отын –Ауғаныстан және Ӛзбекстанға жеткізіледі. Мазут 

экспортының негізгі бағыты Қытай. Әуе керосинінің экспорт құрылымы  

жоғары жыларалық ӛзгерісімен сипатталады, негізгі жеткізілім бағыты Ресей, 

Бірріккен Араб Эмираты, Турция, Қытай және Ауғаныстан [111]. 

Республикада мұнай ӛнімдеріне сұраныс толығымен импорт есебінен 

жабылып отыр (Ресей басымырақ). [112].  Импорт бойынша мұнай ӛнімдерін 

сатып алу, сонымен қатар Қазақстан, Беларуссия, Литва, Эстония т.б. 

мемлекеттерімен жүргізіледі.  Екі МӚЗ  («Қырғыз Петролеум Компани» БК 

және  «Восток» БК бағалау бойынша жылына 375 тен 680 мың. тоннаға дейінгі 

жиынтық қуаттылықта) толық қуаттылықта жұмыс жасамайды.  2013 жылы 

«Джунда» Чайна Петроль Компаниясымен жылына 850 мың. тонна 

қуаттылықта МӚЗ салынды, шикізаты Қазақстан және Ресейден жеткізіледі. 

Тағы да бір МӚЗ  құрылысының жоспары бар  [113]. 

Бірігудің қағидалық жаңа деңгейі жақын келешекте сапалы үйлестірілімді  

ӛнеркәсіп саясатына  ӛтуді іске асыруға мүмкіндік береді. Бұл ЕЭО қатысушы 

мемлекеттері арасында полимер ӛндірісінен байқалады.Зерттеу нәтижелері 

кӛрсеткендей, полимер ӛндірісі саласы және полимер тауарлары аса қарқынды 

даму үстінде, ал саладағы тұтынушылар саны  бойынша ол ӛнеркәсіп 

ӛндірісінің барлық саласын қамтып отыр. (Мұнайхимия саласындағы бір 

жұмыс орны тағы да тӛрт жарым жұмыс орнын құрады  және мұнай-химия 

саласындағы  жалпы ішкі ӛнімнің 1 тенгесі, экономикадағы ЖІӚ 2 тенгенің 

қосымша құралын құрайды). Полимерден түскен қосымша 100 евро ЖІӚ 250 

евроға дейін әкеледі, 1 жұмыс орны 3 жұмыс орнына дейін ӛседі.2014-2015 

жылдарда  полимердің әлемдік ӛндірісі 260  млн. тонна, полимердің негізгі 

ӛңірлік ӛндірушілері  Қытай – 24,8 %,  Европа – 20 %, НАФТА – 19,4 % және 

Таяу Шығыс–7,3 %, ЕЭО мүше мемлекеттер үлесіне әлемдік ӛндірістің  2,9 %-ы  

келеді (сурет 14).  Жалпы  2014-2015 жылдарда жылына  4-6% ӛсіммен  260 

млн. тонна полимер ӛнімі ӛндірілген. 
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Сурет 14. Полимердің                      Сурет 15. Полимердің әлемдік 

әлемдік ӛндірісі                             ӛндірісінің құрылымы 
 

Ескерту  - [82,114] деректері негізінде автор құрастырған 
 

Ӛндіріс құрылымында мынадай полимерлер басымдырақ:  полиэтилен – 29 

%, полипропилен – 19 %, поливинилхлорид – 11 %, полистирол – 6,5 %, 

полиэтилентерефталат – 6,5 %  және  полиуретан – 7 % (сурет 15). 

Полимерді пайдаланушы негізгі салалар қаптама – 40 %, құрылыс– 21 %, 

автомобиль құрылысы–8 % және электроника – 5 %, ал негізгі ӛндірістік 

үрдістер – балқыту немесе құйма, кептіру немесе үрлеу, сығып құю, тығыздау 

және бумен ӛңдеп үтіктеу.  
 

 

Сурет 16 -  Полимерді әлемдік тұтыну  құрылымы 
 

Ескерту - [82,114] деректері негізінде құрастырылған 

 

Қазіргі уақытта әлемде полимерді тұтыну кӛлемі 210 млн. тоннадан асты.  

Тұтынудың айтарлықтай едәуір үлесі полиэтиленге - 37 %,  екінші орында 

–полипропилен (шамамен 26 %), үшінші орында - поливинилхлорид (шамамен 

18%) (сурет 16). Әлемдік нарыққа полимерді басты жеткізушілер және басты 

импорттаушы елдер М-Қосымшада келтірілген. Әлемдік нарыққа полимерлерді 

ірі жеткізушілер Қытай, Оңтүстік Корея, ЕО елдері. Ең жоғары бәсекелестік-

полипропилен нарығында. Басқа полимерлерге қарағанда,  мұнда басты 

ойыншы Сауд Аравиясы. Оған сыртқы сауда жеткізілімінің 16 %-ы тиеселі. 
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Стирол және ПЭТ полимерінің сегментінде 30 % -ық үлеспен Қытай 

жеткізушілері кӛш басында.Полимердің ірі импортаушысы, ішкі ӛндірісінің 

қарқынды ӛсіміне қарамастан Қытай қалып отыр. Сонымен қатар, полимер 

импортының құрамында –Түркия, ЕО және АҚШ елдері де бар [114]. 

ЕЭО мемлекеттерінің полимерді ӛндіру және тұтынуына келер болсақ,  

саланың дамуының қазіргі негізгі мәселесі бастапқы шикізатты алу бойынша 

ӛндірістік қуаттылықтың жетіспеуі болып отыр. Сұраныс артып жатыр, оның 

орнын полимер және полимер ӛнімдерінің импорты басып отыр. Бұл жағдай 

этилен пиролизі бойынша қуаттылықтың жетіспеушілігінен  болып отыр. 

Пропандық фракциялар негізінен полипропилен ӛндірісінде қолданады, бұл 

ӛнімге деген сұраныс жылына 9 % артып отыр. ЕЭО мүше мемлекеттерінде 

пиролиз дамуының деңгейі нақты уақытта  тӛмендеу. Қуаттылықты арттыру 

әрекеттегі пиролиз қондырғысын жаңғырту есебінен болып отыр.  

ЕЭО қатысушы мемлекеттердегі  полимер өндірісінің серпініне 

тоқталамыз. Қазақстан Республикасының  полимер ӛндірісі (полипропилен, 

полистирол, этилен), оның даму деңгейі, экспорт-импорты т.б. жұмыстың 2.2 

бӛлімінде қаралып, талданған. 

Беларуссия мемлекетінде - химиялық ӛнеркәсіптің барынша жақсы 

дамығанына қарамастан полимердің бір ғана түрі ӛндіріледі - жоғары қысымды 

полиэтилен ( ЖҚПЭ). «Нафтан» ААҚ, қуаттылығы жылына 140 мың. тоннаға 

дейін ӛнім ӛндіруге жетеді.«Полимир» заводының ЖҚПЭ ӛндірісінің жылдық 

қуаттылығы 130 мың. тонна. Полиэтилен ӛндірісі экспортқа бағытталған (сурет 

17). Шамамен ЖҚПЭ -ің 60%-ға жуығы экспорталады.  «Полимир» зауытының  

қуаттылығы ішкі сұранысты толық қамту мүмкіндігі болғанымен, республика 

сонымен қатар  ЖҚПЭ  импорттайды. Жыл сайын 10-20 мың. тонна полиэтилен 

ӛнімі импортталады. 2016 жылы сатып алынған шикізат құны 118,1 мың. 

тоннаны құраған. 2015 жылмен салыстырғанда 31,6 %-ға артық.  Экспорттың 

географиялық құрылымында Ресей басым, Беларусь мемлекеттінің ЖҚПЭ 

ӛнімінің негізгі тұтынушысы болып табылады. Бұл нарықта «Полимир» зауыты   

«Казаньоргсинтез» ЖАҚ, «Томскнефтехим» ЖШҚ, «Уфаоргсинтез» ЖШҚ 

және т.б. кәсіпорындармен бәсекелесте.Пластмасс, пленка, полимер 

құбырларының (ЖҚПЭ негізгі тұтынушылары) ірі ӛндірушілері де 

«Белнефтехим» концернінің құрамына кіреді, олар Беларусь ӛндірушілерінің 

шикізатын сатып алады. Полиэтиленнің  импортының кӛп бӛлігі «Полимир» 

зауытының шығармайтын маркаларынан болып отыр. Тӛмен қысымды 

полиэтиленнің меншікті ӛндірісі жоқтығынан, импорт кӛлемі ішкі  сұраныстың 

кӛлеміне пара-пар. 
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Сурет 17 – Беларусиядағы  2016 жылдағы  ЖҚПЭ экспортының құрылымы   
 

Ескерту – Белстат мәліметтері негізінде құрастырылған 

 

ТҚПЭ нарығының сыйымдылығы кӛлемі 35-55 мың. тонна. ЖҚПЭ 

нарығының сыйымдылығы шамамен ТҚПЭ сұранымынан 30%-ға артық. 

Беларуссияда полипропилен қуаттылығы жоқ. Елге жыл сайын 40-55 мың. 

тонна полипропилен импортталады. Негізгі жеткізуші - Ресей, жекелеп 

айтқанда Нижнекамскнефтехим, Ставролен, Уфаоргсинтез, Томскнефтехим 

сияқты компаниялар. 2016  жылда Беларусия нарығына полипропилен 

жеткізілімі на 15,3 %-ға артқан, 2015 жылмен салыстырғанда ол 95,9 мың. 

тоннаны құрады.   

Ресей мемлекетінде полимер  ӛндірісі саласы тұрақты  ӛсуде және жаңа ірі 

ӛндірістер ашылуда. Ресей статистика мәліметтері бойынша 2016 жылы 

полипропилен ӛндірісі 7,5 %-ға ӛсіп және ол 1,38 млн. тоннаны құрады. 

Полипропилен нарығы соңғы тӛрт жылда  екі жаңа жобаның жүзеге 

асырылуынан - «Сибур-Тобольск» (500 мың. тонна)  және «Полиом» (210 мың. 

тонна)  белсенді дамыды. Қазіргі  уақытта ӛсім шегі тәмамдалды, қуаттылықты 

жүктеу 97 % -ға жетті. 2016 жылдың қорытындысы бойынша  сополимерлер 

ӛндірісі Ресейде рекордтты шамаға  280 мың. тоннаға жетті, 2015 жылдың 

қортындысы бойынша 12 %-ға артқан.  Егер 2010 жылы полипропиленнің 

жалпы ӛндірісінің  9 %-ы сополимерлер үлесінде болса, 2016 жылы 20,3 %-ға 

жеткен. 

Полиэтилен ӛндірісі алдынғы жылға қарағанда 7 %-ға артып,  91% 

қуаттылықтың жүктелуінде  1716 мың. тоннаны құраған. ТҚПЭ ӛндірісі 2016 

жылы 10 %-ға яғни 1000 мың. тоннаға  артқан. 2015 жылы  альфа-олефиндер 

ӛндірісі жаңғыртудан ӛтті. Нәтижесінде сызықтық  полиэтилен ӛндірісі 1,6 

есеге артып, 73,5 мың. тоннаға жетті. Бірақ оң динамикаға қарамастан 

сызықтық полиэтилен сегменті импортқа тәуелді болып отыр. ЖҚПЭ ӛндірісі 

6000 тоннаға кеміп  шамамен 2015 жылдың деңгейінде қалып отыр [114,115]. 

2016 жылы ӛнім кӛлемінің жоғарлауына қарамастан полиэтилен 

нарығында  жаңа қуаттылық болған жоқ, тек әрекеттегі ӛндірістер жаңартылды.  

Сондықтанда кез келген әрекеттегі зауыттардағы  форс-мажор нарықты ӛз 

тепе-теңдігінен итеріп тастап және баға бәйгесіне әкелуі мүмкін.   

 

 

Ресей  

61% 

Басқалары 

17% 

Украина 

15% 

Литва 

7% 
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Кесте 50 - Ресей мемлекетіндегі бастапқы формадағы пластмасс ӛндірісі  

 
Кӛрсеткіштер  2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 

Бастапқы формадағы 

пластмасса,  мың. тонна,  

соның ішінде 

4963 

 

5436 

 

5517 

 

6240 

 

6386 7222 

Бастапқы формадағы этилен 

полимері, мың. тонна 

1,53 

 

1,65 

 

1,55 

 

1,86 

 

1,59 1,79 

Бастапқы формадағы стирол 

полимері, мың. тонна 

309 

 

348 

 

383 

 

469 

 

537 536 

винилхлорид полимері және 

басқа да олефиндер, мың. 

тонна 

599 

 

639 

 

650 

 

652 

 

712 847 

Пропилен полимері және 

басқа да олефиндер, мың. 

тонна 

654 

 

722 

 

684 

 

913 

 

1080 1331 

Ескерту - Росстат мәліметтері, «Даму орталығы» институты, РФ КеденҚызметі, «Маркет 

Репорт» нарық ойыншылары есептері 

 

Соңғы бес жылда бастапқы формадағы пластмасс ӛндірісі 57 %-ға артты, 

2015 жылдан 7,2 млн. тоннадан  артық. Осы уақыт аралығында ӛндірістік 

қуаттылықтар жаңартылды,  жаңа зауыттар іске қосылды. 2016 жылдың бірінші 

жартысында полимерлік ӛнімдердің ӛндіріс кӛлемі  алдынғы  жылмен 

салыстырғанда 4,9 %-ға  артты (кесте 50, сурет 18 ).  

 
Сурет 18 -  Ресей полимер ӛндірісінің ӛндірістік кӛрсеткіштері 

 

Ескерту -  Росстат мәліметтері,  Ірітоннажды полимерлер  нарығы  Бӛлім  II. 

 

Ресейде полимерді ӛңдеу арқылы  ӛнім ӛндірумен 6500 компания 

айналысады. Нарықтың шоғырлану деңгейі  түрлі сегментттер үшін әртүрлі. 

Жекелегенде, полимер плиталарын Ресейде бар болғаны бірнеше ірі 

компаниялар, құбырды  - 150, қораптаманы шамамен 2000 компания шығарады.  

Ресейде  шығарылатын ең ірітоннажды полимер бұл - полиэтилен, ӛндіріс 

кӛлемі бойынша  екінші орында полипропилен ӛнімі, оның соңғы екі жылда 

ӛсімі 50 %-ды құрап отыр. Ресей полимер нарығының  құрылымында ең ірі 

үлесті полиэтилен (ПЭ) 46% және полипропилен (ПП) 19 % алады (сурет 19). 
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Сурет 19 -  Ресейдегі полимер нарығының құрылымы 
 

Ескерту -  [114,115] деректері негізінде автор құрастырған 

 

Басқа полимерлер полихлорвинил (ПВХ), полистирол (ПС) және 

полиэтилентерефталат (ПЭТ) үлесі азғантай.Келесі диаграммада КОРТЭС 

компаниясының мәліметтері негізінде полиэтилен нарығының ӛнім түрлері 

бойынша құрылымы кӛрсетілген.Тұтынудың анағұрлым жоғары кӛлемі тӛмен 

қысымды полиэтилен (ТҚПЭ)  үлесінде  (55 %).  Екінші орында жоғары 

қысымды полиэтилен (ЖҚПЭ) жалпы кӛлемнің 33 %-ын құрайды, сызықтық 

полиэтиленнің (СПЭ) үлесі 10 %-ды құрайды.Келесі диаграммада ЖҚПЭ 

нарығының ӛнім түрлері және ТҚПЭ нарығының ӛнім түрлері бойынша 

бойынша құрылымы берілген.  

  

  
 

Сурет 20 - Ӛңдеу түрлері бойынша              Сурет 21 - Ӛңдеу түрлері бойынша 

ЖҚПЭ нарығы құрылымы                    ТҚПЭ нарығы құрылымы 
 

Ескерту -  [82,115] деректері негізінде автор құрастырған 

 

Жоғарыдағы диаграммадан кӛргеніміздей,  ЖҚПЭ анағұрлым кӛп кӛлемі 

пленка (86 %) шығаруға арналады. ТҚПЭ негізінен қалыптаудың әр түрлері 

үшін қолданылады, жиынтық үлесі  50 %-ды құрайды. ТҚПЭ пленка ӛндірісінің 

үлесі жоғары және ол  17 %-ды құрайды (сурет 20,21).  

Ӛндірушілер бойынша нарық құрылымына келсек Ресейде ЖҚПЭ ӛндірісі 

66% -ға екі ірі ӛндірушімен қамтамасыз етіліп отыр: Томскнефтехим (36 %) 

Пленка 

лар 

86% 

Қысым 

мен 

қалыптау 

12% 

Кабельді 

оқшаулау 

2% 

Тұрбалар 

28% 

Үрмелеп 

қалыптау 

21% 
Пленка 

17% 

Қысыммен 

қалыптау 

11% 

Басқалары 

13% 

Тұрба 

қабығы 

10% 

  

ПЭ 

46% 

ПП 

19% 

ПВХ 

17% 

ПЭТ 

10% 

ПС 

8% 

Полимер нарығының    құрылымы 

ТҚПЭ 

57% 

ЖҚПЭ 

33% 

СПЭ 

10% 

Ӛнім түрлері бойынша полиэтилен 

нарығының құрылымы 



126 

және Казаньоргсинтез (30 %).  Келесі диаграммада ЖҚПЭ және ТҚПЭ  

ӛндірушілері бойынша  ӛндіріс құрылымы келтірілген (сурет 22). 

 

  
 

Сурет 22 - Ӛндірушілер бойынша ЖҚПЭ және ТҚПЭ нарығы құрылымы 
 

Ескерту -  [114] деректері негізінде  құрастырылған 

 

Ресейде ТҚПЭ ӛндірісі 83 %-ға екі ірі ӛндірушімен қамтамасыз етіліп 

отыр: Ставролен (37 %) и Казаньоргсинтез (46 %).Ресейдегі полиэтилен 

ӛндірісінің нарықтық географиялық құрылымына келер болсақ, полиэтиленнің 

негізгі ӛндірісі ӛнімнің 55 %-ы Татарстанға жіберілген (сурет 23).  

 

  
 

Сурет 23 - Ресейдегі полиэтилен ӛндірісінің географиялық құрылымы және  

полипропилен ойыншылар үлесі  

 
Ескерту -  [82,115] деректері негізінде автор құрастырған 

 

Қазірде Ресейде пропилен полимерін ӛндіруші жеті ӛндіріс зауыты бар, 

оның тӛртеуі СИБУР холдингіне жатқызылады, зауытың ішіндегі неғұрлым 

жоғары маржиналды ӛнім–сополимер пропилені тӛртеуінде ғана. 

Полипропилен ӛндірісінің ӛсіміне 2013-2015 жылдар аралығында екі ірі 

зауыттардың іске қосылуы әсер етті:  «Полиома» қуаттылығы 180 мың. тонна 

және «Тобольск-Полимері» қуаттылығы 500 мың. тонна (сурет 24). Келесі 
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диаграммада Ресей ӛндірушілері бойынша полипропилен ӛндірісінің 

құрылымы берілген. 

 

  
 

Сурет 24 - Ӛңдеу түрлері бойынша полипропилен және ӛндірісінің 

географиялық нарығы құрылымы 
 

Ескерту - [82]  деректері негізінде автор құрастырған 

 

Полипропилен негізінен құймаларға - 38 %, жіптер мен талшықтар - 32 % 

және пленка  ӛндірісіне  - 15 % қолданылады. Полипропиленнің негізгі ӛндірісі 

30 %-ы  Татарстанға жӛнелтілген. 

ЕЭО мемлекеттерінің полимер ӛнімдерінің ӛндірісі  шамамен 19 % -ға 

жуық немесе 5 млн. тоннаны құрайды. Бұл кӛрсеткіш соңғы жылдарда тұрақты 

және ерекше ӛсімді кӛрсетіп  отыр. Сонымен қатар, жылдан жылға дайын 

ӛнімдердің импорты  мен оны тұтыну артып келеді. Алдынғы келтірілген 

мәліметтерден мынадай қорытынды жасауға болады, ЕЭО мүше 

мемлекеттердің полимермен сыртқы саудасы ӛнімнің барлық түрлері бойынша 

тапшылықта (шамамен 5 млн. тонна). Тек 50 % -і ғана меншікті ӛндіріс, 10 % 

бастапқы полимерлер импорты және дайын бұйымдар импорты (кӛлік 

құралдары, тұрмыстық құралдар, халық тұтынатын тауарлар т.б.) 40 %-і құрап 

отыр.  

Сарапшылардың бағалауы бойынша, 2030 жылы полипропиленге 

жаhандық қажеттілік 115 млн. тоннаға дейін ӛседі, бұл 2015 жылдың 

болжамымен (60 млн. тонна) салыстырғанда екі есе кӛп. Баламалы қарқын 

полиэтилен бойынша да күтіледі - оған деген сұраныс 2025 жылы 137 млн. 

тоннаға дейін  артады. Нарықтың неғұрлым жоғары қарқынды ӛсімі Азия, 

Шығыс және Батыс Еуропада, Таяу Шығыста және Қытайда байқалатын 

болады [115].   

Казақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттерінде мұнай-химия 

өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін артыруда аймақтық  кластерлік бағыты.  

Қазақстан, Ресей және Беларусь  Республикасының әлемдік экономикалық 

қауымдастыққа бірігуі, Кедендік одақ және Біріңғай экономикалық кеңістік, ал   

2015 жылы және Еуразиялық одақ құру, еңбектің халықаралық бӛлінуі, сыртқы 

экономикалық байланыстардың дамуы, осының барлығы экономикалық даму 

моделінің қыр-сыры және ҚР-ың  ұлттық ерекшеліктерін есепке ала отырып 

Құбарлар 

6% 
Баcқалары 

5% 

Халықтық 

қолданыс 

тағы 

тауарлар 

30% 
Пленкалар 

21% 

Пленкал 

ық жіп 

20% 

Тоқылма 

ған 

материал 

дар 

12% 

Компаун 

дылар 

6% 

Полипропилен нарығы құрылымы  

14% 

30% 

18% 

19% 

19% 

0% 10% 20% 30% 40%

Омск  

Татарстан 

Башқұртстан  

Ставрополь  

Томск  



128 

экономикалық жүйенің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және инновациялық 

дамуға кластерлік жүйені қолдануға мүмкіндік туғызады [116].   

Беларуссия мен Ресейде экономиканың инновациялық дамуына кластерік 

бағыт мемлекеттік бағдарламалық құжаттарда, сонымен қатар 2020 жылға 

дейінгі ТМД мүше елдердің инновациялық ынтымақтастық бағдарламасында 

кӛрсетілген.  Мұндай мақсаттар кластерді теориялық ұғыну және инновациялық 

негізде ҚР-ың тұрақты экономикалық дамуына кластерлік бағытты іске 

асырудың механизмін жетілдіруді  талап етеді.  

Беларуссияның мемлекеттік бағдарламасында 7 кластерді құру  кӛзделген. 

Соның  бірі - мұнайхимия кластері: Новополоц қаласында (ӛзегі - «Нафтан» 

ААҚ және «Полоцк мемлекеттік университеті», Беларусь мемлекеттік 

университеті физика-химиялық мәселелерді ғылыми-зерттеу институы); 

Могилев қаласында химия-тоқыма кластері (ӛзегі- «Могилевхимволокно» ААҚ, 

«Моготекс» ААҚ, БҚ «Могилев мемлекеттік азық-түлік университеті», 

«Белорусь мемлекеттік технологиялық университеті» ОҰ). 

 2030 жылға дейінгі уақытта Ресей газ және мұнай-химия даму 

жоспарында» Алыс Шығыс және Балтикаға дейін алты мұнай-химия  ӛндірістік 

кластерін құруды қарастырады. 

Бұл кластерлер Батыс Сібір, Поволжье, Каспий ӛңірі, Шығыс Сібір, 

Солтүстік-Батыста және Алыс Қиыр Шығыста шоғырланады. Жоспарланған 

алты мұнайхимия кластерінің қазіргі уақытта  тек біреуі Поволжский кластері 

толыққанды қалыптасты деп айтуға болады. Мұнай-химия кәсіпорындары 

мұнда толық қуаттылықта жүктелген және тікелей айдалатын бензин,  

полистирол, термопластикалық полимерлер, полиэстер ӛнімдерін шығара 

отырып, мұнай-химӛңдеу нарығында негізгі ойыншылар болып отыр. Қазірде 

кластер аймағында үш ӛңірлік мұнай-химия кластері қызмет етеді, атап 

айтқанда Татарстанда, Башкирияда және Самара обласында. Нижегород және 

Саратовта дамыту кӛзделуде.  

Шикізат ретінде нафта Татарстан және Башкирия мұнай ӛңдеу 

зауыттарынан алынады, табиғи газды ӛңдеу арқылы алынатын этан Казақстан 

Республикасынан, сонымен қатар, СКГ Батыс Сібір газ ӛңдеу зауыттарынан 

алынады.  

Кластердің негізгі ӛнімдері полистирол, поливинилхлорид (ПВХ), 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ) болып табылады. 

2020 жылға дейін кластердің ішінде мынадай қуаттылықтады іске асыру 

кӛзделеді [117]:  

- «Газпром нефтехим Салават» ААҚ   2016 жылы этилен бойынша  

пиролизді  380 мың.тоннаға дейін кеңейтіп және жылына  60 мың. тонна 

қуаттылықта сызықтық полиэтилен ӛндірісін салу кӛзделген; 

- «Газпром нефтехим Салават» және «Сибур» ААҚ 2016-2018 жж. 

жылына  700 мың. тонна қуаттылықта  пиролиз және 500 мың. тонна 

полиэтилен ӛндірісі бойынша  полимеризация қуаттылық, 340 мың. тонна 

полипропилен және 300 мың. тонна моноэтиленгликоль қондырғысын салу 

қарастырылған. 



129 

- «Таиф» ААҚ  2020 жылы  «Казаньоргсинтез» ААҚ –нан этилен 

бойынша 400 мың. тонна қуаттылықты кеңейтіп  және полиэтиленнің жылына 

150 мың. тонна қуаттылықта жаңа ӛндірісін салу жоспарлаған.   

 

Кесте 51 - Ресейдегі  алты қалыптастын кластердің ӛндірістік орталықтары  

 
Кластер Зауыттар 

Поволжский Нижнекамскнефтехим 

Сибур-Химпром  

Сибур-Кстово  

Газпром Нефтехим Салават 

Батыс-Сібір Тобольск Полимер  

Запсибнефтехим  

Новоуренгойс мұнай-химия кешені 

Томскнефтехим  

Солтүстік-Батыс Балтық газхимиялық  кешені 

Каспий  Ставролен 

Шығыс-Сібір Ангар полимер заводы  

«Саян» мұнайхимия кешені 

Қиыр  Шығыс Қиыр Шығыс мұнай-химия кешені 

Ескерту - [118]  кӛздеріне негізделіп құрастырылған 

 

Батыс-Сібір мұнай химия кластері - Тюмен облысында орналасады. 

Жергілікті шикізаты яғни, ілеспе газды және газ конденсатын газконденсатты 

кен орны ШФЛУ, нафта, этан  СКГ  Ханты-Мансийск және Ямало-Ненецк 

тәуелсіз округынен ӛңдейді (кесте 51).  

Тюмен облысында әрекеттегі зауыттарды кеңейту және жаңа газ ӛңдеу 

зауыттарының құрылысы, жаңа «Южный Балык - Тобольск» ӛнім 

тасымалдайтын құбыр  құрылысы болжанады. 2016 жылдан кейін Тобылда 

жылына 1,2 млн. тонна  этилен пиролизі қондырғысы  жоспарланады. Негізгі 

ӛнім полиэтилен және сополимерді қосқанда полипропиленнің әр түрлі 

маркасы болады.  2030 жылы этилен ӛндірісі 2,25 млн. тоннаға жетеді деп 

жоспарланады [118].  

Каспий мұнайхимия кластері  ҰК «Лукойл» ӛндірістік орталықтарын 

қамтиды.  Кластердің шикізаты  Каспий кайраңында ӛндірілетін мұнай және 

газ. 2030 жылы этилен ӛндірісі 0,93 млн. тонн дейін артады деп жоспарланады 

[121]. 

Нақты кластердің ішінен қуаттылықты жүзеге асыру кӛзделеді: 

 ҰК «Лукойл» 2017 жылы қуаттылығы жылына 600 мың.тонна этилен  

пиролиз қондырғысын және жылына шамамен 600 мың.тонна полиэтилен  және 

200 мың.тонна полипропилен ӛндірісі бойынша полимерлеу қуаттылығын 

салуды жоспарлаған. 

Шығыс-Сібір мұнай-химия кешені  кластері  Краснояр ӛлкесі және  

Иркутск обласында орналасады. Шикізат ретінде жергілікті шикізат 

қолданылады.  

2030 жылы этилен ӛндірісі 1,07 млн. тоннаға дейін ӛседі. Ӛнім  негізінен 

экспортқа бағытталады.  Кластердің ішінен қуаттылықты іске асыру кӛзделеді 

[119]: 
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 «Роснефть» ҰК этилен бойынша жылына 450 мың тоннаға дейін Ангар 

зауытының полимер пиролизінің қуаттылығын  кеңейту және қуаттылығы 

жылына 350 және 250 мың. тонна полиэтилен мен полипропиленнің жаңа 

ӛндірісін салу жоспарланған; 

 «Газпром» және «Сибур» Саяннан жаңа мұнайхимия кешенін салады, 

онда этилен бойынша пиролиз қуаттылығы жылына шамамен 600 мың тонна, 

пропилен бойынша 200 мың. тоннаны құрайды; 

  «Газпром» ААҚ Красноярдан ГХК салады.  

Солтүстік-Батыс мұнай-химия кластері Балтық теңізінің жағалауында 

орналасады.  Кластердің  негізіне құрылысы 2017 жылы аяқталу жоспарланған 

Балтық мұнай-химиялық кешені жатыр. Ӛңделетін шикізат Газпром және 

Сибурдың «ТрансВалГаз» және ТНК-ВР және Сибурдың «Хорда» жобасы 

бойынша жеткізіледі деп болжанады. Ӛнім негізінен  экспортқа бағытталады. 

2030 жылы кластер 3,6 млн. тонна этилен ӛндіреді деп болжанады. 

Қиыршығыс мұнай-химия кластері теңіз жағалауы және Амур облысында 

орналасады. Шикізат ретінде Якутия және Шығыс Сібір кен орнының шикізат 

базасы қолданылады. Кластер полимер түйіршіктерін (полиэтилен және 

полипропилен), бензол, олефиндер, альфа-олефиндер, моноэтиленгликоль, 

пиролиз шайырын ӛндіреді. Ӛнім негізінен экспортқа бағытталады. 2030 жылы 

этилен ӛндірісі 2,6 млн. тоннаға жетеді деп  жоспарланады.  

  Кластерлік саясаттың негізгі мақсаты желілік ынтымақтастық пен 

мемлекеттік жеке әріптестіктер (МЖӘ) дамуы және салалық мұнай-химия 

кластерлерін  ұйымдастыру арқылы ұлттық, ӛңірлік бәсекеге қабілеттілікті 

арттыру  болып табылады. Осы мақсатқа негізделіп кластерлік саясаттың 

міндеттері анықталды (кесте 52).    

 

Кесте 52 - Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекетінің мұнай-химия 

саласының  кластерлік саясаты  

 
Кластердің бәсекелестік 

артықшылықтары мен 

факторлары 

Кластерлік саясаттың міндеттері 

1 Міндет - кластерді ұйымдастыру және дамыту  

1 2 

Саяси-құқықтық  МГХ кластері бойынша заңдылықтарды дайындау 

 кластер құрудың мемлекеттік бағдарламасы 

Экономикалық  кластер субьектілерін және желілік ынтымақтастықты экономикалық 

ынталандыру 

 мемлекеттік-жеке және біріккен  бағдарламалар шеңберінде 

кластерлік жобаларды қаржыландыру 

 2 Міндет - желілік ынтымақтастық және кластерлік байланыстардың дамуы 

Ресурстар  Келешекті кластерлерге шетелдік инвестиция тарту 

 Кластерлік   ынтаны қалыптастыру және  жылжыту 

 Адам капиталын дамыту 

 Біріккен ғылыми зерттемелерді қаржыландыру 

 Кластер субьектілері үшін  ақпараттық алаң  құру 

Сұраныс  Жеткізушілерді дамыту бағдарламасын дайындау 
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52 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

  Кластер кәсіпорындарында мемлекеттік тапсырыстарды үлестіру 

 Мемлекеттік тапсырыстар бағдарламасы шеңберінде кластер 

жасаушылардың ӛнім және қызметтерінің сапасын бақылау 

 Кластерлер жеткізген ӛнімнің сертификатына демеушілік 

Бәсекелестік  Бәсекелестік ортаны дамыту бағдарламасы 

 Кластерге шетел инвестициясын тарту 

Ӛзара байланыс  Кластерлік байланыстарды инфрақұрылымдық қамтамасыз етуді 

құру (коммерциялық емес ұйымдар, кластерлік даму орталықтары т.б.) 

 Кластер субьектілерімен жергілікті органдардың ӛзара әрекеті 

 Кластер субьектілерінің ынтасын  күшейту 

 Бірріккен  (кластер субьектілерімен) маркетингті ұйымдастыру 

 Сыртқы нарыққа біріккен ӛткізуді ұйымдастыру 

 Нарық сегментіндегі ӛнімді позициялау туралы кластер мүшелерінің 

бейресми келісімдері 

 Кластердегі технология трансферті 

 Кластер ішінде ғылыми зерттемелерде ынтымақтастықты 

қалыптастыру 

Ескерту -  [119] негізінде автор  құрастырған  

 

Кластерлік саясатты іске асыру үшін кластерлеуді мемлекеттік қолдау 

шаралары қажет (сурет 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 25 – Кластерлеуді мемлекеттік қолдау шаралары 
 

Ескертпе - Автор құрастырған 

1. Экономикадағы кластерлерді сәйкестендіру  

Кластерлерді талдау  (кластерлер картасын құру) 

 

2. Мемлекеттік сектор және іскерлі шеңбер ӛкілдерін дайындау және 

ағарту істері мынадай жолдармен: 

 семинар және тренингтер  жүргізу 

 кәсіпкерлерге әдістемелік материалдар дайындау  

 кластер идеяларын тарататын мамандарды іріктеу және оқыту  

 

3. Кластерлеу үрдісін басқару үшін кластер бойынша 

коммерциялық емес ұйымдар мен комиссия құру 

 

 ассоциациялар 

 кластерлік даму орталықтары  

 коммерциялық емес серіктестік  

 

 Кластерлік саясат мәселелері 

бойынша агенттік  

 Ӛңірлік даму агенттігі  

 Экономика комитеті жанынан 

кластер бойынша комиссия  
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Кластерлік бастама және жобаларды қолдауда инфрақұрылымның басты 

элементі болып кластерлік даму орталығы  (КДО) табылады.  

Кластерлік даму орталығының негізгі қызметтері:  

 кластердің дамуы және қалыптасуы үрдісін ақпараттық-құқықтық және 

ұйымдық-әдістемелік сүйемелдеу;  

 кластерге қатысушылар арасында және нақты сектордың басқа да 

ұйымдарымен ӛндірістік кооперацияларды ұйымдастыру;  

 трансфер және технологияны коммерциялауды ұйымдастыру.  

Кластерлік бастама және ынтымақтастықты қалыптастыру мақсатында 

ұйымдық, коммуникациялық қолдау және экономикалық ынталандыру 

шаралары қажет (сурет 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 26 - ЕЭО аясында кластерлік бастама және ынтымақтастықты 

қамтамасыз ету бойынша ұсынылатын шаралар 
 

Ескертпе -  Автор әзірлеген  

 

Инновациялық  даму және ҚР, Ресей және Беларуссия экономикасының 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін біздің оймызша мыналар қажет: 

МЖС (мемлекеттік жеке 

серіктестік) жағдайында 

кластерлік инфрақұрылымды 

құруды қаржыландыру 

Инвестициялық 

конкурстық 

қаржыландыру  

 Ғылыми зерттеме және білімдегі 

ынтымақтастыққа жеңілдіктер ұсыну 

 Кластер субьектілерінің  

инвестициялық жобаларына 

банктердің  мемлекеттік кепілдігі 

1.Кластерлік бастаманы  ұйымдық қолдау 

 Кластерге қатысушыларға біріккен қызмет үшін  ғимарат және 

қондырғыларды ұсыну 

 Білім және ғылым мекемелері, инновациялық  инфрақұрылым 

субьектілерімен кластер кәсіпорындарының ӛзара әрекетін ұйымдастыру  

2. Ынтымақтастықты коммуникациялық камтамасыз ету 

Ӛңірлік статистикалық кеңсе шеңберінде 

кластер субьектілері бойынша мәліметтер 

базасын құру  

 

Интернет портал құру 

 

 

 

 

 

3. Экономикалық ынталандыру және маркетинг, білім, инновацияда 

кластер субьектілерінің ынтымақтастығын қаржылық қолдау  
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 кластерлік  стратегия дайындау;  

 кластерлеуді мемлекеттік қолдау шараларын дайындау;  

 кластерлік бастама және ынтымақтастықты қамтамасыз ету бойынша 

шаралар дайындау; 

 кластерлеу бойынша  белгіленген шараларды іске асыру;  

 халықаралық және трансшекаралық кластер құруда халықаралық 

ынтымақтастықтың әлеуетін пайдалану. 

Қазіргі уақытта ҚР, Ресей және Беларусь экономикасының инновациялық 

дамуына балама жоқ. Инновациялық экономикалық дамудың  маңызды 

элементі тауар ӛндірушілердің және алдымен инновациялық аймақтық 

кластерлер қызметін мемлекеттік қолдау және ұйымдастыруды кӛздейтін 

кластерлік бағытты іске асыру.  

Кластерлердің артықшылықтарын пайдалану үшін айқын кластерлік саясат 

қажет. ҚР, Ресей және Беларусиядағы кластерлік саясатты қалыптастыру мен 

жүзеге асыруға ұсынылған теориялық-әдістемелік негіздер барлық деңгейдегі 

басқару субьектілеріне экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және 

тұрақты дамуға инновацияның факторларын қолдануға бағытталған кластерлік 

стратегияны дайындап оны жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады. 

Кластер аясында серіктестік үшін қатысушылар екінші жақтың үмітіне сай 

келуі маңызды және жағдай барлық қатысушыларға ұтымды болуы тиіс. 

Серіктестер жобадан: шикізаттың болуы және оның тұрақты ұзақ негіздегі 

белгілі бағасының болуы, ӛнім үшін нарықтың ӛсуі, ӛнім үшін қолайлы баға 

және маржаларының болуы, логистика (негізі негізгі ӛнімнің массасы экспортқа 

жіберілгенде), инфраструктураның болуы, ӛзінің жеке инвестицияның 

ғаламдық стратегиясына және бизнеске кіріспеге сай жобалар, иеленудің 

құқығын қамтамассыз ететін (БК үшін ӛзекті) заң жүйелері тұрақты 

инвестициялық орта, бұрынғы  қызмет тізімі мен жобаларды дайындау 

жӛніндегі жергілікті серіктестің тәжірибесі туралы білу, басқа да 

ынталандырулардың болғанын күтеді. 

Жалпы жобаны иеленушілер серіктестерден:  баға коммерциялық және 

технологиялық ноу-хауды әкелуі, ғаламдық нарыққа қатыса алу мүмкіндігінің 

болуы, мәліметтермен бӛлісу ықыласы және жоба бойынша негізгі топтың 

мамандарының дәрежесін кӛтеруге қатысу, жобада қаржылық қатысуға және 

болжалды ӛндірістің тәуекелімен қатар тиімділігін бӛлісуге дайын болуы, 

нарыққа тауарды енгізу үшін тиімді технологиялық қолдауды және оның 

жобаның барлық қызмет ету уақытында осы нарықта кӛрініс табуын 

қамтамассыз ететін ӛнімге арналған ғылыми-технологиялық базаны беруі, 

жергілікті серіктестер мен ӛзіне сынаушы жақтардан басқа қолдаушы жақтарға 

ашықтықтың болуы, ӛзінің бар тәжірбиесін ұсыну және жобаға сенімділікті 

беруі, Қазақстандағы жаңа жобалардың жасалуында қызығушылықты қабылдау 

және мәдени факторды ұғыну, болашақ бизнестің дамуына жалпы кӛзқарасы 

(яғни жобаға деген берілгендік біріншілікті инвестициямен ғана шектелмеуі 

керек, сондай-ақ болашақ жобаларға да солай қарауы тиіс) сияқты шарттардың 
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орындалуын күтеді. Осы тұрғыда серіктестік қызметті біріккен кәсіпорындар 

құру арқылы жүзеге асыруға болады. 

Біріккен кәсіпорын құруға негіз болатын полимер өнімдері бойынша ЕЭО-

қа мүше мемлекеттердің өзара саудасына тоқталатын болсақ,  соның ішінде  

Казақстан Республикасының  кӛптеген базалық мұнай-химия ӛнімдерінің 

экспорты тӛмен және полимер бұйымдары негізінен импортқа тәуелді (сурет 

27).  

 

  
 

Сурет 27 - Казақстан Республикасының   Сурет 28 - Беларусь Республикасының         

сыртқы  саудасы                                                    сыртқы саудасы 
 

Ескерту - [114] деректері негізінде  құрастырылған 

 

Беларусь Республикасының сыртқы саудасында полиамид экспортының 

жоғары екенін кӛреміз. Республикада полиэтилен және полиацеталь 

ӛнімдерінен басқасының барлығы  дерлік импортқа тәуелді (сурет 28).   

Ресейдің сыртқы саудасына келер болсақ,  бұрындада айтқандай Ресей 

мемлекеті ЕЭО мүше мемлекеттері ішінде полимер ӛнімдері ӛндірісі, оның 

экспорты мен импорты бойынша да алға бастап тұр (сурет 29). Диссертациялық 

жұмыстың  екінші бӛлімінде анықталғандай  Қазақстан Республикасына келетін 

полимер ӛнімдері импортының басым бӛлігі Ресей мемлекетінен  жеткізілген.  

 

  
 

Сурет  29 -  Ресей мемлекетінің                      Сурет 30 - Беларусь Республикасы      

және  сыртқы    саудасы                                           Ресейдің ӛзара саудасы 
 

Ескерту -  [82,115] деректері негізінде  құрастырылған 
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Сонымен бірге ӛзара сауда кӛлемі  сыртқы сауда кӛлеміне қарағанда 

Беларусь Республикасы мен Ресейдің ӛзара сауда кӛлемін қоспағанда едәуір 

тӛмен деңгейде (сурет 30). Беларусь Республикасы мен Ресейдің ӛзара сауда 

кӛлемі полиэтилен, полиацеталь ӛнімдері бойынша Беларусь мемлекеті 

басымдырақ болса, қалған полимер ӛнімдерінен Ресейдің импорты басымырақ 

болып отыр, Қазақстан мен Ресей мемлекетінде ӛзара сауда кӛлемі полимердің 

жеке түрлері бойынша (полиэтилен, поливинилхлорид және  полиацеталь) 

болып отыр. Қазақстан мен Беларусияның ӛзара саудасы полимер ӛнімдері 

бойынша жоқтың қасы деп айтуға болады.  Қазақстан және Ресейдің полимер 

ӛнімдері  ӛзара саудасында  поливинилхлорид ӛнімі бойынша Қазақстан 

басымдырақ болып отыр (сурет 31,32). 

 

  
 

Сурет  31 - ҚР  және Ресей мемлекетінің         Сурет 32 - ҚР және БР  полимер      

      полимер ӛнімдерінен  ӛзара саудасы                ӛнімдерінің ӛзара саудасы 

 
Ескерту - [61, 82] деректері негізінде автор құрастырған 

 

Талданған мәліметтерге негізделіп,  мынадай қортынды жасауға болады, 

саланың дамуының негізгі мәселесі қазіргі уақытта бастапқы шикізатты алу 

бойынша ӛндірістік қуаттылықтың жетіспеуі. Сұраныс артып жатыр, оның 

орнын полимер және полимер ӛнімдерінің импорты басып отыр. Бұл жағдай 

этилен және пропилен пиролизі бойынша қуаттылықтың тӛмендігінен болып 

отыр.Сонымен қатар, Ресей мемлекетінде 2020 жылы этилен пиролизі бойынша  

жиынтық қуаттылығы 7,6 млн. тоннаны құрайтын  7 жаңа кәсіпорынды іске 

қосу кӛзделуде. Сонда 2020 жылы ЕЭО аймақтарында 10,8 млн. тонна 

қуаттылығы бар ӛндіріс қызмет етеді. 2006 жылдан 2016 жылдарға дейін әр 

түрлі полимерлер ӛндірісі бойынша қуаттылық 2,5 млн. тоннаға артқан, соның 

ішінде полипропилен - 965 мың. тонна,  полиэтилен - 500 мың. тонна, ПЭТФ – 

446 мың. тонна, ПВХ -330 мың. тоннаға артқан. Ал ӛңдеушілер 1,5 есеге қалып 

қойды: он жыл ішінде ӛңдеушілер қуаттылықтарын 1,6 млн. тоннаға ғана 

арттырған.2012-2016 жылдарда пластмасс ӛндірісі 3,5 млн. тоннадан  5 млн. 

тоннаға дейін артты, ал тұтыну 5 млн. тонна шамасының аумағында ғана 

болды.2010-2014 жылдар аралығында полимер және оның ӛндірісі үшін 

шикізат бағасының арасындағы айырмашылық  20 000-30 000 рубль  (100000-

150000 мың. теңге) болды.  Ал 2016 жылы полипропилен үшін спредтер 47 000 

рубльге (258500 теңге), этилен үшін 55 000 рубльге  (302 500 теңге) жоғарлаған. 
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Қазіргі уақытта ПВХ-тен басқа барлық қаралып отырған полимер 

ӛнімдерінің инвестициялық жобаларын іске асыру мүмкіншіліктері қаралуда. 

ПП және ПС жаңа ӛндірісінің және оның жобалық қуаттылығының  іске 

қосылуы 2019 – 2020 жылдардың аяғына деп күтіледі.  

Ресейде ірітоннажды полимерлер бойынша қуаттылық 2020 жылы 

келесідей қуаттылыққа  жетеді деп күтіледі:  

 полипропилен бойынша  - 22 10 мың. тонна (+57%); 

 стироль пластиктары бойынша  - 700 мың. тонна (+40%); 

 полиэтилентерефталат бойынша– 1452 мың. тонна (+47%) (сурет 33).  

Полипропилен 810 мың. тоннаға, полистирол 200 мың. тоннаға, 

полиэтилентерефталат бойынша - 936 мың. тоннаға артады деп кӛзделеді. 

 

 
                    

Сурет  33 - 2016-2020 жж Ресейдегі ірітоннажды полимер ӛндірісі бойынша 

жаңа қуаттылықтың енгізілуі 
 

Ескерту – [120] мәліметтері 

 

Зерттемеде анықталғандай,  ЕЭО қатысушы мемлекеттердегі 2021 жылға 

дейін кӛзделген жобалардың  жүзеге асырылуынан негізгі полимерлер 

бойынша импорттың 2021 жылға дейін толығымен жабылатынын кӛрсетеді. 

Тек шикізаттың профициті емес, полимер  ӛндірісінің профициті де орын алады 

(екі технологиялық тізбек, шикізат және полимер ӛнімдері де профицитті 

тауарлар болады). Полимер нарығының кӛлемі алға қарай артып, бұл  ЕЭО-ғы 

ірі ӛндірушілердің үштігіне және полимер ӛндірісінің  профицитіне алып 

әкеледі.  ЕЭО қатысушы мемлекеттерде 2021 жылға дейін жүзеге асырылуы 

қаралған,  инвестициялық жобалар кестеде берілген (кесте 53). 
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Кесте 53  -  ЕЭО қатысушы мемлекеттерде 2021 жылға дейін жүзеге асырылуы 

қаралған,   инвестициялық жобалар 
 

Ӛнім/компания Қуаттылығы

, жылына 

мың тона 

Күтілетін 

жүзеге 

асырылу 

мерзімі, 

жыл 

Іске қосудың 

ықтимал уақыты 

(МЗС 

мәліметтері 

негізінде), жыл 

Қазақстан Республикасы 

Полипропилен 

«Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк»  500  2021 2021 

Полиэтилен 

 «KLPE» (КейЭлПиИ) ЖШС  800  - 2022 

Бутадиен 

«Бутадиен» ЖШС 250  - 2021 

Полибутадиенді каучук ӛндірісі   

«HQ rubber production and distribution»  

ЖШС  
125  

- 2022 

Параксилол 

«АМӚЗ» ЖШС 496  2018 2019 

Ресей мемлекеті 

Полипропилен 

«Сибур Холдинг» (Томснефтехим) ЖАҚ 10 2016 2016 қыркүйек-

іске асты 

 «Нижнекамскнефтехим» ААҚ 180 2018 2020 

«Сибур Холдинг» (ЗапСибнефтехим) ЖАҚ 500 2019 2020 

«Сибур Холдинг»/ ААҚ «Газпром нефть» 

ААҚ 

30 2018 - 

 «АНК «Башнефть» ААҚ 100 2019 2020 

Поливинилхлорид 

«БСК» ААҚ 55 2018-2020 2016 

Полистирол 

«Нижнекамскнефтехим» ЖАҚ 200 2019 2020 

Полиэтилентерефталат 

«Этана» таза полимер зауыты  486 2017 2018 

«КТК «Иврегионсинтез» ААҚ 200 2017 2017 

 «СафПЭТ» ЖШҚ 250 2019 2019 

Этилен  

ААҚ «Газпроммұнайхим Салават» 700 2017 2019 

ЖАҚ «Шығыс мұнайхимиялық компания»    

«Саян» газхимиялық зауыты  610 2017 2019 

«Каспий» газхимиялық зауыты 600 2017 2019 

«Тобльск-Мұнайхим» ЖШҚ 1200 2017 2020 

Балтика МХК, Лининград облысы  3050 2019 2021 

 «Нижнекамскмұнайхим» ААҚ 1000 2020 2021 

Этилен бойынша барлығы 7660 2010-2021   

Этилен бойынша барлығы+әрекеттегі 

қуаттылықтар 

  10830 

Ескерту – [76,120,104]  ақпарат кӛздері  мәліметтері негізінде құрастырылған 
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Осы тұрғыда,  нақты уақытта қуаттылықтың тӛмендігін ескере отырып, ал 

алға қарай оның артуын  ЕЭО-қа мүше елдермен бірігіп қызмет ету арқылы 

біріккен кәсіпорын, қауымдастық немесе кооперациялық негізде шеше аламыз. 

Қазіргі жағдайда жұмыс жасап тұрған ӛндірістерді кеңейтумен қатар жаңа 

ӛндірістерді салу шараларын ӛткізу қажет. Қазақстанның мұнай-химия  

нарығының даму болашағы қолданыстағы  нарықтың кеңеюі немесе олардың 

жаңа бағыттарының пайда болуына байланысты.Полимер ӛнімдерінің ішкі 

нарығын қолдаудың  тағы бір бағыты  ЕЭО Келісімшарты шеңберінде  

кедендік-тарифтік реттеу болуы керек. Бастапқы кезеңде жоғары аралықтағы  

ӛнімдерге жоғары баж салығын сақтау қажет, ол кейде шетел баламаларына 

қарағанда  қымбатқа түсетін отандық шикізатты тұтыну жағдайында 

полимерден бұйым ӛндірушілердің бәсекелестік артықшылығын қолдауға 

мүмкіндік береді.Халықаралық тәжірибе кӛрсеткендей мұнайгаз секторында 

әмбебап және икемді салық салу жүйесі жоқ, сондықтан мемлекеттің салық 

саясаты нақты аямақтағы саланың ерекшеліктерін ескеру керек. Мұнай 

ӛндіруші елдер ӛндіру, қормен қамтылуы, сонымен қатар ішкі сұраныстың 

кӛлеміне байланысты айрықшаланады. Біріңғай экономикалық интеграциялық 

құрылымға бірігу ЕЭО мүше мемлекеттердің біртіндеп ұлттық салық жүйесінің  

жақындасуына  әкелуі керек (Н,О-Қосымша). Біртіндеп салық салуды  

үйлестіру арқылы жанама салық салуды сәйкестендіру (алдымен ҚҚС және 

акциз бойынша) керек  және салық базасын анықтауда және негізгі тікелей 

салық бойынша ӛндіру тәртібі  бойынша  жалпы ережелерді дайындауға алып 

келуі керек.Осындай  кешенді бағыт 2020 жылы ішкі нарықтағы сұранымды 

жоғарылатып және полимер ӛнімдері мен полимер ӛндірісінің болжанып 

отырған профицитін толықтай жабып, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға  

мүмкіндік береді.   

 

3.2  Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін жоғарлатудың 

экономикалық инструменттері 

Халықаралық нарықта мұнай-химия ӛнімдеріне деген сұранысты талдау 

негізінде Қазақстан үшін аймақтық аспектіде бірінші кезеңде базалық мұнай- 

химия ӛнімдері: полиэтилен, полипропилен, стирол, полистирол, 

этиленгликоль, бензол және метанол шығаратын мұнай химия ӛндірістерін 

құрған экономикалық тұрғыдан ең тиімді болатыны анықталған.Келесі кезеңде 

мұнай мен мұнай шламдарын қолдану негізінде синтетикалық каучук, ароматты 

қоспаларды, моторлық майлар және тағы басқа мұнай-химия ӛнімдері шығару 

жобаларын жүзеге асыру керек.«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» 

(Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.)» компаниясымен полипропилен 

ӛндірісі бойынша кешеннің құрылысында мұнай-химия кластерін құру  бірінші 

кезеңін қамтиды. Жоба пропан (бірінші фаза) және этанды  (екінші фаза) терең 

ӛңдеуге әлемдік деңгейдегі замануи технологияларды пайдалануды кӛздейді. 

Бірінші фаза бойынша алынатын ӛнім  полипропилен  жылына 500 мың. тонна.  

Жоспарланған  іске асыру уақыты  2021 жылдың 1-тоқсаны.  Бірінші фазадағы 

нысандарға жалпы инвестицияның кӛлемі  2,03 млрд. доллар, соның ішінде 500 

млн. долларын жобаның акционерлері салады.Екінші фаза бойынша  жылына 
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қуаты: 800 мың. тонна - полиэтилен ӛндіру Теңіздің құрғақ газын ӛңдеуге 

арналған. Жобаның операторы «KLPE» ЖШС, қатысушысылары корейлік LG 

Chem (50%),  SAT & Company (25%) және  ОХК (25%). Осы фаза шеңберінде 

құрғақ газдан этанды айыру үшін Теңізде газ ӛңдейтін қондырғы, Қарабатанға 

дейін шамамен ұзындығы 200 км. этан құбыры, қуаттылығы 833 мың. тонна 

этилен пиролизі кешені, сондай-ақ 400 мың тоннадан екі полимерлеу 

қондырғысы және қуаттылығы жылына 33 мың. тонна  бутен-1 ӛндірісі 

қондырғысын  орнату болжанады. Екі қондырғының лицензиары  2011 жылы  

Lummus Technology компаниясы болып таңдалды. Осы жылы  KPI және 

экспорты-импорттық  Қытай банкімен 1,38 млрд. долларға несие келісіміне қол 

қойылды. 2013 жылы сутексіздендіру және полимерлеу қондырғысын құруға 

Sinopec Engineering компаниясы ұтып алып, зауыт ӛнімінің кӛп бӛлігіне  офф-

тейкер ретінде қатысады. Пропанды жеткізуді ТШО қамтамасыз етеді. 

Шикізатты жеткізу Теңіз станциясынан Қарабатан станциясына дейін (шамамен 

250 км) темір жолмен жүзеге асырылады.  

 

 
Сурет 34 – Қазақстанда полимер ӛнімдерін ӛндіру үлгісі  

 

Ескерту – Автормен әзірленген 

 

Теңіз кен орнынан табиғи газ газды сепарациялау қондырғысына беріледі, 

онда екі газдың бӛлінуі - этан (29 %) және пропан (8 %) орындалады (сурет 34). 

Вакумдық газойл және нафта фракциялары ТеңізШевройлға қайтарылады. 

Кейін олар мұнай-химия зауытына: этан-құбыры арқылы, пропан - темір 

жолмен - Солтүстік Қарабатан кешеніне жеткізіледі, сол жерде ақырғы ӛнім 

ӛндіріледі.Сонымен қатар, АЭА шеңберінде қуаттылығы жылына 250 мың. 

тонна бутадиен және 125 мың. тонна полибутадиенді каучук ӛндірісі  бойынша 

зауыттың құрылысы белгіленген [78,121].  

Бутен-1 алуға этиленді димеризациялау қондырғысының лицензияры 

Axens (Франция), этиленді полимерлеу қондырғысының -Univation Technologies 
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(АҚШ) компаниясы болып табылады.  «Самрук-Казына» қорының бағалауы 

бойынша БГХК –ің  екінші фазасының құны 4,15 млрд. доллар. Оның 1,24 

млрд. долларын акционерлер қамтамасыз етеді, қалғанын K-SURE және K-

EXIM Оңтүстік Корейяның  экспорттық-несие агенттігінің қатысуымен 

жобалық қаржыландыру сызбасы арқылы тарту жоспарланады. Біріктірілген 

газхимиялық кешен арнайы экономикалық аймақтың «Ұлттық индустриалды 

мұнай-химиялық технопаркі» АҚ-ың ӛзекті жобасы. Оның қатысушылары 

ҚҚС, жер салығы және мүлік салығынан толығымен босатылған. Сонымен 

қатар, оларға кеден жеңілдіктерін қолдану ұсынылады, импорт баж салығы 

және жиналымдардан босатылады  және экспорттық-импорттық операцияларды 

рәсімдеу  жеңілдетіледі.ҚР мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруда полимер ӛнімдерін нарыққа жылжыту және жақын болашақта орын 

алатын полимер ӛнімдері бойынша болжанып отырған профицитті жабудың 

бірінші жолы - ЕЭО-қа мүше мемлекеттерде ішкі нарықты дамыту немесе жан 

басына шаққандағы полимерді тұтынуды жоғарлату есебінен жабуға болады. 

Тұрғындардың ӛсуі және тұрғындардың жан басына шаққандағы кірісінің 

артуы дамушы елдерде байқалады,  оларда дамыған елдермен салыстырғанда 

тауарларды тұтынудың неғұрлым тез ӛсуіне алып келеді. McKinsey бағалауы 

бойынша 2025 жылға қарай орта тап 2010 жылмен салыстырғанда 2,4 млрд. 

адамнан 4,2 млрд. адамға дейін, 2 есе дерлік ұлғаяды (кесте 54). Сондықтан 

мұнай-газ химия саласының базалық ӛнімдерінің әлемдік импортының назары 

дамушы елдерге қарай ығысады. 

 

Кесте 54 - ЕЭО елдеріндегі халықтың саны  2012-2016 жж.  (млн. адам) 
  

Елдер 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 

Армения  2,97 2,98 2,99 2,99 2,99 

Беларусь  9,47 9,46 9,47 9,50 9,45 

Қазақстан  16,91 17,17 17,42 17,68 17,95 

Қырғызстан  5,66 5,78 5,90 5,98 6,06 

Ресей 146,19 146,41 149,09 149,57 149,68 

ЕЭО барлық 

елдері 

181,2     

ТМД барлық 

елдері 

286,05 287,26 288,47 289,83 290,84 

Ескерту - Халықаралық валюта қоры, BusinesStat  

 

Жан басына шаққандағы полимерді тұтынудың жоғарлауы оны 

пайдаланудың кеңейуіне алып келеді. Келтірілген тӛмендегі кестеде 

Халықаралық валюта қоры, BusinesStat мәліметтері бойынша  2021 жылы ЕЭО-

қа мүше елдердегі тұрғындар санының ӛзгерісінің болжамы берілген. Болжам 

бойынша Қазақстан халқы  19,33 млн адамға артады, жалпы ЕЭО барлық елдері 

бойынша 187,62 млн адамды құрайды (кесте 55,56). 
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Кесте 55 - 2017-2021 жылдардағы  ЕЭО мүше елдердегі  халық санының 

болжамы (млн. адам) 
 

Елдер 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 

Армения  2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 

Беларусь  9,40 9,36 9,31 9,26 9,22 

Қазақстан  18,22 18,49 18,77 19,05 19,33 

Қырғызстан  6,14 6,23 6,32 6,40 6,49 

Ресей 149,76 149,70 149,70 149,67 149,59 

ЕЭО барлық 

елдері 

186,51 186,77 187,09 187,37 187,62 

Ескерту - Халықаралық валюта қоры, BusinesStat мәліметтері 

 

Кесте 56 - ЕЭО мүше мемлекеттер бойынша полимерді тұтыну деңгейі (барлық 

тұрғындар санына шаққанда) (мың.кг)  
 

Елдер 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 

Армения  182,39 194,35 242,19 278,07 334,88 

Беларусь  573,4 608,4 754,11 861,18 1032,64 

Қазақстан  1111,42 1201,85 1520,37 1771,65 2164,92 

Қырғызстан  374,54 404,95 511,92 595,2 726,88 

Ресей 9 13536 9730,5 12125,7 13919,31 16754,08 

ЕЭО барлық елдері, 

мың тонна 

11377,11 12140,05 15154,29 17425,41 21013,44 

Жан басына 

шаққандандағы 

тұтыну кӛлемі, кг. 

61 65 81 93 112 

Ескерту – Автормен есептелінген 

 

 
 

Сурет 35 - 2017-2021 жылдарда  ЕЭО мүше мемлекеттердің және ҚР-ың  

тұрғындар санына шаққандағы полимерді тұтыну деңгейі болжамы (мың.кг) 
  

Ескерту - Автор құрастырған 
 

Батыс Европа және АҚШ мемлекеттерінде жан басына шаққанда 

полимерді тұтыну кӛлемі 140 кг. құрайды. Жан басына шаққанда пластикалық 

масса және синтетикалық шайыр (смола) ӛндірісі  Ресейде - 25,9 кг., АҚШ – 

2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021 ж 

ЕЭО барлық елдері, мың. 

тонна  
11377,11 12140,05 15154,29 17425,41 21013,44

Жан басына шаққандандағы 

тұтыну кӛлемі, кг 
61 65 81 93 112
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276,4 кг., ЕО елдері бойынша орта есеппен – 200 кг.; химиялық талшық және 

жіп ӛндірісі Ресейде – 1,1 кг.,   Жапонияда – 10,3 кг., АҚШ –13,5 кг. құрайды.  

Жалпы ішкі ӛнімнің ағымдағы деңгейі бойынша ЕЭО-қа мүше елдер жан 

басына шаққандағы қазіргі тұтынуға қарағанда  пластмасс және пластик 

ӛнімдерін 2-3 есе кӛп қолдануы тиіс [3]. 

Біздің болжамымыз бойынша ЕЭО-қа  мүше мемлекеттердің ішінен 

полимерді тұтыну деңгейі бойынша Ресейден кейінгі  жоғары үлесті Қазақстан 

Республикасы  алады. 2021 жылы Қазақстан халқының саны 19,33 млн адамға 

кӛбейеді деп болжанса, онда жалпы халық санына шаққандағы полимерді 

тұтыну деңгейі 2164,92 мың. кг дейін, ал жан басына шаққанда 112 кг артады 

(сурет 35).Біздің зерттеуіміз бойынша,  Қазақстан мұнай-химиялық ӛнімдерді 

тұтынуды ұзақмерзімді және ірімасштабты  арттырудың табалдырығында тұр. 

Ұзақ мерзімді перспективада әлемдік нарықтағы мұнай-химия 

ӛнімдерінің арасында полимер ӛндірісі,  яғни полиэтилен мен полипропилен 

ең кӛп сұранысқа ие болады,  ал бұл барлық полимерді жалпы тұтынудың 

60%-ын құрайды.Ал жыл сайын ӛсіп келе жатырған Қытай, Үндістан, ТМД, 

Оңтүстік Шығыс Азия, Шығыс Еуропа нарығының ҚР-ы нарығына 

географиялық жақындығын ескерсек, сондай-ақ  кӛршілес Қытайда 2030 жылы 

халық саны 1 528 млн. адам, Үндістан 1571 млн.адам, Оңтүстік Шығыс Азияда 

759 млн. адамға артады деген болжам алға қарай әлемде мұнай-химия 

ӛнімдерін тұтынушылар ӛсе түсетінін дәлелдейді (сурет 36). Бұл ретте, аталған 

полимерлердің әлемдік ӛндірісі, тіпті 2025 жылға дейін болжанған барлық 

жобалар іске асырылғанның ӛзінде, сұраныстан артта қалатын болады. 

Халықаралық Platts
 

және IHS маркетингтік компанияларының деректері 

бойынша полипропилен ӛніміне сұраныс 2025 жылы 90 млн. астам тонна, ал 

ұсыныс тиісінше 90 млн. тонна құрауы мүмкін. Ал полиэтиленге сұраныс 2025 

жылы 160 млн. тоннаға дейін артуы, ал ұсыныс тиісінше шамамен 120 млн. 

тонна шамасында болуы мүмкін [122].  
 

 
Сурет 36 - ҚР -ың мұнайхимия ӛнімдерін нарыққа жылжыту мүмкіндігі 

 

Ескерту - Халықаралық валюта қоры, BusinesStat ақпараттары мәліметтері 

 

Зерттеу барысында әлемде де  2020 жылы 7,4 млл. тонна кӛлемінде 

полимерлер профициті күтілетіні айқындалып отыр. Профицитті ӛңірлер АҚШ, 

Таяу Шығыс және ЕЭО мемлекеттері. Басқа нарықтар мысалы, Азия Тынық  

Мұхит  аймақтарында полимер жетіспеушілігі  15 млн. тонна, әсіресе 
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полиэтилен және полипропилен ӛнімдері деп болжанады.Бұл, біздің 

пікірімізше мұнай-химия ӛнімдерін тұтынудың екі есе артуын күтуге болады 

деген сӛз. Ол Оңтүстік-Шығыс Азия (Қытай, Жапония және басқалары) 

нарықтарына бағытталған мұнай-химия  ӛндірістерін одан әрі дамытуға 

мүмкіндік береді. Бұдан басқа, макроӛңірдің басқа да нарықтарында (Түркия, 

Ресей) сұраныс артатын болады.Таяу Шығыстағы пиролиз қуаттылығы үлесі 

(арзан шикізат және белсенді ӛскен сұраныс) және Солтүстік –Шығыс Азия 

елдерінде (сыйымды нарық және белсенді ӛскен сұраныс)  2016 жылы 42 %-ға 

дейін ӛсті. Болжам бойынша 2020 жылы әлемдік қуаттылықта осы елдер үлесі 

46 % -ға артады деп күтіледі. Осылайша, Таяу Шығыс елдері,  алдымен  Сауд 

Арабия мен Иран - ірі  тоннажды мұнай-химияның кӛшбасшы ӛндірушілеріне 

айналады және Еуропа мен Америка ӛңірлерінің ӛндірушілері үшін басты 

бәсекелес болады. Бұл Еуропа мен Азия елдері жағынан қызуғышылықты 

арттырып, олар да ақырғы ӛнім шығаратын ӛз ӛндірістерін дамыта 

бастады.Экспорттық жеткізілімді кеңейтетін ЕЭО компанияларының  шикізаты, 

АҚШ  тарапынан келетін  арзан тақта тасты мұнай мен газ  шикізатынан баға 

бойынша да, сондай-ақ логистика бойынша да  кӛп артықшылыққа ие.  Таяу 

Шығыс мемлекеттерімен де   аса қатты бәсекелестік күтілуі мүмкін.Біздің 

зерттеуіміз бойынша,  осы мәліметтердің барлығы ЕЭО-қа мүше 

мемлекеттердің полимер ӛнімдеріне деген  сұраныс пен ұсыныс арасындағы 

айырмашылықтың болатынын дәлелдейді. Қазақстанда мұнай-химия саласын 

ойдағыдай дамыту үшін ең негізгі мәнді құрылымдық мәселені шешу керек - ол 

мономерлер (алдымен пиролизді) ӛндірісі үшін қуаттылықтың жетіспеушілігін 

жою керек. Бір жағынан, Қазақстан және Ресейде 2030 жылдарға қарай 

қарқынмен ӛсетін мұнай-химия шикізатының артылуы орын алады. Ал  екінші 

жағынан, пиролиз ӛнімдері шикізат болатын  мұнай-химия ӛнімдеріне 

сұранысты едәуір арттыруға әлеует бар.Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге 

қабілеттілігі ӛнімге сұраныстан, шикізат және жартылай ӛнімнің 

тапшылығынан, оларға деген қолжетімділік мүмкіндігіне байланысты.  Бұл 

жағдайда  ӛндірісте орын алатын  неғұрлым тиімдісі жылына 1 млн. тонна 

ӛндіру  келешегі бар ЕЭО мемлекеттерінің ішкі нарығындағы  полимер 

ӛнімдерін  тұтынушы салалар нарығын кеңейту. Полимер ӛнімдері ӛндірісі 

саласын дамытудың негізгі мақсаты  ЕЭО ішкі нарығын қалыптастыру және 

кеңейту, ол үшін полимерден жасалған  замануи материалдарды  кеңінен 

қолдануға  жағдай жасау қажет.Ішкі тұтынудың  ӛсімі  қарқынын ынталандыру  

полимерден дайындалған дайын ӛнімдердің импортын  алмастыруды жүзеге 

асыру, полимер экспортынан  жоғары аралықты дайын ӛнімдер шығаруға кӛшу, 

экономикада мультипликативті  тиімділік алуға  мүмкіндік береді.Осы 

секторлардың мұқтаждықтары үшін жыл сайын Қазақстанға орташа алғанда 

400 млн. АҚШ долл. полимерлік шикізат импортталады. Базалық мұнай-химия 

ӛнімінің ішкі нарығының кӛлемі шамамен 72 млрд. теңгені құрайды, бұл ретте 

70 %-дан астамы импортқа тиесілі. Полимер ӛнімдерінің экспорттық әлеуеті 

жоғары, басым тауарлар топтары бойынша макроӛңір елдерінің импорты 20 

млрд. АҚШ долл. астам.Полимер ӛнімдерін  тұтынушы салаларды  (сурет 37) 

дамыта отырып,  біз тек  полимер ӛндірісін ғана емес, тұтастай экономикалық  
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әлеует,  ғылыми-техникалық прогресс пен экономикалық мүддемізді 

арттырамыз.Сонымен қатар, ішкі ӛндірісті дамытуға мемлекеттік сатып 

алуларда  казақстандық мазмұнды тауарларды арттыруға ұзақ мерзімді саясат 

бағытталған.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 37 - Полимер ӛнімдерін  тұтынушы салалар 
 

Ескерту – [114] ақпарат негізінде құрастырылған 
 

Полипропиленді пайдаланатын бірден-бір басымды сала тұрғын-үй 

коммуналдық шаруашылығы болып табылады. Қазақстанда жылумен, сумен 

жабдықтау және су беру желілерінің тозуын тӛмендету бойынша 

проблемаларды шешу, сондай-ақ жылу шығаратын қуаттарды жӛндеу және 

ауыстыру үшін тұрғын үй-коммуналдық секторды жаңғырту (реконструкциялау 

және салу) бойынша шаралар кешені қабылданса, полимер ӛнімдерін 

тұтынушылардың  ішкі нарықтан болатыны сӛзсіз.Бұл үшін жылумен 

жабдықтау жүйелерін дамыту мақсатында инвестициялар салу негіздемесі 

әзірлену қажет, сондай-ақ ӛңірлерде жобаларды іріктеу критерийлері мен 

оларды іске асырудың басымдықтары айқындалу керек. Тұрғын-үй 

коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бойынша  (реконструкциялау және 

салу) бірыңғай техникалық саясатты әзірлеп, оған қолданылатын материалдар, 

жабдықтар импорт емес,  ҚР-да ӛндірілген мұнай-химия заттары болуы шарт. 

Халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге, ӛмір сүру деңгейі мен сапасын 

жақсартуға бағытталған тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласындағы 

мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттері отандық ӛндірісті жандандыру  

аясында болуы керек.Қазақстанда құрылыс қарқынына және халықтың тұрғын 

үймен қамтылуының жоғары болуына қарамастан (бір адамға 25 м.
2
), тұрғын үй 

екі есе тапшы. ЕЭО мемлекеттерінде нақты салада полимерді тұтыну қазірде 3 

пайыздан кем, әлемдік кӛрсеткіш 35 пайыздан артық. Егер ЕЭО мүше елдерде 

тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын әлемдік деңгейге кӛтерсек, ішкі нарық 

ӛзі ақ ынталанар еді, яғни дамуға үлкен әлеует бар. Қазақстан Республикасында 
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құрылыс материалдарын шығаратын 600-нан аса кәсіпорын тіркелген. Барлық 

қажетті табиғи ресурстардың шикізаттары болса да, баяғыдай құрылыс  заттары 

импортталады. Құрылыс материалдары және басқадай 

ӛнімдер ӛндірісіндегі шикізаттың негізгі  компоненті ретінде, ӛз мұнай-химия 

ӛнеркәсібі мен полимер ӛнімдерін  шығаруды дамыту мен кеңейту мәселелерін  

шешу қажет.Құрылыс индустриясы мен тұрғын-үй коммуналды сектор жылдам 

қарқынмен дамуда, онда изополимер материалдарының, шыны пластиктердің, 

пенопластардың, желімдердің, лакты бояу ӛнімдері және т.б. химия ӛнімдері 

үлкен кӛлемде қолданылады. 

Машина құрылысында (станоктар құрылысы, авто, авиа, кеме жасау  және 

т.б.) конструкциялық полимерлі материалдардан жасалған бӛлшектер, арнайы  

лак-бояу жабындылары, оқшаулағыш, шуды басатын материалдар және тағы 

басқаларға сұраныс жоғары. Олар осы салада ӛндіріс технологиясын біршама 

жеңілдетеді, олардың шығаратын ӛнімдерінің сапасын арттырады және 

кӛптеген жағдайларда алмастырылмайды.Дамып келе жатқан ауыл 

шаруашылығы топырақтың құнарлығын арттыруды және ӛнімді 

ауылшаруашылығы зиянкестерінен қорғауды, түрлі ауа райы жағдайында 

ауылшаруашылығы ӛнімдерін ӛсіруді, ауылшаруашылық машина 

құрылысының дамуын  талап етеді.Мұнай-химия индустриясының заманауи 

материалдарынсыз электроника мен информатиканың одан әрі дамуы,  

парфюмерлік-косметикалық құралдардың, тұрмыста қолданылатын химия 

тауарларының ӛндірілуі мүмкін емес.Аралас салалар мен экономика 

салаларының (ӛнеркәсіптің, кӛліктің, құрылыс индустриясының, тұрғын-үй 

коммуналдық және ауыл шаруашылықтың, энергетиканың, әскери-ӛнеркәсіп 

кешеннің, әлеуметтік саланың) макроэкономикалық кӛрсеткіштерінің және 

болашақта даму стратегиялары мен жоспарларының ӛзгеруіне сәйкес ішкі 

нарық кӛлемінің елеулі ӛсуі болжанады.Полимерді жол құрылысына да 

қолданады. Бүгінгі күні еліміздің ірі қалаларының бәрі бір-бірімен қазіргі бар 

жолдар арқылы байланысқан. Алайда, кӛлік құралдары қозғалысының орташа 

тәуліктік қарқындылығының болжамды артуына қарай хаб-қалаларды 

байланыстыратын жолдарды реконструкциялау және неғұрлым жоғары 

техникалық санатқа кӛшіру қажет. Қазақстан автомобиль жолдарының тозуы 

бүгінгі таңда 33 %-ды құрайды, бұл елде жүк тасымалының дамуына мүмкіндік 

бермейді. Қолда бар автожол инфрақұрылымы қазіргі автомобиль жолдарын 

реконструкциялауды және жаңа жолдар салуды қажет етеді. Қалыптасқан 

жағдай инвестициялық тартымдылықтың тӛмен болуына, капиталдың кӛп 

қажет болуына және табиғи коммерциялық тәуекелдерге негізделген. Бұл 

салада да полимер ӛнімдерін тұтыну ЕЭО үлесі 3 пайыздан аспайды, ӛнеркәсібі 

дамыған елдерде бұл кӛрсеткіш АҚШ, Қытай, Франция мемлекеттерінде 10-15 

пайыз аралығында, ал Германия мен Бельгияда 24 пайызға дейін. Бұл салада да 

дамуға  Қазақстанның үлкен әлеуеті бар.Ол үшін мынадай міндеттерді 

алғышарт ретінде қою керек:  

1) бәсекелестік негізде базалық ӛнім ӛндіру бойынша жобаларды қажетті 

шикізатпен қамтамасыз ету;  

2) шикізаттық емес тауарларды сату үшін нарықтарды кеңейту. 
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Зерттей келе келешекте  полимер тұтыну қарқынын жылына 3,5 % -дан 8,5 

%-ға арттыру  қажет немесе жан басына шаққандағы пластмассты тұтынудың 

61 килограммнан 112 килограммға дейінгі ӛсуі ішкі нарықтағы сұранымның  

артуына әкеледі және болжанып отырған профицитті толығымен жабады деген 

тұжырымға келеміз. Республикасыздың инновациялық даму жағдайында 

инновациялық мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

ретінде біріктірілген кәсіпорындар, қауымдастық  байланыс орнату. Негізгі 

ірітоннажды мұнай-химия - пластик, каучук, органикалық синтез ӛнімдері 

бойынша Қазақстанда ӛндірісті  дамытуға импортты алмастыру және орташа 

әлемдік деңгейге жету есебінен  ішкі тұтынуды арттыру, Қазақстан және ЕЭО 

мемлекеттерімен біріккен кәсіпорын, қауымдастық құра отырып,  Еуропа және 

Қытайға  экспорттық  әлеуетті кӛтеруге   жақсы келешекті амалдары бар.   

ҚР Президенті атап кӛрсеткендей «Кӛмірсутегі секторын одан әрі 

дамытуды, шетел және жергілікті инвесторларды тартуды экономиканы 

әртараптандырумен тікелей байланыстыру және жаңа келешегі мол ӛндірістер 

құру жӛніндегі аса маңызды міндеттерді мұнай химиясы саласында шешілуі 

қажет» [123].  

Этиленгликоль негізінен антифриздер және полиэфирлік талшықтар үшін 

қолданылады. Талшық ӛндірісі әлемде моноэтиленгликолді тұтынудың 50 %-

ын, ПЭТФ-шайыр-16 %-ын, антифриз ӛндірісі үшін 15 пайыз, қалған 15 %-ы  

лак-сыр материалдары және басқа ӛнімдер ӛндірісіне тиеселі. Этиленгликоль 

ӛнеркәсіптің барлық сферасында қолданылады және оны қазіргі инновациялық 

даму кезінде кәсіпорындар мен  ӛнеркәсіп кешендері аса қажет етеді.ЭГ негізгі 

тұтынушысы Қытай мемлекеті - әлемдік ӛндірістің 45%-ын құрайды. 2013 

жылы Қытайда 2,77 млн. тонна  этиленгликоль  ӛндірілген,  тұтыну кӛлемі 

10,72 млн.тоннаға жеткен, жетіспеушілік  импорттық тауарлармен 

толтырылған. Қытайда ЭГ негізінен синтетикалық талшық- полиэстер ӛндірісі 

үшін қолданылады. Полиэстердің тоқыма ӛндірісі үшін таптырмас ӛнім екенін 

ескерсек, Қазақстандағы текстил шаруашылығын дамытудың бұл жоба қайнар 

кӛзі [124]. Қытайдағы МЭГ-ің  тұтыну сұранысы мен ұсынысы арасында 

теңсіздік ӛткір байқалады, 2020 жылдарда тұтыну 100 пайызға артады деп 

болжанса, ӛндіріс кӛлемі 30 пайызды ғана құрауы мүмкін (сурет 38).   
 

 
 

Сурет 38 - Қытайдағы МЭГ-ң тұтыну сұранысы мен ұсынысы  
 
 

Ескерту – «Nexant Chem  Sustems» мәліметтері негізінде алынған 
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Біздің зерттеуіміз бойынша, химиялық талшық,  полиэтилентерефталат, 

антифризов үшін шикізат болып табылатын  этиленгликоль ӛндірісі бойынша 

бәсекеге қабілетті арттыру үшін Қытай мемлекетінен инвестиция тарта отырып, 

біріккен кәсіпорын құруымыз қажет. Ӛндірісті ұйымдастыру үшін болжамды 

қажетті құн - 110 млн.доллар. Соның ішінде жобалауға -7,8 млн. доллар, 

қондырғыларды сатып алуға -65,1 млн. доллар, құрылыс-монтаждық жұмыстар-

17,9 млн. доллар, пайдалануға қосу үшін айналым капиталы -19,2 млн. доллар 

шамасында.Жеңіл ӛнеркісіп,  соның ішінде тоқыма кешені Қытай мемлекетінің 

ұлттық экономикасының қарқынды дамуының қозғаушысы болып отыр. 

Тоқыма ӛнімдерінің ӛндірісі  мемлекеттің  ЖІӚ-ін қалыптастыруда ғана 

маңызды емес, сондай-ақ экономикаға тұрақты валюталық түсім ағымын 

қамтамасыз етуші  қытай экспортында үлесі жоғары бап қатарында [125]. 

Сонымен қатар, Қытай тоқыма ӛндірісіне аса қажет химиялық талшықтың 

әлемдік ӛндірісі кӛлемінің 31 %-ын ӛндіреді. Қытай мемлекетінің тоқыма 

ӛнеркәсібінің ерекшелігі - оның тұйық сипатта болуы (бастапқы шикізатты 

ӛндіруден дайын ӛнімді ӛндіріп сатқанға дейінгі үрдіс). Бірақ,  тоқыма ӛндірісі 

үшін табиғи шикізаттың аздығынан импортқа тәуелділік артып отыр, сондай-ақ 

тоқыма ӛнеркәсібінің қарқынды дамуына тежеуші басқа да факторлар әсер етіп 

отыр.Осы орайда Қазақстан және Қытай мемлекеті үшін тиімді болатын, этилен 

ӛнімдерін  ӛндіруді жетілдіру, оларды нарыққа жылжыту мәселелерін екі жақты 

бірігіп  шешу керек.  Этиленгликолдың базалық ӛнімі этилен болып  табылады. 

Осы күнге дейін Қазақстанда этилен ӛндірісі бойынша кәсіпорын жоқ, 

әрекеттегі үш мұнай ӛңдеу зауытында  этилен ӛндірілмейді.  Атырау 

облысындағы біріктірілген газхимиялық кешенінің 2-фазасы бойынша  800 

мың. тонна этилен ӛндірісі  жоспарда бар екені белгілі.  Қазақстанда қазіргі 

уақытта этиленгликолды негізгі пайдаланушылар антифриздер мен лак-сыр 

ӛнімдерін ӛндірушілер болып табылады. 2013 жылы ЭГ тұтыну 2 969 тонна 

болды. Этиленгликолдың базалық ӛнімі сұйық этиленді теміржол кӛлігімен 

тасымалдау қондырғының  жоғары құнына байланысты ӛте сирек 

қолданылады. Этиленді жеткізу арнайы құбыр желісімен ӛзара байланысқан 

кәсіпорындар арасында ғана мүмкін болады. Сол себептен  де кӛп жағдайларда 

этилен ӛндірісі тауарлық болып табылмайды, зауыттық тұтынуға бағытталады. 

Этиленгликолды тасымалдау  алюменидан немесе болаттың тоттануына тӛзімді 

арнайы қазандарда теміржолмен немесе автомобиль цистерналармен 

жүргізіледі [126].  

Этиленді  Қытайға тасымалдау  ЭГ немесе ЭО ӛндіру үшін тасмалдау 

ӛнімнің ӛзіндік құнына әсер етеді, ӛнім бәсекеге қабілетсіз болады. Тасымалдау 

жабық типтегі  кӛлікпен жүргізілуі керек.  Сол себептен,  ЭГ және ЭО ӛнімдері 

ӛндірісі бойынша зауытты  Атырау қаласындағы  «Ұлттық индустриалды 

мұнайхимия паркінде» АЭА аймағына салған орынды. Біріккен кәсіпорын 

базалық ӛнім этиленді ары қарай ішкі және сыртқы нарыққа жылжытып, 

полимерлік қаптама, синтетикалық талшық  ӛндірісі үшін  меншікті шикізатты 

ӛндіруімізге мүмкіндік береді (кесте 57) 
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Кесте 57 - ҚР және Қытай мемлекетінің ЭГ және ЭО ӛнімдері бойынша біріккен 

кәсіпорынды құруға қажетті ресурстар  

 
Кӛрсеткіштер Құны (млн.доллар) 

Зауыттың болжамды құны, соның ішінде 110 

Жобалауға  7,8 

Қондырғыларды сатып алуға 65,1 

Құрылыс-монтаждық жұмыстар 17,9 

Қосу үшін айналым капиталы 19,2 

Операциялық  шығындар мың. АҚШ.  долл 1 166 212 

Бағаланған кірістер мың. АҚШ.  долл 1 350 000 

Жоба тиімділігінің болжамды кӛрсеткіштері 

Таза келтірілген құн есебі (NPV)  мың. АҚШ.  долл NPV – 18 013 

Кірістің ішкі нормасы  (IRR)  % IRR – 18,35 % 

Қайтарымның дисконтталған мерзімі (DPBP)  мың. АҚШ.  долл PBP – 4,6 жыл 

DPBP – 7,9 жыл 

Жыл сайынғы салық аударымдары мӛлшері мың. АҚШ.  долл 7 730  

Жыл сайынғы жоспарланатын экспорттық түсім, мың. АҚШ.  долл  21 600 (10%) 

Ескерту – Автормен есептелінген  

 

Кірістің тӛмендеуінің сыни шегі  -1,9 %,  NPV теріс мәнде болғанда. 

Шығындарды кӛтеру үшін сыни шегі +2,8 %, NPV теріс мәнде болғанда. 

Құрылатын 170 ӛндірістік персоналға тұрақты жұмыс орны құрылады.Ресейде 

ЭГ пайдаланушы полиэтилентерефталат ӛндірісі бойынша СибурПЭТФ» 

кәсіпорыны, оның жылдық қуаттылығы 120 мың. тонна, ал алға қарай 250 мың. 

тоннаға дейін артады деп жорамалданады. Сонымен қатар, елде антифриз 

нарығы қарқынды дамуда. Ресейде ЭГ ӛндірушілер «Казаньоргсинтез»-17,38 

мың.тонна, «Нижнекамскнефтехим» - 92,64 мың.тонна, «Сибур-Химпром» - 

239,7 мың. тонна «Сибур-Химпром» Ресейдегі этиленгликоль нарығының 66%-

ын алады. Ресейде этилен он шақты кәсіпорынмен ӛндіріледі, жылына 

қуаттылығы 2,97 млн. тонна, яғни  Ресейдегі этилен ӛндіру қуаттылығы 

бойынша 63,5 %-ды  құрайды. Ресейдегі МЭГ-ге ұсыныс пен сұраныс арасында 

алшақтық болуы ықтимал, яғни  ӛндіріс кӛлемі артқан жағдайда сұраным 

кӛлемі 50 %-ды ғана құрайды (сурет 39). 

 

 
 

Сурет 39 - Ресейдегі МЭГ-ң тұтыну сұранысы мен ұсынысы 
 

Ескерту –«Nexant Chem  Sustems» мәліметтері негізінде алынған  
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Этиленгликолдің  2 түрі  бар: жоғары және бірінші. Ақырғы ӛнімде негізгі 

заттардың құрамына байланысты, айырмашылық  бар болғаны 0,3%  ғана. Сауд  

Аравиядан жеткізілетін  этиленгликолдің бағасы неғұрлым арзан және қол 

жетімді (сурет 40). 

 

 
 

Сурет 40 - Этиленгликолдің нарықтағы бағасы, АҚШ доллары/тонна 
 

Ескерту – International Trade Center мәліметтері негізінде құрастырылған 

 

Этиленгликолдың бағасы маусымдық сипатта. Күзде қыркүйек, қазан, 

қараша және әсіресе алғашқы тоңазытуда антифриздарға сұраным артады. 

Әрине нарықта ұсынымның артуы орын алады. Сондықтанда, нарық 

ойыншылары -  ӛндірушілер, дистрибьюторлар тауардың бағасын кӛтереді. 

Баға орта шамамен 7-8 %.-ға артады. Екінші себеп, этиленгликоль ӛндірісі үшін  

шикізат мұнай мен газдың қымбаттауынан болады. ЭГ 2016 жылғы орташа 

әлемдік бағасы тоннасына 1215 долларды құрады. 

Этиленен тек этиленгликолдың шикізаты емес, кешенде сонымен қатар,  

этиленоксидті де алуға болады.  ЭО орташа әлемдік бағасы 2016 жылы 1818 

бастап  2044 долларға дейін болады. Этиленоксидті тасымалдау оның жоғары 

қауіптілігіне байланысты қиындау. Оны вагон цистерналарда 25°С аспайтын 

температурада сұйытылған күйде тасымалдайды. Сондықтан, этиленгликоль 

ӛндірісі этилен алынатын зауытқа жақын және этиленоксид ӛндірісі бойынша 

кәсіпорында орналасуы керек.  

Этиленен алынатын  ӛнімдер винилхлоридті және поливинилхлоридің 

(ПВХ) әлемдегі ірі тұтынушылары Қытай: шамамен әлемдік ӛндірістің 30 %-ы 

тиесілі, одан кейін АҚШ және Канада мемлекеттері 20%-ы құрайды. Әлемде 

винилхлоридті ірі ӛндіруші АҚШ, ӛндірістік қуаттылығы 2013 жылғы 

мәліметтер бойынша 8,24 млн. тонна. Қазақстанан ӛндірілу мүмкіндігі бар бұл 

тауарлар әлемдік сұранысқа ие екенін кӛрсетіп отыр. Бірақ Қазақстанда  бұл 

нарықты жандандыруға инвестиция жеткіліксіз. Ал  кӛршілес Қытайда 2020 

жылы тұтыну кӛлемі 100 %-ға артады деп болжанады, ал ӛндіріс кӛлемі 

сұранысқа жауап бере алмайды (сурет 41).  
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Сурет 41 - Қытайдағы  ПВХ-ң  ұсынысы  мен  сұранысы 
 

Ескерту –  «Nexant Chem  Sustems» мәліметтері негізінде алынған 

 

China CAMC Engineering Co Ltd (CAMCE) Қытай инжиниринг   

корпорациясы  поливинилхлорид  (ПВХ)  шығару бойынша кешен салуға 

білікті икемделген. Шамамен құны  439,8 млн. АҚШ доллары тұратын, 

қуаттылығы   жылына 100 мың тонна ПВХ, 75 мың. тонна каустикалық сода 

және 300 мың. тонна метанол ӛндіруге  мүмкіндігі бар нысанды  ҚР-на салуды 

жоспарлау қажет. Қазіргі уақытта Қазақстанда «PVN Development» ЖШС 

поливинилхлорид ӛнімі ӛндірісі және «Sat petrochemicals» ЖШС каустикалық 

сода мен хлор ӛндіруге жоба дайындауда. Сондай-ақ, полипропилен негізінде 

полимерлі орауыш қабықшалар ӛндірісіне  «Новхимтовар»  ЖШС-гі  құрылды. 

Белгіленген жоба  іске асқанан кейін пиролиздік қуаттылықты кеңейту 

бойынша мәселе шешіледі, шикізаттың қосымша кӛлемінің ауқымды бӛлігі 

мұнай-химиялық ӛндіріске қайта жіберіледі, мемлекет және экономика ЖІӚ 

ӛсімі түрінде, салық түсімдерінің артуы және қосымша жұмыс орындарын құру  

ұлттық  экономикамызда  айтарлықтай тиімділік алады. Жобаның  іске асуы 

сонымен қатар, жеңіл кӛмірсутекті шикізат ӛндірісінің үдемелі кӛлемін 

пайдаланудың деңгейі мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Болжамды 

кезеңнің аяғында оны мұнай-химияның қажеттілігі үшін пайдалану қазіргі 

деңгейден 4 есеге артады, ал шикізатты ӛңдеу үлесі оны ӛндіру кӛлемінен 55 %-

ға дейін артады.Ароматикалық кӛмірсутектер ӛндірісі кешені қондырғысында 

жоғары октанды бензинді мұнай ӛнімдерінен бензолды айыру жолымен алады, 

сонымен қатар, Қарабатандағы болашақ мұнайхимия кешені үшін бензол мен 

параксилол да алынады. Параксилол - «АМӚЗ» ЖШС-ің 2018 жылы нарыққа 

шығарылуы жоспарланған  ӛнеркәсіптің жаңа ӛнімі. Оның үстіне,  

параксилолдың бағасы бензолдан да қымбат тұрады. Параксилол ӛндірісі 

аясында түрлі тауар шығаратын жүздеген кәсіпорынды іске қосуға болады. 

Параксилол мұнай-химия ӛндірісіндегі негізгі және ӛте қажетті 

құрамдастардың бірі болып табылады, Атырау мұнай ӛңдеу зауыты Орталық 

Азиядағы ірі параксилол ӛндірушілеріне айналады.  Ол үшін,  Атырау мұнай 

ӛңдеу  зауыты базасында ӛндірілетін мұнай-химия ӛндірісінде негізгі шикізат  

ретінде қолданылатын бензол және параксилол ӛнімдерінің ӛндірісін 

http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/43343
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жайластыру (аяқтау), сонымен қатар, автоӛнеркәсіп үшін хош иісті майлар 

ӛндірісі үшін ірі мұнай-химия кешеніне іскерлік қатысу керек. Қазіргі уақытта  

параксилол ӛніміне іскерлік байланыс орнататын аралықты тұтынушыларды  

іздестіру қажет.ТМД елдерінде параксилолды сату 2012-2016 жылдар 

аралығында тұрақты ӛсімде болды. 2013 жылы ғана сату кӛлемі алдынғы жылға 

қарағанда  0,2% -ға тӛмендеп және ол 244,5 мың. тонна ӛнімді құрады. 2016 

жылдың қортындысы бойынша 392,3 мың. тоннаны құрады. ТМД елдері ішінде 

параксилолды сатудың едәуір кӛлемі Ресейде. 2016 жылы елде 176,5 мың. 

тонна параксилол сатылды, ол ТМД - ың барлық елдерінің параксилолды 

жиынтық сату кӛлемінің 45%-ын құрады. ТМД елдерінің ішінде праксилолды 

жан басына шаққанда сату деңгейі бойынша кӛшбасшы ел Беларусь мемлекеті  

болды. 2016 жылы Беларусь мемлекетінің бір тұрғынына елде сатылған 

параксилолдың 9,6 кг келді. 2012-2016 жылдар аралығында ТМД елдерінде 

параксилол импортының қарқыны тұрақсыз болды.  Импорты 2013 жылға 

қарағанда едәуір ӛсіп, 2016 жылы  98 пайызды құраған.BusinesStat болжамы 

бойынша 2017-2021 жж. ТМД елдерінде параксилдолды сату ӛсімі байқалатын 

болады және 2021 жылы 758,4 мың тоннаны құрайды (кесте 58). 
 

Кесте  58 - ТМД-ғы  параксилол импорты, (мың. долл) 
 

№ Кӛрсеткіш  2012  ж. 2013  ж. 2014 ж. 2015  ж. 2016 ж. 

1. Импорт 23 996,9 20 664,9 19 660,6 9 183,4 18 184,4 

2. Қарқыны (алдынғы 

жалға %) 

- -13,9 -4,9 -53,3 98,0 

Ескерту - United Nations Statistics Division, ТМД мемлекет аралық статистикалық комитет, 

BusinesStat мәліметтері 
 

2015 жылға қарағанда 2016 жылы импорттың кӛлемі 18184,4 мың. 

долларды құрады. 2013-2015 жж. параксилол импорты тӛмендеді, ал 2016 жылы 

жоғарлады. Тұтастай алғанда кезеңде параксилол импорты  24,2 % -ға 

тӛмендеп, 2016 жылдың нәтижесі бойынша  8,2 млн. долларды құрады (кесте 

58).ТМД және ЕЭО мүше елдері ішінен параксилол импорты бойынша 

Беларусь мемлекеті кӛш бастап тұр. Кейінгі орынды Ресей мемлекеті, 2016 

жылы 4,3 мың. долларға шаққандағы ӛнім импорттаған. Қазақстанға келер 

болсақ, параксилол ӛнімі мемлекетте әлі шығарылған жоқ, 2016 жылы 

сараптамалық сыналатын ӛнім  Ресейге экспортталған болатын. Қазіргі 

уақытта, әлбетте, қазақстандық мұнай-химия компаниялары нақты уақытта 

және жақын келешекте мұнай-химия ӛнімдерімен барлық тұрғындарды 

қамтамасыз етуге қабілетсіз.  

 

Кесте 59 - ТМД  елдеріндегі  параксилол импортының болжамы (мың. долл) 

 
№ Параметрі 2017  ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020  ж. 2021 ж. 

1. Импорт 20 260,5 22 630,5 25 095,3 27 424,3 30 001,1 

2. Қарқыны (алдынғы 

жалға %) 

11,4 11,7 10,9 9,3 9,4 

Ескерту – BusinesStat мәліметтері негізінде құрастырылған 
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Болжам бойынша 2017 жылдан 2021 жылға дейінгі аралықта  ТМД  

елдеріндегі  параксилол  импорты 30  мың. долларға жетіп, 9,4 пайызға артады 

(кесте 59,60) [125].   

 

Кесте 60 - 2017-2021 жылдардағы  ТМД  елдері  бойынша параксилол 

импортының болжамы (мың. долл) 

 
Елдер 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 

Беларусь 20 252,6 22 619,8 25 080,8 27 405,0 29 975,8 

Қазақстан 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ресей 6,8 9,1 12,4 16,8 22,2 

Украина 1,0 1,5 1,9 2,3 3,0 

ТМД 20 260,5 22 630,5 25 095,3 27 424,3 30 001,1 

Ескерту – BusinesStat мәліметтері негізінде құрастырылған 
 

Әлемдік мұнай-химиясы ӛндірісінің жылдам дамуы, саланың жоғары 

капиталдық сиымдылығы арқасында әрдайым үлкен қаржылық ресурстарға ие 

болған, нақты ірі компаниялармен байланысты екенін атап ӛткен дұрыс. 

Бастапқыда оларға, алғаш рет қазіргі белгілі ӛнімдер полиэтиленді («Ай-Си-

Ай» компаниясы), полипропиленді («Монтедисон»), нейлонды («Дюпон») және 

т.б. ӛндіріп, оны нарыққа ұсынған, жоғары инновациялық потенциалы бар 

химиялық фирмалар болды. Соңынан кӛптеген мұнай-химиясы ӛнімдерін 

(полимерлер мен жоғарыда аталғандар) массалық ӛндіруге кӛшу, ӛндірістік 

шығын факторының маңызын жылдам кӛтерді, бұл әлемдік мұнай-химияның 

корпоративтік құрылымының ӛзгеруіне себеп болды. Салада ірі мұнай-газ 

корпорациялары – «ЛУКОЙЛ», «ТНК», «Газпром», «СИБУР» т.б. маңызды 

орын алып отыр. Соңғы 4-5 жылда олардың мұнай-химиядағы рӛлі арта түсті, 

себебі олар пайданың артуы мен мұнай және газдың құнының ӛсуіне 

байланысты ӛндірісті диверсификациялауға (әртараптандыруға), мұнай 

химиясы активтерін сатып алуға кӛшті.«Могилевхимволокно» ААҚ  ТМД 

елдерінің ішінде тоқыма полиэтилентерефталатты жалғыз ӛндіруші болып 

табылады. ҚР-да АМӚЗ  ЖШС-мен 2018 жылы шығарылуы кӛзделіп отырған 

параксилол ӛнімін Беларусь мемлекетіндегі  «Могилевхимволокно» ААҚ - да  

полиэфир ӛнімін ӛндірісі бойынша кешен жобасына қатысу мен бірріккен 

кәсіпорын құру арқылы, ішкі және сыртқы нарыққа аса қажетті 

полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиэфирлі талшық және полиэфирлі 

техникалық жіп ӛндіру керек.Болжам бойынша полиэфир ӛнімін ӛндіру 

бойынша кешен құрылысы ТФК-дан полиэфирлік ӛнім алудың заманауи 

технологиясына толығымен кӛшуді;   ӛнім ӛндірісі кӛлемін   арттыру есебінен 

біріккен кәсіпорындардың пайдасын арттыру және материалдық және 

энергетикалық тауарларды тӛмендетуді;   экспорттық мүмкіндіктерді кеңейтуді; 

ӛнімнің жаңа түрлерін шығаруды  қамтамасыз етеді.Сыртқы нарық 

сипаттамасына келер болсақ, біріккен кәсіпорындарда шығарылатын ӛнімің 

аймақтар бойынша сатылу кӛлемінің 67 пайызы ЕЭО қатысушы мемлекеттер 

арасында, Беларусия мемлекетіне 30 пайыз, Қазақстан Республикасына тұтыну 

кӛлемін 30 пайызға дейін арттыру болжанады (кесте 61).  
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Кесте 61 - Негізгі аймақтар бойынша болжанатын сатылым кӛлемінің таралуы, 

% 
 

EЭО елдері Соның ішінде БР Қазақстан 

Республикасы  

Басқа да елдер 

67 37 30 33 

Ескерту – Автор  құрастырған 
 

Біріккен кәсіпорында ӛндірілетін мұнай-химия ӛнімдері Қазақстанның 

тоқыма бұйымдарының ішкі нарығын жандандыруға және сол арқылы мұнай-

химия мен тоқыма бұйымдары кластерін құруға негіз болады.Қазақстан және 

Беларусь  мемлекетінің  «Могилевхимволокно» ААҚ-мен  біріккен кәсіпорын 

жобасы үшін  221 329 мың. АҚШ доллары  қажет (кесте 62). Қазақстан 

Республикасында мұнай-химия ӛнімдерінің ӛндірісін дамыту және БГХК 

жандандыру үшін  5 млд. АҚШ доллары шамасында инвестиция керек. 

сондықтанда біздің пікірімізше,  қазіргі индустриаландыру кезеңінде ЕЭО 

деңгейінде біріккен кәсіпорын құру тиімді. 
 

Кесте 62 - Қазақстан және Беларусь мемлекетінің біріккен кәсіпорын 

ресурстарының қалыптасу кӛздері мен болжанатын қаржылық тиімділігінің 

кӛрсеткіштері  
 

Қаржыландыру 

кӛздері 

Құралдар 

соммасы  (мың. 

долл. АҚШ) 

Жобаға инвестордың 

қатысу формалары 

 

Қатысудың жоспарланған 

нысанын іске асырудан 

инвестордың жарғылық 

капиталдағы үлесі % 

Меншікті капитал 25 291 Жаңа кәсіпорынның 

жарғылық қорына салым 

салу 

100 %-ға дейін 

Инвестор құралы 163 895 Әрекеттегі кәсіпорынның 

акция пакеттерін алу 

(жарғылық қордағы үлесі)  

100 %-ға дейін 

Ұзақ мерзімді несие 32 144 Кәсіпорынды мүліктік 

кешен ретінде иемдену 

100 %-ға дейін 

Жоба бойынша 

барлығы 

221 329   

Жобаның болжанған қаржылық тиімділігінің кӛрсеткіштері 

Жылдық түсім (жобалық қуаттылыққа 

шыққаннан кейін ҚҚС-сыз, мың.АҚШ. 

доллары) 

264 976 

Жобалық қуаттылыққа шығу мерзімі, 

жыл  

2020 жыл 

Қайтарымның қарапайым мерзімі, жыл 7,4 

Қайтарымның қарқынды мерзімі, жыл 15,3 

NPV, мың.АҚШ доллары 6 415 

IRR, % 10,2 

Дисконттау мӛлшерлемесі, % 9,9 

Ескерту – Автор құрастырған 

* IRR және NPV кӛрсеткіштері 2020 жылға жобаны іске асыру жағдайымен  
 

Параксилолдың бағасы мұнай және ТФК сұранымға байланысты. 

Шамамен қазіргі нарықта тоннасы 1452-1454 $ тұрады [127]. 
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Біріккен  кәсіпорын құра отырып  2020 жылы Қазақстан және Беларуссия 

мемлекеті 6 415 мың. АҚШ долларына тең  таза дисконттық кірісті 75 пайызы 

Қазақстанға тиесілі есебімен кәсіпорындар арасында ӛзара бӛліске түседі (кесте 

65).ЕЭА  аумағында қазіргі таңда 7 жоба жүзеге асырылуда. Олардың тӛртеуі – 

жүйе құраушы: газ-химиялық кешеннің екі кезеңі (полипропилен мен 

полиэтилен ӛндірісі), бутадиен ӛндірісі («Бутадиен» ЖШС) және полимерлік 

пленка ӛндірісі («Полимер Продакшн» ЖШС). Бутадиен - синтетикалық каучук 

ӛндірісіне арналған шикізат, ӛз кезегінде ол резинатехникалық ӛнімдер 

ӛндірісінде шикізат болып табылады. Инвестициялық жобалардың 

жоспарланған құны – 1,7 трлн. теңгеден астам, қазіргі кезде оның 110 

млрд. астамы бӛлінді немесе соның ішінде полипропилен  2,6 млрд. долларға, 

полиэтилен ӛндірісі құрылысының құны - 5,12 млрд. долларға бағалануда. 

 Кешен жоғары тығыздықты полиэтиленнің  400 мың. тонна ӛндірісіне және 

тӛменгі тығыздықты желілік полиэтиленнің  400 мың. тонна ӛндірісіне 

есептелген. Синтетикалық каучук ӛндірісінде негізгі компоненттерге бутадиен, 

стирол, этилен, пропилен, изопрен жатады. Аталған қоспалар ішінен  

Қазақстанда «Пластикалық масс зауыты» ЖШС-де (Ақтау қ.) тек қана стирол 

ӛндірілген.Қазақстанда 2021 жылы синтетикалық каучуктің шикізаты 250 мың. 

тонна бутадиен ӛндірілу жоспарланған. Бутадиен ӛндірісі бойынша «Бутадиен» 

ЖШС-гі  және жартылай бутадиенді ӛнімдерді ӛндіру, соның ішінде 

синтетикалық  ӛнім ӛндірісі  «HQ Rubber Production and distribution» ЖШС–мен 

іске асырылады.Зерттеу анықтағандай, қазақстандық мұнай-химияны 

дамытудың ең оңтайлысы  – резинатехникалық және шина ӛнеркәсібі, химия 

талшығы, әртүрлі полимер ӛнімдері  үшін синтетикалық каучукті меншікті 

ӛндірісін жандандыру керек. Синтетикалық каучукті ӛндіру арқылы шиналық 

ӛнімдерді және резеңке-техникалық бұйымдарды шығаруды дамыту үшін 

Қазақстанда жеткілікті ӛндірістік-техникалық потенциал мен базалық шикізат 

бар. Сондықтан қолданыстағы МӚЗ мен ГӚЗ-да немесе кӛмірсутек 

шикізаттарын ӛңдеу бойынша жаңа ӛндірістер салғанда синтетикалық каучук 

шығаратын ӛндірістер мен технологиялар құру қажет. Олар технологиялық 

тізбектер бойынша шиналық ӛнімдер мен резинатехникалық бұйымдарды 

ӛндіруге және синтетикалық каучукті басқа елдерге экспортқа шығаруға жағдай 

туғызады.Технологиялық байланысқан бұндай кешенді қалыптастыру жоғары 

технологиялық және ғылыми сыйымды ӛнімдерді алуға зор мүмкіндік 

тудырады, ӛз кезегінде экономиканың нақты секторларының басқа 

салаларының дамуына қозғаушы болады [129].  

 

Кесте 63 - Қазақстанның мұнай-химия кәсіпорындарының синтетикалық 

каучукке жылдық қажеттілігі 
 

 

Кәсіпорын атауы 

Жылдық қажеттілік, тонна 

Жұмыс қуаттылығы Ӛндірістік қуаттылығы 

«Қарағандырезинатехника» ЖШС 1907 6535 

«Саранрезинатехника» ЖШС 2160 8640 

Барлығы: 4067 15175 

Ескерту – [128] мәліметтері негізінде алынған 
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Қазақстанда синтетикалық каучук, резинатехникалық бұйымдар мен шина 

ӛнімдерін шығару ӛндірістерінің даму болашағына келер болсақ 

«Саранрезинатехника» ААҚ, «Қарағандырезинатехника» ЖШС-ің н отандық 

шикізатпен қамтамасыз ету үшін Қазақстанда синтетикалық каучук ӛндіруді 

қайта жандандыру қажет. Аталған кәсіпорындардың ӛндірістік қуаттын қосу 

үшін шикізат қажеттілігі тӛменде  келтірілген (кесте 63, 64).Республикада 

жоғарыда аталған зауыттарды 70 % ӛзіндік шикізатпен қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін бұрынға Шымкент шина зауыты («ИнтерКомШина» ААҚ) 

құрамында регенератты және синтетикалық каучук зауытын салу жобасын құру 

қажет. Бутадиен, этилен, пропилен, изопрен ӛндірісте кӛмірсутек шикізатын 

ӛңдеу тізбесінің соңғы ӛнімдері болып табылады. Сондықтан, қолданыстағы 

мұнай және газ ӛңдеу зауыттарында мұнай мен газды терең және кешенді ӛңдеу 

технологиясы мен қондырғыларын ендіре отырып, қайта жаңарту жүргізу керек 

[130].  

 

Кесте 64 - Тауарлық мұнай химиясы ӛнімдерін ӛндіру кӛлемдері мен экспортқа 

шығару кӛлемдерінің болжамы кӛрсеткіштері, жылына мың. тонна/жыл  

 
Ӛнім атауы 2018ж. 2020ж. 2025ж. 

Синтетикалық каучук    

Ӛндіру кӛлемі,   мың.тонна              40 60 80 

соның ішінде экспорт  (50-60 %)    

Шина ӛндірісі    

Ӛндіру кӛлемі (млн.дана), соның ішінде экспорт (12-15%)    

Автотегершіктер                       2,5 3,0 3,5 

Автокамералар                               3,5 5,0 5,5 

Резина техникалық бұйымдар    

Ӛндіру кӛлемі (млрд.тенге) 6,8 7,6 8,6 

Экспорт (ӛндіру кӛлемінің 60-80%)    

Ескерту - [128] мәліметтері негізінде алынған 

 

Шиналық және резинатехникалық ӛнімдерді экспортқа шығару 

ерекшеліктері: 

 экспорттың айтарлықтай кӛлемі (ӛндірілетін шинаның 12-15 %) жаңа 

автомобильдерді жинақтау үшін автомобиль зауыттарына жіберіледі (30 % - 

жеңіл және 22 % - жүк шиналары). Ӛткізудің негізгі және ең дамушы саласы– 

қолданыстағы машиналар паркі үшін сату (барлық ӛндірілген ӛнімнің 60-70%); 

 резинатехникалық бұйымдардың ең ірі тұтынушыларына 

автомобильдік және ауыл-шаруашылық машина жасау салалары жатады. 

Сондықтан, экспорттың ең үлкен кӛлемі – автомобиль және ауыл-

шаруашылығы техникасын шығаратын ӛндірістерге сату (барлық ӛндірілген 

ӛнімнің 60-80 %). 

ЕЭО аймақтарында, нақтылап айтқанда Ресейде резинадан жасалған 

бұйымдар, соның ішінде синтетикалық каучук ӛндірісі бойынша ірі 

компаниялар қызмет етіп жатыр, осы компаниялар ішкі нарықты кеңейтуге 

септігін тигізіп бір бірінің жетіспеушілігін жабу үшін  қауымдастық байланыс  

жасау қажет және оның үлгісі бізбен тӛменде берілген.   
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Коорпорация механизмін іс жүзінде іске қосу, инновациялық қызмет 

шеңберінде кәсіпорындар серіктесе қызмет еткен жағдайда, экономикалық 

пайда табу мақсатымен кластер қатысушыларының қалыптасу шартына 

бағытталған болуы тиіс. Инновациялық ӛнім шығарудың біртұтас торабымен 

осы секілді салааралық инновациялық ӛзара әрекет ету, қосылған құнның 

салааралық тізбегін қалыптастыруға мүмкіндік береді, бұл ӛз кезегінде ӛнімнің 

ӛзіндік құнынан кӛрініс береді.  

 
Кәсіпорын жоқ немесе қажетті дәрежеде емес                      Мүмкін болатын кооперативті байланыстар    

 

Сурет  42 - ЕЭО аймақтарында полимер ӛндірісі және полимер ӛнімдері 

бойынша  компаниялардың кооперациясы 
 

Ескерту- [114] кӛздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Шымкент шина зауыты («ИнтерКомШина» ААҚ) қайта жабдықталып, 

толықанды іске қосылып және синтетикалық каучук ӛндірісі зауытын салу 

жобасы іске асқанға дейін,  Ресейдің «Нижнекамскнефтехим» ЖАҚ, «Омск 

каучук» ААҚ, «Уфаоргсинтез» ЖАҚ, «Синтез-каучук» ААҚ-мен біріккен 

 Резеңкеден жасалған бұйымдар Пластмассадан жасалған бұйымдар 

Каучук Шина РТБ Тұрбалар Полимерлер Пленкалар 
 

БР 
 • Белшина •Беларусьрезиноте

хника 
•Борисов 

резинотехника 

•Кохановский 

Белтрубпласт  
•Борисовский завод 

пластмасса 

бұйымдары 

•Пассат- пласт 

•Пинема 

•Изоком 
•Полм. тұрбалар 

зауыты 

•Гродно Олика-пак 

•Полимир 
•Белпласт 

•Могилевхимволокно 

•Белвторполимер  

  

•Могилевск 

жасанды 
талшықтар 

зауыты 

•Олика-пак   

 

ҚР 
  •Еуразиялық 

индустриальды 
химиялық топ: 

•Қарағанды 

резинатехника 
•Сараньрезинтехни

ка  

•Восход 
•Транспорттық 

лентаның 

лабораториялық 
саласы 

 

•Атырау полиэтилен 

тұрбалар зауыты 
•Ақтӛбе полиэтилен 

тұрбалар зауыты 

•Куат 
•Тараз тұрба зауыты 

•Казтермопласт 

•Ӛскемен полиэтилен 
тұрбалар зауыты 

Казахстанкский 

трубной завод  

 Технология 

конфорта 

•Тыныс 

•Петропавлқұрылыс 
материалдары зауыты 

•Пластстандарт 

•Ақтау Полимер 
•Транс Полимер 

•Юг пласт 

•Lc Trans Plast 
•Корал Plast 

AGS стрройиндустрия 

 

 

 
«Полимер 

Продакшн»  

ЖШС 

 

 

РФ 

•Омский 

каучук 

•Уфаоргсинтез 
•Синтез-каучук 

•Камтэкс-

химпром 
•Тольятикаучу

к 

•Воронежсинте
з каучук 

•Ефимовск 

зауыты 
•Қазанск 

зауыты 

•Красноярск  
зауыты 

«Нижнекамскн

ефтехим» 

•Мишлен 

(Давыдово) 

•Йокогамма(Лип
ецк) 

•Кировский ШЗ 

•Ярославский 
ШЗ 

•Нижнекамск 

шина 
•Волтайр промм 

•Петро шина 

•Nokian 
•Урал шина 

•Кордиант-

Восток 
•Омск шина 

•РТБ каучук 

зауыты 

•Ярославль-
резинотехника 

•АРТИ 

•Саран 
Резинотехника 

зауыты 

•Волжскрезинотех
ника 

•Волгопромтранс 

•Курский РТБ 
зауыты 

•КВАРТ 

•Урал РТБ зауыты 
•Плимер 

НКНХ 

•Искож 

•Полипластик 

•Казаньоргсинтез 

•Техстрой 
Политрон 

•Политэк пайп 

•Хемкор 
•ФТК Ростр 

•Полимер құбыр 

жүйелері 
•Икапласт 

•Казаньоргсинтез 

•Томскнефтехим 

•Уфаоргсинтез 
•Ставролен 

•Сибурхимпром 

•Нижнекамскнефтехи
м 

Сенеж полимер 

зауыты 
•Алко Нафта 

•Каустик 

•Саянскхипласт 

 

 

•Ангарск 

полимер зауыты 

•Сибургеосинтез 
•Вязмялава 

•Полимердесного

рск 
•Финпакупаковка 

•Биаксплен 

•Полипак 
•Гаммасинтез 

•Висмут 

•Чебоксар ТЗ 
•Зауыт ЛИД 

•Реталиндастриз 
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кәсіпорын құрып республиканың ішкі нарығындағы жетіспеушілікті  

жабуымызға мүмкіндік бар.Ішкі және сыртқы нарықтарға кӛмірсутектерді 

жеткізудің кӛпвекторлылығы қағидасына негізделіп, Қазақстан табиғи газдың 

экспорттық жеткізілімі және барлық экономикалық тиімді бағдарын дамытуға 

тырысады. Қазақстан-Қытай газ құбырының құрылысы жобасының іске асуы 

елдің транзиттік және экспорттық потенциалын кӛтеруге мүмкіндік және 

сәйкесінше Қазақстан экономикасының дамуына мүмкіндік береді.Энергия 

қауіпісіздігі мәселелерін шешуден басқа, мұндай бірлестік құру мұнай ӛндіруші 

және мұнай ӛңдеуші және мұнай-химиялы елдер арасындағы мүдденің 

балансын табуға мүмкіндік береді. Негізгі мұнай ӛңдеуші қуаттылықтар 

Еуропада, Қытай және АҚШ-та орналасқан - олар ӛздерінің мұнай баланстары 

бойынша импортқа тәуелді. Қытай мұнай ӛңдеушілердің ірі бестігіне кірсе де 

мұнайды ӛндіруден де кӛп тұтынады. Сондықтан оны  қомақты  келешекті 

мұнай ресурстарына ие ойыншылармен ынтымақтастық қызықтырады. 

Қазақстан барлық жағынан да осындай әлеуеттің иесі ретінде қаралады.2020 

жылы Орталық Азия мен Ресей елдері аймағына экспорт 358 млн. тоннаны, газ 

– 380 млрд. текше метр, негізгі кӛлем Еуропа мен ТМД арқылы ӛтеді. 

Осылайша мұнай бойынша Қазақстан Ресей мұнай компанияларымен, газдан-

Ресей және Түркменстанмен қатар  іргелі экспортерлердің қатарына енеді. 

Қытай  2020 жылы 350 млн. тонна мұнай  және 140 млрд. текше метр газ,  2030 

жылы – 450 млн. тонна мұнай, 180 млрд текше метр газды 

импорттайды.Капитал шығындарының ең тӛмен деңгейі - Қытайда. Пиролиз 

қуаттылығы құрылысына орташа үлестік күрделі шығындар (долл./т.этилен) 

бұл елде Еуропалық одаққа қарағанда 1,5 есе тӛмен, және Ресей мен 

Қазақстанға қарағанда 2,3 есеге дейін тӛмен. Сонымен қатар, (Sinopec, CNPC) 

қытай компаниялары шетелдік серіктестіктерімен ӛзара әрекеттесіп 

инвестициялық жобаларды ӛте тез жүзеге асырады. Мысалы,  2005 жылы 

Қытай поливинилхлорид (ПВХ) ӛнімінен тапшылықта болды, бірақ 2010 жылы 

ел поливинилхлорид бойынша  меншікті қуаттылығын  70 %-ға дейін 

арттырып, осы ӛнімнің  нетто-экспортері болды, немесе Корея және Қытайда 

біріктірілген мұнай-химия кешенін құру үрдісі ұзақтығы  (пиролиз және 

полиэтилен қуаттылығы жылына 500 мың. тонна) инвестициялық идеяны 

дайындау кезеңінен бастап қуаттылықты іске қосуға дейінгі уақыт шамамен 3-4 

жылды құрайды.Қытай мемлекетінің транспорттық инфрақұрылымы мұнай 

жеткізу үшін жеткілікті желі болып табылады. Бұл жүйе ұзындығы 11 мың. км, 

шикі мұнайдың 90%-ын тасымалдауға мүмкіндік береді. Бірақ мұнайжелісімен 

кейбір аймақтарды қамтуда мәселелер бар [131]. 

Қытай мемлекеті соңғы бес жылдықта мұнай-химиядан анық 

жетістіктерге жетсе де бутадиен, терефтал қышқылы, параксилол және т.б. 

ӛнімдер кӛлемі бойынша ішкі нарықты қамтамасыз ете алмауда, сонымен қатар  

бутадиенді теміржолмен цистерналарда да тасымалдауға болады. БМГХ 

кешенінде ӛндірілуі жоспарланған бутадиенді Қытайда әрі қарай ӛңдеп біздің 

кіші және орта кәсіпкерлікке аса қажетті синтетикалық каучук ӛнімін 

алуымызға болады. Бұл жерде толлингтік операцияны қолданып тапсырыс 

беруші ҚР, ал ӛңдеуші Қытай мұнайгазхимия зауыттары (сурет 43, кесте 65).  
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Мұнай-химияда Қазақстан мен Қытай арасында толлингтік операцияны 

іске асыру үшін  маңызды алғы шарттар келесілер  болып табылады: 

 Қазақстанда  қажетті ӛнімді алу үшін ӛндірістік  қуаттылық пен 

технологияның жоқтығы немесе әлсіздігі; 

 Қытай мемлекетінде еңбек ақыға неғұрлым тӛмен шығындар 

жұмсалатындықтан, нәтижесінде ақырғы ӛндірістік ӛнімнің ӛзіндік құнын 

тӛмендетуге мүмкіндік туады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 43 - Қазақстан және Қытай арасында толлингтік операцияны 

іске асыру сызбасы 
 

Ескерту -  Автор құрастырған  
 

Кесте 65 - Қазақстан және Қытай мемлекетінің  мұнай-химия ӛнеркәсібі 

саласындағы толлинг операциялары мүмкіндігінің  SWOT-талдауы 

 
Күшті жақтары Мүмкіндіктер 

Жаңа замануи қуаттылықтың бар болуы 

(«Душанцзы», «Синьцзян» МӚЗ ӛңдеу 

мүмкіндігі)  

Жылына 12 млн. тонна мұнай 

«Атасу-Алашаңқай» Қазақстан - Қытай 

құбырының  қуаттылығы  

20 млн. тонна, ғылыми-техникалық жаңару 

мүмкіндігі 

Шикізатқа ағымдағы бағада ӛндірістік ӛзіндік 

құнының тӛмендігі 

550-600  АҚШ. доллары/тонна 

Болашақта жылына 1,5 млн. тонна мұнай ӛңдеу  

мүмкіндігі 

960 мың. тонна жоғары октанды бензин алу 

және мұнайхимия ӛнімдерін алу  

Әлемдік нарықта сұранымның артуы Нарықтың талап еткен  ассортиментін кеңейту, 

экспорттық әлеуетті арттыру    

Әлсіз жақтары Қауіптер 

Мұнайгаз ӛндіруде қолданыстағы қуаттар ӛте 

жеткіліксіз, Қазақстан Қытайға мұнай жеткізуді 

арттыру бойынша міндеттемелерін орындамауы  

Экономикалық тұрақсыздық (жергілікті және 

жаhандық деңгейде), бағаның құбылмалдылығы  

 

 

Ақырғы  ӛнімді Қазақстанға тасымалдау 

бойынша логистикалық инфрақұрылымының 

жетілмеуі   

Тасымалдауда шығындардың ӛсуі  

 

Мұнай-химия жобаларын іске қосу мерзімінің  

ұзарып кетуі  

Шетел жеткізушілері тарапынан бәсекелестіктің 

артуы (ТМД елдерінде жаңа қуаттардың 

енгізілуі, арзан шикізатты елдерде 

қуаттылықтың артуы) 

Ескерту – Автор құрастырған 

 
 

Қазақстан шикізаты - 

мұнай және газ 

ресурстары 

Тұтынушылар 

Қытай 

мұнайгазхимия 

зауыттары  Ӛңдеу үшін тӛлем 



159 

Алынған түсімді шикізат кӛлеміне пайдаланылған құрал жабдыққа т.б. 

шығындарды  кӛрсете  отырып, пайызық мӛлшерде бӛлген жӛн. Егер ақырғы 

дайын ӛнім  Қытай  мемлекетінен экспортталатын болса, біздің ӛнімді импорт 

ретінде рәсімдеуге болады. Бірақ ҚР-да синтетикалық каучукке деген 

қажеттіліктің ӛсуіне байланысты (Ресейдің импорты есебінен жабылып отыр) 

ӛнімнің белгілі үлесі ел нарығына қайтарылған тиімді. Осылайша,  біздер 

синтетикалық каучукке деген ішкі нарықты қамтамасыз етіп, сыртқы нарыққа 

да экспортер бола аламыз.  Бұл ӛз кезегінде екі ел арасында сауда қарым 

қатынасты нығайта түседі. Ол үшін құқықтық негіздегі заң, ережелер мен кеден 

рәсімдемелері бойынша құжаттарды жетілдіруіміз керек. 

Қазақстанға әлеуетті қосылудан тек мұнай жеткізушісі ғана емес, 

Қытаймен ғылыми-техникалық қызметтес болу мүддесін де ойлау қажет.  

Қытай мемлекеті қазіргі уақытта мұнайг-саласында ғылыми-зерттеумен 

қамтылуы бойынша тек АҚШ-ты ғана алға жіберген. Біздің қаражатымыз 

технологиялық белсенділіке жаратылуы керек. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жүргізілген зерттеу жұмыстары бірқатар қорытындылар мен ұсыныстар 

жасақтауға мүмкіндік берді:  

1. Қазақстанның  инновациялық даму жағдайында  қосылған құны жоғары 

ӛнімдер ӛндірісі және шикізаттық тәуелділіктен тиімді арылу үшін бәсекеге 

қабілетті кӛмірсутекті терең ӛңдеу ӛндірісі аса қажет. Ӛнеркәсіптегі бұндай  

маңызды салалардың бірі болып мұнай-химия ӛнеркәсібі саналады.  

Қазіргі таңда әлемде мұнай-химия  саласы мұнай ӛндіру және мұнай ӛңдеу 

секілді аралас салаларды басып озуда. Алдыңғы қатарлы дамыған елдерде 

мұнай-химия ӛнеркәсібінде ӛндірілетін мұнайдың 8-10% пайдаланылатын 

болса, дамушы елдерде бұл үлес әзірге тӛмен 2,5-5,0 % аралығында.  

Қазақстан мұнай-химия саласын дамыту бойынша бірқатар бәсекелестік 

артықшылықтарға ие, оған мыналарды жатқызуға болады: елдегі ыңғайлы 

геосаяси жағдай, пайдалы қазбалардың ірі кӛздерін игеру, еңбек ресурстары, 

ӛндірістік, ғылыми-техникалық әлеуеті және тағы басқа институционалдық 

шарттар. Болашақта мұнай-химия ӛнімдерінің нарығы мұнай және мұнай 

ӛнімдері нарығынан шапшаң ӛсетін болса, бұл мемлекет үшін жіберуге 

болмайтын мүмкіндік. 

2. Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

күрделі  үрдіс  және оны зерттеу олардың табиғатын анықтаудан басталады, 

айта кетсек, ерекшеліктері, факторлары мен критерийлері,  құраушылары  

маңызды мәнге ие болады. Зерттеу барысында «ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі» 

ұғымы зерделеніп, авторлардың түрлі ұсыныстары жүйеленді. Олардың  

позицияға  жасалған  трактовкалары негізінде ӛз тарапымызан келесідей 

анықтаманы береміз:  мұнай-химия ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігі – бұл  

ӛнімнің экспорттық үлесінің жоғары болуынан кӛрінетін,  бәсеке жағдайында 

тұтынушылар үшін тартымды және ӛндірушілер үшін коммерциялық табысты 

қамтамасыз ететін тұтынушылық, бағалық және инновациялық сипаттамалар 

жиынтығы. 

3. Отандық мұнай-химия саласының  қазіргі жағдайын анықтау 

мақсатында  жүйелі түрде талдау жүргізілді. Қазақстанның мұнай-химия 

саласы бастапқы қалыптасу сатысында,  оның   ЖІӚ-гі  үлесі 0,1 % - дан  кем, 

яғни  химия саласында әзірге аз үлесті иеленіп отыр (2 %), химия ӛнеркәсібінде 

8,5 %. 2016 жылдың  9 айының нәтижесі бойынша мұнай-химия ӛнімдерінің 

ӛндірісі кӛлемі  17,3 млрд. теңгені құрады, соның ішінде, 8 млрд. теңге 

бастапқы пішіндегі пластмасс және 9,2 млрд. теңге негізгі органикалық 

химиялық заттар ӛндірісіне тиесілі. 2016 жылы 2015 жылмен салыстырғанда 

мұнай-химия ӛнімдерінің ӛндірілген нақты кӛлем индексі 97,9 % құраған, яғни 

6,3  %-ға тӛмен. Мұнай-химияға негізгі капиталға салынған инвестициялардың 

кӛлемі 2014 жылы 72341 млн. тенге, 2015 жылы 31526 млн. тенге, ал 2016 

жылы  8606 млн. тенге немесе ӛткен жылмен салыстырғанда 72,7 %-ға 

тӛмендеген.  

«Trade Map»  ХСО  деректер базасының ақпаратына сәйкес  Қазақстаннан 

шығатын негізді мұнай-химия ӛнімінің экспорт кӛлемі 2012 жылы 51,0 млн. 
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АҚШ долларын құраса, 2016 жылы 32,7 млн. АҚШ долларын құраған, яғни осы 

жылдардағы ӛсу қарқыны 35,9 % дейін тӛмендеген.  

4. Мұнай-химия саласындағы  келеңсіз құбылысты еңсеру  және оны  

үдемелі даму деңгейіне шығару  үшін жаңа тетіктер қажет. Мұндай тетіктің 

негізіне үш  мұнай ӛңдеу зауыттарын қайта жаңғырту тұжырымдамасы жатады. 

Қайта жаңғырту кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыруда тиімді 

нарықтық инструмент болып табылады.  Мұнай ӛңдеу және мұнай-химия 

кәсіпорындары үшін  тиімді  қайта жаңғырту олардың бәсекеге қабілеттілігін 

сақтап қалуының қажетті жағдайы болып табылады.  Ӛз кезегінде қайта 

жағыртудан кейінгі мұнай ӛнімдерін шығарудың материалдық балансында 

және мұнай ӛнімдерінің ашық түрлерін ӛңдеу үлкен коммерциялық 

тартымдылықта мақсатты қаржылық кӛрсеткіштерді есептеуге  мүмкіндік 

береді. 

Бүгінгі таңда, Қазақстанда Атырау, Павлодар, Шымкент мұнай ӛңдеу 

зауыттары жұмыс  істеп жатыр. Мұнай зауыттарының жалпы ӛндірістік қуаты 

жылына 14-15 млн. тоннаны құрайды. Бірақ, олардың қуат қабілеттілігі тек 40-

60 %-ды  құрап отыр,  бұл қондырғылардың жұмысына және шикізат ӛңдеу 

тереңдігіне кедергі келтіреді. Үш МӚЗ модернизациядан ӛткен  соң, сондай-ақ 

жаңа МӚЗ-ның құрылысы салынғаннан кейін, жалпы жобалау қуаты 15 

млн.тоннадан 20 млн.тоннаға дейін жеткізу қажет.  

Материалдық-техникалық даму мен МӚЗ жетілдірудің басты кӛрсеткіші – 

бұл мұнай ӛңдеу тереңдігінің кӛрсеткіші. Тереңдіктен ӛңдеу бойынша ең 

максималды  жоғары нәтиже  93-95 %,  ал мұнай ӛңдеу шығынының  тӛменгі 

ӛтелу шкаласы – 50 % болуы тиіс. Мысалы, америка зауыттарындағы ӛңдеу 

тереңдігі - 95 %, батыс компанияларында - 85 %, Ресей кәсіпорындарында – 71 

%, Қазақстанда – 70 % құрайды. АҚШ пен Қазақстан арасындағы ӛңдеу 

тереңдігі  бойынша  айырмашылық  20 % құрайды. 

Осыларға байланысты келесі мәселелер мен міндеттерді шешу қажет: 

отандық  МӚЗ-ың мұнай ӛңдеу тереңдігін  90-95 %-ға жеткізу; жаңа МӚЗ салу 

есебінен елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 

стратегиялық міндеттерді шешу үшін орта  және кіші қуаттылықта  мұнай және 

мұнай ӛнімдерінің  ішкі бәсекелесті нарығын құру;  мұнай-химия ӛндірісі 

дамуы және оларды шикізатпен қамту. 

5. Мұнай ӛңдеуші зауыттардың инновациялық белсенділігін анықтау 

мақсатында, сол саладағы инновациялар қарқындылығын кӛрсетуге қабілетті 

кӛрсеткіштерді қарау қажет болар еді, сондықтан  бізбен В. Нельсонның  

күрделілік  индексі есептелінді. В.Нельсонның күрделілік  индексі бойынша 

мұнай ӛндіру ӛндірісіндегі әрбір технологиялық процесс үшін, оның капитал 

сыйымдылығы мен прогрессивтілігін сипаттаушы және бағалаушы  белгілі бір 

күрделілік коэффициенті сәйкес келуі тиіс. МӚЗ күрделілік коэффициентін 

анықтау мәні келесідей  болады:  бастапқы мұнай ӛңдеу бойынша қуат 100 % 

қабылданады, ал екінші ӛңдеу қуаты МӚЗ-да бастапқы ӛңдеуге қатысты 

пайызбен кӛрсетіледі, кейін бұл қатынастар әрбір технологиялық процеске 

арналған  күрделілік коэффициентіне кӛбейтіледі. Екінші процестер үлесі мен 

жоғары сапалы мұнай ӛнімдерін шығару үлесі күрделілік коэфициентінің 
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кӛбеюімен байланысты арта түседі. Салыстырмалы  талдаудан байқағанымыз,  

АҚШ - ғы заманауи  МӚЗ – ры  15-тен 17  дейінгі В.Нельсон индексіне ие. 

Біздің отандық МӚЗ мен шағын  МӚЗ - да бүгінгі таңда аталған индекс 3,5 тен 

5-ке дейінгі аралықты құрайды. МӚЗ-тары модернизациядан ӛткен соң, 

күрделілік коэффициенті біраз жақсарады.  Отандық мұнай ӛңдеу зауыттары 

жаңартудан ӛткеннен кейін Атырау зауытында технологиялық қондырғылар  

саны 10 нан 20-ға дейін, Шымкент мұнай ӛңдеу зауытында 9 - дан 15 – ке дейін, 

Павлодарда 13-тен 18 дейін жоғарлайды.  МӚЗ технологиялық күрделілігінің 

орташа мәні де, яғни Нельсон индексі 5,4 -тен 9,5 -ке кӛтеріледі деп болжанады. 

Осылайша, АМӚЗ –да бұл кӛрсеткіш - 11,3; ШМӚЗ-да - 8,0; ПМХЗ - 9,2 -ні 

құрайды. Орташа АҚШ-ың МӚЗ - ғы  Нельсонның  ағымдағы  индексі 10,4; 

Еуропада -7,8;  Ресейде әзірге 4,5 –ті құрап отыр.  

6. Зерттеу жұмысында мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін 

бағалауда  ӛнімнің  әлемдік нарықта олардың  бәсекелік артықшылықтарын 

кӛрсетуге мүмкіндік беретін Б.Балассамен ұсынылған «Салыстырмалы 

артықшылықтар» индексі есепке алынды және ол ЭЫДҰ-мен қолданылатын 

нұсқамен есептелінді.  

Ішкі нарықта сала ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігін бағалау үшін RCA 

кӛрсеткішінің есебіне балама       (Industry Competitiveness in Internal Market)  

- сала ӛнімінің ішкі нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі кӛрсеткішімен анықталды. 

Мемлекетіміздің мұнай-химия нарығы  экономиканың барлық саласын 

ресурспен қамтамасыз етудің  қажетті элементі  бола отырып, бәсекеге 

қабілеттілік деңгейін бағалау  RCA кӛрсеткішінде белгісі  1-ден тӛмен тауарлар 

топтамасын ғана құрап отыр, олар – бастапқы пішінді пластмасса  (0,056), 

бастапқы пішіндегі полипропилен (0,240), полиэтилен (0,021),  полистирол 

(0,005), бензол (0,016), негізгі органикалық химиялық заттар (0,110), резина 

және оның бұйымдары (0,001). Алынған нәтижелер бойынша отандық мұнай-

химия  ӛнімдерінің  әлемдік  нарықта бәсекеге қабілетсіз екенін кӛреміз.      

кӛрсеткіші  бойынша тек негізгі органикалық химиялық заттар 1 коэфициентіне 

теңесіп отыр, ал қалған топтары тӛмен нәтижеге ие. Базалық мұнай-химия 

ӛнімдеріне сұраныстың динамикалық ӛсуі, қуаттылықтың жеткіліксіз болуы 

салдарынан ішкі сұранысты қанағаттандырудың едәуір кӛлемі  импорт  

есебінен қамтамасыз етіліп отыр.  

7. Зерттеу барысында еліміздің мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруда шешілуді қажет ететін ӛзекті мәселелер қатары 

анықталды.  Мұнай-химия саласы мен  полимер ӛнеркәсібіне жүргізілген  

SWOT-талдау нәтижелерінен олар келесілер болып табылады:   технологиялық 

артта қалу және негізгі ӛндірістік қорлардың  жоғарғы тозу деңгейі; мұнай-

химия саласы кәсіпорындарының тӛмен инновациялық белсенділігі; 

инвестициялық үрдістің жеткіліксіз тиімділігі; инвесторларды сақтандыру 

шарттарының дамымағандығы; ішкі нарықтың жетілмеуі; нормативтік-

құқықтық реттеудің жеткіліксіздігі; инфрақұрылымдық және ресурстық-

шикізаттық  шектеулер; кадрдың жетіспеушілігі; экологиялық жағдай; 

жобалардың уақытында орындалмауы.  
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Осы тұрғыда аталған мәселелерді шешуге мүмкіндіктер бар екенін айтуға 

болады: шикізат ресурстарының жеткілікті кӛлемі, мұнай-химия бойынша 

әлемдік масштабтағы қондырғылар мен технологиялардың ұсынысының үлкен 

таңдауы, полимер ӛнімдерін ӛндіру үшін  ӛндірістің ӛзіндік құнының тӛмендігі,  

мұнай-химия ӛнімдерінің нақты номенклатурасына жоғары сұраныс,  

нарықтың ірі тұтынушыларының географиялық жақын орналасуы және тағы 

басқалары. 

8. Ӛнімнің бәсекеге қабілетілігін қамтамасыз ету мәселелерін шешуде  

маңызды механизм болып кластерлерлік құрылымдар  табылады. Зерттеу  

барысында кластердің  даму теориясын  терең саралай келе, оның жаңа 

заманауи үлгісін ӛндіріске енгізу қажеттілігі маңызды болып отырғанын 

айтамыз. Ол келесі белгілері  және ӛзгерістерімен ерекшеленеді:   озық әлемдік 

аналогтарға сәйкес жинақталған инновациялық ӛнім ӛндірісі, инновациялық 

инфрақұрылымның  обьектілері (технопарктер, бизнес-инкубаторлар, 

венчурлық қорлар),  кооперация,  біріккен кәсіпорын рӛлінің артуы,  

инновациялық байланыстылық жоғарылауы. Осы үлгіге сәйкес мұнай-химия 

кластерін қалыптастырып, дамытуымыз қажет.  Оның тиімді қызмет етуі үшін 

қажетті шарттар мен факторлардың бар екенін айта аламыз: кластерді 

дамытудың ресурстық-технологиялық негіздері (мұнайды ӛңдеу және 

модернизациядан кейін отандық МӚХЗ-ғы газды утилизация жасау);  мұнай-

химия ӛніміне (полиэтилен, полипропилен, стирол, полистирол, этиленгликоль, 

бензол, ксилол және т.б.) әлемдік сұраныстың ӛсуі; ішкі нарықты жоғары 

қосылған құнды ақырғы ӛніммен қамту; жаңа мұнай-химия ӛндірістерін ашу. 

Осы үлгінің мазмұнымен түсіндірілетін негізгі идея мұнай немесе газды 

ӛңдеу түрлі технологиялық бағыттар бойынша жүргізілетіндігінде. Алайда, 

артықшылық тек бастапқы шикізатты тереңнен ӛңдеу технологиясын 

енгізетіндерге берілуі тиіс, ол оның құрамындағы ӛнімнің айтарлықтай кӛп 

үлесін алу мүмкіндігін береді, соның нәтижесінде мұнай мен газды пайдалану 

коэффициенті арта түседі, сӛйтіп, кластерді құрушы барлық элементтердің 

тиімділігі ӛседі. Сонымен қатар, отандық мұнай-химияның дамуы ӛзге де 

салалардың дамуына жол ашады. Отандық химиялық талшықтар ӛнеркәсібінің 

дамуы тоқыма шикізаты ресурстарын арттырудың маңызды міндеттерін 

шешеді және тоқыма бұйымдарының асортиментінің кеңейуіне жол ашады. 

Сонымен қатар, мұнай-химия кластері келесідей салаларды дамытуға зор 

ықпалын тигізеді: құрылыс индустриясы, тұрғын-үй коммуналды сектор, 

машина құрылысы, транспорт (автомобиль жолдары) және тағы басқалары. 

9. Мұнай-химия ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру елден тыс та 

іскерлендірілуі қажет. Бұл тұрғыда, ЕЭО  аясында мүше мемлекеттерде 

салааралық мұнай-химия кластерін ұйымдастыру арқылы ұлттық, ӛңірлік 

бәсекеге  қабілеттілікті  арттыру мүмкіндігін қарастыруға болады. Осы 

мақсатқа негізделіп, кластерлік саясаттың келешекте шешуді қажет ететін 

міндеттері анықталды: біріншіден, саяси-құқықтық, экономикалық 

факторларды  жүйелеу  негізінде  саланың мұнай-химия кластерін 

ұйымдастыру  және  дамыту;  екіншіден,  ресурстар, сұраныс, бәсекелестік 
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ӛзара байланыс факторларды  саралай отырып,  желілік ынтымақтастық  және 

кластерлік байланыстарды дамыту.  

10. Қазіргі уақытта ЕЭО-қа мүше мемлекеттердің полимерді жан басына 

шаққандағы тұтыну деңгейі тӛмен, яғни  61 кг құрап отыр, шамамен бұл  АҚШ, 

Германия немесе Япония мемлекеттерінен екі есеге аз. Батыс Европа және 

АҚШ –та  полимерді тұтыну кӛлемі жан басына шаққанда 140 кг., құрайды; 

пластмасса және синтетикалық шайырды (смола) тұтыну  Ресейде - 25,9 кг., 

АҚШ – 276,4 кг., ЕО елдері– 200 кг., химиялық талшық және жіп тұтыну 

Ресейде – 1,1 кг.,   Жапонияда – 10,3 кг., АҚШ –13,5 кг. құрайды.  Жалпы ішкі 

ӛнімнің ағымдағы деңгейі бойынша ЕЭО-қа мүше елдер жан басына шаққанда  

қазіргі тұтынуға қарағанда  полимер ӛнімдерін 2-3 есе кӛп қолдануы тиіс, 

келешекте  полимер тұтыну қарқынын жылына 3,5 % - дан 8,5 % - ға арттыру  

қажет.  

2021 жылы ЕЭО-қа мүше елдер халқының саны 187,62 млн. адамға 

кӛбейеді деп болжанса және осы жылға дейінгі енгізілетін қуаттылықтарды 

ескерумен, біз  жан басына шаққанда полимерді тұтыну кӛлемін 112  

килограмға дейін ӛседі деп есептейміз.  

11. Сондай-ақ,  жоспарланып отырған этилен ӛнімі ӛндірісін әрі қарай 

дамыту үшін оның ӛнімдерін шығаруды жандандыруымыз керек. Этиленнен 

нарықта сұранысқа ие, антифриздер және полиэфирлік талшықтар үшін 

қолданылатын этиленгликоль ӛнімі алынады. Этиленгликоль (ЭГ) ӛнеркәсіптің 

барлық сферасында қолданылады және оны қазіргі инновациялық даму кезінде 

кәсіпорындар мен  ӛнеркәсіп кешендері аса қажет етеді. ЭГ негізгі тұтынушысы 

Қытай мемлекеті - әлемдік ӛндірістің 45%-ын құрайды, синтетикалық талшық- 

полиэстер ӛндірісі үшін кеңінен қолданылады. Полиэстердің тоқыма ӛндірісі 

үшін таптырмас ӛнім екенін ескерсек, елімізде текстил шаруашылығын 

дамытудың бұл жоба қайнар кӛзі деп білеміз. Қытайдағы ЭГ-ің  тұтыну 

сұранысы мен ұсынысы арасында теңсіздік ӛткір байқалады, 2020 жылдарда 

тұтыну 100 пайызға артады деп болжанса, ӛндіріс кӛлемі 30 пайызды ғана 

құрауы мүмкін.  

Сондықтан,  отандық  этиленнің бәсекеге қабілеттігін арттыру мақсатында 

Қытай мемлекетінен инвестиция тарта отырып, біріккен кәсіпорын құру 

арқылы ӛндірісті дамытуымызға болады. Біздің есептеулеріміз бойынша, 

ӛндірісті ұйымдастыру үшін болжамды қажетті құн - 110 млн.доллар, соның 

ішінде жобалауға -7,8 млн. доллар, қондырғыларды сатып алуға -65,1 млн. 

доллар, құрылыс-монтаждық жұмыстар-17,9 млн. доллар, пайдалануға қосу 

үшін айналым капиталы -19,2 млн. доллар шамасында болуы мүмкін. Жоба 

тиімділігінің болжамды кӛрсеткіштері: таза келтірілген құн есебі - 18 013 мың. 

АҚШ  долларын, кірістің ішкі нормасы  18,35 %,  қайтарымның дисконтталған 

мерзімі 4,6 жыл құрайды. Жыл сайынғы жоспарланатын экспорттық түсім 

21 600 мың. АҚШ доллары (10%).  Құрылатын біріккен кәсіпорын  170 

ӛндірістік персоналға тұрақты жұмыс орнын қамтамасыз етеді. 

12. Нарыққа  шығарылуы жоспарланып отырған  отандық инновациялық 

ӛнімнің бірі - параксилол. Мұнай-химия ӛндірісінде маңызды шикізат  ретінде 

қолданылатын параксилол ӛнімін  ішкі және сыртқы нарыққа жайғастыра 
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отырып Атырау мұнай ӛңдеу зауытының Орталық Азиядағы ірі параксилол 

ӛндірушілеріне айналу мүмкіндігі бар. 

ЕЭО мүше елдердің ішінде параксилолды жан басына шаққанда сату 

деңгейі бойынша кӛшбасшы ел Беларусь мемлекеті  табылады. BusinesStat 

мәліметтері бойынша 2017-2021 жж. аралығында ТМД елдерінде 

параксилдолды сату ӛсімі байқалатын болады және 2021 жылы 758,4 мың 

тоннаны құрайды. Сондай-ақ, ЕЭО мүше елдерде  2017 жылдан 2021 жылға 

дейінгі аралықта    параксилол  импорты 30  мың. долларға жетіп, 9,4 пайызға 

артады деп болжануда. 

Сондықтан, осы тұрғыда отандық «АМӚЗ» ЖШС-ің Беларусь 

мемлекетіндегі «Могилевхимволокно» ААҚ -мен  полиэфир ӛнімі ӛндірісі 

бойынша кешен жобасына қатысу мен бірріккен кәсіпорын құру арқылы, ішкі 

және сыртқы нарыққа аса қажетті полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиэфирлі 

талшық және полиэфирлі техникалық жіп ӛндіруді қолға алу керек. 

Жүргізілген есептеулер бойынша Қазақстан және Беларусь  

мемлекеттерінің  біріккен кәсіпорын жобасы үшін  221 329 мың. АҚШ доллары  

қажет. Қайтарымның қарапайым мерзімі  7,4 жыл, таза келтірілген құн - 6 415 

мың. АҚШ доллары,  кірістің ішкі нормасы - 10,2 % тең.  

Біріккен кәсіпорында ӛндірілетін мұнай-химия ӛнімдері Қазақстанның 

тоқыма бұйымдарының ішкі нарығын жандандыруға және сол арқылы отандық 

мұнай-химия кластерін  жетілдіруге негіз болады. 

13. Қазақстанда 2021 жылы синтетикалық каучуктің шикізаты 250 мың. 

тонна бутадиен ӛндірілу жоспарланған. Зерттеу анықтағандай, қазақстандық 

мұнай-химияны дамытудың ең оңтайлысы  – резинатехникалық және шина 

ӛнеркәсібі, химия талшығы, әртүрлі полимер ӛнімдері  үшін синтетикалық 

каучуктің  меншікті ӛндірісін жандандыру керек. Синтетикалық каучукті 

ӛндіру арқылы шиналық ӛнімдерді және резинатехникалық бұйымдарды 

шығаруға  жеткілікті ӛндірістік-техникалық потенциал мен базалық шикізат 

бар. Сондықтан, қолданыстағы МӚЗ мен ГӚЗ-да немесе кӛмірсутек 

шикізаттарын ӛңдеу бойынша жаңа ӛндірістер салғанда синтетикалық каучук 

шығаратын ӛндірістер мен технологиялар құру қажет. ЕЭО мемлекеттерінде, 

нақтылап айтқанда Ресейде резинадан жасалған бұйымдар, соның ішінде 

синтетикалық каучук ӛндірісі бойынша ірі компаниялар қызмет етіп жатыр 

(«Омск каучук» ААҚ, «Уфаоргсинтез» ААҚ, «Синтез-каучук» ААҚ, 

«Тольятикаучук» ЖШҚ  ж.т.б). Осы компаниялар ішкі нарықты кеңейтуге 

септігін тигізіп бір бірінің жетіспеушілігін жабу үшін біздің компаниялармен 

(Қарағанды резинатехника ЖШС, Сараньрезинтехника ЖШС, «Восход» ЖШС 

т.б.) қауымдастық байланыс  жасау қажет. 

14. Сарапшылардың мәліметтеріне сәйкес 2020 жылы  Орталық Азия 

елдері мен  Ресей аймағына мұнай экспорты  358 млн. тоннаны, газ – 380 млрд. 

текше метр  құрауы мүмкін,  негізгі кӛлем Еуропа мен ТМД  арқылы ӛтеді. 

Осылайша, мұнай бойынша Қазақстан Ресей, газ бойынша Ресей және 

Түркменстанмен қатар  іргелі экспортерлердің қатарына енеді. Қытай  2020 

жылы 350 млн. тонна мұнай  және 140 млрд. текше метр газ,  2030 жылы – 450 
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млн. тонна  мұнай, 180 млрд.  текше метр газды импорттайды деген болжам 

бар.  

Капитал шығындарының ең тӛмен деңгейі - Қытайда. Пиролиз қуаттылығы 

құрылысына орташа үлестік күрделі шығындар бұл елде Еуропалық Одаққа 

қарағанда 1,5 есе тӛмен және Ресей мен Қазақстанға қарағанда 2,3 есеге дейін 

тӛмен. Қытай мемлекетінің транспорттық инфрақұрылымы мұнай жеткізу үшін 

жеткілікті желі болып табылады. Бұл жүйе ұзындығы 11 мың. км, шикі 

мұнайдың 90 %-ын тасымалдауға мүмкіндік береді. Қытай соңғы бес жылдықта 

мұнай-химиядан анық жетістіктерге жетсе де бутадиен, терефтал қышқылы, 

параксилол және т.б. ӛнімдер кӛлемі бойынша ішкі нарықты қамтамасыз ете 

алмауда.  Сонымен қатар, бутадиенді теміржолмен цистерналарда да 

тасымалдауға болады. Біріккен мұнайгаз химия кешенінде ӛндірілуі 

жоспарланған бутадиенді Қытайда әрі қарай ӛңдеп, біздің кіші және орта 

кәсіпкерлікке аса қажетті синтетикалық каучук ӛнімін алуымызға болады. Бұл 

жерде толлингтік операцияны қолданып тапсырыс беруші ҚР, ал ӛңдеуші 

Қытай мұнайгазхимия зауыттарын алуымызға болады.   

Мұнай-химияда Қазақстан мен Қытай арасында толлингтік операцияны 

іске асыру үшін  маңызды алғы шарттар келесілер  болып табылады: 

1) Қазақстанда  қажетті ӛнімді алу үшін ӛндірістік  қуаттылық пен 

технологияның жоқтығы немесе әлсіздігі; 

2) Қытай мемлекетінде еңбек ақыға неғұрлым тӛмен шығындар 

жұмсалатындықтан, нәтижесінде ақырғы ӛндірістік ӛнімнің ӛзіндік құнын 

тӛмендетуге мүмкіндік туады.  

Егер ақырғы дайын ӛнім  Қытай  мемлекетінен экспортталатын болса, 

біздің ӛнімді импорт ретінде рәсімдеуге болады. Бірақ ҚР-да синтетикалық 

каучукке деген қажеттіліктің ӛсуіне байланысты (Ресейдің импорты есебінен 

жабылып отыр) ӛнімнің белгілі үлесі ел нарығына қайтарылған тиімді. 

Осылайша,  біздер синтетикалық каучукке деген ішкі нарықты қамтамасыз етіп, 

сыртқы нарыққа да экспортер бола аламыз.  Бұл ӛз кезегінде екі ел арасында 

сауда қарым қатынасты нығайта түседі. Ол үшін құқықтық негіздегі заң, 

ережелер мен кеден рәсімдемелері бойынша құжаттарды жетілдіруіміз керек. 

Қазақстанға әлеуетті қосылудан тек мұнай жеткізушісі ғана емес, 

Қытаймен ғылыми-техникалық қызметтес болу мүддесін де ойлау қажет. Қытай 

қазіргі уақытта мұнай-химия саласында ғылыми-зерттеумен қамтылуы 

бойынша тек АҚШ-ты ғана алға жіберген. Біздің қаражатымыз технологиялық 

белсенділіке жаратылуы керек. 

Ол ӛз кезегінде полимер ӛнімдерін  тұтынушылар саласының (ауыл 

шаруашылығы, құрылыс, кӛлік құрылысы  т.б.) дамуына әсер етеді және 

дәстүрлік ӛнімдердің орнын полимер ӛнімдерінің басуына, ЕЭО-ың ішкі 

нарығында да, сонымен қатар үшінші ел нарығында да  ӛндіріс және 

тұтынудың сенімді ӛсімі үшін жағдай  туғызады.  

Полимер ӛнімдерінің ішкі нарығын қолдаудың  тағы бір бағыты  ЕЭО 

Келісімшарты шеңберінде  кедендік-тарифтік реттеу болуы керек. Бастапқы 

кезеңде жоғары аралықтағы  ӛнімдерге жоғары баж салығын сақтау қажет, ол 

кейде шетел баламаларына қарағанда  қымбатқа түсетін отандық шикізатты 
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тұтыну жағдайында полимерден бұйым ӛндірушілердің бәсекелестік 

артықшылығын қолдауға мүмкіндік береді. 

Қорытындылай келе, әлемдік нарық беталысы, отандық мұнай-химия 

ерекшелігі саланың, ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін және жетістіктің негізгі 

факторларын есепке ала отырып, казақстандық мұнай-химияның дамуында үш 

негізгі стратегиялық мақсатқа қол жеткізілуі керек: 

а) Мұнай-химиялық ӛнімді тұтынудың  ӛнеркәсіптік дамыған елдердің 

ағымдағы деңгейіне шығару, яғни, бұл тұрғын-үй және жол 

инфрақұрылымының деңгейін түбегейлі ӛзгертуді қарастырады, сонымен қатар 

жақсартылған тұтынушылық сипаттағы жаңа берік материалдарды (полиэтилен 

және полипропилен құбырлары, пенополистиролдан жылытқыштар, ПВХ 

пішінінен терезелер, геосинтетика, ТЭК-ер және т.б.) қолдану арқылы ел 

экономикасының энергияны үнемдеуін айтарлықтай арттыру, сондай-ақ 

автомобиль ӛнеркәсібі үшін іріктелген ӛндірістік базаны дамыту. Сандық  

түрде, бұл мақсатқа жету пластиктерді тұтынуды 2-3 есеге, каучук және 

органикалық синтез ӛнімдерін -1,5-2,6 есе арттыруды білдіреді. 

б) Мұнай-химия ӛндірістік базасының бәсекеге қабілеттілігінің жаңа 

деңгейіне жету, жаңа тиімді қуаттылықтарды құру нәтижесінде  отандық 

кәсіпорындар ішкі және сыртқы нарықта да ұзақ мерзімді бәсекелестік 

артықшылықта болу. Бұл мұнай-химия шикізатын алудан дайын ӛнімді 

ӛндіруге дейінгі ӛндірістік тізбекпен әлемдік деңгейдегі пиролиз тӛңірегінде 

бірнеше ірі мұнай-химия торабын құруды қарастырады.  

в) Жеңіл кӛмірсутек шикізаты артықшылығының ӛсуі мәселесі оны мұнай-

химия қуаттылығында ӛңдеу арқылы шешіледі. Осы мақсатқа жетуде бар 

шикізатты (ЖККФ, СКГ, нафта) максималды толық пайдалану және оның жаңа 

кӛлемінің анағұрлым бӛлігін экономикалық тиімділікті есепке ала отырып  

мұнай-химия қажеттілігіне  пайдалануды білдіреді. 

Осылайша, саланың  дамуы бизнес және мемлекетпен тӛрт міндетті бірігіп 

шешу арқылы жүзеге асырылады:  

а) Шикізатты тиімді пайдалану, оның әртүрлі түрлерін оңтайлы пайдалану 

және халық шаруашылығының тиімділігін жақсарту арқылы.  

б) Инфрақұрылымды дамыту, мұнайгазхимия кәсіпорындарын шикізатпен 

қамтамасыз ету және құбыр желісі жүйесін дамыту есебінен кӛлік шығындарын 

тӛмендету үшін. 

в) Бәсекеге қабілетті ӛндіріс құру, күрделі және операциялық шығындарды 

оңтайландыру, сонымен қатар масштаб тиімділігін пайдалану арқылы. 

г) Отандық кәсіпорындар ӛніміне сұраныстың дамуы, ішкі сұранысты да 

ынталандыру және экспортты да қолдау арқылы.  
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ҚОСЫМША А 

 

Мұнай-химия саласының тиімді белгілер сипаттамасы 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгілері  

Маркетингтік орта 

Пайдалану 
параметрлері 

Маркетингтік 
ұйымдастыру 

тәсілдері 

Бәсекелес орта 

Бастапқы шикізатты 
ӛңдеу сатысына 

байланысты мұнай-
химия ӛнімдерінің 

сапасы 

Түрлері 

- Индустриалды сектор (тұтынушы қандай 

секторда жұмыс жасайды); 

- кәсіпорын кӛлемі; 

- клиенттердің географиялық орналасуы 

- Тұтынушының техникалық мүмкіндіктері (оның 
технологиялық, ӛндірістік қуаты,  қаржылық 
мүмкіндіктері) 

 - Сатып алуды жүзеге асыруды ұйымдастыру; 

 - сол кәсіпорынның иерархиялық құрылымы;  

 - сатып алушы-сатушы қарым- қатынасының  

қабылданған саясаты; 

 -сатып алу критерийлері 

- Басты бәсекелестер; 

- бәсекелесу әсерінің салмағы 

-Ӛңдеудің жоғары сатылы  ӛнімі; 

- ӛңдеудің орташа сатылы ӛнімі; 

-ӛңдеудің тӛменгі сатылы ӛнімі. 
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ҚОСЫМША Ә 

 

Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігінің еңбекте  түсіндірілуі 

 
№ 

Р/с 

Терминнің атауы және оның 

еңбекте  түсіндірілуі 

Библиографиялық сілтеме Ғалымның 

А.Ж.Ә. 

1.  1 Тауарлар мен қызмет кӛрсетулер 

бәсекеге қабілеттілігі - ӛмір 

сапасының басты факторы 

 Теория и практика оценки 

конкурентоспособности 

товаров и услуг.-М.: Юрайт –

М, 2001. -224 бет  

Лифиц И. М. 

2. Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі –

қаралатын кезеңінде нарықтың 

талаптарына  әрекет ету 

қабілеттілігі  

 Теория и практика оценки 

конкурентоспособности 

товаров и услуг.-М.: Юрайт –

М, 2001. -224 б,11  бет  

Лифиц И. М. 

3 . Тауардың бәсекеге қабілеттілігі 

коммерциялық операцияларды 

тиімді жүргізу және ӛндірістік -

ӛткізу  қызметінің  негізгі әдістері 

мен құралдарын  таңдау арқылы 

кәсіпорынның нарыққа шығу   

мақсаттылығының негізгі белгісі   

Конкурентоспособность 

продовольственных товаров: 

Учеб. пособие/И.Н. Фурс.-

Мн.: УП «ИВЦ Минфина», 

2004. -346 б.: ил.  3 бет 

Фурс И.Н. 

4. Бәсеке – экономикалық 

бақылаудың ең тиімді және арзан 

әдісі,  ӛйткені қоғамға аз шығынды 

береді 

Конкурентоспособность 

продовольственных товаров: 

Учеб. пособие/И.Н. Фурс.-

Мн.: УП «ИВЦ Минфина», 

2004. -346 б.: ил. 9 бет 

Фурс И.Н. 

5 . Бәсеке - даму мен ӛсуді 

ынталандырады;  бәсекелесті 

жаңаруға  құлшындырады; 

мақсатқа ілгерлеу және таңдау мен 

ізденіс; бақталастар туралы 

мәліметте болу, серіктестерді 

таңдау ептілігі, табысты аңсау. 

Конкурентоспособность 

продовольственных товаров: 

Учеб. пособие/И.Н. Фурс.-

Мн.: УП «ИВЦ Минфина», 

2004. -346 б.: ил.  12 бет 

Фурс И.Н. 

 6. Ӛнімнің бәсеке қабілеттілігіне 

«тұтынушының қажетін ӛтейтін 

және сатып алу мүмкіндігіне сай 

келетін тауардың сапалық және 

құндық кӛрсеткіштерінің 

жиынтығымен сипатталады және 

осы тектес бәсекелес ӛнімдерден 

ерекшеленеді» 

Сергеев  И.В. 

7. «Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі-

тұтынушының жеке сұраныстарын 

қанағаттандыратын, бағасы 

жағынан тиімді және сапасы 

жоғары, ұқсас тауарлардан 

айырмашылығы артық тауардың 

жиынтық  қасиеті»  

Герчикова И.Н. 
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ҚОСЫМША Б 

 

Бәсеке қатынасының түрлі деңгейі 

 
№

 

р/с 

Бәсеке 

қатынасының 

деңгейі 

Анықтама Бәсекеге қабілеттілікке ықпал етуші 

факторлар 

1

1.  

Тауардың 

бәсекеге 

қабілеттілігі  

Тұтынушыларды тартуға және 

бәсекелесу жағдайында 

ӛндірушілер үшін коммерциялық 

табысты қамтамасыз етуші 

тұтынушылардың бағалық және 

инновациялық сипаттарының 

жиынтығы 

Сапа мен тұтыну бағасы, баға мен 

инновация  

2

2. 

Фирманың 

бәсекеге 

қабілеттілігі  

Ӛндірушілер мен ӛз 

бақталастарымен бәсекелесуші 

тауар сатыушыларының қабілеті  

Макродеңгейлік: мемлекеттің ролі; 

бәсекелестік шарты; валюта курсы; 

пайыздық мӛлшерлеме 

3

3. 

Салалардың 

бәсекеге 

қабілеттілігі 

Оларда жоғары сапалы ӛнімді 

ӛндіру және сатуға арналған 

техникалық, экономикалық және 

ұйымдастыру шарттарының болуы 

(интернационалдық шығыннан 

жоғары емес), ол 

тұтынушылардың нақты 

топтарының талаптарын 

қанағаттандырушы  

Еңбек ӛнімділігі; меншікті еңбек 

ақы; ӛнімнің  капиталдық және 

ғылыми. технологиялық деңгейі; 

ӛнімді ӛз бетімен игеруге және оны 

ӛндіруге арналған қажетті білім мен 

ғылыми дайындама (задел) 

жиынтығы; ғылыми және жобалау- 

конструктордық дайындамаларды 

жүзеге асыруға арналған 

технологиялық дайындамалар  

кӛлемі; экспорттық болжам немесе 

сала тәуелсіздігі сатысы; ұлттық 

шаруашылықты жалпы дамыту 

деңгейінің сатыларына сәйкесуі; 

ӛнім бағасына қатысты динамика 

қатынасы;  сала экспансиясы, оның 

ӛнімдерін шаруашылықтың түрлі 

саласында пайдалану 

4

4. 

Аймақтардың 

бәсекеге 

қабілеттілігі  

Аймақтың тұрақты дамуы үшін 

жағдай жасау  

Аймақтағы табиғи- климаттық, 

географиялық, экологиялық, 

әлеуметтік-экономикалық 

параметрлер, аймақтағы кәсіпкерлік 

және инновациялық белсенділік, 

аймақ инфрақұрылымы 

параметрлерінің халықаралық, 

республикалық нормативтерге 

сәйкес келуі, аймақты 

коперациялаудағы халықаралық 

интеграция деңгейі 

5

5. 

Елдің бәсекеге 

қабілеттілігі  

Ел, мемлекет экономикасының  

халықаралық саудаға қатысу 

қабілеттілігі, әлемдік нарықтарда 

белгілі бір сегменттерді ұстау 

және кеңейту. Әлемдік үлгідегі 

ӛнімдерді ӛндіру  

Мемлекеттік және қоғамдық, 

құрылыстағы жүйе, саяси-құқықтық 

ұйымдар және қоғамдағы бүкіл 

қоғамдық ӛмірді реттеу, ұлттық 

экономиканы дамыту жолындағы 

мемлекеттік тұрақты, динамикалық 

даму қабілеті, осыған орай қоғам 

мүшелері материалдық жағдайының 

әлемдік стандартқа сай келуі  
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ҚОСЫМША В 

 

ҚР –ың мұнай-химия ӛндірісінің бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын 

факторлардың салыстырмалы талдауы 

 
Бәсекелестік 

факторы 

АҚШ Азия ЕО Таяу 

Шығыс 

РФ ҚР Талдау  

Шикізаттың 

тӛменгі бағасы 

   
   

Қазақстанда пиролиз 

үшін КСШ бағасы АҚШ, 

Ресей деңгейіндей 

(оларда-тақтатас газы) 

және Европа мен 

Азияға қарағада тӛмен. 
Тауардың 

тиімді 

логистикасы  

      
 

Қазақстандық қуат ел 

арасында орналасқан, 

сондықтан жоғары 

транспорттық 

шығындарға ие. 

Тӛмен үлестік 

капиталдық 

шығындар 

     
 

Қазақстанда жоғары 

климаттық жағдай, 

қымбат құралдар 

логистикасы, құрылыста 

тәжірибенің 

жеткіліксіздігінен 

капиталдық 

шығындардың үлесі 

жоғары. 
Масштаб әсері 

      

Қазақстанда әлемдік 

деңгейдегі қуаттылық 

(этилен бойынша 1 млн. 

тоннадан бастап) жоқ, 

Таяу Шығыста және 

Қытайда олар белсенді 

түрде салынып 

енгізілуде. 
Заманауи 

технологиялар 

      

Қазақстанға 1980-1990 

жж. енгізілген негізгі 

мұнай-химиялық қуаттар 

ескірген, заманауи 

технологиялармен 

жабдықталып, қайта 

жаңғырту жүргізіліп 

жатыр, бірақ 

толлыққанды емес. 

Ескерту  - Strategy Partners Group 2013ж. материалдарын пайдаланылып автор құрастырған 
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ҚОСЫМША Г 

 

Мұнай ӛңдеу және мұнай-химия  ӛндірісін қайта құрылымдау  

үлгісінің жіктемесінің белгілері 

 
Белгілер Үлгілер 

Ӛндірістік Қаржылық Желілік 

Қызметінің 

мақсаты  

 «Ӛндіру-ӛңдеу – ӛткізу» 

тізбегінде ВБМХК 

теңгерімдігін 

қамтамасыз ету 

ВБМХК шеңберінде 

нарықтық тәуекелді  

тӛмендету және пайданы 

жоғарлату 

Кәсіпорынның 

дербестігін сақтау  

 

Шикізатпен 

қамтамасыз ету 

қағидасы  

Ӛндірістің жоғарғы 

жүктемесі    

Экспорттық бағдарламаны 

орындағаннан кейін 

ӛндірісті жүктеу және 

неғұрлым жоғары 

рентабелділікте ішкі 

нарықта мұнайды ӛткізу 

 

Нақты нарықтық 

жағдайға байланысты 

мұнай ӛңдеу кӛлемін  

түрлендіру  

Мұнай ӛнімдерін 

сату 

Дәстүрлі ӛткізу  ВБМХК 

каналдары бойынша 

икемді үлгіні пайдаланып 

ВБМХК ӛткізу аналдары 

бойынша  

«Алыс-беріс» 

құрылым арқылы 

Инвестициялық 

саясат  

Ӛндірістің белсенді 

техникалық дамуы 

Ӛңдеу ӛндірісін жұмысқа 

қабілетті жағдайда  ұстау 

және жеке жоғары 

рентабелді жобаларды іске 

асыру  

Меншікті 

инвестициялық база 

шеңберінде кеңінен 

қайта құрылымдау 

Басқару 

құрылымы  

Қатаң  әкімшіліктік желі Экономикалық ынтамен 

толтырылған, әкімшілік 

тәсілдер  

Икемді құрылым 

Қызметін 

бағалаудағы 

басымдықтар 

Ӛндірістік бағдарламаны 

орындау  

Шығындарды барынша 

тӛмендету 

Пайданы жоғарлату 

Даму келешегі  Ӛндірістің ӛсуі есебінен 

қаржылық  

тұрақтылықты күшейту, 

ӛнімнің сапасын 

арттыру және ӛткізу 

нарығын кеңейту  

Техникалық даму Шикізатты 

кепілденген 

жеткізілімді қамту 

мақсатында одақ 

қалыптастыру және 

салада орын алған 

үдерістерге әсерін 

күшейту. 

Ескерту  – Автор құрастырған 
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ҚОСЫМША Ғ 

 

2016 жылы «АМӚЗ» ЖШС-ің негізгі мұнай ӛнімдерін шығару, мың 

тонна 

Кесте Ғ 1 

 
 

Кӛрсеткіштер  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Бензин 643  605 614 505 507 568 601 553 493 470 493 

Дизельдік 

отын 

1391  1207 1344 1222 1217 1330 1259 1191 1175 1019 995 

Авиакеросин 20  21 23 38 54 46 66 51 47 21 5 

Мазут 1362  1650 1510 1512 1585 1786 1953 1698 1566 1096 1343 

Басқа да 

ӛнімдер 

1075  1044 1113 893 847 489 254 205 330 747 569 

Барлығы 4491  4525 4604 4170 4210 4220 4133 3698 3611 3353 3405 

 

 
 

Сурет Ғ 1 - «АМӚЗ» ЖШС қайта жаңартудан кейін материалдық ағындардың 

схемасы 

 

Кесте Ғ 2- CaspiBitum (АПМЗ-да жол битумын ӛндіру зауыты) негізгі мұнай 

ӛнімдерін шығару 
                                                                                                                                                     мың тонна 

Кӛрсеткіштер  2016 ж. 2015 ж. 2014 ж. 

Жол битумы 111  70 153 

Басқа да ӛнімдер 502  299 450 

Барлығы 613  369   603 
 

 



183 

ҚОСЫМША Д 

 

Атырау МӚЗ  жүргізілген қайта жасақтау жұмыстарының негізгі 

нәтижелері 

Кесте  Д 1  

 
№

№ 

р/с 

Кӛрсеткіштер Қайта 

жасақталғанға 

дейін 

Қайта 

жасақталғаннан 

кейін 

1 Мұнайды ӛңдеу тереңдігі, % 57 82 

2 Бензин ӛндіруді арттыру, жылына мың. тонна  326 699 

3 Бензин құрамындағы күкірт, ppm 1000 30 

4 Дизельдік отын құрамындағы күкірт, ppm 2000 50 

5 Мазут ӛндіруді азайту, жылына мың. тонна 1426 399 

6 Атмосфераға тасталатын зиянды заттар, жылына тонна 4283,5 1415,3 

7 Ағынды су құрамындағы мұнай ӛнімдері, жылына тонна 205 1,54 

8 Арал ӛзенінен суды пайдалануды азайту жылына мың. м
3
 9500 3500 

  

 
 

Сурет Д 1- Қайта жаңартуға дейін және қайта жаңартудан кейін мұнай 

ӛнімдерінің шығуы (мың.тонна) 

 

Кесте  Д 2-Инвестициялық жобаға дейін және кейін АМӚЗ ӛнімдеріндегі 

(автобензинде) кейбір компоненттер құрамының нормаларын салыстыру 

 

Кӛрсеткіштің атауы Жобаны іске 

асыруға дейін 

Жобаны іске 

асырудан кейін 

Еуро-3 Еуро-4 

Бензолдың құрамы, кӛлемділігі % кӛп 

емес 

5,0 1,0 1,0 

Күкірттің құрамы, ррm, кӛп емес 1000 30 150 50 

Хош иісті кӛмірсутектер, кӛлемділігі 

% кӛп емес 

48,7 35 42 35 
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ҚОСЫМША Е 

 

«АМӚЗ» ЖШС жобаның ӛндірістік балансының салыстырмалы 

кестесі 

Кесте Е 1 

 
Ӛнімдер Жылына мың тоннаға шаққандағы саны 

Бензол  133 

Ауыр  ароматика  451 

Рафинат 82 

СМГ – сығылған мұнай газдары 22 

СҚГ – сутек құрамды газдар 57 

Отындық газ  1 

 

 
Қолданыстағы қондырғылар 

 I кезеңнің жаңа қондырғылары (Іске қосылуда ) 

      II кезеңнің жаңа қондырғылары (ТЭН жасақталған) 

 

Сурет  Е 1  - Жобаны жүзеге асырудағы Атырау МӚЗ-ын  қайта жаңарту 

үлгісі 

 

Кесте Е 2-Павлодар МХЗ (ПМХЗ) негізгі мұнай ӛнімдерін шығару, мың. тонна 

 
Кӛрсеткіштер  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Бензин 1 225  1 249 1 259 1 117 1 302 1 194 1 314 1 225 1 155 1 287 1 015 

Дизельдік 

отын 

1 524  1 457 1 509 1 473 1 576 1 395 1 478 1 328 1 314 1 425 1 107 

Авиакеросин - 11  125 133 92 123 190 82 80 77 80 

Мазут 560  

 

822 668 763 977 885 887  747 794 752 1 242 

Басқа да 

ӛнімдер 

727  788 852 1 003 701 635 598 438 392 371 218 

Барлығы 4 036  4 327 4 413 4 489 4 648 4 232 4 467 3 820 3 735 3 912 3 662 
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ҚОСЫМША  Ж 

 

ПМХЗ қайта жаңғыртудан кейінгі мұнай ӛнімдері балансы 

Кесте Ж 1 

 
Мұнай ӛнімдері атауы %  үлесі Жылына мың. тонна 

Сұйытылған газ 4,2 315,0 

ТС -1 отыны  4,2 313,3 

Бензин 37,9 2845,5 

Дизелдік отыны 29,5 2214,8 

Тауарлық мазут 8,3 623,0 

Битум  2,7 200,0 

Мұнай коксы 3,7 275,0 

Күкірт  0,8 58,6 

Отынды тұтыну 7,7 580,7 

Жоғалтулар  1,0 74,1 

Барлығы  100,0 7500,0 

 

Кесте Ж 2-«ПМХЗ»  ЖШС қайта жаңғыртуға дейінгі және кейінгі мұнай 

ӛнімдері шығарылымының  салыстырылуы 

 
Қайта жаңғыртуға дейінгі және кейінгі«ПМХЗ»  ЖШС мұнай ӛнімдері ӛндірісі 

Мұнай ӛнімдерінің атауы 2013 жыл, нақты Қайта жаңғыртудан 

кейінгі 

Салыстыру +/- 

Мұнай  ӛңдеу  5010 7500 2490 

Қоспа (МТБЭ+ММА) 7 0 -7 

Мұнай ӛнімдері ӛндірісі:   

Автобензиндер  1148 2 846 1698 

Дизотын 1479 2 215 736 

ТС -1 отыны 136 313 177 

Сұйытылған газ 253 315 62 

Тауарлы мазут  915 623 -292 

Мұнай битумы 219 200 -19 

Мұнай коксы  177 275 98 

Күкірт  18 59 41 

Жартылай фабрикаттар 42 0 -42 

Отын +жоғалтулар 623 654 31 

Барлығы  5010 7500  

 

Кесте Ж 3-ПМХЗ қайта жаңғыртудың  экономикалық тиімділігі 

 
Кӛрсеткіштер Ӛлшем бірлігі Оңтайлы нұсқа 

Күрделі шығындар  млн. АҚШ  доллары 1 218 

Орнын жабудың қараайым 

мерзімі 

Жыл 13 

Орнын жабудың 

дисконтталған  мерзімі  

Жыл 24 

Таза келтірілген құн (NPV) 

дисконттаудың 1,5 ставкісінде 

млн. АҚШ  доллары 105 

Profit Investment  % 5 

Табыстың ішкі ставкасы  % 12,3 
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ҚОСЫМША И 

 

Қазіргі уақытта ҚР дайын мұнайхимия  шикізатын пайдаланатын 

әрекеттегі кәсіпорындар 

 
№ Ӛндірушілер Ӛнімдері 

1. Пластмасс зауыты (Ақтау) Полистирол СТМ,  ЖҚП жән  КПМ        

2. «Eurasian Industrial Chemical Group»  ЖШС құрамында: 

 Сараньрезинатехника ЖШС Транспортерлік ленталардың барлық түрлері, 

полиизобутиленді пластиндар, товарлы 

резиналар т.б. 

Карагандарезинатехника ЖШС Резинатканді лента, конвейерлі лента 

резинотростік жең, түрлі мақсаттағы формалық 

және формалық емес резинотехникалық  бұйым, 

резиналық  

қоспалар, желім. 

3.  «Нефтехим Ltd» ЖШС Пропиленгликоль, этиленгликоль, ӛзге де жай  

ацеклисті эфирлер, полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, полиакрилат, полиацетал, 

полиэфир спирттерін, полиамид, карбидті 

смолалар мен бастапқы формадағы 

аминосмолалар ӛндіру, полимер 

4. Петропавл тұрба зауыты 

 

 Пенополеуретандық жабынды, тат басудан 

қорғайтын жабынды, шарлық крандар, үлкен 

диаметрлі тұрбалар т.б. құбырлар, кіші пішінді 

тұрбалар, иілгіш және  бейінді (пішінді) 

тұрбалар. 

5. Атырау полиэтилен тұрбалар  

заводы 

 

Су (диаметрі 25-1200 мм) және газ (диаметрі 32-

630 мм.) тасмалдау үшін полиэтилендік 

тұрбалар, қызуға жоғары шыдамды  тұрбалар 

(диаметрлері 16-630 мм.), жылу және ыстық 

сумен қамтуға арналған  металпластикалық  

құбырлар (диаметрі 12-40 мм.)  және 

жоғарыдағы жүйелерге арналған ілмекті 

арматура 

6. «CASPI BITUM» БК Тотыққан және түрлендірілген жол битумдары,  

жабысқақ  мұнай битумы (таушайыр) 

7. ЮгРегионПласт (Шымкент) Полипропилен табағы және пластиктан 

дайындалатын бұйымдар зауыты 

8. «AGS стройиндустрия» ЖШС Құрылыс пластик бұйымдарын шығару 

9.  «Технология комфорта» ЖШС Құрылыс пластик бұйымдарын шығару 

10. «Казахстанский трубный завод» 

ЖШС 

Пластик құбырлары, резинатехникалық 

бұйымдарын шығару 

11. «Полимер Продакшн» ЖШС Полипропиленді биаксиаль-бағдарланған пленка 

(BБPP), полипропиленді қап, үш қабатты  

полиэтилен  пленкасы 
 

 

 

 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAC&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F113050104425745770612%2Fabout%3Fgl%3Dkz%26hl%3Dru&ei=cVMYU9evEqaR5ATWpoAI&usg=AFQjCNE1nlNWQbLvklWwyexRuuFWFxiozg&bvm=bv.62577051,d.bGE
http://ptz.4u.kz/ru/cat.php?ids=83
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ҚОСЫМША К 

 

2012-2016 жылдардағы пластмассалар және оның бұйымдарының сыртқы 

сауда айналымы (мың доллар АҚШ) 
 

Кӛрсеткіштер 2012 

жыл 

2013 

жыл 

2014 

жыл 

2015 

жыл 

2016 

жыл 

Ӛнім: 3901 Бастапқы пішіндегі  этилен полимерлері 

Экспорт  3,111 835 25 2,692 4,736 

Импорт  242,453 253,007 217,525 149,924 149,652 

Сауда теңгерімі -239,342 -252,172 -217,500 -147,232 -144,916 

Ӛнім: 390110 Бастапқы пішіндегі меншік салмағы <0,94 полиэтилен 

Экспорт  0 279 21 67 199 

Импорт  37,876 37,923 47,759 32,593 33,419 

Сауда теңгерімі -37,876 -37,644 -47,738 -32,526 -33,220 

Ӛнім: 3901101000  Сызықтық полиэтилен, 0,94 кем емес меншікті салмақтағы 

Экспорт  0 0 16 16 0 

Импорт  6,759 10,642 11,597 11,966 15,615 

Сауда теңгерімі -6,759 -10,642 -11,581 -11,950 -15,615 

Ӛнім: 3901109000 Басқа да полиэтилен, 0,94 кем емес меншікті салмақтағы 

Экспорт  0 279 5 51 199 

Импорт  31,396 27,281 36,163 20,627 17,804 

Сауда теңгерімі -31,396 -27,002 -36,158 -20,576 -17,605 

Ӛнім: 390120  Бастапқы пішіндегі меншік салмағы  > 0,94 полиэтилен 

Экспорт  3,111 481 3 2,625 4,533 

Импорт  202,457 210,663 165,500 114,071 113,372 

Сауда теңгерімі  -199,346 -210,182 -165,497 -111,446 -108,839 

Ӛнім:  3901201000 6Б, меншік салмағы 0,958 немесе 23 градустан жоғары температурадағы, 

құрамындағы альюмении 50 Мк/кг полиэтиленннің бір формасы 

Экспорт  216 0 0 0 0 

Импорт  34,270 211 994 261 30 

Сауда теңгерімі  -34,054 -211 -994 -261 -30 

Ӛнім:  3901209000 меншікті салмағы  0,94 немесе одан жоғары басқадай полиэтилен  

Экспорт  2,895 481 1 0 0 

Импорт  168,398 210,452 156,844 0 0 

Сауда теңгерімі  -165,503 -209,971 -156,843 0 0 

Ӛнім:  3901209001 меншікті салмағы  > 0,94 бастапқы формадағы полиэтилен 

Экспорт  0 0 0 0 23 

Импорт  0 0 0 13,859 5,003 

Сауда теңгерімі  0 0 0 -13,859 -4,980 

Ӛнім:  3901209009  меншікті салмағы  >= 0,94 бастапқы формадағы полиэтилен 

Экспорт  0 0 2 2,625 4,510 

Импорт  0 0 7,662 99,951 108,339 

Сауда теңгерімі  0 0 -7,660 -97,326 -103,829 

Ӛнім:  390130 Этилен  сополимерлері және бастапқы формадағы  винилацетат 

Экспорт  0 0 1 0 0 

Импорт  1,010 2,676 2,065 1,300 1,386 

Сауда теңгерімі  -1,010 -2,676 -2,064 -1,300 -1,386 

Ӛнім: 3902 Пропилен полимері немесе  бастапқы формадағы  басқа да олефиндер 

Экспорт  58,323 24,686 28,629 24,205 18,577 

Импорт  32,303 36,253 46,034 35,096 52,802 

Сауда теңгерімі 26,020 -11,567 -17,405 -10,891 -34,225 

Ӛнім: 390210 Бастапқы пішіндегі  полипропилен  

Экспорт  58,095 24,682 28,627 24,164 18,49 
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Импорт  17,612 21,330 31,397 22,423 21,847 

Сауда теңгерімі 40,483 3,352 -2,770 1,741 -3,354 

Ӛнім: 3902100000 Полипропилен 

Экспорт  28,320 24,682 28,627 24,164 18,493 

Импорт  17,937 21,330 31,397 22,423 21,847 

Сауда теңгерімі 10,383 3,352 -2,770 1,741 -3,354 

Ӛнім: 390220 Бастапқы пішіндегі полиизобутилен  

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  2 101 22 22 5 

Сауда теңгерімі -2 -101 -22 -22 -54 

Ӛнім: 390230 Пропилен сополимерлері бастапқы пішіндегі 

Экспорт  227 0 0 0 227 

Импорт  13,950 13,860 13,292 11,315 9,77 

Сауда теңгерімі -13,723 -13,860 -13,292 -11,315 -9,771 

Ӛнім: 3902300000 Пропилен  сополимерлері 

Экспорт  227 0 0 0 0 

Импорт  14,039 13,860 13,292 11,315 9,771 

Сауда теңгерімі -13,812 -13,860 -13,292 -11,315 -9,771 

Ӛнім: 390290 Пропилен полимерлері немесе бастапқы формадағы басқа да олефиндер 

(полипропилен, полиизобутиленды қоспағанда) 

Экспорт  0 3 2 41 84 

Импорт  740 962 1,323 1,336 21,131 

Сауда теңгерімі -740 -959 -1,321 -1,295 -21,047 

Ӛнім: 3902901000 А-в-а блок- полистирол сополимері, этиленбутилен және полистирол сополмері, 

35 мас.% немесе тӛмен стиролды 

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  1 499 134 23 6 

Сауда теңгерімі -1 -499 -134 -23 -6 

Ӛнім: 3902902000 Полибутилен, бутилен және  этилен сополимері, 10 мас.% немесе тӛмен 

этиленді, немесе полибутиленнің полиэтиленмен немесе полипропиленмен қоспасы, 10 мас.% 

немесе тӛмен полиэтиленді немесе 25 мас.% 

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  0 0 0 2 250 

Сауда теңгерімі 0 0 0 -2 -250 

Ӛнім: 3902909000 Басқа да пропилен полимерлері немесе бастапқы формадағы 

басқа да олифиндер   
Экспорт  0 3 2 41 84 

Импорт  739 462 1,188 1,310 20,875 

Сауда теңгерімі -739 -459 -1,186 -1,269 -20,791 

Ӛнім:  390210  Бастапқы пішіндегі полипропилен 

Экспорт  58,095 24,682 28,627 24,164 18,493 

Импорт  17,612 21,330 31,397 22,423 21,847 

Сауда теңгерімі 40,483 3,352 -2,770 1,741 -3,354 

Ӛнім: 3903  Бастапқы пішіндегі  стирол  полимерлері   

Экспорт  16 40 57 6 197 

Импорт  32,604 40,435 40,593 26,914 23,618 

Сауда теңгерімі -32,588 -40,395 -40,536 -26,908 -23,421 

Ӛнім: 3904 Винилхлорид полимері немесе бастапқы формадағы галогенированды  олефиндер  

Экспорт  1,429 3,057 24,363 10,250 5,562 

Импорт  45,271 61,321 76,385 51,819 46,075 

Сауда теңгерімі -43,842 -58,264 -52,022 -41,569 -40,513 

Ӛнім: 390410 Бастапқы пішіндегі поливинилхлорид, басқа заттармен қосылмаған 

Экспорт  1,429 3,054 24,361 10,177 5,331 

Импорт  25,971 43,200 58,047 40,635 38,770 

Сауда теңгерімі -24,542 -40,146 -33,686 -30,458 -33,439 
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Ӛнім: 3904100099 Басқа да поливинилхлорид, басқа компоненттермен араласпаған  

Экспорт  23 28 76 341 1,115 

Импорт  21,664 30,037 30,703 31,238 38,046 

Сауда теңгерімі -21,641 -30,009 -30,627 -30,897 -36,931 

Ӛнім: 390421  Бастапқы формадағы пластиналанмаған поливинилхлорид, басқа заттармен 

қосылған 

Экспорт  0 0 0 16 0 

Импорт  1,935 1,022 1,624 640 827 

Сауда теңгерімі 1,935 -1,022 -1,624 -624 -827 

Ӛнім:  390422 Бастапқы пішіндегі пластиналған  поливинилхлорид, басқа заттармен араласқан 

Экспорт  0 0 0 51 224 

Импорт  17,042 16,749 16,034 9,994 5,975 

Сауда теңгерімі -17,042 -16,749 -16,034 -9,943 -5,751 

Ӛнім: 390430 Бастапқы пішіндегі винилхлорид және винилацетат сополимерлері  

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  45 73 29 56 208 

Сауда теңгерімі -45 -73 -29 -56 -208 

Ӛнім: 390440 Бастапқы пішіндегі винилхлорид  сополимерлері (винилхлорид-винилацетатты 

сополимерлерді қоспағанда) 

Экспорт       

Импорт  72 70 227 121 46 

Сауда теңгерімі -72 -70 -227 -121 -46 

Ӛнім: 390450 Бастапы пішіндегі  винилиденхлорид полимерлері  

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  18 27 203 45 23 

Сауда теңгерімі -18 -27 -203 -45 -23 

Ӛнім: 390461 Бастапқы пішіндегі политетрафторэтилен  

Экспорт  0 3 1 5 0 

Импорт  69 44 60 71 45 

Сауда теңгерімі -69 -41 -59 -66 -38 

Ӛнім: 390469 Винилхлорид  фторполимерлер немесе  басқа галогенирленген  олефиндер бастапқы  

формадағы    

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  52 24 8 168 52 

Сауда теңгерімі -52 -24 -8 -168 -58 

3905 Винилацетат полимерлері немесе  басқа да бастапқы пішіндегі винил эфирлері 

Экспорт  46 14 8 85 45 

Импорт  8,921 11,033 9,977 8,873 8,409 

Сауда теңгерімі -8,875 -11,019 -9,969 -8,788 -8,364 

Ӛнім: 3906 Бастапқы пішіндегі акрил полимерлері 

Экспорт  442 507 165 177 486 

Импорт  21,962 29,998 35,693 25,149 22,978 

Сауда теңгерімі -21,520 -29,491 -35,528 -24,972 -22,492 

Ӛнім: 3907 Полиацеталдер, бастапқы пішіндегі басқа да полиэфирлер  және эпоксидті шайырлар   

Экспорт  131 837 2,118 3,372 6 

Импорт  148,414 139,441 137,669 101,308 77,884 

Сауда теңгерімі -148,283 -138,604 -135,551 -97,936 -77,245 

Ӛнім: 390710 Бастапқы пішіндегі полиацеталдар 

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  53 13 119 88 64 

Сауда теңгерімі -53 -13 -119 -88 -64 

Ӛнім: 390720 Бастапқы пішіндегі полиэфирлер  

Экспорт  81 23 2 317 0 

Импорт  25,381 22,115 23,239 16,746 16,762 

Сауда теңгерімі -25,300 -22,092 -23,237 -16,429 -16,762 
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Ӛнім: 3907201100  Полиэтиленгликолдер 

Экспорт 0 0 0 68 0 

Импорт 1,788 764 557 384 323 

Сауда теңгерімі -1,788 -764 -557 -316 -323 

Ӛнім: 3907202001 Бастапқы пішіндегі полиэфирлер 

Экспорт 59 0 0 0 59 

Импорт 14,072 11,980 11,472 6,587 7,981 

Сауда теңгерімі -14,013 -11,980 -11,472 -6,587 -7,981 

Ӛнім: 3907202009 Бастапқы пішіндегі полиэфирлер (3002 10 полиацеталдармен тауарларды 

қоспағанда) 

Экспорт 0 0 0 249 0 

Импорт 6,304 7,743 8,077 6,542 5,367 

Сауда теңгерімі -6,304 -7,743 -8,077 -6,293 -5,367 

Ӛнім: 3907209100 сополимер 1-хлор-2,3-эпоксипропан және этилен оксиді 

Экспорт 0 0 0 0 0 

Импорт 0 28 0 0 0 

Сауда теңгерімі 0 -28 0 0 0 

Ӛнім: 3908 бастапқы пішіндегі  полиамидтер 

Экспорт  95 0 0 39 1 

Импорт  3,385 4,239 3,078 2,611 1,198 

Сауда теңгерімі -3,290 -4,239 -3,078 -2,572 -1,197 

Ӛнім: 390810 Полиамидтер-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 немесе -6,12 бастапқы пішіндегі 

Экспорт  0 0 0 39 0 

Импорт  2,583 1,626 2,421 540 990 

Сауда теңгерімі -2,583 -1,626 -2,421 -501 -989 

Ӛнім: 3908100000 полиамид -6,-11,-12,-6,6-6,9,-6,10 немесе 6,12 

Экспорт  0 0 0 39 1 

Импорт  2,586 1,626 2,421 540 990 

Сауда теңгерімі -2,586 -1,626 -2,421 -501 -989 

Ӛнім: 390890 Бастапқы пішіндегі полиамидтер (-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 және -6,12 

полиамидтерді қоспағанда) 

Экспорт  95 0 0 0 0 

Импорт  802 2,613 657 2,071 209 

Сауда теңгерімі -707 -2,613 -657 -2,071 -209 

Ӛнім: 3909 бастапқы пішіндегі  амино-шайыр, фенолды шайыр және полиуретандар 

Экспорт  54 109 272 152 87 

Импорт  17,127 20,134 19,329 14,437 17,506 

Сауда теңгерімі -17,073 -20,025 -19,057 -14,285 -17,419 

Ӛнім: 390910 Бастапқы пішіндегі тиомочевинді шәйір  

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  500 431 477 300 266 

Сауда теңгерімі -500 -431 -477 -300 -266 

Ӛнім: 390900000 Бастапқы пішіндегі карбамидті шайыр және тиокарбамидті  

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  511 431 478 300 266 

Сауда теңгерімі -511 -431 -478 -300 -266 

Ӛнім: 390930 Бастапқы формадағы амино-шайыр  

Экспорт  27 63 148 26 0 

Импорт  1,205 1,965 3,315 2,009 2,008 

Сауда теңгерімі -1,178 -1,902 -3,167 -1,983 -2,008 

Ӛнім: 390940 Бастапқы формадағы фенолды шайыр   

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  5,520 6,354 5,302 3,356 3,447 

Сауда теңгерімі -5,520 -6,354 -5,302 -3,356 -3,447 
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Ӛнім: 3909400000 Бастапқы пішіндегі фенол-алдегитті шайыр 

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  5,869 6,354 5,302 3,356 3,44 

Сауда теңгерімі -5,869 -6,354 -5,302 -3,356 -3,447 

Ӛнім: 390950 Бастапқы пішіндегі полиуретандар  

Экспорт  21 46 124 126 87 

Импорт  9,679 10,591 9,859 8,579 11,547 

Сауда теңгерімі -9,658 -10,545 -9,735 -8,453 -11,460 

Ӛнім: 3909501000 полиуретан, сополимер 2,2 (трет-бутилимин) диэтанол және 4,4-

метилендициклогексилдиизоцианат 

Экспорт  15 0 0 2 15 

Импорт  330 403 1,108 2,622 1,880 

Сауда теңгерімі -315 -403 -1,108 -2,620 -1,880 

Ӛнім: 3909509000 Басқа да полиуретан  

Экспорт  6 46 124 124 87 

Импорт  9,482 10,188 8,751 5,957 9,668 

Сауда теңгерімі -9,476 -10,142 -8,627 -5,833 -9,581 

Ӛнім: 3910 Бастапқы пішіндегі силикондар 

Экспорт  73 1 40 38 188 

Импорт  2,071 2,355 2,578 1,820 1,858 

Сауда теңгерімі -1,998 -2,354 -2,538 -1,782 -1,670 

Ӛнім: 3911 Мұнай шайыры, кумароноинденді шайырлар, политерпендер,полисулфидтер, 

полисулфондар 

Экспорт  6 1,728 11 5 31 

Импорт  1,394 2,381 1,886 1,989 1,392 

Сауда теңгерімі 1,388 -653 -1,875 -1,984 -1,361 

Ӛнім: 3912 Целлюлоза және  оның химиялық туындылары бастапқы формадағы 

Экспорт  213 113 290 863 96 

Импорт  23,750 30,524 25,521 13,623 14,164 

Сауда теңгерімі -23,537 -30,411 -25,231 -12,760 -14,068 

Ӛнім: 3913 Натуралды полимерлер, мысалы: альгинді  қышқыл  және  түрлендірілген  табиғи 

полимерлер 

Экспорт  102 3 21 51  

Импорт  3,117 3,725 3,438 2,201 3,117 

Сауда теңгерімі -3,015 -3,722 -3,417 -2,150 -1,788 

Ӛнім: 3914  Бастапқы пішіндегі 3901-33913 товар позициясы полимерлері  негізінде  

ионалмастырғыштар  

Экспорт  0 1 1,019 404 0 

Импорт  13,527 23,257 8,569 7,212 7,623 

Сауда теңгерімі -13,527 -23,256 -7,550 -6,808 -7,623 

Ӛнім: 3915 Қалдықтар, пластмастан қалдықтар мен сынықтар 

Экспорт  721 2,984 1,441 121 323 

Импорт  79 66 388 238 111 

Сауда теңгерімі 642 2,918 1,053 -117 212 

Ӛнім: 3916 Монофиламент, білік, пішін 

Экспорт  283 454 913 784 1,884 

Импорт  80,070 78,673 76,552 44,228 29,825 

Сауда теңгерімі -79,787 -78,219 -75,639 -43,444 -27,941 

Ӛнім: 3917 Құбырлар, фитингтен құбырлар және  құбыршек  

Экспорт  11,797 14,149 11,676 5,357 10,584 

Импорт  130,918 137,174 134,809 88,778 73,960 

Сауда теңгерімі -119,121 -123,025 -123,133 -83,421 -63,376 

Ӛнім: 3918 Пластмассадан едендік жамылғы, ӛздігінен желімделетін немесе желімделмейтін,  

бума немесе плитка 

Экспорт  1,058 1,069 1,374 678 803 
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Импорт  48,479 70,246 53,763 38,074 29,239 

Сауда теңгерімі -47,421 -69,177 -52,389 -37,396 -28,436 

Ӛнім: 3919 Ӛздігінен желімделетін тілімдер, табақ, пленка, жұқалтыр, таспа, пластмассадан қиық  

және басқа да  жазық  формалар  

Экспорт  210 222 1,101 174 1,586 

Импорт  33,421 38,465 46,392 36,015 30,296 

Сауда теңгерімі -33,211 -38,243 -45,291 -35,841 -28,710 

Ӛнім: 3920 Тақта, табақ, пленка, жұқалтыр және пластиктен тілім, армирленбеген, ламинатталған  

Экспорт  1,434 1,357 1,088 896 1,434 

Импорт  81,864 89,653 88,777 70,315 81,864 

Сауда теңгерімі -80,430 -88,296 -87,689 -69,419 -64,928 

Ӛнім: 3921 Тақта, табақ, пленка, жұқалтыр және пластиктен тілім, армирленбеген, ламинатталған,  

немесе баламалы 

Экспорт  19,488 18,831 17,815 14,422 14,507 

Импорт  57,787 67,172 59,479 56,368 47,099 

Сауда теңгерімі -38,299 -48,341 -41,664 -41,946 -32,592 

Ӛнім: 3923 Тауарды тасымалдау және қаптау үшін бұйымдар, пластмасс, тығындар, қақпақ, 

қалпақша және басқалары 

Экспорт  11,091 13,528 16,254 13,353 13,056 

Импорт  113,846 143,518 137,769 111,736 103,787 

Сауда теңгерімі -102,755 -129,990 -121,515 -98,383 -90,731 

3924 Пластмассадан ыдыс, үй тұрмысының басқа да заттары  

Экспорт  305 553 341 534 460 

Импорт  42,403 48,599 44,309 34,029 29,555 

Сауда теңгерімі -42,098 -48,046 -43,968 -33,495 -29,095 

3925 Пластмассадан  құрылыс ыдыстары  

Экспорт  552 2,565 2,752 2,266 3,513 

Импорт  62,665 77,445 58,781 48,369 40,042 

Сауда теңгерімі -62,113 -74,880 -56,029 -46,103 -36,529 

3926 Пластмасадан бұйымдар және 3901 – 3914 тауарлық позициядан бұйымдар 

Экспорт  2,883 1,804 2,171 3,478 2,792 

Импорт  128,735 159,506 135,588 109,467 92,374 

Сауда теңгерімі -125,852 -157,702 -133,417 -105,989 -89,582 

Ӛнім: 40 Резина  және одан дайындалатын бұйымдар  

Экспорт  22,973 18,554 11,687 9,454 9,364 

Импорт  707,800 733,477 614,481 454,544 415,865 

Ӛнім: 270710 Бензол  

Экспорт  - - - - 3,346 

Импорт  - - - - 134 

ХСО « TradeMap» деректері негізінде автор құрастырған 
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ҚОСЫМША Л 

 

2012-2016 жылдардағы ТН СЭҚ (29) органикалық химиялық заттардың 

сыртқы сауда айналымы 
мың доллар АҚШ 

Кӛрсеткіштер 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 

Ӛнім: 29 Органикалық химиялық заттар 

Экспорт  32,670 25,792 38,617 35,417 27,921 

Импорт  211,286 222,720 190,735 188,217 172,398 

Сауда теңгерімі -178,616 -196,928 -152,118 -152,800 -144,477 

Ӛнім: 2901 циклдік емес  кӛмірсулар 

Экспорт  12,347 12,964 11,464 19,011 13,660 

Импорт  571 377 683 4,500 2,378 

Сауда теңгерімі 11,776 12,587 10,781 14,511 11,282 

Ӛнім: 2902 циклді  кӛмірсулар 

Экспорт  2 3 31 958 506 

Импорт  3,770 5,287 3,344 6,285 403 

Сауда теңгерімі -3,768 -5,284 -3,313 -5,327 103 

Ӛнім: 2903  Туынды  галогенді кӛмірсулар 

Экспорт  6 57 1 94 300 

Импорт  4,998 5,912 3,595 3,219 2,333 

Сауда теңгерімі -4,992 -5,855 -3,594 -3,125 -2,033 

Ӛнім: 2904  Сульфатталған, нитронды туынды кӛмірсулар, галогенді немесе галогенді емес 

Экспорт  56 31 0 0 0 

Импорт  196 361 238 120 75 

Сауда теңгерімі -140 -330 -238 -120 -75 

Ӛнім: 2905 Циклді емес спирттер және галогенді, сульфатталған, нитронды немесе туынды   

Экспорт  42 1 88 58 39 

Импорт  18,674 26,307 20,210 18,733 17,958 

Сауда теңгерімі -18,632 -26,306 -20,122 -18,675 -17,919 

Ӛнім: 2906 Циклді емес спирттер және галогенді, сульфатталған, нитронды немесе туынды   

Экспорт  0 0 0 0 2 

Импорт  58 58 48 57 46 

Сауда теңгерімі -58 -58 -48 -57 -44 

Ӛнім: 2908 Галогенді, сульфатты, нитронды туынды фенол немесе фенол-спирттер 

Экспорт  0 0 0 0 1 Қыргыз 

Импорт  18 11 27 202 250 

Сауда теңгерімі -18 -11 -27 -202 -249 

Ӛнім:      

Ӛнім: 2909 Эфирлер, эфир спирттері, эфир-фенолдар, эфирлі спирт-фенолдар, спирт тотығы, эфир 

тотығы 

Экспорт  19,292 11,421 14,052 11,035 7,243 

Импорт  11,515 10,204 6,731 4,757 4,792 

Сауда теңгерімі 7,777 1,217 7,321 6,278 2,451 

Ӛнім: 2912 Альдегидттер, циклді полимерлі альгидтер  

Экспорт  5 0 1 0 283 

Импорт  935 1,426 1,635 5,547 2,201 

Сауда теңгерімі -930 -1,426 -1,634 -5,547 -1,918 

Ӛнім: 2914 Сутегінің басқа қызметіне байланыссыз кетондар және хинондар, және олардың 

галогенді,сульфатты 

Экспорт  0 0 2 7 46 

Импорт  227 672 936 409 246 

Сауда теңгерімі -227 -672 -934 -402 -200 

Ӛнім: 2915 Қаныққан циклді емес монокарбонды қышқылдар және олардың ангидридттері, 
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галогендері, пероксидтер, пероксиқышқылдар  

Экспорт  6 11 10,859 19 7 

Импорт  8,126 7,651 6,319 4,913 3,957 

Сауда теңгерімі -8,120 -7,640 4,540 -4,894 -3,950 

Ӛнім: 2916 Қанықпаған, ациклді  монокарбонды қышқылдар, циклді монокарбонды қышқылдар, 

олардың ангидридттері, галогендер   

Экспорт  17 28 20 35 9 

Импорт  1,210 1,209 1,770 1,108 971 

Сауда теңгерімі -1,193 -1,181 -1,750 -1,073 -962 
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ҚОСЫМША М 

 

Қазақстанда резина және пластмасса бұйымдарының ӛндірісі кӛлемі 

 

№ Кӛрсеткіштер  200

5 

2006 200

7 

200

8 

200

9 

2010 2011 2012 201

3 

2014 201

5 

2016 

9 ай 

1. Химиялық 

ӛнеркәсіп 

ӛнімдері, млд. 

тенге 

53 62 71 106 86 104 148 179 186 230 242 208 

 Химиялық 

ӛнеркәсіп 

ӛнімдері 

құрылымы 

динамикасы, 

% 

15 15 13 17 15 14 15 14 12 16 18 19 

2. Резина және 

пластмасса 

бұйымдары 

ӛнімдері, млд. 

тенге  

30 39 58 63 60 80 117 138 145 158 150 112 

3. Резина және 

пластмасса 

бұйымдары 

ӛнімдері 

құрылымы 

динамикасы, 

% 

8 9 10 10 11 11 12 11 9 11 11 10 

4. Резина және 

пластмасса 

бұйымдары 

ӛнімдерінің 

ӛсу қарқыны, 

базалық % 

- 130 193 210 200 266 390 460 483 526 500 373 

 

5. 

Резина және 

пластмасса 

бұйымдары 

ӛнімдерінің 

ӛсу қарқыны,  

тізбекті % 

- 130 148 108 95,2 133,

3 

146,

2 

117,

9 

105 108,

9 

94,9 74,6 

Ескерту - ҚР статистика бойынша  комитеті ҰЭМ, АӚҚО РА мәліметтері 

 



 

 

ҚОСЫМША Н 

 

2012-2016 жылдардағы  ҚР-да резина  және одан дайындалатын 

бұйымдарының сыртқы сауда айналымы 
мың. АҚШ доллары 

Кӛрсеткіштер 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 

Ӛнім: 40 Резина  және одан дайындалатын бұйымдар  

Экспорт  22,973 18,554 11,687 9,454 9,364 

Импорт  707,800 733,477 614,481 454,544 415,865 

Сауда теңгерімі      

Ӛнім: 4001 Натуралды каучук, бастапқы гуттаперча, гуаюл, балама табиғи шайыр 

Экспорт  0 0 0 4 0 

Импорт  697 664 163 518 308 

Сауда теңгерімі -697 -664 -163 -514 -308 

Ӛнім:  400110 Табиғи каучкутен латекс, немесе онсыз 

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  211 193 149 459 176 

Сауда теңгерімі -211 -193 -149 -459 -176 

Ӛнім: 400121 Натуралды каучуктен ысытылған табақшалар 

Экспорт       

Импорт  16 0 0 4 5 

Сауда теңгерімі -16 0 0 -4 -5 

Ӛнім: 4001210000 Смокед - шитс (натуралды каучук маркасы) 

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  16 0 0 4 5 

Сауда теңгерімі -16 0 0 -4 -5 

Ӛнім: 400122 Техникалық  натуралды  каучук «ЦНР»  

Экспорт  0 0 0 0 0 

Импорт  113 128 2 19 10 

Сауда теңгерімі -113 -128 -2 -19 -10 

Ӛнім: 4001220000  Техникалық айрықшаланған натуралды каучук (TSNR)  

Экспорт       

Импорт  113 128 2 19 10 

Сауда теңгерімі -113 -128 -2 -19 -10 

Ӛнім: 400129 Бастапқы  немесе тақта, табақша, тілме формасындағы  натуралды каучук 

(ысытылған, техникалықтан басқасы) 

Экспорт  0 0 0 4 0 

Импорт  358 300 12 36 116 

Сауда теңгерімі -358 -300 -12 -32 -116 

Ӛнім: 4001290000 Басқа формадағы натуралды басқа каучук 

Экспорт  0 0 0 4 0 

Импорт  357 300 12 36 116 

Сауда теңгерімі -357 -300 -12 -32 -116 

Ӛнім: 4002 Бастапқы, тілім, табақша формасындағы майдан алынған синтетикалық каучук 

және заттар 

Экспорт  66 0 1 177 49 

Импорт  11,683 7,698 5,667 2,523 3,022 

Сауда теңгерімі -11,617 -7,698 -5,666 -2,346 -2,973 

Ӛнім: 4003 Регенерирлі  каучук бастапқы формадағы  немесе  тілме, табақша  

Экспорт  94 3 26 25 80 
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Импорт  69 541 579 716 828 

Сауда теңгерімі 25 -538 -553 -691 -748 

Ӛнім:  4004 Қалдықтар және жұмсақ резинадан сынықтар, ұнтақтар мен түйіршіктер 

Экспорт  30 53 25 7 0 

Импорт  150 1,008 276 172 34 

Сауда теңгерімі -120 -955 -251 -165 -34 

Ӛнім: 4005  Құрамды резина,  ысытылған,бастапқы формадағы  немесе  тілме, табақша 

Экспорт  12 86 4 3 17 

Импорт  5,501 4,978 5,284 2,605 4,510 

Сауда теңгерімі -5,489 -4,892 -5,280 -2,602 -4,493 

Ӛнім: 4006  Шыбықша, труба, пішінделген немесе ысытылмаған резинаның басқа да 

түрлері. Араласқан резина 

Экспорт  21 65 13 23 46 

Импорт  1,369 2,694 1,990 545 228 

Сауда теңгерімі -1,348 -2,629 -1,977 -522 -182 

Ӛнім: 4007 Ысытылған резиналық жіп және бау (> 5 мм) 

Экспорт       

Импорт  32 90 51 54 6 

Сауда теңгерімі -32 -90 -51 -54 -6 

Ӛнім: 4008 Ысытылған резинадан  тақта, табақша, тілімше және кескіндер (қатты 

резинаны қоспағанда) 

Экспорт  125 51 49 145 147 

Импорт  10,463 11,648 11,380 9,889 8,501 

Сауда теңгерімі -10,338 -11,597 -11,331 -9,744 -8,354 

Ӛнім: 4009 Ысытылған резинадан  құбыршек, тұтқа, құбырлар 

Экспорт  1,615 717 625 873 1,571 

Импорт  51,021 47,426 43,983 37,022 29,912 

Сауда теңгерімі -49,406 -46,709 -43,358 -36,149 -28,341 

Ӛнім: 4010 Конвейерлік  немесе  трансмисиялық  қайыс  немесе  ысытылған  резинадан  

қайыс 

Экспорт  15,992 12,874 5,845 713 224 

Импорт  42,469 50,512 47,583 35,859 32,833 

Сауда теңгерімі -26,477 -37,638 -41,738 -35,146 -32,609 

Ӛнім: 4011 Резинадан  жаңа  пневматикалық   шина  

Экспорт  2,106 1,497 553 2,628 4,335 

Импорт  468,178 483,636 382,954 277,410 249,908 

Сауда теңгерімі -466,072 -482,139 -382,401 -274,782 -245,573 

Ӛнім: 401110 Жеңіл кӛліктер, теміржол вагондары, жарыс машиналары  үшін резинадан 

жаңа  пневматикалық  шиналар 

Экспорт  1,186 389 247 320 1,541 

Импорт  161,296 194,183 159,510 99,647 91,570 

Сауда теңгерімі -160,110 -193,794 -159,263 -99,327 -90,029 

Ӛнім: 401120 Автобус және  жүк кӛлігіне ( ұштық, бұрыштама немесе ұқсас жасандылар 

типін қоспағанда) резинадан жаңа  пневматикалық  шиналар 

Экспорт  757 253 145 576 1,522 

Импорт  174,637 161,859 129,223 97,623 81,634 

Сауда теңгерімі -173,880 -161,606 -129,078 -97,047 -80,112 

Ӛнім: 4012 Резинадан  қалпына келтірілген немесе қолданылған  пневматикалық  

шиналар;  Басқа да немесе жастықша  шиналар, шина  протекторы  және  резинадан шина 

жапқышы 

Экспорт  920 1,180 1,068 856 534 
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Импорт  4,448 2,976 2,266 1,320 1,502 

Сауда теңгерімі -3,528 -1,796 -1,198 -464 -968 

Ӛнім: 4013 Резинадан ішкі түтіктер 

Экспорт  2 9 4 1 39 

Импорт  7,494 8,018 6,537 3,804 3,627 

Сауда теңгерімі -7,492 -8,009 -6,533 -3,803 -3,588 

Ӛнім: 4014  Гигиеналық  немесе фармацевтикалық бұйымдар, соның ішінде ысытылған 

резинадан емізіктер (қатты резинаны қоспағанда) немесе қатты резинадан фитинг (киім 

заттарын қоспағанда, барлық мақсатқа арналған қолғапты қоса алғанда) 

Экспорт  37 73 4 0 0 

Импорт  5,155 5,134 3,757 4,486 3,818 

Сауда теңгерімі -5,118 -5,061 -3,753 -4,486 -3,818 

Ӛнім: 4015 Киім заттары және киімге аксесуарлар, соның ішінде қолғап, ысытылған 

резинадан барлық мақсатқа арналған қолғаптар (қатты резинаны қоспағанда аяқ киім және 

бас киімдер және олардың бӛлшектері) 

Экспорт  542 635 658 489 413 

Импорт  19,104 16,006 18,553 15,687 12,402 

Сауда теңгерімі -18,562 -15,371 -17,895 -15,198 -11,989 

Ӛнім: 4016 Ысытылған резинадан бұйымдар  (қатты резинаны қоспағанда) 

Экспорт  1,304 1,311 2,803 3,506 1,904 

Импорт  76,921 88,518 80,701 60,073 63,581 

Сауда теңгерімі -75,617 -87,207 -77,898 -56,567 -61,677 

Ӛнім: 4017 Қатты каучук, мыс. бастапқы формадағы  эбонит, с.і.қалдықтар және 

сынықтар; Қатты резинадан бұйымдар  

Экспорт  106 1 8 5 5 

Импорт  3,044 1,931 2,758 1,861  

Сауда теңгерімі -2,938 -1,930 -2,750 -1,856 -840 
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ҚОСЫМША П 

 

Әлемдік нарыққа полимерді басты жеткізушілер 

Кесте П 1 

 
ПП – 3902 ПС – 3903 ПВХ - 3904 ПЭТ – 390760 

2015 ж. Әлемдік сауда кӛлемі  млн. тонна 

Әлемдік экспорт кӛлемінде елдер кӛлемі, % 

КСА  16% Қытай 29% АҚШ 21% Қытай 30% 

Оңтүстік 

Корея  

10% Оңтүстік 

Корея 

16% Қытай 15% Оңтүстік 

Корея 

8% 

Бельгия  9% Бельгия  9% Германия 8% Индия 6% 

Сингапур  8% Нидерланды  5% Франция 6% Нидерланды 5% 

Германия  7% АҚШ 5% Нидерланды 5% Мексика 5% 

АҚШ 6% Франция  5% Жапония  5% Литва 4% 

Франция  4% Германия 4% Бельгия 5% АҚШ 4% 

Нидерланды  4% Сингапур 3% Оңтүстік 

Корея 

5% Бельгия 4% 

        

Ресей  1,4% Ресей 0,9 Ресей 0,6% Ресей 0,3% 

Басқалары  35% Басқалары 23 Басқалары 29% Басқалары 36% 
Ескертпе – ХСО  «TradeМap»  мәліметтері негізінде автор құрастырған 

 

Кесте П 2-Полимерді басты импорттаушы -елдер 

 
ПП – 3902 ПС – 3903 ПВХ - 3904 ПЭТ – 390760 

Әлемдік экспорт кӛлемінде елдердің үлесі 2015 ж,  % 

Қытай  18% Қытай 31% Индия 11% Жапония  9% 

Турция  7% Германия 6% Қытай 7% АҚШ 9% 

Германия  6% АҚШ 5% Турция 6% Қытай 6% 

Италия 6% Турция 4% Германия 5% Италия 5% 

Бельгия  3% Италия 4% Италия 5% Франция 4% 

Вьетнам  3% Мексика 3% Канада 4% Германия 4% 

Индонезия  3% Польша 3% Бельгия 4% Вьетнам 3% 

Франция  3% Вьетнам 3% Мексика 3% Индонезия 2% 

Мексика  3% Франция 3% Ұлыбритания 3% Бельгия 2% 

Индия  2% Ұлыбритания 2% Бразилия 3% Турция 2% 

Ұлыбритания 2% Таиланд 2% АҚШ 2% Египет 2% 

Польша  2% Канада 2% Франция 2% КСА 2% 

Испания  2% Нидерланды 2% Польша 2% Чехия 2% 

Малайзия  2% Малайзия 2% Ресей  2% Польша 2% 

Басқалар 38% Басқалар 29% Басқалар 42% Басқалар 47% 

Ескерту– ХСО  «TradeМap»  мәліметтері негізінде автор құрастырған 
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ҚОСЫМША Р 

 

Полимерлерге  кедендік әкелім бажы ставкасы 

 
ТН СЭҚ коды Ӛнім түрі Мӛлшерлеме, % Ұсынылатын 

мӛлшерлеме, %   

3901 Бастапқы  формадағы  этилен полимерлері 

3901 10 100 0 Сызықтық полиэтилен 0% 0% 

3901 10 900 0 Басқа да  6,5% 0% 

3901 20 100 0 

 

Полиэтилен  үлес салмағы 0,94 

немесе  23 °C температурадан артық 

6,5% 0% 

3901 40 000 0 0,94 кем үлес салмақты этилен-альфа-

олефинді сополимерлер 

0% 0% 

3901 90 300 0 

 

Иономерлі полимер, 

изобутилакрилатты және метакрилді 

қышқылды үш жақты сополимер 

этилені  

6,5 

 

4% 

3902 Пропилен полимерлері  немесе басқа да бастапқы формадағы 

3902 10 000 0 Полипропилен 6,5% 4% 

3902 30 000 0 Пропилен сополимерлер 6,5% 4% 

3903 Бастапқы формадағы стирол полимерлері  

3903 11 000 Кӛбіктенетін полистирол 0% 0% 

3903 19 000 Фреонтұрақты және басқа да 

полистирол 

0% 0% 

3903 20 000 Стиролакрилонитрилды (SAN) 

сополимерлер 

6,5% 4% 

3903 30 000 сополимерлер 

акрилонитрилбутадиенстиролды 

(ABS) 

6,5% 4% 

3903 90 Басқа да  стирол полимерлері  6,5% 4% 

3904 бастапқы формадағы полимерлер винилхлориды  

3904 10 001 0 Линолеум дайындау үшін 

пастажасаушы поливинилхлоридті 

эмульсиялы шайыр   

% 0% 

3904 10 009 1 0,25% артық емес сулфатты күл 

массалы пастажасаушы 

поливинилхлоридті эмульсиялы 

микросуспензиялық күл  

0% 0% 

3904 10 009 9 Басқалары  6,5% 4% 

3904 21 - 3904 

22 

Басқа да поливинилхлорид 

(пластиналанған, пластиналанбаған) 

 

6,5% 

4% 

3907 60 Полиэтилентерефталат 4% 4% 

Ескерту - Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің шешімі  (ЕЭК)  16.07.2012 N 54 

(ред. 26.07.2016) «Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің  біріңғай 

тауарлық  номенклатурасын  және ЕЭО  бірыңғай кедендік тарифін бекіту туралы» (ӛзгертулер мен 

қосымшалармен,  15.09.2016 күшіне енген) 
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ҚОСЫМША С 

 

Каучук, резина және оның бұйымдарына кедендік әкелім бажы ставкасы 

 
ТН СЭҚ коды Ӛнім түрі Мӛлшерлеме 

%, еуро немесе 

АҚШ 

долларында 

Ұсынылатын 

мӛлшерлеме, %   

40 Каучук, резина және оның бұйымдары 

4001 30 000 0 Балат, гваюл, чикл және баламалы табиғи 

шайырлар  

2% 

 

0% 

4002 19 100 0 

 

Эмулсиялы полимерлеу арқылы алынған 

бутадиенстиролды каучук 

5% 

 

0% 

4002 19 200 0 

 

Бутадиен және стирол блок-сополимері, 

ерітіндіде полимерлеу арқылы алынған 

(SBS, термоэластопласт), түйршік немесе 

ұнтақ  

5% 

 

0% 

4002 20 000 0 Бутадиен каучук (BR) 5% 0% 

4002 19 900 0 Басқа да  5% 0% 

4003 00 000 0 

 

Бастапқы формадағы қалпына келтірілген 

каучук немесе пластин, табақ немесе или 

тілме немесе лента түрінде 

5% 

 

0% 

4005 10 000 0 

 

- техникалық  кӛміртек немесе кремний 

диоксидімен толтырылған резеңке қоспа 

 0% 

4009 22 000 9 Басқалар  3% 0% 

4010 

 

Конвейерлік лента немесе жетек баулары 

немесе қыздырылып ӛңделген резиналар   

5% 

 

0% 

4011 

 

Пневматикалық  резеңке шиналар мен тысы, жаңа  

 

4011 10 000 3 

 

Отырғызу диаметрі 16 дюймнен артық емес  

 

12,  1 данасына 

2,48 евродан 

кем емес  

0% 

4011 20 100 0 

 

121 артық емес  жүктеме индексінде 

 

10% 0% 

4011 70 000 0 

 

Ауылшаруашылығы немесе орман 

шаруашылығы кӛлік  құралы үшін 

5% 

 

0% 

4011 10 000 9 

 

Басқалар (дана) 12,  1 данасына 

2,48 евродан 

кем емес 

0% 

4012 11 000 0 

 

Қалпына келтірілген шиналар мен  тыстар 

Жеңіл автоккӛліктер үшін (дана) 

 

15, 1 данасына 

2,02 евродан 

кем емес 

0% 

4012 12 000 0 

 

жүктерді тасмалдау үшін автобус және 

моторлы транспорт  құралдарына (дана) 

10% 0% 

4012 13 000 9 Басқа да (дана) 15% 0% 

4013 Резеңке камерлері  0% 

4013 10 000 Жеңіл автоккӛліктер үшін, жүк-

жолаушыларды қоса алғанда(дана) 

15 

 

0% 

4013 10 000 9 

 

Жүктерді тасмалдау үшін автобус және 

моторлы транспорт  құралдарына (дана) 

10% 0% 

4015 Киім және киімге керек жарақтар  

4015 11 000 0 

 

Хирургиялық қолғаптар жұп 10% 

 

0% 

4015 19 000 0 Басқалары  

 

10% 0% 
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4016 Қыздырылған резинадан бұйымдар, қатты резинадан басқа 

4016 10 000 1 Техникалық мақсат үшін, азаматтық әуе 

кемесіне арналған 

5% 

 

0% 

4016 10 000 9 Басқалар  10% 0% 

4016 99 520 1 

 

8701 – 8705 товарлық позициясында 

моторлы транспорт құралдары ӛнеркәсіптік 

жинау үшін, олардың түйіндері мен 

агрегаттары  

5% 

 

0% 

4016 99 520 9 Басқалар 8%  

4017 00 000 

 

Қатты резеңке  (мысалы, эбонит) барлық пішіндегі, қалдықтарды қосқанда, 

Қатты резеңкеден бұйымдар   

 

4017 00 000 1 

 

Құбыр желісі фитинг орнатылған, газды 

немесе сұйықтықты тасмалдауға жарамды, 

азаматтық әуе кемесіне арналған  

5% 

 

0% 

4017 00 000 9 

 

Басқалар  10% 

 

0% 

Ескерту - Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің шешімі  (ЕЭК)  16.07.2012 N 54 

(ред. 26.07.2016) «Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің  біріңғай 

тауарлық  номенклатурасын  және ЕЭО  бірыңғай кедендік тарифін бекіту туралы» (ӛзгертулер мен 

қосымшалармен,  15.09.2016 күшіне енген) 
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